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Darujme více radosti
HVĚZDA
VEČÍRKU

Buďte
hostitelkou
roku

ŠTĚDROVEČERNÍ MENU

Každá rodina má to svoje
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vánočních tipů,
receptů
a nápadů

MŮŽE
BÝT VAŠE!

3× ŠKODA SCALA

Nastartujte výhry
s Klasáčkem
VYHRAJTE VŮZ ŠKODA SCALA

a tisíce dalších cen týden co týden. Vystřihujte loga
kvality z potravin, nalepujte a posílejte – herní karty
ke stažení a více informací na akademiekvality.cz.

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrávejte na akademiekvality.cz
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Vánoce jsou časem, kdy si máme navzájem rozdávat radost.
Proto Albert připravil speciální číslo magazínu s pořádnou dávkou
inspirace, jak a čím potěšit na vánočním stole své nejbližší.
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Důležité jsou i přípravy. Vytáhněte po roce válečky, vály
i vykrajovátka a pusťte se s chutí do pečení. Ne z povinnosti, jen
z radosti, jak vám doma s dětmi roste perníčkový svět přímo
pod rukama. Provoníte celý byt a potěšíte rodinu i známé malým
dárkem od srdce. Vítejte v Perníčkově.
Ten má rád to a ten zas tohle a v každé rodině mají ten svůj
recept na vánoční pohodu. Pozvali jsme proto různé hosty:
maminku šéfkuchařku nebo autorku úspěšného blogu o vaření
i klasické prarodiče, kteří pro nás připravili své štědrovečerní
menu. Rodinná inspirace, bez masa, nebo klasika? K tomu
přinášíme i tipy a rady, jak vyzdobit slavnostní tabuli.
Záleží nám na tom, abyste u nás v Albertu našli štědrou nabídku.
Třeba exotického ovoce v rubrice Elixír života nebo výběr dobrot
na vánoční a silvestrovské večírky. Ty s naším návodem zvládnete
připravit hravě a stanete se hvězdou letošních party.
A na závěr bychom rádi poděkovali vám všem, našim čtenářům
a zákazníkům, a popřáli vám krásné prožití vánočních svátků
plných radosti z vaření i z toho, být spolu.

Váš Albert

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.

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

PERNÍČKOV
Darujme více
radosti

Co víc rozzáří oči dětí než ručně vyrobené a ozdobené perníčky,
které mohou připravit společně s vámi. Zde najdete vše,
co k tomu potřebujete: návod na těsto, polevu, veselé perníčky
i velký perníkový dort. Vítejte v Perníčkově!
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Foodstyling: Adéla Srbová
Fotografie: Petra Novotná
Text: Adéla Srbová, Bára Mosorjaková Nosková

INSPIRACE

PERNÍČKOVÉ
TĚSTO
Základní recept
40

kusů

25
min

+4

hod na
odležení

VEGET

SUROVINY:
410 g hladké mouky
140 g moučkového cukru
75 g másla
3 vejce
2 lžíce medu
2 lžičky holandského kakaa
1 lžička jedlé sody
2 lžičky perníkového koření
½ lžičky skořice

POSTUP:
1. Do mísy vsypte 400 g
mouky, cukr, máslo
pokojové teploty, 2 vejce,
tekutý med, kakao, sodu
a koření. Uhněťte hladké
a lesklé těsto. Těsto zabalte
do potravinářské fólie
a dejte do lednice
odpočinout nejméně na
4 hodiny.

2. Těsto rozválejte na moukou
posypané ploše na plát
silný 4 mm, vykrajujte tvary
a ukládejte je na plech
vyložený pečicím papírem.
Pečte v troubě předehřáté
na 180 °C přibližně 10 minut.
3. Horké perníčky ihned po
vytažení z trouby potírejte
ještě na plechu rozšlehaným
vejcem a nechte zaschnout.
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INSPIRACE

8

INSPIRACE

PERNÍČKOVÉ
VLOČKY
zdobené
sklenicemi
40

kusů

20
min

+1

hod na
zaschnutí

VEGET

SUROVINY:
400 g perníčkového těsta
150 g bílkové polevy
1 citron

POSTUP:
1. Těsto rozválejte na plát silný 4 mm
a otiskněte na něj dno broušené
skleničky nebo její boky tak, jako
by to byl váleček. Dekor musí být
dostatečně výrazný, aby zůstal
viditelný i po upečení. Vykrajovátkem
vyřízněte tvary a přeneste je na plech
vyložený pečicím papírem.
2. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C
přibližně 10 minut. Perníčky nechte
vychladnout.
3. Polevu na perníčky si nařeďte
citronovou šťávou a potírejte štětcem
celou horní plochu perníčků. Nechte
zaschnout.

Vyzkoušejte hotové perníkové
medové těsto z Albertu. Ušetří
vám to čas.

PERNÍKOVÉ MEDOVÉ
TĚSTO ALBERT
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S potravinářskými barvivy
vykouzlíte celou paletu barev
a zdobení bude pro vaše děti
zábavnější. Různá vykrajovátka
a sortiment na zdobení zakoupíte
v našich prodejnách.
10

Polevu můžete naředit pár
kapkami citronu. Uchovávejte ji
v cukrářském sáčku nebo ji před
dalším použitím dobře zakryjte
potravinářskou fólií, aby na ní
nevznikla pevná krusta.

BÍLKOVÁ
POLEVA
na perníčky
40

porcí

5

min

+1

hod na
zaschnutí

SUROVINY:
230 g moučkového cukru
2 lžičky kukuřičného škrobu
1 vejce
1 citron

POSTUP:
1. Do misky prosejte cukr
a škrob. Přidejte bílek, pár kapek citronové šťávy
a vymíchejte do lesklé polevy. Citronovou šťávu
přidávejte postupně, abyste získali potřebnou
konzistenci polevy.
2. Polevu přendejte do cukrářského sáčku a zdobte
vychladlé upečené perníčky. Nechte zaschnout.

VEGET
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KOUZELNÁ
CHALOUPKA
z perníku
1

kus

12

3

hod

VEGET

INSPIRACE

Nákres chaloupky
1:1

1× komín

Stačí vystřihnout, přiložit na vyválené
těsto a vykrojit nožem.
2× boky

Radost na dětských tvářích
a vůně perníku všude po domě
vykouzlí tu pravou atmosféru
Vánoc. Tak si pojďte tyto
krásné chvíle vytvořit společně
u vás doma a splňte dětem
jejich sen o té nejkrásnější
chaloupce. S naším návodem
to hravě zvládnete.
CO BUDETE POTŘEBOVAT?
Nákres chaloupky, ostrý nožík, malé
misky na podložení a kus pečicího
papíru.
SUROVINY:
200 g perníčkového těsta
100 g bílkové polevy
cukrové zdobení
lentilky

POSTUP:
1. Těsto rozválejte na plát silný 4 mm.
Podle nákresu vykrájejte jednotlivé díly
chaloupky, buďte přesní. Pečte v troubě
předehřáté na 180 °C přibližně 10 minut.
Díly nechte vychladnout, pokud se
některý při pečení zakulatil, upravte ho
nožíkem do původního tvaru.
2. Na plech si rozložte všechny díly na stěny
a střechu chaloupky. Pomocí polevy
nalepte jednotlivé cukrové dekorace
podle svých představ a nechte zaschnout.
3. Připravte si dvě sousední strany komínu,
obě hrany potřete polevou a slepte
k sobě do pravého úhlu. Stejně si
připravte druhou část komínu. Nakonec
slepte oba díly komínu a položte rovnou
částí na podložku. Nechte zaschnout.

4. Podobně postupujte také u chaloupky,
vždy potřete polevou obě slepované
hrany perníčků, aby byl spoj pevný. Slepte
polevou štít a bok chaloupky tak, aby
nazdobené části byly směrem ven, potom
stejně spojte druhé dva díly chaloupky.
Po zaschnutí slepte polevou obě části
k sobě, abyste získali hotové obvodové
stěny chaloupky.
5. Na obvodové zdi přilepte polevou oba
díly střechy. Než poleva zaschne, zafixujte
díly na místě např. malou miskou, aby
nesjížděly z chaloupky dolů. Nakonec
spojte polevou horní hranu střechy
a nechte dobře zaschnout.
6. Přilepte na střechu komín a dozdobte ho
polevou. Nechte zaschnout.

2× střecha

2× štít
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PERNÍKOVÁ LHOTA
Dětem pro radost
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VÁNOČNÍ DORT
1

dort

Místo kypřicího
prášku do perníku
můžete použít
klasický prášek
do pečiva
s 1 lžící
perníkového
koření.

55
min

+30

min na
zdobení

VEGET

SUROVINY:
500 g hladké mouky
250 g polohrubé mouky
320 g cukru krupice
20 g kypřicího prášku do perníku

2 lžíce holandského kakaa
2 vejce
500 ml plnotučného mléka
250 ml slunečnicového oleje
250 g měkkého tučného tvarohu

POSTUP:
1. Do mísy prosejte obě mouky, 220 g cukru, kypřicí
prášek a kakao. Promíchejte, přidejte vejce, mléko
a olej. Vymíchejte tekuté těsto a rovnoměrně ho
rozdělte do dvou kulatých pečicích forem o průměru
20 cm, vyložených pečicím papírem.
2. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně
35 minut. Vyzkoušejte čistou špejlí, zda je těsto
dostatečně upečené, případně ještě pár minut
dopečte. Korpusy nechte vychladnout na mřížce
a pak vyjměte z forem. Oba korpusy prořízněte
v polovině, získáte tak celkem 4 díly.

300 g lučiny
80 ml smetany ke šlehání (30 %)
20 hotových perníčků nazdobených
jako chaloupky a domečky

3. Do mísy vložte tvaroh, lučinu, zbylý cukr
a smetanu, šlehejte mixérem nejprve na pomalý
stupeň a postupně přidávejte. Šlehejte přibližně
3 minuty dohladka. Z krému oddělte a schovejte
ji na pozdější zdobení dortu. Zbylým krémem
rovnoměrně potřete jednotlivé vrstvy a poskládejte
je na sebe. Po sestavení dortu potřete odloženým
krémem horní část a boky, stěrkou vytvarujte texturu
sněhových závějí.
4. Vyskládejte kolem dortu perníčkové chaloupky
a domečky, skvěle vypadají i na vršku dortu.

STROMKY
Z PERNÍČKOVA
10

kusů

35
min

+10

min na
zchladnutí

VEGET

SUROVINY:
400 g perníčkového těsta
250 g bílkové polevy
10 g moučkového cukru

POSTUP:
1. Těsto rozválejte na plát silný 4 mm.
Vykrojte hvězdy v 6 různých velikostech
a přeneste je na plech s pečicím
papírem. Pečte v troubě předehřáté
na 180 °C přibližně 10 minut. Perníčky
nechte vychladnout.
2. Jednotlivé perníčkové hvězdy potřete
bohatší vrstvou polevy. Na největší
hvězdu postupně klaďte menší,
horní nejmenší hvězdičku ozdobte
polevou jako sněhovou vločku. Na
závěr posypte stromeček moučkovým
cukrem. Nechte dobře zaschnout.
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NOVINKY

VYZDOBTE
svou vánoční tabuli

SVÁTEČNÍ
VÁNOČKA

Albert pro vás s péčí vybral ty nejlepší delikatesy,
ze kterých snadno a rychle vytvoříte skvělou
hostinu. Nechte se inspirovat nabídkou
z různých koutů světa a dopřejte si to nejlepší
s produkty Albert a Albert Excellent.

Vánoční svátky bez
vánočky by nebyly
ty pravé. Albertovo
pekařství pro vás peče
tradiční ručně pletenou
vánočku s mandlemi.

PROFITEROLES
ALBERT EXCELLENT

TIRAMISU
ALBERT EXCELLENT

NĚCO KE KÁVĚ?

DEZERTY
Nechte se svést výbornými italskými
dezerty. Pravý italský moučník tiramisu
z mascarpone s příchutí kávy, italské
větrníky profiteroles plněné jemným
krémem a další výrobky z limitované
vánoční edice.
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LÍSKOOŘÍŠKOVÝ
DEZERT
S ČOKOLÁDOU
VE SKLE
ALBERT EXCELLENT

ČOKOPĚNA
VE SKLE ALBERT
EXCELLENT

DEZERT
CAPPUCCINO
VE SKLE ALBERT
EXCELLENT

NOVINKY

HUMMUS
S MANGEM
A KARI ALBERT
EXCELLENT
HUMMUS
S ČERVENOU ŘEPOU
ALBERT EXCELLENT

POJĎTE DÁL!

HUMMUS S MRKVÍ
A KORIANDREM
ALBERT EXCELLENT

BRAMBOROVÝ SALÁT
S MAJONÉZOU ALBERT

VEGANSKÝ
BRAMBOROVÝ
SALÁT ALBERT

DOBRŮTKY
Užijte si klidné svátky a Silvestr, ať už doma, nebo
na horách. Co jste nestihli připravit, dokoupíte
v Albertu.
• V
 ariace plněných marinovaných paprik, sušených
rajčat a oliv v bylinkové marinádě (2 druhy).
• Hummusy – jemné i ostřejší varianty (5 druhů).
• E
 xkluzivní paštiky pro náročné gurmány
(8 druhů).
• Marinované olivy (4 druhy).
• Bramborové saláty (4 druhy).

PAŠTIKA S LÍSKOVÝMI
OŘECHY ALBERT
EXCELLENT

PAŠTIKA
S KACHNÍMI JÁTRY
A PORTSKÝM VÍNEM
ALBERT EXCELLENT

TRIO REGIONE
OLIVY MIX
ALBERT EXCELLENT
ČERNÉ OLIVY
S BYLINKAMI
ALBERT EXCELLENT

TAPAS POMODORI
ALBERT EXCELLENT
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Šťastné a skořicové
přeje
#DarujmeSe

©2019 The Coca-Cola Company

VÁNOČNÍ

kamion

OPĚT PŘIJÍŽDÍ

9.12. Jihlava, Romana Havelky 4857/3
10.12. České Budějovice, Strakonická 1272 l 11.12. Plzeň, Rokycanská 2565/2
12.12. Vestec l 13.12. Teplice, Srbická 464
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TRŽNICE

ZPÁTKY
KE KOŘENŮM
V Tržnici u Alberta najdete
vše potřebné na váš
vánoční bramborový salát.
Přijďte si vybrat a pusťte
se do vaření.

NÁPADY DO KUCHYNĚ
1. MRKEV: Jsem oranžová krasavice
plná betakarotenu, vitaminů
a antioxidantů. Nepostradatelná
jsem v polévkách, přílohách, teplých
i studených salátech, ale také
v mrkvovoořechovém dortu.
2. PETRŽEL: Lidé si mě často pletou
s pastinákem. Jak nás rozeznáte?
Jsem menší a tenčí, mám ostřejší chuť
a nať mi roste po celém vršku. Hodím
se do polévek a pyré, ale chutnám
i s dipem.
3. CELER: Umím pěkně narůst. Moji
velkou hlavu a silné aroma jen tak
nepřehlédnete. Vychutnejte si mě
v salátu s jablky, ořechy, majonézou,
zakysanou smetanou a šťávou
z citronu.
4. CIBULE: V kuchyni jsem opravdovým
pokladem. Mám mnoho využití,
především do základů polévek,
omáček, zeleninových jídel,
gulášů a perkeltů. Teď na podzim
chutnám skvěle v cibulové polévce
se zapečeným sýrovým toastem.
Tajemstvím dobré cibulačky je opéct
mě krásně do karamelova a teprve
potom podlévat.
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MRKEV
PETRŽEL

TRŽNICE

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ
Většina kořenové zeleniny
pochází ze Středomoří či
Blízkého východu, kde se
pěstuje již odpradávna. Do
Evropy byla rozšířena spolu
s cestovateli a válečníky během
středověku. V Čechách se začala
pěstovat v 18. století.

RADY Z TRŽNICE

CIBULE

BRAMBORY

Všechny druhy kořenové
zeleniny skladujte na chladném,
suchém a tmavém místě
do 4 °C. Pro delší úschovu
odstraňujte nať 1 cm nad
kořenem. Nejen že se rychle
kazí, zároveň také odebírá
vláhu z kořene, což způsobuje
jeho předčasné sesychání.

VÁNOČNÍ TIP

CELER
Sezo

na:
červene
c až list
opad

Vitaminy
: C, vit
skupiny aminy
B
Minerály
: sodík,
d
vápník raslík,

Budete na Vánoce připravovat
bramborový salát pro dva nebo
pro deset členů rodiny? Abyste
věděli, jak dobře odhadnout
množství zeleniny pro různý
počet strávníků, řiďte se
jednoduchým pravidlem 2 : 1.
Připravíte‑li si například salát
z 300 g brambor a 150 g
kořenové zeleniny, budete mít
porci pro dva a ještě vám zbude
na druhý den. V zeleninové
části salátu by měla jednu
polovinu tvořit mrkev a druhou
petržel a celer rovným dílem.
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TRŽNICE

BRAMBORY
na salát
i od Mikuláše
Děti se na brambory od Mikuláše
moc netěší, ale všichni, kdo chtějí
připravit skvělý bramborový salát,
ano. V Albertu před Vánoci i během
svátků najdete speciální balení
brambor na sváteční stůl určené
pro přípravu bramborového salátu.
A pokud děti přece jen trochu
zlobily, překvapte je v mikulášském
balíčku speciálními fialovými
bramborami.

PŮVOD
BRAMBOROVÉHO
SALÁTU
Za bramborový salát vlastně
tak trochu vděčíme Kryštofu
Kolumbovi, protože brambory se
rozšířily do Evropy až s objevením
Ameriky. Bramborový salát,
tak jak jej dnes známe, je u nás
rozšířený od roku 1946. Nejdřív
si ho dopřávali pouze bohatí,
postupně se však rozšířil na
sváteční tabule téměř každé
rodiny.
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BRAMBORY NA
SVÁTEČNÍ SALÁT, 3 KG.
Speciální výběr pro ten
nejlepší bramborový salát.

MIKULÁŠSKÉ BRAMBORY
PRO ZLOBIVÉ DĚTI, 1 KG.
Překvapte letos své děti
fialovými bramborami mezi
dobrůtkami.

KLEMENTINKY PRO HODNÉ
DĚTI, 1 KG. Šťavnaté
mikulášské překvapení
(nejen) pro vaše děti.

TRŽNICE

RADY Z TRŽNICE
Vánoce bez bramborového
salátu jako by nebyly. Klíčové
je nepodcenit výběr odrůdy.
Na bramborový salát vybírejte
vždy varný typ A. V Albertech
seženete hned tři praktická
balení od 1,5 kg do 3 kg.
V nabídce najdete také exkluzivní

odrůdu salátových brambor
Annabelle, ve světě ověnčenou
mnoha cenami.
JAK SE LIŠÍ VARNÉ TYPY
BRAMBOR:
1. VARNÝ TYP A: hlízy s velmi
pevnou až lojovitou dužinou
a slabou moučnatostí. Skvěle se
hodí na přípravu bramborových

salátů, pečení, vaření ve slupce
nebo opékání.
2. VARNÝ TYP B: i když jsou
ve skupině B, nejsou žádná
béčka. Nejuniverzálnější typ
brambor se vyznačuje střední
moučnatostí. Hodí se téměř
na všechna jídla z brambor: na
vaření, do gulášů, jako přílohy.
Dají se z nich dělat těsta i péct,

jen stačí upravit dobu varu
podle potřeby využití.
3. VARNÝ TYP C: nejmoučnatější
brambory, a proto výtečné
především na kaše a těsta –
třeba škubánky, bramborové
knedlíky, bramborové placky či
bramboráky.
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

VÁNOČNĚ
do půl hodinky
Pro mnoho z nás bývá prosinec nejnáročnějším
měsícem v roce. Proto jsme pro vás připravili
bleskové recepty na každý den.

TORTELLINI POLÉVKA
se špenátem
4

porce

20
min

POSTUP:
1. Ve středním hrnci přiveďte k varu
zeleninový vývar.
2. Fazole sceďte, bazalku nahrubo
nasekejte a sýr nastrouhejte.
3. Do vroucího vývaru vsypte
tortellini a vařte 5 minut. Přidejte
scezené fazole, rajčata, osolte
a opepřete. Opět zahřejte k bodu
varu a vařte dalších 5 minut.
Odstavte z ohně a vložte čerstvý
špenát s nasekanou bazalkou.
4. Před podáváním posypte
nastrouhaným sýrem.

VEGET

BABY
ŠPENÁT
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SUROVINY:
800 ml zeleninového vývaru
250 g sterilovaných bílých
fazolek
1 hrst čerstvé bazalky
200 g parmazánu
1 balení sýrových tortellini
Albert
250 g krájených rajčat
sůl a pepř
3 hrsti baby špenátu

ENERGIE: 528 kcal / 26 %
BÍLKOVINY: 34 g / 48 %
TUKY: 22 g / 35 %
SACHARIDY: 51 g / 20 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

ŽAMPIONOVÝ STROGANOV
na veggie večeři
4

porce

SUROVINY:
2 sáčky rýže Albert
1 cibule
2 stroužky česneku
200 g žampionů
1 lžíce rostlinného
oleje
10 g másla
pepř
1 lžička majoránky

20
min

½ kostky
zeleninového
bujonu
100 ml suchého
bílého vína
180 ml smetany na
vaření (12 %)
1 hrst čerstvé
petrželky

BEZ
lepku

míchání nechte odpařit, podlijte
POSTUP:
smetanou a případně dosolte.
1. Rýži uvařte dle návodu na obalu.
4. Podávejte s rýží, posypané
2. Oloupanou cibuli a česnek
petrželkou.
pokrájejte nadrobno, žampiony
na plátky.
3. V hlubší pánvi rozehřejte olej
s máslem. Zpěňte cibuli a česnek,
ENERGIE: 325 kcal / 16 %
vsypte žampiony, pepř a sušenou
BÍLKOVINY: 8 g / 11 %
majoránku. Opékejte 10 minut.
TUKY: 11 g / 18 %
Přidejte zeleninový bujon
SACHARIDY: 45 g / 17 %
a podlijte bílým vínem. Za stálého
Hodnoty odpovídají 1 porci.

RÝŽE
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

ČOČKOVÝ
EINTOPF
s vinnými šneky
4

porce

20
min

SUROVINY:
600 g vinné klobásy Albert
3 lžíce rostlinného oleje
1 cibule
1 stroužek česneku
50 g anglické slaniny, plátky
1 mrkev
1 petržel
1 bobkový list
200 g krájených loupaných rajčat
425 g sterilované čočky
sůl a pepř
100 ml suchého červeného vína
5 g másla

POSTUP:
1. Z vinné klobásy umotejte malé šneky a spojte špejlí. V hluboké pánvi na lžíci oleje je opečte z obou stran dozlatova.
2. Mezitím nakrájejte oloupanou cibuli a česnek nadrobno,
slaninu na kostičky, oloupanou mrkev a petržel na tenké
nudličky.
3. Opečené klobásky vyjměte z pánve, vsypte slaninu, cibuli,
česnek a bobkový list. Restujte na mírném ohni 5 minut,
vsypte rajčata, čočku, osolte, opepřete a podlijte vínem.
Zvyšte plamen a po 5 minutách odstavte z ohně.
4. V mezičase na druhé pánvi opečte na másle osolenou
a opepřenou mrkev s petrželí na skus.
5. Čočku podávejte posypanou zeleninou, obloženou klobásovými šneky.

VINNÁ
KLOBÁSA
ENERGIE: 843 kcal / 42 %
BÍLKOVINY: 24 g / 34 %
TUKY: 75 g / 119 %
SACHARIDY: 17 g / 7 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

ZIMNÍ SALÁT
s grilovaným halloumi
4

porce

20
min

VEGET

SUROVINY:
5 lžic olivového oleje
2 sýry halloumi
1 červené jablko
1 hruška
½ červené cibule
100 g baby špenátu
3 lžíce balsamika
4 lžíce javorového sirupu
2 lžíce olivového oleje
½ lžíce dijonské hořčice
10 g vlašských ořechů
2 lžíce sušených brusinek

POSTUP:
1. Rozehřejte grilovací pánev, vytřete ji papírovou utěrkou namočenou v olivovém oleji
a ogrilujte na ní podélně rozpůlené sýry halloumi. Vyjměte a dejte stranou.
2. Omyté jablko i hrušku přepulte, vyjměte jádřince a nakrájejte na plátky. Oloupanou
cibuli rozkrájejte na tenké kroužky. Vše vsypte spolu se špenátem do salátové mísy.
3. V menší misce promíchejte zbylý olej, balsamiko, javorový sirup a hořčici.
4. Salát přelijte dresinkem, promíchejte a obložte grilovaným sýrem.
5. Podávejte s opraženými vlašskými ořechy a sušenými brusinkami.

ENERGIE: 636 kcal / 32 %
BÍLKOVINY: 31 g / 44 %
TUKY: 46 g / 73 %
SACHARIDY: 28 g / 11 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

VLAŠSKÉ
OŘECHY
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

LOSOSOVÉ
KARBANÁTKY
se zelným
salátem
4

porce

20
min

ZAKYSANÁ
SMETANA
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SUROVINY:
400 g čerstvého lososa bez kůže
30 g kaparů
1 vejce
sůl a pepř
½ lžičky sušeného česneku
100 ml rostlinného oleje
30 g strouhanky
¾ hlávky bílého zelí
1 hrst čerstvého kopru
1 citron
100 g zakysané smetany
Nature’s Promise Bio
1 lžička kmínu

POSTUP:
1. Lososa pokrájejte nadrobno. V míse ho
promíchejte se slitými kapary, vejcem, solí,
pepřem a sušeným česnekem.
2. V hlubší pánvi rozehřejte olej. Pomocí dlaní
vytvarujte z lososové hmoty karbanátky,
obalte je ve strouhance a smažte dozlatova
z obou stran.
3. Zelí nastrouhejte na nudličky, část kopru
nasekejte nadrobno. Promíchejte v míse se
šťávou z citronu, smetanou, solí, pepřem
a kmínem.
4. Karbanátky servírujte na zelném salátu se
lžící smetany a snítkou kopru.

ENERGIE: 461 kcal / 23 %
BÍLKOVINY: 28 g / 40 %
TUKY: 31 g / 49 %
SACHARIDY: 21 g / 8 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

ZAPEČENÝ WRAP
se sýrem
a brusinkami
4

porce

30
min

ENERGIE: 547 kcal / 27 %
BÍLKOVINY: 20 g / 28 %
TUKY: 33 g / 52 %
SACHARIDY: 46 g / 18 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

SUROVINY:
4 tortilly Albert Quality
100 g anglické slaniny, plátky
200 g plísňového sýra
hermelínového typu
20 g vlašských ořechů
20 g sušených brusinek
2 hrsti baby špenátu

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 200 °C.
2. Každou tortillu vyložte plátky slaniny, sýra,
posypte nasekanými ořechy, brusinkami
a listy špenátu.
3. Tortilly po obou vnějších stranách
přehněte a zabalte do roličky. Vložte na
pekáč vyložený pečicím papírem a pečte
15 minut.
4. Přepulte a podávejte.

TORTILLAS
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

ŠTĚDROVEČERNÍ
MENU

Kaˇdá odina má to svoje

Kapr, losos nebo řízek? A jaký děláte bramborový
salát? Co bychom vám radili, každá rodina má
ty své recepty, které si předává po generace. Ale
Vánoce jsou časem sdílení, a tak jsme k nám
do studia Albert magazínu pozvali Zuzanu
Böhmovou, finalistku soutěže MasterChef
a mámu tří holčiček, Terku Langmajerovou,
blogerku známou jako Inspired Kitchen, a také
Věru a Antonína. Těm všem jsme nakoukli pod
pokličku, co připravují na štědrovečerní tabuli.
Třeba se jejich inspirace zabydlí i u vás a stane
se vaší vánoční tradicí.

Klasické, vegeta iánské
nebo p o deˇti?

Na následujících stránkách najdete 3 odlišná menu:
• Zuzka připravila menu, které má ráda celá její rodina.
• Terka přidala inspiraci na vegetariánskou sváteční večeři.
• Redakce připravila klasickou štědrovečerní večeři, tak jak
ji známe od našich prarodičů.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

SVAČÍME
v lese

Foto: Petra Novotná
Foodstyling: Petra Novotná, Tereza Langmajerová, Zuzana Böhmová
Text: Bára Mosorjaková Nosková, Tereza Langmajerová,
Zuzana Böhmová, Naďa Fidrmucová
Decor styling: Michaela Semotánová
Nádobí a decor zapůjčil: Butlers
Vybrané vánoční dekorace zakoupíte v našich prodejnách Albert.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

ŠTĚDROVEČERNÍ
MENU
3× jinak
Slavnostní večeře dřív začínala v okamžiku, kdy se na nebi
objevila první hvězda. Někdo dodneška dává na štědrovečerní
večeři pod talíře mince nebo šupiny z kapra, aby se v rodině
držely peníze, a také chystá jeden talíř navíc pro náhodného
pocestného. A sváteční menu? Inspirujte se třemi různými
menu našich hostitelů.

Veˇ a
a Antonín

Klasické vánoční
MENU

přišli jako zástupci
tradičních vánočních
chutí, aby ochutnali
českou klasiku, kterou
připravila redakce Albert
magazínu. Hrachovou
polévku, smaženého
kapra, bramborový salát
a staročeskou specialitu
zvanou kuba.

Hrášková
se sýrovým chipsem
Kapr & salát
Podkrkonošský hubník
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Porcelánovou mísu můžete
získat v nové věrnostní
kampani. Více na
www.albert.cz/thun

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

Zu ka Böhmová
a její odina
Zuzka se svým manželem
a třemi dcerkami mají
o vánoční zábavu postaráno.
Zuzka je vášnivou milovnicí
vaření, které ji dovedlo až do
finále soutěže MasterChef.
Dnes se díky tomu věnuje
vaření profesionálně. Strávit
čas s dcerkami v kuchyni je
ale pořád to, co ji baví nejvíc.
Inspirujte se jejím menu,
které si zamilují i vaše děti.

rodi
Vánoční nné
menu

Svátečn
í ryb
s plody í polévka
moře
ROLÁDA
s
& ČERV kaštany
ENÝ SAL
ÁT
A N G L I CK
É KOŠÍČ
KY

Te ka
Langmaje ová
aneb Inspi ed
Kitchen

Terku znají všichni příznivci
vaření z jejího krásného
blogu Inspired Kitchen. Zde
přináší inspiraci na skvělé
recepty hlavně těm, kteří
jsou vegetariáni, stejně
jako ona a její přítel. Není
se tedy čemu divit, že bez
masa se nese
i štědrovečerní večeře
u nich doma. Ochutnejte
její vánoční menu.

Vegetariánské
Vánoční menu
ČEKANKOVÉ LODIČKY
TOFU RYBÍ PRSTY
a bramborový salát
s avokádovou majonézou
tříba revné košíčky
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

menu Zuzky Böhmové
Sváteční rybí polévka
s plody moře
ROLÁDA s kaštany
& ČERVENÝ SALÁT
ANGLICKÉ KOŠÍČKY

Rodinná ále ˇitost
s malými pomocníky
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

albert.cz/videorecepty

SVÁTEČNÍ RYBÍ
POLÉVKA
s plody moře
6

porcí

110
min

BEZ

Vybrané vánoční dekorace zakoupíte v našich prodejnách.

lepku

SUROVINY:
2 kapří hlavy
5 kuliček nového koření
1 bobkový list
2 l vody
2 mrkve
½ celeru
3 lžíce olivového oleje
2 cibule
250 ml smetany ke
šlehání (31 %)

sůl a pepř
7 g cukru krupice
¼ lžičky muškátového
oříšku
1 citron
100 g mražených plodů
moře
1 hrst kopru

POSTUP:
1. Očištěné hlavy vložte do hrnce spolu
s novým kořením a bobkovým listem,
zalijte vodou a 1 hodinu vařte na
mírném ohni. Vývar sceďte
a uchovejte.
2. Mrkev a celer oloupejte
a nastrouhejte najemno. V hrnci
rozehřejte olivový olej a zeleninu na
něm orestujte. Po 5 minutách vsypte
nadrobno nakrájenou oloupanou

cibuli. Opékejte 3 minuty a zalijte
vývarem. Vařte 15 minut, vlijte
smetanu, povařte dalších 10 minut,
odstavte a rozmixujte dohladka.
3. Opět přiveďte k varu, osolte,
opepřete, vsypte cukr, muškátový
oříšek a vlijte šťávu z citronu. Vsypte
plody moře a 5 minut povařte.
Zasypte nasekaným koprem
a podávejte.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

SUROVINY:
1 kg kuřecích prsních řízků
sůl a pepř
200 g anglické slaniny, plátky
300 g žampionů
100 g jedlých kaštanů
1 hrst hladkolisté petrželky
150 g hladké mouky
4 vejce
200 g kukuřičné strouhanky
200 ml slunečnicového oleje

POSTUP:
1. Kuřecí řízky podélně z boku nakrojte
a rozklepejte na větší celistvé díly. Osolte
a opepřete.
2. Na nádivku na pánvi opečte nadrobno
nakrájenou slaninu, žampiony na plátky
a oloupané kaštany na kousky, 10 minut.
Osolte, opepřete a vmíchejte nadrobno
nasekanou petrželku.
3. Maso položte na potravinovou fólii, poklaďte

ho 3–4 lžícemi nádivky, dál od kraje, a pevně
zarolujte pomocí fólie do jednotlivých rolád.
4. Ve větším hrnci přiveďte vodu k varu. Vložte
rolády a vařte na mírném ohni 10 minut.
Vyjměte a nechte vychladnout.
5. Do tří hlubokých talířů připravte zvlášť
mouku, vyšlehaná vejce a strouhanku. Rolády
zbavte fólie a obalte v trojobalu. Na pánvi
v rozpáleném oleji smažte dozlatova ze všech
stran, přibližně 10 minut.

ROLÁDA
s kaštany
6

porcí

45
min

+15

min na
chlazení

BEZ

laktózy

ČERVENÝ
SALÁT
s řepou a kapary
6

porcí

36

45
min

+30

min na
chlazení

BEZ

laktózy

SUROVINY:
800 g brambor typu A
sůl
1 cibule
500 g předvařené červené řepy
200 g nakládaných okurek
100 g kaparů
3 lžíce octa
60 ml olivového oleje
čerstvě mletý pepř
2 lžíce cukru krupice
2 hrsti kopru

POSTUP:
1. Brambory v celku uvařte ve slupce
v osolené vodě doměkka. Cibuli nakrájejte
nadrobno a v misce promíchejte se solí.
Po chvíli ji propláchněte vodou.
2. Řepu i okurky nakrájejte nadrobno,
smíchejte s cibulí a scezenými kapary.
Přidejte ocet, olej, sůl, pepř a cukr.
3. Brambory oloupejte, nakrájejte na
kostičky a přimíchejte k řepě. Zasypte
nasekaným koprem a vložte alespoň na
30 minut do lednice.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

ANGLICKÉ
KOŠÍČKY
Mince pies
(čti mins pájs)
20

kusů

75
min

VEGET

SUROVINY:
260 g hladké
mouky
135 g másla
sůl
50 ml ledové
vody
1 vejce
50 g rozinek
100 g sušených
brusinek
1 jablko
1 celá skořice

2 kousky
badyánu
½ lžičky mletého
nového koření
6 hlaviček
hřebíčků
10 g třtinového
cukru
1 pomeranč
1 lžíce medu
½ lžičky
vanilkového
aroma

POSTUP:
1. Ve větší míse rozmixujte v hladké těsto 250 g mouky,
125 g másla, špetku soli, vodu a žloutek. Vložte na
30 minut do lednice.
2. Rozinky, brusinky a oloupané jablko nakrájejte
nadrobno. Vložte do kastrůlku s rozpuštěným máslem.
Přidejte koření zabalené do plátýnka, cukr a zalijte
šťávou z pomeranče. Duste 10 minut. Koření vyjměte,
vmíchejte med, vanilkové aroma a odstavte z ohně.
3. Na pomoučeném vále vyválejte těsto na cca 5 mm.
Vykrajujte kolečka o průměru 7 cm a malé hvězdičky.
Do hliníkových košíčků nebo formy na muffiny vkládejte
těsto a plňte je ovocem. Ozdobte hvězdičkou a pečte
12 minut v troubě předehřáté na 200 °C.

Udělejte si 1 větší rodinný koláč
ve formě o průměru 22 cm, který
můžete sníst všichni společně.
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Vegetariánské menu
od terky langmajerové
ČEKANKOVÉ LODIČKY
TOFU RYBÍ PRSTY
a bramborový salát
s avok ádovou majoné zou

Veget pohoda
u vánočního stolu

tříbarevné košíčky

1

2

4
3
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1

ČEKANKOVÉ
LODIČKY
s hruškou, sýrem
a ořechy
4

porce

10
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
2 hrušky
50 g vlašských ořechů
2 lžíce jablečného octa
1 lžička medu

čerstvě mletý pepř
50 g balkánského sýra
2 čekanky
4 snítky čerstvého
tymiánu

POSTUP:
1. Hrušky omyjte a nakrájejte na kostičky. Smíchejte
s nahrubo nasekanými vlašskými ořechy, jablečným
octem, medem, pepřem a nadrobeným balkánským
sýrem.
2. Čekanku rozeberte na jednotlivé listy. Každý naplňte
připravenou směsí a ozdobte čerstvým tymiánem.

Místo balkánského sýra lze použít
i nivu, která kromě slanosti dodá
i aromatičtější chuť.
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Tofu „rybí“ prsty můžete i upéct. Obalené plátky
dejte na plech vyložený pečicím papírem, potřete
trochou oleje a pečte 10 minut v troubě rozehřáté
na 180 °C. Poté je obraťte, opět potřete olejem
a pečte dalších 10 minut dozlatova.
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2

3

TOFU „RYBÍ“ PRSTY
v mandlovorozmarýnové
krustě
4

porce

45

hod

4

VEGET

SUROVINY:
700 g tofu
100 g mandlí
4 snítky rozmarýnu
sůl a pepř

BRAMBOROVÝ
SALÁT
s avokádovou majonézou
porce

2 lžíce strouhanky
1 vejce
100 ml kokosového mléka
200 g kokosové mouky
150 ml rostlinného oleje

60
min

+30

min na
odležení

SUROVINY:
500 g brambor typu A
1 avokádo
2 lžíce olivového oleje
1 citron

VEGAN

sůl a pepř
½ salátové okurky
1 svazek ředkviček
1 hrst kopru

POSTUP:
1. Tofu osušte papírovou utěrkou a podélně nakrájejte na plátky
o šířce 1 cm.
2. Mandle rozmixujte s rozmarýnem, solí a pepřem najemno.
Do směsi přimíchejte strouhanku. Vejce rozmíchejte
s kokosovým mlékem.
3. Plátky tofu obalujte nejdříve v mouce, poté v rozšlehaném
vejci, následně v mandlovorozmarýnové směsi. Smažte
v rozpáleném oleji z obou stran dozlatova.

POSTUP:
1. Brambory v celku uvařte v osolené vodě doměkka. Slijte
a nechte vychladnout.
2. Avokádo rozpulte, vyjměte dužinu, rozmixujte s olivovým
olejem a citronovou šťávou na jemný krém. Podle chuti osolte
a opepřete.
3. Brambory oloupejte a nakrájejte na malé kostičky. Okurku
a ředkvičky nakrájejte nadrobno, kopr najemno. Vše
promíchejte s avokádovou majonézou. Dochuťte solí, pepřem,
případně další citronovou šťávou. Nechte alespoň 30 minut
odležet v lednici.

Místo kokosového mléka můžete použít
i jiné, které máte rádi, nebo ho úplně
vynechte. Podobně můžete také nahradit
kokosovou mouku jiným druhem.

Bramborový salát spotřebujte dříve
nežli klasický s nakládanou okurkou.
Čerstvá okurka totiž postupně pustí
hodně šťávy.
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4

TŘÍBAREVNÉ
košíčky
12

kusů

30
min

+40

min na
mražení

VEGAN

SUROVINY:
100 g hořké čokolády (70 %)
3 lžíce kokosového oleje
50 g arašídového másla
3 lžíce arašídů
3 lžíce lyofilizovaných malin

POSTUP:
1. Ve vodní lázni rozpusťte
čokoládu s 1 lžící kokosového
oleje. Polovinu rozpuštěné
čokolády nalijte do papírových
košíčků na muffiny jako první
vrstvu. Dejte na 15 minut do
mrazáku ztuhnout.
2. Stejně jako čokoládu rozpusťte
arašídové máslo se zbylým
kokosovým olejem. Jakmile

čokoládová vrstva ztuhne, polijte
ji rozpuštěným arašídovým
máslem a opět vložte na
15 minut do mrazáku.
3. Na ztuhlou arašídovou vrstvu
nalijte druhou polovinu
rozpuštěné čokolády. Ihned
posypte část košíčků nadrcenými
arašídy, část lyofilizovanými
malinami a naposledy vložte
na 15 minut do mrazáku.

Před podáváním stačí
košíčkům pár minut
při pokojové teplotě,
aby povolily.
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BERTE SI
servítky
5

6

7

8

Tímto jednoduchým návodem ohromíte letos
u štědrovečerní tabule. Postupujte krok za krokem
a celý les ozdobí za pár minut váš vánoční stůl.

1

2

9

10

3

4

11
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Jak na se ví ování?

Možná se vám vybaví známá scéna z filmu Pretty Woman, kdy
Julia sedí na večeři se svým panem vyvoleným a netuší, k čemu
všechny ty nástroje na stole jsou. Štědrovečerní večeře je
příležitostí oprášit pravidla stolování a nachystat vše tipťop.

sklenice
na červené víno

dezertní lžička

nožík
na máslo

dezertní vidlička

sklenice
na vodu
sklenice
na bílé víno

talířek na pečivo

šálek
s podšálkem

Vidlička
na předkrm

vidlička
na hlavní
chod

1

HRÁŠKOVÁ
POLÉVKA
se sýrovým
chipsem
4

porce

44

60
min

+12

hod na
namočení

BEZ
lepku

ubrousek

SUROVINY:
200 g zeleného hrachu
4 lžíce rostlinného oleje
1 cibule
3 stroužky česneku
1,5 l vody
250 g uzeného masa
2 bobkové listy
5 kuliček nového koření
6 kuliček celého pepře
1 lžička sušeného tymiánu
½ citronu
150 ml smetany na vaření (12 %)
sůl
120 g parmazánu
1 hrst hladkolisté petrželky

nůž
na hlavní
chod

čajová
lžička
Nůž na polévková
předkrm lžíce

POSTUP:
1. Hrách omyjte a den předem
namočte, poté sceďte.
2. Ve větším hrnci rozpalte
2 lžíce oleje, osmahněte na
něm nadrobno pokrájenou
oloupanou cibuli
a 2 stroužky nakrájeného
oloupaného česneku.
Přisypte hrách, podlijte
vodou, vložte maso v celku
a koření. Na mírném ohni
vařte 45 minut.
3. Maso s kořením vyjměte,
vsypte nastrouhanou kůru
a šťávu z citronu, rozmixujte

dohladka. Zjemněte
smetanou a dosolte.
4. Nastrouhaný parmazán
promíchejte se zbylým
rozmělněným česnekem
a na plech vyložený pečicím
papírem rozdělte do
6 hromádek. Pečte 10 minut
v troubě předehřáté na
180 °C.
5. Maso nakrájejte nadrobno
a osmahněte na oleji
dokřupava.
6. Polévku ozdobte petrželkou,
uzeným masem a sýrovým
chipsem.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

3

2

4

1

Klasické vánoční
MENU
Hrášková
se sýrovým chipsem
Kapr & salát
Podkrkonošský hubník
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4

porce

2

SUROVINY:
600 g kapra půleného
2 citrony
sůl
200 g hladké mouky
3 vejce
300 g strouhanky
300 ml rostlinného oleje

35
min

POSTUP:
1. Očištěného kapra nakrájejte
na filety a pinzetou odstraňte
případné kosti.
2. Pokapejte šťávou z 1 citronu
a osolte. Obalujte postupně
v mouce, vyšlehaných osolených
vajíčkách a strouhance.

3. Smažte ve vyšší vrstvě oleje
na středním ohni z obou stran
dozlatova 10 minut. Nechte
okapat na papírovém ubrousku.
4. Podávejte s bramborovým
salátem a kouskem citronu.

3

ŠTĚDROVEČERNÍ
KAPR & SALÁT
na klasiku

4

porce

60
min

+12

hod
chlazení

SUROVINY:
600 g brambor typu A
150 g mrkve
75 g petržele
75 g celeru
5 vajec
1 cibule
2 lžíce rostlinného
oleje
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VEGET

200 g nakládaných
okurek
200 g sterilovaného
hrášku
225 ml majonézy
2 lžíce plnotučné
hořčice
1 hrst hladkolisté
petrželky

POSTUP:
1. Brambory, mrkev, petržel a celer
3. V menší misce utřete žloutek
vařte ve slupce 20 minut, sceďte
se 2 lžícemi majonézy a hořčicí
a nechte vychladnout. Čtyři
dohladka. Vmíchejte zbylou
vejce uvařte natvrdo, 10 minut.
majonézu a přidejte do salátu.
Nakrájenou oloupanou cibuli
Přelijte nálevem z okurek a vše
orestujte na oleji dosklovata.
důkladně opatrně promíchejte.
2. Zeleninu a uvařená vejce oloupejte
4. Nechte odležet do druhého dne
a i s okurkami nakrájejte na
v lednici. Podávejte posypané
kostičky. Vše vložte do velké mísy
nasekanou petrželkou.
a přisypte scezený hrášek.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

4

PODKRKONOŠSKÝ
HUBNÍK
nasladko
8

porcí

70
min

VEGET

Máte-li doma
perník na
strouhání, vysypte
jím formu místo
strouhanky. Hubník
bude vonět o to
vánočněji.

SUROVINY:
100 g sušených hub
½ vánočky Albert
15 g blanšírovaných mandlí
15 g vlašských ořechů
400 ml plnotučného mléka
sůl
10 g cukru krupice
20 g dětské krupice
20 g rozinek
5 g másla
5 g strouhanky
10 koleček křížal
10 g moučkového cukru

POSTUP:
1. Houby namočte v malém kastrůlku na 10 minut do studené vody. Vánočku nakrájejte na kostky, mandle a ořechy
nasekejte nahrubo. Vodu s houbami přiveďte k varu
a 10 minut povařte. Sceďte a pokrájejte nadrobno.
2. V mléce se špetkou soli a s cukrem uvařte krupici. Přisypte

houby, rozinky, mandle, ořechy a vánočku. Promíchejte.
3. Směs rozetřete do máslem vymazané a strouhankou vysypané koláčové formy o průměru 23 cm a pečte v troubě
předehřáté na 180 °C 45 minut.
4. Podávejte ještě teplé, ozdobené kolečky křížal a posypané
moučkovým cukrem.
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TIP NA
VÁNOCNÍ DÁREK

D V A K R Á T F I L T R O V A N Ý,
EXTRA JEMNÝ
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

ALBERT BAVÍ
Vyhrajte poukázku na
nákup v síti prodejen
Albert v hodnotě 300 Kč

Jak se zapojit?
Vyluštěte prosincovou křížovku a tajenku zašlete
do 12. 12. 2019 na adresu redakce Albert magazínu:
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte
přímo do formuláře na webu www.albert.cz/tajenka.
Výherce křížovky z čísla 11/2019: Marie Zachová, Želetava

Informace o zpracování osobních údajů společností Albert Česká republika, s.r.o., naleznete v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz

VÁNOČNÍ
křížovka
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ELIXÍR ŽIVOTA

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ
na exotiku
Exotické ovoce není
na vánočním stole
ničím neobvyklým.
Zvlášť když už
české sady zejí
prázdnotou, je čas
porozhlédnout se po
ovoci z větších dálek.
Tržnice v Albertu
má pro vás mnoho
cizokrajných druhů.

CAIPIRINHA
s karambolou
2×

200 ml

10
min

VEGET

Ka ambola

50

je ovoce přezdívané také malajská
hvězdice. Má sladkou až mírně
nakyslou chuť a je ozdobou především
ovocných salátů a drinků. Karambola
se dováží do Evropy nezralá, protože
je velmi křehká. Nechte ji tedy dozrát
při pokojové teplotě za pravidelného
otáčení, dokud nezíská žlutou barvu.

SUROVINY:
mango
karambola
30 ml vodky
1 hrst ledu

POSTUP:
1. Mango oloupejte a zbavte pecky.
Polovinu omyté karamboly
nakrájejte na tenké plátky.
Druhou polovinu spolu s mangem
rozmixujte dohladka.

2. Směs přelijte do shakeru, dolijte
vodkou, přisypte led a důkladně
protřepte.
3. Rozlijte do sklenic a ozdobte plátky
karamboly.

RECEPTY
ELIXÍR ŽIVOTA

NA KAŽDÝ DEN

KUKUŘIČNÁ KAŠE
pro sváteční rána
4

porce

10
min

VEGET

SUROVINY:
10 g másla
700 ml plnotučného mléka
sůl
90 g instantní kukuřičné kaše
4 lžíce medu

granátové jablko
karambola
4 lžíce slunečnicových
semínek
4 lžíce dýňových semínek
4 lžíce chia semínek

POSTUP:
1. V kastrůlku rozpusťte máslo a přilijte mléko. Přiveďte k varu,
přidejte špetku soli a za stálého míchání vsypte kaši. Vařte
do zhoustnutí, zhruba 3 minuty.
2. Vmíchejte med a rozlijte do misek.
3. Granátové jablko rozpulte a lžící vydlabejte semínka.
Omytou karambolu nakrájejte na tenké plátky.
4. Kaši ozdobte granátovými, dýňovými, slunečnicovými a chia
semínky. Nakonec přidejte hvězdičky karamboly.

Kaši lze připravit i z jiných
alternativ mléka, například
bezlaktózového nebo kokosového.
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ELIXÍR ŽIVOTA

POMELO PUDINK
s kokosem
4

porce

10
min

VEGET

SUROVINY:
1 pomelo
500 g mascarpone
300 g zakysané smetany
4 lžíce moučkového cukru
1 sáček vanilkového cukru
2 lžíce strouhaného kokosu
½ červeného grepu
2 plátky ananasu
½ hrušky
½ karamboly

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

albert.cz/videorecepty
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Podobný dezert můžete připravit i z mléčné
rýže, kdy pouze přimícháte kokos, dužinu
z pomela a ozdobíte ovocem.

POSTUP:
1. Pomelo oloupejte až na
čistou dužinu.
2. Mascarpone, zakysanou
smetanu, moučkový
a vanilkový cukr vyšlehejte.
Vmíchejte kokos
a rozdrobenou dužinu
z pomela.
3. Rozdělte do sklenic
a ozdobte měsíčkem grepu,
ananasu, plátky hrušky nebo
hvězdičkou karamboly.

RECEPTY
ELIXÍR ŽIVOTA

NA KAŽDÝ DEN

KREVETOVÝ POHÁR
s pomelem
4

porce

20
min

+30

min na
odležení

BEZ
lepku

SUROVINY:
2 lžíce rýžového octa
1 lžička soli
1 lžíce cukru krupice
250 g krevet
1 šalotka
2 stonky řapíkatého celeru
pomelo
80 ml majonézy
2 lžičky wasabi pasty
½ limetky
15 g arašídů neloupaných,
nesolených

POSTUP:
1. Tři čtvrtě litru vody s octem, solí
a cukrem přiveďte k varu. Vsypte
krevety, povařte 3 minuty
a sceďte.
2. Očištěnou šalotku a řapíkatý celer
pokrájejte nadrobno. Pomelo
oloupejte až na čistou dužinu
a rozkrájejte na menší kousky.
3. V menší misce vyšlehejte
majonézu s wasabi a limetkovou
šťávou. Ve větší míse promíchejte
krevety, zeleninu, pomelo
a majonézový dresink. Pár krevet
dejte stranou na ozdobu. Směs
nechte alespoň 30 minut odležet
v lednici.
4. Servírujte ve skleničkách,
ozdobené krevetou
a opraženými, nahrubo
nasekanými arašídy.

Pomelo

je největší z citrusových plodů. Že je zralé, můžete poznat
podle jeho žluté barvy, na omak by mělo být měkké.
Obsahuje vitamin C. Pomelo si žádá trpělivost... nejprve ho
oloupejte z kůry a pak každý dílek ještě zbavte tenké bílé
slupky, která je hořká.
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ELIXÍR ŽIVOTA

ZIMNÍ SANGRIA
s granátovým jablkem
1½
litru

10
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
200 g cukru krupice
2 celé skořice
6 větviček rozmarýnu
100 ml vody

3 pomeranče
1 citron
1 granátové jablko
2 hrsti ledu
500 ml červeného vína

POSTUP:
1. Do kastrůlku vsypte cukr, skořici a 4 větvičky
rozmarýnu. Přilijte vodu a na mírném ohni
vařte 15 minut. Vzniklý sirup sceďte a nechte
vychladnout.
2. Dva a půl pomeranče s citronem odšťavněte.
Granátové jablko rozpulte a vyndejte
semínka. Dvě lžíce semínek dejte stranou
a zbytek rozmixujte.
3. Do džbánu vsypte led. Dolijte šťávou z citrusů,
granátového jablka, rozmarýnovým sirupem
a červeným vínem. Promíchejte, vsypte
2 lžíce granátových semínek a ozdobte plátky
pomeranče s větvičkami rozmarýnu.

G anátové jablko
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je úžasný plod z šesti až dvanácti pouzder, v nichž se nachází četná semínka.
Celkový počet semen v jednom plodu zpravidla přesahuje 600. Chutná
sladkokysele a velmi dobře se skladuje. Silná slupka ztvrdne, ale jablko
si zachová šťavnatost a chuť. Čím je slupka tenčí, tím je jablko sladší.

RECEPTY
ELIXÍR ŽIVOTA

NA KAŽDÝ DEN

MINICHEESECAKY
s čokoládou
6

porcí

65
min

+1¼

hod na
tuhnutí

VEGET

SUROVINY:
60 g másla
130 g tmavých jemných sušenek
100 ml zakysané smetany
250 g smetanového sýra
40 g cukru krupice
2 vejce
½ citronu
sůl
½ lžičky vanilkového aroma
1 granátové jablko
150 g hořké čokolády (60 %)

POSTUP:
1. Předehřejte troubu na 160 °C. Plech vyložte
pečicím papírem. Rozložte na něj kulaté
formičky o průměru 7 cm vymazané máslem
a vyložené pečicím papírem.
2. Sušenky nadrťte a promíchejte
s rozpuštěným máslem. Vzniklou směs
rovnoměrně upěchujte do formiček.
3. Vyšlehejte dohladka zakysanou smetanu

a smetanový sýr. Postupně zapracujte cukr,
vejce, citronovou kůru, špetku soli a vanilku.
Rozlijte do formiček.
4. Pečte 50 minut a nechte vychladnout.
5. Z granátového jablka vydlabejte pomocí lžíce
semínka. V kastrůlku ve vodní lázni rozpusťte
čokoládu a rozlijte na cheesecaky. Posypte
semínky a nechte zatuhnout v lednici.

Minicheesecaky lze upéct i ve větších
papírových košíčcích na cupcaky,
pokud doma nemáte tvořítka.
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NADAČNÍ FOND

ALBERT
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NADAČNÍ FOND

ALBERT

OBCHŮDKY S ALBERTEM
OPĚT V PRODEJNÁCH
ALBERT
Udělejte o Vánocích dobrý skutek
a pomozte sociálně znevýhodněným dětem
koupí jejich výrobků.
Během adventu můžete ve vybraných prodejnách Albert
podpořit děti nákupem vánočních dárků a dekorací, které
vlastnoručně vyrobily. Od 19. 11. do 18. 12. máte možnost
na místech označených Obchůdky Albert podpořit dobrou
věc a současně získat jedinečné dárky pro své blízké nebo
vánoční dekorace.
Projekt Nadačního fondu Albert pomáhá dětem připravit
se na vstup do reálného života a zábavnou formou
je naučit dovednostem ze světa obchodu a finanční
gramotnosti. Akce tedy nemá pouze dobročinný rozměr.
Přípravy dětem zabraly i několik měsíců a dostaly
během nich formou školení tipy a zajímavé informace,
jak uspět. Do projektu se zapojilo 57 dětských domovů
a neziskových organizací z celé republiky.
Seznam Obchůdků s Albertem naleznete na stránkách
www.nadacnifondalbert.cz.

POMOZTE NÁM SPLNIT
DĚTSKÁ PŘÁNÍ
I vy můžete udělat o Vánocích radost dětem
z dětských domovů z Valašského Meziříčí
a Lipové u Šluknova díky stromu splněných přání.
Ve všech prodejnách Albert naleznete vánoční stromečky
ozdobené kresbami přání dětí z těchto dětských domovů.
Přispěním libovolné částky na účet Nadačního fondu
Albert, č. ú.: 5462482/0800, nebo prostřednictvím QR
kódu podpoříte nákup konkrétních dárků, které si děti
samy namalovaly. Děkujeme, že s námi pomáháte.
Seznam přání dětí z obou dětských domovů naleznete
na www.nadacnifondalbert.cz, Vánoce dětem.

varianta A

WWW.SBIRKAPOTRAVIN.CZ
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varianta B

KOLEM SVĚTA
DÁNSKO

JAK CHUTNAJÍ
VÁNOCE
v Evropě

Vánocům se dánsky říká Juleaften. Jejich
symbolem je skřítek Nisse. Ačkoliv je přes
rok hodný a lidem pomáhá, o Vánocích si
rád z lidí utahuje. Aby byly svátky nerušené,
připravují Dánové pro Nisseho rýžový
pudink, kterým si ho udobří.
O silvestrovské noci chodí Dánové po
domech svých přátel a za dveřmi jim
rozbíjejí porcelán. Čím větší hromadu
střepů pak před domem najdou, tím větší
mají radost, jelikož to pro ně znamená více
štěstí v dalším roce.

Jiný kraj, jiný mrav… a také jiné Vánoce.
Jak se slaví v Dánsku a jak ve Francii?
Že vánoční salám není z masa?
Další špeky a zajímavosti na vás
čekají tentokrát ve vánoční kapitole
Kolem světa.

VEPŘOVÝ BŮČEK
na tymiánu
SUROVINY:
1 kg vepřového bůčku
sůl
3 cibule
5 bobkových listů
½ snítky čerstvého tymiánu
2 lžíce olivového oleje
500 ml vody
1 lžíce jablečného octa
pepř
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6

porcÍ

140
min

+10

min na
odležení

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Troubu rozehřejte na 200 °C.
2. Kůži masa na povrchu nařežte na proužky vzdálené
asi 3 mm od sebe a důkladně osolte.
3. Do zapékací mísy vložte oloupané, na čtvrtky pokrájené cibule a bylinky. Navrch umístěte mřížku a na
ni položte bůček kůží dolů. Podlijte 500 ml studené
vody a pečte 30 minut. Obraťte maso, potřete ho olivovým olejem, teplotu snižte na 140 °C a dopékejte
90 minut dozlatova. Na posledních 10 minut pečení
zvyšte teplotu opět na 200 °C.

4. Po vyjmutí nechte maso 10 minut odpočinout zakryté alobalem.
5. Z výpeku posbírejte tuk a zbytek sceďte přes síto.
Do scezeného výpeku vmíchejte ocet, sůl a pepř.
Podávejte k masu.

KOLEM SVĚTA

KARAMELOVÉ
BRAMBORY
naslano
6

porcí

30
min

+20

min na
chlazení

BEZ
lepku

VÁNOČNÍ
SALÁT
se zelím
a mandarinkou
6

porcí

10
min

SUROVINY:
1 kg brambor typu A
100 g cukru krystalu
2 lžíce vody
100 g másla
hrubozrnná sůl
čerstvě mletý pepř

SUROVINY:
1 hlávka červeného zelí
2 jablka
5 mandarinek
sůl
15 ml olivového oleje
5 lžic balsamika
20 g vlašských ořechů

POSTUP:
1. Brambory ve slupce vařte 5 minut.
Nechte vychladnout a oloupejte.
2. Ve středním kastrolu na mírném ohni
zkaramelizujte cukr se dvěma lžícemi
vody. Vložte máslo, vsypte brambory v celku a opékejte asi 20 minut
doměkka.
3. Odstavte a dobře promíchejte se solí
a pepřem.

POSTUP:
1. Zelí nastrouhejte na nudličky. Oloupaná
jablka nakrájejte na kostičky. Mandarinky
oloupejte a rozdělte na měsíčky.
2. Ve větší míse promíchejte zelí se solí,
olivovým olejem, balsamikem, jablky
a mandarinkami. Posypte nahrubo
sekanými ořechy.

VEGAN
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KOLEM SVĚTA

ZAPEČENÉ
PALAČINKY
Crespelle alla
Fiorentina

Italové dělají crespelle
den předem, aby se chutě
v pokrmu do druhého dne
pěkně rozložily.

6

porcí

50
min

VEGET

SUROVINY:
4 vejce
120 g hladké mouky
sůl
400 ml plnotučného mléka
500 g baby špenátu
2 stroužky česneku
5 lžic olivového oleje
400 g ricotty
200 g parmazánu
1 špetka muškátového
oříšku
10 g másla
250 g rajčatového pyré

Koláčovou formu můžete získat
v nové věrnostní kampani.
Více na www.albert.cz/thun
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POSTUP:
1. Na palačinkové těsto vyšlehejte v míse
3 vejce, 100 g mouky, špetku soli
a 300 ml mléka. Odložte do lednice.
2. Špenát nasekejte nahrubo, oloupaný
česnek najemno.
3. V pánvi rozehřejte 2 lžíce oleje a vsypte
česnek. Orestujte a přidejte špenát. Po
2 minutách odstavte. Vmíchejte ricottu, 3 lžíce strouhaného parmazánu,
zbylé vejce, muškátový oříšek a sůl.
4. Mělkou pánev vytřete olejem a usmažte z připraveného těsta 8 palačinek.
5. Na bešamel v kastrůlku rozpusťte máslo, vsypte mouku a 3 minuty opékejte.
Podlijte mlékem a za stálého míchání
vařte 2 minuty do zhoustnutí.
6. Palačinky postupně plňte špenátem
a přeložené na čtvrtiny vkládejte
do kulaté zapékací nádoby. Přelijte
bešamelem, rajčatovým pyré a zasypte
nastrouhaným parmazánem. Stejně
opakujte druhou vrstvu.
7. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C
20 minut.

KOLEM SVĚTA

ČOKOLÁDOVÝ
SALÁM
z Itálie
SUROVINY:
200 g hořké čokolády (60 %)
85 g másla
75 g cukru krystalu
10 g třtinového cukru
½ lžičky vanilkového aroma
2 vejce
170 g jemných čajových sušenek
20 g nesolených pistácií
30 g mandlí
2 lžíce rumu
30 g moučkového cukru

6

porcí

30
min

+12

hodin na
chlazení

POSTUP:
1. Čokoládu s máslem rozehřejte v misce ve
vodní lázni.
2. V kastrůlku promíchejte cukr krystal
a třtinový cukr, aroma, celé vejce
a žloutek. Vmíchejte čokoládu a na
mírném ohni za stálého míchání
zahřívejte 5 minut.
3. Odstavte a vmíchejte nahrubo nasekané
sušenky, ořechy a rum. Přelijte na 30 cm
dlouhý kus pečicího papíru a zarolujte do
upěchovaného válečku. Na koncích papír
zatočte a svažte provázkem.
4. Nechte přes noc odležet v lednici.
Odstraňte papír a obalte čokoládový
salám v moučkovém cukru. Podávejte
pokrájené na kolečka. Skladujte v lednici
až 1 měsíc.

ITÁLIE
Děti v Itálii sice neznají čerta, Mikuláše a anděla, zato
je v lednu navštěvuje hodná, ale ošklivá čarodějnice
Befana. V punčochách za okny nechává sladkosti pro
hodné děti a uhlí pro nezbedy. Tradičním dezertem
je vysoko kynutá bábovka panettone, tradiční
vánoční moučník, který většina Italů kupuje, protože
jeho příprava je velice pracná a těsto kyne až pět dní.
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KOLEM SVĚTA

VÁNOČNÍ
KLÁDA
Bûche de Noël
(čti biš d noel)
1

roláda

60
min

+20

min na
odležení

+2

hodiny
chlazení

SUROVINY:
6 vajec
200 g hořké čokolády (60 %)
3 lžíce rostlinného oleje
1 ½ lžičky vanilkového aroma
130 g moučkového cukru
280 g cukru krystalu
100 g holandského kakaa
100 g hladké mouky
½ lžičky soli
2 lžíce rumu
400 ml smetany ke šlehání (40 %)
200 g másla
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VEGET

POSTUP:
1. Plech vymažte olejem a vyložte pečicím
papírem. Papír lépe přilne k plechu. Ve vodní
lázni rozehřejte 100 g čokolády s 2 lžícemi
oleje a 1 lžičkou vanilkového aroma.
2. Vejce pokojové teploty rozdělte na žloutky
a bílky. Z bílků ušlehejte sníh, do kterého
postupně vmíchejte 100 g moučkového
cukru. V druhé míse vyšlehejte žloutky se
150 g cukru krystalu do husté pěny. Vlijte
čokoládovou směs, vsypte 90 g kakaa,
mouku, sůl a vše zapracujte. Nakonec
opatrně vmíchejte sníh.
3. Těsto přelijte na plech a špachtlí urovnejte
povrch do rovné vrstvy. Pečte 10 minut
v troubě na 180 °C.
4. Čistou utěrku zasypte směsí kakaa
a moučkového cukru. Pomocí nože oddělte
těsto od pečicího papíru a přesuňte na
připravenou utěrku. Pomocí utěrky zarolujte
a nechte asi 20 minut odležet.

5. V misce promíchejte 2 lžíce cukru krystalu
se 2 lžícemi horké vody a rumem. Plát
rozmotejte a zakapejte cukrovou vodou.
Vyšlehejte 200 ml smetany se 2 lžícemi
moučkového cukru. Šlehačku natřete na plát
a pomocí utěrky opatrně zarolujte. Vložte do
lednice.
6. Na čokoládový krém rozpusťte ve vodní
lázni zbylou čokoládu. Do druhé mísy vložte
máslo pokojové teploty, cukr krystal, ½ lžičky
aroma a smetanu. Ušlehejte tuhý krém,
do kterého ke konci opatrně zašlehejte
čokoládu.
7. Z rolády nakoso odřízněte 10cm kus a rovně
asi 4cm kus. Zbylou část rolády potřete
čokoládovým krémem. Z boků přilepte
nakoso odkrojené kousky pro vytvoření
větvového efektu. Dotřete krémem
a vidličkou vyryjte rýhy jako na kůře stromu.
Před podáváním nechte 2 hodiny chladit.

KOLEM SVĚTA
FRANCIE A NĚMECKO
Ve Francii dávají děti za dveře domu mrkev pro
soba. Pokud přes noc zmizí, je to pro ně znamení,
že Pére Noel přijel a rozdává dárky.
První nazdobený vánoční stromeček se objevil
v 18. století v Německu.

SLANÝ ZÁVIN
z kysaného zelí
1

závin

60
min

+30

min na
chlazení

SUROVINY:
1 cibule
200 g kysaného zelí
1 červená paprika
100 g plátků slaniny
2 lžíce rostlinného oleje
1 hotové listové těsto
1 vejce
2 lžičky celého kmínu

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 190 °C.
2. Oloupanou cibuli pokrájejte nadrobno.
Zelí sceďte a vymačkejte všechnu
tekutinu. Rozkrájejte nadrobno. Papriku
zbavte jádřince a pokrájejte i se slaninou
na kostičky.
3. V pánvi rozehřejte olej a osmahněte
na něm cibuli se slaninou. Přimíchejte
papriku, restujte 3 minuty a odstavte.
Vmíchejte zelí.
4. Listové těsto rozbalte na plech
a podélně doprostřed vsypte zelnou
směs. Závin zabalte a potřete
vyšlehaným vejcem. Posypte kmínem
a pečte 40 minut.
5. Nechte vychladnout a podávejte.
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ALBERTJSTE
JSTEVY
VY
ALBERT

VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ:

My v Albertu chceme letos o Vánocích rozdávat
hlavně radost. Proto jsme pro vás připravili
velkou vánoční soutěž Perníčková výzva.

PERNÍČKOVÁ
VÝZVA

JAK SOUTĚŽIT?

ZAPOJTE SE!
KAŽDÝ TÝDEN
MŮŽETE VYHRÁT

•	Přijměte naši výzvu a napečte své
originální vánoční perníčky.
•	Perníčky vyfoťte a foto nahrajte do
formuláře na albert.cz/vanoce.
• Každý týden vyhraje 5 nejhezčích fotek
perníčků stavebnici Lego a výrobky
Nature’s Promise.

Vánoční soutěž probíhá
od 25. 11. do 22. 12. 2019.

Vytvořte si své přání pro radost:

výhra utěže!
so
í
n
č
o
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O
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CE
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E
V
N
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A VÝ PROM

Navíc si vytvořte svoje vlastní přání pro radost.
Získáte ho po nahrání své fotky a budete tak
moci sdílet radost i se svými blízkými.
Vánoční přání budou zdobit vánoční strom
radosti zveřejněný přímo na webových
stránkách.
Podrobná pravidla
vánoční soutěže
a informace o zpracování
osobních údajů naleznete
na www.albert.cz/
vanoce

albert.cz/vanoce

KDO VYHRÁL 1 000 KČ
v listopadové soutěži
o nejlepší
drink?

@zuz
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Děkujeme za účast všem, kdo se zapojili do soutěže, a gratulujeme výhercům.
Autoři vybraných fotek získávají poukázku v hodnotě 1 000 Kč na nákup v Albertu.

OCHUTNEJTE
S NÁMI

PARTY RÖSTI
s bylinkovým sýrem
20

kusů

25
min

SÝROVÁ ROLÁDA
v kabátku
1

kus

15

min

+2

hod na
chlazení

VEGET

/ advertorial

Ochutnejte další tři
příchutě Président
Svěží. K dostání ve
vybraných prodejnách Albert.

SUROVINY:
350 g brambor typu B
sůl a pepř
2 vejce
60 g hladké mouky
60 g strouhanky
POSTUP:
1. O
 loupané brambory
nastrouhejte nahrubo,
vložte do síta, prosolte
a nechte odstát 5 minut
Poté vymačkejte co nejvíce
vody a přesypte do mísy.
2. K bramborám rozklepněte
vejce, přisypte mouku
a strouhanku. Osolte,
opepřete a promíchejte.

150 ml rostlinného oleje
125 g Président Svěží
čerstvý sýr bylinkový
100 g uzeného lososa
1 hrst kopru

3. Rozpalte hlubší pánev
s olejem. Lžící tvarujte z těsta
malé bochánky. Smažte
z obou stran dozlatova
a nechte okapat na ubrousku.
4. Rösti ozdobte lžičkou sýra,
kouskem pokrájeného lososa
a snítkou kopru.

SUROVINY:
50 g loupaných nesolených
pistácií
50 g blanšírovaných mandlí
POSTUP:
1. Ořechy a brusinky nasekejte
najemno a vsypte do misky.
Do druhé mísy vložte sýr
a promíchejte se 4 lžícemi
oříškové směsi.
2. Potravinovou fólii natáhněte
přes prkénko a do středu
vysypte zbylou směs.
Rozprostřete ji do tvaru
obdélníku a lžící naneste sýr.
Konce fólie chyťte mezi prsty

80 g sušených brusinek
250 g Président Svěží čerstvý
sýr přírodní
5 pšeničných tortill
a přetáhněte přes sýr tak, aby
z něj vznikl váleček dlouhý
15 cm. Fólii ze sýru odhrňte
a dosypte směsí všechna bílá
místa. Opět zarolujte,
upěchujte do souměrného
válečku a zajistěte fólii.
3. Dejte chladit alespoň na
2 hodiny do lednice a podávejte
s opečenou tortillou nakrájenou
na kousky.
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VÁNOČNÍ
SPECIÁL

TEQUILA
LIMETA
drink
8×

100 ml

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
100 g cukru krupice
5cm kousek zázvoru
100 ml vody
1 citron
3 lžíce soli
4 limetky
200 ml tequily
led
400 ml prosecca
4 snítky čerstvého tymiánu

POSTUP:
1. Přiveďte k varu cukr
s oloupaným, nadrobno
pokrájeným zázvorem
a vodou. Svařte na sirup,
přibližně 10–15 minut.
Přeceďte přes jemné
sítko a nechte zchladnout
na pokojovou teplotu.
2. V mělké misce
s citronovou šťávou
namočte vršky sklenic.
Následně vložte sklenice
do soli. Vznikne tak
efektní krystalický lem.
3. V shakeru promíchejte
šťávu ze 3 limetek,
tequilu, 40 ml
zázvorového sirupu a led.
4. Vzniklou tekutinu
rozlijte do sklenic, dolijte
proseccem a ozdobte
limetkou a tymiánem.
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Buďte ni
e
připrav 0
do 12 t
minu

HVĚZDA VEČÍRKU
Vánoční svátky mají být obdobím pohody s přáteli
a rodinou. Někdy ale spíš připomínají slalom mezi
vánočními večírky, sešlostmi příbuzných
a Silvestrem. Zvládněte letos vše s přehledem
a staňte se hostitelkou roku. Poradíme vám, jak
na skvělý večírek připravený do 2 hodin.

RECEPT MELOUNOVÉ
PROSECCO najdete
na albert.cz/recepty

VÁNOČNÍ

ční
o
n
á
v
3× TEJL
KOK

SPECIÁL

cca
p ose

VÁNOČNÍ
PROSECCO
s granátovým
jablkem
4×

120 ml

5

min

VEGET

SUROVINY:
1 granátové jablko
400 ml prosecca
200 ml brusinkového džusu
4 snítky rozmarýnu

POSTUP:
1. Granátové jablko rozpulte
a vydlabejte zrníčka. Do každé
skleničky vsypte po lžičce
granátových semínek.
2. Vlijte rovnoměrně prosecco
a brusinkový džus.
3. Ozdobte rozmarýnem a podávejte.

Fotografie: Tomáš Babinec, Lucie Čermáková
Foodstyling: Bára Mosorjaková Nosková,
Tomáš Babinec
Text: Bára Mosorjaková Nosková
Nádobí a decor: Butlers

bojový plán
Den předem:

Naku pte a ukli ďte.

Den večírku:

Jdeme na to!
18.0 0 – Předehřejte trou bu na 190
°C.
18.01 – Připravte stro meček z listo
vého těsta
a dejte péct.
18.20 – Nachystejte party chleba,
ale zatí m
nepečte .
18.3 0 – Připravte a obalte rybu.
18.45 – Stro meček potřebuj e z trou
by ven !
Zvyšte teplotu trou by na 220 °C.
18.5 0 – Rybu vložte společně s hran
olky do
trou by.
18.51 – Postavte na zázvorový siru
p na drin k
s limetkou.
19.0 0 – Prom íchejte fish & chips
v trou bě.
19.01 – Obložte lososové chlebíčk
y.
19.1 0 – Fish & chips vyn dejte z
trou by
a nechte na ubro usku okapat. Tepl
otu
trou by snižte na 190 °C.
19.1 5 – Teď je ten správný čas na
sprchu,
řasenku a vaše nové šaty.
19.3 5 – Naplňte fish & chips korn
outy.
19.45 – Nam íchejte welcome drin
k
s proseccem a granátovými zrn íčky
.
19.5 5 – Party chleba šoupněte do
trou by,
bude upečený při příchod u hostů.
20.0 0 – Užijte si več írek a míchán
í drin ků
s přáteli!
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VÁNOČNÍ
SPECIÁL

FOOD t
R
E
G
N
FI
minu
a pá

PARTY
BOCHNÍK
plný sýra
6

porcí

40
min

VEGET

SUROVINY:
1 bochník bílého
kmínového chleba
200 g sýra eidam
½ hrsti lístků čerstvého
rozmarýnu
½ hrsti čerstvé petrželky
5 snítek tymiánu
20 ml olivového oleje

POSTUP:
1. Bochník nařežte nožem
na pečivo nejprve
podélně na proužky,
následně křížem
vodorovně. Zářezy
by měly být hluboké
zhruba do poloviny výšky
bochníku.
2. Sýr najemno
nastrouhejte. Bylinky
nasekejte a promíchejte
s olejem.
3. Celý bochník zasypte
sýrem, vpracujte ho
i do zářezů a přelijte
bylinkovým olejem.
4. Pečte 20 minut v troubě
předehřáté na 190 °C.
Podávejte zatepla.

68

BUĎME
VÁNOČNÍ
SPOLU
U JEDNOHO
SPECIÁLSTOLU

CHLEBÍČKY
s uzeným lososem
4

porce

10
min

SUROVINY:
8 rýžových chlebíčků
40 g žervé
½ salátové okurky
1 citron
½ červené cibule
200 g uzeného lososa
2 lžíce kaparů
2 hrsti čerstvého
kopru

POSTUP:
1. Rýžové chlebíčky namažte
žervé. Omytou okurku
nakrájejte na tenké plátky,
citron na tenké trojúhelníčky a cibuli na proužky.
2. Všechny suroviny vyskládejte na chlebíčky, posypte
kapary a ozdobte koprem.

FISH & CHIPS
do skleničky
4

porce

30
min

SUROVINY:
400 g čerstvé tresky
sůl
150 g hladké mouky
2 vejce
150 g strouhanky
100 g parmazánu
½ lžičky sušeného česneku
500 ml rostlinného oleje
500 g mražených hranolků

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 220 °C.
2. Rybu rozkrájejte na proužky
a osolte.
3. Do 3 hlubších talířů rozdělte
mouku, vejce a strouhanku
promíchanou s nastrouhaným
parmazánem. Vejce dobře
prošlehejte a do mouky
vmíchejte sušený česnek.
4. Rybí filety postupně obalte
v mouce, vejci
a strouhance. Do dvou
pekáčů vlijte olej. Do jednoho
vyskládejte filety, do druhého
vsypte hranolky. Pečte
současně 20 minut. V polovině
pečení ryby otočte
a hranolky promíchejte.
5. Po vyjmutí z trouby osolte
hranolky a obojí rozdělte
do kornoutů vyrobených
z pečicího papíru.
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VÁNOČNÍ
SPECIÁL

TAPAS
se neztratí
Tapas s produkty Albert
vykouzlíte za pár minut.

Základ talíře vytvořte
z výběrových kousků ručně
soleného lososa uzeného v kouři
z bukového dřeva. Carpaccio
z lososa servírujte s kouskem
pečiva. Doplňte marinovanými
olivami, sušenými rajčaty
a hummusem, které najdete
v našich novinkách.

4

1

2
ALBERT EXCELLENT
CARPACCIO Z LOSOSA 123 G

2

3

ALBERT EXCELLENT LOSOS
FILET 150 G

3

ALBERT EXCELLENT LOSOS
UZENÝ 125 G

1

4

ALBERT EXCELLENT LOSOS
S PEPŘEM 125 G
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Ochutnejte i další
příchutě hummusu
a paštik z naší nabídky.

VÁNOČNÍ
SPECIÁL

STROMEK
s bazalkovým
pestem
1

kus

SUROVINY:
2 hotová listová
těsta
80 g
bazalkového
pesta
40 g parmazánu
1 vejce

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na
190 °C.
2. Na plech rozbalte první
těsto. Pomažte ho pestem do tvaru stromku
a posypte sýrem.
3. Přiklopte druhým těstem. Nožem odřízněte
po stranách části těsta

tak, abyste vytvořili
obrys koruny stromu.
Vykrojte kmen. Na
vytvoření větví nařežte
těsto na proužky, které
následně zatočte ve
stejném směru. Potřete
vyšlehaným vajíčkem.
4. Pečte 25 minut
dozlatova.

DARUJTE RADOST
Z DOBRÉHO JÍDLA

40
min

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

VEGET

albert.cz/videorecepty

Hledáte skvělý dárek pro své přátele
a blízké?
Darujte možnost vybrat si z celého
sortimentu Albert, a to v hodnotě,
kterou si sami určíte
v rozmezí 200 až 1 500 Kč.
Dárkové karty najdete u pokladen
v prodejnách Albert.

VÁNOČNÍ
SPECIÁL

DĚTSKÝ
KOKTEJL
na party
4×

120 ml

5

min

VEGET

SUROVINY:
400 ml plnotučného mléka
3 lžíce slazeného
kondenzovaného mléka
4 lžíce datlového sirupu
4 čokoládové cookies

POSTUP:
1. Na mírném plameni
zahřejte mléko. Přimíchejte
kondenzované mléko
a datlový sirup. Odstavte
z plotny, nechte vychladnout
na pokojovou teplotu
a rozlijte do skleniček.
2. Podávejte ozdobené cookies
a brčkem.

72

ZÁBAVA

VÁNOČNÍ
HLAVOLAMY
pro chytré hlavičky

=5

Každý obrázek představuje jedno číslo.
Doplň správný součet do rámečku.

=7

+
+
+

Sněhové vločky z papíru

=1

+

NAJDI SPRÁVNÉ TVARY:
Uhodneš, z jakých tvarů se skládají vločky
na dolním obrázku?

1

2

3

4

A

B

C

D

=3

Přiřaď
ke každému
kroužku
s písmenem
odpovídající
kroužek s číslem.

=

+

=

+

=

Vyluštění:
1C, 2D, 3A, 4B.

Vánoční počítání:

Domov už voní vanilkou a skořicí, ale na Štědrý den
si ještě musíme chvíli počkat. Pojď si s námi zkrátit čekání
luštěním zvířátkového kvízu nebo výrobou barevných
sněhových vloček.

Papír poskládej podle návodu a nůžkami vystřihuj podle své fantazie nebo nápovědy. Použij
barevné papíry a vystřihuj vločky více velikostí. Hotovou vločku rozlož a zavěs jako dekoraci.

VYLUŠTĚNÍ: Správné výsledky vánočního počítání jsou čísla: 13, 11 a 13.
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MASO MĚSÍCE

TYPICKÉ
VÁNOČNÍ
SPECIALITY
z uzenářství
Vánoční šunka, dědova
klobása, uherák, výborné
paštiky a další speciality
od mistra uzenáře čekají
v Albertu, aby zazářily na
vaší vánoční tabuli.

UHERSKÝ
MAĎARSKÝ
SALÁM

PAŠTIKA
S AMERICKÝMI
BRUSINKAMI
PATÉ
SELECTION
ALBERT
EXCELLENT

HRUBÁ
PAŠTIKA
SE ZELENÝM
PEPŘEM
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MASO MĚSÍCE

PAŠTIKA S KACHNÍMI
JÁTRY A TŘEŠNĚMI
NALOŽENÝMI V PORTSKÉM
VÍNĚ ALBERT EXCELLENT
Výběrové játrové paštiky
ve skle, 3 druhy

RETRO
DĚDOVA
KLOBÁSA

PEČENÝ VEPŘOVÝ BOCHNÍK
ALBERT EXCELLENT

HOVĚZÍ ŠUNKA
V PEPŘI ALBERT
EXCELLENT

HOVĚZÍ ŠUNKA V PEPŘI
ALBERT EXCELLENT

PATÉ SELECTION
ALBERT EXCELLENT
Exkluzivní kolekce paštik pro
náročné gurmány

HRUBÁ
SELSKÁ

HRUBÁ PAŠTIKA S JELENÍM
MASEM A ARMAGNACEM
ALBERT EXCELLENT
Delikátní paštiky v 7 chuťových
variacích
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MASO MĚSÍCE

VEPŘOVÁ PANENKA
se sušeným ovocem
4

porce

40
min

BEZ

laktózy

Zapékací mísu můžete získat
v nové věrnostní kampani.
Více na www.albert.cz/thun

SUROVINY:
250 g růžičkové kapusty
1 cibule
100 g sušených meruněk
50 g lískových ořechů
60 g rozinek
sůl a pepř
40 ml rostlinného oleje
1 lžička sušeného zázvoru
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½ lžičky sušeného
česneku
1 lžička mleté skořice
1 lžička mletého
koriandru
800 g vepřové panenky
150 g slaniny, plátky
100 ml suchého bílého
vína

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 160 °C.
Do zapékací mísy vložte očištěné
přepůlené kapustičky, oloupanou
cibuli pokrájenou na měsíčky,
nahrubo nasekané meruňky,
ořechy a rozinky. Osolte,
opepřete a přelijte olejem.
Promíchejte.

2. V malé misce promíchejte koření
se lžičkou soli. Panenku směsí
potřete a obalte plátky slaniny.
Vložte na zeleninu, podlijte
vínem, zakryjte a pečte 15 minut.
3. Panenku odkryjte, zvyšte teplotu
na 180 °C a dopečte dozlatova,
10 minut. Před podáváním
pokrájejte na plátky.

MASO MĚSÍCE

PEČENÁ ŠUNKA
na zázvorovém pivu
6

porcí

65
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
2 l zázvorového piva
3 lžíce meruňkové
marmelády
4 kousky badyánu
1 pražská šunka v celku

2 lžíce medu
2 lžíce hrubozrnné
hořčice
4 snítky rozmarýnu
3 stroužky česneku

POSTUP:
1. Do hrnce vlijte 1 l piva, přidejte
marmeládu a promíchejte. Vložte
badyán, šunku v celku a případně
dolijte vodou tak, aby byla šunka
ponořená. Přiveďte k varu a na
mírném ohni vařte 30 minut. Občas
posbírejte pěnu. Vyjměte maso
a koření. Vývar uchovejte a použijte na
přípravu přílohy z čočky.
2. Do hlubší pánve vlijte zbylé pivo, med,

přidejte hořčici, rozmarýn
a rozmělněný oloupaný česnek.
Vařte na mírném ohni za
občasného míchání do zhoustnutí,
přibližně 30 minut.
3. Celý povrch uvařené šunky nařežte
křížem. Vložte do zapékací mísy,
potřete glazurou z pánve a pečte
20 minut v troubě rozehřáté na 200 °C.
4. Šunku podávejte nakrájenou na plátky
s přílohou z čočky.

Ubrus zakoupíte ve vybraných
prodejnách Albert.

ČOČKA
s kořenovou
zeleninou
BONUSOVÝ RECEPT
NAVÍC najdete
exkluzivně na
webových stránkách.

BEZ
lepku

albert.cz/recepty
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

SPOKOJENÉ
A KRÁSNÉ VÁNOCE
v Albertu
Před Vánocemi se mění prodejny Albert ve velkou
vánoční dílnu, aby bylo vše připraveno včas. Kdo za
tím vším stojí, vybírá a připravuje ty nejlepší vánočky,
kapry a víno? Představujeme 6 tváří z hypermarketu
Albert na Chodově. Ten byl vyhlášen nejlepším
obchodem v Česku v Diamantové lize kvality.

1

Albert děkuje všem svým zaměstnancům, bez nichž by
Vánoce v našich prodejnách nebyly ty pravé. Děkujeme,
že pečujete o prodejny Albert i celý sortiment, že
s úsměvem přinášíte tu pravou vánoční atmosféru
našim zákazníkům a tím rozdáváte radost!

TVÁŘE Z ALBERTU
Stoly obložené cukrovím, voňavými mandarinkami, pomeranči,
jablky a dalším ovocem, mísa domácího bramborového salátu
a vláčná vánočka plná rozinek a mandlí. To vše doprovázené
dobrým vínem. Aby na Vánoce u vás doma bylo vše připraveno,
mají naši zaměstnanci z jednotlivých oddělení plné ruce práce.
Většina z nich má za sebou v Albertu již několik vánočních sezon
a ve svém oboru jsou profesionály.

1

2
2

3

4

5

6
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FAOUZI JABALI, prodavač
V oddělení ryb je jako doma. Pochází z Tuniska, kde
jsou čerstvé ryby samozřejmostí. „Zákazníci Albertu si
rádi chodí pro kapra, já mám na Vánoce raději lososa.“
JANA PETROVÁ, pekařka
„Kolik před Vánocemi upečeme vánoček? To se snad
ani nedá spočítat,“ směje se Jana.
RADKA VELETOVSKÁ, prodavačka
V oddělení ovoce a zeleniny pracuje přes 6 let.
Doporučuje brambory na salát z Albertu z tradičních
bramborářských oblastí, jako jsou Vysočina či Polabí.
„Za jiné bych neměnila.“
VLASTIMIL VÁVRA, sommeliér
„K tradičním řízkům z kapra doporučuji například
Rulandské bílé nebo Ryzlink rýnský. K vepřovým řízkům
zvolte Frankovku. Všechna tato vína naleznete v řadě
Moravian Collection, to nejlepší od moravských vinařů.“
BOHUMIL PLEYER, vedoucí týmu
„V oddělení ovoce a zeleniny pracuji už přes 6 let
a pořád mě ta práce baví. Osobně mám na Vánoce
nejraději mandarinky a pomeranče.“
PAVLA CHMELOVÁ, prodavačka
Každý rok peče, hlavně perníčky, které její dcerka moc
ráda pomáhá vykrajovat i zdobit. „Doporučuji výběr
mouk Nature’s Promise.“

PŘÍBĚHY Z ALBERTU

3

4

5

6

Fotografie: Lucie Čermáková
Text: Bára Mosorjaková Nosková
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Ta pravá tradice
od Váhalů

Pečený
bochník

K dostání ve vybraných prodejnách Albert

Silvestrovské utopence
680 g

THE SINGLETON OF DUFFTOWN JE ŽIVÁ,
MODERNÍ WHISKY S LEHKOU, BOHATOU,
PERFEKTNĚ VYVÁŽENOU HEDVÁBNOU CHUTÍ
Whisky zraje v kombinaci sudů po sherry, které dodávají
bohaté ovocné tóny, a sudů po bourbonu, které naopak
dodávají medové náznaky vanilky.
Výsledná whisky je hedvábně jemná, plná chuti a je ideální
vstupní branou do světa single malt whisky.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
pijsrozumem.cz

inzerce

DOPŘEJTE SI LEGENDÁRNÍ KOKTEJL
Z PRAVÉ RUSKÉ VODKY
–
MOSCOW MULE
50 ml Russian Standard
100 ml kvalitního zázvorového piva
půlka limety

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

www.pijsrozumem.cz

hrnek / sklenice naplněná ledem

Na legendární, rubínově rudý Guinness je právem hrdý každý Ir.
Toto pivo s úctyhodnou tradicí se vaří v dublinském pivovaru
St. James’s Gate již od roku 1759.
Guinness Draught v sobě snoubí sladovou sladkost, hořkost
nejlepšího chmele a jedinečnou chuť praženého irského ječmene. V plechovce obsahuje Guinness Draught navíc patentovanou
kapsli s dusíkem, díky které zažijete pivo, jako by bylo čerstvě načepované. Sledujte unikátní lavinový efekt, který doprovází tvorbu dokonale krémové pěny a vychutnejte si jeho typickou chuť.
pijsrozumem.cz

Suchý Guinness Extra Stout byl inspirován originálním receptem
z roku 1821. I když je to v chuti typický Guinness, od jemného, krémového Guinness Draught se odlišuje svěžestí a řízností.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

inzerce

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Naleznete ve vybraných prodejnách ALBERT.

inzerce

Čínské smažené nudle
2 lžíce rostlinného oleje, 2 kuřecí prsa, Exotic Food
bambusové výhonky 227 g, Exotic Food sójové
výhonky 400 g, zelená paprika, červená paprika, žlutá
paprika, houby shitake nebo jidášovo ucho (hodinu
namočené ve vodě), (dále se mohou použít baby
kukuřičky, zelené hrachové lusky, cibule), 4 lžíce P.R.B.
sójové světlé omáčky, 2 lžíce Exotic Food sladké
chilli omáčky, 2 lžíce Exotic Food ústřicové
omáčky, 500 g bezvaječných nudlí VIMIXA pro
rychlou přípravu.
Na oleji orestujeme na nudličky
nakrájené kuřecí maso, přidáme
na proužky nakrájené papriky,
bambusové výhonky, popř.
další zeleninu, namočené
houby nakrájené na
plátky a restujeme
dalších cca 5–10 minut.
Pak přidáme uvařené nudle,
promícháme, ochutíme
a krátce restujeme.

www.fwtandoori.cz

TŘIKRÁT
DESTILOVANÝ
DVAKRÁT
TAK JEMNÝ
Pijte s rozumem.
inzerce

Akční ceny jsou platné od 4. 12. 2019 do 7. 1. 2020 ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.jameson.cz
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inzerce

NEJPRVE SE PIVO JMENOVALO

BELLYSLIDE WIT.

ALE PŘI OCHUTNÁVCE BĚHEM BASEBALLU JEDEN FANOUŠEK VYKŘIKL:

“TAKHLE DOBRÉ PIVO SE OBJEVÍ JEN
JEDNOU ZA MODRÝ MĚSÍC*” A NÁZEV

BLUE MOON
MU ZŮSTAL.

SERVÍROVACÍ

1. ROLL
1. ROLL
RITUÁL

2. WASH
2. WASH

45º 45º

1. ROLL
1. ROLL
POUZE PRO STARŠÍ 18 LET. VYCHUTNÁVEJTE ZODPOVĚDNĚ.

2. WASH
2. WASH3. POUR
3. POUR

4. GARNISH
4. GARNISH

*MODRÝ MĚSÍC = ASRTONOMICKÝ JEV, KTERÝ JE K VIDĚNÍ JEDNOU ZA 2–3 ROKY.

45º 45º

inzerce

VYHRAJTE 30X
PROJEK TOR A N K E R N E B U L A

KUPTE 3 BALENÍ KAPSLÍ
A VYHRAJTE PROJEKTOR
SOUTĚŽ PROBÍHÁ NA VŠECH HYPERMARKETECH
A SUPERMARKETECH ALBERT 27. 11. – 26. 12. 2019
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DOLCE–GUSTO.CZ

VYCHUTNEJTE SI

NA KTERÝCH

CHVILE

ZALEZI

inzerce
Vanoce 2019 AHOLD CZ image inzerce 217x122,5 02.indd 1

VYCHUTNEJTE SI

MISTROVSKÉ
ČOKOLÁDOVÉ DÍLO

09.09.19 16:44

Nyní sleva
minimálně
20 %!

Nabídka platí od 4. 12.
2 d
do 31
31. 12
12. 2019 nebo
b d
do vyprodání zásob.

inzerce

Luštěniny a zelenina,
M ix
S e m ín e k

které

Quinoa

překvapí!

Nová forma luštěnin a zeleniny
Hotové během pár minut
Bohaté na bílkoviny a vlákninu
Bez lepku

Bonduelle rozšiřuje stávající řadu
MINI o superpotraviny.
Pro váš ještě lepší salát přinášíme
Mix semínek a Quinou, at’ už jste
v práci, doma nebo na cestách.

Inspirujte se na www.bonduelle.cz
Více na: www.bonduelle.cz

facebook.com/bonduelle.cz

instagram.com/bonduelle.cz

DOKÁŽETE SI PŘEDSTAVIT DOBROU VEČEŘI
BEZ KVALITNÍCH POTRAVIN?

Poznejte kvalitu na
akademiekvality.cz

používejte především kvalitní
vaječné TĚSTOVINY
všímejte si původu
chlazeného KUŘECÍHO
a způsobu uchovávání

Nakupujte kvalitu s chutí

dávejte přednost
listovému ŠPENÁTU

přidejte SMETANU
s min. obsahem tuku 31 %

inzerce
Klasa_Edukace_Albert_Mag_Vanoce_217x122,5.indd 1

Přejeme šťastné
a veselé Vánoce

Sváteční lovečák 900 g
k dostání ve vybraných
prodejnách Albert

05.11.19 15:10

Šťastné, veselé
a noblesní Vánoce

Od roku 2011 vinařství
získalo celkem
6x titul Šampion
Národní soutěže vín
Salonu vín ČR.
Naleznete ve vybraných
prodejnách Albert

RODINNÁ EDICE OLEJŮ

NAVAZUJE NA TRADICI ZNAČKY LUKANA

K dostání ve vybraných prodejnách Albert

inzerce

Řada
dámské
intimní
hygieny
BELLA

Dětské pleny a podložky
HAPPY a PANDA
AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ

V HYPERMARKETECH

ALBERT
NYNÍ V AKČNÍ
NABÍDCE

Dámská hygiena
BELLA 4 TEENS,
BELLA PERFECTA
a kosmetika BELLA COTTON
OD
OD 4. 12. 2019 DO 7. 1. 2020

inzerce
ZAKBB0171_Albert_inzerce_final.indd 1

NONSTOP*

27.08.2019 15:00:57

SVĚŽÍ VŮNĚ

AŽ DO DALŠÍHO VYPRÁNÍ

Svůdné vůně,
které vydrží déle než parfém

*až 12 týdnů, při uskladnění prádla

novinka

Mystery

Blush
Kiss
Charm

nyní za SUPER CENY

ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert

É
K
K
O
A
L
J
I
V
3 KOFOLY
P
U
K
2L
REGISTRUJ SE NA WEBU*

VYHRAJ LIMITOVANOU
EDICI LYŽÍ SPORTEN
V DESIGNU KOFOLA
ce
i
d
e
Limitovaná rt
pro Albe

Exklusivně k dostání na vybraných prodejnách Albert.

Termín soutěže: 27.11. - 31.12. 2019
*www.kofola.cz/vanocealbert

Dozr ávání ve třech různých t ypech Dře va DoDává
Gr ant ’s triple WooD same tovou, bohatou a jemnou chuť.

ZÁZVOROVÝ PUNČ

ŠTRÚDL PUNČ

4 cl destilátu R. JELÍNEK dle vlastní chuti

4 cl destilátu R. JELÍNEK dle vlastní chuti

zázvorová limonáda

jablečný džus

zimní koření

zimní koření

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

SLADKÁ TEČKA

DARUJME VÍCE RADOSTI
s krabičkou plnou Vánoc
Jak potěšit na Vánoce celou rodinu
a splnit všechna jejich přání? S nápaditou
kolekcí vánočního cukroví, která zahřeje
u srdce. Každý si v paletě chutí najde svůj
oblíbený druh a vy budete
za hvězdu pečení.

Foodstyling: Adéla Srbová
Fotografie: Petra Novotná
Text: Adéla Srbová
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SLADKÁ TEČKA

Krabičku vyložte barevně sladěným
ubrouskem a doplňte přepážkami
vystříhanými z kartonu, ať má každý
kousek cukroví své místo.
107

SLADKÁ TEČKA

HRUDKY
v kakau
40

kusů

108

20
min

70

min na
odležení

BEZ
lepku

SUROVINY:
300 g hořké čokolády
(70 %)
200 g smetany ke šlehání
(30 %)
100 g másla
2 lžíce brandy
½ lžičky mořské soli
50 g holandského kakaa

POSTUP:
1. Čokoládu rozlámejte
a rozpusťte ve vodní lázni.
Smetanu přiveďte k varu
a postupně ji zapracujte
stěrkou do rozpuštěné
čokolády. Nechte asi 10 minut
zchladnout.
2. Ke směsi přidejte na kostičky
nakrájené změklé máslo,

brandy, sůl a promixujte
tyčovým mixérem do hladké
a lesklé konzistence. Překryjte
misku fólií a dejte na hodinu
vychladit do lednice.
3. Ze studené směsi vykrajujte
malou lžičkou hrudky
a obalujte je v kakau. Skladujte
v plechové dóze v chladu, vydrží
vám až 10 dní.

SLADKÁ TEČKA

LINECKÉ
s rybízovkou
30

kusů

15

min

+3

hod na
odležení

VEGET

SUROVINY:
500 g hladké mouky
320 g másla
180 g moučkového cukru
3 vejce
1 citron
100 g rybízové marmelády
16 g vanilkového cukru

Těsto vyválejte přes
kousek pevné krajky,
vzor se vám krásně
otiskne na cukroví.

POSTUP:
1. Troubu
předehřejte na
180 °C.
2. Smíchejte mouku, máslo
pokojové teploty, 160 g
moučkového cukru, 3 žloutky
a lžičku citronové šťávy. Zpracujte
do hladkého a pružného těsta. Těsto
zabalte do potravinové fólie a nechte
alespoň 2 hodiny odležet.
3. Odpočinuté těsto vyválejte na moukou
poprášené ploše na plát silný 3 mm a vykrajujte
tvary, které odložte na plech vyložený pečicím
papírem. V polovině tvarů vykrojte i střed. Pečte
7–8 minut dozlatova.
4. Vychladlé linecké slepte rybízovou marmeládou a nechte
zaschnout. Poté obalujte ve zbylém moučkovém cukru
smíchaném s vanilkovým cukrem.
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SLADKÁ TEČKA

BRUSINKOVÉ
KOSTKY
z bílé čokolády
25

kusů

110

20
min

+2

hod na
ztuhnutí

BEZ
lepku

SUROVINY:
680 g bílé čokolády
397 g kondenzovaného
mléka
1 lžička vanilkového
aroma
170 g sušených brusinek
sůl
cukrové zdobení

POSTUP:
1. Menší pekáček o velikosti 20 × 20 cm vyložte
pečicím papírem.
2. Do skleněné mísy nalámejte čokoládu, přilijte
mléko a asi na 1 minutu rozehřívejte
v mikrovlnné troubě. Promíchejte stěrkou
a ujistěte se, že je směs hladká.
3. Do směsi přidejte aroma, brusinky, špetku soli
a rychle promíchejte. Ihned přelijte do pekáčku
a posypte cukrovým zdobením. Bouchněte
pekáčkem o pracovní plochu, aby zdobení
neopadávalo.
4. Nechte ztuhnout v lednici a rozkrájejte na
kostičky.

SLADKÁ TEČKA

RICOTTOVÉ
MAROKÁNKY
s kandovaným
ovocem
25

kusů

20
min

VEGET

SUROVINY:
400 g hladké
mouky
½ lžičky prášku do
pečiva
½ lžičky jedlé sody
130 g másla
150 g cukru krupice
1 vejce

240 g ricotty
60 g rozinek
60 g kandovaného
ovoce
60 g kandované
citrusové kůry
60 g para ořechů
60 g nesolených
arašídů

POSTUP:
1. V míse smíchejte mouku, prášek do
pečiva a sodu. V druhé míse utřete
měkké máslo s cukrem, přidejte vejce,
ricottu a promíchejte. Vsypte směs
ovoce a ořechů a znovu promíchejte.
Nakonec přidejte moučnou směs
a vypracujte mokré těsto.
2. Na plech vyložený pečicím papírem
klaďte hrudky o průměru 2 cm.
3. Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C asi
10 minut, až budou okraje zlaté.

Marokánky upečte
pěkně kulaté a před
podáváním pocukrujte.
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SLADKÁ TEČKA

POLOMÁČENKY
kávové
40

porcí

SUROVINY:
250 g másla
200 g cukru krupice
1 lžička vanilkového aroma
1 ½ lžičky mleté kávy
¼ lžičky soli
400 g hladké mouky
200 g čokolády na vaření
1 lžíce kokosového oleje
3 lžíce lískových ořechů

112

55
min

+2

hod na
chlazení

+1

hod na
ztuhnutí

VEGET

POSTUP:
1. U
 třete máslo, cukr a vanilku do nadýchané
hmoty. V druhé míse smíchejte kávu, sůl
a mouku. Obě směsi spojte v hladké těsto,
rozdělte ho na dvě poloviny a zabalte
do potravinářské fólie. Nechte 2 hodiny
odpočinout v lednici.
2. T
 ěsto vyválejte na plát silný 5 mm.
Vykrájejte libovolné tvary a přendejte je na
plech s pečicím papírem. Pečte 10 minut

v troubě rozehřáté na 180 °C a nechte
vychladnout.
3. Na polevu si do misky připravte nalámanou
čokoládu a kokosový olej. Rozpusťte
v mikrovlnné troubě. Vždy po
30 sekundách promíchejte a zkontrolujte,
zda je směs hladká.
4. Do připravené polevy namáčejte polovinu
sušenek a posypte nahrubo nasekanými
ořechy. Nechte ztuhnout na mřížce.

SLADKÁ TEČKA

MARSHMALLOW
vločky

40

kusů

SUROVINY:
rostlinný olej
25 g práškové želatiny
190 ml studené vody
500 g cukru krupice
180 g agávového
sirupu
¼ lžičky soli
1 lžička vanilkového
aroma
6 lžic moučkového
cukru
1 lžíce kukuřičného
škrobu

25
min

+1

noc na
odležení

BEZ
lepku

přisypte sůl a aroma a šlehejte
POSTUP:
do lesklé bílé hmoty přibližně
1. Plech vyložte pečicím papírem
10–12 minut.
a potřete tenkou vrstvou oleje.
2. Do misky vložte želatinu a 125 ml 5. Gumovou stěrku pomažte
olejem. Směs přelijte do
vody, nechte 10 minut bobtnat.
připraveného plechu a rozetřete
3. Do hrnce vsypte cukr, sirup,
do rovnoměrné vrstvy. Moučkový
65 ml vody a dobře promíchejte.
cukr smíchejte se škrobem
Přiveďte k varu a zprudka vařte
a posypte marshmallow. Nechte
1 minutu bez míchání. Sundejte
ztuhnout v pokojové teplotě přes
z plotny.
noc. Vykrajovátko namočte v oleji
4. Mixérem vyšlehejte nabobtnalou
a vykrajujte vločky, které ještě
želatinu a pomalu přilévejte za
jednou obalte v cukrovoškrobové
stálého šlehání cukrový sirup.
směsi.
Postupně zvyšujte stupeň šlehání,

Rozlámané kousky cukroví
podávejte v horkém kakau.

JAK NA TO?
Podívejte se na videorecept:

albert.cz/videorecepty
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SLADKÁ TEČKA

KOŇAKOVKY
35

kusů

40
min

+80

min na
odležení

SUROVINY:
120 g másla
120 ml vaječného koňaku
200 g cukru krupice
1 vejce
400 g hladké mouky
¼ lžičky prášku do pečiva
1 lžička jedlé sody
½ lžičky mletého
muškátového oříšku
200 g hořké čokolády
(70 %)
150 g smetany ke šlehání
(30 %)
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VEGET

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 180 °C.
2. V misce utřete máslo, 70 ml koňaku a cukr, pak
vmíchejte vejce. V druhé misce smíchejte mouku,
prášek do pečiva, sodu a oříšek. Moučnou směs

přisypte do máslové a vypracujte vlhké těsto.
Překryjte fólií a nechte hodinu odpočinout.
3. Z těsta vytvarujte kuličky a pokládejte je na plech
vyložený pečicím papírem. Do středu kuličky udělejte
důlek a pečte 7–8 minut.
4. Na krém rozpusťte čokoládu ve vodní lázni. Smetanu
přiveďte k varu. Do čokolády zapracujte postupně
po třetinách zahřátou smetanu a zbylý koňak, vždy
vymíchejte dohladka. Spojte v lesklý krém, nechte ho
asi 20 minut odležet. Poté krém promíchejte
a naplňte do cukrářského sáčku.
5. Čokoládovým krémem naplňte vychladlé kuličky.

SLADKÁ TEČKA

MAKOVKY
s citronovým
krémem
30

kusů

15

min

+3

hod na
odležení

VEGET

SUROVINY:
430 g hladké mouky
100 g mletého máku
380 g másla
160 g moučkového cukru
7 vajec
80 ml citronové šťávy
kůra ze dvou bio citronů
90 g třtinového cukru

POSTUP:
1. V míse smíchejte 400 g mouky, mák, 320 g měkkého másla,
moučkový cukr, 3 žloutky a lžičku citronové šťávy. Ručně nebo
v robotu vypracujte do hladkého a pružného těsta. Zabalte do
potravinové fólie a nechte alespoň 2 hodiny odležet.
2. Poté těsto vyválejte na moukou poprášené pracovní ploše na
tloušťku 3 mm. Vykrajujte pomocí vykrajovátek tvary
a pokládejte je na plech vyložený pečicím papírem. Vytvořte
30 horních a 30 dolních tvarů, v horních vykrojte také střed.
Pečte 7–8 minut dozlatova v troubě vyhřáté na 180 °C.
3. Na krém smíchejte ve skleněné míse 4 žloutky, zbylou
citronovou šťávu a kůru, třtinový cukr a zbylé máslo. Ve vodní
lázni uvařte za stálého míchání krém do konzistence hustého
pudinku. Po uvaření překryjte potravinářskou fólií a nechte
vychladnout do pokojové teploty.
4. Krémem potírejte upečené makovky a nechte je asi hodinu
zaschnout.
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NOVÝ
PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D
POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ
AUTOMATICKÁ 8st. PŘEVODOVKA

Poznejte nový Peugeot 208, neodolatelný městský vůz budoucnosti! Vaši pozornost okamžitě upoutá design karoserie s dravým světelným podpisem tvořeným Full LED světlomety
s typickou kresbou tří lvích drápů. Futuristického ducha vozu potvrzují technologie nejnovější generace, jako je například vyvýšená digitální přístrojová deska PEUGEOT i-Cockpit® 3D,
zobrazující informace ve formě hologramu přímo do zorného pole řidiče, nebo 10" dotykový HD displej s navigací 3D. Dokonalý komfort a zážitek z jízdy vám umožní nová automatická
8st. převodovka EAT8 v kombinaci s výkonnými, ale zároveň úspornými motory! Nový Peugeot 208 vám otevře éru poloautonomního řízení díky řadě bezpečnostních a asistenčních
systémů. Vítejte v nové éře!
Spotřeba a emise CO2 modelu 208 v kombinovaném provozu 3,2–4,5 l/100 km, 84–101 g/km. Foto je pouze ilustrativní.
* Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.

