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V Albertu věříme, že stojí za to jíst lépe 
Lépe pro vás, pro vaše zdraví, lépe pro přírodu i pro 
naše farmáře. Přidejte se k nám a vychutnejte si  
s každým soustem i lepší pocit. Lepší jídlo je lepší pro 
všechny. Jak se můžete přidat, poznáte v magazínu 
snadno díky tomuto označení.

Naši milí zákazníci  
a čtenáři,
někdy stačí udělat malé gesto, někdy 
přispěchat na pomoc a jindy spojit síly 
pro dobrou věc a darovat tam, kde to lidé 
potřebují. Každý dobrý skutek si zaslouží 
odměnu. Proto letos o Vánocích v Albertu 
odměňujeme dobré skutky a dáváme  
30 milionů korun týdně v akcích. A abyste  
i vy byli štědří a připravili ty pravé sváteční 
dny pro své blízké, je tu speciální vánoční 
dvojčíslo Albert magazínu s 56 recepty  
a tipy. Příběhy čtyř ambasadorů dobrých 
skutků mohou být inspirací, že pomáhat 
druhým může každý z nás, a bohatou 
vánoční tabuli máme také pro všechny. Rybu 
na štědrovečerní večeři můžete servírovat 
tradičně smaženou s bramborovým salátem 
anebo vyzkoušet recepty od kuchaře Petra 
Peška na ryby a mořské plody, se kterými 
zazáříte. Na Vánoce myslete také na své 
zdraví i na přírodu a ozdobte svůj stromeček 
přírodními ozdobami, které navíc krásně 
provoní a vánočně naladí celou domácnost, 
nebo si připravte bio domácí vaječný koňak.  
Pro všechny, kteří chtějí vyzkoušet Vánoce 
rostlinně, máme připravené slavnostní 
štědrovečerní menu bez masa a nesmí 
chybět ani zaručené postupy na vánoční 
cukroví, které přináší svátky pohody.  
A pokud po nákupu dárků peněženka zavolá 
o pomoc, připravte recepty, které jsou 
z pár ingrediencí, a přesto vytvoří bohatou 
sváteční tabuli.

Veselé Vánoce plné dobrých skutků  
vám přeje

Váš Albert

http://www.reklamama.cz
mailto:albertmagazin@albert.cz
http://www.butlers.cz
http://www.albert.cz/magazin-albert
https://www.instagram.com/albertceskarepublika/
https://www.facebook.com/albertceskarepublika
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Dlouho očekávaný vánoční čas
je tu a my v Albertu vám jej chceme

co nejvíce zpříjemnit. Proto přinášíme
nabídku produktů, které by na vánočním stole 
neměly chybět, a navíc vám ušetří čas. Třeba 

při pečení cukroví z hotových těst, při přípravě 
vaječného likéru nebo u čerstvě napečené 

vánočky. Silvestrovské veselí oživte novinkami 
pod značkou Albert Excellent.  

A protože Vánoce jsou časem dobrých skutků, 
pomozte společně s námi rozzářit dětské oči.

v roce 2021 jsme 
darovali potravinovým 

sbírkám nejvíce jídla, 
celkem 3,8 milionu 

porcí. Tento rok 
rozdáme ještě více.

VÍCE NA  
ALBERT.CZ/VANOCE
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Neseme  vám novinky,
SE KTERÝMI  
DARUJETE

TY NEJKRÁSNĚJŠÍ  
VÁNOCE

https://www.albert.cz/vanoce


VÁNOCE Z ALBERTU

Opět vám přinášíme vánoční těsta 
Albert, která jsou ideální pro sváteční 
chvíle bez stresu a shonu. V nabídce 
najdete 11 oblíbených druhů těst, 
jako perníčkové nebo různé druhy 
lineckého, připravených z kvalitních 
surovin a inspirovaných mistry 
cukráři i tradičními recepty našich 
babiček.

Napečte bez shonu
VÁNOČNÍ CUKROVÍ 
S HOTOVÝMI TĚSTY

Albert
Perníkové

medové těsto

Albert Duo
Linecké těsto 

s kakaem  
a vanilkovou příchutí

Albert
Kakaové

linecké těsto

Albert
Kokosové

linecké těsto

Albert
Linecké těsto

s vanilkovou příchutí

Albert
Rohlíčky

Těsto na vanilkové 
rohlíčky

Albert
Oříškové  

linecké těsto

VÁNOCE Z ALBERTOVA PEKAŘSTVÍ 

Ke sváteční snídani vánočka
Z ALBERTOVA PEKAŘSTVÍ

Poctivá, plná rozinek a mandlí, taková je 
čerstvá vánočka z Albertu. Poznáte ji podle 
modré pásky a zpříjemní vám sváteční rána, 
třeba čerstvě namazaná máslem a medem 
nebo marmeládou. 
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Vánoční a silvestrovské pohoštění si žádá 
vždy něco netradičního. Výrobky Albert 
Excellent nyní najdete v novém designu 
obalů, který více podtrhuje samotnou 
značku. Okouzlete své hosty třeba hovězím 
carpacciem, které chutná nejlépe zakápnuté 
olivovým olejem a dozdobené rukolou, 
kapary a parmazánem. Anebo obdarujte 
gurmány španělskou šunkou serrano ze 
sušené vepřové plece, balenou i se stylovým 
stojánkem a nožem. A jako sladkou tečku 
si můžete dopřát tradiční italský moučník 
tiramisu. Objevte i další  luxusní uzeniny, 
sous-vide hotová jídla, lahodné italské 
dezerty, netradiční paštiky nebo tapas.  
Excelentní požitek… kdykoliv. 

NOVINKY V REGÁLU 

Udělejte každý den 
svátečním  
S DELIKÁTNÍ CHUTÍ 
PRODUKTŮ ALBERT 
EXCELLENT

Albert Excellent
Everyday special
Papričky Florini

S čerstvým sýrem

Albert Excellent
Everyday special
Prosciutto crudo

Albert Excellent
Tiramisu

Italský dezert

Albert Excellent
Everyday special
Carpaccio hovězí

Delikátní tenké plátky 
ze zadního hovězího masa

Albert Excellent
Everyday special

Serrano
Sušená šunka
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Jako každoročně se opět otvírají předvánoční 
obchůdky, kde děti z dětských domovů ve 
spolupráci s Nadačním fondem Albert otevřou 
své stánky a nabídnou vlastnoručně vyrobené 
dárky a dekorace. Adventní obchůdky letošní rok 
startují 25. listopadu a budou probíhat napříč 
celou republikou až do 19. prosince.  
Do 10. ročníku Adventních obchůdků s Albertem 
se letos zapojují děti z 55 dětských domovů  
a neziskových organizací a po dvou letech 
nepříznivé epidemiologické situace, kdy děti 
prodávaly své výrobky ve venkovních stáncích 
a online, se obchůdky vrací opět do vnitřních 
prostorů prodejen Albert. I nadále však děti 
budou své výrobky nabízet i v osvědčeném online 
e-shopu na www.nadacnifondalbert.cz.  
„Na Obchůdky se připravujeme již od léta  
a před startem akce vše pečlivě dolaďujeme. 
Letos jsou našimi favority pro prodej sněhuláčci, 
ale určitě půjde ‚na dračku‘ i klasika: věnce, 
vánoční mýdla, malé přívěsky na klíče… 
Obchůdky nám dávají velký smysl, protože se děti 
učí nejen zodpovědnosti a práci s penězi, ale také 
jsou komunikativnější a učí se přijímat kritiku,“ 
říká Lenka Mašatová, vychovatelka DD Ústí nad 
Labem. Nezapomeňte tedy nakoupit vánoční 
dárky, které potěší a zároveň pomohou druhým.

NADAČNÍ FOND POMÁHÁ

Dárek, který má smysl
Z ADVENTNÍCH OBCHŮDKŮ 

Věnujte jim smysluplný dárek v podobě dárkové karty, 
kterou můžete nově nabít až do výše 3 000 Kč.

Dárkové karty najdete v prodejnách Albert.
9
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NÁKUPY 
ZDARMA
SI STŘIHNETE 
RAZ DVA

Připravte se! Hrajeme! 
Vyhrajte jednu z 52 poukázek na nákup v hodnotě 5 000 Kč a více než 50 tisíc dalších 
cen. Stačí nakupovat potraviny značek kvality, vystřihovat loga, nalepovat a posílat. 
Soutěžit můžete sami nebo v týmu a zvýšit tak šance na výhru!

Herní karty ke stažení
a více na akademiekvality.cz 

Klasa_Soutez_2022_217x239_Albert.indd   1Klasa_Soutez_2022_217x239_Albert.indd   1 07.09.2022   9:4707.09.2022   9:47
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inzerce

NEPOSTRADATELNÝ 
PROTI BOLESTI 

A ZÁNĚTU V KRKU
I DUTINĚ ÚSTNÍ

● anestetický

● analgetický ● antiseptický

● protizánětlivý

Tantum Verde, Tantum Verde Mint a Tantum Verde Spray 
obsahují benzydamin hydrochlorid. Léky k místnímu užití v ústech a krku. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

22
_0
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01

_1
33

94
 

Tantum Family www.tantumverde.cz

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.,  
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelinipharma.cz

http://www.tantumverde.cz
http://www.angelinipharma.cz


Příběhy dobrých skutků   
JSOU VŠUDE KOLEM NÁS

Letošní Vánoce se zkuste naladit na vlnu dobrých skutků a malých radostí pro druhé.
Někdy stačí udělat malé gesto, někdy přispěchat na pomoc a jindy spojit síly pro dobrou věc. 

Každý dobrý skutek si zaslouží odměnu. Proto vám letos o Vánocích dáváme třicet milionů 
korun týdně v akcích navíc a darujeme co nejvíce těm, kteří to potřebují.

Letošní Vánoce připravte to nejlepší pro své blízké, ale také pro přírodu nebo pro zdraví.

Ve vánočním čísle vás čeká inspirace na:

Štědrý vánoční stůl
S ČESKOU TRADICÍ

Str. 
24

Str. 
1412

Dobré skutky
si zaslouží  

odměnu



Oslavte Vánoce 
 ČI ROSTLINNĚ 

Albert pomáhá 
A ODMĚŇUJE DOBRÉ SKUTKY

Str. 
42

Str. 
34

Str. 
32

Str. 
52

Nalaďte se udržitelně
S DOBRÝMI SKUTKY PRO PŘÍRODU

Vánoční recepty,  
KTERÉ ŠETŘÍ PENĚŽENKU 13

Dobré skutky
si zaslouží  

odměnu



Moc nás těší, že jste přijala pozvání  
k rozhovoru, paní Hermannová. Možná 
ne každý si dokáže představit, co vlastně 
znamená být kontrolorkou kvality v Albertu. 
Přiblížíte nám svoje povolání? 
 
V Albertu pracuji čtyři roky na oddělení 
kvality, kde mám na starosti sortiment pečiva, 
mléčných výrobků a pultové výrobky. Jde kromě 

Eva Hermannová je nejen sympatická, ale také ráda 
pomáhá druhým lidem. Ať už svým kolegům ve společnosti 

Albert, kde má na starosti kontrolu kvality výrobků, nebo při 
letošní cestě za výukou dětí až v dalekém Himálaji.

Celý rok se na ni těšíme a najednou je tu, doba vánoční, 
doba, kdy bychom k sobě navzájem měli být vlídnější, 

vřelejší a dobrých skutků by se mělo objevovat jako hvězd 
na nebi. Vybrali jsme proto i do prosincového čísla příběhy 

lidí, kteří s odvahou a odhodláním pomáhají, a přinášíme je 
jako inspiraci i pro vás, že dobrých skutků není nikdy dost.

QUALITY SPECIALIST, 
ALBERT ČR

EVA HERMANNOVÁ

Dobré 
skutky
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kontroly kvality také o složení, soulad s platnou 
legislativou a komunikaci s dodavateli.  
A díky tomu, že Albert spolupracuje i s malými 
dodavateli a lokálními farmami, tak se často 
podívám i do jejich výroby a samozřejmě také 
ochutnáváme.
 
A máte tedy v Albertu nějaký svůj srdcový 
produkt, který byste doporučila zákazníkům? 
 
Protože kontroluji naše pekárny v hypermarketech, 
kde se vše peče čerstvé a vždy úžasně voní, tak 
můj favorit je určitě Mlynářská žitná řada, tedy 
veka, chléb i rohlík. A nyní se podílím i na přípravě 
nového produktu, ale ten zatím nemohu prozradit. 
 
Letošní Vánoce v Albertu jsou ve znamení 
dobrých skutků a právě vy jste byla z celého 
týmu vybrána jako takový jejich vánoční posel, 
jak se to vlastně stalo? 
 
Kolegové mě vybrali, protože jsem strávila letošní 
léto jako dobrovolnice v indické části Himálaje, 
kde jsem učila děti chemii. Vybrala jsem si na cestu 
celou svoji dovolenou, také část úspor, ale určitě to 
stálo za to a tato zkušenost mě velmi obohatila.
 
Jak jste se o tomto možném dobrovolnictví 
dozvěděla? 
 
Vystudovala jsem v Praze Vysokou školu chemicko-
-technologickou, která zveřejnila pro své studenty 
či absolventy dobrovolnickou výzvu, kterou 
organizuje nezisková organizace Brontosauři 
v Himálajích. Ta vlastně celou školu v Himálaji 
vybudovala a letošní rok byl ve znamení vědy, 
protože slavnostně za účasti také českých médií 
otevřeli nové laboratoře, jak chemické, tak  
fyzikální nebo biologické.

Asi je to úplně jiný pocit, učit chemii děti 
v Himálaji, než by tomu bylo v české třídě. 
V jakých podmínkách výuka probíhala? 
 
Škola je v malé vesničce 3 500 metrů nad mořem  
a asi největší rozdíl jsem vnímala ten, že děti  
byly neuvěřitelně vděčné, že si výuku užívaly  
a o vše měly zájem. Místní děti mají často omezené 
možnosti a uvědomují si, že jde o jedinečnou 
příležitost se něco naučit a poznat i učitele i z tak 
vzdálené země, jako je Česká republika. 

A měla jste možnost poznat i jejich rodiče  
nebo blíže poznat místní každodenní život? 
 
Výhodu bylo, že angličtina je jedním z úředních 
jazyků Indie, tedy s dětmi jsme se domluvili 
anglicky a celá výuka také v angličtině probíhala. 
Rodiny dětí nás ale také zvaly k sobě domů třeba 
na večeři a nabídly přespání a to byl většinou 
nejšílenější zážitek. Často nejstarší generace 
angličtinu neovládá, tak děti dělaly překladatele.
 
A jak jste jako specialitka kvality jídla vnímala 
místní potraviny a kuchyni jako takovou? 
 
My jsme žili v buddhistické části, kde místní 
obyvatelé nejedí maso a i mléčné výrobky jsou zde 
poměrně omezené, tedy se často střídala rýže  
a placky. Bylo to pro nás někdy náročné z hlediska 
energie, ale i nadmořské výšky, protože v Česku 
jsme zvyklí na energeticky bohatší stravu. Tak to 
pro mě asi na celém pobytu byla největší výzva. 

A využila jste i nějaké znalosti nebo materiály 
přímo z Albertu při výuce místních dětí? 
 
Ano, Nadační fond Albert, který se v České 
republice dlouhodobě zabývá vzděláváním dětí 
ve zdravé výživě, nám poskytl výukové materiály, 
které jsme pak s dětmi v Himálaji při výuce použili. 
Ráda bych se do Himálaje za dětmi opět vrátila, tak 
třeba posuneme tuto spolupráci ještě dále.

A u vás v týmu v Albertu, máte pocit, že se dobré 
skutky stávají? 
 
Určitě, když jsem do Albertu nastoupila, tak jsem 
bohužel pár týdnů nato vážně onemocněla  
a podstoupila několik operací. Ale dali mi zde 
prostor se uzdravit, nikdo nespěchal s mým 
návratem a všichni kolegové si moji práci rozdělili  
a nikdy jsem od nich neslyšela žádnou výčitku,  
i když to celé trvalo téměř rok.

Co byste poslala jako vánoční přání čtenářům 
Albert magazínu? 
 
Přeji hlavně zdraví, spoustu nových zážitků  
a nebojte se dělat dobré skutky, protože udělají 
radost nejen vašemu okolí, ale i vám samotným.

Fotografie: Lucie Čermáková, Tomáš Babinec  /  Foodstyling: Adéla Říhová, Zuzana Štěpničková  /  Text: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová 15



Paní Kavecká, vy pracujete v dětském domově už  
25 let, paní Vopelková, vy dokonce 31 let, bylo 
vždycky vaším snem pracovat s dětmi? 
 
P. Kavecká: Ano, bylo to mým snem, moje maminka 
pracovala v léčebně a už tam jsem hlídala děti 
zdravotním sestrám ve svých 13 letech a také jsem 
pak pracovala 20 let v jesličkách. Tedy můj život je 
skutečně spojen s péčí o děti a ta práce mě pořád baví 
a naplňuje.

P. Vopelková: Já musím říci, že u mě sehrála roli 
náhoda. Po gymnáziu jsem šla na vojenskou školu, 
tedy úplně jiný obor. Ale to studium nebylo to pravé,  
a tak jsem začala působit právě v dětském domově 

Nadační fond dlouhodobě podporuje děti z dětských 
domovů a jedním z nich je také dětský domov v Mostě. 

Z něj nás ve studiu Albert magazínu navštívily dvě 
sympatické vychovatelky, paní Vladimíra Kavecká a paní 
Naďa Vopelková, a prozradily, jak se děti připravují na 

Vánoce a zda se dobré skutky dějí také u nich v domově.

VYCHOVATELKY DĚTSKÉHO 
DOMOVA MOST

VLADIMÍRA KAVECKÁ
NAĎA VOPELKOVÁ

Dětský domov  
v Mostě je podporován 
Nadačním fondem 
Albert.

Dobré 
skutky
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a při tom si dodělala pedagogické 
vzdělání. Pak jsem nějakou dobu 
pracovala v kultuře, ale k dětem jsem 
se zase vrátila.
 
A jak to u vás v domově vypadá  
a funguje, přiblížíte nám váš typický 
den? 
 
P. Kavecká: Máme v domově kapacitu 
pro 48 dětí a šest bytových jednotek, 
já mám třeba na své jednotce osm 
dětí od šesti do 18 let. Děti jsou ráno 
ve škole, my zatím připravujeme 
vše na odpoledne a od 15 hodin 
odpoledne po jejich návratu se jim 
začneme věnovat, dělat přípravy do 
školy, pak různé zájmové činnosti  
a následuje večeře a zakončení 
celého dne.

P. Vopelková: Já mám ve své skupině 
sedm dětí, nejmladší osmiletou 
holčičku a nejstaršího 18letého kluka. 
Ale další kolegyně mají třeba i malé, 
ani ne tříleté děti. 
 
A kde berete zásobu energie na to 
každý den pracovat s dětmi? 
 
P. Kavecká: U mě určitě funguje 
příroda, jezdím na kole, chodím na 
procházky, bydlíme pod horami, 
takže tam jezdíme s dcerou, a to je 
pro mě ten pravý relax. A také ruční 
práce. Náš domov se každoročně 
zapojuje do projektu Nadačního 
fondu Albert Adventní obchůdky, 
kde děti prodávají své výrobky, učím 
je různé techniky a připravujeme 
vánoční skřítky, čepičky pro děti nebo 
medvídky nebo korálkujeme.

P. Vopelková: Já jsem celoživotní 
tanečnice, celý život ráda tancuji, 
takže to je pro mě odreagování. 
Zároveň se snažím zase tanec předat 
dětem, pro Albert jsme dokonce  
i několikrát vystupovali.
 
Jaké dobré skutky se dějí v dětském 
domově na Vánoce? 
 
P. Kavecká: Záleží, jak máme službu, 
ale velmi často trávíme Vánoce 

s dětmi z dětského domova, 
kterým se snažíme Vánoce udělat 
samozřejmě co nejhezčí. Taky se 
snažíme podporovat nadané děti, 
třeba teď mám ve své skupině velmi 
talentovanou holčičku na zpěv. 
Vystupovala dokonce i se skupinou 
Lucie, tak z těchto úspěchů mám 
vždycky velkou radost. 

P. Vopelková: A moc nás těší, když se 
děti pak později v dospělosti ozvou 
a napíšou třeba na Facebooku, jak 
se jim daří, že už mají svoje rodiny, 
a s řadou se také i po jejich odchodu 
stále vídáme. A pak je to krásný pocit 
vidět, že se podařilo tyto děti, dnes už 
dospělé lidi, připravit na takový ten 
normální společenský život, protože 
to není vždy pravidlem. 
 
Jak se chystáte na blížící se Vánoce 
a jak probíhá Štědrý den u vás 
v domově? 
 
P. Vopelková: Před Vánoci u nás 
probíhá společná besídka, protože 
některé děti odchází přes Vánoce 
zpět do rodin, a na besídku pozveme 
paní učitelky, rodiče se třeba přijdou 
podívat, kamarádi a děti předvedou, 
co umí, napečeme společně s dětmi 
cukroví. Takže už od půlky prosince 
máme takovou pěknou předvánoční 
atmosféru a pohodu.

P. Kavecká: Na Štědrý den ráno si 
pak pustíme koledy, zpíváme a 
připravujeme štědrovečerní večeři. 
Taky pouštíme lodičky, rozkrajujeme 
jablíčka a samozřejmě nesmí chybět 
vánoční pohádky.

A poslední otázka, jaké vánoční 
přání byste poslaly našim 
čtenářům? 
 
P. Kavecká: Já přeji samozřejmě 
zdraví, protože to je na prvním místě, 
ale pak také pohodu, aby se vám 
vyplnila všechna přání.

P. Vopelková: Já přeji všem především 
mír.
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Čtenáře Albert 
magazínu jsem chtěla 
inspirovat receptem 

na sladký hřbet, který 
připravovala moje 

babička ze Slovenska, 
která měla devět dětí. 

Tedy většinou byl 
hned snědený a my 
dodnes dodržujeme 

tento recept jako 
tradici a na Vánoce  
u nás nesmí chybět.

POSTUP:
1. �V míse�utřete�125�g�změklého�másla�
se�140�g�moučkového�cukru,�přidejte�
6�žloutků�z vajec�a�bílky�dejte�stranou.�
Směs�vymíchejte�společně�do�hladké�
pěny.�Z�bílků�ušlehejte�pevný�sníh.

2.��Namelte�najemno�120�g�mandlí� 
s 60�g�piškotů�a�promíchejte�s těstem.�
Rozpusťte�nad�vodní�lázní�70�g�hořké�
čokolády�a�vmíchejte�ji�také�do�těsta.�
Nasekejte�na�kousky�60�g�mandlí� 
a�20�g�piškotů�a�přidejte�je�do�těsta.�
Těstem�naplňte�formu�na�biskupský�
chlebíček�vyloženou�pečicím�papírem�
a�vložte�do�studené�trouby.�Poté�
nastavte�na�180�°C�a�pečte�30�minut.�
Po�půlhodině�vypněte�teplotu�a�nechte�
ještě�15�minut�dojít.�

3. �Vyjměte�hřbet�z trouby�a�nechte�
vychladnout.�Rozpusťte�zbylých� 
50�g�hořké�čokolády�v 70�ml�vroucí�
smetany,�dokud�nevznikne�hustá�
omáčka.�Tou�naplňte�cukrářský�pytlík�
a�nastříkejte�polevu�na�obrácený� 
a�vychladlý�hřbet.

4. �Oloupejte�a�nakrájejte�na�plátky�a�poté�
na�trojúhelníčky�½�kaki�a�naskládejte�
na�srnčí�hřbet�zalitý�čokoládou.�
Dozdobte�zbylými�20�g�mandlí.�
Rozpusťte�40�g�mléčné�čokolády� 
a�nalijte�ji�na�pečicí�papír�na�plechu.�
Po�ztuhnutí�seškrábněte�čepelí�nože�
tak,�abyste�vytvořili�hoblinky�čokolády.�
Jimi�dozdobte�vrch�chlebíčku.�
Dokonalý�vánoční�dezert�můžete�
podávat.�Nejvíce�si�jej�užijete�u�vánoční�
pohádky.

SUROVINY:
125�g�másla
140�g�moučkového�cukru
6�vajec
sůl
200�g�mandlí
80�g�piškotů
120�g�hořké�čokolády�(70�%)
70�ml�smetany�ke�šlehání�(31�%)
½�kaki
40�g�mléčné�čokolády

Vánoční 
SRNČÍ HŘBET

1
hřbet

120
min

VEGET

Dobré 
skutky
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POSTUP:
1. �Nakrájejte�na�kostky�500�g�vepřové�kýty,�
osolte,�opepřete�a�orestujte�zprudka�na�
rozehřátých�20�ml�oleje�v pánvi�vhodné� 
i�pro�pečení�v troubě.�Přisypte�nadrobno�
nakrájenou�cibuli�a�pokračujte�v restování.�
Podlijte�200�ml�vody,�přiklopte�pokličkou,�
vložte�do�trouby�a�pečte�30�minut�v troubě�
na�180�°C.�Mezitím�v misce�rozšlehejte�
4�vejce�s 250�ml�smetany�a�promíchejte�
se�150�g�nahrubo�nastrouhané�goudy.�
Vyjměte�maso�z trouby,�zalijte�sýrovou�
směsí�a�bez�pokličky�20�minut�zapékejte.�
Nakonec�zapněte�v troubě�gril�na�5�minut�
na�225�°C.

2.��Oloupejte�600�g�brambor,�nakrájejte�je�na�
kousky�a�vařte�v�osolené�vodě�doměkka.�
Vodu�slijte�a�brambory�dohladka�
vyšlehejte�se�100�ml�ohřáté�smetany.�
Osolte,�opepřete�a�dochuťte�špetkou�
muškátového�oříšku.�

3. �Mrkev�a�jablko�oloupejte�a�nakrájejte�
na�plátky�silné�0,5�cm.�Vykrájejte�z nich�
vykrajovátkem�nebo�ostrým�nožem�
hvězdičky.�Na�zálivku�prošlehejte�lžíci�
medu,�lžičku�hořčice,�3�lžíce�olivového�
oleje,�lžičku�jablečného�octa,�sůl� 
a�pepř�podle�chuti.�Zálivku�smíchejte�
v míse�s 80�g polníčku,�80�g�rukoly,�mrkví�
a�jablkem.

4. �Švýcarské�kostky�podávejte� 
s�bramborovou�kaší�a�zeleninovým�
salátem.�Tohle�jídlo�milují�jak�malí,�tak�
dospělí.

SUROVINY:
500�g�vepřové�kýty
sůl�
pepř
20�ml�slunečnicového�
oleje
1�cibule
4�vejce
350�ml�smetany�ke�
šlehání�(31�%)
150�g�goudy
600�g�brambor�typu�C

mletý�muškátový�
oříšek
1�mrkev
1�jablko
1�lžíce�medu
1�lžička�dijonské�
hořčice
3�lžíce�olivového�oleje
1�lžička�jablečného�
octa
80�g�polníčku
80�g�rukoly

ZAPEČENÉ 
VEPŘOVÉ  
po švýcarsku

Tento recept nám je vyhlášeným 
pokladem paní kuchařky z dětského 
domova v Mostu a u dětí je jedním 

z nejoblíbenějších.

4
porce

70
min

BEZ
lepku

Dobré 
skutky

19



Pane Sedláčku, děkujeme, že jste si našel čas na pár otázek. Co 
přesně tedy ve Fakultní nemocnici Bulovka máte na starosti? 
 
Jsem staniční sestra na infekčním oddělení, což znamená, že mám 
na starosti kromě péče o pacienty také organizační úkoly. Na našem 
oddělení máme 20 lůžek.
 
Zdravotní sestry jsou v každodenním kontaktu s pacienty, jaké 
vlastnosti je dobré mít pro takovéto povolání? 
 
Naše práce je velmi specifická, je určitě důležitá empatie a lidskost  
a řekl bych, že ji nemůže dělat někdo, pro koho je nejdůležitější 
vlastní já, každý den se vlastně nasazujete pro druhé. 
 
Koronavirus covid-19 zaměstnává svět od začátku roku 2020, jaké 
to bylo přímo pro vás, v první linii na infekčním oddělení? 
 
Musím říci, že jsme takovou situaci nezažili, vše pro nás bylo nové, 
byla to výzva a sáhli jsme si skutečně na dno. Ale myslím, že jsme 

Zdravotníci na infekčních odděleních se poslední dva roky stali 
dobrými anděli mnoha z nás. O to víc právě jim patří díky a ocenění 
za dobré skutky a nasazení, které museli po dlouhé měsíce den co 
den během pandemie covidu-19 přinášet. Kde bere energii pro pomoc 
druhým lidem, jsme se zeptali také Jana Sedláčka, zástupce vrchní 
sestry Infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka.

ZÁSTUPCE VRCHNÍ SESTRY 
INFEKČNÍ KLINIKY FAKULTNÍ 
NEMOCNICE BULOVKA

JAN SEDLÁČEK
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se v rámci daných možností s tím 
celkovým stavem poprali se ctí  
a vlastně stále ještě bojujeme. Protože 
i když by se zdálo, že pandemie 
skončila, tak stále máme na oddělení 
nakažené, ale samozřejmě už 
v mnohem menší míře.
 
Když propukla pandemie naplno, 
byla nouze o zdravotní personál. Kde 
jste bral energii jít každý den jako 
zdravotník do takzvané první linie? 
 
Měli jsme v té době hodně 
přesčasových hodin a také jsme 
museli fungovat ještě více jako jeden 
tým a skutečně se semknout. Během 
pandemie jsem si ale musel říci: 
zastav, musíš si najít nějaký nový druh 
odpočinku, a tak jsem si koupil kolo  
a začali jsme jezdit na kole, kde jsem si 
dokázal vyčistit hlavu, a to mi pomáhá 
doteď. Nyní navíc trénuji mladé kluky 
fotbal, tak to taky nabíjí energií.

Téma magazínu a letošních Vánoc 
v Albertu jsou dobré skutky, máte 
pocit, že i v době pandemie se 
těch dobrých skutků stalo více než 
obvykle? 
 
Ze začátku určitě, to byla vlna 
solidarity mezi lidmi největší,  
i směrem k nám, ke zdravotníkům. 
Pak když pandemie trvala dva roky, 
tak samozřejmě ta snaha trošku 
opadla, všichni už chtěli zase začít žít 
normálně. 
 
A pamatujete si nějaký silný příběh 
z té doby? 
 
Těch pacientů a příběhů bylo hrozně 
moc, ale nejsilnější vždy bylo, pokud 
se pacienti uzdravili a mohli odejít 
domů, to je pro nás zdravotníky vždy 
nejsilnější moment.
 
Co byste poslal jako vánoční přání 
čtenářům Albert magazínu? 
 
Užijte si Vánoce, ať jsou především 
klidné, a mějte tu pravou vánoční 
pohodu.

POSTUP:
1. �Nakrájejte�4�filety�z tresky�na�proužky�o�šířce�1–1,5�cm.�Zakápněte�je�lžící�citronové�
šťávy,�osolte,�opepřete,�posypte�lžičkou�koření�na�ryby,�lžičkou�sušeného�česneku� 
a�½�lžičky�chilli�vloček.

2.��V hlubokém�talíři�promíchejte�3,5�lžíce�hladké�mouky,�1�½�lžíce�bramborového�škrobu�
a�lžičku�mleté�papriky.�Rybí�kousky�ve�směsi�obalte.�Na�pánvi�rozehřejte�vyšší�vrstvu�
řepkového�oleje�a�hranolky�z tresky�v něm�osmažte.�

3. �Očistěte�a�nakrájejte�na�velikost�hranolků�200�g�celeru,�200�g�mrkve�a�100�g�petržele.�
Z řapíkatého�celeru�odkrojte�4�stonky,�očistěte�a�zakrojte�do�délky�hranolků�
z kořenové�zeleniny.�Vše�vložte�na�2�minuty�do�osolené�vroucí�vody�a�poté�zchlaďte�
ve�vodě�s ledem.�Na�pánvi�rozpusťte�30�g�másla,�zeleninu�v něm�obalte�a�prohřívejte�
přibližně�3�minuty.

4. �V misce�rozmíchejte�4�lžíce�majonézy�se�4�lžícemi�zakysané�smetany,�osolte,�opepřete,�
vlijte�lžičku�olivového�oleje�a�vsypte�3�snítky�nasekaného�kopru.�Vše�promíchejte� 
a�dejte�vychladit�do�lednice.�Servírujte�rybu�se�zeleninovými�hranolky�jako�přílohou�
a�navrch�doplňte�skvělým�osvěžujícím�dresinkem.�Lehká�variace�na�tradiční�vánoční�
večeři�je�hotová.�Ať�vám�chutná.

SUROVINY:
4�filety�z tresky
1�citron
sůl
pepř
1�lžička�koření�na�rybu
1�lžička�sušeného�česneku
½�lžičky�chilli�vloček

3,5�lžíce�hladké�mouky�
1�½�lžíce�bramborového�
škrobu
1�lžička�sladké�červené�
papriky
řepkový�olej
200�g�celeru
200�g�mrkve

100�g�petržele�
4�stonky�řapíkatého�celeru
30�g�másla�
4�lžíce�majonézy�
4�lžíce�zakysané�smetany
1�lžička�olivového�oleje�
3�snítky�čerstvého�kopru

4
porce

40
min

Na Vánoce si rád dopřeji smaženou 
rybu s nějakým lehčím salátem. 

Většinou jsou to kapří hranolky, ale 
recept z tresky byl stejně výborný.

TRESČÍ HRANOLKY 
s kořenovou zeleninou

Dobré 
skutky

21



Víme, že byl pro vás tento rok náročný a řada z vás učinila spoustu dobrých skutků během pandemie onemocnění 
covid-19, po ničivém tornádu na Moravě či požáru v Českosaském Švýcarsku, a všechny větší i malé dobré skutky se 

počítají. Letošní Vánoce si možná nebudete moci dopřát kvůli rostoucím cenám energií i cenám obecně vše, na co jste  
o Vánocích zvyklí. Proto jsme se v Albertu rozhodli dát všem našim zákazníkům extra slevy a věnujeme každý týden  

30 milionů korun ve slevách navíc a také řadu dalších dárků, které najdete přehledně na vedlejší straně,  
ale také na našich webových stránkách. Veselé a štědré Vánoce Vám přeje Albert.

WWW.ALBERT.CZ/VANOCE

ODMĚŇUJEME DOBRÉ SKUTKY

Navýšený objem promočních akcí od 1. 11. do 31. 12. 2022 oproti 
předcházejícímu dvouměsíčnímu období, zprůměrováno na týden.22
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https://www.albert.cz/vanoce


Albert odměňuje 
věrnostními body 

Odměňte děti stavebnicemi Lego

www.albert.cz/lego

Albert odměňuje 
věrnostními body 

Odměňte své blízké výbavou Tefal 

www.albert.cz/tefal

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
O HODNOTNÉ CENY
NA WEBU ALBERT

KAŽDÝ DEN!

Vánoční soutěž 
Každý den soutěž o ceny

www.albert.cz/vanoce/soutez

Vyhrajte  
automobil s Visa 

Soutěžte s VISA o auto a mnoho dalších cen

www.albert.cz/visa 23

Dobré 
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Když se na obloze objeví na Štědrý den první hvězda, má začít čas štědrovečerní 
večeře. A v Albertu jsme pro vás za všechny dobré skutky připravili 30 milionů 

týdně ve vánočních slevách, aby každý vánoční stůl byl bohatý. Připravte si 
tradičního smaženého kapra s bramborovým salátem nebo lehčí  
a inspirativní verzi s lososem a bramborovým salátem s jablíčky. 

Díky vašim  
dobrým skutkům  

24
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Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Říhová / Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová 
Nádobí a dekor: Butlers / Dekorstyling: Eva Justichová 

SUROVINY:
700 g filetu lososa
sůl
pepř
1 pomeranč

1 citron NP Bio
40 g másla Česká chuť
¼ granátového jablka
2 hrsti čerstvého 
tymiánu

POSTUP: 
1.  Zbavte šupin a omyjte 

pod tekoucí vodou 700g 
filet lososa. Osušte ho 
papírovou kuchyňskou 
utěrkou a přendejte na plech 
s pečicím papírem. Osolte, 
opepřete a zakapejte šťávou 
z ½ pomeranče. 

2.  Navrch nastrouhejte kůru 
z ½ bio citronu. Ze zbylého 
pomeranče a citronu 
nakrájejte plátky, ozdobte jimi 
lososa a dejte ho do trouby 

na 140 °C péct po dobu 
25 minut. Na závěr pečení 
položte na lososa 40 g másla 
nakrájeného na tenké plátky  
a dopékejte dalších 5 minut.

3.  Granátové jablko rozkrojte 
a z ¼ vyloupejte zrníčka. 
Servírovací mísu ozdobte 
snítkami z čerstvého tymiánu. 
Nahoru položte upečeného 
lososa a předkrájejte ho na  
7 porcí.

4.  Lososa dozdobte granátovými 
zrníčky a ihned servírujte. 

VÁNOČNÍ PEČENÝ LOSOS 
na citrusech

7
porcí

50
min
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SUROVINY:
1 kg brambor typu A
sůl
2 mrkve
1 červená cibule
80 g celeru
1 petržel
4 vejce z podestýlky Česká chuť

6 nakládaných okurek
2 lžíce láku z nakládaných okurek
3 lžíce majonézy Česká chuť
100 g bílého jogurtu
2 lžičky plnotučné hořčice Česká 
chuť
pepř
1 hrst čerstvé pažitky

SUROVINY:
600 g kapřích filetů
sůl
pepř
2 citrony NP Bio
150 g hladké mouky Česká chuť

2 vejce z podestýlky Česká chuť
200 g strouhanky
800 ml řepkového oleje
100 g rukoly
4 hvězdičky badyánu
4 snítky čerstvého rozmarýnu

POSTUP: 
1.  Omyjte 1 kg brambor. Vařte je ve slupce v osolené vodě v hrnci  

20 minut doměkka. Brambory sceďte a ještě vlažné je oloupejte. 
Nakrájejte je na kostičky 1 × 1 cm a dejte do velké mísy. 

2.  Očistěte 2 mrkve, červenou cibuli, 80 g celeru a petržel. Mrkev, 
celer a petržel vařte v hrnci ponořené ve vodě 15 minut doměkka. 
Zeleninu sceďte, nakrájejte na kostky 1 × 1 cm a přidejte do mísy 
k bramborám.

3.  Do hrnce s vroucí vodou vložte 4 vejce a vařte je 12 minut. Vejce 
vyjměte z vody a nechte vychladnout. Oloupejte je, nakrájejte na 
kostičky a vsypte ke zbytku salátu. Nakrájejte 6 nakládaných okurek 
a připravenou červenou cibuli na 0,5cm kostičky a vsypte je k ostat-
ním ingrediencím do mísy.

4.  V misce smíchejte 2 lžíce láku z nakládaných okurek, 3 lžíce majo-
nézy, 100 g bílého jogurtu a 2 lžičky hořčice. Dresinkem zalijte salát. 
Osolte a opepřete. Vše dohromady opatrně promíchejte, abyste ne-
porušili tvar zeleniny. Nasekejte hrst pažitky nadrobno a ozdobte jí 
hotový bramborový salát. Přikryjte ho fólií a dejte chladit do lednice.

POSTUP: 
1.  Kapří filet rozdělte na 4 porce o 150 g, osolte, opepřete  

a bohatě zakápněte šťávou z 1 citronu. Připravte si 3 misky. 
Do jedné vsypte 150 g hladké mouky, ve druhé rozšlehejte  
2 vejce a do třetí misky vsypte 200 g strouhanky.

2.  Filety postupně pečlivě obalte v mouce, vajíčku a strouhan-
ce. Do hrnce vlijte 800 ml řepkového oleje a zahřejte ho na 
teplotu smažení 160 °C. Kapra smažte v olejové lázni z obou 
stran dozlatova 3 minuty. Kapra po usmažení položte na 
talíř s papírovým ubrouskem, aby se do něj vsákl přebyteč-
ný tuk.

3.   Jeden bio citron omyjte a nakrájejte na plátky. Na servírova-
cí mísu nebo talíř dejte 100 g rukoly a ni položte kapří filety.

4.  Těsně před servírováním vše dozdobte plátky citronu, 
hvězdičkami badyánu a snítkami rozmarýnu. Přejeme vám 
šťastné a veselé Vánoce.

Tradiční 
BRAMBOROVÝ SALÁT

Vánoční  
SMAŽENÝ KAPR

4
porce

30
min

4
porce

2
hod

+4
hod

chlazení
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POSTUP: : 
1.  Dobře omyjte 400 g brambor a vsypte je do hrnce. 

Zalijte je vodou, aby byly všechny ponořené, při-
veďte k varu a vařte ve slupce do změknutí  
20–30 minut dle velikosti. Brambory sceďte  
a nechte zcela vychladnout. Sloupněte z nich slup-
ku a nakrájejte je na plátky do mísy.

2.  Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenká kolečka. 
Červené jablko zbavte jádřince a nakrájejte na 
menší kostičky. Dva stonky řapíkatého celeru 
omyjte a nakrájejte na tenké plátky. Cibuli, jablko  
a řapík přidejte k bramborám a opatrně 
promíchejte.

3.  V misce smíchejte 2 lžíce olivového oleje, lžičku 
vinného octa, lžíci dijonské hořčice, kelímek jogu-
rtu, lžíci medu, osolte a opepřete. Dresink dobře 
promíchejte, až se vše spojí.

4.  Do mísy se salátem přidejte 100 g umyté rukoly, 
4 lžičky scezených kaparů a hrst nasekaného 
čerstvého kopru. Vše zalijte připraveným 
dresinkem a dobře promíchejte. Teď už můžete 
nechat ochutnávat celou rodinu!

Light  
BRAMBOROVÝ SALÁT  
s jablíčkem a kapary
SUROVINY:
400 g brambor typu A
1 červená cibule
1 jablko
2 stonky řapíkatého 
celeru
2 lžíce olivového oleje
1 lžička vinného octa
1 lžíce plnotučné 
hořčice Česká chuť

150 g bílého jogurtu
1 lžíce medu
sůl
pepř
100 g rukoly
4 lžičky nakládaných kaparů
1 hrst čerstvého kopru

4
porce

80
min

Vánoce
S ČESKOU
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SUROVINY:
110 ml řepkového oleje
160 g hladké mouky Česká chuť
200 g cukru krupice
1 vanilkový cukr
3 vejce z podestýlky Česká chuť
200 ml podmáslí
1 kypřicí prášek do pečiva
50 g holandského kakaa
sůl
100 g cukru moučky
½ citronu
1 granátové jablko

VÁNOČNÍ BÁBOVKA 
jako z pohádky

1
bábovka

90
min

POSTUP:
1.  Formu na bábovku vymažte 10 ml oleje a vysypte 10 g 

hladké mouky.
2.  Vyšlehejte 200 g cukru krupice s vanilkovým cukrem a se 

3 vejci do pěny. Postupně zašlehejte 200 g podmáslí, 
150 g hladké mouky s kypřicím práškem, 50 g kakaa 
a špetku soli.

3.  Těsto nalijte do připravené formy a pečte 40 minut 
v troubě na 180 °C. Krátce nechte vychladnout ve formě 
a poté z formy vyklopte na servírovací talíř. Nechte úplně 
vychladnout a mezitím si připravte polevu.

4.  V misce promíchejte 100 g moučkového cukru se lžící 
šťávy z citronu a polevou polijte vychladlou bábovku.
Ozdobte jadérky z granátového jablka, nechte polevu
zaschnout a poté nakrájejte na kousky. Tahle bábovka
šetří vaši peněženku, ale chutná slavnostně.

VEGET

29

Tradiční
ČESKÉ  

VÁNOCE 



SUROVINY:
250 g malin
150 g cukru krupice
2 lžíce mleté želatiny
30 g kukuřičného škrobu
3 vejce z podestýlky Česká chuť
250 g čerstvého plnotučného mléka 
Česká chuť
½ vanilkového lusku
35 g másla Česká chuť
200 ml smetany ke šlehání (31 %)

POSTUP: : 
1.  Nad mísu dejte síto a propasírujte 

skrz něj 100 g malin. Šťávu smíchejte 
se 100 g cukru a 150 ml vody. Směs 
přelijte do rendlíku a přiveďte k varu. 
Vařte, dokud se cukr zcela nerozpustí. 
V misce smíchejte 2 lžíce želatiny  
a 40 ml vody a nechte 10 minut 
bobtnat. Připravenou želatinu 
rozmíchejte v horkém malinovém 
sirupu a rozdělte do 4 skleniček na 
dezerty. Do každé sklenice přidejte  
4 čerstvé maliny.

2.  V misce smíchejte 50 g cukru, 30 g 
škrobu a 3 žloutky. Do rendlíku nalijte 
250 ml mléka a přiveďte k varu. 
Mléko stáhněte z plotny a za stálého 
míchání vlijte do žloutkové směsi. 
Přidejte semínka z ½ vanilkového 
lusku a přelijte zpět do rendlíku. 
Za stálého míchání svařte směs na 
hustotu pudinku. Přelijte směs do 
misky, vmíchejte 35 g másla a překryjte 
potravinářskou fólií. Krém nechte  
3 hodiny vychladnout.

3.  Vychladlý krém rozdělte na želé do 
sklenic a dozdobte zbytkem čerstvých 
malin. V míse ušlehejte 200 ml 
smetany do tuhé šlehačky a přendejte 
ji do cukrářského pytlíku.

4.  Poháry ozdobte vyšlehanou šlehačkou 
a dejte na hodinu vychladit do lednice. 
Vánoční dobrota se může podávat!

VÁNOČNÍ POHÁR 
s malinami

4
porce

70
min

+4
hod

chlazení

S 8 BODY

-69
SLEVA AŽ

Akce platí v prodejnách Albert od 9. 11. 2022 do 3. 1. 2023 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách. Podrobnosti naleznete na albert.cz/lego nebo na informacích prodejen. LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2022 The LEGO Group.

Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu této kampaně v prodejnách Albert.
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S 8 BODY

-69
SLEVA AŽ

Akce platí v prodejnách Albert od 9. 11. 2022 do 3. 1. 2023 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách. Podrobnosti naleznete na albert.cz/lego nebo na informacích prodejen. LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2022 The LEGO Group.

Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu této kampaně v prodejnách Albert.
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ZÁLEŽÍ NÁM NA 
VAŠEM ZDRAVÍ

PODPORUJEME 
KOMUNITY

Darovali jsme 1 900 
tun neprodaných 
potravin, což je  

3,8 milionu porcí jídla, 
a v roce 2021 jsme 

se tak stali největším 
firemním dárcem 

potravinových bank.

Aplikace Můj Albert 
ušetřila za rok 11 000 

kilometrů účtenkového 
papíru, což dělá  

41,481 tuny papíru.

Do našich vlastních 
výrobků jsme během 
roku přidali 16 tun 

vlákniny.

Albert daruje 
nemocnicím.  
V uplynulých  

14 měsících daroval 
Albert do nemocnic  
38 tun občerstvení.

Zdravá 5 – jakožto 
unikátní vzdělávací 
program pod NFA – 
proškolila za celou 

dobu svého fungování 
přes půl milionu dětí.

Poslali jsme 4 kamiony 
plné materiální pomoci 
přímo do moravských 

obcí zasažených 
tornádem.

32
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I my v Albertu se snažíme pomáhat  
a přinášet dobré skutky. Podívejte se,  
co jsme udělali pro vaše zdraví, pro 
přírodu i pro Česko. Stojí za to žít  

a jíst lépe. Váš Albert.

NEPLÝTVÁME POTRAVINAMI 
A ŠETŘÍME PŘÍRODU

Za poslední 3 roky jsme 
snížili uhlíkové emise  
o 35 %, což se rovná  
1 460 000 stromů.

V roce 2021 jsme 
ušetřili 112 tun plastu  

u obalů zeleniny  
a ovoce.

Nabízíme 1 760 
zdravých výrobků 

našich značek.

Díky novým bio 
dodavatelům Albert 

pomáhá rozšířit 
výměru ekologického 

hospodaření.

Albert daroval stovky 
palet potravin a 

drogerie na Ukrajinu.

Bertíci na základě 
hlasování zákazníků 
podpořili v loňském 
roce 80 regionálních 

projektů.
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Fotografie: Lucie Čermáková 
Foodstyling: Adéla Říhová, Zuzana Štěpničková 

Text: Adéla Říhová 
+ archiv Albert magazínu

Nechte letos na Vánoce kapry plavat 
spokojeně v rybníce a oslavte svátky klidu  
a míru s vegetariánským štědrovečerním 

menu, které nebude o nic méně slavnostní.  
A jako dárek sobě navzájem i přírodě můžete 

věnovat recepty z bio surovin. Šťastné  
a veselé pro vás i pro vaše zdraví.
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SUROVINY:
40 g másla NP Bio
260 g třtinového cukru NP 
Bio
7 mandarinek NP Bio
250 ml plnotučného mléka 
NP Bio
1 citron NP Bio
80 ml olivového oleje NP Bio

2 vejce NP Bio
450 g špaldové mouky NP 
Bio
2 lžičky kypřicího prášku
sůl
50 g meruňkového džemu 
NP Bio
2 snítky čerstvého 
rozmarýnu

Obrácený 
ŠPALDOVÝ 
KOLÁČ 1

koláč
70
min

POSTUP:
1.  Dortovou formu o průměru 23 cm obalte zvenčí alobalem. Vnitřek  

vymažte 40 g másla a poprašte 40 g třtinového cukru. Všech  
7 mandarinek dobře omyjte a i s kůrou nakrájejte na 0,5 cm silné  
plátky. Rozložte je na dno formy tak, aby měly mezi sebou co  
nejmenší mezery.

2.  V míse důkladně promíchejte 250 ml mléka, šťávu z ½ citronu, 80 ml olivového oleje 
a 2 rozklepnutá vejce. 

3.  Do druhé mísy prosejte 450 g špaldové mouky, přidejte 2 lžičky kypřicího prášku, 
špetku soli a 220 g třtinového cukru. Vše dobře promíchejte a do směsi vlijte 
tekutou směs. Vše promíchejte na hladké těsto. Těsto vlijte do připravené formy  
a pečte v troubě předehřáté na 180 °C 35 minut dozlatova.

4.  Upečený koláč nechte 10 minut vychladnout na mřížce. Pak formu přiklopte talířem 
a opatrně otočte, aby se mandarinky odlepily ode dna. Hotový vychladnutý koláč 
dozdobte 50 g džemu rozmíchaného se 3 lžícemi vody, který rovnoměrně rozetřete 
přes mandarinky tak, aby se vpil do koláče. Nakonec ozdobte čerstvými snítkami 
rozmarýnu. Vánoční koláč je na stole!

VEGET
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SUROVINY:
320 g třtinového cukru NP Bio
450 g hladké mouky NP Bio
75 g másla NP Bio
4 vejce NP Bio

2 lžíce bio medu
4 lžičky bio kakaa
1 lžička jedlé sody
2 lžičky perníkového koření
1 citron NP Bio

PERNÍČKOVÝ VĚNEC
z pírek andělů

POSTUP:
1.  Do sekáčku nasypte postupně 

320 g bio třtinového cukru 
a rozmixujte ho na jemnou 
moučku. Do mísy vsypte 400 g bio 
mouky, 140 g připravené třtinové 
moučky, 75 g bio másla, 3 bio 
vejce, 2 lžíce bio medu, 2 lžičky 
bio kakaa, 1 lžičku sody a 2 lžičky 
perníkového koření a uhněťte 
v hladké těsto. Těsto zabalte do 
potravinářské fólie a dejte ho na  
4 hodiny odležet do lednice.

2.  Na pomoučněném vále vyválejte 
z těsta placku o šířce 3 mm. 
Nejprve vykrojte pomocí šablony 
základ věnce. Kruh o průměru 
20 cm a šířce 4 cm přendejte na 
plech opatřený pečicím papírem. 
Ze zbytku těsta vykrojte jednotlivá 
pírka a nakonec i jednoho andílka. 
Vykrojené tvary přendejte na 
druhý plech opatřený pečicím 
papírem a pečte v troubě na  
180 °C 10 minut dozlatova.

3.  V robotu vyšlehejte 1 bílek spolu 
se 180 g třtinové moučky na 
hladkou polevu. Její konzistenci 
dolaďte trochou citronové šťávy. 
Polevu rozdělte do 4 misek. Jednu 
část nechte tužší na kontury  
a lepení perníčků. Zbývající  
3 polevy dořeďte trochou 
citronové šťávy. Jednu misku 
nechte bílou, do druhé přidejte 
½ lžičky kakaa a do poslední 
přidejte 1,5 lžičky kakaa. Některá 
pírka ozdobte jen konturou, další 
nabarvěte ostatními polevami.  
Po zaschnutí je dozdobte 
konturou.

4.  Na kruhový základ věnce 
postupně tužší polevou přilepte 
jednotlivá pírka kolem dokola. 
Na závěr přilepte perníčkového 
anděla a nechte věnec zaschnout. 
Po zaschnutí věnec opatřete 
stuhou a čerstvou větvičkou 
jehličí. Krásné Vánoce!

1
věnec

150
min

+4
hod

chlazení
VEGET
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   Základ 1 bílek + 180 g 
třtinového cukru

   Třtinový cukr rozmixujte 
na moučku

   Třtinovou moučku před 
použitím prosejte

   Konzistenci dolaďte 
kapkami citronové šťávy

Jak  
na polevu

  Přidejte prosáté kakao
   Podle množství 
kakaa upravte finální 
barevnost polevy

Bílková  
POLEVA

Kakaová  
POLEVA

VEGET
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SUROVINY:
6 vajec NP Bio
120 g třtinového 
cukru NP Bio
250 ml bio smetany 
ke šlehání (31 %)

500 ml polotučného 
mléka NP Bio
½ lžičky muškátového 
oříšku
sůl
100 ml rumu

 domácí 
VAJEČNÝ LIKÉR

1
litr

30
min

POSTUP:
1.  Ze všech 6 vajec opatrně oddělte bílky od žloutků. Žloutky 

v míse smíchejte se 120 g třtinového cukru a metličkou 
vyšlehejte do lehké krémové textury.

2.  Do hrnce vlijte 250 ml smetany a 500 ml mléka, přidejte ½ lžičky 
mletého muškátového oříšku a špetku soli. Za stálého míchání 
přiveďte směs pod bod varu. Po jedné lžíci horkou směs 
vmíchejte ke žloutkové směsi. Spojený základ přelijte zpět do 
hrnce a za stálého míchání pomalu na mírném ohřevu přiveďte 
do požadované hustoty. Pozor, ať teplota nepřesáhne 80 °C. 

3.  Hrnec stáhněte z plotny a vlijte do směsi 100 ml rumu nebo 
jiného oblíbeného alkoholu. Vhodné je třeba brandy.

4.  Hotový likér přelijte do ozdobné lahve a dejte vychladit do 
lednice. Podávejte vždy vychlazený ve společnosti rodiny  
a přátel. Na zdraví!

Pro ještě lepší chuť 
můžete vaječný likér 
při nalévání posypat 

špetkou mleté 
skořice.

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

VEGET
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SUROVINY:
6 vajec NP Bio 
125 g třtinového 
cukru NP Bio 
45 g kokosového 
oleje NP Bio 
85 ml agávového 
sirupu NP Bio 
špetka jedlé sody 
sůl 
55 g kokosové 
mouky NP Bio

100 g bílé čokolády 
50 ml smetany ke 
šlehání (31 %) 
100 g másla NP Bio
100 g strouhaného 
kokosu NP Bio
25 g hořké bio 
čokolády 
4 kousky 
kandovaného ovoce 
4 snítky čerstvého 
rozmarýnu

SNĚHULÁČCI POSTUP:
1.  Ze 2 vajec oddělte bílky od žloutků. Bílky se 125 g třtinového cukru šlehejte  

nejdříve ručně nad vodní párou. Když se cukr v bílcích rozpustí a bílky  
začnou bělat a pěnit, došlehejte robotem na vyšší otáčky.

2.  Naplňte sněhem cukrářský sáček. Na plech s pečicím papírem tvořte ze sněhu pusinky  
a dejte je sušit na 2 hodiny do trouby na 100 °C. Zbylá 4 vejce, 45 g kokosového oleje,  
85 ml agávového sirupu, špetku sody a špetku soli ušlehejte. Do směsi přidejte 55 g kokosové 
mouky a těsto nalijte na plech s pečicím papírem. Pečte v troubě na 170 °C po dobu 20 minut. 

3.  Nad vodní lázní rozpusťte 100 g bílé čokolády s 50 ml smetany. Vychladlý korpus rozdrobte  
a spojte pomocí 100 g studeného másla nakrájeného na kostky. Vytvarujte kuličky tří velikostí 
tak, abyste měli od každé velikosti 4 kusy. Kuličky důkladně obalte v rozpuštěné čokoládě  
a pak ve 100 g strouhaného kokosu. Dejte na 20 minut zamrazit. Nad vodní lázní rozpusťte  
25 g hořké čokolády a dejte ji do cukrářského sáčku. Skrz malý nástavec udělejte na pečicí 
papír 4 půlměsíčky ve tvaru pusinky a 8 puntíků na oči. Dejte zamrazit.

4.  Na špejli napíchněte postupně 3 kokosové koule, z nejmenší nechte vyčnívat cca 0,5 cm špejle, 
na tu napíchněte sněhovou pusinku. Každému sněhulákovi dejte nos z kandovaného ovoce 
nebo pomerančové kůry. Na pusu, oči a knoflíčky použijte zchladlé půlměsíčky a kuličky  
z hořké čokolády. Nakonec přidejte ruce ze 4 snítek rozmarýnu. Při přípravě sněhuláčků 
využijte šikovných dětských ručiček. Určitě je takové sladké tvoření bude bavit.

4
kusy

60
min

+2
hod

sušení

+20
min

mražení
VEGET
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Zkuste 
VÁNOCE 

ROSTLINNĚ:
VEGANSKÉ 

ŠTĚDROVEČERNÍ 
MENU
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SUROVINY:
4 malé červené řepy
4 lžíce olivového oleje
sůl
pepř
2 lžičky sušeného 
rozmarýnu
8 brambor typu B
1 lžička sušeného tymiánu

100 ml balzamikového octa
40 g třtinového cukru
25 g vlašských ořechů
4 šalotky
4 stroužky česneku
250 g žampionů
50 ml bílého vína
250 g baby špenátu
1 lžíce chia semínek

30 g lahůdkového droždí
70 g strouhanky
1 listové těsto Albert
1 lžíce ovesného mléka
1 lžíce sezamových 
semínek
1 brokolice

SLAVNOSTNÍ 
WELLINGTON 
Z ČERVENÉ ŘEPY 
s brambory hasselback 
a blanšírovanou brokolicí

4
porce

150
min

POSTUP:
1.  Očistěte a oloupejte 4 řepy. Potřete je lžící olivového oleje, osolte, opepřete  

a posypte 2 lžičkami rozmarýnu. Řepy přendejte do malé zapékací misky. Dobře 
omyjte 8 brambor a i se slupkou je shora opatrně nakrojte do poloviny na tenké 
plátky. Potřete je 2 lžícemi olivového oleje, osolte, opepřete a posypte lžičkou 
tymiánu. Brambory dejte na plech a spolu s červenou řepou je pečte 60 minut 
v troubě na 200 °C. Abyste dosáhli hezkého efektu, pečte pak brambory ještě  
10 minut při 220 °C.

2.  Do hrnce vlijte 100 ml balzamika a přisypte 40 g třtinového cukru. Směs přiveďte 
pomalu k varu a nechte jemně probublávat 20 minut, až se směs zredukuje na 
polovinu. Nasekejte 25 g vlašských ořechů a nasucho je opražte na rozpálené 
pánvi. Přesypte je do misky a dejte stranou. Najemno nakrájejte 4 oloupené šalotky 
a 4 stroužky česneku. V pánvi rozpalte 1 lžíci olivového oleje, šalotky s česnekem na 
něm orestujte dozlatova a přesypte 1/3 k praženým ořechům. 

3.  Připravte 250 g žampionů, očistěte je, nasekejte nadrobno a vsypte do rozpálené 
pánve ke zbývající směsi šalotek a česneku. Jakmile se z hub odpaří všechna 
tekutina, vlijte do směsi 50 ml bílého vína, osolte, opepřete a pár minut provařte. 
Směs přendejte do misky. Polovinu směsi hub pak rozmixujte dohladka a poté 
smíchejte se zbytkem hub. Do pánve nasypte 250 g baby špenátu a nechte ho na 
zbytkovém teple zavadnout. V misce smíchejte lžíci chia semínek a 3 lžíce vody. 
Nechte nabobtnat. Do mísy k vlašským ořechům, šalotce a česneku přidejte 
scezený špenát, 30 g lahůdkového droždí, 20 g strouhanky, osolte, opepřete 
a promíchejte. K houbové směsi vlijte nabobtnalá chia semínka a promíchejte 
na texturu lepivé hmoty. Listové těsto rozbalte a do úzkého pruhu o šířce 5 cm 
posypte 50 g strouhanky, aby nasála přebytečnou vlhkost při pečení. Nahoru na 
strouhanku rozprostřete špenátovou směs. Na ni usaďte 4 pečené řepy. Řepy 
překryjte houbovou směsí tak, aby byly hezky zabalené a kompaktní. Wellington 
nakonec opatrně zabalte zbývajícím listovým těstem po stranách, dobře utáhněte 
oba konce a schovejte směrem dolů pod závin. Wellington přemístěte na plech. 
Listové těsto potřete shora lžící ovesného mléka a posypte lžící sezamových 
semínek. Pečte v troubě na 200 °C po dobu 25 minut dozlatova.

4.  Do hrnce nalijte vodu, osolte a přiveďte k varu. Brokolici omyjte, rozeberte na 
růžičky a blanšírujte postupně ve vroucí vodě. Stačí je povařit 3 minuty, scedit a pak 
vsypat do mísy s ledovou vodou, aby si zachovaly zelenou barvu. Na talíře servírujte 
2 pečené brambůrky, blanšírovanou brokolici, plátek řepového wellingtonu  
a nakonec přelijte balzamikovou redukcí. Sváteční menu se může podávat!

VEGET
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Fotografie: Tomáš Babinec 
Styling: Zuzana Štěpničková, Eva Justichová, Zuzana Konrádová 

Text: Naďa Fidrmucová

Zkuste dát letos pod stromeček dárek přírodě.  
Třeba tím, že zapomenete na plastové ozdoby  
a ozdobíte svůj domov krásou a vůní čerstvě 

upečených perníčků, jehličí nebo nasušených citrusů. 
I balení dárků může být eko. Stačí jednoduchý 

balicí papír za pár kaček, větvička z lesa a kousek 
přírodního provázku. Buďte kreativní a připravte si 

tu pravou vánoční atmosféru s úctou k přírodě.
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Ozdobte  
si stromeček

krásně a přírodně

Místo umělých 
řetězů vsaďte na 

sušené citrusy

Perníčky 
jsou zpět  
a trendy
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CO BUDETE  
POTŘEBOVAT:
15 kusů citrusů dle vašeho 
výběru (pomeranče, citrony, 
limety, mandarinky)
3 m přírodního provázku
jehlu s větším ouškem
1 balení bobkového listu
1 balení celé skořice
1 balení badyánu
tavicí pistoli
0,5 m zlaté mašle

POSTUP:
1.  Začněte sušením citrusů. Budete 

potřebovat alespoň jeden den, 
protože se suší v troubě 4–5 hodin.

2.  Nakrájejte citrusy dle vašeho výběru 
na tenké plátky a rozložte je v jedné 
vrstvě na plech vyložený pečicím 
papírem nebo přímo na pečicí mřížku. 
Můžete také nechat usušit celé 
mandarinky, ale nařízněte jim kůru po 
stranách. Sušte je v troubě postupně 
vždy dva plechy na 100 °C po dobu: 
- citrony a limety: 2–3 hodiny, 
- pomeranče a mandarinky:  
3–4 hodiny. 

3.  Po usušení můžete začít s přípravou 
girlandy. Provlékněte dostatečně 
dlouhý přírodní provázek jehlou 
s větším ouškem a začněte postupně 
dle fantazie navlékat kolečka citrusů, 
lístky bobkového listu a celé svitky 
skořice. Podle fantazie můžete také 
přilepit hvězdičky badyánu tavicí 
pistolí.

4.  Na obou koncích provázku můžete 
řetěz zakončit zlatou mašličkou nebo 
korálkem a udělejte dostatečně silné 
uzlíky. Ozdoba vánočního stromečku 
nebo okna je hotová.

VÁNOČNÍ ŘETĚZ 
ze sušených 
citrusů a koření

1 m
řetězu

60
min

+10
hod

sušení

Tip pro neplýtvání 
Citrusy můžete také 

nasušit na plechu pomalu 
v blízkosti radiátoru. Jen 
počítejte s tím, že sušení 

pak zabere několik dní, ale 
ušetříte energii.
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Jak sušit citrusy. 
V troubě  
na 100 °C:

Citrony  
a limety: 

2–3 hodiny

pomeranče  
a mandarinky: 

3–4 hodiny 45
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DÁREČKY 
zabalené 
přírodou

Každoročně to 
na nás čeká, 
vánoční balení 
dárečků. Pro 
někoho zábava, 
pro jiné utrpení. 
Ale je jisté, že 
pro přírodu to 
ekologické příliš 
není, protože 
se spotřebuje 
velké množství 
balicího papíru, 
při jehož výrobě 
je potřeba 
spousta vody  
i dřeva. Zároveň 
většinou hned 
po rozbalení 
dárečků putuje 
do koše.

   Použijte obyčejný 
hnědý balicí papír 
či recyklovaný 
papír nebo můžete 
sáhnout také po 
starých novinách.

   Místo plastových 
stužek použijte 
přírodní provázek.

   Použít také můžete 
sušené citrusy.

   Dáreček efektně 
ozdobíte přírodninami, 
které najdete v lese 
nebo v parku, jako 
jsou větvičky, šišky, 
kůra či bobule.

Jak  tedy  
zabalit dárky 

šetrněji 
k přírodě:
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CO BUDETE POTŘEBOVAT:
5–6 stálezelených větviček (borovice, smrk, 
jedle, jalovec, cypřiš)
1 citron
1 hrst bobulí jalovce, malých šišek, kůry  
nebo žaludů

Vánoční voňavé 
POTPOURRI Z LESA

1
sklenice

20
min

POSTUP:
1.  Nejdříve nasušte kolečka citronu. Nakrájejte je na tenké plátky  

a dejte sušit na plech vyložený pečicím papírem do trouby na  
100 °C po dobu 3 hodin.

2.  Pak vložte všechny přírodniny do suché a vyčištěné nádoby  
a můžete darovat jako dárek. 

3.  Jak rozvonět domov: Připravenou směs potpourri vložte do 
menšího hrnce, zalijte vodou a poté několik dní vařte na velmi 
mírnou teplotu nebo vložte na chalupě na kamna. Stáhněte  
z plamene, kdykoli se vůně stane silnou nebo pokud máte pocit, 
že váš domov voní dostatečně příjemně.

4.  Po několika hodinách a zeslabení vůně znovu vložte nad plamen, 
abyste získali čerstvý nálev. Tato směs vydrží 3–4 dny a měla by se 
přes noc uchovávat v lednici. Ať vám krásně provoní vaše Vánoce.

+3 
hod

sušení
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   Motivy z vánoční tašky z Albertu 
můžete ozdobit stromeček, okno 
nebo dárek. Myslíme na přírodu.

Tip 
pro 

přírodu

   Aby se perníčky 
krásně leskly, 
ještě horké 
je potřete 
rozmíchaným 
vejcem, ale 
nečekejte ani 
vteřinku, je nutné 
to udělat hned po 
vytažení z trouby.

   Poleva by měla 
být hustá tak 
akorát, raději 
ji několikrát 
vyzkoušejte, 
než se pustíte 
do zdobení. Pro 
ředění můžete 
použít pár kapek 
citronu, pro 
zahuštění zase 
přidat cukr.

Tipy, 
jak na ty 
nejlepší 

perníčky:
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VÁNOČNÍ 
PERNÍČKY 
na stromeček
Tradice vánočních 
perníčků, stejně jako 
vánočního stromečku 
k nám přišla ze 
sousedního Německa. 
První zmínky o pečení 
perníků jsou už ze  
14. století, ale šlo  
o perníky vytlačované 
do formy, které se 
pekly během celého 
roku. Na Vánoce 
dostal perník tvar 
narozeného Ježíška 
nebo se z něj stavěly 
celé betlémy.

Postup 
najdete 

na straně 
114

49

Dobré 
skutky

 PRO PŘÍRODU



BUDETE POTŘEBOVAT:
aranžovací hmotu (florex)
větvičky z různých druhů 
neopadavých jehličnanů 
(např. stříbrný smrček, túje)

větvičky cesmíny
4 pomeranče
1 balení hřebíčku
drátek
2 balení celé skořice

SVÁTEČNÍ VAZBA 
na štědrovečerní stůl

1
vazba

45
min

POSTUP:
1.  Na zvolený podlouhlý podklad vhodně umístěte  

a případně ořízněte aranžovací hmotu, kterou navlhčete. 
Jednotlivé větvičky jehličnanů i cesmíny postupně 
zapichujte do aranžovací hmoty tak, abyste ji kompletně 
zakryli větvičkami.

2.  Pomerančům na straně, která je vidět, nařízněte kůru 
do tvaru měsíčků tak, jak vidíte na fotce. Do naříznutých 
měsíčků pak zapíchejte v pravidelných rozestupech 
hřebíčky. 

3.  Drátkem k sobě připevněte vždy 2 svitky skořice a drátek 
zapíchněte do aranžovací hmoty v blízkosti pomerančů.

4.  Vazbu můžete doplnit vánočními světýlky nebo svíčkami, 
které celou vazbu krásně ozáří. Veselé Vánoce.
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Podporovat udržitelnost můžete také 
připomínkou starých vánočních tradic. 
Využijete zbylé šupiny z kapra nebo 
skořápky z vyloupaných vlašských ořechů 
na plovoucí lodičky.

   JMELÍ – polibek pod jmelím na Štědrý 
den prý zajistí lásku dvojice na celý rok.

   KAPŘÍ ŠUPINA – na štědrovečerní večeři 
připravte každému šupinu pod talíř. Tu 
si dejte do peněženky a nechte ji tam 
celý rok, aby přinesla bohatství  
a hojnost.

   HÁZENÍ STŘEVÍCEM – neprovdané dívky 
či ženy se postaví zády ke dveřím  
a hodí střevíčkem. Pokud míří špička 
ke dveřím, znamená to, že se provdají, 
pokud směrem do místnosti, zůstanou 
další rok doma.

   POUŠTĚNÍ LODIČEK – důležité je, aby každý 
člen rodiny připravil svou lodičku  
z vlašských ořechů spolu se svíčkou sám. 
Tu pak na Štědrý večer každý zapálí a pustí 
v umyvadle nebo míse. Čí lodička se vzdálí, 
ten se vydá do světa. Pokud lodičky drží 
pohromadě, prý i rodina zůstane pospolu.

   KRÁJENÍ JABLKA – tato tradice následovala 
po štědrovečerní večeři. Pokud po 
rozkrojení najdete ve středu hvězdičku, 
budete prý zdraví a šťastní.

   HRA NA ANDĚLY – zkuste tuto netradiční 
hru. V předvečer Štědrého dne si každý 
vylosujte jméno jednoho člena domácnosti. 
Tomu pak musíte další den být dobrým 
andělem a dělat mu dobré skutky, ale tak, 
aby to nepoznal. Při večeři potom všichni 
hádejte, kdo byl vaším dobrým andělem.

Kouzlo 
vánočních 

zvyků a tradic
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To, že vaše Vánoce budou kouzelné, nezáleží na tom, kolik vás 
budou stát, ale že je připravíte pro druhé s láskou. Proto vám 

přinášíme recepty, které jsou šetrné k vaší peněžence a zároveň 
zazáří na slavnostním vánočním stole.

Fotografie: Tomáš Babinec 
Foodstyling: Adéla Říhová, Zuzana Štěpničková 

Text: Kateřina Krásná
+ archiv Albert magazínu
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SUROVINY:
1 citron 
280 g cukru moučky 
4 vejce 
1 lžíce mletého zázvoru 
280 g hladké mouky

POSTUP:
1.  Nastrouhejte kůru 

z citronu. Do mísy robotu 
vložte 2 lžičky nastrouhané 
citronové kůry, 280 g cukru, 
4 žloutky a 2 bílky a vše 
důkladně vyšlehejte do 
pěny. Můžete použít jak 
metlu robotu, tak ruční 
šlehač. Do pěny zašlehejte 
lžíci mletého zázvoru  
a 280 g hladké mouky.

2.  Vypracujte v hladké těsto, 
zabalte jej do fólie a nechte 
1 hodinu odležet v lednici.

3.  Vyjměte těsto z lednice, 
rozválejte ho na placku 
vysokou 3 mm a vykrajujte 
tvary. Pokládejte je na plech 
vyložený pečicím papírem  
a nechte přes noc schnout.

4.  Následující den tvary otočte 
spodní stranou vzhůru  
a pečte v troubě na 180 °C 
5 minut. Poté zmírněte 
teplotu v troubě na 160 °C 
a dopékejte dozlatova. 
Tradiční a lehce pikantní 
cukroví máte hotovo. 
Nejlépe je uchovávejte 
ve spíži, kde je přirozeně 
chladněji a vlhko. 

Staročeské 
ZÁZVORKY

50
kusů

60
min

+1
hod

chlazení

+12
hod

schnutí
BEZ

 laktózy
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Pokud chcete 
koblížky voňavější,  

přidejte k surovinám 
během míchání  
těsta lžíci rumu.

SUROVINY:
42 g droždí
300 ml polotučného 
mléka 
150 g cukru krupice
400 g hladké mouky

300 g polohrubé mouky
120 g másla
1 vanilkový cukr
3 vejce
1 l slunečnicového oleje
1 lžička mleté skořice

SVÁTEČNÍ  
KOBLÍŽKY

20
kusů

40
min

POSTUP:
1.  Do mísy robotu nadrobte kostku droždí a zalijte ji 300 ml 

vlažného mléka, přidejte 70 g cukru a 100 g hladké mouky. Vše 
dohromady promíchejte a nechte vzejít kvásek. 

2.  Po přibližně 10 minutách přidejte zbylých 300 g hladké mouky, 
300 g polohrubé mouky, 120 g rozpuštěného másla, lžíci rumu, 
vanilkový cukr a 3 vejce. Vypracujte hladké a nelepivé těsto  
a nechte ho v míse přikryté čistou utěrkou kynout na teplém 
místě 30 minut.

3.  Poté těsto na pomoučené pracovní ploše vyválejte na tloušťku 
1 cm a skleničkou nebo vykrajovátkem o průměru cca 8 cm 
vykrajujte kolečka. Pak vykrojte uprostřed kolečko o průměru 
3,5 cm. Pokládejte je na plech vyložený pečicím papírem a nechte 
kynout dalších 30 minut.

4.  V hlubší pánvi rozpalte litr oleje na fritovací teplotu a osmažte 
v něm postupně koblížky po každé straně 2–3 minuty dozlatova. 
V misce promíchejte zbylých 80 g cukru a lžičku skořice. Koblížky 
vyjměte z oleje děrovanou lžící, nechte je okapat na papírové 
utěrce a pak obalte ve skořicovém cukru. Věřte, že se u vás 
dlouho neohřejí. 

+60
min

kynutí
VEGET
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SUROVINY:
215 g hladké mouky
50 g mletého máku
160 g Hery
80 g moučkového cukru 
3 vejce
1 citron
45 g cukru krystalu
30 g másla

MAKOVKY s citronovým krémem 

VEGET15
kusů

60
min

+2
hod

chlazení

+1
hod

schnutí

POSTUP:
1.  V míse smíchejte 200 g hladké mouky,  

50 g mletého máku, 160 g změklé Hery,  
80 g moučkového cukru, 1 žloutek a ½ lžičky 
citronové šťávy. Ručně nebo v robotu 
vypracujte do hladkého a pružného těsta. 
Zabalte do potravinové fólie a nechte alespoň  
2 hodiny odležet v lednici.

2.  Poté těsto vyválejte na pracovní ploše 
poprášené zbylými 15 g mouky na tloušťku 
3 mm. Vykrajujte pomocí vykrajovátek tvary 
a pokládejte je na plech vyložený pečicím 
papírem. Vytvořte 30 vámi zvolených tvarů.  

U poloviny z nich vykrojte i středy. Pečte  
7–8 minut dozlatova v troubě vyhřáté na 180 °C.

3.  Na krém smíchejte ve skleněné míse 2 žloutky, 
kůru a šťávu z citronu, 45 g cukru krystalu  
a 30 g másla. Ve vodní lázni uvařte za stálého 
míchání krém do konzistence hustého pudinku. 
Po uvaření ho překryjte potravinářskou fólií  
a nechte vychladnout do pokojové teploty.

4.  Krémem potřete tvary bez vykrojeného středu, 
na ně lehce položte zbylé vykrojené tvary 
a nechte je asi hodinu zaschnout. Vánoční 
cukroví v nevšední kombinaci máku s citronem 
je hotovo. 
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SUROVINY:
2 sáčky rýže 
sůl
1 cibule
2 stroužky česneku 
200 g žampionů
1 lžíce rostlinného oleje

RYCHLÝ ŽAMPIONOVÝ  
STROGANOV 
na zimní večeři

4
porce

30
min

POSTUP:
1.  Properte pod tekoucí vodou 2 sáčky rýže a uvařte ji dle 

návodu na obalu. 
2.  Během vaření rýže oloupejte cibuli a 2 stroužky česneku  

a nakrájejte je nadrobno. Očistěte 200 g žampionů  
a nakrájejte je na plátky. 

3.  V hlubší pánvi rozehřejte lžíci oleje s 10 g másla, vhoďte 
cibuli a česnek a nechte zesklovatět. Poté vsypte žampiony, 

opepřete a přidejte lžičku sušené majoránky. Opékejte  
10 minut. Přidejte ½ kostky zeleninového bujónu a podlijte 
100 ml bílého vína. Za stálého míchání nechte odpařit, 
podlijte 180 ml smetany a případně dosolte. 

4.  Podávejte s připravenou rýží, posypané nasekanou 
petrželkou. Slavnostní vegetariánský chod je na stole!

BEZ
lepku

10 g másla
pepř
1 lžička majoránky
½ kostky zeleninového bujónu
100 ml suchého bílého vína
180 ml smetany na vaření (12 %)
1 hrst čerstvé petrželky
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SUROVINY:
1 cibule
200 g kysaného zelí
1 červená paprika 
100 g plátků slaniny
2 lžíce rostlinného oleje 
1 hotové listové těsto
1 vejce
2 lžičky celého kmínu

SLANÝ ZÁVIN 
na vánoční stůl

1
závin

60
min

POSTUP:
1.  Troubu předehřejte na 190 °C.
2.  Oloupanou cibuli pokrájejte nadrobno. Sceďte 

a vymačkejte 200 g kysaného zelí od veškeré 
tekutiny. Rozkrájejte ho nadrobno. Papriku 
zbavte jádřince a pokrájejte ji i se 100 g slaniny 
na kostičky.

3.  V pánvi rozehřejte 2 lžíce oleje a osmahněte 
na něm cibuli se slaninou. Po chvíli přimíchejte 
papriku, restujte 3 minuty a odstavte. 
Vmíchejte pokrájené zelí zbavené láku.

4.  Listové těsto rozbalte na plech a podélně 
doprostřed vsypte zelnou směs. Závin zabalte  
a potřete vyšlehaným vejcem. Posypte  
2 lžičkami kmínu a pečte 40 minut.

5.  Nechte vychladnout a podávejte. Vánoční 
návštěva může přijít ochutnat.

57

Recepty, 
které  
šetří 

peněženku



SUROVINY:
4 tortilly Albert Quality
100 g plátků anglické 
slaniny
200 g plísňového sýra 
hermelínového typu
2 hrsti baby špenátu

POSTUP:
1.  Předehřejte troubu na 

200 °C.
2.  Na 4 tortilly položte 

rovnoměrně plátky 
ze 100 g slaniny. 
Nakrájejte na plátky 
200 g hermelínu  
a opět naskládejte na 
připravené tortilly. 
Navrch posypte 
lístky ze 2 hrstí baby 
špenátu.

3.  Tortilly po obou 
stranách přehněte 
směrem dovnitř  
a poté celé zabalte 
do roličky. Zabalené 
tortilly položte na 
plech vyložený pečicím 
papírem a pečte  
15 minut.

4.  Upečené tortilly 
vyjměte na prkénko 
a rozkrojte napůl. Ještě 
horké podávejte, ať 
nepřijdete  
o skvěle rozteklý sýr. 
Jednoduchý a rychlý tip 
na sváteční předkrm či 
svačinu je hotový.

ZAPEČENÝ 
WRAP  
se sýrem 

4
porce

30
min Pokud chcete  

wrapy více slavnostní,  
posypte hermelín 
vlašskými ořechy  

a sušenými  
brusinkami.
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Zábava 
pro děti  
ANEB JAK 
ZKRÁTIT ČEKÁNÍ  
NA JEŽÍŠKA

Najdeš všech  
10 věcí a jedno 
zviřátko, které se 
ztratili ve vánočním 
shonu?

ŘEŠENÍ:

Zábava 
PRO DĚTI
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Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling, recepty: Petr Pešek

Jako hosta prosincového magazínu jsme pozvali 
kuchaře Petra Peška, který pro vás připravil recepty 
ze sladkovodních i mořských ryb a mořských plodů 

z Rybího trhu v Albertu, které pochází z certifikovaných 
zdrojů. Inspirujte se krok za krokem jeho skvělými 

recepty pro dny všední i sváteční.

MOŘÍ, JEZER  
A ŘEK

Ochutnávka

Poklady
Připravte podle šéfkuchaře
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Divoký losos keta má 
z lososů nejméně výraznou 
barvu, která je přirozeným 
důsledkem jeho volného 
pohybu a stravy. Maso je 
pevnější, obsahuje více 
bílkovin než u farmového 
lososa a má méně tuku. Volte 
proto šetrnou úpravu, aby 
nedošlo k vysušení masa. Je 
ideální pro rychlou přípravu 
na grilu či pánvi – stačí špetka 
soli, pepře a bylinek.

Patří k nejdůležitějším 
rybám v gastronomii  
a řadí se také 
k největším loveným 
rybám. Jeho maso je 
velmi šťavnaté, ale 
neměl by se dlouho 
tepelně upravovat, aby 
se nevysušil a nezešedl. 
Tuňák obsahuje 
antioxidanty, patří  
k nejbohatším zdrojům 
bílkovin.

Krevety mají vysoký obsah 
vitaminů a živin  
a jsou ideální pro zkušené 
gurmány i začínající 
kuchaře díky rychlé  
a snadné úpravě. Jejich 
jemné maso můžete 
vařit, smažit, blanšírovat, 
pošírovat nebo grilovat. 
Přidávají se do těstovin 
nebo španělské paelly, 
oblíbeným předkrmem je  
i krevetový koktejl. 

Díky malým nárokům  
a dobré přizpůsobivosti je 
chov tilápie rozšířen na všech 
kontinentech. Živí se výhradně 
rostlinnou potravou, zejména 
planktonem. Připravit ji lze na 
bezpočet způsobů, jelikož její 
maso není tučné. Můžete ji 
smažit v těstíčku, grilovat  
i pošírovat. Skvěle se hodí do 
rybích polévek.
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Aby mohl produkt nést jedno 
z těchto označení, musí získat 
certifikát nejen daná rybářská 
společnost, ale také všechny 

společnosti v dodavatelském řetězci, 
tedy distributoři, velkoobchodníci, 

výrobce či maloobchodníci. 

Ryby z certifikovaných zdrojů 
Z RYBÍHO TRHU ALBERT
PŘISPÍVAJÍ K OCHRANĚ MOŘÍ

České Vánoce bez ryby jako by 
nebyly, ale i obecně jíme ryb stále 
více, což je skvělé pro náš vyvážený 
a zdravý jídelníček. S rostoucí 
spotřebou se však zvyšuje také 
důležitost jejich odpovědného 
chovu či lovu. Proto jsme si  
v Albertu dali závazek, že všechny 
naše mořské ryby z Rybího trhu 
budou z certifikovaných zdrojů.

Ryby z certifikovaných zdrojů 
garantují zákazníkům jejich původ,  
šetrný chov a rybolov pouze  
v povolených oblastech  
a v omezeném množství.  
Na obalech si tedy všímejte  
důležitých označení:

Rybí trh
Tilápie nilská

Rybí trh
Tuňák – steak

Rybí trh
Losos keta

Rybí trh
Krevety celé vařené

Označení ASC získají pouze 
ryby a mořské plody, jež 
pochází z ekologického  

a společensky zodpovědného 
farmového chovu. 

Označení MSC 
znamená udržitelný 
způsob lovu pouze 

v povolených 
oblastech.



Do prosincového magazínu jsme  
pozvali kuchaře Petra Peška, který se 
aktivně věnuje gastronomii už přes  
30 let. Procestoval svět, sbíral zkušenosti 
a osudovými se mu staly právě ryby, 
protože si splnil svůj sen a otevřel se 
svojí ženou rodinné bistro Rybarna.net, 
kde stojí za to ryby ochutnat. Jeho 
recepty inspirované různými světovými 
kuchyněmi nyní můžete vyzkoušet na 
vánočním stole i vy.

Recepty od šéfkuchaře
PETRA PEŠKA

SUROVINY:
100 g sušených rajčat 
50 g vlašských ořechů 
3 stroužky česneku
1 svazek čerstvé 
bazalky
70 ml olivového oleje 
½ lžičky sardelové 
pasty

sůl 
pepř
¼ lžičky mletého chilli 
500 g špaget
500 g vařených 
neloupaných krevet 
Rybí trh Albert 
1 hrst baby špenátu 

POSTUP: 
1.  Do sekáčku vsypte 100 g sušených rajčat, 50 g  

vlašských ořechů nasucho opražených na pánvi, 
3 oloupané stroužky česneku, svazek bazalky, 
přidejte 50 ml olivového oleje a ½ lžičky sardelové 
pasty. Vše důkladně rozmixujte a poté dosolte, 
opepřete a vmíchejte ¼ lžičky mletého chilli.

2.  Do velkého hrnce dejte vařit vodu, dostatečně 
ji osolte a vložte špagety. Vařte 8 minut a poté 
sceďte.

GRILOVANÉ KREVETY 
na špagetách s pestem 
ze sušených rajčat  
a vlašských ořechů

4
porce

30
min
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3.  Zbavte krunýře 500 g krevet 
a ponechte ocásky. Hlavičky 
neodstraňujte kvůli intenzivnější 
chuti. Na větší pánvi rozehřejte 20 ml 
olivového oleje a připravené krevety 
po obou stranách zprudka a poté 
mírně opékejte. Dejte stranou. Do 
pánve vhoďte hrst opraného špenátu, 
osolte a krátce opečte, aby změkl. 
Vyjměte ven a zbylou tekutinu vylijte.

4.  Do pánve přidejte uvařené špagety  
a připravené pesto. Krátce 
promíchejte, přidejte špenát a krevety. 
Společně vše prohřejte a servírujte. 
Ozdobit můžete čerstvě nasekanou 
bazalkou. I těstoviny můžete servírovat 
na sváteční oběd nebo večeři.
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TILÁPIE  
V BYLINKOVÉM 
PIVNÍM  
TĚSTÍČKU 
s řeckým  
bramborovým 
salátem

SUROVINY:
200 g baby okurek
sůl
1 kg malých brambor 
(gurmánské)
250 g řeckého jogurtu
1 svazek čerstvé pažitky
pepř
1 citron
300 ml světlého piva
350 g hladké mouky
2 snítky čerstvé 
hladkolisté petrželky
2 snítky čerstvého kopru
2 snítky čerstvé máty
4 filety tilápie Rybí trh 
Albert
200 ml řepkového oleje

POSTUP: 
1.  Omyjte a nakrájejte na plátky 

200 g baby okurek. Posolte je, 
promíchejte a nechte 10 minut 
pustit tekutinu a poté slijte. 
Dejte vařit do osolené vody  
1 kg malých brambor, poté je 
nechte vychladnout a oloupej-
te slupku. Nakrájejte na větší 
kousky a společně s okurkami 
je vložte do mísy. Přidejte  
250 g řeckého jogurtu, nase-
kaný svazek pažitky, osolte, 
opepřete a zakápněte šťávou 
z 1 citronu. Vše opatrně  
a důkladně promíchejte  
a dejte chladit do lednice.

2.  Vlijte 300 ml piva do mísy, 
vsypte 250 g hladké mouky, 
 

osolte a vsypte nasekané 
2 snítky petrželky, 2 snítky 
kopru a lístky ze 2 snítek máty. 
Hustota těstíčka by měla být 
jako hustší palačinkové těsto.

3.  Omyjte a osušte 4 filety tilápie, 
rozkrojte je napůl a osolte. 
Obalte všechny kousky ryby ve 
100 g hladké mouky. V hlubší 
pánvi rozehřejte 200 ml oleje 
na fritovací teplotu.

4.  Kousky ryby vždy ponořte do 
těstíčka, vložte do rozehřátého 
oleje a smažte dozlatova. Na 
porci naservírujte 2 kousky 
osmažené ryby a podávejte na 
vychlazeném bramborovém 
salátu. Tato variace na tradiční 
vánoční večeři si získá vaše 
srdce.

4
porce

120
min
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SUROVINY:
1 kg červené řepy
90 ml olivového oleje
sůl
pepř
3 lžíce balzamikové redukce
1 cibule
10 kuliček černého pepře
5 kuliček nového koření
2 bobkové listy
1 lžíce octa
30 g hrubozrnné hořčice
30 g dijonské hořčice
2 lžíce medu
1 svazek čerstvého kopru 
600 g filetu lososa keta  
Rybí trh Albert

POSTUP: 
1.  Očistěte a oloupejte 1 kg 

červené řepy a nakrájejte 
na centimetrové kostky. 
Na pánvi rozehřejte 40 ml 
olivového oleje a přidejte 
nakrájenou řepu. Pozvolna 
opékejte až do změknutí. 
Ochuťte solí, pepřem  
a 3 lžícemi balzamika.

2.  Do pánve vložte cibuli 
nakrájenou na plátky,  
10 kuliček pepře, 5 kuliček 
nového koření, 2 bobkové 
listy, lžíci octa a lžíci soli. 
Zalijte 500 ml vody, přiveďte 

k varu a nechte pozvolna 
vařit 5 minut.

3.  Do misky dejte 30 g 
hrubozrnné hořčice a 30 g 
dijonské hořčice, přidejte 
2 lžíce medu, promíchejte 
metličkou a poté postupně 
zapracujte pomocí tyčového 
mixéru k hořčici s medem 
50 ml oleje, dokud 
nevznikne kompaktní 
omáčka. Podle chuti 
přisolte a přidejte nadrobno 
nasekaný kopr.

4.  Naporcujte 600 g lososa 
na 4 porce a vložte je 

do vroucí připravené 
lázně. Ztlumte var a vařte 
pozvolna 5–10 minut. Zda 
je losos hotový, poznáte 
tak, že do masa zatlačíte 
tupou stranou špejle. 
Pokud lehce projde, je ryba 
hotová a porce můžete 
opatrně vyjmout. Lososa 
ihned servírujte společně 
s opečenou řepou a zalijte 
na talíři přichystanou 
hořčičnokoprovou 
omáčkou. Sváteční úprava 
lososa se může podávat.

POŠÍROVANÝ  
FILET Z LOSOSA
s hořčičnou  
omáčkou 
a pečenou  
řepou

4
porce

70
min
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BEZ
lepku

SUROVINY:
500 g steaku tuňáka Rybí trh
2 avokáda
1 lžíce olivového oleje
1 stroužek česneku
2 cm zázvoru
2 lžíce sójové omáčky
1 citron
1 lžíce sladké chilli omáčky
3 lžíce sezamových semínek
2 jarní cibulky

POSTUP: 
1.  Nakrájejte 500 g tuňáka na asi centimetrové 

kostičky a na stejně velké kostičky nakrájejte také 
avokáda zbavená slupky i pecky. Každou surovinu 
dejte zvlášť do misky.

2.  Na lžíci olivového oleje zlehka opečte oloupaný 
a nasekaný stroužek česneku a nadrobno 
nasekané 2 cm zázvoru. Dejte stranou do misky, 
přidejte 2 lžíce sójové omáčky, lžičku citronové 
šťávy, lžíci sladké chilli omáčky a promíchejte. 
Do směsi přidejte na kostky nakrájeného 
tuňáka a zasypte 3 lžícemi nasucho opražených 
sezamových semínek. Promíchejte a nechte  
5 minut marinovat.

3.  Nakrájejte najemno 2 jarní cibulky, přidejte je 
k avokádu, osolte a zakápněte lžící citronové 
šťávy. Připravte si kulaté tvořítko, položte jej na 
talíř a do spodní poloviny mírně namačkejte směs 
avokáda a jarní cibulky.

4.  Druhou polovinu tvořítka naplňte marinovaným 
tuňákem a opět mírně umačkejte. Tvořítko 
opatrně vysuňte směrem nahoru, aby vám obě 
vrstvy zůstaly na sobě. Takto připravený tartar 
z tuňáka podávejte například s tortillovými chipsy 
nebo opečeným toustem. S tímto slavnostním 
předkrmem budete za hvězdu večera.

TARTARE  
Z TUŇÁKA
s avokádem 
a praženým 
sezamem

4
porce

35
min
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Stavebnice  
Lego® Classic

Výhra:

67

Křížovka 
NÁS BAVÍ

Jak se zapojit? 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 12. 2022 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 11/2022: Karel Losman, Olomouc.

Vyluštěte vánoční křížovku Albert magazínu a vyhrajte stavebnici 
Lego® Classic, která rozzáří dětské oči pod vánočním stromečkem.

Vánoční luštění
S DÁRKEM POD STROMEČEK
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http://www.albert.cz/tajenka
http://www.alber
http://www.alber


*Producenti z rizikových zemí jsou certifikovaní etickým/sociálním standardem, který garantuje 
odpovídající pracovní podmínky zaměstnanců a odpovědný a udržitelný přístup k životnímu prostředí.

Physalis
Moje plody jsou chutným 

zdrojem vitaminu C,  
beta-karotenu  

a bioflavonoidů, ale  
i vlákniny.

Mango
Obsahuji hned tři 

antioxidanty – vitaminy 
C, E a karotenoidy, které 

se v těle přetváří na 
vitamin A. Ten přispívá 
k udržení normálního 
stavu pokožky, sliznic  

a zraku.

Hruška nashi
Jsem bohatá na vlákninu, 
která podporuje správnou 
činnost trávení. Obsahuji 

také vitamin C nebo 
kyselinu listovou.

Kaki
Jsem sladká pochoutka 

plná vitaminů, především 
vitaminu C a A. Díky 
obsahu jednoduchých 

sacharidů jsem rychlým 
zdrojem energie.

Marakuja
Díky obsahu vitaminu A 

pomáhám chránit pokožku 
a také zrak. Vyčnívám 
mezi ostatním ovocem 
i tím, že obsahuji velké 

množství antioxidantů, které 
neutralizují škodlivé účinky 

volných radikálů.

Granátové jablko
Řadím se mezi 

superpotraviny. Obsahuji 
především draslík, hořčík 
a sodík. Skvěle se hodím 
sportovcům k doplnění 

minerálů.

V zimě u nás příroda odpočívá a sbírá síly na jarní sezonu, a tak je čas ochutnat ovoce, 
které právě dozrává v zemích, kde Vánoce slaví pod palmami a horkým sluncem.  
V Albertu pro vás máme navíc celou řadu exotických plodů, které jsou pěstovány  

s úctou k přírodě i zemědělcům. Naše exotické ovoce pochází jen od certifikovaných 
dodavatelů.* Dobré skutky můžeme dělat i při nakupování férových potravin!

vylepšuje Vánoce
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SUROVINY:
200 g máslových sušenek
125 g másla
1 mango z Tržnice  
u Alberta
250 g čerstvého 
smetanového sýra
100 g cukru krupice
200 ml smetany ke šlehání 
(31 %)
80 ml polotučného mléka 
1 a ½ lžičky agaru

2 lžičky kukuřičného škrobu
4 marakuje z Tržnice  
u Alberta
½ kaki z Tržnice u Alberta
½ hrušky nashi z Tržnice  
u Alberta
6 physalisů z Tržnice  
u Alberta
2 snítky čerstvé máty 
z Tržnice u Alberta
¼ granátového jablka 
z Tržnice u Alberta

POSTUP:
1. Dortovou formu o průměru 20 cm vyložte pečicím 

papírem. Rozmixujte 200 g máslových sušenek. 
V rendlíku rozpusťte 125 g másla a vlijte k rozemletým 
sušenkám. Směs promíchejte a vsypte do formy. 
Rukou udusejte do rovnoměrné vrstvy a dejte chladit 
do lednice. Mango oloupejte, zbavte pecky, odvažte 
250 g a nakrájejte na kostky. Rozmixujte společně 
nakrájené mango, 250 g smetanového sýra a 80 g 
cukru krupice na hladké pyré.

2. Vyšlehejte 200 ml smetany na tuhou šlehačku. 
V rendlíku povařte 80 ml mléka spolu s 1 a ½ lžičky 
agaru. Provařte 2 minuty a přidejte 2 lžíce mangové 
směsi. Rychle promíchejte, vlijte ke zbytku mangové 
směsi a vše stěrkou smíchejte s vyšlehanou 
šlehačkou. Hotový krém vlijte do dortové formy  
a dejte na 4 hodiny chladit do lednice.

3. V rendlíku smíchejte 2 lžičky škrobu, 75 ml vody  
a vydlabanou dužinu ze 4 marakují. Přidejte 20 g 
cukru a pomalu přiveďte k varu. Směs minutu 
provařte a přelijte do misky.

4. Oloupejte polovinu kaki a spolu s polovinou 
hrušky nashi nakrájejte na tenké plátky. Kuličky 
ze 6 physalisů rozkrojte napůl. Vychlazený 
cheesecake vyndejte opatrně z formy. Nahoru nalijte 
marakujovou omáčku a opatrně stěrkou rozetřete. 
Polovinu dortu střídavě ozdobte plátky kaki a hrušky. 
Nahoru naskládejte půlky kuliček z physalisů, lístky 
máty a zrníčka granátového jablka. Tento exotický 
fešák potěší každého!

1
koláč

40
min

+4
hod

chlazení

Exotický
MANGOVO- 
MARAKUJOVÝ 
CHEESECAKE

Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Říhová, Zuzana 
Štěpničková / Text: Adéla Říhová + archiv Albert magazínu

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

1 granátové jablko 
1 karambola z Tržnice u Alberta
4 lžíce slunečnicových semínek
4 lžíce dýňových semínek 
4 lžíce chia semínek

4
porce

15
min

VEGET

POSTUP:
1. V kastrůlku rozpusťte 10 g másla a přilijte 700 ml mléka. 

Přiveďte k varu, přidejte špetku soli a za stálého míchání 
vsypte 90 g instantní kukuřičné polenty. Vařte do zhoustnutí, 
přibližně 3 minuty. 

2. Vmíchejte 4 lžíce medu a rozlijte do 4 misek.
3.  Rozpulte granátové jablko a lžící vydlabejte semínka. 

Karambolu omyjte a nakrájejte na tenké plátky.
4.  Kaši ozdobte zrníčky z granátového jablka, 4 lžícemi 

slunečnicových semínek, 4 lžícemi dýňových semínek a na 
závěr 4 lžícemi chia semínek. Ráno rozjasněné exotikou 
právě začíná. 

KUKUŘIČNÁ KAŠE
pro sváteční rána

Karambola
Granátovéjablko

Kaši lze připravit 
i z jiných alternativ 
mléka, například 

bezlaktózového nebo 
kokosového.
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NASHI 
JEDNOHUBKY
s krémem
z modrého sýra

SUROVINY:
110 g modrého sýra
150 g čerstvého sýra
2 lžíce medu
pepř

1 citron
3 hrušky nashi z Tržnice u Alberta
100 g vlašských ořechů
1 granátové jablko

POSTUP:
1.  Nastrouhejte najemno 110 g 

modrého sýra a utřete ho 
dohromady se 150 g čerstvého 
sýra a 2 lžícemi medu, opepřete 
a ochuťte šťávou z ½ citronu.

2.  Důkladně vše promíchejte do 
hladké konzistence.

3.  Očistěte 3 nashi, nakrájejte je 
na měsíčky a zbavte jádřinců. 
Zakápněte druhou ½ citronu.

4.  Vyskládejte na servírovací tác. 
Pomocí cukrářského sáčku nebo 
lžičkou naneste krém z modrého 
sýra na jeden konec každého 
kousku ovoce. Ozdobte 100 g 
ořechů a zrníčky z granátového 
jablka. Nevšední jednohubky už 
se nesou!

24
kusů

20
min

VEGET

Nashi

Granátovéjablko
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SUROVINY:
150 g ananasu 
z Tržnice u Alberta
100 g strouhaného 
kokosu
100 g mandlové 
mouky

4 lžičky kokosového 
oleje
1 limeta z Tržnice  
u Alberta
sůl
50 g kokosové 
mouky

POSTUP:
1. Ananas očistěte od slupky a listů a 150 g rozmixujte v sekáčku na pyré.
2. V misce smíchejte 100 g strouhaného kokosu, 100 g mandlové mouky a 4 lžičky 

kokosového oleje. Limetu dobře omyjte a nastrouhejte kůru do sypké směsi. Z limety 
vymačkejte šťávu, spolu se špetkou soli ji přidejte do směsi a vše dobře promíchejte.

3. Na závěr vmíchejte rozmixovaný ananas. Pomocí lžičky vždy odeberte část těsta  
a v dlaních vytvarujte kuličky o průměru 2,5 cm. 

4. Hotové kuličky obalte v 50 g kokosové mouky, přendejte na tác opatřený pečicím 
papírem a dejte vychladit na 15 minut do lednice. Podávejte je studené jako pravé 
karibské osvěžení i na českém vánočním stole.

Ananasové 
VÁNOČNÍ 
KULIČKY

30
kuliček

40
min

Ananas

VEGAN
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Zralý ananas  
poznáte díky intenzivní 

vůni na stonku. 
Nedozrálý plod nechte 

až 2 týdny zrát při 
pokojové teplotě.



https://www.albert.cz/nase-znacky/albert-excellent


Dopřejte si excelentní požitek s řadou tapas Albert 
Excellent, které jsou pro oslavy příchodu nového roku 

jako stvořené. Chuťovky, které stačí otevřít  
a servírovat. Všichni vás ocení jako toho nejlepšího 

hostitele. Party může začít! Šťastný nový rok!

74

Silvestr
 ZA DVEŘMI



Tapas? Značka Albert Excellent přináší nové druhy 
vynikajících chuťovek z prvotřídních surovin pro společné 
zážitky z jídla. Tyto chuťovky kromě skvělých kombinací 
různých chutí také přinášejí touhu po zábavě a skvělé 
společnosti. Poseďte i vy s přáteli, kombinujte, sdílejte  

a užijte si příjemný večer bez dlouhých příprav.
Pojďte zažít tapas.

TAPAS 85 g
SLANINA SE 
SMET. SÝREM

TAPAS 120 g
GOUDA STARÁ 
KOSTKY

TAPAS 175 g
GUACAMOLE

TAPAS 60 g
LANÝŽOVÝ 
SALÁM

TAPAS 80 g
BAZALKOVÉ 
PESTO

TAPAS 85 g
KUŘECÍ ROLKY 
SE SMET. SÝREM

TAPAS 130 g
OLIVY  
NOCELLARA

TAPAS 60 g
JAMÓN 
SERRANO

TAPAS 175 g
HUMMUS SE 
SUŠENÝMI RAJČATY

TAPAS 110 g
MASCARPONE 
CHILLI DIP

CHUŤOVKYCHUŤOVKY    

Z PRVOTŘÍDNÍCH SUROVIN
Z PRVOTŘÍDNÍCH SUROVIN

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY Z JÍDLA
PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY Z JÍDLA

obaly vyrobeny z 80 %  

z recyklovaného plastu  

a jsou dále recyklovatelné

Fotografie: Tomáš Babinec  /  Foodstyling: Zuzana Štěpničková  /  Text: Naďa Fidrmucová  /  + archiv Albert magazínu 75
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Vyzrálý cheddar 
PRO MILOVNÍKY SÝRŮ

Kuřecí rolky 
BEZ PRÁCE

HŘÍŠNĚ DOBRÉ 

mascarpone 
a chilli

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

džusu
kostky ledu
60 ml zázvorového piva 
1 granátové jablko
4 snítky čerstvého rozmarýnu
2 snítky čerstvé máty

Silvestrovský  
CITRUSOVÝ KOKTEJL

4
porce

10
min

POSTUP:
1.  Do většího džbánu vlijte 250 ml vodky, 30 ml 

bezinkového sirupu, 200 ml džusu z červeného 
pomeranče a 250 ml mandarinkového džusu.

2.  Vše promíchejte a vložte do lednice, dokud 
nebude nápoj dostatečně vychlazený 
k podávání. 

3.  Těsně před podáváním přidejte do džbánu 
kostky ledu, 60 ml zázvorového piva a zrníčka 
z granátového jablka.

4.  Servírujte v nižších sklenicích ozdobené  
4 snítkami čerstvého rozmarýnu a lístečky ze  
2 snítek máty. Nyní už si stačí připít na úspěšný 
nový rok.

+30
min

chlazení
VEGAN
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SUROVINY:
8 kostek ledu
120 ml aperolu
400 ml prosecca 
Sommelier Collection

120 ml jablečného 
džusu
2 zelená jablka
4 snítky čerstvého 
rozmarýnu

Jablečný  
NOVOROČNÍ 
SPRITZ 
S APEROLEM

POSTUP:
1.  Do sklenic na sekt nebo na bílé víno rozdělte 8 kostek ledu.
2.  Do sklenic vlijte 120 ml aperolu tak, aby v každé bylo 30 ml, a stejně 

rozlijte i 400 ml prosecca, aby v každé sklenici bylo 100 ml. 
3.  Zbytek sklenic doplňte 120 ml jablečného džusu.
4.  Obě jablka omyjte. Jedno nakrájejte na drobné kostičky a rozdělte 

do sklenic a druhé nakrájejte na tenké plátky a ozdobte jím sklenice. 
Ještě než se pustíte do přípitku, dozdobte snítkou čerstvého 
rozmarýnu. Deset, devět, osm, sedm… Šťastný nový rok!!!

4
porce

15
min

VEGAN

Pod značkou Sommelier 
Collection můžete nově pro 

své výjimečné chvíle zakoupit 
kromě prosecca také pravé 
šampaňské víno, které nese 

označení „Champagne“ 
a může se vyrábět pouze 

ve francouzské oblasti 
Champagne-Ardenne  

v severovýchodní Francii.
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SUROVINY:
50 g loupaných nesolených pistácií
50 g blanšírovaných mandlí 
80 g sušených brusinek
250 g čerstvého sýra
5 pšeničných tortill

SÝROVÁ 
ROLÁDA 
v kabátku

1
kus

15
min

POSTUP:
1.  Nasekejte najemno 50 g pistácií, 50 g mandlí a 80 g sušených 

brusinek. Vsypte do misky.
2.  Do druhé mísy vložte 250 g čerstvého sýra a promíchejte se 

4 lžícemi připravené oříškové směsi. 
3.  Potravinovou fólii natáhněte přes prkénko a do středu 

vysypte zbylou část směsi s pistáciemi. Rozprostřete ji do 
tvaru obdélníku a naneste stěrkou všechen sýr. Konce 
fólie chyťte mezi prsty a přetáhněte přes sýr tak, aby 
vznikl váleček dlouhý 15 cm. Váleček sýra zbavte fólie 
a dosypte veškerá neobalená místa. Opět zarolujte 
do fólie.

4.  Vložte do lednice vychladit alespoň na 
2 hodiny. Podávejte na prkénku nebo 
servírovacím talíři s 5 tortillami 
pokrájenými na klínky a prohřátými 
v topinkovači. Ideální pochoutka 
na silvestrovskou tabuli se právě 
podává.

VEGET
+2
hod

chlazení
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SÝROVÁ POMAZÁNKA 
s domácími parmazánovými 
krekry
SUROVINY:
100 g sýra Fourme d’Ambert 
200 g měkkého tučného 
tvarohu 
½ lžíce medu 
2 stroužky česneku 
1 snítka čerstvého rozmarýnu

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

POSTUP:
1.  Nastrouhejte nahrubo 100 g sýra Fourme 

d’Ambert a smíchejte s 200 g měkkého 
tučného tvarohu. Do směsi zašlehejte 
½ lžíce medu, prolisované 2 stroužky 
česneku, nasekanou snítku rozmarýnu, 
osolte a opepřete a vložte do lednice. 
Nechte odležet alespoň 1 hodinu.

2.  Nakrájejte na kousky 120 g másla 
pokojové teploty a promíchejte v míse 
se 170 g polohrubé mouky. Osolte  
a opepřete a vytvořte drobenku. 
Přisypte 70 g strouhaného sýra 
Parmigiano Reggiano a promíchejte. 
Ve druhé misce rozšlehejte vidličkou 
vejce a polovinu přidejte k těstu. Zbytek 
rozšlehaného vejce si odložte na 
pozdější potírání sušenek.

3.  Těsto propracujte a vytvarujte kouli. Tu 
pak na pomoučeném vále vyválejte na 
plát silný 4 mm. Vykrajujte kolečka  
a skládejte je na plech vyložený pečicím 
papírem. Do každého kolečka udělejte 
pár dírek párátkem, potřete zbylým 
rozšlehaným vejcem a posypte zbylými 
20 g parmazánu. 

4.  Krekry pečte v předehřáté troubě na 
180 °C přibližně 10 minut. Hotové 
nechte vychladnout a poté podávejte 
s připravenou sýrovou pomazánkou. 
Ideální snack na novoroční oslavy je 
hotový.
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4
porce

45
min

+1
hod

chlazení
VEGET

Zkuste 
S NÁMI
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VEGET

SUROVINY:
100 g perníkového 
medového těsta Albert
150 g moučkového cukru
9 vajec
80 ml slunečnicového 
oleje
180 g cukru krupice
175 g hladké mouky

1 a ½ lžičky kypřicího prášku  
do pečiva
40 g kakaa holandského typu
250 ml Pařížské šlehačky  
Kunín (27 %)
500 ml Šlehačky De Luxe  
Kunín (40 %)
2 lžičky perníkového koření

Nechte se unést sametově jemnou chutí vánočního 
dortu harlekýn se šlehačkami od Mlékárny Kunín.

POSTUP:
1.  Z 50 g perníkového těsta Albert vyválejte na 

pomoučeném vále placku o tloušťce 4 mm  
a vykrájejte z ní 6 kusů stromečků o velikosti  
4 a 6 cm. Ze zbylých 50 g vykrájejte hvězdy o velikosti  
0,5–1 cm. Perníčky přendejte na plech opatřený 
pečicím papírem a pečte v troubě na 180 °C 
po dobu 10 minut. Po upečení nechte perníčky 
vychladnout na mřížce. V misce smíchejte 150 g 
cukru a 1 bílek na hladkou polevu. Přendejte ji do 
cukrářského pytlíku a perníčky ozdobte a nechte 
zaschnout. Hvězdy slepte polevou mezi sebou  
a také nechte zaschnout.

2.  Dvě dortové formy o průměru 20 cm vymažte 
kapkou oleje a vyložte pečicím papírem dno a boky 
formy. V míse vyšlehejte 8 vajec a 180 g cukru 
krupice do husté světlé pěny. Opatrně vmíchejte 
80 ml oleje. Do mísy prosejte 175 g hladké mouky, 
1 a ½ lžičky kypřicího prášku spolu se 40 g kakaa 
a směs opatrně vmíchejte do základu těsta. 
Těsto vlijte do formy a pečte v troubě na 190 °C 
po dobu 30 minut. Po upečení nechte dort zcela 
vychladnout.

3.   V míse vyšlehejte 250 ml Pařížské šlehačky Kunín. 
Vychlazené korpusy rozkrojte napůl, celkem na 
4 pláty. Dva pláty potřete ušlehanou pařížskou 
šlehačkou. V míse vyšlehejte 500 ml smetany  
De Luxe Kunín 40% se 2 lžičkami perníkového koření.

4.   Na podnos dejte dortový plát s pařížskou šlehačkou 
a přiklopte ho prázdným plátem. Ten potřete  
1/4 ušlehané perníkové šlehačky. Nahoru dejte další 
plát s pařížskou šlehačkou a zakryjte prázdným 
plátem. Nahoru navrstvěte druhou 1/4 perníkové 
šlehačky. Zbylé 2/4 šlehačky použijte na obmazání 
celého dortu. Nakonec dort ozdobte připravenými 
perníčky. Smetanově lahodné Vánoce mohou začít!

Zkuste 
S NÁMI

81
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Vánoční dort 
HARLEKÝN 1

dort
180
min

• Prémiová šlehačka
• Poctivá chuť
• Rychlé a snadné našlehání
• Dlouho drží tvar

Šlehačka De Luxe 40 % 
od Mlékárny Kunín
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inzerce

Líbí se vám vánoční sněhuláci? Spoustu dalších fotonávodů, pracovních 
listů nebo videoreceptů od Klasáčka najdete na webové stránce 
akademiekvality.cz v sekci Pospolu u stolu. 

SNĚĚHULÁÁCI
ZE SKLENIČČEK

akademiekvality.cz

potřebujeme:
skleničky s víčkem, stužku, oči, nos, 
úplet na čepičky (část rukávu starého 
svetru, ponožku apod.), lepidlo, nůžky, 
oboustrannou lepenku, jedlý obsah 
skleniček (oříšky, ovesné vločky, jogurt 
apod.)

postup:
1)  Na jedné skleničce vytvoříme obličej, 

na druhé dekoraci, např. knofl íky.

2)  Skleničky naplníme jedlým obsahem 
a uzavřeme. 

3)  Slepíme je oboustrannou páskou, 
aby držely pohromadě. 

4)  Na horní nasadíme čepičku 
z úpletu. 

5)  Mezi horní a spodní 
skleničku uvážeme 
stužku jako šálu.

Klasa_Snehulaci_inzerce_217x239.indd   1Klasa_Snehulaci_inzerce_217x239.indd   1 26.10.2022   11:0626.10.2022   11:06
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ASIE NA VAŠEM TALÍŘI
K dostání ve vybraných Albert hypermarketech a Albert supermarketech.

Z020-22_F.W.Tandoori_inz_albert_217x239.indd   1Z020-22_F.W.Tandoori_inz_albert_217x239.indd   1 19/10/2022   12:3819/10/2022   12:38



inzerce

POSTUP
Nakrájíme chléb na čtverečky. Do rozmíchaného Gervais jen třemi dlouhými pohyby vmícháme
dijonskou hořčici tak, aby hmota zůstala žíhaná. Když se to nepovede, tak nevadí. namažeme na chléb. 
Natrháme šunku a kousky stočíme do kornoutku. Zaboříme do Gervais na jednu stranu. Na druhou
stranu dáme celozrnnou hořčici. Doprostřed položíme cibulku a dozdobíme petrželí.

Slavnostní jednohubky
se šunkou s hořčicí
INGREDIENCE na 10 porcí
  2 balení Gervais Originál krémový
  1–2 krajíce kváskového tmavého chleba
  1 vrchovatá lžička dijonské hořčice
  2 plátky šunky
  2 lžíce celozrnné hořčice
  10 nakládaných cibulek
  petržel

Další recepty najdete na www.gervais.cz

Gervais INZ recept 217x117 962300393.indd   1Gervais INZ recept 217x117 962300393.indd   1 25.10.2022   16:5725.10.2022   16:57

http://www.gervais.cz
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K dostání na vybraných prodejnách Albert.

Mullermilch-ZERO-Albert-v1.indd   1 25/05/22   13:11



inzerce

Vánoční šunka 
v bránici

Tradiční šunka od Váhaly na pultech Albert

K dostání ve vybraných 
prodejnách Albert.

2022
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Na Vánoce opět spolu 
u jednoho stolu

www.bonduelle.cz
Recept najdete zde:

Bonduelle_vanoce_inzerce_217x117_Albert_tisk.indd   1Bonduelle_vanoce_inzerce_217x117_Albert_tisk.indd   1 31.10.2022   15:5031.10.2022   15:50

DLOUHÉ, TENKÉ, KŘUPAVÉ hranolky elegantního vzhledu 
a vynikající bramborové chuti. Mezi zákazníky jsou stále 
oblíbenější variantou klasických hranolků.

Zboží je k dostání ve vybraných prodejnách Albert.

TENKÉ HRANOLKY 
DO TROUBY 600 g

NA DÉLCE
CHUTI 
ZÁLEŽÍ

www.farmfrites.cz
2 3 min 10 15 min15 20 min

Farm Frites Česko-Slovensko

http://www.bonduelle.cz
http://www.farmfrites.cz
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daruj tomu, kdo to nečeká

K dostání na vybraných prodejnách Albert.

Vanoce 2022 - Xmas magazin Albert 217x117 CZ 03.indd   1Vanoce 2022 - Xmas magazin Albert 217x117 CZ 03.indd   1 19.10.2022   10:2319.10.2022   10:23

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

inzerce_albert_ORION_Vanoce_2022_217x117_04.indd   1inzerce_albert_ORION_Vanoce_2022_217x117_04.indd   1 25.10.2022   13:5925.10.2022   13:59

Líbí se vám vánoční sněhuláci? Spoustu dalších fotonávodů, pracovních 
listů nebo videoreceptů od Klasáčka najdete na webové stránce 
akademiekvality.cz v sekci Pospolu u stolu. 

SNĚĚHULÁÁCI
ZE SKLENIČČEK

akademiekvality.cz

potřebujeme:
skleničky s víčkem, stužku, oči, nos, 
úplet na čepičky (část rukávu starého 
svetru, ponožku apod.), lepidlo, nůžky, 
oboustrannou lepenku, jedlý obsah 
skleniček (oříšky, ovesné vločky, jogurt 
apod.)

postup:
1)  Na jedné skleničce vytvoříme obličej, 

na druhé dekoraci, např. knofl íky.

2)  Skleničky naplníme jedlým obsahem 
a uzavřeme. 

3)  Slepíme je oboustrannou páskou, 
aby držely pohromadě. 

4)  Na horní nasadíme čepičku 
z úpletu. 

5)  Mezi horní a spodní 
skleničku uvážeme 
stužku jako šálu.

Klasa_Snehulaci_inzerce_217x239.indd   1Klasa_Snehulaci_inzerce_217x239.indd   1 26.10.2022   11:0626.10.2022   11:06
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ASIE NA VAŠEM TALÍŘI
K dostání ve vybraných Albert hypermarketech a Albert supermarketech.
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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 30. 11. 2022 DO 26. 12. 2022 NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB. *DOPORUČENÁ CENA.

ZÍSKEJTE KÁVOVAR ZA 

999 Kč*
Cena za kávovar je platná při koupi alespoň
4 krabiček NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
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inzerce

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 30. 11. 2022 DO 26. 12. 2022 NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB. *DOPORUČENÁ CENA.

ZÍSKEJTE KÁVOVAR ZA 

999 Kč*
Cena za kávovar je platná při koupi alespoň
4 krabiček NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
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inzerce

DAVIDOFF CAFÉ.
WORTH GOING FURTHER.

K dostání na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

NOVÁ LIMITOVANÁ EDICE

NALAĎTE SE NA 
SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRU

OBJEVTE 4 
SVÁTEČNÍ  
RECEPTY

Naskenujte QR kód z balení a objevte recepty.
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NOVÁ LIMITOVANÁ EDICE

NALAĎTE SE NA 
SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRU

OBJEVTE 4 
SVÁTEČNÍ  
RECEPTY

Naskenujte QR kód z balení a objevte recepty.
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Jack Daniel’s 700 ml 
dárkové balení KYTARA 

Jack Daniel’s Apple 700 ml  
+ sklenice

Jack Daniel’s Honey 700 ml 
+ budík

OD JACKA,DÁRKY
STOJÍ ZA TO

PIJSROZUMEM.CZ  Gentleman Jack, Jack Daniel‘s, Old No.7, a Tennessee Honey jsou registrované ochranné známky. ©2022 Jack Daniel‘s. Všechna práva vyhrazena.

S TÍM NEJLEPŠÍM 

NA 

ODJACK DANIEL’S
VÁNOCE ZAZÁŘÍŠ

2× 
FILTROVANÝ

EXTRA 
JEMNÝ

OBSAH 
ALKOHOLU

40 %
STÁČEN POUZE 

Z JEDNOHO SUDU
ROBUSTNÍ 

CHARAKTER
OBSAH 

ALKOHOLU

45 %
*Gentleman Jack dostupný na prodejnách Albert Hypermarket a vybraných prodejnách Albert Supermarket. 
Single Barrel dostupný na prodejnách Albert Hypermarket.

*Dostupné na prodejnách Albert Hypermarket.

B21-00423_LK_GJ_SB_darky_Albert_magazin_inzerce_celostrana_217x239.indd   1 25.10.2022   11:16:10
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inzerce

www.cantiwine.com

Exkluzivně u nás
Naleznete ve vybraných prodejnách Albert

VIÑEDOS DE CHILE
Birdman

CO2 neutrální vína

Naleznete ve vybraných
prodejnách Albert

www.adveal.cz

TA SPRÁVNÁ 
CHUŤ FRANCIE

Naleznete 
ve vybraných 

prodejnách Albert

www.adveal.cz

http://www.adveal.cz
http://www.adveal.cz
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www.cantiwine.com

Exkluzivně u nás
Naleznete ve vybraných prodejnách Albert

http://www.cantiwine.com


inzerce

PRIMASOLE
PRIMITIVO

OSVĚDČENÁ KVALITA
V NOVÉM KABÁTĚ

Naleznete ve vybraných 
prodejnách Albert. www.vinoherink.cz

Přívlastková vína
ze všech čtyř moravských 

vinařských podoblastí.

www.vinarstvibreclav.cz

naleznete ve vybraných prodejnách Albert

Best    Chile
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společně s přírodou

Home
of biodiversity

©design/DTP www.absreklama.cz 30September202210:29AMBOw91st

naleznete ve vybraných prodejnách Albert
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Přívlastková vína
ze všech čtyř moravských 

vinařských podoblastí.

www.vinarstvibreclav.cz

naleznete ve vybraných prodejnách Albert

Best    Chile
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inzerce

Noblesa se odráží
v každém víně

Nová láhev
a stále stejná chuť.

Jakostní vína z moravských hroznů 

s lehkým zbytkovým cukrem,

příjemně pitelná s typickým projevem 

odrůdovosti v chuti i vůni.

Naleznete ve vybraných
prodejnách Albert.

Od roku 2011 vinařství získalo celkem 8x titul Šampion Národní soutěže vín Salonu vín ČR.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.



inzerce

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.



BOzKOV.CZ
PIJSROZUMEM.CZ spolu jsme SAMI SEBOU

VYCHUTNEJTE SI ROZMANITOST 
CHUTÍ BOŽKOV REPUBLICA

Božkov Republica Reserva a Božkov Republica White jsou dostupné na vybraných prodejnách Albert Supermarket.
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Beefeater Zesty Lemon je v prodeji na prodejnách Albert Hypermarket.Beefeater Zesty Lemon je v prodeji na prodejnách Albert Hypermarket.

inzerce



inzerce

NETRADIČNÍ
PÁLENKA

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



inzerce

Určeno starším 18 let. Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.

NA VÁNOCE  
PO NAŠEM



inzerce

VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH ALBERT
Akce platí od 30. 11. 2022 do 3. 1. 2023.
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Fotografie: Lucie Čermáková 
Foodstyling, text: Adéla Říhová

Každá rodina má to své 
oblíbené a při vánočních 
setkáních vždy dojde na 

ochutnávání. Překvapte letos 
i netradičními druhy, které se 

třeba zařadí mezi vaše vánoční 
poklady v rodinné kuchařce. 
Kouzelná krabička vánočního 

cukroví se právě otvírá.

Pokud pospícháte, 
cukroví upečte 
z některého z hotových 
těst Albert.

Klasické  i nové druhy  
pro dobrodruhy
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SUROVINY:
500 g hladké mouky
50 g holandského kakaa
320 g másla
280 g moučkového cukru
3 vejce
50 g hořké čokolády (70 %)

50 g bílé čokolády
15 g ztuženého rostlinného 
tuku
modré potravinářské 
barvivo
cukrové zdobení

POSTUP:
1.  Ze 3 vajec oddělte žloutky  

a z jednoho vejce si dejte bílek 
stranou do mističky. V míse 
smíchejte 450 g mouky, 50 g 
holandského kakaa, 320 g měkkého 
másla, 160 g moučkového cukru, 
připravené žloutky a uhněťte 
v hladké těsto. Těsto zabalte do 
potravinářské fólie a dejte na 
3 hodiny odležet do lednice.

2.  Vál si podsypte zbylými 50 g mouky, 
těsto vyndejte z lednice a vyválejte 
ho na placku silnou 5 mm. Z těsta 
vykrájejte tyčinky o rozměru  
1,5 × 8 cm. Tyčinky přendejte na 
plech opatřený pečicím papírem  
a pečte v předehřáté troubě na  
180 °C 9 minut.

3.  Připravte si polevy. Nad vodní 
lázní rozehřejte ve dvou miskách 
50 g hořké a 50 g bílé čokolády. 
Do hořké čokolády přidejte 10 g 
rostlinného tuku a do bílé čokolády 
5 g rostlinného tuku. Ve třetí misce 
smíchejte odložený vaječný bílek se 
120 g moučkového cukru na hladkou 
bílkovou polevu. Do ní nakonec 
vsypte modré potravinářské barvivo 
na požadovaný odstín polevy.

4.  Upečené tyčinky namočte do 
poloviny do jednotlivých polev 
a dozdobte zvoleným cukrovým 
zdobením. Tyčinky přendávejte na 
plech opatřený pečicím papírem  
a dejte ztuhnout do lednice. A před 
dětmi je raději dobře ukryjte, nebo 
do Vánoc nevydrží!

KAKAOVÉ LINECKÉ 
TYČKY s kouzelnou 
polevou

40
kusů

120
min

+3
hod

chlazení
VEGET
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15
kusů

50
min

+3
hod

chlazení

OŘÍŠKOVÉ COOKIES
s karamelem

SUROVINY:
350 g hladké mouky
125 g lískových ořechů
240 g másla 
30 g ztuženého rostlinného tuku
120 g cukru moučky
2 vejce
50 g hořké čokolády (70 %)
150 g cukru krupice
30 ml vody
120 ml smetany ke šlehání (31 %)
50 g bílé čokolády
¼ lžičky soli

POSTUP:
1.  V míse smíchejte 320 g mouky,  

80 g mletých lískových oříšků,  
190 g měkkého másla, 30 g 
rostlinného tuku, 120 g cukru 
moučky, 2 žloutky a 50 g nasekané 
hořké čokolády. Vše uhněťte 
na hladké těsto, zabalte do 
potravinářské fólie a dejte na  
3 hodiny odležet do lednice.

2.  Do rendlíku vsypte 150 g cukru 
krupice, přilijte 30 ml vody a pomalu 
zahřívejte na karamel. Opatrně 
přidejte 120 ml zahřáté smetany 
a 50 g másla. Smíchejte opatrně 
stěrkou na karamel. Přidejte 50 g 
nalámané bílé čokolády a ¼ lžičky soli. 
Karamel přelijte do misky, překryjte 
hladinu potravinářskou fólií a dejte 
vychladnout do lednice.

3.  Z těsta vyválejte na pomoučeném 
vále placku o šířce 4 mm. Vykrajujte 
z ní kolečka o průměru 6 cm  
a přendejte je na plech opatřený 
pečicím papírem. Pečte sušenky  
v troubě na 180 °C po dobu 10 minut 
dozlatova. Po upečení je nechte zcela 
vychladnout.

4.  Sušenky slepujte připraveným 
karamelem. Do misky vsypte 45 g 
zbývajících namletých ořechů  
a sušenky po obvodu obalte oříšky.  
Ta nejlepší cookies potěší po celé 
Vánoce!

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

POSTUP:
1.  Do mísy prosejte 400 g 

mouky, 140 g cukru, na kostky 
nakrájených 75 g másla, 
rozklepněte 2 vejce, přidejte  
2 lžíce medu, 2 lžičky holandského 
kakaa, 1 lžičku sody, 2 lžičky 
perníkového koření a ½ lžičky 
skořice. Uhněťte na hladké těsto, 
zabalte ho do potravinářské fólie 
a dejte odležet do lednice na  
4 hodiny.

2.  Na pomoučněném vále vyválejte 
perníkové těsto na 4 mm silnou 
placku. Vykrajovátkem vykrajujte 
andílky o velikosti 6 cm. Tvary 
přendejte na plech opatřený 
pečicím papírem. Perníčky pečte 
v troubě na 180 °C dozlatova  
10 minut. 

3.  Zbylé vejce oddělte na žloutek 
a bílek. Rozšlehaným žloutkem 
potřete ještě horké upečené 
perníčky, aby se hezky leskly. Bílek 
smíchejte v misce se zbylými  
120 g moučkového cukru na 
hladkou lesklou polevu.

4.  Polevu přendejte do cukrářského 
sáčku, odstřihněte špičku, 
aby vám vznikl otvor široký 
maximálně 1 mm, a postupně 
perníčky nazdobte. A andělské 
mlsání je hotové!

12
kusů

50
min

+4
hod

chlazení

ANDĚLSKÉ 
PERNÍČKY

VEGET
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JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

albert.cz/recepty

SUROVINY:
550 g hladké mouky
320 g másla
160 g moučkového 
cukru
3 vejce
1 citron

1 hrst lyofilizovaných 
malin
150 g bílé čokolády
50 ml smetany ke 
šlehání (31 %)
200 g malinového 
džemu 

POSTUP:
1.  V míse smíchejte 500 g mouky, 

320 g měkkého másla, 160 g 
moučkového cukru, 3 žloutky  
a lžičku citronové šťávy a uhněťte 
v hladké těsto. Těsto zabalte do 
potravinářské fólie a dejte na  
3 hodiny odležet do lednice.

2.  Pomoučněte si vál, těsto vyndejte 
z lednice a vyválejte ho na placku 
silnou 3 mm. Lyofilizované maliny 
rozdrťte v dlaních a posypte jimi 
vyválenou placku. Maliny válečkem 
zatlačte do těsta. Z těsta vykrájejte 
kolečka o průměru 4 cm. Kolečka 
přendejte na plech opatřený 
pečicím papírem a pečte v troubě 
na 150 °C 15 minut dozlatova.

3.  Připravte si vodní lázeň. Do 

ohnivzdorné misky nalámejte 150 g 
bílé čokolády a rozpusťte ji nad 
lázní. V rendlíku přiveďte 50 ml 
smetany pod bod varu a následně 
po jedné třetině stěrkou zapracujte 
smetanu do čokolády na hladký 
krém. Čokoládový krém přelijte do 
misky a přikryjte potravinářskou 
fólií na hladinu krému. Dejte 
vychladit na 15 minut do lednice.

4.  Do cukrářského pytlíku přendejte 
200 g malinového džemu  
a nastříkejte ho na polovinu 
lineckých koleček. Krém z bílé 
čokolády přendejte do cukrářského 
pytlíku, nastříkejte opatrně na 
džem a přilepte druhým kolečkem. 
Ta nejlahodnější linecká kolečka 
jsou připravena!

MALINOVÁ LINECKÁ 
kolečka se dvěma 
náplněmi

25
kusů

50
min

+3
hod

chlazení
VEGET
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