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Naši milí čtenáři a zákazníci,
pamatujete na ten pocit, když jste jako děti věřili, že se objeví
zlaté prasátko, a na Štědrý den z okna nedočkavě vyhlíželi
Ježíška, který letí s dárky jako hvězda nad zasněženou krajinou?
A jak jste vytáhli brusle a šli na zamrzlý rybník nebo stavěli
v čerstvých závějích prvního sněhuláka?
Poslední roky jsou svátky spíše na blátě, ale touha v dětských očích
zažít pravé bílé Vánoce je pořád stejná. Dopřejte jim i sobě sněhobílé
pochoutky na vánočním stole i bělostné dekorace u vás doma, atˇ všem
sněží ty pravé Vánoce.
Tradice k Vánocům patří. Předávají se v rodinách z generace na generaci,
některé jsou staré i stovky let. Připomeňte si letos především to,
že by mělo jít o svátky, kdy jeden pro druhého uděláme něco trochu
navíc, atˇ už v kuchyni přípravou bohaté a štědré večeře, nebo třeba
společnou zábavou u staročeských zvyků a tradic.
Kdo chce Vánoce prožít malinko jinak a touží po nevšedních zážitcích,
pro toho je tu rubrika Kolem světa s tipy na domácí sushi, a vůbec
japonskou kuchyni.
A samozřejmě nakonec nesmí chybět recepty na vánoční cukroví, které
jsou pro naše čtenáře připravené v každém vánočním čísle Albert
magazínu už řadu let. Tradice bude tedy i letos dodržena.
Atˇ prožijete ty pravé Vánoce.

Váš Albert

Kuchaři:
Petr Linka, Kateřina Krásná
PARTNEŘI:
BUTLERS
Vinohradská 2828/151, Praha
Roztylská 2321/19, Praha
Ve Vaňkovce 462/1, Brno
www.butlers.cz
Papírna Plzeň
www.papirnaplzen.cz
TISK:
SEVEROTISK s.r.o.
Mezní 3312/7 400 11 Ústí nad Labem
Triangl, a.s.
Beranových 65, 199 02 Praha 9

Tyto vánoční skleněné
hrníčky zakoupíte
v Albertu. Připravte si do
nich výbornou bílou kávu,
RECEPT NALEZNETE ZDE

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

AŤ SNĚŽÍ
PRAVÉ VÁNOCE
nejen v dětských snech
Bílé Vánoce jsou ty pravé, které si
pamatujeme z dětství. Naše děti už ale
řadu let Vánoce na sněhu nezažily. Tak
jim přineste kouzlo Vánoc, které rozsvítí
dětské oči, až zjistí, že venku možná
sněhobílo není, ale na vánočním stole,
na ozdobených oknech i stromečku je vše
krásně bílé a zasněžené.
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Fotografie: Vladimír Cimický
Foodstyling, text: Adéla Srbová, Bára Nosková Mosorjaková
Dekorace: Eva Justichová

INSPIRACE

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
PRO BÍLÉ VÁNOCE

Inspirujte se tipy, nápady, recepty a videi,
jak udělat své Vánoce letos bílé.
Vše najdete na webu
www.albert.cz/vanoce/adventnikalendar

Čeká Vás zde i velká vánoční soutěž
o vánoční nákup z Albertu.
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INSPIRACE

SLADKÁ PAVLOVA
jako vánoční stromek
1

kus

120
min

VEGET

SUROVINY:
1 granátové jablko
2 vejce
140 g cukru krupice
250 g mascarpone
40 ml smetany ke šlehání (30 %)

POSTUP:
1. Vydlabejte zrníčka granátového jablka do
misky a dejte je stranou.
2. V robotu ušlehejte bílky do pěny a pak
postupně zašlehávejte po lžících 120 g cukru
na hladký lesklý sníh, který bude držet tvar.
Na plech vyložený pečicím papírem lžící
přendejte sníh v podobě 5 placiček o tloušťce
1 cm, od největší po nejmenší.
3. Nejmenší placičce můžete ponechat hezkou
špičku, aby vytvořila vrchol stromku.
4. Pavlovu vložte do trouby předehřáté na
110 °C a pečte 70 minut. To, že máte hotovo,
poznáte tak, že pusinky půjdou odloupnout
od papíru. Po upečení nechte pusinky zcela
vychladnout.
5. Do misky dejte mascarpone, smetanu, zbytek
cukru a lehce prošlehejte na hladký krém.
6. Spodní největší pusinku přendejte na talíř
nebo jiný podklad, na kterém budete chtít
pavlovu podávat. Krém rozdělte na 4 části.
Střídejte vrstvy pusinek a vrstvy krému, až
postavíte celý strom.
7. Nakonec vrstvy krému ozdobte vyloupanými
zrníčky granátového jablka. Pavlovu ihned
podávejte, aby byla čerstvá a strom zůstal
krásně pohromadě.
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Vánoční
KOKOSOVÝ
SNĚHULÁK
1

kus

120
min

+2

hod
sušení

+2

hod
mražení

VEGET

SUROVINY:
13 vajec
60 g cukru krupice
200 g cukru moučky
200 g polohrubé mouky
150 g salka
120 g másla
200 g bílé čokolády
20 g ztuženého rostlinného
tuku Omega

100 g strouhaného kokosu
1 máslový věneček, sušenka
32 g bílého fondánu
5 g červeného potravinářského
barviva
2 snítky čerstvého rozmarýnu
5 g žlutého potravinářského
barviva
13 ks mini čokoládových čoček

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 100 °C.
2. U 1 vejce oddělte bílek od žloutku. Bílek
s krupicovým cukrem šlehejte nejdříve
ručně nad vodní párou. Když se cukr
v bílku rozpustí a bílek začne bělat a pěnit,
došlehejte robotem na vyšší otáčky.
3. Plech vyložte pečicím papírem a pomocí
cukrářského sáčku vytvořte pusinky na
klobouček. Dejte je sušit na 2 hodiny do
trouby.
4. Na tělo připravte piškotové těsto.
U 12 vajec rozdělte bílky a žloutky. Z bílků
ušlehejte tuhý sníh, přidejte moučkový
cukr a vyšlehejte do tuhé pěny. Zlehka
vmíchejte žloutky a následně po částech
prosátou mouku.
5. Těsto rozetřete na plech vyložený pečicím
papírem, pečte 20 minut na 170 °C. Po
20 minutách zkuste špejlí, zda je piškot již
propečený. Pokud špejle zůstala suchá,
těsto vyndejte a nechte vychladnout.
6. Piškotové těsto rozdrobte do misky.
Přidejte salko a změklé máslo. Vše promíchejte na tvárnou hmotu.
7. Z hmoty vytvarujte 3 koule od největší po
nejmenší, na tácku dejte na 2 hodiny do
mrazáku.
8. Nad vodní lázní rozehřejte bílou čokoládu
spolu se ztuženým tukem.
9. V druhé misce mějte připravený nasypaný
kokos. Z mrazáku vyndejte koule a jednu
po druhé namočte do čokolády a následně ji hned obalte v kokosu. Dejte na tác
ztuhnout.
10. Pak koule postupně postavte na sebe
a propíchněte je shora naskrz špejlemi tak,
aby držely. Mezi jednotlivé koule můžete
také dát zbytek rozehřáté čokolády a tak je
ještě lépe spojit.
11. Zbytkem čokolády také slepte věneček
a pusinku na klobouček a přilepte ho na
hlavu sněhulákovi.
12. Smíchejte 20 g fondánu s červeným
potravinářským barvivem. Vyválejte z něj
váleček a rozválejte ho na placku. Šálu
můžete dekorovat hvězdičkami z 10 g
bílého fondánu.
13. Do prostřední koule zapíchněte snítky
rozmarýnu jako ruce.
14. Nakonec smíchejte 2 g fondánu se žlutým
i červeným barvivem a získáte oranžovou.
Vytvarujte mrkvičku a pomocí bílé čokolády ji připevněte.
15. Stejnou metodou přilepte drobné čokoládové čočky, díky kterým sněhulákovi vzniknou oči, pusa a knoflíky. Sněhuláka pak
pro jistotu uchovejte v lednici, aby ztuhl.
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Bílá
VOSÍ
HNÍZDA
40

kusů

10

30
min

VEGET

SUROVINY:
100 ml smetany ke šlehání
(33 %)
60 g kakaa
200 g cukru moučky
400 g strouhaného kokosu
140 g sušeného mléka
50 ml polotučného mléka
400 g salka
200 g mascarpone
120 g dětských piškotů

POSTUP:
1. Nejprve si připravte krém.
V ohřáté smetaně promíchejte
kakao, můžete ho případně dle
chuti trochu osladit a dejte ho
chladnout.
2. V míse smíchejte 180 g cukru,
strouhaný kokos, sušené mléko
společně s polotučným mlékem,
salkem a ručně prohněťte. Pokud
je těsto tužší, povolte ho mlékem
a nechte 10 minut odpočinout
pod fólií.

3. Z odpočinutého těsta vyrábějte
malé kuličky, které jemně obalte
ve zbylém moučkovém cukru
a vtlačte do formičky na vosí
hnízda. Do vtlačeného těsta
udělejte koncem vařečky nebo
prstem důlek.
4. Vychladlý krém smíchejte
s čerstvým mascarpone. Krém
stříkejte špičkou do připravených
hnízd, přiklopte piškotem
a vyklepněte z formičky.

INSPIRACE

Bio
SNĚHULÁČCI
4

kusy

60
min

+2

20

min
hod
sušení mražení

VEGET

POSTUP:
1. Ze dvou vajec oddělte bílky od žloutků. Bílky s třtinovým cukrem šlehejte nejdříve ručně nad vodní párou.
Když se cukr v bílcích rozpustí a bílky začnou bělat
a pěnit, došlehejte robotem na vyšší otáčky.
2. Na plech s pečicím papírem tvořte cukrářským sáčkem
pusinky. Hotové dejte sušit 2 hodiny do trouby na
100 °C.
3. Zbylá vejce, olej, javorový sirup, sodu a sůl ušlehejte.
Do směsi přidejte kokosovou mouku a těsto nalijte na
plech s pečicím papírem. Pečte v troubě na 170 °C po
dobu 20 minut.
4. Bílou čokoládu se smetanou rozpusťte nad vodní lázní.
5. Vychladlý korpus rozdrobte a spojte pomocí studeného másla nakrájeného na kostky. Vytvarujte
kuličky tří velikostí na sněhuláčka. Ty obalte
v rozpuštěné čokoládě a pak strouhaném
kokosu. Dejte na 20 minut zamrazit.
6. Hořkou čokoládu rozpusťte nad vodní
lázní. Dejte do cukrářského sáčku a skrz
malý nástavec udělejte na pečicí papír
půlměsíčky na pusu a kuličky na oči.
Dejte zamrazit.
7. Na špejli napíchněte postupně tři kokosové koule, z nejmenší nechte vyčnívat
cca 0,5 cm špejle, na tu napíchněte
pusinku. Každému sněhulákovi
dejte nos z kandovaného ovoce
nebo pomerančové kůry. Na pusu,
oči a knoflíčky použijte zchladlé
půlměsíčky a kuličky z hořké
čokolády. Nakonec přidejte
ruce z rozmarýnu.

SUROVINY:
6 vajec Nature’s Promise Bio
125 g třtinového cukru Nature’s Promise Bio
45 g kokosového oleje Nature’s Promise Bio
85 ml javorového sirupu Nature’s Promise Bio
špetka sody
sůl
55 g kokosové mouky Nature’s Promise Bio
100 g bílé čokolády
50 ml smetany ke šlehání (30 %)
100 g bio másla
100 g strouhaného bio kokosu
25 g hořké bio čokolády
4 kousky kandovaného ovoce
4 snítky čerstvého rozmarýnu

Kornoutové
STROMKY
10

kusů

10
min

+20

min
chlazení

SUROVINY:
10 zmrzlinových kornoutů
100 g bílé čokolády

POSTUP:
1. Kornouty opatrně
zkraťte vroubkovaným
nožem na požadovanou
velikost.
2. V misce nad vodní lázní
rozehřejete čokoládu.
Pomocí lžičky nakapejte
bílou čokoládu na
kornouty a nechte ji
volně stékat dolů.
3. Stromky přendejte na
plech vyložený pečicím
papírem a vložte je na
20 minut do lednice,
aby čokoláda ztuhla.
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1

BRAMBOROVÉ
TRUBIČKY
se sýrovou náplní
K přípravě bramborových trubiček
budete potřebovat cukrářské
trubičky na kremrole. Případně si
můžete z aluminiové fólie
vyrobit 15 válečků o délce
asi 10 cm a průměru 2 cm.

3

12

UZENÝ LOSOS V ŘEDKVI
s česnekovosýrovým krémem

INSPIRACE

4

KRABÍ KOŠÍČKY
s křenovým krémem

2

BÍLÉ
KANAPKY
k pečení

NASHI
JEDNOHUBKY
s krémem
z modrého sýra

Až budete doma péct cukroví
třeba se sestrou nebo s maminkou,
připravte si k tomu to pravé bílé
pohoštění. Nebo vyzkoušejte
tyto výtečné bílé kanapky na
Silvestra.
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INSPIRACE
15

kusů

1

60
min

VEGET

SUROVINY:
200 g brambor typu C
sůl
80 g másla
100 ml smetany na vaření
(12 %)

¼ lžičky mletého
muškátového oříšku
¼ lžičky bílého pepře
60 g sýra pecorino
2 hrsti čerstvé pažitky
2 velké brambory typu A
15 ml slunečnicového oleje

POSTUP:
1. Oloupané brambory typu C uvařte v osolené vodě.
2. Slijte a dobře rozmačkejte se 40 g másla. Přilévejte ohřátou
smetanu, vmíchejte muškátový oříšek, pepř a nastrouhané
pecorino. Dosolte a vmíchejte nasekanou pažitku.
3. Oloupané brambory typu A nakrájejte na mandolíně na
2 mm silné podélné plátky. Na výrobu rolek použijte
největší plátky. Cukrářské trubičky potřete ze všech stran
olejem.
4. Konec delší strany bramborového plátku uchopte mezi
prsty a omotejte kolem trubičky. Přehybem dolů položte
na plech vyložený pečicím papírem.
5. Potřete zbylým rozpuštěným máslem a osolte. Pečte na
180 °C gril 8–10 minut. Po mírném vychladnutí je opatrně
sejměte z násadky.
6. Zcela vychladlý bramborový krém vložte do cukrářského
sáčku a naplňte jím trubičky.

SUROVINY:
110 g modrého sýra
150 g Lučiny nadýchané
2 lžíce medu
pepř
1 citron
3 nashi
100 g vlašských ořechů
1 granátové jablko
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POSTUP:
1. Najemno nastrouhaný
modrý sýr utřete s lučinou,
medem, pepřem a šťávou
z půlky citronu dohladka.
2. Nashi nakrájejte na měsíčky,
zbavte jádřince a zakapejte
citronovou šťávou.
3. Vyskládejte na servírovací
tác. Pomocí cukrářského
sáčku nebo lžičkou naneste
krém z modrého sýra
na jeden konec každého
kousku ovoce. Ozdobte
ořechem a zrníčkem
granátového jablka.

24

kusů

20
min

VEGET

2

INSPIRACE
SUROVINY:
100 g kozího přírodního sýra
150 g Lučiny nadýchané
sůl, pepř
½ stroužku česneku
2 lžičky medu
1 kulatá bílá ředkev
150 g uzeného lososa
100 g lískových jader natural
1 snítka čerstvého tymiánu

20

kusů

20
min

BEZ
lepku

3

POSTUP:
1. Metličkou vyšlehejte kozí
sýr s lučinou, solí, pepřem,
rozmělněným česnekem
a medem.
2. Omytou ředkev nakrájejte na
mandolíně na tenká kolečka.
3. Na každé kolečko poklaďte
kousek lososa. Pomocí
cukrářského sáčku nebo
lžičkou naneste krém, zasypte
nasucho opraženými jádry,
ozdobte tymiánem a spojte
ozdobným párátkem.

18

kusů

50
min

SUROVINY:
2 listová těsta s pečicím
papírem
100 g červené čočky
nebo jiné drobné
luštěniny
80 g žervé

150 g bílého jogurtu
50 g mletého křenu
sůl, pepř
½ červené cibule
125 g krabích tyčinek
1 bio citron
½ hrsti čerstvého kopru

POSTUP:
1. Listové těsto rozbalte a vykrájejte z něj 9 koleček
o průměru 7 cm. Každé vtlačte do formičky na
cukroví ve tvaru košíčku. To samé zopakujte
i s druhým těstem.
2. Z pečicího papíru vystříhejte 18 čtverečků,
vložte je do formiček na těsto a vsypte dovnitř
červenou čočku pro zatížení. Pečte v předehřáté
troubě na 190 °C 8 minut. Nechte vychladnout.
3. Žervé vyšlehejte s jogurtem, křenem, solí
a pepřem vysokou rychlostí v mixéru dohladka.
4. Vmíchejte najemno nasekanou cibuli a na malé
kousky nakrájené krabí tyčinky. Ochuťte
3 lžičkami citronové šťávy.
5. Podávejte v košíčku z listového těsta. Ozdobte
koprem a nastrouhanou citronovou kůrou.

4
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INSPIRACE

SNĚHULÁK:
1. Navlékněte na párátko 2 marshmallowny.
Do spodního zapíchněte rozlomenou
slanou tyčinku jako nožičky a do horního
jako ručičky.
2. Do středu dalšího bonbonu zapíchněte
kousek párátka jako základ pro nos.
Ze zadní strany bonbon lehce šikmo
nařízněte, aby šel nasadit na hrnek.
3. Nos vyrobte z fondánu nebo vykrojte
trojúhelník ze sušené papáji.
4. Čokoládové vločky zespodu navlhčete
čokoládou a přilepte jako oči a knoflíky.
5. Na hrnek nasaďte nejprve
hlavičku a poté k ní položte
tělíčko tak, aby bylo tyčinkami
zaklesnuté v hrnku.

HORKÁ
BÍLÁ
ČOKOLÁDA
sněhulákova
„lázeň“
500
ml

10
min

SUROVINY:
200 g bílé čokolády
100 ml smetany na vaření
200 ml plnotučného mléka
2 kapky vanilkového aroma
1 balení bonbonů
marshmallow
1 balení slaných tyčinek
8 čokoládových vloček

16

POSTUP:
1. Čokoládu rozlámejte do
žáruvzdorné misky a ve vodní
lázni nechte rozpustit. Vmíchejte
smetanu a přelijte do kastrůlku.
2. Dolijte mlékem, nakapejte aroma
a dobře rozmíchejte metličkou.
Přiveďte k mírnému varu
a 5 minut vařte.
3. Rozlijte do 2 hrnků a ihned
podávejte.

INSPIRACE

BÍLÉ MOJITO
pro zasněžené Vánoce
550
ml

10
min

VEGAN

SUROVINY:
2 hrsti čerstvé máty
2 lžíce cukru krystalu
2 limety

2 hrsti ledu
40 ml bílého rumu
20 ml kokosového likéru
125 ml kokosového

mléka
100 ml perlivé vody
1 granátové jablko

3. Rum a kokosový likér nalijte do
POSTUP:
shakeru, přilijte promíchané
1. V pevné vysoké sklenici rozmačkejte
kokosové mléko a dobře protřepte.
mátové lístky s cukrem a limetovou
Rozlijte na led.
šťávou, nejlépe pomocí speciální
4. Dolijte perlivou vodou a ozdobte
barmanské dřevěné paličky, ale
semínky granátového jablka.
poslouží případně i konec vařečky.
2. Do 2 sklenic o objemu 250 ml vlijte
přecezenou cukrovou šťávu
a naplňte je ledem.

U vánočního
pečení je fajn mít
nejen něco slaného
na zakousnutí,
ale také skleničku
pro sváteční
náladu. K bílým
Vánocům třeba
bílý svařák nebo
toto netradiční bílé
mojito.

17

INSPIRACE

V Albertu jsme pro
vás připravili řadu
vánočních dekorací.
Třeba tyto sady svíček
s vločkami. Sami je
můžete doplnit ještě
voňavou větvičkou
z lesa.

Ne apomeňte
na bílou
atmosfé u

1

kus

Abyste vykouzlili tu pravou
atmosféru bílých Vánoc,
nezapomeňte na vánoční
dekorace. Nemusíte je kupovat
už připravené, ale věnujte svůj
čas s blízkými jejich výrobě.
Uvidíte, že z nich budete mít
o to větší radost.

Místo listnatce můžete použít
měsíčnici vytrvalou, sušené
limonium či nevěstin závoj.

Bílé
BALENÍ
DÁREČKŮ
40

kusů
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BUDETE POTŘEBOVAT:
Bílý balicí papír
Průhlednou izolepu / lepidlo
Provázek
Barevnou stužku
Sušené květiny a větvičky

20
min

Na zdobení můžete
použít i dekorace, které
naleznete na procházce
v přírodě, jako například
větvičky z jehličnanů,
šípky nebo šišky.

Uvijte vílí
SNĚHOBÍLÝ
VĚNEC

POSTUP:
1. K balení neobyčejných dárků
vám bude stačit obyčejný
bílý balicí papír, do kterého
zabalte dárek.
2. Okraje ohněte, na vnitřní
stranu naneste lepidlo nebo
izolepou přilepte k protější
straně papíru.
3. Přírodním provázkem
nebo barevnou stužkou
omotejte balíček, udělejte
mašli a dozdobte sušenými
rostlinami.

20
min

BUDETE POTŘEBOVAT:
Listnatec
Bílý sprej matný
Kovový nebo dřevěný kruh
Přírodní provázek

POSTUP:
1. Listnatec nebo jiný druh
neopadavé listnaté rostliny
zastříkejte matným bílým
sprejem a nechte zaschnout.
2. Na kruh pomocí provázku
nebo drátku připevněte bělený
listnatec a oviňte jím celý kruh.
3. Vznikne věnec jako na obrázku
pro krásně bílé Vánoce.

INSPIRACE

ADVENT
den po dni

BUDETE POTŘEBOVAT:
Tvrdý papír v přírodních barvách
Bílé tvrdé papíry
Nůžky
Lepidlo
Zdravé dobroty
Provázek
Větev z jehličnanu

POSTUP:
1. Z barevného a bílého papíru připravte
a slepte pytlíčky.
2. Pak vystřihněte čísla a nalepte je na
pytlíčky.
3. Balíčky plňte zdravými dobrotami, každý
den zde může být jiné překvapení,
a uzavřete.
4. Provázek protáhněte vystřiženou dírkou
v pytlíku, nechte větší očko na pověšení
a udělejte mašli.
5. Takto připravené pytlíčky pověste
v různém pořadí na větev, kterou můžete
zavěsit třeba do okna.
NÁKRES PYTLÍČKU:

Malí nedočkavci
sněhu a Vánoc mohou
odpočítávat dny
se sladkými bílými
překvapeními
z adventního kalendáře.

TIPY NA BÍLÉ DÁREČKY:
• Oříšky v jogurtu
• Kandované ovoce v bílé
čokoládě
• Bílé větrové bonbony
• Bílé oříšky, jako loupané
mandle

• Bílé svíčky
• Bílá vločka či ozdoba
na stromek
• Bílá kokosová dobrůtka
• Bílá sypká horká
čokoláda

DARUJTE RADOST
Z DOBRÉHO JÍDLA
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VÁNOČNÍ STŮL

EXCELENTNÍ
VÁNOČNÍ
LAHŮDKY
jednoduše
v Albertu
Pro slavnostní příležitost
vánočních svátků si dopřejte
prémiovou řadu lahůdek pod
značkou Albert Excellent.
Ochutnejte luxusní uzeniny,
paštiky, olivy, hummusy nebo
pestrou nabídku uzených lososů.

VÁNOČNÍ VĚNEC
Naservírujte
lahůdky
slavnostně
a s vtipem,
třeba
ve tvaru
věnce nebo
vánočního
stromečku.

ALBERT EXCELLENT
přináší široký výběr především
v uzeninách. Pochutnáte
si jak na lahůdkách od
českého výrobce obsahujících
minimálně 92 % masa, tak
na oblíbených španělských
a italských klobáskách,
salámech a šunkách, jako je
například chorizo, iberico či
jamón serrano.

20

Sýr, olivy, šunku a salámy
střídavě napichujte na
koktejlová napichovátka
a ukládejte je na kulaté
prkénko do tvaru věnce.
Můžete také přidat
čerstvé snítky rozmarýnu.

VÁNOČNÍ STŮL

STROMEČEK
Na větší prkénko postupně
ukládejte vše, na co máte
chuť. Postupujte od
nejširší části stromečku
až po nejužší špici, kterou
můžete ozdobit hvězdou
vykrojenou z ovoce.

21

TRŽNICE

NENÍ CELER
jako celer
Byl jsem vyšlechtěn z plané rostliny a pro mé
léčivé vlastnosti mě využívali už Egypťané.
Zatímco v jižních zemích jsem oblíbený řapíkatý,
v české kuchyni se bez mé bulvové verze zkrátka
neobejdeme. Na Vánoce jsem připraven být jednou
z hlavních hvězd do bramborového salátu.

CELER BULVOVÝ
Mám antibakteriální
a antimykotické účinky.
Mohu pomáhat při infekcích
v ledvinách a močových
cestách. A jsem považován
také za afrodiziakum.

RADY Z TRŽNICE
1. Při nákupu vybírejte mé bulvy,
které na svůj objem působí
těžce. Neměl bych totiž být
vyschlý ani nahnilý. Pokud
mám nať, měla by být krásně
zelená, čerstvá a beze skvrn.
2. V chladničce vydržím
v papírovém sáčku celé týdny
a ve sklepě nebo v bedně
s vlhkým pískem ještě déle.

CELER ŘAPÍKATÝ

NÁPADY DO KUCHYNĚ

22

1. Moje dužina po nakrojení na
vzduchu hnědne a vysychá.
Zabráníte tomu ponořením do
vody s trochou citronové šťávy.
2. Použijte mě klasicky do vývarů,
omáček či salátů. Výborné jsou
ale i celerové hranolky pokapané
olivovým olejem a pečené v troubě,
celerové chipsy, pyré nebo celer
nakládaný ve sladkokyselém nálevu.
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CELER BULVOVÝ
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TRŽNICE

CELER ŘAPÍKATÝ
Původně jsem byl používán jen jako
léčivá rostlina. Podporuji imunitní
systém, pomáhám při zánětech
močových cest i při hubnutí.
V neposlední řadě jsem vitaminovou
bombou. Mohu obsahovat více
vitaminu C než citrony.

Do bramborového salátu kromě celeru a brambor
nezapomeňte přidat také další kořenovou zeleninu,
jako mrkev a petržel. Koupíte-li je i se zelenou natí,
určitě nať nevyhazujte, ale přidejte ji do polévek,
salátů nebo zeleninových a ovocných šťáv.
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RADY Z TRŽNICE

NÁPADY DO KUCHYNĚ

1. Vybírejte mě při
nákupu očima. Musím
být křehký, mít jasně
zelené a neovadlé
listy. Doma mě zabalte
do potravinářské
fólie nebo do papíru
a uložte do chladničky.
Tam vydržím asi
týden.
2. Pokud jsem jen mírně
zvadlý a jinak bez
poškození, můžete
moji křehkost snadno
obnovit ponořením
do ledové vody.

1. Při přípravě nejdříve odkrojte
mou spodní část, rozpadnu se
na jednotlivé řapíky. Jestliže
mě chcete použít ve větších
kusech, raději škrabkou
odstraňte vlákna, která
můžete použít do vývaru.
Jemné lístky a střed využijte
v salátech.
2. Moje řapíky jsou nejzdravější
syrové, například s dipem
ze zakysané smetany
a čerstvých bylinek. Udělejte
si ze mě šťávu plnou vitaminů
a antioxidantů. Jsem nedílnou
součástí boloňské omáčky,
výborný jsem ve vývarech
a salátech.
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TRŽNICE

KOKOS

TŘI OŘÍŠKY
do vánoční pohádky

Jsem oblíbený především
pro svou exotickou chuť.
Voda uvnitř je jemně
nasládlá a osvěžující.
Mou dužinu můžete
vyškrábat lžící a přidat
do smoothie, dezertů
nebo salátů.

Vánoce bez oříšků a rozinek jsou jako Vánoce
bez pohádek. Nepoužívejte nás jen na pečení
vánočního cukroví – víte, že můžeme pomoci
zvednout náladu, zklidnit nervy nebo být
zdravým mlsáním i v každý všední den?

ROZINKY
Vznikáme sušením plodů vinné
révy. Z původního plodu se
sušením ztrácí velké množství
vody, která je dominantní
složkou ovoce. Díky tomu
pak obsahujeme spoustu
jednoduchých cukrů glukózy
a fruktózy, a to asi 60 %.

VLAŠSKÉ OŘECHY
Už svým tvarem připomínáme
mozek, proto se nelze divit, že
patříme mezi tzv. brainfood.
Zvyšujeme totiž jeho aktivitu.

24
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RADY Z TRŽNICE

NÁPADY DO KUCHYNĚ

1. Díky vysokému obsahu tuků rychle
žlukneme, proto pokud nás chcete
skladovat déle, ponechte nás ve
skořápce v uzavřené nádobě.
2. Skladujte nás na suchém, chladném
a temném místě do 20 °C.

1. Použijte nás k přímé konzumaci, do snídaňových müsli,
jogurtů, ovesných kaší, salátů či dezertů. Namleté nebo
nasekané nás jistě momentálně využijete při přípravě
vánočního cukroví.
2. Ke konci sezony, kdy už nejsme zrovna v kondici, nás
můžete oživit namočením do vody na 24 hodin. Během
této doby vodu 2× až 3× vyměňte. Překvapíme vás,
jak budeme chutné a skoro k nerozeznání od čerstvě
sklizených ořechů.

16.11.20 10:53

TRŽNICE

MANDLE
Mezi potravinami rostlinného
původu patříme k jedněm
z nejbohatších na proteiny.
Připravte si vánoční pochoutku
a opražte nás na velké rozpálené
pánvi spolu s javorovým
sirupem, solí a sezamovými
semínky. Za občasného míchání
opékejte 6–7 minut dozlatova.

LÍSKOVÉ OŘECHY
Jsme stravitelnější než mandle
nebo vlašské ořechy a dodáme
vám energii. Zkuste si připravit
domácí oříškovou čokoládu.
Opečte nás na pánvi nebo
v troubě, čokoládu rozpusťte
ve vodní lázni a pak nás přelijte
ve vhodné silikonové formě
s rovným dnem rozpuštěnou
čokoládou ve vyšší vrstvě
a nechte zatuhnout.
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OCHUTNEJTE
INSPIRACE
S NÁMI

MILLE-FEUILLE
(čti mil fœj) se
šlehačkou de luxe

3

kusy

/ advertorial

SUROVINY:
100 g jahod
100 g borůvek
300 g listového
těsta
60 g cukru moučky
400 ml šlehačky
Kunín de luxe
(40 %)
1 lžička
vanilkového
extraktu

90
min

POSTUP:
1. Jahody a borůvky očistěte. Část
ovoce přepulte, část nechte v celku
a odložte stranou.
2. Listové těsto rozdělte na dvě
poloviny a vyválejte na šířku 2 mm.
Plech vyložte pečicím papírem. Obě
listová těsta dejte zvlášť na plech,
přikryjte kusem pečicího papíru
a zatěžkejte dalším plechem, aby
se těsto nezvedlo. Takto připravené
těsto pečte v předehřáté troubě na
165 °C 25 minut.
3. Z upečených těst sejměte plech
a nechte je zcela vychladnout.
Troubu rozehřejte na program gril
na 240 °C. Celý povrch listových

VEGET

těst jemně posypte dvěma lžícemi
moučkového cukru. Cukr grilujte,
dokud nezíská zlatavou barvu.
4. Těsta zarovnejte seříznutím křivých
okrajů a rozřízněte na stejně velké
obdélníky 13 × 4 cm.
5. Do šlehačky Kunín de luxe 40 %
přidejte vanilkový extrakt a zbylý
moučkový cukr vyšlehejte do
zhoustnutí.
6. Zdobicím pytlíkem postupně naneste
vanilkový krém jako malé pusinky,
vrstvu po vrstvě. Vrchní část dezertu
ozdobte jahodami, borůvkami
a zbylým krémem.

Luxusní francouzský
dezert si také žádá luxusní
šlehačku, aby se povedl
na výbornou. Francouzský
název tohoto sladkého
pokušení znamená doslova
tisíc lístků a získal ho díky
listovému těstu. Vyzkoušejte
ho o Vánocích i vy.

PROČ ŠLEHAČKU
KUNÍN DE LUXE?
• 40 % tuku
• Rychlé a snadné našlehání
• Výborná na zdobení dezertů
• Poctivá chuť
• Dlouho drží tvar
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V prodeji ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

6× VEČEŘE
DO 30 MINUT

Rychlé a sezonní recepty potěší celou rodinu i před Vánocemi.
Stihnete je uvařit do půl hodinky mezi pečením a přípravou
domova na vánoční svátky.

CELEROVOJABLEČNÁ POLÉVKA
s modrým sýrem
4

porce

SUROVINY:
3 lžíce
slunečnicového
oleje
1 šalotka
1 celer
1 zelené jablko
sůl
¼ lžičky bílého
pepře
2 stonky
řapíkatého celeru
600 ml vody

1 kostka
zeleninového
bujónu
80 ml smetany na
vaření
110 g sýra
s modrou plísní
Albert
4 snítky čerstvého
tymiánu
4 sušená jablka
– kroužky

30
min

VEGET

POSTUP:
1. V hrnci na oleji orestujte šalotku
nakrájenou najemno dosklovata.
2. Vsypte oloupaný, na kostky
nakrájený celer, oloupané kostky
jablka, lehce osolte, opepřete
a opékejte 3 minuty. Přisypte
na kousky pokrájené stonky
řapíkatého celeru a restujte ještě
2 minuty.
3. Podlijte vodou, vložte bujón
a vařte 20 minut. Rozmixujte
tyčovým mixérem dohladka
a zjemněte smetanou.
4. Polévku podávejte posypanou
rozdrobeným sýrem a ozdobit ji
můžete lístky tymiánu a sušenými
kroužky jablek.

Fotografie: Lucie Čermáková
Foodstyling: Zuzana Štěpničková
Text: Bára Nosková Mosorjaková

28
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 267 kcal = 13 % / SACHARIDY: 17 g = 7 % / TUKY: 20 g = 32 % / BÍLKOVINY: 8 g = 11 %

16.11.20 11:03

A

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

PEČENÉ
KAPUSTIČKY
s kozím sýrem
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
400 g brambor typu C
sůl
4 lžíce olivového oleje
1 ½ lžičky mleté skořice
1 lžička sušeného zázvoru
½ lžičky mletého koriandru
½ lžičky mletého chilli
400 g růžičkové kapusty

pepř
½ červené cibule
60 g lískových jader
blanšírovaných
40 g másla
150 ml polotučného mléka
95 g kozího přírodního sýra
Nature’s Promise

POSTUP:
1. Oloupané brambory vařte v hrnci ve vroucí osolené vodě
20 minut.
2. V pánvi rozehřejte olivový olej, vsypte skořici, sušený
zázvor, koriandr a chilli. Koření restujte 1 minutu, aby se
rozvonělo.
3. Vsypte očištěné, rozpůlené kapustičky. Osolte, opepřete
a opékejte 5 minut. Vsypte kolečka cibule a lískové
ořechy. Opékejte další 2 minuty.
4. Uvařené brambory rozmačkejte, přidejte máslo, teplé
mléko a rozdrobený kozí sýr. Pomocí šlehače nebo
šťouchadla na bramborovou kaši připravte jemné
bramborové pyré. Ochutnejte a dle chuti dosolte.
5. Kapustičky podávejte s kaší a posypané kozím sýrem.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 478 kcal = 24 % / SACHARIDY: 27 g = 10 % / TUKY: 36 g = 57 % / BÍLKOVINY: 14 g = 20 %
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

KRÉMOVÉ TĚSTOVINY
s mandlemi a žampiony
4

porce

20
min

VEGET

SUROVINY:
15 g másla
1 lžíce slunečnicového
oleje
200 g krémových
žampionů
sůl
pepř
2 lžičky sušeného tymiánu
2 stroužky česneku

30
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120 g plátků
blanšírovaných mandlí
Albert
150 g ricotty
60 ml smetany na vaření
2 lžíce olivového oleje
400 g čerstvých tagliatelle
(Tagliatelle al nuovo)
40 g parmazánu
1 snítka čerstvého tymiánu

POSTUP:
1. Rozehřejte pánev a nechte
v ní rozpustit máslo a olej.
Vsypte plátky omytých
žampionů, osolte, opepřete
a posypte tymiánem. Přidejte
rozmělněný česnek.
2. Restujte 5 minut a přisypte
100 g mandlí. Opékejte další
2 minuty a vmíchejte ricottu se
smetanou. Dobře promíchejte,
aby se vytvořila kompaktní
omáčka.

3. Mezitím povařte ve vroucí
osolené vodě s olivovým
olejem těstoviny podle návodu
na obalu.
4. Scezené těstoviny přimíchejte
do žampionové omáčky.
5. Podávejte posypané
mandlemi, sýrem a můžete
ozdobit lístky tymiánu.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 669 kcal = 34 % / SACHARIDY: 65 g = 25 % / TUKY: 37 g = 59 % / BÍLKOVINY: 24 g = 34 %

16.11.20 11:03

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

VÁNOČNÍ HAMBURGER
s camembertem
4

porce

SUROVINY:
400 g brambor
4 sýry camembert
s bílou plísní
1 hruška
1 lžička medu
sůl
1 lžička sušeného
rozmarýnu
200 ml slunečnicového
oleje
4 balení vánočního
hamburgeru Albert
4 hamburgerové housky
4 lžíce italského dresinku
8 lžiček brusinkové
marmelády
20 g mixu salátů

30
min

POSTUP:
1. Oloupané brambory nakrájejte na 0,4 cm
silné plátky. Vykrajovátkem ve tvaru
hvězdy vytvořte hvězdičky, které vložte do
misky s vodou.
2. Sýry vložte v otevřeném aluminiovém
obalu na pekáč s pečicím papírem. Vedle
vyskládejte plátky hrušky zbavené jádřince.
Zakapejte medem, osolte a posypte
rozmarýnem. Pečte v na 160 °C 10 minut.
3. Hvězdičky slijte a osušte na čisté utěrce.
Ve vyšší vrstvě oleje smažte po 2 částech
dozlatova 5 minut. Vyberte děrovanou
naběračkou a nechte na ubrousku okapat.
Osolte.
4. Maso opečte nasucho v pánvi z každé
strany 5 minut. Aby se dobře propeklo,
pánev přiklopte poklicí.

5. Ke konci pečení sýrů vložte do trouby ještě
rozpůlené hamburgerové housky a nechte
je 2 minuty rozpéct.
6. Spodní stranu housek potřete italským
dresinkem, přidejte po lžičce brusinkové
marmelády, obložte salátem a masem.
Na ně položte po 2 plátcích hrušky
a rozpečený sýr, na který ještě dejte lžičku
marmelády. Přiklopte vrchním dílem
hamburgerové housky.

V Albertu
o Vánocích
seženete
speciální
hamburgerové
maso se
stromečky
z červené řepy.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 974 kcal = 49 % / SACHARIDY: 70 g = 27 % / TUKY: 59 g = 94 % / BÍLKOVINY: 51 g = 72 %
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

ŘÍZEK À LA KAPŘÍK
pro děti
4

porce

30
min

SUROVINY:
400 g brambor typu C
sůl
4 vepřové řízky ve tvaru
kapra Albert
150 g hladké mouky
2 vejce
150 g strouhanky
slunečnicový olej nebo
sádlo
50 g másla
100 ml plnotučného mléka
2 hrsti čerstvé petrželky

POSTUP:
1. Brambory vložte
do hrnce, zalijte
vodou, osolte a vařte
20 minut doměkka.
2. Řízky z obou stran
lehce naklepejte,
osolte a obalte
postupně v mouce,
pak rozšlehaných
vejcích a nakonec ve
strouhance. Smažte
na oleji na středním
ohni dozlatova z každé
strany 5 minut.

3. Brambory slijte
a nahrubo je
rozmačkejte. Vložte
máslo, vlijte ohřáté
mléko a rozmačkejte
nebo vyšlehejte
šlehačem v krémovou
kaši. Ochutnejte
a případně dosolte.
4. Řízky podávejte s kaší,
posypané petrželkou.

Nakupte v Albertu vepřové
řízky ve tvaru kapra pro
všechny děti, které nemají
rybu na vánočním stole
rády.

Pro lepší
chuť můžete
zakápnout
citronovou
šťávou.

32

28_33_AM_1220_RNKD_v8.indd 24

1 porce obsahuje: ENERGIE: 548 kcal = 27 % / SACHARIDY: 47 g = 18 % / TUKY: 27 g = 43 % / BÍLKOVINY: 32 g = 45 %

16.11.20 11:03

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

TRHANÉ
HOVĚZÍ
s černým
česnekem a rýží
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 balení hovězí pečeně
s černým česnekem Albert
Excellent
320 g dlouhozrnné rýže
sůl

POSTUP:
1. Zavakuované maso
pečte dle návodu
na 180 °C 20 minut.
Vyjměte je z trouby
a nechte chvíli
chladnout.
2. Během pečení
masa uvařte rýži
v dvojnásobném
množství osolené
vody s kurkumou
po dobu 20 minut.
3. Oloupanou cibuli
nakrájejte na kolečka.
Na rozehřáté pánvi
opékejte spolu
s mandlemi na oleji
5 minut dozlatova.

½ lžičky kurkumy
1 červená cibule
15 g mandlí – plátky
2 lžíce slunečnicového oleje
1 hrst čerstvé petrželky

4. Maso vyjměte
z fólie, šťávu z masa
uschovejte a pomocí
vidliček natrhejte
na menší kusy.
Přisypte k cibuli
a vlijte výpek.
Vše spolu promíchejte
a odstavte z ohně.
5. Servírujte na
kurkumové rýži,
posypané petrželkou.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 525 kcal = 26 % / SACHARIDY: 69 g = 27 % / TUKY: 15 g = 24 % / BÍLKOVINY: 29 g = 41 %
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

ŠTĚDRÝ VEČER
nastal...
Možná jsou to vaše první Vánoce,
které připravujete, anebo čtyřicáté, je
to jedno. Osvědčených receptů a tipů,
jak na krásné svátky, není nikdy dost.
Snem je zažít kouzelné Vánoce bez
stresu a každý rok si přejeme, aby
ty letošní byly nejkrásnější.

Menu tří vánočních svátků

34

ŠTĚDRÝ DEN

BOŽÍ HOD

Snídaně
Vánočka s mandlemi,
pomerančovou kůrou a kardamomem

Oběd nebo večeře
Polévka: Kaštanová polévka
Hlavní chod: Kachní prsa s gratinovanými
brambory / Pečená jehněčí kýta na česneku

Večeře
Polévka: Kapří polévka / Kapustnica
Předkrm: Houbový kuba
Hlavní chod: Kapr pečený na slanině
Losos v papilotě / Vinné klobásy na pivu
Příloha: Bramborový salát

34_51_AM_1220_ADVERTORIAL_v14.indd 34

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
Brunch
Marinovaný losos s červenou řepou
Zapečené croissanty, vánoční čtyřlístek

Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling: Adéla Srbová, Petr Linka
Text: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová

16.11.20 11:51

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

KOUZLO
vánočních zvyků a tradic
Štědrý den byl dříve spojen s mnoha
body programu. Zkuste i vy společně
strávit čas třeba takto:
JMELÍ – polibek pod jmelím na Štědrý den
prý zajistí lásku dvojice na celý rok.
KAPŘÍ ŠUPINA – na štědrovečerní večeři
připravte každému šupinu pod talíř. Tu si
dejte do peněženky a nechte ji tam celý rok,
aby přinesla bohatství a hojnost.
HÁZENÍ STŘEVÍCEM – neprovdané dívky
či ženy se postaví zády ke dveřím a hodí
střevíčkem. Pokud míří špička ke dveřím,
znamená to, že se provdají, pokud směrem
do místnosti, zůstanou další rok doma.

POUŠTĚNÍ LODIČEK – důležité je, aby každý
člen rodiny připravil svou lodičku z vlašských
ořechů spolu se svíčkou sám. Tu pak na Štědrý
večer každý zapálí a pustí v umyvadle nebo
míse. Čí lodička se vzdálí, ten se vydá do světa.
Pokud lodičky drží pohromadě, prý i rodina
zůstane pospolu.
KRÁJENÍ JABLKA – tato tradice následovala po
štědrovečerní večeři. Pokud po rozkrojení najdete
ve středu hvězdičku, budete prý zdraví a šťastní.
HRA NA ANDĚLY – zkuste tuto netradiční hru.
V předvečer Štědrého dne si každý vylosujte
jméno jednoho člena domácnosti. Tomu pak
musíte další den být dobrým andělem a dělat mu
dobré skutky, ale tak, aby to nepoznal. Při večeři
potom všichni hádejte, kdo byl vaším dobrým
andělem.

Je íšku,

kdy u p ijdeš?
35
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

VÁNOČKA
s mandlemi,
pomerančovou
kůrou a kardamomem
1

vánočka

120
min

+2

hod
kynutí

VEGET

Ze starších zbylých
plátků vánočky
si připravte
francouzské tousty.
Namáčejte je ve
směsi 200 ml mléka
nebo smetany
a 2 vajec a poté
opečte na másle.
36

34_51_AM_1220_ADVERTORIAL_v14.indd 36

16.11.20 11:51

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

1

2

3

4

5

6

VÁNOČKA Krok za krokem
SUROVINY:
500 g hladké mouky
42 g čerstvého droždí
250 ml mléka
20 g medu
80 g cukru krupice
sůl
1 pomeranč
2 vejce
½ lžičky mletého
kardamomu
100 g másla
200 g plátků mandlí
1 lžička cukru moučky

POSTUP:
1. Do mísy nasypte mouku, rozdrobte droždí a přilijte vlažné
mléko. Přidejte med, cukr, špetku soli, lžíci nastrouhané
pomerančové kůry, 1 vejce a kardamom. Vše dobře
promíchejte. Do těsta přidejte kousky změklého másla
a hněťte dohladka. Pak zapracujte do těsta 100 g mandlí.
2. Hotové těsto zakryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě
1 hodinu kynout, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
3. Vykynuté těsto rozdělte na 9 dílů, uválejte z nich prameny
a upleťte vánočku dle fotografického postupu. Zapletenou
vánočku nechte ještě hodinu kynout na plechu vyloženém
pečicím papírem. Pak ji potřete vejcem, ozdobte zbylými
plátky mandlí a na obou koncích do ní pro zpevnění
zapíchněte špejli namočenou do vody.
4. Vložte ji do trouby na 220 °C na 5 minut, pak teplotu snižte
na 160 °C a pečte 1 hodinu. Pokud by vánočka rychle tmavla,
přikryjte ji pečicím papírem. Je upečená, když zůstane špejle
zapíchnutá do středu vánočky po vytažení suchá.
5. Vychladlou vánočku posypte moučkovým cukrem a nakrájejte
na plátky.

POSTUP PODLE FOTOGRAFIÍ:
1. Položte vedle sebe 4 prameny a začněte zaplétat
zprostřed. V levé dvojici položte levý pramen přes
pravý, to samé pak i v pravé dvojici.
2. V prostřední dvojici přeložte obráceně – pravý
pramen přes levý. Pokračujte znovu přeložením
levého pramenu přes pravý u obou dvojic
a následně pravého přes levý u středové dvojice.
3. Opakujte až do konce, poté stiskněte prameny
pevně k sobě a zahněte dospodu. Otočte a stejným
způsobem vánočku dopleťte i z druhé strany.
4. Další patro vánočky spleťte ze tří pramenů jako
cop. Poslední dva prameny položte vedle sebe
a zamotejte jeden přes druhý.
5. Spodní patro položte na plech a hranou ruky
zatlačte na střed, poté přidejte druhé patro a stejně
stlačte střed vánočky. Nakonec přidejte poslední
patro a konce zahněte pod vánočku.
6. Potřete rozšlehaným vejcem, ozdobte plátky mandlí
a pro zpevnění zapíchněte do vánočky špejle.

37
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

KAPŘÍ
POLÉVKA
ctí tradice
6

porcí

70
min

SUROVINY:
3 kapří hlavy
2 ½ l vody
sůl
400 g jiker a mlíčí
3 mrkve
2 kořenové
petržele
½ celeru

250 g másla
100 g dětské
krupice
1 špetka mletého
muškátového
oříšku
3 snítky čerstvé
petržele
4 housky

POSTUP:
1. Hlavy zbavte žaber a očí, podélně je
rozkrojte na 2 poloviny a dejte vařit
do 1 ½ litru osolené vody na 30 minut.
Ve druhém hrnci vařte vnitřnosti
v 1 litru osolené vody 15 minut.
2. Kořenovou zeleninu oloupejte
a nastrouhejte na hrubém struhadle.
Ve velkém hrnci rozehřejte 40 g másla
a orestujte v něm nakrájenou zeleninu.
3. Připravte jíšku na zahuštění polévky.
Ve čtvrtém kastrůlku rozpusťte 60 g
másla a lehce na něm opražte krupici.
4. Uvařené vnitřnosti nalijte i s vodou
do hrnce s orestovanou zeleninou
a pak do něj sceďte i vývar z hlav.
Z hlav oberte maso a vložte do hrnce.
Přiveďte polévku k varu.
5. Do připravené jíšky přimíchejte 2 lžíce
vody a přes jemné síto ji propasírujte
do hrnce s polévkou.
6. Provařte, přidejte špetku muškátového
oříšku, podle chuti dosolte a nakonec
posypte nasekanou petrželkou.
7. Zbylé máslo rozpusťte na pánvi a na
mírném ohni na něm dozlatova opečte
housky nakrájené na kostičky. Při
servírování je dejte zvlášť do misky.

38
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JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

BRAMBOROVÝ SALÁT
s jablky a houbami
6

porcí

SUROVINY:
1 kg brambor
typu A
sůl
2 mrkve
1 petržel
1 celer
1 lžička octa
150 g červené
cibule
2 jablka
150 g
nakládaných
okurek

200 g tvrdého
sýra
150 g
sterilovaného
zeleného hrášku
250 g směsi
hub ve
sladkokyselém
nálevu
225 ml majonézy
1 lžička hořčice
pepř

KAPR PEČENÝ NA SLANINĚ
s rozinkami a vínem
6

porcí

SUROVINY:
200 ml bílého
vína
2 lžíce medu
70 g rozinek
6 kapřích filetů
sůl
pepř

40
min

+1

hod
namočení

BEZ
lepku

70
min

+1

den
odležení

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Den předem omyjte brambory a uvařte
je i se slupkou v osolené vodě doměkka.
Druhý den je oloupejte, nakrájejte
na kostičky a dejte do mísy.
2. Oloupanou mrkev, petržel a celer
nakrájejte na stejně velké kusy a vařte
ve slané vodě doměkka. Ke konci varu
přidejte lžičku octa nebo citronové šťávy,
abyste zachovali barvu a křupavost.
Zeleninu slijte, vychladlou ji nakrájejte
na kostičky a přidejte k bramborám.
3. Oloupanou červenou cibuli nakrájejte
najemno. Jablka zbavená jádřinců,
okurky a sýr nakrájejte na kostičky
a přidejte do mísy.
4. Ke směsi přidejte hrášek, houby,
majonézu, hořčici, 1 lžičku soli, špetku
pepře a promíchejte.
5. Salát překryjte potravinářskou fólií
a uložte v chladničce, nejlépe přes noc.

1 lžička sušené
šalvěje
1 lžička
sušeného
zázvoru
150 g slaniny
1 cibule
50 g másla

POSTUP:
1. V misce promíchejte bílé
víno s medem a vložte do ní
rozinky. Nechte je 1 hodinu
namáčet.
2. Kapra osolte, opepřete
a okořeňte šalvějí a zázvorem.
3. Slaninu nakrájejte na plátky
a oloupanou cibuli na kolečka.
Zapékací mísu vyložte
slaninou, na kterou klaďte
kolečka cibule.
4. Filety kapra položte na cibuli,
obložte je plátky másla a pečte
10 minut na 200 °C. Snižte
teplotu na 150 °C, přelijte
kapra směsí s bílým vínem
a pečte ještě 20 minut.
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VIANOČNÁ KAPUSTNICA
so sušenými slivkami a klobásou

6

porcí

145
min

V Česku žije řada česko-slovenských domácností, tak proč letos nezvolit tradiční vánoční polévku
od našich sousedů. Slovenská verze zelné polévky překvapí svou bohatou a plnou chutí.

SUROVINY:
300 g uzeného masa
3 l vody
400 g kysaného zelí
60 g sušených švestek
100 g sušených hub
2 cibule
4 stroužky česneku
1 papriková klobása
4 kuličky pepře
4 kuličky nového koření
2 sušené bobkové listy
1 lžička mleté sladké
papriky
200 ml smetany
ke šlehání (31 %)
2 lžíce hladké mouky
sůl
pepř
2 snítky čerstvé petržele

40
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POSTUP:
1. Omyté uzené maso dejte vařit do hrnce s vodou.
2. Po 20 minutách přidejte vymačkané a překrájené zelí,
lák uchovejte na dochucení. Přidejte sušené švestky,
předem namočené sušené houby, cibuli nakrájenou
na kolečka, prolisovaný česnek, nakrájenou větší
klobásu, kuličky pepře, nové koření, bobkový list
a mletou papriku. Vařte na mírném ohni 90 minut.
3. Po uvaření maso vyjměte, nechte vychladnout
a nakrájejte na kousky. Nakrájené maso vraťte
do polévky.
4. V misce promíchejte smetanu s moukou, za stálého
míchání pomalu vlijte do polévky a krátce provařte.
5. Polévku dochuťte solí, pepřem a lákem. Posypte
nasekanou petrželkou.
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LOSOS
V PAPILOTĚ
s citronem
a tymiánem
4

porce

40
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
3 lžíce olivového oleje
4 filety lososa (à 250 gramů)
3 bio citrony
sůl
pepř
8 snítek čerstvého tymiánu

POSTUP:
1. Zapékací mísu 20 × 30 cm vyložte
alobalem a na něj rozložte pečicí
papír. Lehce ho zastříkněte lžící
olivového oleje, 2 citrony nakrájejte
na kolečka. Z jednoho citronu
nastrouhejte kůru a vymačkejte
šťávu.
2. Doprostřed pečicího papíru dejte
pro každou porci lososa snítku
tymiánu a kolečko citronu. Položte
na ně lososa, osolte, opepřete,
pokapejte citronovou šťávou
a posypte nastrouhanou citronovou
kůrou. Poklaďte zbytkem snítek
tymiánu a koleček citronu
a zakápněte olivovým olejem.
3. Delší okraje alobalu a pečicího
papíru přiložte k sobě a důkladně
několikrát přehněte. Stejně tak
několikrát důkladně přehněte
i boční strany, aby vznikl uzavřený
balíček. Pečte v troubě 20 minut
na 190 °C. Poté rozbalte a pečte
dalších 10 minut. Podávejte
s bramborovým salátem.
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VÁNOČNÍ
KUBA
ze sušených hub
a žampionů
6

porcí

65
min

+12

hod
namáčení

SUROVINY:
500 g ječných krup
40 g sušených
lesních hub
700 ml vody
1 zeleninový bujón
1 lžička sádla
1 šalotka
3 stroužky česneku
100 g másla
250 g čerstvých
žampionů

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/

42 videorecepty
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2 snítky čerstvého
tymiánu
1 lžíce sušené
majoránky
½ lžičky drceného
kmínu
sůl
pepř
1 snítka čerstvé
petržele

POSTUP:
1. Pod studenou vodou propláchněte kroupy,
sušené houby a nechte je do druhého dne
namočené ve vodě.
2. Kroupy vařte ve vodě s bujónem a lžičkou
sádla 30–40 minut doměkka.
3. Oloupanou šalotku nakrájejte na kostičky.
Žampiony a 2 stroužky česneku nakrájejte
na plátky. Slijte namočené sušené houby,
vodu uchovejte.
4. Na pánvi rozehřejte 50 g másla, zpěňte na
něm šalotku a česnek, přidejte žampiony
a restujte. Postupně přidejte kroupy,
namočené sušené houby a lístky tymiánu.
Podlijte 250 ml vody z namáčených hub
a 10 minut duste.
5. Vmíchejte zbylých 50 g studeného másla,
přidejte utřený zbylý stroužek česneku,
majoránku, kmín, ½ lžičky soli a špetku pepře.
6. Směs přendejte do vymazané zapékací mísy
20 × 30 cm a pečte 10 minut v troubě na
220 °C. Uvnitř by měl zůstat vánoční kuba
krémový a na povrchu mít křupavou krustu.
Ozdobte žampiony a nasekanou petrželkou.
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BÍLÉ VINNÉ KLOBÁSY
na rajčatech, paprice
a černém pivu
4

porce

SUROVINY:
800 g vinné klobásy
1 lžíce olivového oleje
50 g anglické slaniny
2 cibule
1 červená paprika
1 žlutá paprika

55
min

2 stroužky česneku
200 g konzervovaných
krájených rajčat
150 ml černého piva
2 snítky čerstvého tymiánu
sůl
pepř

POSTUP:
1. Vinnou klobásu rozdělte na 4 díly, stočte do spirály, sepněte
špejlí a z obou stran krátce osmahněte na rozpáleném oleji
dozlatova. Odložte stranou.
2. Na pánvi orestujte na kostičky nakrájenou slaninu, přidejte
oloupanou cibuli nakrájenou na kolečka, papriku nakrájenou
na proužky, prolisovaný česnek a 5 minut restujte. Poté
vlijte konzervovaná rajčata a pivo, přidejte lístky tymiánu,
dochuťte ½ lžičky soli, špetkou pepře a duste 20 minut.
Nechte zredukovat do mírného zhoustnutí.
3. Směs přendejte do zapékací mísy o průměru cca 30 cm.
Položte na ni připravené šneky a dejte zapéct na 15 minut
do trouby předehřáté na 180 °C.
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BOŽÍ HOD
1. svátek vánoční
Boží hod je velkým křesťanským svátkem, který byl vždy
spojený s návštěvami blízkých rodin. Na tento svátek se dříve
nesmělo vůbec pracovat, dokonce ani věšet prádlo nebo stlát
postele. Domácnosti také na stůl přinesly to nejlepší, co měly.
Často vypečenou husu nebo kachnu. Tak si je užijte s rodinou
u vánoční hostiny i vy.

TIP NA VÁNOČNÍ AKTIVITU NA BOŽÍ HOD

Zajděte si na procházku do některého z blízkých kostelů
podívat se na betlém s jesličkami. Ty dnes už nejsou vystavené
jen v kostelích, ale zdobí také návsi ve vesnicích nebo náměstí
ve městech. Někde objevíte i živé betlémy třeba s ovečkami.
U jesliček si můžete zazpívat vánoční koledy.

BETLÉMY

Betlémy se vyrábějí ze dřeva, ze slámy, z papíru, z keramiky
i z těsta a fantazii se meze nekladou. Jsou navíc krásnou
ozdobou Vánoc a připomenutím křesťanské tradice.
Tradici betlémů prý založil svatý František z Assisi a zvyk se
hojně rozšířil ve středověku. Později byly betlémy zasazeny
do různých lidových krajin každé země, místo panoramatu
skutečného Betléma.

44

V části západní Evropy a Spojených státech je právě Boží hod
hlavním svátkem, kdy se ráno rozbalují dárky, jak to známe
hlavně ze zahraničních filmů.
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KAŠTANOVÁ POLÉVKA
na Boží hod
4

porce

SUROVINY:
30 g másla
1 šalotka
1 mrkev
2 řapíky
celeru
300 g kaštanů
pečených
loupaných
1 ½ litru vody
1 zeleninový
bujón

50 ml brandy
sůl
pepř
100 ml
smetany ke
šlehání (31 %)
1 lžíce
olivového
oleje
1 snítka
čerstvého
rozmarýnu

55
min

VEGET

POSTUP:
1. Na másle v hrnci osmahněte
oloupanou, na kostičky nakrájenou
šalotku, mrkev, řapíkatý celer
a 10 minut restujte. Poté přidejte
250 g nakrájených pečených
kaštanů.
2. Zalijte vodou, přidejte bujón,
brandy, ½ lžičky soli a špetku pepře
a vařte 35 minut. Poté zjemněte
smetanou a rozmixujte tyčovým
mixérem.
3. Zakápněte na talířích
olivovým olejem, ozdobte
zbylými nakrájenými kaštany
a rozmarýnem.

Pokud máte čerstvé kaštany, slupku
nařízněte na vypouklejší straně do kříže,
naskládejte na plech řeznou stranou
nahoru a pečte v troubě na 200 °C
15–20 minut.
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KACHNÍ PRSA
s brusinkovou
omáčkou
a gratinovanými
bramborami

4

porce

65
min

BEZ
lepku

Gratinované brambory
můžete připravit a poté
i servírovat ve čtyřech
malých zapékacích
miskách.

Boží hod je svátek určený pro
návštěvy a rodinnou pohodu.
Podle tradic se na Boží hod vždy
připravovalo to nejlepší, co
domácnost měla, a to byla často
právě husa nebo kachna. A kdo
by neměl rád do zlata vypečenou
kachničku.

46

SUROVINY:
1 lžíce másla
1 kg brambor typu A
300 ml smetany ke šlehání (31 %)
sůl
pepř
mletý muškátový oříšek
4 kachní prsa (à 250 g)
1 lžíce olivového oleje
2 šalotky
200 ml červeného vína
2 hřebíčky
2 hvězdičky badyánu
2 snítky čerstvého tymiánu
3 snítky čerstvého rozmarýnu
300 g zavařovaných brusinek
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POSTUP:
1. Zapékací mísu 20 × 30 cm vymažte máslem.
Brambory oloupejte, nakrájejte na tenké
plátky a navrstvěte do připravené zapékací
mísy. V misce promíchejte smetanu se
lžičkou soli, špetkou pepře a muškátového
oříšku. Směsí přelijte brambory. Pečte
v troubě na 180 °C 45 minut. Mezitím si
připravte kachní prsa a omáčku.
2. Kůži na prsou nařízněte do mřížky. Vetřete
do masa sůl a pepř. Na rozpáleném oleji prsa

zprudka opékejte z každé strany 5 minut,
nejprve kůží dolů. Poté vložte na 15 minut
do trouby na 180 °C. Po upečení maso
zabalte do alobalu a nechte 5 minut dojít.
3. Ve výpeku z kachních prsou osmahněte
nakrájenou šalotku, zalijte červeným vínem,
přidejte hřebíček, badyán, snítky tymiánu,
rozmarýnu a brusinky. Nechte zredukovat.
4. Kachní prsa nakrájejte na plátky, přelijte
je brusinkovou omáčkou a podávejte
s gratinovanými bramborami.
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Tyto krásné
vánoční chňapky
i další ubrusy,
prostírání,
zástěry a jiné tipy
na dárky najdete
ve vybraných
prodejnách
Albert.

Britské jehněčí z Albertu
pochází ze západní části Spojeného
království, která je obdařena čistým
a přírodním prostředím. Jehňata se
volně pohybují a mají přístup k řadě
jedinečných přírodních pastvin a údolí.
Staletími chovu získala tato oblast pověst
vysoce kvalitní produkce jehněčího
masa. Zemědělství se zde dědí napříč
generacemi a maso neobsahuje
antibiotika ani není při chovu
povoleno užívat růstové
hormony.

POMALU PEČENÉ JEHNĚČÍ
na česneku s rozmarýnem
4

porce

SUROVINY:
1 kg jehněčí kýty
sůl
pepř
3 lžíce olivového oleje
4 celé česneky
4 snítky čerstvého
rozmarýnu
250 ml vody

165
min

BEZ

laktózy

POSTUP:
1. Jehněčí kýtu očistěte, vetřete do masa lžičku soli
a pepře. Důkladně ji potřete olejem. Vložte do
pekáče a obložte přepůlenými palicemi česneku
i se slupkou a snítkami rozmarýnu. Podlijte vodou,
pekáč přiklopte víkem nebo překryjte alobalem
a pečte 2 hodiny v předehřáté troubě na 180 °C.
Sundejte víko nebo alobal. Odkryté pečte dalších
30 minut.
2. Jehněčí kýtu natrhejte nebo nakrájejte na plátky
a podávejte s upečeným česnekem, který si pak
na talíři vymáčkněte ze slupky. Jehněčí bude
chutnat například s bramborovou kaší.

V Albertu koupíte na Vánoce
plátky jehněčího masa.
Recept na plátky jehněčího
upravte tak, že před vložením
do trouby zprudka zatáhnete
maso na pánvi ze všech stran
do zlatohněda, pak pečte
90 minut dle receptu a podávejte.
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ŠTĚPÁNE, ŠTĚPÁNE,
CO TO NESEŠ
VE DŽBÁNĚ
2. svátek vánoční

Tato veselá básnička je spojená s hlavním starým
zvykem tohoto svátku, koledováním. I když druhý
svátek vánoční připomíná prvního křesťanského
mučedníka, byl svátkem bujarého veselí, vánočních
koled a také tancovaček.

KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE

Na druhý svátek vánoční se chodilo koledovat. Koledníčci,
ale i chasa a chudší rodiny obcházeli a zpívali dům od domu
a dostávali za to výslužku. Lidé se vůbec vzájemně navštěvovali
a dávali si dárky. Proto zkuste zachovat tuto tradici a pozvat
své přátele třeba na brunch jako novou tradici nebo na ně
myslet a obdarovat je i maličkostí a popřát jim pevné zdraví.

48

34_51_AM_1220_ADVERTORIAL_v14.indd 48

16.11.20 11:52

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

MARINOVANÝ LOSOS
s červenou řepou a koprem
SUROVINY:
800 g čerstvého lososa
3 červené řepy
150 g krupicového
cukru

150 g soli
1 lžička pepře
150 g čerstvého kopru
1 lžíce olivového oleje
1 citron

6

porcí

20
min

BEZ

laktózy

POSTUP:
1. Filet lososa položte do pekáčku.
2. V mixéru rozmixujte uvařenou červenou řepu, cukr, sůl, pepř
a polovinu kopru. Směs naneste rovnoměrně na lososa a překryjte
potravinářskou fólií. Zatěžkejte druhým pekáčkem nebo prkénkem
se zátěží. Uložte na 1–2 dny do chladničky.
3. Z lososa setřete všechnu marinádu, důkladně jej opláchněte
pod studenou vodou a osušte papírovou utěrkou.
Uvidíte, že se řepnou šťávou krásně zbarvil do červena.
4. Lososa podávejte při pokojové teplotě. Nakrájejte ho na velmi tenké
plátky, posypte zbylým nasekaným koprem, zakápněte olivovým
olejem a servírujte s klínky citronu a čerstvým pečivem.

ZAPEČENÉ CROISSANTY
se šunkou, žampiony
a goudou
6

porcí

SUROVINY:
8 croissantů
4 lžíce másla
200 g žampionů
2 stroužky česneku
2 snítky čerstvé petržele
200 ml smetany ke šlehání (31 %)

45
min

100 ml mléka
3 vejce
1 lžička dijonské hořčice
sůl
pepř
100 g šunky
200 g goudy

POSTUP:
1. Croissanty natrhejte na větší kusy. Zapékací mísu 40 × 30 cm vymažte
lžící másla a vložte je do ní. V kastrůlku si rozpusťte 2 lžíce másla
a croissanty jím pokapejte. Pečte cca 10 minut v troubě předehřáté
na 180 °C. Díky předpečení budou croissanty křupavé.
2. V pánvi rozehřejte lžíci másla a orestujte na něm žampiony nakrájené
na plátky. Přidejte prolisovaný česnek a nakonec nasekanou petržel.
3. Ve velké míse prošlehejte smetanu, mléko, vejce, hořčici, ½ lžičky
soli a špetku pepře. Přidejte opečené croissanty, žampiony, šunku
natrhanou na kousky a 150 g nahrubo nastrouhaného sýra
a promíchejte. Směs nalijte zpět do zapékací mísy a posypte zbylým
sýrem.
4. Pečte na 180 °C 20 minut dozlatova.
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VÁNOČNÍ ČTYŘLÍSTEK
pro štěstí

50
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1

2

3

4

5

6

PLETEME
ČTYŘLÍSTEK
12

porcí

35
min

VEGET

SUROVINY:
42 g droždí
50 g krupicového
cukru
150 ml mléka
500 g hladké mouky
100 g másla
3 vejce
1 vanilkový cukr
sůl
150 g povidel
1 lžička cukru moučky

POSTUP:
1. Do mísy rozdrobte droždí, přidejte cukr a vlažné mléko,
promíchejte a nechte vzejít kvásek. Přidejte mouku,
změklé máslo, 1 celé vejce a 2 žloutky (bílky uschovejte
na potření), vanilkový cukr, špetku soli a hněťte. Hotové
těsto překryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě
kynout 1 hodinu, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
Vykynuté těsto rozdělte na 3 části a každou z nich
vyválejte do kulaté placky o průměru 30 cm.
2. První rozválenou placku položte na plech vyložený
pečicím papírem a potřete polovinou povidel.
3. Překryjte druhou plackou a potřete druhou polovinou
povidel. Nakonec přiklopte třetí částí těsta.
4. Doprostřed těsta položte skleničku a těsto rozřízněte od
středu ostrým nožem na 16 dílů.
5. Každé dva sousedící cípy smotejte, vždy od sebe
s vedlejšími smotanými cípy.
6. Ve špičce je pak pevně spojte k sobě. Vznikne tak
zapletený čtyřlístek.
7. Celý čtyřlístek potřete rozšlehaným bílkem a dejte péct
na 35 minut do předehřáté trouby na 180 °C.
8. Nechte vychladnout, posypte moučkovým cukrem
a nakrájejte.

7

Těsto vám rychleji
vykyne, když
ho necháte kynout
v troubě vyhřáté
na 30–40 °C.
51
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NADAČNÍSPOLU
FOND
BUĎME

U JEDNOHO
ALBERTSTOLU

STAŇTE SE JEŽÍŠKEM
DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Pomozte spolu s Nadačním fondem Albert splnit přání dětí
z dětských domovů a vykouzlit jim úsměv na tváři.
Seznam přání dětí z dětských domovů najdete na
www.albert.cz/strom-prani.

AŤ SNĚŽÍ PRAVÉ
VÁNOCE i dětem
v dětských domovech!
Pomozte s Nadačním fondem Albert splnit
přání dětem z dětských domovů z Jemnice,
České Lípy a Staré Vsi! Na webových stránkách
www.albert.cz si můžete vybrat dárek
konkrétního dítěte. Je pak na Vás, jestli z pohodlí
Vašeho domova přispějete prostřednictvím
QR kódu nebo převodem na bankovní účet
Nadačního fondu Albert. Dárek můžete
i zakoupit a zanechat ve vybraných prodejnách
Albert. Staňte se pro letošní Vánoce Ježíškem
Vy! Děkujeme, že s námi pomáháte!

52

DARUJTE NA:
www.albert.cz/strom-prani

OBCHŮDKY S ALBERTEM
jsou letošní advent ON-LINE
Projekt Obchůdky s Albertem probíhá již devátým rokem
ve vybraných prodejnách Albert. Zákazníci Albertu mohou
každý rok v adventních týdnech podpořit děti z dětských
domovů a neziskových organizací a zakoupit si od
nich krásné vánoční dekorace. Letos jsme se z důvodu
koronavirové situace rozhodli podpořit tyto děti a jejich
vlastnoručně vyrobené výrobky prostřednictvím „Online
Obchůdků s Albertem“. Na www.nadacnifondalbert.cz
najdete plno krásných dětských výrobků, které si můžete
zakoupit z pohodlí Vašeho domova. Navíc celá výše Vašeho
příspěvku putuje právě těm dětem, které dekorace vyráběly.
Zpříjemněte si adventní chvíle vánočními dekoracemi
a nadělte tak radost těm, kteří Vaši pomoc potřebují.
Děkujeme, že s námi pomáháte!

DARUJTE NA ÚČET:
5462482/0800

DARUJTE POMOCÍ
QR KÓDU

AŤ SNĚŽÍ
„DÍKY“ KOLEGŮM
ZA KOUZLA NEJEN NA VÁNOCE

DÍKY.

Pavla B.
Specialistka
prodeje v Tržnici

KROK

ZA KROKEM

PERNÍKOVÁ VLOČKA
pro bílé Vánoce
Připravte si na Vánoce perníkové vločky, které jsou nejen výborné,
ale můžete s nimi také ozdobit třeba okno, vánoční stromeček
nebo prostírání na štědrovečerní stůl.
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Na vánoční
prostírání vezměte
perníkovou vločku
a tavicí pistolí
ji připevněte
ke kulatému
vykrajovátku
s průměrem na
protažení ubrousku.
Nechte lepidlo
zaschnout a ozdoba
na stůl je hotová.
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KROK

ZA KROKEM

1. P
 řipravte si perníčky ve tvaru vločky.
Můžete použít hotové perníkové těsto
z Albertu. Rozválejte fondán do tloušťky
2 mm.

2. P
 omocí vykrajovátka vykrojte vámi
zvolené tvary bílého zdobení.

3. V
 ykrojte dostatečné množství fondánu
na všechny vločky.

4. Š
 těteček namočte do medu a potřete
jím část perníčku na přilepení fondánové
vločky.

ZDOBENÍ
HVĚZDY
20

kusů

5. N
 a potřenou část perníčku opatrně
přitiskněte vločku a nechte zaschnout.

6. S
 třed bílé vločky opět potřete tenkou
vrstvičkou medu a přilepte cukrové
perličky na dozdobení či jiné ozdoby dle
vaší fantazie.

40
min

SUROVINY:
20 perníkových vloček
/ 1 plech / 1 dávka
200 g fondánu
3 lžičky medu
30 g cukrových
perliček
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ELIXÍR ŽIVOTA

VÍTEJTE V RÁJI exotického ovoce
Letos rozzáříte vánoční tabuli pestrými barvami takzvaných „exotů“. Kromě
toho, že si doplníte cenné vitaminy během zimních svátků, navodí tu správnou
atmosféru vánoční hojnosti a štědrosti u vás doma. A už si nemusíte lámat
hlavu, jak exotické ovoce poznat nebo jak ho použít v kuchyni.
8

3
1

2

9
7

4
5
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Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling, text: Bára Nosková Mosorjaková, Tereza Langmajerová
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ELIXÍR ŽIVOTA

ALBERT RADÍ, jak
na exotické ovoce:
• Exotické ovoce obecně nemá rádo chlad
a skladování v lednici. Uchovávejte je při
pokojové teplotě.
• Může se stát, že koupíte ještě nezralý
plod. Proto počkejte například 2–3 dny
+15od
min
nákupu a nechte ovoce dozrát v blízkosti
chlazení
jablek nebo banánů.
• Většina exotického ovoce je velmi náchylná
na otlaky, proto s ním během nákupu
a transportu domů zacházejte opatrně.

UŽ JSTE

OCHUTNALI?

2

KOKOSOVÝ 		
OŘECH

Kokosy jsou velmi výživné, bohaté na
tuky (až 60 %), proteiny a vitaminy,
vápník, fosfor, železo, zinek a s malým
obsahem cukru.
J ak použít: Uvnitř se nachází kokosová voda,
čirá nebo mléčně zabarvená. Kokosovou
dužinu konzumujte čerstvou, v dezertech,
salátech i slaných exotických pokrmech.
3

PAPÁJA

V hruškovitém plodu naleznete temně
oranžovou dužinu, která je medově
sladká a voňavá.
Jak skladovat: Zralé plody uchovávejte
v ledničce. Zralá papája je na omak měkká
a pružná.
Jak použít: Konzumuje se bez slupky a semen. Je vynikající syrová, pokapaná citronem.

6

PHYSALIS

(PERUÁNSKÁ MOCHYNĚ)

Malé oranžové kuličky připomínající
cherry rajče jsou schovány v kalichu
lístků. Bobule je šťavnatá, osvěžující, má
sladkokyselou, kořeněnou chuť.
Jak skladovat: Kalich není vhodné odstraňovat až do doby konzumace, kdy lístky
rozevřete a otočíte „naruby“.
Jak použít: Plody se jedí v ovocných salátech, dortech, namočené v čokoládě nebo
se jimi zdobí nápoje i pokrmy.
7

GRANÁTOVÉ
JABLKO

Plod rubínové barvy ve zvláštní tvrdé
slupce. Při jeho otevírání a vyndávání
semen je dobré používat rukavice, hodně barví.
Jak skladovat: Na suchém, teplém místě.
V lednici vydrží i měsíc čerstvé.
Jak použít: Konzumují se semínka a šťáva.
Šťáva se používá do koktejlů, džusů nebo
také k výrobě sirupu grenadina. Semínka se
přidávají do ovocných pokrmů, v teplé kuchyni nejčastěji ke grilovanému nebo pečenému
masu a rybám.

ČERVENÉ BANÁNY

4

KARAMBOLA

Letos na Vánoce je seženete také ve
vybraných prodejnách Albert.
Jde o menší a sladší odrůdu banánů
s červenou slupkou. Jejich krémová
dužina chutná po malinách či jahodách.

Bobule dlouhá 8–15 cm se konzumuje
i se slupkou nakrájená na plátky. Dužina
je křupavá, křehká a šťavnatá, má
zvláštní jablečnocitrusovou chuť, a navíc
je bohatá na vitamin C.

Jak skladovat: Jsou choulostivé s krátkou
dobou trvanlivosti, proto je rychle spotřebujte.
Jak použít: Dopřejte si je čerstvé, krájené
v dezertech a salátech. Lze je zakomponovat
i do slaného exotického jídla, třeba usmažit
ke steaku z kuřecího masa.

Jak skladovat: Dováží se ještě nezralá, při
pokojové teplotě dozraje a poté se musí
ihned zkonzumovat.

1

ANANAS

Jak skladovat: Zralý ananas poznáte díky
intenzivní vůni na stonku. Nedozrálý plod
nechte až 2 týdny zrát při pokojové teplotě.
J ak použít: Před zpracováním ananasu odkrojte konce, poté ostrým nožíkem odkrájejte
slupku. Nebo jej nakrájejte na plátky, pak
oloupejte slupku a nakonec vyřízněte tvrdý
střed. Je výborný čerstvý, ale i na grilu.

J ak použít: Používá se jako chutná ozdoba
pohárů, nápojů a ovocných salátů, protože
svým tvarem připomíná hvězdičku. Lze ji
přidávat do teplých pokrmů.
5

MARACUJA

(MUČENKA / PASSION FRUIT)

Malé kulaté ovoce s pevnou kožovitou slupkou, které se po rozkrojení dá
vyjídat lžičkou. Výrazná až kyselá chuť je
lehce podobná černému rybízu, připomíná meruňky či mango.
Jak skladovat: Vybírejte zralé plody, které
mají zvrásněnou slupku a vnitřní dužinu pevně přichycenou na slupku. Méně zralé nechte
dojít při pokojové teplotě.
Jak použít: Při ochucování nápojů, výtečná
je do velmi sladkých dezertů.

8

MANGO

Vysloužilo si přezdívku ovocný král či
ovoce bohů. Dužina zralého manga má
sytě žlutooranžovou barvu, je šťavnatá
a směrem ke středu vláknitá.
Jak skladovat: Nesvědčí mu nízké teploty,
ideální je pokojová teplota.
J ak použít: Podélně jej rozkrojte nad a pod
peckou. Dužinu plodu vyberte lžičkou nebo
plod oloupejte a pokrájejte. Vyrábí se z něj
zmrzliny, džusy, dezerty a používá se
i v sušené formě.
9

KAKI CHURMA

Je to lesklý oranžový plod typický svými
čtyřmi lístky u stopky. Má sladkou chuť
připomínající chuť broskve, melounu
Cantaloupe a vanilky.
J ak skladovat: Nechte ho dozrát při pokojové teplotě, až bude měkké.
J ak použít: Plody kaki se jedí zralé a je
možné je konzumovat i se slupkou. Buď jej
rozpulte a vydlabejte lžičkou, nebo krájejte
a pokapejte limetovou či citronovou šťávou.
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VÁNOČNÍ DEZERT
à la tiramisu
4×

150 ml

25
min

+1

hod
chlazení

VEGET

SUROVINY:
1 mango
100 g polotučného tvarohu
250 g mascarpone
2 lžíce cukru moučky
20 ml polotučného mléka
2 banány
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1 kaki
½ granátového jablka
½ karamboly
4 lžičky kokosových
lupínků
z čerstvého kokosu
1 maracuja

POSTUP:
1. Mango podélně rozkrojte podél pecky. Slupku
oloupejte a dužinu rozmixujte dohladka.
2. Tvaroh s mascarpone, cukrem a mlékem utřete do
jemného krému.
3. Do svátečních sklenic o objemu 150 mililitrů vlijte
zhruba 2cm vrstvu mangové směsi, poté naneste
2cm vrstvu mascarpone s tvarohem, poklaďte
podélně rozkrojenými a nakrájenými kousky
banánu dle velikosti sklenic, přelijte další mangovou
vrstvou a završte opět mascarpone
s tvarohem. Vložte alespoň na 1 hodinu do lednice.
4. Před podáváním ozdobte na kostičky pokrájeným
kaki, granátovými a maracujovými zrníčky,
hvězdami z karamboly a kokosovými lupínky.

ELIXÍR ŽIVOTA

BANÁNOVÝ KOLÁČ
s karamelem
1

koláč

45
min

VEGET

SUROVINY:
350 g listového těsta
10 g hladké mouky
10 g másla
¼ lžičky mletého kardamomu
5 banánů
125 g karamelového salka
1 vejce

POSTUP:
1. Těsto vyválejte na pomoučněném
vále na tenký plát. Vyložte jím
nízkou kulatou formu o průměru
23 cm. Pevně přitlačte do okrajů.
Přebývající těsto odkrojte kolem
vnější strany formy.
2. V pánvi rozpusťte máslo s kardamomem. Oloupané, podélně
rozkrojené banány opékejte na

směsi 2 minuty řeznou stranou
dolů, otočte a ještě 1 minutu opékejte. Odstavte z ohně.
3. Na připravené listové těsto vlijte
salko. Následně do koláče opatrně
vyskládejte banány. Přelijte výpekem z pánve.
4. Na závěr okraje těsta pomažte rozmíchaným vejcem. Pečte v troubě
předehřáté na 200 °C 25 minut.
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EXOTICKÝ
SALÁT
v ananasu
2

porce

60

15

min

VEGAN

SUROVINY:
1 ananas
1 karambola
1 kiwi
100 g červeného hroznového
vína
½ granátového jablka

POSTUP:
1. Celý ananas podélně rozkrojte velkým nožem. Poté
pomocí malého nožíku vykrájejte dužinu. Část dužiny,
zhruba polovinu, pokrájejte na menší kousky.
2. Karambolu nakrájejte na plátky, oloupané kiwi na
čtvrtiny a na plátky.
3. Připravené ovoce spolu s bobulemi hroznového vína
naaranžujte do vydlabaných polovin ananasu
a posypte semínky granátového jablka.

ELIXÍR ŽIVOTA

BANÁNOVÉ NANUKY
v čokoládě
SUROVINY:
4 banány
80 g arašídového másla
300 g mléčné čokolády
100 g čokolády na vaření
5 g másla
90 ml smetany ke
šlehání (31 %)
2 lžičky cukrového
zdobení

4

porce

POSTUP:
1. Z oloupaných banánů odkrojte na jedné
straně špičku. Do řezného místa zapíchněte nanukové dřívko.
2. Na takto připravené banány postupně
naneste arašídové máslo, nejlépe prsty.
Namazané banány odložte na prkénko
a připravte si čokoládu.
3. Do kastrůlku vlijte vodu a přiveďte ji
k varu. Stáhněte plamen a nad kastrůlek
vložte žáruvzdornou misku. Pomalu v ní
rozpouštějte nalámané obě čokolády
s máslem. Přilijte smetanu a míchejte do
úplného propojení všech surovin.

20
min

+15

min
mražení

VEGET

4. Nanuky namáčejte ze všech stran v čokoládě
a odkládejte na prkénko překryté pečicím
papírem. Zasypte cukrovými ozdobami
a vložte na 15 minut do mrazáku, aby čokoláda rychle ztuhla.

Zbylou čokoládu uchovávejte
v chladu, můžete ji později využít
na ovocné fondue nebo na přípravu
vánočního cukroví.
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NETRADIČNÍ
VÁNOČNÍ STOLOVÁNÍ
Zkuste neˇco nového

Máte-li v plánu uspořádat o vánočních svátcích rodinnou sešlost nebo setkání s přáteli,
můžete je pohostit specialitou zvanou sushi (suši). Spolu s expertem na japonskou kuchyni,
Lukášem Neckářem, jsme pro vás připravili návod, jak na domácí japonskou hostinu, na
kterou vše potřebné seženete v hypermarketech Albert. Sushi je nejen pochoutka, ale může se
z jeho přípravy stát i skvělá večerní zábava pro hosty nebo třeba nová vánoční tradice.
SUSHI:

Japonsko
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Japonská specialita, pod kterou si možná
většina z nás představí malý rýžový
bochánek s plátkem syrové ryby. Sushi
je však mnohem víc. Základem je octem
okyselená lepivá rýže doplněná zejména
o zeleninu, mořskou řasu nori, syrové ryby
a mořské plody. Podává se v doprovodu
nakládaného zázvoru, sójové omáčky
a pálivého zeleného křenu – wasabi.

KOLEM SVĚTA

SUSHI RÝŽE
Základní
postup
1

kg

20
min

+20

min
chladnutí

VEGAN

SUROVINY:
500 g sushi rýže
40 g cukru krupice
10 g soli
60 ml rýžového octa

POSTUP:
1. Sushi rýži proplachujte,
dokud z ní nepoteče čirá
voda.
2. Rýži vložte do hrnce
a zalijte takovým množstvím vody, aby rýži přesahovala asi o 1 cm.
3. Hrnec zakryjte pokličkou
a položte na rozehřátou
plotýnku.
4. Přiveďte k varu, zlehka
promíchejte a stáhněte
plamen na menší stupeň.

5. Rýže je hotová tehdy, když
se vstřebá všechna voda.
6. Hotovou rýži odstavte
z plotýnky, odkryjte pokličku a nechte ji 20 minut
chladnout.
7. Připravte si rýžový nálev.
Cukr a sůl důkladně rozmíchejte v octu do rozpuštění. Jde to snáz, pokud
směs zahřejete.
8. Rýži přesypte do větší
mísy a postupně do ní za
stálého míchání přilévejte
octový nálev tak, aby se
rýže stejnoměrně ochutila.

Lukáš Neckář

ŽLUTÁ
sushi rýže
400
g

20
min

+20

min
chladnutí

VEGAN

ČERVENÁ
sushi rýže
400
g

5

min

VEGAN

SUROVINY:
170 g sushi rýže
½ lžičky kurkumy
½ lžičky žlutého mletého
kari
5 g cukru krupice
¼ lžičky soli
10 ml rýžového octa

POSTUP:
1. Žlutou sushi rýži
připravíte stejně jako
klasickou, jen do vody
dejte vařit společně
s rýží také kurkumu
a kari.

Lukáš za svou 19letou kariéru kuchaře vařil
v řadě restaurací, 2 roky strávil ve Francii, kde
propadl kouzlu provensálské kuchyně, ale
nakonec jeho srdce získala kuchyně japonská,
a to především sushi. Jeho specialitou
a projektem je tzv. color sushi, tedy ne tradičně bílo-černé, ale barevně zářivé sushi, které
vám už na pohled zlepší náladu o sto procent,
a co teprve když ochutnáte. Naučte se domácí
sushi připravovat od skutečného mistra.

Ze zbylé řepy si udělejte
zdravé smoothie.
SUROVINY:
½ červené řepy
350 g uvařené
sushi rýže

POSTUP:
1. Oloupanou, na kousky pokráje- 2. Odeberte 50 ml, které přilijte do
sushi rýže a dobře promíchejte.
nou řepu rozmixujte do kašovité
Řepa se vstřebá a obarví rýži.
konzistence.
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ROLOVÁNÍ
MAKI SUSHI
Základní postup
8

kusů

10
min

CO BUDETE
K PŘÍPRAVĚ SUSHI POTŘEBOVAT?
větší prkénko
sushi podložku zabalenou do potravinové fólie
podélně přepůlené řasy nori
uvařenou a vychladlou sushi rýži dle návodu
nudličky zeleninové náplně
misku s vodou
ostrý nůž

POSTUP:
1. Sushi podložku položte ke spodní hraně
pracovní desky.
2. Na ni položte podélně řasu nori, taktéž do
části blíž k vám.
3. Do rukou vezměte rýži, na 1 rolku
potřebujete cca 80 g rýže.
4. Prsty rýži rozprostřete po celé ploše řasy.
5. Nudličky papriky podélně vyskládejte v úzké
řadě za sebou od jednoho konce řasy s rýží
k druhému.
6. Poté uchopte z každé strany podložku do
dlaní za spodní okraje. Palci posouvejte
podložku vpřed přes náplň, ostatními prsty
tlačte rýži a náplň dovnitř, aby nevypadla.
7. Když je celá rolka pod podložkou, dobře ji
prsty upěchujte a stlačte k sobě. Zároveň
srovnejte případné nerovnosti tlakem do
stran.
8. Postupně přetahujte rákosovou podložku
plynulým pohybem přes rolku, až ji zcela
přesunete na druhý konec. Takto získáte
kulatou rolku. Pro dosažení hranaté rolky
upěchujte rolku do tvaru čtverce a postupně
přetáčejte po 1 hraně až do přetažení
podložky na druhý konec.
9. Sushi podložku opět rozmotejte a zůstane
vám samotná sushi rolka.
10. Nakonec rolku přepulte. Nožem provádějte
spíše řezné pohyby než tlak. Poté půlky
složte vedle sebe a opět přepulte. Pak ještě
jednou přepulte, získáte tak 8 kousků sushi.
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KOLEM SVĚTA

NIGIRI
sushi s lososem
6

kusů

15

min

BEZ

porce

Nigiri je dalším velmi klasickým druhem sushi.
Jde o váleček z rýže, na kterém je položený
kousek čerstvé syrové ryby, zeleniny nebo
vaječné omelety.

POSTUP:
1. Lososa nakrájejte na velmi
tenké plátky o délce 10 cm.

VEGET

4

lepku

SUROVINY:
80 g čerstvého lososa
120 g uvařené sushi rýže

SASHIMI
Plátky čerstvé ryby

2. Navlhčenýma rukama tvořte
z rýže podlouhlé válečky
o délce 7 cm.
3. Z horní strany udělejte do
válečku prstem mírný důlek
a na něj vložte plátek ryby.
Rybu uhlaďte, aby byla
zřetelná její struktura.

10
min

Sashimi je prostě a jednoduše jen kousek čerstvého rybího
masa bez rýže či dalších přidaných ingrediencí. Rybu si tak
vychutnáte pouze s ponořením do sójové omáčky a wasabi
a nakládaného zázvoru.
SUROVINY:
120 g filetu čerstvého
lososa bez kůže
120 g filetu čerstvého
tuňáka
160 ml sójové omáčky
20 g wasabi pasty
40 g nakládaného zázvoru

POSTUP:
1. Filet lososa začistěte tak, abyste získali
10 cm široký pás masa. Z něj krájejte
podél vláken ostrým
nožem maximálně 1 cm široké plátky.
Po třech plátcích je v dlaních sbalte do
ruličky, získáte tak tvar kytičky, který
položte na servírovací talíř.
2. Filet tuňáka také překrojte na 10 cm
široké pásy, které podél vláken krájejte
na tenké plátky. Opět po třech plátcích
sbalte do tvaru květu a položte na
servírovací talíř.
3. Sashimi podávejte se sójovou omáčkou, pastou wasabi a nakládaným
zázvorem.
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KOLEM SVĚTA

SUSHI
vám sluší

Maki je jedním ze základních druhů sushi.
V japonštině znamená slovo maki rolka
nebo něco srolovaného. Tento druh se plní
nejčastěji rybou či zeleninou a obaluje
v řase nori.

Nigiri sushi se jí obráceně, než je servírováno,
tedy vezměte jej pomocí hůlek rybou dolů.
Je to z důvodu umístění chuťových pohárků,
abyste si vychutnali čerstvou rybu.

BAREVNÉ
MAKI
sushi
24

kusů

15

min

BEZ
lepku

SUROVINY:
80 g uvařené kurkumové sushi rýže
¼ okurky
80 g uvařené řepné sushi rýže
¼ červené papriky
80 g uvařené bílé sushi rýže
20 g tuňáka ve vlastní šťávě
2 archy řasy nori
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POSTUP:
1. Barevné maki rolky připravte
dle základního postupu na
přípravu sushi.
2. Na žluté maki použijte
kurkumovou rýži a nudličky
okurky.
3. Na červené maki řepnou rýži
a nudličky žluté okurky.
4. Na bílé maki bílou rýži a scezeného tuňáka.

KOLEM SVĚTA

URAMAKI
s barevnou rýží
48

kusů

60
min

VEGET

Uramaki jsou obrácené rolky, kterým se někdy říká
kalifornské. Do řasy se balí jen náplň, a ne samotná
rýže. Vznikly mimo Japonsko, proto se do nich také
často dávají jiné náplně, třeba krabí maso, avokádo,
majonéza či okurka. Na obalení se používá sezamové
semínko nebo kaviár.
SUROVINY:
480 g sushi rýže
40 g cukru
10 g soli
60 ml rýžového octa
1 lžička kurkumy
1 lžička žlutého kari

1 červená řepa
1 červená paprika
1 žlutá paprika
½ okurky
3 archy řasy nori
10 g bílého sezamu
10 g černého sezamu

POSTUP:
1. Z rýže odvažte a dejte stranou
80 g a zbylých 400 g uvařte
dle základního postupu na
vaření sushi rýže. Odebranou
rýži uvařte zvlášť stejným
způsobem, pouze do vody
vmíchejte navíc kurkumu a kari
koření. Tak získáte žlutou rýži.

6 lžiček nakládaného
zázvoru
½ bílé ředkve
6 lžiček wasabi pasty
120 ml sójové omáčky

2. Oloupanou řepu odšťavněte
v odšťavňovači. Z uvařené bílé
rýže odeberte 160 g a promíchejte ji s 50 ml řepné šťávy.
3. Očištěné papriky nakrájejte
na tenké nudličky, z oloupané
okurky odstraňte vodnatý
střed a také ji nakrájejte na
nudličky.
4. Připravte si vše potřebné
k rolování sushi (viz základní
postup rolování sushi). Na přepůlenou řasu nori navrstvěte
bílou rýži. Zasypte oběma druhy sezamu a převraťte tak, aby
byla rýže na rákosové podložce
a řasa směřovala vzhůru.
5. Doprostřed řasy položte asi
1 cm široký pás žluté rýže,
1 cm široký pás červené rýže,
nudličky zeleniny a zarolujte
do rolky.
6. Nakrájejte na 8 rovnoměrných
kousků. Podávejte s nakládaným zázvorem, nudličkami
ředkve, wasabi a sójovou
omáčkou.
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BUĎME
SPOLU
ZDRAVÁ
5

U JEDNOHO STOLU

ZDRAVĚJŠÍ
VÁNOCE
se Zdravou 5

Pojďte s námi vyzkoušet o něco zdravější recepty na cukroví.
Máme pro vás jednoduché triky: nahraďte běžnou mouku
špaldovou, mandlovou, kokosovou nebo pohankovou. Místo
cukru přidejte melasu, med, stévii nebo datlový, javorový
či agávový sirup. Ale pozor, i tyto zdravější náhrady cukru
obsahují velké množství sacharidů, proto se obecně snažte
sladit méně. S tukem také šetřete a dopřejte si kvalitní
i na pečení. Běžný tuk můžete nahradit mletými oříšky nebo
přímo oříškovým máslem.

PERNÍČKY
z celozrnné mouky
50

kusů

SUROVINY:
500 g špaldové celozrnné
mouky Nature’s Promise
1 lžička perníkového koření
5 g kypřicího prášku do pečiva
3 bio vejce Nature’s Promise

25
min

VEGET

75 ml čerstvého polotučného
mléka Nature’s Promise
40 g másla
90 g lesního medu
90 g čekankového sirupu
1 lžička vody

POSTUP:
1. Nejprve přesejte mouku přes síto do větší mísy,
přidejte perníkové koření, kypřicí prášek a vše
promíchejte.
2. Poté přidejte 2 vejce, mléko, měkké máslo, med
a čekankový sirup. Je důležité, aby máslo i vajíčka
byly pokojové teploty, aby se všechny suroviny
dobře smíchaly a spojily.
3. Vypracujte hladké a kompaktní těsto. Takto
vzniklé těsto zabalte do potravinářské fólie
a nechte přes noc odpočinout.
4. Před pečením nechte těsto aspoň 2 hodiny
povolit, aby se dobře válelo.
5. Vyválejte zhruba 4–5 milimetrů tenké pláty
a vykrajujte perníčky. Ty položte na plech
s pečicím papírem, dejte péct do předem
vyhřáté trouby na 180 °C a pečte 8–10 minut. Po
upečení perníčky ihned přetřete připraveným
rozšlehaným žloutkem s vlažnou vodou, aby
získaly krásnou zlatavou barvu. Po vychladnutí
můžete perníčky ozdobit bílkovou polevou.
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+8

hod
odležení

Tip: Pokud chcete,
aby perníčky
rychleji změkly,
dejte je do
papírové krabice
s rozpůleným
jablíčkem nebo
do kameninové
nádoby.

BUĎME
SPOLU
ZDRAVÁ
5

U JEDNOHO STOLU

Nepečené
OŘÍŠKOVODATLOVÉ
KULIČKY
25

kusů

15

min

+3

hod
odležení

SUROVINY:
100 g sušených datlí
100 g vlašských ořechů
50 g pohankových
lupínků Nature’s
Promise

+1

hod
chlazení

POSTUP:
1. Datle, vlašské ořechy a vločky (mohou být
i ovesné nebo žitné) namočte do vody
a nechte alespoň 3 hodiny odležet.
2. Po změknutí vše společně rozmixujte
ručním mixérem včetně sušených
švestek. Rozmixované suroviny důkladně
promíchejte v míse, přidejte mandlové
lupínky a kakao.
3. Směs nechte mírně ztuhnout v lednici po
dobu 1 hodiny. Poté vytvarujte kuličky
a obalte je v kokosu.

VEGAN

80 g sušených švestek
50 g mandlových
lupínků
1 lžíce přírodního kakaa
300 g strouhaného
kokosu

Více informací o projektu Zdravá 5
a také spoustu další inspirace, receptů
a vzdělávacích materiálů naleznete na
webových stránkách www.zdrava5.cz

Tip: Kuličky
můžete vyrobit
z libovolného
sušeného ovoce,
vždy by však
základem měly
být datle.

varianta A

WWW.SBIRKAPOTRAVIN.CZ

69
varianta B

MASO MĚSÍCE

KAPR Z ALBERTU
Zkuste variace
na vánoční tradici

Stejně jako každý rok se můžete i letos těšit na nabídku
českého kapra v našich obchodech. Kapři v Albertu pochází
výhradně z českých rybníků od Rybářství Třeboň a Rybářství
Chlumec nad Cidlinou.

KAPŘÍ PEPŘENKY
2x

350 ml

40
min

SUROVINY:
6 filetů kapra
4,5 lžíce soli
150 ml octa
950 ml vody
2 lžíce cukru
krupice
3 ks černého
pepře
3 ks nového
koření
2 ks bobkových
listů

+7

dní
uležení

BEZ
lepku

3 cibule
75 g sterilované
zeleniny (směs
hrášku, mrkve,
papriky)
6 lžic
slunečnicového
oleje
½ lžičky mletého
černého pepře

POSTUP:
1. Filety nakrájejte na proužky, vložte do
cedníku, properte pod studenou vodou
a nechte okapat.
2. Připravenou rybu dejte do mísy a posypte
třemi lžícemi soli, promíchejte a nechte
3 hodiny odležet, nebo nejlépe přes noc.
3. Na nálev smíchejte 50 ml octa se 750 ml
převařené vody, přidejte 1 lžíci soli, 1 lžíci
cukru, 3 kuličky černého pepře, nového
koření a bobkové listy.
4. Odležené ryby propláchněte, nechte okapat,
maso vložte do zavařovacích sklenic a zalijte

studeným nálevem, uzavřete víčkem a nechte
v lednici 5 dní odležet.
5. Po pěti dnech ryby proceďte a nechte okapat.
6. Oloupané cibule nakrájejte na plátky, přidejte
slitou sterilovanou zeleninu a filety. Vše
smíchejte a ochuťte pepřem.
7. Smíchejte spolu olej, 1 lžíci cukru, 1 lžičku
soli, pepř, 200 ml vody a 100 ml octa. Směs
ryb a zeleniny dejte do čistých zavařovacích
sklenic a zalijte připraveným nálevem.
Pepřenky nechte ještě 2 dny odležet.

Pro letošní rok jsme
vám kapra zabalili
do nových obalů,
upozorňujících na tradici
kapra, který se u nás
chová už od 14. století.
Z nabídky v Albertu si
můžete přijít pro:
• Kapří filety
• Kapra půleného
• Kapří porce
• Kapří podkovy

Y
KAPR TU
R
E
B
V AL
ech

vš
te ve
najde ejnách
prod o 24. 12.
. 12. d
d
o 21 020.
2
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MASO MĚSÍCE

KAPŘÍ PODKOVY
v těstíčku s mandlemi
4

porce

30
min

SUROVINY:
4 podkovy z kapra
sůl
pepř
250 g bílého jogurtu
2 vejce
15 ml bílého vína

40 g hladké mouky
1 lžička sušeného
tymiánu
100 g blanšírovaných
mandlových plátků
80 ml slunečnicového
oleje

POSTUP:
1. Kapří podkovy omyjte, osušte, osolte a opepřete.
2. V hlubokém talíři smíchejte bílý jogurt, vejce, víno,
hladkou mouku a tymián a vytvořte těstíčko.
3. Mandlové lupínky nasypte do dalšího hlubokého talíře.
Kapra obalte pečlivě ze všech stran nejdříve v těstíčku
a následně v mandlích.
4. Obalené podkovy smažte v rozpáleném oleji. Podávat
můžete třeba s bramborovým salátem.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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MASO MĚSÍCE

KAPR
na modro
SUROVINY:
1 l vody
3 mrkve
1 petržel
2 stonky řapíkatého
celeru
1 cibule
2 stroužky česneku
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4

porce

sůl
1 lžíce octa
5 ks celého pepře
1 lžička sušeného
tymiánu
2 bobkové listy
4 filety kapra
1 citron
150 g másla

45
min

BEZ
lepku

POSTUP:
1. V hrnci přiveďte vodu k varu. Do ní
vložte oloupané a podélně rozkrojené
mrkve a petržel, očištěné stonky
celeru, oloupanou cibuli překrojenou
napůl a oloupané stroužky česneku.
Přidejte sůl, ocet, pepř, lžičku tymiánu,
bobkové listy a vařte 20 minut.
2. Kapří filety očistěte a dejte pozor,
abyste neporušili kůži, jinak by se
kapr nezbarvil do modra. Kapra
osolte, zakapejte citronovou šťávou,

opatrně vložte filety do vývaru a vařte
na mírném ohni po dobu 5 minut.
Vývar se nesmí vařit, udržujte jen
pod bodem varu. Vařeného kapra
pak nechte v horkém vývaru ještě
5 minut.
3. V kastrůlku rozpusťte máslo. Na
větší talíř naservírujte nakrájenou
a uvařenou zeleninu z vývaru či
další podle vaší chuti a vařené filety
kapra a pokapejte vše rozpuštěným
máslem.

16.11.20 11:10

ALBERT BAVÍ

CHVILKA

Jak se zapojit?
Vyluštěte prosincovou křížovku
a tajenku zašlete do 10. 12. 2020
na adresu redakce Albert magazínu:
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00.

Nebo tajenku vyplňte na webu
www.albert.cz/tajenka přímo
do formuláře. Výherce křížovky
z čísla 11/2020: Jarmila Čechalová,
Ostrava-Poruba.

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

jen pro vás

Sněhem pokrytá krajina a bílé Vánoce
jako z dětství. Zahrajte si a za správně
vyplněnou tajenku můžete vyhrát
dárkovou kartu v hodnotě 300 Kč na
nákup v síti prodejen Albert.
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

MISTR PEKAŘSKÝCH
RECEPTUR
Václav Bozděch
Zeptali jsme se p. Václava Bozděcha, který vytváří,
připravuje a pečlivě kontroluje kvalitu pekařských
receptur pro Albertovo pekařství, na několik otázek.
Jak jste se stal tvůrcem pekařských receptur v Albertu?

Pekařině se věnuji už více než čtyři desítky let. Vystudoval jsem ji
na pardubické střední průmyslové škole potravinářské a celý život
pracoval v pekárnách. Začínal jsem od píky a trvalo dlouho, než se
ze mě stal technolog a uznávaný odborník. Dnes jsem rád, že své
pekařské zkušenosti můžu předávat všem zákazníkům skrze čerstvé
pečivo z kvalitních surovin v Albertu.

Jaké produkty z Albertova pekařství máte na starosti?
Mám na starosti vyvíjení a zlepšování receptů a jejich zavádění
do nabídky. Z produktů, které pocházejí přímo z mé dílny, budete
jistě znát Mistrovský chléb nebo Mlynářský chléb. Ten je pečený
ze speciální celozrnné žitné mouky přímo na míru.

Co jste nachystal pro zákazníky na Vánoce?

Vánočky jsou sice nejoblíbenější během prosince, prodáváme je ale
celoročně. Během roku upečeme 3 000–3 500 vánoček každý den.
Před Vánocemi se tento počet až zdesetinásobí. Letos jsem připravil
speciální recept na vánoční perník, který si může upéct každý doma.

Sváteční PERNÍK
podle receptury p. Bozděcha
1

perník
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40
min

VEGET

SUROVINY:
3 vejce
350 g hrubé/polohrubé
mouky
350 g jemné krupice
400 g jablek
200 ml slunečnicového
oleje
2 lžíce kakaa
1 lžička skořice
1 g kypřicího prášku
do perníku
1 hrst oříšků
1 hrst rozinek
1 sáček vanilkového cukru
1 lžíce cukru moučky

POSTUP:
1. Oddělte žloutky od bílků. Žloutky dejte
stranou a z bílků vyšlehejte tuhý sníh.
2. Jablka oloupejte a nastrouhejte.
Suroviny včetně žloutků dejte do mísy,
lehce promíchejte a přidejte vyšlehané
bílky. Směs ručně vymíchejte.
3. Poté vymažte pečicí formu o průměru
28 cm olejem, vysypte hrubou moukou
a vylijte směsí.
4. Pečte ve vyhřáté troubě na 140–150 °C
po dobu 25–30 minut. Po upečení je
perník možné promazat marmeládou
nebo čokoládou a různě zdobit,
třeba přes šablonu vločky jej posypte
moučkovým cukrem.
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ALBERT JSTE VY

SVŮJ K
E
T
Ť
VYFO NÍ PERNÍ č
Č
K
SVÁTE A JTE 1 000
A VYH

R

Podrobná pravidla
magazínové výzvy
a informace o zpracování
osobních údajů naleznete
na www.albert.cz

JAK SOUTĚŽIT?
• INSPIRUJTE SE SVÁTEČNÍM PERNÍKEM PODLE
RECEPTURY P. BOZDĚCHA Z PROSINCOVÉHO
ALBERT MAGAZÍNU.
• V
 YFOŤTE A POCHLUBTE SE, JAK SE VÁM PERNÍK
POVEDL.
• F
 OTKU SDÍLEJTE V KOMENTÁŘÍCH POD SOUTĚŽNÍM
PŘÍSPĚVKEM NA FACEBOOKU ALBERTU,
WWW. FACEBOOK.COM/ALBERTCESKAREPUBLIKA,
A TO DO 10. 12. 2020.

3×OVÁ

K
DÁR RTA
A
p
K
áku
na n bertu
v Al

 UTOŘI TŘÍ VYBRANÝCH FOTEK ZÍSKAJÍ JAKO
• A
VÝHRU DÁRKOVOU KARTU NA NÁKUP V ALBERTU
V HODNOTĚ 1 000 KČ.
• V
 ÍCE INFORMACÍ O DÁRKOVÉ KARTĚ
NA WWW. ALBERT.CZ/DARKOVAKARTA.
Nejlepší vybrané fotografie oceníme dárkovou kartou,
a navíc se objeví jako hvězdy v lednovém čísle.

Zasněže
n ý z á v in
JanYa V.
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Teplý závin po
Eva B.

procházce

Děkujeme za vaše
krásné recepty
a fotky z listopadové
facebookové soutěže
a gratulujeme
výhercům k dárkové
kartě.

Výherci z listopa
dového
čísla, kteří s nám
i pekli
podzimní závin:

Zá vi n z do m ác
íc h zá so b
Viktorie H.
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OCHUTNEJTE
S NÁMI

BRIE LES
CHATEAUX
DE FRANCE
v listovém těstě
2

/ advertorial

kusy

 RIE LES CHATEAUX DE FRANCE
B
pochází ze západní Francie z oblasti
Normandie. Jedná se o měkký sýr
s bílou plísní na povrchu, vyráběný
z mléka volně se pasoucích krav. Při
ochutnání zjistíte, jak velmi jemnou
a delikátní chuť má.
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45
min

VEGET

SUROVINY:
3 střední cibule
1 lžíce olivového oleje
1 lžíce třtinového
cukru

2 lžíce
balsamikového octa
sůl, pepř
1 lžička sušeného
tymiánu

POSTUP:
1. Oloupané cibule nakrájejte
na větší kostky a na pánvi na
rozpáleném olivovém oleji smažte
dozlatova. Zasypte cukrem, nechte
zkaramelizovat, zalijte balsamikem,
přidejte sůl, pepř, tymián a nechte
10 minut dusit pod pokličkou.
2. Těsto rozválejte a vykrojte 2 větší
kruhy o průměru 25 cm. Sýr Brie Les
Chateaux de France rozkrájejte na
kostky. Do středu každého kruhu

300 g listového těsta
400 g Brie Les
Chateaux de France
1 vejce

položte 200 g sýra a posypte
karamelizovanou cibulí.
3. Aby vznikl tvar měšce, přeložte
kraje těsta jemně přes sýr. Při
překrývání tvořte pravidelné
záhyby a postupně je spojte
přimáčknutím k sobě. Před
pečením potřete těsto
rozšlehaným vejcem.
4. Pečte na 180 °C po dobu
20 minut. Podávejte hned po
vytažení z trouby.

OCHUTNEJTE
S NÁMI

4

porce

SUROVINY:
100 g sýra Fourme d’Ambert
200 g měkkého tučného
tvarohu
½ lžíce medu
2 stroužky česneku
1 snítka čerstvého rozmarýnu

45
min

+1

hod
chlazení

VEGET

sůl
pepř
120 g másla
170 g polohrubé mouky
90 g sýra Parmigiano Reggiano
DOP 32 %
1 vejce

POSTUP:
1. Sýr Fourme d’Ambert nastrouhejte
nahrubo a smíchejte s tvarohem.
2. Do sýrové směsi zašlehejte med, oloupaný
namačkaný česnek, nasekaný rozmarýn,
osolte a opepřete. Nechte odležet v lednici
alespoň 1 hodinu.
3. Máslo pokojové teploty nakrájejte na
kousky a v míse smíchejte s moukou.
Přidejte sůl a pepř podle chuti a vytvořte
drobenku. Přisypte 70 g strouhaného sýra
Parmigiano Reggiano DOP 32 %
a promíchejte. Ve druhé misce rozšlehejte
vejce vidličkou. Polovinu vejce přidejte
k těstu a zbytek rozšlehaného vejce si
odložte na potření sušenek.
4. Těsto vytvarujte do koule a na
pomoučněném vále vyválejte plát silný
4 cm. Vykrajujte kolečka a skládejte je na
plech vyložený pečicím papírem.
5. Do každého kolečka udělejte pár dírek
párátkem, potřete zbylým vajíčkem
a posypte parmazánem.
6. Pečte 10 minut v předehřáté troubě
na 180 °C.
7. Upečené krekry podávejte společně se
sýrovou pomazánkou.

/ advertorial

SÝROVÁ POMAZÁNKA
s domácími parmazánovými
krekry

77

2

S

inzerce
inzerát albert vánoce 217x122,5 Q.indd 1

02.11.2020 10:34:55

Inzerce_Magazin_Albert_Hermadur_vanoce_217x122,5.indd 1

30.10.2020 14:53:46

×
2

STŘÍHEJTE KOLEM DOKOLA!
Každý týden vylosujeme 13 cen
v hodnotě až 10 000 Kč.

Nakupujte kvalitu s chutí
a vyhrajte
elektrokola AUTHOR napořád, vozy
ŠKODA KAMIQ na rok a tisíce dalších cen
týden co týden. Vystřihujte loga kvality
z potravin, nalepujte a posílejte.

Fotograﬁe cen jsou ilustrativní. Změna pravidel vyhrazena.

2× ELEKTROKOLO
AUTHOR

50
tisíc
dalších cen

Herní karty ke stažení a více na
akademiekvality.cz

2× ŠKODA KAMIQ
na rok

10:34:55

4:53:46
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Pro vaše blízké
a pravou vánoční
pohodu

Vánoční
šunka

K dostání ve vybraných prodejnách Albert
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Naleznete ve vybraných prodejnách Albert.
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2020_10

Připijme si
a podporujme vína
v národních barvách!
Naše Rulandské modré a lahodný steak?
To jde skvěle dohromady! Nechme se
inspirovat víny z Moravy a víny z Čech
a najdeme mnoho společného při párování
s oblíbenými jídly i drobnými lahůdkami.
Ze všech těch našich krásných vinic
dostáváme to nejlepší.

Na život jako víno!
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ELEGANTNÍ PROPOJENÍ

RUMU
A KÁVY

ELEGANTNĚ JEMNÁ

VODKA
Z CUKROVÉ
TŘTINY
A ČIRÁ

WWW.PIJSROZUMEM.CZ
WWW.BOZKOV.CZ
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K dostání na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
Nabídka platí do vyprodání zásob.

03.11.2020 14:40:55

K dostání ve vybraných
hypermarketech
a supermarketech Albert.

100 %

ARABICA

OCHUTNEJTE
ESPRESSO

K dostání ve vybraných hypermarketech
a supermarketech Albert.

S BOHATOU
CREMOU

S

V YHR A JTE 40x

ILUSTRAČNÍ FOTO
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KUPTE 3 JAKÉKOLIV BALENÍ KAPSLÍ A VYHRAJTE LUXUSNÍ PŘIKRÝVKU A POLŠTÁŘ
SOUTĚŽ PROBÍHÁ NA VŠECH HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT 25. 11. – 22. 12. 2020, VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DOLCE-GUSTO.CZ
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Exkluzivně u nás
Naleznete na vybraných
prodejnách Albert.
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NÁŠ TIP:

HORKÉ BEZINKY

Zahřejme 15 cl toniku spolu se zimním kořením,
plátkem citrónu a nakonec přidáme
4 cl Elixíru z bezového květu.

Nyní sleva
minimálně 20 %!

Akce platí na vybraných prodejnách Albert v termínu od 2. 12. do 5. 1. 2021.

Noblesní, skutečné,
sedminásobné

Od roku 2011 vinařství
získalo celkem
7x titul Šampion
Národní soutěže vín
Salonu vín ČR.

Jager_KV_VANOCE_2020prosinec_cz_P_001albert.indd 1
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LOBKOWICZ
PREMIUM
LEŽÁK

LOBKOWICZ
PREMIUM
NEALKOHOLICKÝ

je tradiční český ležák
s delikátní hořkostí.
Vítěz degustační soutěže Zlatý
soudek Pivex 2019 v kategorii
světlý ležák.
Alk. 4,7 % obj.,
hořkost 33 IBU

se svou chutí velmi blíží
klasickému pivu.
Vítěz degustační soutěže Zlatá
pivní pečeť 2019 v kategorii
nealkoholických piv.
Alk. max. 0,5 % obj.,
hořkost 26 IBU
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ
IRSKÁ WHISKEY
NA SVĚTĚ
OCHUTNÁŠ, POCHOPÍŠ

WWW.JAMESON.CZ

PIJSROZUMEM.CZ

Jameson Black Barrel v prodeji na vybraných hypermarketech Albert.
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K dostání ve vybraných
prodejnách Albert
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KUP jakékoliv 3 výrobky
Kofola 2l a VYHRAJ
retro skútr

Více info na www.kofola.cz/vanocealbert
Akce platí ve všech supermarketech a hypermarketech ALBERT
od 1. 12. do 31. 12. 2020

A
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ZAKBB

Bleskurychle zatočí
s mastnotou
DLOUHOTRVAJÍCÍ

SVĚŽEST A HEBKOST
PRO VAŠE PRÁDLO
Jar pumpička

NYNÍ ZA
AKČNÍ CENY

Náhradní náplň

NYNÍ ZA
AKČNÍ
CENY
v hypermarketech

NYNÍ ZA
AKČNÍ CENY

v hypermarketech
Albert

v hypermarketech
Albert

a supermarketech
Albert

Akce platí na vybrané produkty od 2. 12. 2020 do 5. 1. 2021.

inzerce
Albert_2020_AMag_Lenor+Jar Sugoi_217x122,5.indd 1

Dětské
pleny a podložky
HAPPY a PANDA

06.11.2020 13:40

Řada dámské
intimní hygieny
BELLA

Dámská hygiena
BELLA 4 TEENS,
BELLA PERFECTA
a kosmetika
BELLA COTTON

V HYPERMARKETECH

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ

ALBERT
NYNÍ V AKČNÍ
NABÍDCE

OD 2. 12. 2020 DO 5. 1. 2021

20 18:59
ZAKBB0200_Albert_inzerce_05.indd 1
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SLADKÁ TEČKA

CUKROVÍ
s vůní tradice
Přichází advent a vy máte plné ruce
práce s přípravami. Zastavte se na chvilku
spolu s námi, uvařte si šálek čaje a nechte se
inspirovat recepty na vánoční cukroví, které
vychází z tradice první republiky i éry našich
babiček. Třeba se některý z receptů objeví
i na vašem svátečním stole.
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SLADKÁ TEČKA

Jak v niklo
vánocˇní cuk oví
Předchůdcem křesťanské tradice
byly pohanské zvyky, kdy se
během oslav připravovalo pečivo,
které prý mělo magickou moc.
Pečivo tvarů jako slunce či zvířata
se věšelo do světnice, chléva nebo
na ovocné stromy a mělo chránit
domácnost i úrodu.
Vánoční cukroví, tak jak ho
známe, sahá přibližně do začátku
19. století. Ve vesnicích se
připravovalo z dostupných
jednoduchých surovin, ve městech
přidávali i cizokrajné koření
a nejrůznější zdobení.

Jak si rozplánovat
VÁNOČNÍ
PEČENÍ
1.

ADVENTNÍ NEDĚLE
potřebuje několik dnů či týdnů
které
cukroví,
Pečeme
na to, aby se takzvaně rozleželo a projevila se v něm
dokonalá harmonie chutí, jež našemu jazyku později
zalahodí. Pravidlo velí začít perníkovým těstem.

2.

ADVENTNÍ NEDĚLE
O druhé adventní neděli pečeme cukroví z lineckého
těsta. Tomu stačí k rozležení kratší doba.

3.

ADVENTNÍ NEDĚLE
O třetí adventní neděli pečeme cukroví, jako jsou
marokánky, kokosky a těsta z bílků. Právě nyní přichází
čas na zpracování bílků, které nám zbyly z předchozího
cukroví. Ideální jsou bílky na vytváření sněhových
pusinek či řetězů.

KAKAOVÉ OŘECHY
plněné čokoládou
25

kusů

60
min

+12

hod
chlazení

SUROVINY:
70 g vlašských ořechů
250 g másla
140 g hladké mouky
10 g holandského kakaa
110 g cukru moučky
1 vanilkový cukr
60 g tuku
3 lžíce mléka
1 vejce
35 g kakaa
25 g čokolády na vaření

VEGET

POSTUP:
1. Pomelte ořechy a přidejte k nim 125 g másla, prosátou mouku s 10 g kakaa,
70 g cukru moučky a vanilkový cukr. Smíchejte v misce a hněťte na těsto.
Zabalte do potravinářské fólie a dejte přes noc uležet do lednice.
2. Druhý den formičky vymazané tukem plňte odleženým těstem. Ořechy pečte
v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 8 minut. Ještě horké formičky opatrně
vyklepněte. Skořápky ořechů nechte vychladnout a mezitím připravte krém.
3. Mléko, 40 g cukru moučky, žloutek a 35 g kakaa dejte do hrnce nad vodní
lázeň tak, aby se voda nedotýkala dna hrnce. Za stálého míchání provařte
ingredience do zhoustnutí.
4. Pak hrnec odstavte z plotny a zašlehejte 125 g másla nakrájeného na kostičky.
Tímto krémem spojujte ořechy k sobě a dejte je ztuhnout do lednice.
5. Pak si připravte polevu. Nalámanou čokoládu spolu s 50 g tuku nechte
rozpustit nad vodní lázní. Namáčejte do ní půlky ořechů a dejte je okapat
na mřížku.

Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling, text: Adéla Srbová
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SLADKÁ TEČKA

Sacher
DORTÍČKY
40

kusů

50
min

+2

hod
chlazení

VEGET

SUROVINY:
400 g hladké mouky
140 g cukru moučky
40 g kakaa
280 g másla
4 vejce
1 bio citron
100 g bílé čokoládové polevy
150 g meruňkové marmelády

POSTUP:
1. Z mouky, cukru moučky, kakaa,
másla, žloutků a citronové kůry
vypracujte hladké těsto. Zabalte ho do
potravinářské fólie a dejte na 2 hodiny
odležet do lednice.
2. Těsto vyválejte válečkem do tloušťky
cca 3 mm a vykrojte tvary. Přendejte
je na plech vyložený pečicím papírem.
Pečte v předehřáté troubě na 180 °C
7 minut.
3. Na mřížce je nechte úplně vychladnout.
4. Ve vodní lázni rozpusťte bílou
čokoládovou polevu. V ní namáčejte
horní díly dortíků.
5. Meruňkovou marmeládu promixujte
tyčovým mixérem, abyste v ní neměli
žádné kousky. Marmeláda zesvětlá
a bude mít krásnou barvu.
6. Cukroví slepujte k sobě a uskladněte
v papírové krabici.
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SLADKÁ TEČKA

Staročeské
ZÁZVORKY
50

kusů

60
min

+1

hod
chlazení

SUROVINY:
1 bio citron
280 g cukru moučky
4 vejce
1 lžíce mletého zázvoru
280 g hladké mouky

+12

hod
schnutí

Zázvorky také patří k druhům cukroví s velmi
dlouhou tradicí. Začaly se péct už v druhé
polovině 19. století. Kombinace zázvoru
s citronem je zkrátka nestárnoucí a trendy
i dnes.

BEZ

laktózy

4. Těsto pak rozválejte a vykrajujte tvary. Dejte je na
POSTUP:
plech vyložený pečicím papírem. Přes noc nechte
1. Nastrouhejte kůru z 1 bio citronu.
schnout.
2. Smíchejte 2 lžičky citronové kůry, cukr, 2 celá vejce,
2 žloutky a vyšlehejte do pěny ručním šlehačem. Pak 5. Druhý den tvary otočte spodní stranou vzhůru
a pečte v předehřáté troubě na 180 °C 5 minut, pak
zašlehejte zázvor a přidejte mouku.
troubu zmírněte na 160 °C a dopékejte 5 minut
3. Na vále vypracujte v hladké těsto a dejte na 1 hodinu
dozlatova.
odležet do lednice.
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SLADKÁ TEČKA

SÁDLOVKY
s povidly
60

kusů

30
min

+12

SUROVINY:
100 g vlašských ořechů
300 g hladké mouky
150 g cukru moučky
1 vanilkový cukr
100 g másla
100 g sádla
2 vejce
200 g povidel
1 lžička skořice

110

Zkuste tento starý a osvědčený recept
z jednoduchých lokálních surovin,
který měly v oblibě naše prababičky.
Uvidíte, že chutná i dnes.

hod
chlazení

POSTUP:
1. Pomelte ořechy a v míse spolu se žloutky smíchejte
všechny sypké suroviny kromě skořice. Přidejte
nakrájené máslo a sádlo.
2. Vypracujte hladké těsto, zabalte ho do potravinové
fólie a nechte v chladničce odpočinout do druhého
dne.

3. Těsto rozkrájejte na čtvrtiny, z každé vyválejte váleček
o průměru 2 cm a odkrajujte asi 0,5cm kousky. Z nich
vytvarujte kuličky a klaďte je na plech vyložený pečícím
papírem. Poté do nich vytlačte koncem vařečky důlky.
4. Pečte v předehřáté troubě na 180 °C 7 minut. Koláčky
nechte vychladnout. Smíchejte povidla se skořicí
a směsí plňte důlky.

SLADKÁ TEČKA

LINECKÉ INDIÁNKY
s malinami
60

kusů

75
min

+2

hod
chlazení

SUROVINY:
250 g hladké mouky
125 g másla
3 vejce
100 g cukru moučky
2 ks vanilkového cukru
sůl
250 g cukru krystalu
40 g lyofilizovaných malin
150 g malinového džemu
2 lžíce rumu

VEGET

v pevnou lesklou hmotu. Pevný
pečicím papírem. Pečte v troubě
POSTUP:
sníh přendejte do cukrářského
předehřáté na 180 °C 7 minut.
1. Smíchejte mouku, máslo, 3 žloutpytlíku a stříkejte na tenká kolečka.
3. Druhou polovinu koleček vyválejte
ky, cukr moučku, vanilkový cukr,
na menší tloušťku 2 mm. Opět ko- 5. Indiánky posypte rozdrobenými
špetku soli a vypracujte linecké
malinami a plech s indiánky pečte
lečka přendejte na plech vyložený
těsto. Zabalte ho do potravinářské
na 120 °C 20 minut, aby linecké
pečicím papírem, ale teplotu
fólie a dejte odpočinout do lednice
bylo zespodu dozlatova upečené.
v troubě snižte na 160 °C.
na 2 hodiny.
6. Po upečení slepujte malinovým
4. Zbylé 3 bílky vyšlehejte v míse do
2. P
 ak těsto vyválejte na placku
džemem smíchaným s rumem.
pěny a zašlehejte cukr krystal.
silnou 3 mm a vykrájejte kolečka.
Šlehejte, dokud se bílky nezmění
Přendejte je na plech vyložený
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SLADKÁ TEČKA

Tradiční
MASARYKOVO CUKROVÍ

Ochutnejte oblíbené
cukroví našeho prvního
prezidenta, který měl
rád skromnost
a jednoduchost
i na sváteční tabuli.
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SLADKÁ TEČKA

PRACNY

Pracny je nejlepší upéct na
začátku adventu, aby se
dobře proležely a rozplývaly
se na jazyku.
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SLADKÁ TEČKA

Tradiční
MASARYKOVO PRACNY
CUKROVÍ
45

kusů

25
min

+2

hod
namáčení

+12

hod
chlazení

VEGET

30
min

+2

hod
chlazení

+14

hod
odležení

Do cukru moučky přidejte
1 lžíci mleté skořice
a budete mít krásně
kořeněné cukroví.

Část mouky můžete nahradit
ořechovou nebo jinou, dle
vašich chutí. Skvěle chutnají
třeba také s mandlovou.

SUROVINY:
180 g vlašských ořechů
300 g hladké mouky
200 g másla
100 g cukru krupice
1 vejce
100 g cukru moučky
1 vanilkový cukr

SUROVINY:
70 g lískových oříšků
260 g cukru moučky
160 g másla
330 g hladké mouky
10 g holandského kakaa
1 vejce
2 lžíce mléka
mletá skořice
2 ks mletého hřebíčku
1 špetka mletého muškátového oříšku
1 bio citron
50 g sádla

POSTUP:
1. Ořechy na 2 hodiny namočte do vody,
pak osušte a nasekejte na hrubé kusy.
2. Mouku, máslo, cukr a žloutek smíchejte
dohromady a přidejte ořechy. Z těsta
vytvarujte válečky o průměru 4 cm.
Zabalte je do fólie a dejte do lednice
ztuhnout přes noc.
3. Druhý den krájejte válečky na tenká
kolečka, široká 3 mm, ukládejte na
plech vyložený pečicím papírem a pečte
v rozehřáté troubě na 160 °C 8 minut, až
zrůžoví. Horká je obalujte ve směsi cukru
moučky a vanilkového cukru.
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40

kusů

Lepší deˇlat dvojitou
dávku!!

POSTUP:
1. Ořechy pomelte, přidejte 160 g cukru
moučky a spolu se všemi surovinami
kromě sádla promíchejte a zadělejte na
vále v těsto. Zabalte do potravinářské
fólie a nechte 2 hodiny odležet v lednici.
2. Těsto plňte do sádlem vymazaných
formiček. Pečte v předehřáté troubě na
180 °C po dobu 7 minut.
3. Po upečení je ještě teplé obalte v cukru.
Uložte do krabice a nechte asi 14 dní
odležet.

PANFORTE
z Itálie
30

řezů

50
min

+15

min
chlazení

VEGET

SUROVINY:
1 lžíce slunečnicového oleje
40 g holandského kakaa
325 g mixu ořechů – vlašské, lískové,
pistácie, mandle
110 g hladké mouky
200 g krájené kandované kůry
2 lžičky mletého zázvoru
1 lžíce mleté skořice
1 a ½ lžičky mletého černého pepře
1 špetka mletého muškátového oříšku
½ lžičky mletého chilli
85 g 70% čokolády
200 g třtinového cukru
210 g medu
40 g cukru moučky

POSTUP:
1. Formě o průměru 22 cm potřete boky trochou
oleje a poprašte kakaem. Dno formy vyložte
pečicím papírem.
2. V misce smíchejte kakao, ořechy, mouku,
kandovanou kůru a koření. Vše důkladně promíchejte rukama, ať se ořechy řádně obalí.
3. Nad vodní lázní rozpusťte čokoládu a dejte ji
stranou.
4. Cukr krupici a med dejte do rendlíku a ohřejte
na 115 °C. Ideálně použijte teploměr, pokud
nemáte teploměr, počkejte, až se cukr opravdu
celý rozpustí, ale nezačne karamelizovat.
5. Medovým sirupem přelijte sypkou ořechovou
směs a nakonec přidejte čokoládu. Vše pořádně promíchejte. Směs přelijte do formy
a uhlaďte stěrkou.
6. Pečte v předehřáté troubě na 160 °C 30 až
35 minut. Střed bude po upečení ještě lehce
měkký, ale to je v pořádku.
7. Na mřížce nechte panforte chladnout
15 minut. Okraje formy ořežte nožíkem. Vyndejte z formy a nechte úplně vychladnout. Před
podáváním poprašte cukrem moučkou.

SLADKÁ TEČKA

PANFORTE
z Itálie

Tento tradiční italský vánoční recept pochází
ze středověkého městečka Siena v Toskánsku.
Proto je v něm kandovaná kůra.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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