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Milí zákazníci a čtenáři,
v Albertu letos budeme pomáhat a darujeme milion porcí jídla těm, kteří potřebují naši
pomoc a podporu. A abychom letošní svátky pomohli být štědrými i vám, připravili jsme
vánoční speciál Albert magazínu plný inspirace a receptů, jak připravit kouzelné Vánoce
nejen svým blízkým.
Ať už je pro vás vaření a pečení radost, nebo si chcete přípravy co nejvíce zjednodušit
a dáváte přednost vánoční pohodě u pohádek, pro každého je tu něco. V kapitole Sladká
tečka najdete recepty na celou vánoční kolekci cukroví, ať už připravíte domácí těsta, nebo
jednoduše napečete s hotovými vánočními těsty z Albertu za jedno odpoledne. S příchodem
štědrovečerní večeře může vyvstat otázka: respektovat vánoční tradice, nebo zkusit něco
nového? Díky dvěma slavnostním menu i rozmanitým přílohám tak či tak zazáříte.
O volných víkendech a svátcích nezapomeňte věnovat čas svým blízkým, proměnit kuchyni
ve vánoční dílničku a vařit s dětmi nebo uspořádat sousedské předvánoční setkání. Uvidíte,
že společně s darováním se dostaví i kouzelný vánoční pocit a atmosféra.
Krásné Vánoce,

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

Váš Albert
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Zprávy

Z ALBERTU

SOUTĚŽ

Ve vánoční hře

VYHRÁVÁ KAŽDÝ

V jednoduché vánoční hře na
Albert.cz/vanoce můžete až do
Vánoc zkusit své štěstí a vyhrát
jednu z celé řady cen. Máme
pro vás připraveny kredity do
aplikace Můj Albert a také hlavní
ceny od Lego®, ETA a Fiskars.
Vyhrává každý!

Darujte letos na Vánoce něco kouzelného. Plyšový vánoční
medvěd pod stromečkem rozzáří dětské oči a dárková karta
potěší všechny, kteří nakupují rádi v Albertu. Obdarovat
můžete také ty, kteří naši pomoc skutečně potřebují, díky
Albertově vánoční sbírce, která proběhne 4.–5. prosince.
TIP NA DÁREK
MŮJ ALBERT

Darujte

Vánoční recepty

DÁRKOVOU KARTU

MĚJTE POŘÁD PŘI RUCE

Překvapení pod vánočním
stromečkem nemusí být jen
huňaté ponožky nebo láhev
něčeho ostřejšího. Darujte
dárkovou kartu z Albertu, která
vykouzlí úsměv na tváři
a pomůže vašim blízkým jíst lépe.

TIP NA DÁREK

Vykouzlete dětem
NA VÁNOCE
JEŠTĚ VÍCE

V aplikaci Můj Albert teď nově najdete
celou nadílku vánočních receptů.
Inspirovat se při vaření a pečení
je tak snadnější než kdy dříve.

S aplikací Můj Albert nyní získáte
ještě více výhod. Pro všechny,
kteří mají staženou naši věrnostní
aplikaci, nabízíme od 8. 12. do
27. 12. 2021 80 cm velkého
světlého plyšového medvěda
za výjimečnou cenu 249 Kč.
Nabídka je omezena
do vyprodání zásob! UŠETŘÍTE

80 cm
vysoký

VÍC

A ZA

ZDRAVÉ
JÍDLO

NEJVÍC 599,- - 58
UŠETŘETE
JEŠTĚ VÍCE A ZÍSKEJTE

–58 %
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POUZE S APLIKACÍ
MŮJ ALBERT

249,399,SUPER CENA

Zprávy

Z ALBERTU

ZAPOJTE SE

Pomozte s námi přispět i vy

4.–5. 12.

ALBERT TYTO VÁNOCE DARUJE
1 000 000 PORCÍ JÍDLA
POTŘEBNÝM
A když se k nám přidáte, můžeme rozdat i více.
Spolu můžeme pomoci udělat Vánoce takové, jaké mají být – aby
dobré jídlo nechybělo na stole žádného dítěte ani dospělého.
Připravili jsme vám pro inspiraci nákupní seznam, vítány jsou
především kvalitní a nutričně vyvážené potraviny.

Ve spolupráci s

Nakoupené potraviny můžete odevzdat
za pokladnami na vyhrazené místo.
My už zajistíme jejich doručení potřebným
rodinám a dětem.
Albert potravinová sbírka se koná 4.–5. 12. 2021 v časech stanovených prodejnami. Veškeré darované potraviny
musí být trvanlivé, bez nutnosti skladování v chladu. Vybrané potraviny získají charitativní organizace
a potravinové banky. Více na www.albert.cz

ABY LEPŠÍ JÍDLO TYTO VÁNOCE NECHYBĚLO NA ŽÁDNÉM STOLE.
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Zprávy

Z ALBERTU

NOVINKY V REGÁLU

K vánoční večeři

Darujte vybrané lahůdky

ČESKÝ KRÁLOVSKÝ VEPŘÍK

NA VÁNOČNÍ I SILVESTROVSKÝ STŮL

Nechte se při svém předvánočním nákupu inspirovat specialitami,
se kterými letos půjdou přípravy vánoční tabule jako po másle.
Vybrané sýrové speciality, plody moře, vůně vanilky – to vše
a mnohem více najdete ve svém Albertu.

UŠETŘETE VÁŠ ČAS

Když zazvoní návštěva,

SERVÍRUJTE
NAKLÁDANÉ SÝRY
Milujete nakládané
sýry, ale nemáte čas
na jejich přípravu?
Zkuste limitovanou edici
camembertu s česnekem
nebo variaci zrajících sýrů
se zeleninou a skvělou
chuťovku k pivu či vínu
máte raz dva.

Nově od 8. prosince v hypermarketech Albert najdete
prémiové Královské vepřové. Po Královském kuřeti tak v naší
nabídce rozšiřujeme další sortiment masa, u jehož chovu
zvířat se dbá na vysoké standardy a pohodu zvířat. Vepříci
se mohou svobodně pohybovat, jak ve venkovním výběhu,
tak v prostorné hale, kde mají vždy plná korýtka krmiva
vypěstovaného přímo na farmě, kde sami žijí. Abyste na
svůj stůl dostali maso v té nejlepší kvalitě, nechává se vyzrát
minimálně 7 dní, čímž se koncentruje jeho přirozená chuť
a zároveň maso křehne. V sortimentu nyní najdete vepřovou
krkovici, kýtu, plec, pečeni a panenskou svíčkovou. QR kód
na etiketě zajišťuje plné dohledání původu masa na farmu,
odkud vepřík pochází.

Královské vepřové,
kýta bez kosti, plátky

Albert Excellent
Zrající sýry
nakládané se
zeleninou

Albert Excellent Camembert
nakládaný s česnekem

Královské vepřové,
pečeně bez kosti, plátky

DO VÁNOČNÍHO CUKROVÍ

V kuchyni zavoní
VANILKA

VÁNOČNÍ TIP

Delikátní vánoční předkrm
ITALSKÉ CARPACCIO

Jemné krystalky cukru a pravá vanilka se
snoubí v našem vanilkovém cukru Albert.
Má bohatší chuť a mnohem příjemnější
aroma než cukr vanilinový. Výborně se
proto hodí k přípravě vánočního cukroví,
dezertů i dortů. Jakmile jej jednou
ochutnáte, vanilinovému cukru již nedáte
šanci. Přidejte ho do svařeného vína nebo
punče a příjemnou vánoční náladu si můžete navodit po celou zimu.
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Carpaccio bylo poprvé servírováno v roce 1950
v Benátkách. Je pojmenováno po italském malíři
Vittorem Carpacciovi, který měl v oblibě cihlově červenou
a béžovou – barvy připomínající tento pokrm. V Albertu
najdete tyto tenké plátky jemného hovězího pod značkou
Albert Excellent. Jejich chuť skvěle doladí špetka soli
a pepře, kvalitní olivový olej a hoblinky parmazánu.

Zprávy

Z ALBERTU

S ÚCTOU K MOŘI

Hvězdy večírku

PLODY MOŘE

Hledáte tip na jednoduchý, přesto exkluzivní silvestrovský předkrm?
Vyzkoušejte naše krevety pocházející z certifikovaného farmového
chovu. Díky speciální péči při zpracování je jejich maso pevné
a neobsahuje nadbytek vody. Jsou předvařené, stačí je proto jen
orestovat na olivovém oleji s česnekem a chilli, zakápnout limetkou
a posypat petrželkou.

Rybí trh
Krevety vařené

Rybí trh
Krevety vařené, loupané

NOVINKY V REGÁLU

Pro slavnostní chvíle

HUMMUS TŘÍ CHUTÍ

Albert Excellent Carpaccio

Hummus, pomazánka z cizrny, je v arabské
kuchyni naprostou klasikou. Pochází
z oblasti Libanonu a okolních států, stále
větší oblibě se však těší i u nás. Pod značkou
Albert Excellent ji nyní můžete ochutnat
ve třech neotřelých příchutích – pikantní
wasabi, batáty a curry nebo bazalka a citron.

Albert Excellent Hummus trio
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Tržnice

U ALBERTA

Darujte exotické ovoce

PLNÉ ZDRAVÍ A ENERGIE
Na vánočním stole září jako drahokamy a navíc
obsahují spoustu prospěšných látek.
Nebojte se ochutnat exotiku.

Papája

Granátové
jablko

Ananas

Pitahaya

Karambola

ANTIOXIDANTY,
BETA-KAROTEN
A VLÁKNINU.

A MOHU MÍT
POZITIVNÍ VLIV
NA KREVNÍ TLAK.

mám v sobě
hodně fosforu,
vápníku a železa.

vápníku a železa.

KTERÝ MŮŽE MÍT
POZITIVNÍ VLIV NA
KREVNÍ TLAK.

ÁM PROTIZÁJSEM
Moje dužina je > MÁM NÍZKÝ OBSAH
> MNĚTLIVÉ
>
>
chutná. Obsahuji
ÚČINKY, > JSEM BOHATÉ
NÍZKOKALORICKý,
CUKRU, OBSAHUJI
JSEM BOHATÁ NA
ale lahodný.
hodně fosforu,
VITAMIN C A DRASLÍK,
NA TŘÍSLOVINY

Nashi

Maracuja

Physalis

Kiwi

POZITIVNĚ
OVLIVŇOVAT
IMUNITNÍ SYSTÉM.
ČESKY SE NAZÝVÁM
MOCHYNĚ.

VITAMINU C,
COŽ JE
DOPORUČENÁ
DENNÍ DÁVKA.

sem NABITé > JSEM ZDROJEM > O BSAHUJI VITAMINY > O BSAHUJI VE
> jANTIOXIDANTY
100 G AŽ 100 MG
VITAMINU C,
A, B, C A MŮŽU
DRASLÍKU
A VLÁKNINOU,
A VLÁKNINY.
která může
pozitivně
ovlivňovat trávení.
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Tržnice

U ALBERTA

TROPICKÝ
STROMEČEK

s čokoládovým
fondue
1

stromek

90
min

SUROVINY:
1 ananas
4 kiwi
1 papája
1 hruška nashi
3 maracuji
1 mango
1 pitahaya

Stromek můžete dozdobit
pár kousky physalisu.

VEGET

BEZ
lepku

1 karambola
1 granátové jablko
1 hrst strouhaného
kokosu
100 g tmavé čokolády
(70 %)
2 lžíce slunečnicového
oleje

POSTUP:
1. Ananasu odřízněte špičku a spodní část,
aby byl stabilní. Postupným odkrajováním
vytvarujte pravidelný jehlan. Ananas
přendejte na rovný talíř a připravte si
párátka, která použijete na zapichování
ovoce. Párátka přepulte.
2. Kiwi oloupejte a podélně rozkrojte. Půlky pak
nakrájejte na klínky a jednotlivě zapichujte
pomocí párátek dospod jehlanu ananasu
kolem dokola, až vytvoříte spodní patro.
3. Papáju oloupejte, rozkrájejte na třetiny
a ty pak na jednotlivé klínky a postupujte
v další vrstvě jako s kiwi. Postupujte stejně
i s hruškou nashi.
4. Maracuji vykrájejte nožem kolem dokola
zubatým řezem a rozpulte. Každou polovinu
opět připíchněte párátkem k ananasu.
Mango a pitahayu oloupejte, nakrájejte
na klínky a také napíchejte do ananasu.
Z karamboly ukrojte plátek hvězdy
a zapíchněte jej na vrchol stromku. Plochu
pod hvězdou ozdobte zbylou papájou.
5. Pak opatrně v rukavicích vyloupejte
jádra granátového jablka a ozdobte jimi
patra stromku. Celý ho na závěr zasypte
strouhaným kokosem.
6. Nad vodní lázní v misce rozpusťte
nalámanou čokoládu. Sundejte misku z lázně
a přimíchejte olej. Polevu vlijte do servírovací
misky na fondue nebo do mističky, pod
kterou umístíte čajovou svíčku, a zahřívejte,
aby čokoláda neztuhla. Jednotlivé kousky
ovoce pak napichujte a namáčejte do
čokolády. Dobrou chuť.
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Zkuste

S NÁMI

PERNÍKOVÉ DORTÍČKY
se šlehačkou Kunín de Luxe

10

kusů

180
min

VEGET

Klasické perníčky můžete letos doplnit ještě o pohádkově dobré perníkové minidorty.
Pro dokonalý výsledek použijte šlehačku de Luxe od Mlékárny Kunín.

/ advertorial

SUROVINY:
1 perníkové těsto Albert
200 g cukru moučky
3 vejce
250 g hladké mouky
½ lžičky jedlé sody
½ lžičky prášku do pečiva

Proč použít šlehačku
Kunín de Luxe?
• Obsahuje 40 % tuku
• Rychlé a snadné našlehání
• Skvělá na zdobení dezertů
• Poctivá chuť
• Dlouho drží tvar
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POSTUP:

2 lžičky mletého zázvoru
½ lžičky mletého
muškátového oříšku
3 lžičky mleté skořice
sůl
80 g třtinové melasy
120 ml podmáslí

1. Z perníkového těsta vyválejte na pomoučeném
válu placku o tloušťce 4 mm a vykrájejte z ní malé
perníkové panáčky. Ty přendejte na plech opatřený
pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na
180 °C po dobu 10 minut. Po upečení nechte plech
zcela vychladnout na mřížce.
2. V misce smíchejte moučkový cukr spolu s 1 bílkem
do elastické polevy. Polevu přendejte do
cukrářského pytlíku a perníčky jí ozdobte.
Nechte zaschnout.
3. Do větší mísy prosejte 200 g mouky, sodu, prášek
do pečiva, zázvor, muškátový oříšek, pouze 1 lžičku
skořice a špetku soli.
4. V menší misce prošlehejte melasu s podmáslím.
5. V další misce utřete třtinový cukr a změklé máslo,
až je hmota světlá a nadýchaná. Postupně po
jednom zašlehejte zbylý žloutek a 2 vejce. Postupně
přidávejte moučnou směs, tu pak střídejte se směsí
z podmáslí, až vznikne hladké těsto.

100 g třtinového cukru
110 g másla
350 g čerstvého smetanového sýra
100 ml šlehačky de Luxe Kunín (40 %)
30 g cukru krupice
1 lžička vanilkového extraktu
1 hrst sušených brusinek

6. Těsto nalijte na plech opatřený pečicím
papírem a pečte v troubě předehřáté
na 180 °C po dobu cca 20 minut. Po
upečení vyndejte plech na mřížku a nechte
vychladnout.
7. Z upečeného těsta vykrajujte kulatým
vykrajovátkem o průměru 7 cm jednotlivé
části dortíčků.
8. V míse vyšlehejte čerstvý smetanový
sýr spolu se 40% šlehačkou de Luxe od
Mlékárny Kunín, krupicovým cukrem,
vanilkovým extraktem a 1 lžičkou skořice
na hladký krém. Krém přendejte do
cukrářského pytlíku opatřeného hladkou
zdobicí špičkou.
9. Na všechna vykrájená kolečka korpusu
nastříkejte krém a pak položte dva
ozdobené korpusy na sebe. Nakonec
dortíky posypte skořicí, ozdobte brusinkou
a ozdobeným perníčkem.

STŘÍBRNÝ ADVENTNÍ VÍKEND
11.–12. PROSINCE

ZLATÝ ADVENTNÍ VÍKEND
18.–19. PROSINCE

V Albertu jsme si letos na Vánoce dali závazek, že budeme
pomáhat a darujeme milion porcí jídla potřebným.
Abychom pomohli být štědrými i vám, připravili jsme
vánoční speciál Albert magazínu. Najdete zde 4 rubriky
plné inspirace, jak připravit kouzelné Vánoce o víkendech
a svátcích svým sousedům, kolegům, dětem od vedle
nebo čtyřnohým kamarádům. Uvidíte, že s darováním se
dostaví i kouzelný vánoční pocit a atmosféra.

SVÁTKY VÁNOČNÍ
24.–26. PROSINCE

SILVESTR A NOVÝ ROK
31. PROSINCE – 1. LEDNA
13
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Stříbrný adventní víkend 11.–12. prosince

Předvánoční čas, koledy, historky z Vánoc, které všichni z nás někdy zažili, teplý
punč, vůně cukroví, prskavky venku na návsi pod vánočním stromem. Proč nezačít
předvánoční víkend setkáním se sousedy nebo kamarády. Vždyť sdílená radost je
o to větší a naladit se na Vánoce zaslouží nejednu chvilku pospolu plnou pohody.
Albert přináší recepty, díky kterým potěšíte na vánočním večírku, setkání nebo
besídce, protože darovat je kouzelný pocit.

Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Říhová / Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová
Nádobí a dekor: Butlers / Dekorstyling: Eva Justichová
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Co nezapomenout

NA VÁNOČNÍ BESÍDKU

• Termosku
s horkým punčem

 chutnávku domácího cukroví ve
•O
vánoční krabičce

• Ideálně plecháček pro
každého, aby se omezily
jednorázové plasty

• Jeden zabalený dárek, se kterým si
můžete zahrát hru. Kdo uhádne,
co je v tajemném balíčku, získává
toto vánoční překvapení

•S
 adu prskavek
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3.

1.

2.
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1.

1

FRANCOUZSKÝ
PUNČ
15

litr

min

VEGAN

SUROVINY:
800 ml vody
2 sáčky zeleného čaje
1 lžíce třtinového cukru
2 limety
100 ml absintu

POSTUP:
1. Vodu nalijte do hrnce a přiveďte k varu.
Stáhněte z plotny a vylouhujte v ní zelený
čaj po dobu 10 minut. Oslaďte cukrem
a vymačkejte do punče šťávu z 1 limety.
2. Do punče přilijte absint a ještě jednou
vše prohřejte.
3. Nalijte do hrnečků a ozdobte plátkem
z dobře omyté limety.

2.

LESNÍ PUNČ

s griotkou
1

litr

Sousedský
PUNČ

15

min

VEGAN

SUROVINY:
800 ml vody
50 ml šťávy z lesního ovoce
100 ml rumu
100 ml griotky
40 g malin
40 g borůvek
4 snítky čerstvého rozmarýnu

3.

Sousedský

SCOTCH PUNČ
1

litr

15

min

VEGAN

SUROVINY:
750 ml jablečného cideru
200 ml vody
1 sáček černého čaje Earl Grey
6 celých skořic
200 ml skotské whisky
1 bio citron

POSTUP:
1. Do většího hrnce vlijte cider, vodu
a přiveďte těsně pod bod varu. Stáhněte z plotny a v tekutině vylouhujte
sáček černého čaje. Přidejte 2 celé
skořice a nechte v horkém nápoji
10 minut louhovat.
2. Nakonec přilijte whisky a vše
promíchejte.
3. Horký punč rozlijte do 4 hrnečků
a do každého vložte ještě celý svitek
skořice a plátek z dobře omytého
citronu.

POSTUP:
1. Vodu nalijte do hrnce, přiveďte k varu a stáhněte
z plotny. Přidejte šťávu, rum
a griotku. Nakonec vsypte
ovoce a vše promíchejte.
2. Horký punč nalijte do
4 hrnků a ozdobte snítkou
čerstvého rozmarýnu.

17

Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

Brusinky můžete
vyměnit i za jiné
sušené ovoce nebo třeba
kandovanou
citrusovou kůru.

Sváteční

HOVĚZÍ ROLÁDA

se smetanovým
křenem
1

roláda

130
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
750 g hovězího zadního
sůl, pepř
1 stroužek česneku
250 g smetanového sýra
50 g čerstvého křenu
1 hrst čerstvé hladkolisté petržele
1 hrst čerstvého tymiánu
1 hrst sušených brusinek
1 lžíce sádla

18

POSTUP:
1. Maso vložte mezi dvě vrstvy potravinové fólie a palicí na maso rozklepejte do
tloušťky 1 cm. Maso pootočte tak, aby
vlákna směřovala ze strany na stranu.
Po nakrájení bude jemnější. Na závěr
maso osolte a opepřete.
2. Do misky prolisujte stroužek česneku
a přidejte smetanový sýr. Křen
oloupejte a najemno nastrouhejte
do misky k sýru. Bylinky očistěte,
nasekejte a spolu s brusinkami přidejte
do misky. Směs promíchejte metličkou.
3. Maso potřete smetanovým křenovým
krémem po celé ploše, tak aby zůstaly
2 cm od kraje volné. Maso pevně
zarolujte krémem dovnitř a zavažte
potravinářským provázkem pomocí
řeznického uzlu.
4. Ve větší pánvi rozehřejte sádlo
a zprudka opečte roládu ze všech
stran. Pak ji přendejte i se sádlem do
pekáčku a pečte v troubě předehřáté
na 160 °C 90 minut.
5. Po vyndání z trouby nechte roládu
ještě 10 minut odpočinout.
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KUŘECÍ TERINA

se sušenými
meruňkami
1

terina

90
min

+8

hod
chlazení

SUROVINY:
1 kg kuřecích stehen
500 ml kuřecího vývaru
8 bobkových listů
1 hrst čerstvého tymiánu
1 hrst čerstvé hladkolisté petržele
1 pórek
6 kuliček černého pepře
50 g másla
1 šalotka
50 g slaniny
1 stroužek česneku
2 kuřecí prsa
6 plátků želatiny
50 g sušených meruněk
3 lžíce brandy

POSTUP:
1. Do hrnce dejte kuřecí stehna, zalijte vývarem,
přidejte 2 bobkové listy, snítky tymiánu
a petržele. Pórek očistěte a rozkrojte napůl
a pak na proužky. Přidejte půl hrsti nakrájeného pórku, kuličky pepře a vše dolijte vodou
tak, aby bylo maso ponořené. Přiveďte k varu,
pak stáhněte plamen a duste nad mírným
plamenem 30 minut.
2. Formu na terinu (jelení hřbet) o rozměru
30 × 10 cm zlehka vytřete máslem a pokryjte
potravinářskou fólií, aby šla terina po
ztuhnutí dobře vyklopit. Na pánvi rozehřejte
zbytek másla a přidejte zbylý nakrájený
pórek. Šalotku oloupejte, nakrájejte
nadrobno a přidejte k pórku. Vše opékejte
na másle 10 minut. Slaninu nakrájejte
na kostičky a přidejte na pánev spolu
s oloupaným a prolisovaným česnekem.
Orestujte 2 minuty a dejte směs vychladnout.
3. Kuřecí prsa přidejte do hrnce s vývarem
a masovou směsí. Ohřejte vodu v rychlovarné

konvici a dolijte množství tak, aby maso bylo
opět ponořené. Přiklopte pokličkou
a vařte na mírném ohni dalších 20 minut. Pak
vývar sceďte přes síto a 300 ml uchovejte na
později. Maso zbavte kůže, kostí a pokrájejte
na malé kousky.
4. Do misky se studenou vodou dejte nabobtnat
želatinové plátky cca 5 minut. Želatinu sceďte,
přimíchejte do připraveného vývaru
a prohřejte, aby se želatina rozpustila.
5. Obrané a nakrájené maso smíchejte se
směsí z pánve a přidejte zbytek nasekaných
čerstvých bylinek. Meruňky nakrájejte
nadrobno a přimíchejte spolu s brandy do
směsi. Vše spojte s želatinovým základem.
6. Na dno formy dejte zbylé bobkové listy, vše
zalijte masovou směsí se želatinou
a dobře přitlačte, aby vše drželo společně.
Chvilku nechte vychladnout a pak přemístěte
do lednice. Nechte ztuhnout přes noc. Pak
ji otočte ve formě dnem vzhůru, vyklopte
přímo na servírovací tác, stáhněte fólii
a podávejte s pečivem a třeba nakládanými
okurčičkami.
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Sladké řepové
ŠVÝCARKY

s ořechy
12

porcí

20

50
min

+120
min
kynutí

VEGET

SUROVINY:
140 g třtinového cukru
80 ml vody
10 g sušeného droždí
2 předvařené červené řepy
1 vejce
120 ml podmáslí
80 g másla
1 pomeranč
½ lžičky soli
420 g hladké mouky
1 lžíce mleté skořice
1 lžička mletého zázvoru
100 g lískových ořechů

POSTUP:
1. Do odměrky nasypte ½ lžíce třtinového cukru a zalijte 30 ml ohřáté
horké vody. Vsypte droždí a nechte na teplém místě asi 5 minut.
2. Předvařenou řepu rozmixujte tyčovým mixérem s 50 ml vody na
hladké pyré a přidejte k droždí. Dále přidejte ½ rozšlehaného vejce,
podmáslí a 60 g třtinového cukru. V rendlíku rozpusťte 20 g másla
a opatrně přilijte ke směsi. Pomeranč dobře omyjte a nastrouhejte
z něj polovinu kůry. Spolu se solí vmíchejte také ke směsi.
3. Směs s droždím přelijte do větší mísy a přidejte také 210 g hladké
mouky. Hněťte v těsto, postupně přidávejte všechnu mouku
a zapracujte na hladké těsto. Z těsta udělejte kouli, dejte ji do mísy
a překryjte utěrkou. Na teplém místě nechte kynout 90 minut.
4. V misce utřete vidličkou společně zbytek másla, třtinového cukru,
skořici, zázvor a nasekané lískové ořechy.
5. Vykynuté těsto vyválejte na lehce pomoučeném válu na obdélník
o rozměru 15 × 30 cm. Těsto potřete máslovoořechovou směsí tak,
aby na každé straně vznikl 1,5 cm prázdného místa. Těsto opatrně
zarolujte a rozdělte na 12 trojúhelníkových kousků.
6. Kousky vždy uprostřed stlačte koncem vařečky, aby vznikl ozdobný
vzor, a přendejte na plech vyložený pečicím papírem. Potřete zbytkem rozšlehaného vejce a nechte ještě 30 minut dokynout.
7. Pečte v troubě předehřáté na 160 °C cca 25 minut.
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SLANÉ ŠVÝCARKY

s olivami a rajčaty
12

porcí

50
min

+120
min
kynutí

SUROVINY:
140 g třtinového cukru
30 ml vody
10 g sušeného droždí
1 vejce
200 ml podmáslí

VEGET

80 g másla
½ lžičky soli
420 g hladké mouky
100 g sušených rajčat
50 g černých oliv
100 g kešu ořechů

POSTUP:
1. Do odměrky nasypte ½ lžíce třtinového
cukru, zalijte 30 ml horké vody, vsypte
droždí a nechte na teplém místě asi 5 minut.
2. Přidejte ½ prošlehaného vejce, podmáslí
a 60 g třtinového cukru. Rozpusťte 20 g másla
a opatrně přilijte k droždí, přidejte sůl.
3. Směs s droždím přelijte do větší mísy
a přidejte k 210 g hladké mouky. Hněťte
v těsto, postupně přidávejte všechnu mouku
a zapracujte na hladké těsto. Z těsta udělejte
kouli, dejte ji do mísy a překryjte utěrkou. Na
teplém místě nechte kynout 90 minut.
4. V misce utřete vidličkou společně zbytek
másla, nakrájená sušená rajčata, nasekané
černé olivy a kešu ořechy.
5. Vykynuté těsto vyválejte na pomoučeném
válu na obdélník o rozměru 15 × 30 cm.
Těsto potřete máslovorajčatovou směsí
tak, aby na každé straně vznikl 1,5 cm
prázdného místa. Těsto opatrně zarolujte
a rozdělte na 12 trojúhelníkových kousků.
6. Kousky vždy uprostřed stlačte koncem
vařečky, aby vznikl ozdobný vzor,
a přendejte na plech opatřený pečicím
papírem. Potřete zbytkem vejce a nechte
ještě 30 minut dokynout.
7. Pečte v troubě předehřáté na 160 °C cca
25 minut.
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Vánoční

KARAMELOVÉ
PLÁSTVE

SUROVINY:
250 g cukru krupice
80 ml medu
125 ml vody
10 g jedlé sody
80 g hořké čokolády Albert
Excellent (70 %)

22

25

porcí

80
min

+60

min
chlazení

VEGET

POSTUP:
1. Do pánve vsypte cukr, přidejte med
a vodu. Směs na pánvi rozehřejte a nechte
zkaramelizovat a rozpustit cukr. Ve chvíli, kdy
se směs zbarví do karamelu, okamžitě přisypte
sodu a rychle promíchejte, aby se soda dobře
spojila s karamelem.
2. Nemíchejte moc, ať nepřijdete o velké
bubliny. V tento moment směs přelijte do
připravené dortové formy o průměru 23 cm

vyložené pečicím papírem a nechte 1 hodinu
vychladnout.
3. Vytvořenou „plástev“ vyndejte z dortové formy
a špičkou nože rozdělte na nepravidelné střepy.
4. Čokoládu nalámejte na kousky a rozpusťte
nad vodní lázní. Kousky pláství v ní opatrně
namáčejte a dejte ztuhnout na pečicí papír.
5. Zaschlé plástve můžete jako cukroví uchovávat
v plechové vánoční krabičce vyložené pečicím
papírem.
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MOUKA PŠENIČNÁ
HLADKÁ NATURE'S
PROMISE BIO

PAPRIKA
ČERVENÁ
NATURE'S
PROMISE BIO

OLIVOVÝ
OLEJ
NATURE'S
PROMISE
BIO

SLANÝ
KOLÁČ

ČESNEK
NATURE'S
PROMISE BIO
10

porcí

CIBULE
NATURE'S
PROMISE BIO

MRKEV
NATURE'S
PROMISE BIO

CAMEMBERT
NATURE'S
PROMISE BIO

100
min

+30

min
odležení

VEGET

SUROVINY:
500 g hladké mouky NP Bio
sůl
250 g másla
340 ml vody
4 červené papriky Bio

3 lžíce olivového oleje NP
Bio
pepř
250 g mrkve NP Bio
240 ml bílého vinného octa
100 g medu

1 cibule NP Bio
2 stroužky česneku NP Bio
100 g bio baby špenátu
200 g ricotty
1 hrst čerstvé bazalky
300 g camembertu NP Bio

medu a lžičky soli. Sundejte z ohně 6. Po vytažení z trouby začněte vrstvit
POSTUP:
náplně. Na dno rovnoměrně
a nechte stranou vychladnout.
1. V míse smíchejte prosátou mouku
navrstvěte špenátovou směs. Na
4. V pánvi rozehřejte lžíci oleje
s velkou špetkou soli a na kostky
ni rozložte v několika vrstvách
a přidejte nadrobno pokrájenou
pokrájeným máslem. Máslo pomocí
mrkvové stuhy, pokrájený
očištěnou cibuli. Po chvíli přidejte
rukou v mouce rozdrobte. Přilijte
camembert a nakonec pečené
prolisovaný česnek a restujte,
100 ml ledově studené vody
papriky.
dokud cibule nezprůhlední.
a krátce zapracujte. Z těsta vytvořte
7. Pak na pomoučené ploše rozválejte
Přidejte baby špenát a nechte
bochánek, zakryjte ho potravinovou
zbylé těsto a náplň jím zakryjte.
zavadnout. Nakonec vmíchejte
fólií a dejte do lednice na 30 minut
Přepadající těsto odřízněte a kraje
ricottu a natrhanou bazalku. Osolte,
odležet.
jemně přitlačte k sobě. Ze zbytků
opepřete a dejte stranou.
2. Očištěné papriky zbavte jádřince
těsta vykrájejte hvězdy různých
5. Na pomoučené ploše rozválejte
a vnitřních žeber a pokrájejte na
velikostí a koláč jimi ozdobte. Povrch
500 g těsta na 5mm plát. Přesuňte
4 cm silné pruhy. Rozložte je na
koláče potřete olivovým olejem
do vymazané dortové formy
plech vyložený pečicím papírem,
a pečte ho 30 minut v troubě
s vyššími okraji. Rukama vyložte dno
zakápněte lžící olivového oleje,
vyhřáté na 180 °C dozlatova. Po
a boky formy a přebytečné těsto
osolte a opepřete. Pečte v troubě
vytažení z trouby nechte ještě
odstraňte nožem. Těsto ve formě
vyhřáté na 180 °C 20 minut.
20 minut odpočívat ve formě a až
několikrát propíchněte vidličkou.
3. Očištěné mrkve pokrájejte na
poté formu odstraňte.
Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C
dlouhé stuhy a dejte na minutu
23
10 minut.
vařit do roztoku z octa, 240 ml vody,
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VEGET

Šunkové

12

kusů

30
min

BEZ
lepku

KOŠÍČKY low carb

SUROVINY:
1 lžíce olivového oleje
12 plátků sváteční šunky Albert Excellent
150 g čedaru
12 vajec
sůl, pepř
1 hrst pekanových ořechů
1 hrst čerstvé pažitky

POSTUP:
1. Formu na muffiny zlehka vytřete olivovým
olejem. Každou formu vyložte plátkem
sváteční šunky. Čedar nastrouhejte
nahrubo a rozdělte do formiček na šunku.
Vejce opatrně rozklepněte do každé formičky. Osolte a opepřete.
2. Takto připravené košíčky pečte v troubě
předehřáté na 200 °C cca 13–15 minut.
3. Zbytek oleje vlijte na pánev a rozpalte.
Pekanové ořechy nasekejte nahrubo
a opražte. Nakonec ořechy trošku osolte.
4. Košíčky vyjměte z trouby a nechte
vychladnout. Opatrně je vyndejte z formy,
posypte opraženými ořechy a dozdobte
nasekanou a omytou čerstvou pažitkou.

24

Darovat
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Špenát zkuste oživit bylinkami,
třeba petrželkou nebo pažitkou.

VÁNOČNÍ ŠÁTEČKY

se špenátem a ricottou
24

kusů

30
min

VEGET

SUROVINY:
100 g baby špenátu
sůl, pepř
250 g ricotty
1 bio citron
1 listové těsto
1 vejce

3. D
 o formy na mini muffiny dejte vždy jeden čtverePOSTUP:
ček těsta. Ten naplňte špenátovoricottovou náplní
1. Baby špenát operte pod tekoucí vodou. Pánev
a protilehlé rohy překryjte. Nahoru přilepte přes
zahřejte, špenát na ní spařte a stáhněte z plamene.
spoj vykrojenou hvězdu a jemně přitlačte, aby se
Osolte, opepřete, přidejte ricottu, nastrouhanou
šáteček při pečení nerozpojil.
kůru z dobře omytého citronu a promíchejte.
4. V
 misce vidličkou rozmíchejte vejce a potřete jím
2. Zakoupené listové těsto rozložte a nakrájejte na
připravené šátečky ve formě. Pečte v troubě pře24 kousků o rozměru 4 × 4 cm. Ze zbytku těsta
dehřáté na 200 °C cca 15–20 minut dozlatova.
vykrojte malým vykrajovátkem 24 hvězd.
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HOUSTIČKOVÝ VĚNEC

s rozmarýnem a vločkami

1

věnec

+80

min
kynutí

80
min

VEGET

SUROVINY:
100 g celozrnné mouky pšeničné NP Bio
500 g hladké mouky NP Bio
50 g ovesných vloček
1 lžíce třtinového cukru
1 lžička soli
1 ½ lžičky sušeného droždí
350 ml vody
100 g mozzarelly
75 g parmazánu
2 hrsti čerstvého rozmarýnu
1 hrst čerstvého tymiánu
75 g másla
2 lžíce hrubé mouky NP Bio

26

POSTUP:
1. Do větší mísy prosejte celozrnnou mouku
a 300 g hladké mouky. Přisypte 25 g ovesných vloček, cukr a na jednu stranu mísy
sůl, na druhou droždí. Vše promíchejte.
Doprostřed směsi udělejte důlek a vlijte
vlažnou vodu. Vypracujte na lepivé těsto
a pak na lehce pomoučené pracovní ploše
hněťte dál asi 10 minut, až je těsto elastické. Pozor, těsto je řidší. Přendejte těsto do
mísy, zakryjte utěrkou a na teplém místě
nechte hodinu kynout.
2. Mozzarellu nakrájejte na 30 kousků a dejte
stranou. Parmazán nastrouhejte a v misce
smíchejte s 1 hrstí nasekaného rozmarýnu
a tymiánu. Máslo rozpusťte v rendlíčku.
3. Pečicí papír pomažte trochou
rozpuštěného másla a posypte hrubou
moukou. Vykynuté těsto propracujte
a rozdělte na 30 stejných kousků. Kousky
těsta vytvarujte na placku a dovnitř
zabalte kousky mozzarelly. Vyválejte
kuličku a dejte na připravený pečicí papír.
Postup opakujte se všemi kousky.
4. Na plech dejte pečicí papír a doprostřed
zapékací misku o průměru maximálně
10 cm. Kuličky těsta jemně namočte
v rozpuštěném másle a obalte
v parmazánové směsi. Kuličky klaďte
kolem zapékací misky do tvaru věnce
ve dvou řadách a nakonec posypte
zbývajícími ovesnými vločkami.
5. Po vytvoření věnce nechte ještě 20 minut
kynout. Pak pečte v troubě předehřáté na
190 °C cca 40 minut dozlatova společně
se zapékací miskou. Po upečení nechte
vychladnout na mřížce, poté opatrně
vyjměte zapékací nádobu a věnec ozdobte
sváteční pentlí a čerstvými snítkami
rozmarýnu.

Dětský nealko

900
ml

20
min

VEGET

MÁSLOVÝ LEŽÁK z moštu

SUROVINY:
1 hrst měkkých
karamelek Albert
30 g másla
800 ml jablečného
moštu
sůl
150 ml smetany
ke šlehání (31 %)

Darovat
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POSTUP:
1. V
 mikrovlnné troubě rozpusťte karamelky. Mikrovlnnou
troubu dejte na plný výkon na 3 minuty, pak promíchejte
metličkou nebo rozpusťte nad vodní lázní. Po rozpuštění do
nich opatrně vmíchejte máslo, až se vše spojí na krémový
karamel.
2. Jablečný mošt vlijte do hrnce a zahřejte. Přidejte
polovinu připraveného karamelu, špetku soli
a promíchejte.
3. M
 áslový ležák rozdělte do 4 sklenic. V míse
ušlehejte šlehačku a ozdobte jí opatrně
povrch punče ve všech sklenicích.
Nakonec zalijte zbývajícím karamelem.
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JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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VÁNOČNÍ
KAFÍČKO
4

porce

PERLOVÁ ROLÁDA
1

roláda

90
min

+60

min
chlazení

VEGET

10
min

SUROVINY:
4 lžičky instantní kávy Perla Intenza
600 ml vody
200 ml plnotučného mléka
1 hrst marshmallownů
4 vánoční perníkové hvězdy

POSTUP:
1. Do 4 připravených hrnků dejte
lžičku instantní kávy Perla
a zalijte vroucí vodou.
2. Mléko zahřejte v hrnci a našlehejte metličkou. Do každého
hrnku nalijte ¼ mléka a lžící
přendejte jemnou pěnu.
3. Marshmallowny nakrájejte na
čtvrtiny a vsypte do hrnků.
4. Nakonec šálky ozdobte perníkovou hvězdičkou a servírujte
s kousky vánočního cukroví.

SUROVINY:
3 vejce
80 g třtinového cukru NP Bio
50 g hladké mouky
25 g kakaa holandského typu
3 lžíce instantní kávy Perla
1 lžíce plnotučného mléka

80 g moučkového cukru
2 lžíce rumu
1 lžíce vodky
350 ml smetany ke šlehání (30 %)
50 g bílé čokolády
50 g hořké čokolády
1 lžička slunečnicového oleje

POSTUP:
1. V
 ejce v míse vyšlehejte ručním
šlehačem s 50 g cukru do světlé
pěny. Šlehejte cca 10 minut.
Do jiné mísy prosejte mouku,
kakao a 2 lžíce kávy. Suchou
směs spolu s mlékem přidejte
do vyšlehané pěny a opatrně
promíchejte na hladké těsto.
2. T
 ěsto vlijte na plech opatřený
pečicím papírem a pečte
v troubě předehřáté na 190 °C
12 minut.
3. N
 a pracovní plochu rozprostřete
utěrku a poprašte ji 50 g
moučkového cukru. Upečený
horký piškot opatrně přendejte
horní stranou na pocukrovanou
utěrku, stáhněte papír
a opatrně těsto zarolujte, aby
bylo pružné. Nechte vychladnout
a pak roládu zase velmi opatrně
rozbalte.
4. Do hrnce vlijte rum, vodku,
zbývající kávu a přisypte 20 g
moučkového cukru. Směs
přiveďte k varu. Přelijte do misky
a nechte vychladnout.

5. Smetanu spolu s rumovým
rozvarem ručním šlehačem
vyšlehejte do tuhého krému.
Z hotového krému odeberte ¼
a dejte stranou. Zbylým krémem
potřete piškot a znovu opatrně
zarolujte. Dejte vychladit na
1 hodinu do lednice.
6. Připravte dvě vodní lázně. Do
jedné misky vsypte nalámanou
bílou čokoládu a půl lžičky oleje.
Do druhé vsypte nalámanou
hořkou čokoládu a zbylý olej
a rozpusťte je.
7. Na dva plechy dejte pečicí papír.
Rozpuštěnou čokoládu na ně
vylijte dle druhu a rozetřete do
tenké vrstvy. Dejte do lednice na
3 minuty. Pak čokolády vyndejte,
opatrně vykrojte v celé ploše
různě velké hvězdičky a dejte
znovu do lednice na pár minut.
Nakonec hvězdy vylámejte.
8. Vyndejte roládu, posypte ji
zbylým moučkovým cukrem
a ozdobte hvězdami a zbylým
krémem.

Vánoční tip:

Do kávové rolády použijte instantní kávu
Perla Intenza s výraznou a intenzivní chutí.
29

Křížovka

Vánoční
luštění

NÁS BAVÍ

Výhra

30

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

O RUČNÍ
ŠLEHAČ ETA

Vyhrajte pod stromeček
ruční šlehač od značky
ETA za správně
vyplněnou tajenku
prosincové křížovky.

Jak se zapojit?
Vyluštěte křížovku a tajenku zašlete do 9. 12. 2021
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 11/2021: Ludmila Vlachová, Ústín
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Zlatý adventní víkend 18.–19. prosince

Předvánoční čas je rozdělen na čtyři adventní neděle. Zkuste jednu
z nich věnovat dětem, a to nejen těm vlastním, ale celé bandě dětí
od vašich známých, kamarádů, kolegů, sousedů. Podle tipů z Albert
magazínu hravě zvládnete jak vánoční klasiky, tak úplně nové legrační
vánoční dobroty, jako sobíkové brownies, trhlé vánoční banánky nebo
roztomilé sobí jmenovky na vánoční stůl.

Foodstyling: Bára Nosková Mosorjaková, Adéla Říhová / Fotografie: Lucie Čermáková
Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová / Nádobí a dekor: Butlers
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Santovy

BANÁNKY
8

kusů

15

min

SUROVINY:
8 červených
lentilek
1 balíček
čokoládového
zdobení
1 balení

34

BEZ
lepku

bonbonů
marshmallows
8 jahod
4 banány NP Bio
50 g čokolády na
vaření

POSTUP:
1. Připravte si nejdříve do mističek
suroviny na ozdobu, ať jste
připraveni s dětmi rovnou začít
zdobit. Do jedné misky vsypte
lentilky, do druhé čokoládové
zdobení. Do třetí nakrájejte
maršmelouny na kolečka a na
malé kousky na bambulky. Do
čtvrté rozkrojte očištěné jahody.
2. Oloupejte s dětmi banány,
rozkrojte je napůl a nakrojenou
částí propíchněte banán
opatrně špejlí skrz, až projde

špičkou banánu. Na tuto špičku
napichujte postupně kolečko
maršmelounu, jahodu a kousek
maršmelounu, až vznikne čepice
s bambulkou.
3. Čokoládu rozpusťte nad vodní
lázní a přelijte do cukrářského
pytlíku. Odstřihněte malou část
špičky a na banánky pomocí
čokolády přilepte vždy lentilku
jako nos a vmáčkněte očka
z čokoládového zdobení.
A vánoční svačinka je hotová.

Vyzkoušejte pro děti bio
banány pod značkou
Nature‘s Promise.
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LEDOVÝ ČAJ

vánočního skřítka Grinche
2

litry

20
min

VEGET

SUROVINY:
1 l vody
2 pytlíky zeleného čaje matcha
500 ml kaktusového džusu
1 lžíce javorového sirupu
500 ml plnotučného mléka
1 hrst čerstvých jahod
4 hrsti ledu

Čaj matcha můžete pro
menší děti nahradit
bylinkovým čajem,
třeba heřmánkovým
nebo mátovým.

POSTUP:
1. V hrnci přiveďte vodu k varu. Vylouhujte v ní čaj matcha
dle návodu na krabičce a dejte stranou zchladnout.
2. Do čaje vlijte kaktusový džus, sirup a vše promíchejte.
Po vychladnutí přelijte do mixéru spolu s mlékem
a promixujte.
3. Omyté jahody zbavte stopky a rozkrojte na polovinu.
Vykrajovátkem na perníčky vykrojte hvězdy nebo je
vyřízněte nožíkem.
4. Do 4 sklenic rozdělte kostky ledu, vsypte jahodové
hvězdičky a zalijte zeleným čajem. Okraj sklenice můžete
ozdobit poslední hvězdičkou.
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Žitný

SENDVIČOVÝ
STROMEČEK
4

porce

20
min

SUROVINY:
8 proteinových chlebů se
zelím NP Bio
60 g čerstvého
smetanového sýra
8 listů kadeřavého salátu
20 g sýra čedar
100 g šunky jamón serrano
1 hrst sušených brusinek

Ochutnejte zdravější
žitný bio chleba, který
zakoupíte v Albertu.

36

POSTUP:
1. Ze žitného chleba vykrajovátky
ve tvaru hvězdy vykrojte
různé velikosti tak, aby na
sebe postupně ve stromečku
navazovaly.
2. Hvězdy potřete z jedné strany
smetanovým sýrem.
3. Listy salátu dobře omyjte
a nalámejte na větší kusy.
Z čedaru vykrojte hvězdičku
o velikosti 2 cm a dejte ji stranou.
4. Chlebové hvězdy skládejte
postupně zespodu od té největší
a vždy každé patro ozdobte
salátem a plátkem šunky, pak
opět přiložte hvězdu, až postavíte
celý strom.
5. Navrch stromku párátkem
zapíchněte hvězdu z čedaru
a dozdobte brusinkami.

Darovat

Sobíkové

BROWNIES

SUROVINY:
250 g hořké čokolády (70 %)
200 g másla
1 lžička vanilkového extraktu
200 g třtinového cukru
3 vejce
100 g hladké mouky
30 g holandského kakaa
12 slaných preclíčků
12 červených lentilek
24 bonbonů Mentos
POSTUP:
1. Nalámejte 200 g čokolády
do žáruvzdorné misky
a nad vodní lázní ji
rozpusťte. Vsypte na

JE KOUZELNÝ
POCIT

12

kusů

90
min

VEGET

kostky nakrájejte máslo a promíchejte. Přidejte
vanilkový extrakt, cukr a promíchejte spolu s vejci.
Pak prosejte mouku a kakao a vše dobře promíchejte.
2. Hotové těsto přelijte do zapékací misky o rozměru
20 × 30 cm vyložené pečicím papírem a pečte
v troubě na 200 °C po dobu 25 minut.
3. Po upečení nechte zcela vychladnout na mřížce mimo
troubu a pak brownies rozkrájejte na kousky
4 × 6 cm.
4. Zbylých 50 g čokolády rozpusťte nad vodní lázní
a přelijte do cukrářského pytlíku. Odstřihněte malou
část špičky a na brownies pomocí čokolády přilepte
vždy dva preclíky jako paroží. Podobně připevněte
červené lentilky jako sobí nosík a nakonec bílé
bonbony jako sobí očka. Na ta nakreslete čokoládou
i oční panenky a sobíci jsou hotoví.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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LISTOVÉ
HVĚZDIČKY

se sýrem
a mákem
30

kusů

35
min

VEGET

SUROVINY:
1 rozválené listové těsto Albert
1 vejce
50 g sýra čedar
2 lžíce nemletého máku

Díky hotovému listovému
těstu z Albertu budeme mít
napečeno raz dva.

POSTUP:
1. Z listového těsta
vykrajovátkem vykrojte
hvězdy nebo komety různých
velikostí. Vykrojené tvary
přendejte na plech opatřený
pečicím papírem.
2. Vejce rozklepněte do misky,
prošlehejte vidličkou
a všechny vykrájené tvary
potřete. Pak je posypte
nastrouhaným čedarem
a mákem. Dejte péct do
trouby předehřáté na 200 °C
dozlatova asi 16–18 minut,
dle velikosti.

Vykrajování hvězdiček
a posypání sýrem a mákem
hravě zvládnou i menší děti.
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Inspirujte se,
které postupy z receptů a tvoření
DĚTI HRAVĚ ZVLÁDNOU
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1.

2.

4.

5.

7.

40

Darovat

VÁNOČNÍ CHALOUPKA

ze slaných delikates
1.

3.

4.

6.

8.

SUROVINY:
7 aranžovacích hmot
20 × 10 × 7,7 cm
750 g toastového chleba
2 gazdovské klobásy
2 paprikové klobásy
100 g sýrových nití uzených
750 g čerstvého smetanového sýra
Česká chuť
110 g uzené parenice
110 g neuzené parenice
200 g salami extra
100 g jamón serrano
100 g šunky serrano

1

kus

JE KOUZELNÝ
POCIT

40
min

4 tyčinky se lněným semínkem
8 tyčinek grissini
50 g polooštiepku uzeného
50 g polooštiepku neuzeného
50 g sýrových nití neuzených
3 velké chlebové krekry
8 malých slaných krekrů
10 černých oliv bez pecky
10 zelených oliv bez pecky
5 zelených oliv s bylinkami
5 oliv Trio regione
10 větviček čerstvého rozmarýnu
4 kuličky červeného pepře
8 slaných preclíků

POSTUP:
1. Z aranžovací hmoty připravte tvar domečku a pomocí špejlí spojte. Jako
podklad pod uzeninu použijte toastový chléb a připevněte k aranžovací hmotě
pomocí párátek.
2. Klobásy nakrájejte na šikmá kolečka a každé kolečko rozpulte. Střídavě
skládejte střechu a připevněte párátky. Mezi jednotlivé řádky vložte uzené
sýrové nitě.
3. Přední a zadní část střechy natřete smetanovým sýrem a střídavě pokládejte
pásky uzené a neuzené parenice. Vše zajistěte párátky.
4. Zbytek domečku také potřete smetanovým sýrem. Přední a zadní část domečku
vyložte salami extra. Boční strany vyložte jamón serrano a šunkou serrano.
5. Kontury střechy domečku zdůrazněte tyčinkami se lněným semínkem
a tyčinkami grissini.
6. Spodní část domečku ozdobte na plátky pokrájeným polooštiepkem uzeným
a neuzeným a upevněte párátkem nebo trochou sýra.
7. Na dveře, chodník a část střechy použijte velké chlebové krekry a na okna
menší krekry, které připevněte trochou smetanového sýra. Na kliku dveří
použijte tmavou olivu, kterou připevněte trochou sýra. Okenní tabule
zvýrazněte neuzenými sýrovými nitěmi. Smetanovým sýrem naplňte sáček,
ustřihněte jeden roh a dozdobte okolí oken tečkami.
8. Dvě černé a dvě zelené olivy pokrájejte na tenká kolečka a pomocí sýra
dozdobte spodní části střechy. Dalšími olivami střídavě dozdobte přední část
chaloupky. Do rozpůlených oliv vložte větvičky rozmarýnu do tvarů stromů
a dotvořte okolí domečku. Z rozmarýnu také připravte adventní věnec a pomocí
sýra připevněte na dveře. Věnec můžete dozdobit červeným pepřem.
9. Nakonec dozdobte průčelí domečku vystlané parenicou pomocí preclíků
a upevněte párátky jako na obrázku.

8.

9.

TAPAS JAMÓN SERRANO
ALBERT EXCELLENT

PAPRIKOVÁ ČABAJSKÁ
KLOBÁSA ALBERT
EXCELLENT

OLIVY TRIO REGIONE
ALBERT EXCELLENT

POLOOŠTIEPOK
UZENÝ ALBERT
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JE KOUZELNÝ
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Perníčkové

JMENOVKY

SUROVINY:
½ perníkového těsta Albert
50 g hladké mouky
1 vejce
200 g cukru moučky

42

10

kusů

40
min

VEGET

POSTUP:
1. Z hotového perníkového těsta vyválejte na pomoučené ploše placku
o výšce 3 mm a vykrojte z ní hvězdy o průměru 8 cm. Přendejte je na plech
opatřený pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 180 °C 10 minut.
2. Upečené hvězdy nechte vychladnout na mřížce.
3. Připravte polevu. Oddělte žloutek od bílku a bílek smíchejte v misce
s moučkovým cukrem, až vznikne hodně hustá poleva. Polevu přendejte
do jednorázového cukrářského pytlíku. Opatrně odstřihněte špičku pytlíku,
aby vznikl otvor široký 1 mm.
4. Ozdobte všechny perníčky jmény, která chcete na jmenovkách, dozdobte
dekorem podle fantazie a nechte zaschnout.

Darovat

ŠABLONA NA JMENOVKU

JE KOUZELNÝ
POCIT

SOBÍ
JMENOVKY

pro mámu
i pro tátu
10

kusů

60
min

CO BUDETE
POTŘEBOVAT:
nůžky
3–4 kusy
tvrdého papíru
A4
1 tužku
1 nožík

1 balení
neloupaných
arašídů
1 lepidlo
1 klubko
provázku
fixy

POSTUP:
1. Poproste mámu, tátu nebo staršího
sourozence, aby vám pomohli
vytvořit jednu šablonu na jmenovky.
Nebo si ji můžete vystřihnout zde
přímo z magazínu.
2. Podle šablony si na tvrdé papíry
obkreslete tužkou tvar jmenovek
a ty opatrně vystříhejte.
3. Dále ještě poproste někoho
staršího, aby vám arašídy rozkrojil
podélně napůl. Oříšky vyjměte.
4. Skořápku arašídu nalepte pomocí
lepidla na jmenovku a přidržte, než
lepidlo zaschne.
5. Fixem namalujte sobíkovi paroží,
ouška, očka a pusu. Dopište také,
pro koho jmenovka je.
6. Nakonec v horní části jmenovky
propíchněte nůžkami nebo nožíkem
malou dírku a provlečte jí provázek.
Jmenovku můžete použít pro
zasedací pořádek u sváteční tabule.
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Netradiční

LINECKÉ HVĚZDIČKY
15

kusů

80
min

+45

min
chlazení

VEGET

SUROVINY:
225 g másla
250 g hladké mouky
sůl
260 g moučkového cukru
1 lžička vanilkového extraktu
1 vejce
120 g jahodového džemu NP Bio
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Pro přípravu vánočního
cukroví použijte bio
džem z řady Nature‘s
Promise.

Darovat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Postup:

JE KOUZELNÝ
POCIT

Vložte 175 g povoleného másla, 250 g mouky
a špetku soli do kuchyňského robotu a nechte
směs zpracovat, dokud nepřipomíná jemnou
strouhanku. Pak přidejte 100 g cukru a znovu
nechte hníst. Přidejte vanilkový extrakt
a 1 vaječný žloutek a nechte zpracovat, dokud
nebudete mít hotové těsto.
Potom těsto přendejte na jemně pomoučený vál
a vypracujte krátce z těsta kouli. Tu rozkrojte na
dvě stejně velké části, dlaní je zploštěte, zabalte
do potravinářské fólie a nechte 30 minut chladit
v lednici. Připravte si dva plechy na pečení
pokryté pečicím papírem.
Těsto vyjměte z lednice a nechte ještě
15 minut odpočívat při pokojové teplotě. Lehce
pomoučněte vál i váleček. Rozbalte první část
těsta a rozválejte na tloušťku asi 2 mm. Použijte
vykrajovátko ve tvaru hvězdy o průměru 6 cm,
vykrojte cca 15 hvězd a přeneste je na pečicí
papír.
Rozbalte druhé těsto a opět vyválejte. Opět
vykrojte 15 hvězd vykrajovátkem o průměru 6 cm
a do nich druhým vykrajovátkem ve tvaru hvězdy
o průměru 3 cm vykrojte ve středu 15 hvězdiček.
Větší hvězdy s vykrojeným středem přeneste na
druhý plech. Oba plechy přikryjte a dejte ještě na
15 minut do chladna.
Hvězdičky pečte v troubě na 180 °C po dobu
10–15 minut, hvězdičky s vykrojeným středem
budou upečené o chvíli dříve. Po vytažení
z trouby nechte vychladnout.
Zatím si připravte náplň. Ušlehejte 50 g másla,
160 g moučkového cukru a 50 g džemu ručním
šlehačem. Naplňte touto směsí zdobicí sáček
s malým otvorem na zdobení nebo špičku
zastřihněte na průměr 0,5 cm. Zbytek džemu
dejte do druhého zdobicího sáčku ještě s menším
zdobicím průměrem.
Po okrajích celých hvězd tvořte náplní malé
špičky po celém obvodu a nechte uprostřed
prostor, kam přidejte malé množství pouze
čistého džemu. Pak opatrně přiklopte hvězdou
s vykrojeným středem a lehce přimáčkněte.
Cukroví uchovávejte ve vzduchotěsné nádobě po
3 dny.
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VÁNOČNÍ
PAMLSKY

pro čtyřnohé
kamarády
20

kusů

40
min

SUROVINY:
150 g celozrnné mouky
100 g ovesných vloček
100 g přírodního arašídového
másla (zkontrolujte na obalu,
zda neobsahuje žádný xylitol)
2 lžíce kokosového oleje
4 lžíce vody
3 vejce

POSTUP:
1. Nejprve rozmixujte mouku
s vločkami na prášek
a přesypte ho do mísy.
2. V kastrůlku prohřejte
arašídové máslo spolu
s kokosovým olejem
a 4 lžícemi vody. Pak přelijte
tuto směs do mísy k mouce
s vločkami, přidejte všechna
vejce a vypracujte těsto.
Pokud by byla směs příliš
suchá, přidejte trošku vody.
3. Na pomoučeném válu
vyválejte těsto do tloušťky
asi 0,5 cm a vykrajujte
tvary vykrajovátky nebo
podle papírové šablony
dle fantazie. Připravené
sušenky pečte v troubě
na 180 °C po dobu
15–20 minut, než budou
zlatavé.
4. Po vychladnutí sušenky
skladujte v suché a čisté
uzavíratelné dóze. Vydrží
až 2 týdny.
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200 Kč = 1 BOD
10 BODŮ = SLEVA

Akce platí ve všech prodejnách Albert od 10. 11. 2021 do 4. 1. 2022 nebo do vyprodání
zásob v jednotlivých prodejnách. Více informací naleznete na www.albert.cz/lego nebo
u informací prodejen. LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of
the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group.

Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu této kampaně v prodejnách Albert.

Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

Svátky vánoční 24.–26. prosince

Jednou v roce na Vánoce... Štědrý večer nastal.
A co že bude na slavnostním stole letos? Inspirujte se
v Albertu, a ať už dáváte přednost vánoční klasice, nebo
raději experimentujete, ve dvou štědrovečerních menu
najde to svoje téměř každý... A když sní se, co je v míse,
televizor pustíme, v jizbě dusné všechno usne
k blaženosti mé.
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Foodstyling: Tereza Langmajerová, Adéla Říhová
Fotografie: Anthony The Anh Nguyen / Text: Kateřina Krásná, Adéla Říhová
Nádobí a dekor: Butlers
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JE KOUZELNÝ
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MENU 1

Předkrmy

MENU 2

Ravioly hvězdy
s ořechovobrusinkovým
pestem

Odpalované
banánky
s čerstvým sýrem
a uzenou makrelou
Sýrové šišky

Polévky
Lososový
krém

Vánoční
hrachovka

Hlavní chody
Halibut se salátem
z brambor,
kedlubny a křenové
majonézy

Pečený kapr na
medu a ořeších se
středomořským
bramborovým
salátem

Na Štěpána
Husa pečená na
skořici
a badyánu

Vepřová
pečeně s jablky,
rozmarýnem
a česnekem
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JE KOUZELNÝ
POCIT

ODPALOVANÉ
BANÁNKY
S ČERSTVÝM
SÝREM a uzenou
makrelou
4

porce

80
min

SUROVINY:
60 ml vody
60 ml plnotučného mléka
50 g másla
sůl
85 g hladké mouky
2 vejce
400 g čerstvého sýra
80 ml smetany ke šlehání (31 %)
pepř
1 snítka čerstvé hladkolisté petržele
1 snítka čerstvého kopru
200 g uzené makrely
1 citron

MENU 1
50

POSTUP:
1. Do hrnce nalijte vodu, mléko a přiveďte
k varu. Přidejte máslo a nechte jej
rozpustit. Přisypte ½ lžičky soli, mouku
a míchejte, dokud nebudete mít hladké
lesklé těsto, které takzvaně odpaluje.
Je hotové, když se na dně hrnce vytvoří
bílá vrstva.
2. Nechte vychladnout a poté vmíchejte
vejce. Těsto přendejte do zdobicího
sáčku a na plech vyložený pečicím
papírem tvořte banánky cca 7 cm
dlouhé.
3. Vložte do trouby předehřáté na 210 °C,
ihned teplotu snižte na 190 °C a pečte
30 minut, dokud banánky nezezlátnou.
Poté vyndejte z trouby a nechte
vychladnout.
4. V misce ušlehejte do pěny čerstvý sýr,
smetanu, ½ čajové lžičky soli a špetku
pepře. Přidejte najemno nasekané
bylinky a naplňte krémem zdobicí sáček.
5. Banánky rozřízněte a naplňte
připraveným krémem. Maso makrely
vykostěte a opatrně natrhejte na
kousky, zakápněte citronovou šťávou
a položte vždy kousek na krém, přidejte
malou snítku kopru, přiklopte vrchní
částí banánku a podávejte.

Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

Vyzkoušejte čerstvý sýr od značky
Česká chut' na vánoční pomazánky
a další pochoutky.

SÝROVÉ
ŠIŠKY
2

šišky

30
min

SUROVINY:
500 g čerstvého smetanového sýra
Česká chuť
sůl, pepř
200 g mandlí ve slupce

POSTUP:
1. V misce vidličkou rozmíchejte čerstvý sýr, přidejte špetku soli
a pepře. Ze směsi rukama vytvořte na talíři dvě šišky.
2. Mandle postupně zapíchněte do sýrových šišek jako na obrázku.
3. Nakonec ozdobte jehličnatými větvičkami, mašlí a podávejte.

VEGET

51

Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

Sváteční
HRACHOVÁ POLÉVKA
6

porcí

52

80
min

+8

hod
namáčení

VEGET

SUROVINY:
400 g sušeného zeleného
hrachu
1 ½ l vody
1 kostka zeleninového bujónu
4 snítky čerstvé petržele
kudrnky
1 mrkev

1 kořenová petržel
70 g másla
30 g hladké mouky
sůl
pepř
mletý muškátový oříšek
6 plátků toustového chleba

míchejte. Opět přilijte trochu
POSTUP:
vývaru a provařte.
1. Hrách den předem přeberte,
3. Snítky petržele vyndejte z hrnce.
propláchněte a namočte do
Poté polévku tyčovým mixérem
studené vody. Druhý den znovu
rozmixujte a prolisujte přes síto,
propláchněte a v hrnci ho zalijte
abyste se zbavili tužších slupek.
1,5 l čerstvé vody. Přidejte bujón,
Osolte a opepřete, přidejte
2 snítky petržele, oloupanou
špetku muškátového oříšku, za
a na kousky nakrájenou mrkev
stálého míchání přidejte jíšku
a kořenovou petržel. Přiveďte
a polévku krátce povařte.
k varu a na mírném ohni vařte
4. Z toustového chleba vykrojte
doměkka asi hodinu.
vykrajovátkem hvězdičky. Na
2. Než se hrách dovaří, cca 15 mizbylém másle je v pánvi z obou
nut předem připravte jíšku.
stran dozlatova osmažte.
Rozpusťte v hrnci 40 g másla,
5. Polévku servírujte s připravenývsypte mouku a za stálého
mi krutony, posypanou nasekamíchání prosmažte. Přilijte
nými lístky zbylé petržele.
trochu vývaru z hrnce a znovu

Darovat

JE KOUZELNÝ
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KAPR NA MEDU

s ořechy
4

porce

40
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
800 g filetů kapra Rybí trh
Albert
sůl, pepř
80 g másla
90 ml medu
2 lžíce dijonské hořčice
1 lžička worcesterské
omáčky
100 g jader vlašských
ořechů
2 snítky čerstvého kopru
1 citron

POSTUP:
1. Filety z kapra omyjte, osušte papírovou
utěrkou a naporcujte. Rybu osolte
a opepřete.
2. V misce smíchejte rozpuštěné máslo
s medem, hořčicí a worcesterem. Touto
marinádou potřete kapra a přeložte ho
na plech vyložený pečicím papírem.
3. Filety na plechu ještě přelijte zbytkem
marinády. Ořechy nasekejte nahrubo
a posypte jimi kapra. Plech zakryjte
alobalem a pečte v troubě předehřáté
na 180 °C po dobu 18 minut. Pak alobal
sundejte, podlijte rybu trochou vody
a dopékejte dalších 5 minut. Servírujte
se snítkami čerstvého kopru a měsíčky
citronu.

Středomořský

BRAMBOROVÝ
SALÁT
4

porce

60
min

VEGET

SUROVINY:
1 kg brambor typu A
1 červené jablko
2 stonky řapíkatého celeru
2 lžíce nakládaných cibulek
3 lžíce černých oliv bez pecky
100 g rukoly
10 sušených rajčat
1 hrst čerstvé bazalky
2 lžíce majonézy
2 lžíce bílého jogurtu
sůl, pepř
1 citron

POSTUP:
1. Brambory uvařte ve slupce v osolené vodě doměkka.
Ještě teplé brambory oloupejte a nakrájejte na silnější
kousky nebo plátky.
2. Jablko zbavte jádřince a nakrájejte na plátky a pak na
nudličky. Řapíkatý celer očistěte a nakrájejte na tenké
plátky. Jablko i celer přidejte k bramborám spolu
s nakládanými cibulkami, olivami, rukolou, nakrájenými
sušenými rajčaty a nasekanou bazalkou.
3. V misce metličkou smíchejte majonézu, jogurt, trochu
soli, pepře a šťávu z ½ citronu. Dresinkem přelijte salát,
promíchejte a podávejte.
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PEČENÁ
ŠTĚPÁNSKÁ HUSA

se skořicí, brusinkami
a badyánem
4

porce

54

40
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
1 chlazená husa
sůl
6 hvězdiček badyánu
100 g brusinek
6 celých skořic
1 kapusta

pečení přelévejte vyškvařeným
POSTUP:
sádlem. Přebytečné sádlo
1. Husu očistěte od zbytků peří.
naběračkou během pečení
Den předem ji vně i uvnitř
odebírejte.
osolte a nechte v chladu
4. Když je husa upečená
rozležet do druhého dne.
dozlatova, otočte ji a pokračujte
2. Husu položte do pekáče prsíčky
ještě 1 hodinu v pečení.
dolů na dřevěné špejle, aby
5. Ke konci ponořte listy kapusty
se nepřichytila ke dnu. Do
na 3 minuty do vroucí osolené
břišní dutiny vložte 2 hvězdičky
vody. Vyjměte je a krátce
badyánu, lžíci brusinek
ponořte do ledové vody, aby
a 2 celé skořice. Zbytek skořice,
si zachovaly barvu. Nechte
brusinek a badyánu rozložte
okapat. Rozložte listy na
kolem husy do pekáče.
servírovací talíř, husu na ně
3. Podlijte horkou vodou a pečte
položte a podávejte.
1 ½ hodiny na 170 °C. Během

MENU 2

RAVIOLY
S KOZÍM SÝREM

a brusinkovým pestem
4

porce

80
min

+30

min
chlazení

SUROVINY:
300 g hladké mouky
sůl
4 vejce
120 ml olivového oleje
80 g vlašských ořechů
100 g sušených brusinek

VEGET

1 lžička červeného vinného
octa
1 snítka čerstvého tymiánu
300 g čerstvého kozího sýra
pepř
10 g medu
1 citron

Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

POSTUP:
1. V
 robotu s hnětacím hákem nebo ručně uhněťte hladké těsto
z mouky, ½ lžičky soli, 3 vajec a 80 ml olivového oleje. Těsto
přendejte na vál, vytvarujte bochánek, zabalte ho do potravinářské fólie a dejte na 30 minut do chladničky.
2. M
 ezitím v blenderu rozmixujte ořechy, zbylý olivový olej,
brusinky a vinný ocet. Pesto přendejte do misky a odložte
stranou.
3. P
 řipravte si náplň do raviol. V misce promíchejte nasekané
lístky tymiánu, kozí sýr, špetku soli a pepře, med a pár kapek
vymačkané citronové šťávy.
4. Z
 těsta vyválejte tenký plát. Pomocí vykrajovátka vykrojte
hvězdičky o velikosti 6–7 cm. Hvězdičku potřete bílkem z jedné
strany po okrajích a doprostřed hvězdičky opatrně naneste
lžičkou náplň z kozího sýra ve velikosti vlašského ořechu.
Překryjte druhou hvězdičkou a prsty stlačte okraje po celém
obvodu k sobě. Takto opakujte s každou raviolou. Hotové
ravioly vložte do vroucí osolené vody a vařte 3 minuty.
5. P
 odávejte s připraveným pestem, zakápnuté zbytkem olivového oleje.
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MENU 2

LOSOSOVÝ
KRÉM
SUROVINY:
4

porce

56

40
min

BEZ
lepku

50 g mrkve
80 g šalotky
100 g brambor typu C
50 g pórku
15 g másla
300 g filetů lososa
700 ml vody
50 ml bílého vína
1 kostka zeleninového bujónu
sůl
pepř
120 ml smetany ke šlehání (31 %)
2 snítky čerstvé petrželky kudrnky

POSTUP:
1. Mrkev, šalotku a brambory oloupejte a nakrájejte na
kousky. Pórek očistěte a nakrájejte na kolečka. V hrnci
rozehřejte máslo a zeleninu na něm orestujte. Přidejte na kousky nakrájeného lososa a krátce společně
orestujte.
2. Zalijte vodou a bílým vínem, přidejte bujón, ½ lžičky
soli, špetku pepře a vařte 20 minut. Poté přilijte
100 ml smetany a krátce provařte.
3. Vyjměte pár kousků lososa na ozdobu, dejte do misky
a uchovejte v teple.
4. Polévku v hrnci rozmixujte tyčovým mixérem a nalijte
do talířů. Odložené kousky lososa natrhejte a vložte
do polévky. Ozdobte nasekanou petrželkou, zbylou
smetanou a podávejte.

Ochutnejte halibuta, patří k nejchutnějším
a nejvýživnějším mořským rybám.

Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

HALIBUT
NA KAPARECH

s citronovou omáčkou
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
800 g halibuta Rybí trh Albert
sůl
60 g másla
1 lžíce olivového oleje
pepř
2 bio citrony
2 stroužky česneku
2 lžíce sterilovaných kaparů ve slaném
nálevu
1 hrst čerstvé petrželky kudrnky

POSTUP:
1. H
 alibuta očistěte pod tekoucí vodou
a nakrájejte na jednotlivé porce. Filety osolte.
2. V
 pánvi rozehřejte 30 g másla spolu s olivovým olejem. Filety vložte do pánve nejprve
horní stranou. Počkejte, až se maso zatáhne, pak ho opatrně obraťte, osolte
a opepřete. Opékejte na nízkém stupni asi
5 minut.
3. C
 itrony omyjte a jeden nakrájejte na tenké
plátky a klaďte na jednotlivé filety. Rybu
takto duste pod poklicí další 3 minuty. Pak
filety opatrně z pánve přendejte do hrnce
pod pokličku, aby zůstaly teplé.
4. D
 o pánve přidejte zbytek másla. Česnek
prolisujte přímo do ní, aby se na másle
dobře orestoval. Pak ihned přidejte šťávu
z druhého citronu, kapary a nasekanou
čerstvou petrželku.
5. H
 alibuta přendejte zpět do pánve k omáčce.
Dopečte ho asi 30 vteřin na nízkém stupni
a přelijte omáčkou.
6. P
 odávejte společně s bramborovým salátem.

BRAMBOROVÝ
SALÁT s kedlubnami

a křenovou majonézou
4

porce

60
min

VEGET

SUROVINY:
1 kg brambor typu A
2 kedlubny
2 jarní cibulky
1 hrst slunečnicových semínek
1 hrst dýňových semínek
200 g majonézy
50 g čerstvého křenu
1 citron
sůl, pepř

POSTUP:
1. Brambory uvařte ve slupce v osolené vodě. Ještě
teplé brambory oloupejte a nakrájejte na kostky.
2. Kedlubny a cibulky očistěte a nakrájejte na
kostičky. Přidejte do mísy k bramborám, přisypte
semínka a promíchejte.
3. V misce smíchejte majonézu spolu s najemno nastrouhaným očištěným křenem. Ochuťte šťávou
z ½ citronu, solí a pepřem. Dresink přelijte přes
salát, vše dobře promíchejte a podávejte.
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VEPŘOVÁ
PEČENĚ s jablky,

rozmarýnem
a česnekem
6

porcí

58

70
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
1 kg vepřové pečeně
sůl
pepř
40 ml olivového oleje
4 jablka
2 cibule
2 palice česneku
4 snítky čerstvého rozmarýnu

POSTUP:
1. Maso osolte a opepřete, potřete 10 ml oleje
a svažte potravinářským provázkem do válečku.
2. Zprudka v pánvi orestujte ze všech stran na zbylém
rozpáleném oleji.
3. Přendejte do pekáčku, obložte jablky nakrájenými na klínky,
oloupanou cibulí překrojenou napůl, palicemi česneku
překrojenými napůl a celými snítkami rozmarýnu.
4. Pečte odklopené 35 minut v troubě předehřáté na 180 °C.
Pak troubu vypněte a nechte ještě v uzavřené troubě
10 minut dojít.
5. Pečeni podávejte nakrájenou na plátky.

Získejte svou odměnu ve vánoční internetové hře od Alberta. Naplňte KOUZELNOU TAŠKU na Albert.cz a získejte
odměnu – kredity do aplikace Můj Albert nebo hlavní cenu od společností LEGO®, ETA či Fiskars. Vyhrává každý!

Vánoční hra probíhá od 8. 11. do 23. 12. 2021 nebo do ukončení akce. Kompletní pravidla hry najdete na Albert.cz/vanoce.
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Sváteční

PŘÍLOHY
Rádi byste na Vánoce vyzkoušeli
něco nového, ale vaše rodina
má ráda svoji štědrovečerní
klasiku? Zkuste se blýsknout
a překvapit netradičními
přílohami. Zde nabízíme hned čtyři
výtečné a efektní vánoční recepty,
které doplní tradičního kapra,
vepřový řízek nebo třeba vinnou
klobásu.

Tento ubrus a další vánoční dekorace
a bytové doplňky zakoupíte ve vybraných
hypermarketech Albert.
60
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PEČENÉ KAPUSTIČKY

s jablky, granátovým
jablkem a ořechy
4

porce

45
min

porcí

20 ml olivového oleje
150 g vlašských ořechů
pepř
1 granátové jablko

POSTUP:
1. K
 apustičky vložte do vroucí osolené vody
a vařte 3 minuty. Prudce zchlaďte v ledové vodě a nechte oschnout.
2. Jablko přepulte, zbavte jádřince a nakrájejte na 0,5cm plátky.
3. N
 a pánvi rozehřejte olivový olej a orestujte na něm dozlatova kapustičky s jablkem a ořechy.
4. P
 odle chuti osolte a opepřete. Přendejte
do servírovací mísy a posypte semínky
granátového jablka.

CELEROVÉ RAGÚ

s mandlemi
4

porce

45
min

POSTUP:
1. V menším hrnci rozehřejte olej a orestujte na něm
oloupaný celer nakrájený na malé kostičky. Přidejte nahrubo nasekané mandle a znovu restujte.
2. Přilijte smetanu, osolte, opepřete a vařte na mírném ohni 30 minut doměkka.
3. Podávejte jako přílohu posypané nasucho orestovanými mandlovými plátky.

min

BEZ
lepku

mletý muškátový oříšek
1 cibule
sůl
pepř
1 snítka čerstvého rozmarýnu

POSTUP:
1. Brambory a cibuli oloupejte a nakrájejte na tenké
plátky, cibuli ještě rozeberte na kroužky. Kulatou
zapékací mísu o průměru 22 cm vyložte plátky
slaniny od středu směrem k okraji tak, aby se
překrývaly a aby plátky přesahovaly přes okraj.
2. Smetanu, mléko a špetku muškátového oříšku
přiveďte k varu v malém rendlíku a ihned stáhněte z plotýnky.
3. Plátky brambor a kroužky cibule navrstvěte do
slaninou vyložené zapékací mísy. Každou vrstvu
posolte a opepřete. Zakončete vrstvou brambor,
přelijte smetanovou směsí a nakonec překryjte
anglickou slaninou.
4. Pečte 35 minut v troubě předehřáté na 180 °C.
Ozdobit můžete čerstvým rozmarýnem.

Vyberte si

KROUPY SE ŠPENÁTEM

a piniovými oříšky
porce

sůl
pepř
50 g mandlových
lupínků

45

SUROVINY:
600 g brambor typu A
300 g anglické slaniny – plátky
100 ml smetany ke šlehání (31 %)
100 ml plnotučného mléka

4

VEGET

SUROVINY:
15 ml olivového oleje
500 g celeru
70 g loupaných mandlí
100 ml smetany (31 %)

ve slanině
6

VEGAN

SUROVINY:
600 g růžičkové kapusty
sůl
1 jablko

GRATINOVANÉ
BRAMBORY

JE KOUZELNÝ
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60
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
2 l vody
4 kostky zeleninového
bujónu
400 g krup
1 cibule
200 g baby špenátu
2 hrsti piniových
oříšků
1 citron
sůl, pepř
1 lžíce olivového oleje
1 hrst čerstvého
tymiánu

POSTUP:
1. V
 odu přiveďte k varu a smíchejte s kostkami bujónu. Přidejte propláchnuté,
scezené kroupy a vařte doměkka asi
25 minut. Po uvaření kroupy opět sceďte a dejte stranou.
2. C
 ibuli očistěte a nakrájejte na kostičky.
Špenát operte. Kroupy spolu s cibulí,
špenátem a piniovými oříšky vložte do
hlubšího pekáčku a zapékejte v troubě
předehřáté na 200 °C asi 15 minut.
3. P
 o upečení přidejte do pekáčku šťávu
z citronu, osolte, opepřete, přidejte olivový olej a tymián a vše promíchejte.
4. P
 řendejte kroupy do servírovací mísy
a podávejte.
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JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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Vánoční

TVAROHOVÁ
ŠTÓLA
1

štóla

110
min

VEGET

SUROVINY:
370 g másla
200 g cukru krupice
1 vanilkový cukr
2 vejce
250 g jemného tvarohu v kostce
520 g polohrubé mouky

1 kypřicí prášek do pečiva
sůl
100 g rozinek
100 g mandlí
50 g kandovaného ovoce
20 ml rumu
100 g cukru moučky

3. Přendejte na plech a pečte
POSTUP:
50 minut v troubě předehřáté
1. V míse vyšlehejte mixérem
na 180 °C.
250 g změklého másla s cukrem
a vanilkovým cukrem. Postupně 4. Mezitím rozpusťte v rendlíku
zbylé máslo. Ještě horkou
přidávejte vejce a poté
upečenou štólu potřete
zašlehejte tvaroh. Přidejte 500 g
rozpuštěným máslem. Pak ji
mouky, kypřicí prášek a špetku
hustě posypte moučkovým
soli. Vmíchejte rozinky, mandle,
cukrem.
kandované ovoce a rum.
2. Těsto přendejte na pomoučený 5. Nakrájejte na plátky a podávejte
nebo štólu zabalte do alobalu
vál, prohněťte a vyválejte
a nechte ji v chladu několik dnů
obdélník silný cca 2 cm. Delší
rozležet.
kraje přehněte do středu
a nakonec těsto opět po delší
straně přeložte ještě napůl.
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PLAŤTE KARTOU

A ZÍSKEJTE BOD NAVÍC PŘI NÁKUPU NAD 200 Kč.

Akce platí ve všech prodejnách Albert (kromě Brno – Moravské náměstí 754/13 a Praha – náměstí Míru 1356/8) od 10. 11. 2021 do 4. 1. 2022
nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách. Více informací naleznete na www.albert.cz/eta, www.albert.cz/noze nebo u informací prodejen.
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Pantone 1375
CMYK 0-45-94-0

SDÍLEJTE
KAMPAŇOVÉ BODY

SE SVÝMI BLÍZKÝMI DIGITÁLNĚ
V APLIKACI MŮJ ALBERT
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Silvestr a Nový rok 31. prosince – 1. ledna

Darujte na letošní Silvestr neopakovatelnou party, na kterou se bude
celý rok vzpomínat. Stačí jen tři věci: skvělé jídlo, kvalitní pití
a příjemná společnost. Díky následujícím stránkám připravíte stylové
dekorace, originální koktejly i delikátní jednohubky. A na závěr všechny
překvapíte skutečnou bombou, vánočním trifle pohárem. Už jen pustit
ten správný playlist a oslavy nového roku mohou začít.

Fotografie: Vladimír Cimický / Foodstyling: Zuzana Štěpničková, Tereza Langmajerová
Dekor: Eva Justichová / Text: Tereza Langmajerová, Naďa Fidrmucová / Nádobí a dekor: Butlers
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Na zdraví!
PARTY MŮŽE

ZAČÍT
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Vánoční

Slavnostní

CITRUSOVÝ
KOKTEJL

4

drinky

10
min

+30

min
chlazení

VEGAN

SUROVINY:
250 ml vodky
30 ml bezinkového sirupu
200 ml džusu z červeného
pomeranče

250 ml mandarinkového džusu
60 ml zázvorového piva
4 snítky čerstvého rozmarýnu
1 granátové jablko
kostky ledu

POSTUP:
1. V
 e větším džbánu smíchejte vodku, bezinkový sirup a oba
džusy. Dejte do lednice, dokud nebude nápoj dostatečně
studený a připravený k podávání.
2. T
 ěsně před podáváním přidejte kostky ledu, zázvorové pivo
a semínka granátového jablka. Servírujte v nižších sklenicích
se snítkou čerstvého rozmarýnu nebo máty.

68

GIN SMASH

4

drinky

20
min

VEGAN

SUROVINY:
380 g ovoce liči
4 hrsti kostek ledu
180 ml ginu

500 g jahod
4 lžíce javorového sirupu
1 lžička mleté skořice
2 lžičky vanilkového extraktu
1 citron
sůl
8 snítek čerstvé máty
400 ml perlivé vody

3. Nadrťte 2 hrsti ledu společně
POSTUP:
s čerstvou mátou. Led můžete
1. Liči oloupejte, vyndejte pecku
dát do kuchyňské utěrky
a dejte do mixéru společně
a nadrtit paličkou na maso.
s 2 hrstmi kostek ledu a ginem.
4. Koktejl servírujte do 400ml
Rozmixujte.
sklenic – rozdělte do nich
2. Do džbánu dejte očištěné jahorovnoměrně směs s liči,
dy, javorový sirup, skořici, vajahodovou směs a následně
nilkový extrakt, šťávu z citronu
přidejte rozdrcený led s mátou.
a špetku soli. Použijte barmanNakonec zalijte každou sklenici
ské drtítko nebo jiný nástroj na
100 ml perlivé vody a dozdobte
nadrcení ingrediencí, aby se
lístkem čerstvé máty.
rozvinula chuť a aroma.
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Nealko koktejl
MRAZIVÝ
POLIBEK

4

drinky

10
min

+2

hod
mražení

SUROVINY:
500 g ostružin
80 g třtinového cukru
3 limety

VEGAN

4 hrsti ledu
400 ml perlivé vody
1 snítka čerstvé máty

POSTUP:
1. Dejte 16 nejhezčích ostružin
mrazit na 2 hodiny do
mrazáku, aby získaly krásně
omrzlý efekt.
2. Do větší skleněné nádoby
dejte zbytek ostružin, přidejte
třtinový cukr a vymačkanou
šťávu ze 2 limet. Vše dobře
podrťte barmanským
drtítkem, aby se chuť i aroma
rozvinuly.
3. Led nadrťte ve výkonném
mixéru nebo v kuchyňské
utěrce paličkou na maso.
4. Drink servírujte do nižších
sklenic, vždy nejprve
ostružinovou vrstvu, následně
zasypte nadrceným ledem
a zalijte 100 ml perlivé vody.
Servírujte ozdobené plátkem
limety, lístkem čerstvé máty
a mraženými ostružinami. 69
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OVOCNÉ
JEDNOHUBKY

v čokoládě
4

porce

20
min

VEGET

SUROVINY:
3 mandarinky
3 kiwi
1 ananas
200 g mléčné čokolády
50 g strouhaného kokosu
50 g mandlí
50 g lískových ořechů

POSTUP:
1. Ovoce oloupejte, nakrájejte na kousky
a dejte stranou.
2. Ve vodní lázni rozehřejte čokoládu. Do
3 misek nasypte zvlášť strouhaný kokos,
najemno nasekané mandle a lískové
ořechy.
3. Potom kousky ovoce napíchněte na
párátko nebo špejli. Nejprve do poloviny
ovoce namočte v rozpuštěné čokoládě
a pak obalte v kokosu, mandlích nebo
oříšcích.
4. Nechte v chladu zatuhnout a podávejte se
stylovými napichovátky.

ČOKO MARTINI

s jahodami
4

drinky

70

10
min

VEGET

SUROVINY:
200 g tmavé čokolády
(70 %)
200 ml vodky
120 ml jahodového
sirupu
1 balení lyofilizovaných
jahod
1 hrst ledu
4 čerstvé jahody

POSTUP:
1. Rozdrťte lyofilizované jahody na prach, okraj sklenice na martini
namočte do vodky a pak obalte v jahodovém prachu tak, že
sklenici obrátíte dnem vzhůru a otočíte několikrát v prachu.
2. Čokoládu rozpusťte v mikrovlnné troubě ve žáruvzdorné misce
po dobu 30 sekund nebo rozpusťte nad vodní lázní. Pak nechte
chvilku vychladnout.
3. Vodku s jahodovým sirupem nalijte do mísy, přidejte čokoládu
a pomalu zamíchejte, dokud nezískáte hladkou texturu drinku.
4. Pro každý koktejl vždy naplňte koktejlový shaker několika
kostkami ledu, přidejte ¼ čokoládové směsi a rázně protřepte po
dobu 30 sekund. Nalijte do připravené sklenice na martini. Takto
opakujte s každým drinkem.
5. Pokud chcete, ozdobte ještě sklenici čerstvou jahodou. Na zdraví.
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Malé velké

POHOŠTĚNÍ
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1.

2.

3.

4.
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3.

2.

1.
STROMEČKY

z listového těsta
s uzeným lososem
20

kusů

30
min

VÁNOČNÍ
DATLE

plněné kozím
sýrem
20

SUROVINY:
150 g crème fraîche
2 hrsti čerstvého kopru
¼ lžičky soli
¼ lžičky pepře
2 balení rozváleného listového těsta
100 g uzeného lososa Albert
Excellent – plátky
1 vejce

POSTUP:
1. C
 rème fraîche promíchejte se 2 lžícemi nakrájeného kopru, solí a pepřem.
2. R
 ozválená těsta potřete připravenou
směsí a rozkrájejte na tenké proužky
široké cca 2 cm.
3. U
 zeného lososa nakrájejte na proužky
o trošku užší než těsto a naskládejte je
navrch.
4. P
 řipravené proužky skládejte jako harmoniku. Každý další sklad udělejte
o trochu širší než předcházející, aby
vznikl tvar stromečku.
5. S
 tromečky propíchněte půlkou špejle
a dejte na plech vyložený pečicím papírem.
6. P
 otřete je rozšlehaným vejcem a pečte
20 minut v troubě vyhřáté na 180 °C.
7. S
 ervírujte posypané čerstvým koprem.

74

kusů

10
min

LOSOSOVÝ
TATARÁK

do skleničky
8

kusů

12

min

+2

hod
chlazení

BEZ
lepku

VEGET

SUROVINY:
150 g měkkých sušených
datlí
150 g čerstvého kozího
sýra
80 g pekanových ořechů
3 snítky čerstvého tymiánu

POSTUP:
1. Datle opatrně nařízněte
a naplňte čerstvým
kozím sýrem.
2. Posypte nadrcenými
pekanovými ořechy.
Servírujte posypané
nasekaným čerstvým
tymiánem.

SUROVINY:
200 g filetu z uzeného
lososa Albert
Excellent – porce
½ salátové okurky
1 avokádo

1 hrst čerstvé pažitky
1 hrst čerstvého
kopru
1 citron
1 lžíce olivového oleje
sůl, pepř

POSTUP:
1. L
 ososa, očištěnou okurku a oloupané
avokádo nakrájejte najemno. Trošku od
každého z nich nechte na ozdobu. Vše
promíchejte se 2 lžícemi nakrájené pažitky a kopru, citronovou šťávou, olivovým
olejem, solí a pepřem.
2. D
 ejte do lednice na 2 hodiny marinovat.
Poté rozdělte do skleniček se stopkou
a ozdobte nasekanou pažitkou, plátky
avokáda, kousky lososa a okurky. Podávat
můžete s celozrnnými
krekry.
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Hruškový

APEROL CIDER
SPRITZ 4 40
drinky

SUROVINY:
3 hrsti ledu
120 ml aperolu
400 ml hruškového cideru

min

VEGAN

120 ml jablečného džusu
2 hrušky
4 snítky čerstvého
rozmarýnu

POSTUP:
1. Sklenice na sekt nebo na víno
naplňte ledem, do každé asi
4 kostky, podle velikosti.
2. Do každé sklenice nalijte 30 ml
aperolu a zbytek sklenice doplňte vždy 100 ml hruškového

cideru. Nechte místo na trošku
jablečného džusu na závěr.
3. Hrušky očistěte, jednu nakrájejte na malé kostičky a rozdělte
do sklenic. Druhou nakrájejte
na tenké plátky a ozdobte
skleničky společně se snítkou
čerstvého rozmarýnu.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

4.

SUROVINY:
100 g sýra gouda
100 g modrého sýra
200 g krémového sýra
pepř

SÝROVÉ
KULIČKY
20

kusů

30
min

+60

min
chlazení

VEGET

100 g sušených brusinek
100 g nesolených pistácií
100 g vlašských ořechů
150 g slaných tyčinek

POSTUP:
1. Do mísy najemno nastrouhejte
sýr gouda a modrý sýr nadrobte. Promíchejte s krémovým
sýrem a podle chuti opepřete
čerstvě namletým pepřem.
Směs dejte do lednice na hodinu vychladit.

2. Brusinky nasekejte najemno
a vsypte do misky. Do druhé
misky vsypte pistácie a ořechy
nadrcené na menší kousky.
3. Ze sýrové směsi vytvarujte
kuličky a obalujte je v brusinkách nebo oříšcích. Pak do kuliček zapíchněte slané tyčinky.
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Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

NOVÝ ROK 2022

z listového těsta
6

porcí

30
min

VEGET

SUROVINY:
1 lžička soli
2 balení vyváleného listového těsta

76

POSTUP:
1. T
 ěsto nakrájejte na proužky cca 1 cm široké,
přepulte a vytvarujte z nich číslice. Poskládejte z nich na plech vyložený pečicím papírem
letopočty. Poklaďte je těsně vedle sebe, aby
se při pečení spojily a držely pak pohromadě.
2. P
 ečte v troubě předehřáté na 200 °C
20 minut dozlatova.
3. P
 odávejte třeba s rajčatovou nebo sýrovou
salsou.

Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

CUPCAKY CHAMPAGNE

pro příchod nového roku
12

porcí

70
min

+60

min
chlazení

SUROVINY:
240 g hladké mouky
1 lžička kypřicího
prášku do pečiva
1 bio citron
220 g másla
180 g cukru krupice
2 vejce
1 vanilkový cukr
150 ml smetany (33 %)
70 ml sektu nebo
prosecca
300 g bílé čokolády
120 g cukru moučky
200 g žervé
12 kulatých sladkých
sušenek
1 tuba zlaté polevy

VEGET

POSTUP:
1. V míse smíchejte mouku, kypřicí prášek
a nastrouhanou kůru z dobře omyté půlky 5. Rozpusťte 100 g čokolády ve vodní lázni.
Přidejte moučkový cukr, zbylé máslo
citronu.
pokojové teploty, žervé, zbylý sekt
2. V jiné míse vyšlehejte 120 g změklého másla
a vymíchejte dohladka.
s krupicovým cukrem, vejci, vanilkovým
cukrem, smetanou a 30 ml sektu. Smíchejte 6. Polevu přendejte do zdobicího sáčku
se širokou špičkou a ozdobte vychladlé
se sypkými ingrediencemi.
muffiny.
3. Formu na muffiny vyložte papírovými
7. Rozpusťte 200 g čokolády ve vodní lázni,
košíčky a naplňte je do ¾ těstem.
namočte do ní sušenky a nechte ztuhnout.
4. Pečte 25–30 minut v troubě předehřáté na
Na ně pak nakreslete zlatou polevou číslice
180 °C. Vyndejte muffiny z trouby a nechte
nového roku. Zapíchněte do krému.
vychladnout cca 1 hodinu.
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Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

Rozjedte' to

NAPLNO
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Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

VÁNOČNÍ TRIFLE

s bobulovým ovocem
SUROVINY:
8 plátků želatiny
400 g cukru krupice
400 ml ginu
210 g jahod
210 g borůvek
210 g malin
125 g másla
2 vejce
½ lžičky mandlového extraktu

10

porcí

120
min

+5

hod
chlazení

125 g hladké mouky
1 kypřicí prášek na pečení
3 sáčky vanilkového pudinku
1,5 l plnotučného mléka
½ lžíce kukuřičného škrobu
1 tuk na pečení
1 lžíce medu
15 g blanšírovaných mandlí
1 smetana ke šlehání (40 %)

a pečte v troubě na 180 °C po dobu
POSTUP:
20–25 minut. Když zapíchnete špejli do
1. Pro přípravu želé namočte plátky
piškotu, měla by zůstat suchá. Piškot
želatiny do mísy se studenou vodou
nechte vychladnout na mřížce.
na 5 minut. V malém rendlíku
4. Připravte si vanilkový pudink dle
zahřejte 300 ml vody se 75 g cukru
návodu na obalu. Připravený pudink
krupice, dokud nebude vřít, a vařte
v rendlíku přikryjte potravinovou fólií
po dobu 2 minut. Odstavte z ohně
a dejte chladit do lednice.
a do směsi přilijte 300 ml ginu,
5. K přípravě dekorace lehce potřete
promíchejte. Z nabobtnalé želatiny
tukem pečicí plech. Ve středním
vymačkejte přebytečnou vodu
hrnci rozehřejte 100 g cukru krupice,
a přidejte ke směsi s ginem. Když
lžíci medu, 3 lžíce vody a míchejte
dostane směs pokojovou teplotu,
do rozpuštění cukru. Zvyšte plamen
vezměte 200 g namíchané směsi
a nechte vařit po dobu 7–10 minut
ovoce (jahody, borůvky, maliny)
bez míchání, až zezlátne. Sundejte
a umístěte na dno velké skleněné
z plotny, nalijte na připravený plech
mísy, přelijte směsí želatiny s ginem
co nejtenčí vrstvu směsi a posypte
a nechte chladit 5 hodin v lednici.
rovnoměrně nasekanými mandlemi.
2. Mezitím si vytvořte ovocný kompot.
Nechte vychladnout a ztuhnout a pak
Do středního hrnce dejte 280 g směsi
rozbijte na ozdobné střepy. Dalších
ovoce společně se 100 ml ginu a 25 g
150 g ovoce posypte 25 g cukru
cukru krupice. Společně vařte za
a zahřejte společně s cukrem na pánvi
stálého míchání na mírném plameni,
a nechte lehce zkaramelizovat, asi
dokud se cukr nerozpustí a ovoce
3 minuty.
nevytvoří kašovitou hmotu. Pak
6. Pak celý dezert sestavte po vrstvách.
nechte vychladnout.
Připravte si piškot a vykrojte ho
3. Nyní připravte piškot. Vymažte
z formy tak, aby kopíroval velikost
koláčovou formu o průměru 20,5 cm
nádoby a aby nikde nebyly mezery.
a vyložte ji pečicím papírem. Ve větší
Přitiskněte ho opatrně k želé. Piškot
míse vyšlehejte 125 g másla a 125 g
pokryjte rovnoměrnou vrstvou
cukru krupice, až vznikne nadýchaný
ovocného kompotu, pak přidejte
krém. Postupně přidávejte rozšlehaná
vrstvu pudinku. Nakonec vyšlehejte
vejce a mandlový extrakt a šlehejte
šlehačku se dvěma lžícemi cukru
při každém přidání. Prosejte mouku,
ručním mixérem. Šlehačkou ozdobte
smíchejte ji s kypřicím práškem
pudink, přidejte karamelizované ovoce
a přidejte postupně do máslové směsi.
a ozdobte ozdobnými střepy.
Těsto přelijte do koláčové formy

Silvestrovský

CAMEMBERT
VE FRAKU
4

porce

15

min

VEGET

SUROVINY:
1 balení slaných krekrů
2 camemberty NP Bio
1 balení černých oliv Albert Excellent
POSTUP:
1. Na servírovací tác rozložte krekry.
2. Sýry nakrájejte na osminy a položte je
na krekry.
3. Z oliv vykrájejte trojúhelníky na
„motýlky“ a malé „knoflíky“ a ozdobte
jimi připravené osminy sýra.
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Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

Parády

ZVLÁDNETE VYROBIT

DOMA
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Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

SILVESTROVSKÁ
HVĚZDA 1 20
hvězda

z papírových
sáčků

CO BUDETE POTŘEBOVAT:
7 malých papírových pytlíků nebo
dárkových taštiček
1 nůžky
1 lepidlo
1 provázek

min

POSTUP:
1. Připravte si papírové pytlíky. Běžně je
zakoupíte v papírnictví nebo použijte
a zrecyklujte staré vánoční dárkové taštičky.
2. Ze strany otevírání ustřihněte z každé strany
roh, jak vidíte v kroku 2, zhruba do půlky délky
pytlíku, tak aby vznikla špička. Postup opakujte
se všemi 7 papírovými pytlíky.
3. Pak pytlíky jeden po druhém přilepte dnem
k sobě pomocí lepidla, až vám vznikne dlouhá
harmonika.
4. Chytněte konce prvního a posledního pytlíku
a celou hvězdu roztáhněte do kruhu. Vznikne
vám krásný tvar jako na obrázku. Poslední
a první cíp hvězdy pak spojte pomocí lepidla,
aby hvězda držela, a v cípu udělejte nůžkami
malou dírku, kterou protáhněte provázek na
zavěšení. Krásná silvestrovská nebo vánoční
ozdoba je hotová.

81

Zkuste

S NÁMI

SÝROVÁ POMAZÁNKA

s domácími parmazánovými
krekry
4

porce

min

+1

hod
chlazení

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

VEGET

/ advertorial

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

45

POSTUP:
1. Sýr Fourme d’Ambert nastrouhejte
nahrubo a smíchejte s tvarohem.
2. Do sýrové směsi zašlehejte med,
oloupaný a 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.
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BRIE CHATEAUX
DE FRANCE

SUROVINY:

200 g těstovin – uvařených
200 gramů sýru Brie
Chateaux de France
1 vejce
70 ml smetany ke šlehání
sůl, pepř, mletá paprika
olej na vymazání pečící misky
VEGET

POSTUP:
1.

2.
3.

Sýr nahrubo nastrouháme,
¾ smícháme s vejcem a
smetanou a promícháme s
uvařenými těstovinami.
Dáme do pečící misky
vymazané olejem a necháme
péct 20 minut při teplotě 180 oC.
Poté navrch přidáme zbylý sýr,
a ještě pečeme cca 5 minut až
je povrch zlatavý. Servírujeme
se zeleninovým salátem.

/ advertorial

Zapečené těstoviny se sýrem
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100 % MOŘSKÝCH RYB
Z CERTIFIKOVANÝCH ZDROJŮ

Z CERTIFIKOVANÝCH ZDROJŮ POCHÁZEJÍ
VŠECHNY CHLAZENÉ MOŘSKÉ RYBY.

PROSTŘÍHEJTE SE
S KLASÁČKEM
K AUTU!
Vybírejte si výrobky se značkami kvality (např. Klasa,
Regionální potravina, BIO) a zapojte se do soutěže
„Stříhejte kolem dokola“. K dobrému pocitu z kvalitní
stravy tak navíc přibude i šance na výhru jedné z hlavních
cen – roční zapůjčení jednoho ze tří osobních automobilů.
Soutěžit můžete až do 2. ledna 2022. Vše o soutěži
včetně herní karty naleznete na akademiekvality.cz.

inzerce
217x122,5_Albert_Klasa_KAROQ-NA-ROK_B.indd 1
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vykouzlete si klidné svátky

Kupte 6x2l Kofola,
registrujte se na webu

a

vyhrajte!
2×

1000
×

2×
VOUCHER NA POBY
T V AMENITY RESO
RT
ORLICKÉ HORY V
HODNOTĚ 50 000
KČ

PÁR EXKLUZIVNÍCH
KOFOLA PONOŽEK
Domácí kofokino

Akce platí ve všech supermarketech a hypermarketech ALBERT od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021.
Více info na www.kofola.cz/souteze

AŤ TYTO

VÁNOCE

STOJÍ ZA TO!

JACK & COLA

Jack Daniel’s Je registrovanÁ ochrannÁ znÁmka. ©2021 Jack Daniel’s. všechna prÁva vyhrazena.

TIP NA
VÁNOčNÍ
DÁREK

inzerce

NOVÉ

BAREVNÉ
HRANOLKY
100% příro

d

Ní

bez

• seZnamTe sE s BareVnými HranOlky
z PeRuánSkých Odrůd bRambOr
• noVé od FarM frItes!
vyzKouŠEjte!!

do

dAt

e č n ýc h B a r v I v

NajDete ve VybrAnýcH
proDeJnách albeRt
www.farmfrites.cz

Farm Frites Česko-Slovensko

CUKROVÍ
INGREDIENCE NA TĚSTO A KRÉM:
• Gervais Original 80g • 2 lžíce moučkového cukru
• 210 g hladké mouky • 1/2 lžičky prášku do pečiva
• 100 g másla • 70 g moučkového cukru
• 2 lžíce bílého jogurtu
NA OZDOBENÍ:
• Čokoládová poleva • Mleté oříšky nebo čokoládové či barevné sypání
POSTUP:
Mouku prosejte s práškem do pečiva, přidejte máslo, cukr, jogurt a citronovou šťávu. Vypracujte
těsto. Ihned ho rozválejte na 2–3 mm silnou placku, vykrájejte hvězdičky, položte na plech
vyložený papírem na pečení a pečte v troubě vyhřáté na 200°C. Pečte krátce, hvězdičky by
měly zůstat bledé. Nechte vychladnout a mezitím připravte krém. Cukr zapracujte do Gervais.
Slepujte k sobě vždy dvě hvězdičky a zdobte je čokoládovou polevou. Skladujte v chladu.
Další recepty najdete na www.gervais.cz
inzerce
inz. Gervais Vánoce Albert 217x122,5 finl.indd 1

2021

2021
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www.franzjosefkaiser.cz

Daruj tomu, kdo to nečeká

K dostání ve vybraných prodejnách.
Platí do vyprodání zásob.
inzerce
Vanoce 2021 vizual Albert 217x122_5 mm 04.indd 1

Dárkové sady pro potěšení

K dostání na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
Nabídka platí do vyprodání zásob.

19.08.2021 8:58

K dostání ve vybraných
prodejnách Albert

Prožijte vánoce s

NAŠE UMĚNÍ ČOKOLÁDY

inzerce
inzerce_AlbertMag_AtelierVanoce2021_217x122,5_05.indd 1
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Pĳte zodpovědně

Podporujte
vína v národních
barvách

Na náš další
skvělý ročník!
Na život
jako víno!

ZÍSKEJTE KÁVOVAR ZA

999

Kč*

Ilustrační foto.

Cena za kávovar je platná při koupi alespoň
4 krabiček NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

VLOŽTE DO KOŠÍKU ALESPOŇ 4 BALENÍ NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU A MŮŽETE
MÍT KÁVOVAR MINI ME JEN ZA 999 KČ. AKCE PLATÍ VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH ALBERT
OD 1. 12. 2021 DO 28. 12. 2021 NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB. *DOPORUČENÁ CENA.

inzerce
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S našimi tradičními utopenci je každý
den sváteční

Sváteční
utopence
680 g

K dostání ve vybraných pro
prodejnách

korunni.cz

Voda dní
inzerce

भारत
INDIE
NA VAŠEM TALÍŘI

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech ALBERT.

Vonoklasy 155-156, 252 28 Černošice
tel.: +420 257 712 917-8, e-mail: office@fwtandoori.cz, www.fwtandoori.cz

PŘIPRAVENA
NA VÁNOCE
S N OV Ý M S VÁT E Č N Í M
DESIGNEM

UDĚLEJTE SI RADOST VÁNOČNÍM DÁRKEM

STARBUCKS ® HOLIDAY BLEND A TOFFEE NUT LATTE

DOKONALÉ PRO VÁNOČNÍ NÁLADU U VÁS DOMA

D AV I D O F F C A F É .
W I T H O U T A D O U B T.
K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

ŠAMPAŇSKÉ
MUMM CORDON ROUGE

je vlajkovou lodí značky G. H. Mumm.
Vychutnejte si jiskrné šampaňské, které je vhodné
pro oslavu úspěchu či vítězství i jako aperitiv.
Mumm Cordon Rouge je vytvořeno z pečlivě vybraných
odrůd vinné révy rostoucích v oblasti Champagne,
a to pouze povolenými výrobními postupy, což
garantuje jeho nepřekonatelný charakter
a�nejvyšší kvalitu.
Naleznete ve vybraných prodejnách Albert.

@MUMMCZ | PIJTE S ROZUMEM

inzerce

U rčeno osobám starším 1 8 let.
Vychutnávejte zodpovědně. Děkuj eme.

inzerce

www.cantiwine.com

NETRADIČNÍ
PÁLENKA

Plody trnky jsou sbírány až po prvních
mrazech pro docílení překvapivě jemné
chuti pálenky a z degustace se tak stává
unikátní okamžik.
Dostupná na vybraných prodejnách Albert.

VYCHUTNEJTE SI

ELEGANTNÍ

VÁNOCE

VYZKOUŠEJTE NOVINKU
BOŽKOV REPUBLICA HONEY
Karibské nasládlé rumy, z nichž některé
zrály až 8 let, pro které jsou typické
tóny vanilky, sušeného ovoce a oříšků,
dodávají společně s včelím medem
poctivému rumovému likéru Honey
zlatavě hnědou barvu, příjemnou vůni
a nezapomenutelnou chuť.
Vychutnat si ho můžete samotný při
pokojové teplotě s kostkou ledu.
BOzKOV.CZ
PIJSROZUMEM.CZ

Božkov Republica Honey k dostání ve vybraných prodejnách.

spolu jsme SAMI SEBOU

inzerce
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Raise your Standards
in Vodka.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

APERITIVO ITALIANO

I N S P I R AC E :

CAMPARI
PROSECCO / SODA
LED / POMERANČ

CampariCz

CRODINO Biondo
SODA
LED / POMERANČ
I N S P I R AC E :

BEZ
ALKOHOLU

Noblesní, skutečné,
sedminásobné

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

Naleznete ve vybraných
prodejnách Albert

Bleskurychle zatočí
s mastnotou

DLOUHOTRVAJÍCÍ

SVĚŽEST A HEBKOST
PRO VAŠE PRÁDLO

NYNÍ

na vybraných
hypermarketech Albert
dostupné také
ve výhodném větším
balení

NYNÍ ZA
AKČNÍ CENY
v hypermarketech
Albert

Akce platí od 1. 12. 2021 do 4. 1. 2022.

inzerce

Sladká

Vánoční
cukroví

ZE 4 DRUHŮ
TĚST

110 Foodstyling a text: Adéla Říhová / Fotografie: Lucie Čermáková

Zažijte opravdu kouzelné Vánoce s naší hvězdnou kolekcí vánočního
cukroví! Díky receptům na čtyři různá vánoční těsta se můžete krok
za krokem naučit jednotlivé postupy nebo si těsta přinést už hotová
z Albertu a ušetřit tak čas na vánoční relax a pohodu.

OŘECHOVÉ HVĚZDY

s povidly

30

kusů

SUROVINY VČETNĚ
PŘÍPRAVY TĚSTA:
450 g hladké mouky
100 g lískových ořechů
320 g másla
160 cukru moučky
3 vejce
150 g povidel
1 lžíce rumu
1 hrst vlašských ořechů
50 g hořké čokolády (70 %)
1 lžička slunečnicového oleje

SUROVINY S HOTOVÝM
TĚSTEM ALBERT:
50 g hladké mouky
1 oříškové linecké těsto Albert
150 g povidel
1 lžíce rumu
1 hrst vlašských ořechů
50 g hořké čokolády (70 %)
1 lžička slunečnicového oleje

100
min

+4

hod
odležení

VEGET

Doba přípravy
s hotovým
těstem Albert:

80
min

POSTUP:
1. V míse smíchejte 400 g hladké mouky, rozemleté lískové
ořechy, měkké máslo nakrájené na kostky, moučkový cukr
a 3 žloutky. Bílky dejte stranou. Zpracujte na hladké těsto
a zabalte ho do potravinářské fólie. Dejte na 4 hodiny
odpočinout do lednice nebo použijte hotové oříškové
těsto Albert.
2. Na pomoučeném vále vyválejte ořechové těsto na 3 mm
silnou placku a vykrajovátkem vykrojte hvězdy o velikosti
6 cm.
3. Hvězdy opatrně přendejte na plech opatřený pečicím
papírem.
4. Cukroví pečte v troubě předehřáté na 180 °C 8 minut.
Po upečení nechte cukroví zcela vychladnout na mřížce.
5. V misce vidličkou smíchejte povidla s rumem a přendejte
je do cukrářského pytlíku. Vlašské ořechy nasekejte
nadrobno.
6. Čokoládu nalámejte na kousky, vsypte do žáruvzdorné
misky a rozpusťte ve vodní lázni. Přidejte olej
a promíchejte na polevu.
7. Spodní půlku hvězdy potřete povidly o velikosti lískového
ořechu. Přikryjte horní půlkou hvězdy a opatrně stiskněte,
aby se slepily.
8. Hvězdy ozdobte čokoládovou polevou. Pak je posypte
nasekanými ořechy a nechte zaschnout. Uložte je do
111
papírové krabice.

KOKOSOVÉ HVĚZDY

s bílou čokoládou
30

kusů

+4

hod
odležení

60
min

VEGET

Doba přípravy
s hotovým
těstem Albert:

40
min

SUROVINY VČETNĚ
PŘÍPRAVY TĚSTA:
450 g hladké mouky
100 g strouhaného kokosu
350 g másla
210 g cukru moučky
3 vejce
100 g bílé čokolády
40 ml smetany ke šlehání (33 %)

POSTUP:
1. Do mísy prosejte 400 g hladké mouky,
pak vsypte kokos, měkké máslo
nakrájené na kostky,
160 g moučkového cukru a 3 žloutky.
Bílky dejte stranou. Vše vypracujte
na hladké těsto a zabalte ho do
potravinářské fólie. Dejte na 4 hodiny
odležet do lednice nebo použijte hotové
kokosové těsto Albert.
2. Na pomoučeném vále vyválejte
kokosové těsto na 3 mm silnou placku
a vykrajovátkem vykrojte hvězdy
o velikosti 6 cm. Pro slepení budete
potřebovat stejný počet plných hvězd
na spodní část a hvězd s otvorem na
horní část.
3. Spodní hvězdy opatrně přendejte na
plech opatřený pečicím papírem. Na
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SUROVINY
S HOTOVÝM
TĚSTEM ALBERT:
50 g hladké mouky
1 kokosové linecké
těsto Albert
50 g cukru moučky
100 g bílé čokolády
40 ml smetany ke
šlehání (30 %)

druhý plech vyložený pečicím papírem
opatrně přendejte hvězdy s otvorem.
4. Plné hvězdy pečte v troubě předehřáté
na 180 °C 8 minut. Hvězdy s otvorem
pečte na stejnou teplotu pouze 6 minut.
5. Upečené cukroví nechte zcela
vychladnout na mřížce. Horní poloviny
s otvorem posypte moučkovým cukrem.
6. Čokoládu nalámejte na kousky, vsypte
do žáruvzdorné misky a rozpusťte ve
vodní lázni. Přidejte smetanu a vše
metličkou promíchejte na krém.
7. Krém přendejte do cukrářského pytlíku
a na spodní poloviny hvězd naneste
množství o velikosti lískového ořechu.
Přikryjte horní polovinou hvězdy, opatrně
přitiskněte a nechte zaschnout.
8. Následně cukroví uložte do papírové
krabice.

Vanilkové

OŘECHOVÉ
ROHLÍČKY
48

kusů

80
min

Doba přípravy
s hotovým
těstem Albert:

+4

hod
chlazení

60
min

SUROVINY VČETNĚ
PŘÍPRAVY TĚSTA:
350 g hladké mouky
200 g cukru moučky
200 g másla
100 g vlašských ořechů
2 vejce
15 g vanilkového cukru
SUROVINY S HOTOVÝM
TĚSTEM ALBERT:
50 g hladké mouky
1 těsto na vanilkové
rohlíčky Albert
100 g cukru moučky
20 g cukru krupice

VEGET

POSTUP:
1. Do mísy vsypte 300 g hladké
mouky, 50 g moučkového cukru,
měkké máslo nakrájené na
kostky, rozemleté vlašské ořechy
a 2 žloutky. Bílky dejte stranou.
Vypracujte hladké těsto a zabalte
ho do potravinářské fólie. Nechte
4 hodiny odpočinout v lednici nebo
použijte hotové těsto na rohlíčky
Albert.
2. Pomoučněte vál a těsto rozkrojte
na 8 plátků. Z každého plátku
vyválejte hada a nakrájejte ho na
6 kousků. Z připravených kousků
vyválejte menší hady a zahněte je
do tvaru rohlíčku.
3. Rohlíčky přendejte na plech
opatřený pečicím papírem a pečte
v troubě předehřáté na 180 °C
8 minut.
4. V misce smíchejte oba cukry.
5. Po upečení rohlíčky vyndejte
z trouby a nechte 2–3 minuty
odpočinout na chladicí mřížce. Pak
je opatrně obalte v misce s cukrem.
6. Uskladněte je v papírové krabici
vyložené papírovými ubrousky.
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PERNÍKOVÉ
HVĚZDY

s fondánem
40

kusů

80
min

Doba přípravy
s hotovým
těstem Albert:

+4

hod
chlazení

60
min

SUROVINY VČETNĚ
PŘÍPRAVY TĚSTA:
410 g hladké mouky
170 g cukru moučky
75 g másla
3 vejce
50 g medu
2 lžíce holandského kakaa
1 lžička jedlé sody
2 lžičky perníkového koření
150 g bílého fondánu
1 hrst cukrového
zlatostříbrného zdobení

SUROVINY S HOTOVÝM
TĚSTEM ALBERT:
50 g hladké mouky
1 medové perníkové
těsto Albert
50 g medu
30 g cukru moučky
150 g bílého fondánu
1 hrst cukrového
zlatostříbrného zdobení

POSTUP:
1. Do mísy vsypte 400 g mouky, 140 g cukru,
na kostky nakrájené máslo pokojové teploty,
2 vejce, 30 g tekutého medu, kakao, sodu
a koření. Uhněťte hladké a lesklé těsto. Těsto
zabalte do potravinářské fólie a dejte do
lednice odpočinout nejméně na 4 hodiny nebo
použijte hotové perníkové těsto Albert.
2. Na pomoučeném vále vyválejte perníkové
těsto na 4 mm silnou placku. Vykrajovátkem
vykrojte hvězdy o velikosti 6 cm.
3. Hvězdy opatrně přendejte na plech opatřený
pečicím papírem.
4. Perníčky pečte v troubě předehřáté na 180 °C
9 minut.
5. Vyndejte upečené cukroví a nechte ho zcela
vychladnout na mřížce.
6. Všechny hvězdy potřete tenkou vrstvou medu.
7. Kuchyňskou linku posypte moučkovým cukrem
a na něm vyválejte fondán na tloušťku 1 mm.
Postupně z něj vykrojte stejným vykrajovátkem
hvězdy a opatrně je přilepte na perníčky.
8. Pravou část hvězd lehce potřete zbytkem
medu a nasypte na ně cukrové zdobení.
Nechte zaschnout a pak uložte do krabice.
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PAVLOVA
1

věnec

100
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
5 vajec NP Bio
370 g třtinového cukru
NP Bio
70 g másla NP Bio
2 citrony NP Bio
2 kiwi NP Bio
100 g borůvek NP Bio
2 mandarinky NP Bio
1 hruška NP Bio

5. Polévkovou lžící udělejte navrchu do každé
POSTUP:
placky malý žlábek. Dejte péct do trouby
1. Vejce rozklepněte a oddělte bílky od žloutků.
na 100 °C asi 80 minut.
Plech opatřete pečicím papírem a doprostřed
6. Do hrnce vložte zbytek cukru, žloutky, máslo
nasypte 300 g cukru. Troubu předehřejte na
a kůru a šťávu z dobře omytých citronů. Za
200 °C a cukr dejte péct na 6 minut. Mezitím
stálého míchání přiveďte k varu, pak stáhněte
ručním šlehačem ušlehejte bílky na jemný sníh.
plamen a metličkou míchejte až do zhoustnutí.
Postačí, když začnete šlehat 3 minuty před
7. Citronový krém přeceďte do misky, zakryjte
koncem pečení.
potravinářskou fólií a nechte vychladnout.
2. Upečený cukr po vyndání z trouby po 1 lžíci
8. Kiwi oloupejte, borůvky opláchněte, mandarinky
postupně zašlehávejte do bílkového sněhu.
vyfiletujte a hrušku omyjte a nakrájejte na
Až bude všechen cukr uvnitř, šlehejte do
plátky. Kiwi nakrájejte na plátky a pomocí
pokojové teploty.
vykrajovátka z něj vykrojte hvězdičky.
3. Připravený sníh pokojové teploty přendejte do
9. Pavlovu vyndejte z trouby a nechte chvilku
cukrářského pytlíku. Na plech udělejte sněhem
vychladnout. Poté ji přendejte na tác, na kterém
4 malé tečky v každém rohu plechu. Pak na ně
ji budete servírovat.
přilepte pečicí papír.
10. Do žlábku pavlovy lžící klaďte citronový krém.
4. Vytvarujte věnec. Pomocí cukrářského sáčku
Nakonec vše ozdobte čerstvým ovocem.
nastříkejte do pravidelného kruhu kulaté placky
o průměru 6 cm. Pokračujte těsně vedle sebe.
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