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Vůně podzimu v české kuchyni

Hrušky
pošírované
v čaji str. 52

KUP 3× VÝROBEK
ORION A JOJO*

POŠLI SMS
NA ČÍSLO 900 30 03**

VYHRAJ POUKAZ
NA DOVOLENOU!

* Ilustrativní příklad: 3× Kofila nebo 3× JOJO Medvídci nebo libovolná kombinace 2× Kofila a 1× JOJO Medvídci. Celkem vylosujeme 10 výherců.
** SMS pošli ve tvaru: ORIJO(mezera)DATUM NÁKUPU(mezera)ČAS NÁKUPU. Soutěž probíhá v termínu od 30. 9. do 27. 10. 2015.
Úplná pravidla soutěže na nestle.cz Technickým správcem soutěže je MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184, 130 52 Praha 3. Cena jedné SMS je 3 Kč vč. DPH.

úvodník

Takové jedno MLASK

FOTO: MAREK BARTOŠ

Byl to docela průšvih! Nastal za řízných normalizačních let, kdy
jsem chodila do základní školy a na obědy do školní jídelny.
To se jednou máma po třídních schůzkách zatoulala do školní
jídelny a pak o tom napsala ve svém článku v novinách. Pamatuju
si, že končil zvukomalebným citoslovcem mlask. Máma se přilepila
nohou k podlaze jídelny a ono to zamlaskalo rozmatlanou špínou.
Přičichla taky k tácům a ubrusům a popsala, jak voní hadrem.
Znala jsem ten odér školních jídelen, takže mně článek připadal
věrohodný. Nikoliv soudružce ředitelce. Pozvala si novinářku před
svůj ředitelský stůl, přizvala další učitelky a ty všechny mámu sjely:
co jste si to dovolila a tak pěkně dál. Přátelské setkání ukončily
podrazáckým trumfem: „nabídly“ mámě, aby dělala ve škole
pionýrskou vedoucí. Ať si to prý zkusí. Jejich obranu útokem máma
na místě zvládla, ale pokus o nápravu nepořádku nevyšel a já jsem
v té jídelně dál předstírala, že jím. Jako většina dětí.
Pamatuju si to dobře a vím, že dobré jídlo nestačí, i když to je základ
a my jsme se ho pokusili v tomto magazínu trošku vybudovat
na nových pravidlech: děti se nemusí obědem „nacpat“, může jim
chutnat i zdravé jídlo, dokonce i zeleninový salát. Ale ani zázračně
vytvořený jídelníček nepomůže, pokud bude jídelnou vonět hadr,
kuchařky nebudou veselé a čisťounké a z podlahy bude znít MLASK.

albert.cz
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

www.olma.cz

POCTIVÝ JOGURT
KVALITNÍ SÝR, KTERÝ SI ZASLOUŽÍTE.

nově v oblíbených
příchutích.

PUDING S PIŠKOTY
s vanilkovou nebo
čokoládovou příchutí.

„Vyberte si z naší široké nabídky“

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

www.mlekarna-kunin.cz
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„TĚSTO MUSÍTE NECHAT
ODPOČÍVAT, ABY CHLÉB
BYL KRÁSNĚ KŘUPAVÝ.“
Národní cenu kvality jsme dostali
právě za to, co a jak dělají naši
zaměstnanci i dodavatelé.

Martin Pavlíček, pekař prodejny Albert
Tany Sum-syry jecmen inz 183x111.pdf
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GARANCE SE VZTAHUJE
NA POTRAVINY, KOSMETIKU,
DROGERII, HYGIENU A PAPÍROVÉ HYGIENICKÉ PRODUKTY, PÉČI O ZUBY A KRMIVO
PRO ZVÍŘATA. Z GARANCE
NA POTRAVINY JSOU VYLOUČENY ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁKOVÉ VÝROBKY A GASTRO
PROVOZY (RESTAURACE/KAVÁRNY). GARANCE JE
PLATNÁ DO 31. 12. 2015. ZNĚNÍ PLNÝCH PRAVIDEL
NALEZNETE NA WWW.ALBERT.CZ/GARANCE.
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od pondělí do pátku

Pokaždé jinak, vždycky rychle
Nejen proto, že se krátí dny, je dobré uvařit rychle. Taky
proto, že nám zbyde více času zůstat spolu u stolu,
vychutnávat a povídat si.

Stačí jeden hrnec,
kombinace krásných
chutí a večeře je
na stole.

Těstoviny z jednoho hrnce
kcal

sacharidy

94 g

26 g

tuky

bílkoviny

34 %

35 %

37 %

49 %

674
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24 g

Při vaření těstovin se bude
hodit poklice CUISINOX
s otvorem pro páru.
CENA
ZA PORCI

27 Kč

Ryba s vůní i chutí Středomoří
je lehce stravitelná a hodí se
k ní suché bílé víno.

Pánev CUISINOX potřebuje
na smažení jen nepatrné
množství oleje.

Ryba v rajčatech
kcal

sacharidy

57 g

19 g

tuky

bílkoviny

26 %

21 %

28 %

58 %

512

29 g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku
Díky unikátnímu
nepřilnavému povrchu
pánve CUISINOX se frittata
nemůže připálit.

Jednoduchým kouzlením
v kuchyni přilákáte
ke stolu celou rodinu, jen
co ucítí vůni z trouby.

Frittata se špenátem
kcal

sacharidy

7g

18 g

tuky

bílkoviny

13 %

3%

26 %

36 %

252
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18 g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

Houbovou polévku můžete
vařit zvolna a dlouze.
Zesílené dno hrnce CUISINOX
umožňuje ekonomičtější
vaření než běžné nádobí.

Třeba jste měli letos štěstí
na houby v lese, ale dobře
je nahradí žampiony nebo
hlíva ústřičná.

Pórkovo-houbová polévka
kcal

sacharidy

20 g

23 g

tuky

bílkoviny

15 %

7%

33 %

18 %

308

9g

CENA
ZA PORCI

17 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku
Kombinaci pečené
zeleniny a sýru
umocňuje směs koření,
kterou si můžete
vyladit podle sebe.

Pánev CUISINOX má jednu
z nejlepších povrchových
úprav a je jisté, že se
po vaření dobře čistí.

Pečená zelenina s balkánským sýrem
kcal

sacharidy

39 g

16 g

tuky

bílkoviny

15 %

14 %

23 %

20 %

295
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10 g

CENA
ZA PORCI

27 Kč

Těstoviny z jednoho hrnce
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT

1 malá sklenička sušených rajčat v oleji
4 stroužky česneku, nakrájené na plátky
1,2 litru zeleninového vývaru BASIC
400 g těstovin penne BASIC
1 brokolice (asi 500 g), rozebraná
na růžičky
2 střední mrkve
, očištěné
190 g čerstvého krémového sýra
sůl a čerstvě mletý pepř
strouhaný parmazán a čerstvá bazalka
k podávání
V hrnci rozehřejte 1 lžíci oleje z rajčat
a opečte na něm plátky česneku. Zalijte
je vývarem a přiveďte k varu. Vložte
těstoviny a vařte je 8–10 minut, aby byly
al dente. Mezitím pokrájejte brokolici,
mrkev, sušená rajčata a rozdrobte sýr.
Zeleninu, sýr a sušená rajčata přidejte
do hrnce a promíchejte do hladké omáčky. Stáhněte oheň, přikryjte pokličkou
a povařte další 2–4 minuty, aby zelenina
změkla. Podle chuti osolte a opepřete.
Podávejte posypané parmazánem a lístky
bazalky.

Ryba v rajčatech

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT

1 lžíce olivového oleje
+ na pokapání
1 velká cibule, nakrájená nahrubo
400g konzerva sekaných rajčat BASIC
sůl a pepř
70 g černých oliv bez pecky BASIC
4 filety z mořských ryb AQ, každý asi 120g
nasekaná petrželka
4 klínky citronu
bílé pečivo k podávání
Předehřejte troubu na 180 °C. V pánvi či
kastrolu rozehřejte lžíci oleje a opečte
cibuli doměkka. Pak přimíchejte rajčata,
osolte, opepřete a přiveďte k varu. Vmíchejte olivy.
Na rajčatovou směs položte rybí filety
a pokapejte je olivovým olejem. Pánev či
kastrol přesuňte na 15 minut do trouby,

aby se ryby upekly. Posypte nasekanou
petrželkou a podávejte s klínky citronu
a pečivem.

Frittata se špenátem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 10 MINUT

500 g čerstvého špenátu
2 lžíce olivového oleje BASIC
1 malá cibule, nakrájená na kolečka
sůl a čerstvě mletý pepř BASIC
6 velkých vajec BASIC
4 stroužky česneku, nasekané najemno
30 g strouhaného parmazánu
špetka drceného chilli
Mřížku v troubě zasuňte do horní třetiny
a předehřejte troubu na 200 °C.
Špenát nakrájejte nadrobno. V pánvi
rozehřejte olej a opečte na něm kolečka
cibule, přidejte špenát, nechte ho minutu
zavadnout, osolte a opepřete.
Vejce prošlehejte s česnekem a parmazánem, osolte, opepřete a přidejte chilli.
Špenát s cibulí rovnoměrně rozprostřete v pánvi, zalijte vejci s parmazánem,
stáhněte oheň a nechte vejce bez míchání zatuhnout. Po 5 minutách přesuňte pánev do trouby, aby vejce zatuhla i shora;
potrvá to 7–9 minut. Vyjměte z trouby,
rozkrájejte na klínky a podávejte.

Pórkovo-houbová polévka
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT

3 lžíce másla
1 velký pórek, nakrájený na kolečka
2 hrsti pokrájených tmavých
žampionů
1 stroužek česneku, prolisovaný
3 lžíce hladké mouky BASIC
1 litr kuřecího vývaru BASIC
2 snítky tymiánu
sůl a pepř
200 ml smetany ke šlehání

te na ohni dalších 5 minut. Potom přidejte česnek, minutu opékejte a nakonec vše
zaprašte moukou. Půl minuty míchejte.
Zalijte studeným vývarem, přidejte tymián, osolte, opepřete a přiveďte k varu.
Povařte asi 10 minut.
Do polévky přidejte smetanu, prohřejte, dochuťte solí a pepřem a podávejte.

Pečená zelenina s balkánským
sýrem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 75 MINUT

1 malá červená cibule, nakrájená
na klínky
1 cuketa, nakrájená na špalíky
4 lžíce olivového oleje
sůl a pepř
500 g brambor
, pokrájených
na kostičky
200 g mražených zelených
fazolek BASIC
500 g rajčat, nakrájených na čtvrtky
4 stroužky česneku
1 lžíce citronové šťávy
1 lžíce sušeného oregana
100 g rozdrobeného balkánského
sýru AQ
Předehřejte troubu na 200 °C. Cibuli, cuketu a 2 lžíce oleje promíchejte v pánvi či
zapékací misce. Osolte a opepřete. Pečte
do světle zlaté barvy asi 15 minut.
Potom přidejte zbývající olej, brambory, fazolky, rajčata, česnek, citronovou
šťávu a oregano. Promíchejte s cibulí
a cuketou, dosolte, dopepřete, pánev
či zapékací misku přikryjte alobalem
a pečte 30 minut.
Pak odstraňte alobal, promíchejte
a pečte ještě dalších 25–30 minut, aby
byly brambory měkké a zelenina zlatá.
Podávejte s rozdrobeným balkánským
sýrem.

V hrnci rozehřejte máslo a opečte na něm
doměkka pórek, trvá to asi 5 minut. Pak
přimíchejte žampiony a společně míchejalbert.cz

15

za pultem

Heleně voní croissanty
Chodí ze své pekárny po ostravské
prodejně Albert s nosem nahoru.
To ne kvůli pýše, ale aby znovu
v nose cítila ty čerstvé croissanty,
které právě upekla a ony provoněly
k zákazníkům. Sladké peče
nejraději.

16
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Helena má doma sedmiletého syna, který je
stejně jako ona „na sladké“. K vaření svých
domácích receptů ale přizvala blonďatou
kolegyni Hanku, která se zase dobře vyzná
v uzeninách, kde v Albertu pracuje. Obě si
přišly na své – při vaření a pak ochutnávání.

albert.cz
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za pultem
Metrový dezert

Špenátová roláda s lososem

Perník z kofoly

PŘÍPRAVA: 20 MINUT | CHLADNUTÍ: 60 MINUT | PEČENÍ: 60 MINUT

PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT

PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

máslo a hrubá mouka na vymazání forem
čokoládové drobení
Na těsto
200 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
8 vajec
200 g moučkového cukru
2 lžíce kakaa
2 lžíce horké vody
Na krém
1 litr mléka
3 sáčky vanilkového pudinkového
prášku
2 sáčky vanilkového cukru
250 g krupicového cukru
3 lžičky rumové tresti
375 g másla, nakrájeného na kostky

200 g čerstvého špenátu
3 vejce, žloutky a bílky zvlášť
špetka soli
½ stroužku česneku, rozdrceného
100 g polohrubé mouky
3 ks taveného šunkového sýru
140 g pomazánkového
1 balení plátků uzeného lososa
3 střední rajčata, nakrájená na osminky

olej a polohrubá mouka na vymazání
plechu
350 g hladké mouky
300 g krupicového cukru
2 vejce
2 lžíce oleje
2 lžíce kakaa
1 sáček kypřicího prášku do perníku
300 ml kofoly
Na ozdobení
moučkový cukr nebo čokoládová poleva

18
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Oblíbená klasika
v Helenině podání se
rozplývala na jazyku.

Troubu rozehřejte na 180 °C. Vyšší plech
vymažte a vysypte moukou. V míse
promíchejte ostatní ingredience kromě
kofoly. Pak přilijte kofolu a ještě jednou
vařečkou promíchejte. Těsto rovnoměrně
rozetřete na plech a pečte 20–30 minut.
Hotový perník ozdobte podle chuti – jen
tak cukrem nebo čokoládovou polevou.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ

Začněte krémem, který se bude hodinu
chladit. Do hrnku vlijte 500 ml mléka
a rozmíchejte v něm pudinkové prášky.
Do hrnce nalijte zbývající půllitr mléka
a vsypte oba druhy cukru. Za stálého míchání přiveďte k varu a pomalu
přilévejte mléko s pudinkem. Míchejte,
dokud směs neztuhne. Odstavte, nechte
mírně zchladnout, přidejte rumovou
tresť a pak i máslo a šlehejte elektrickou
metlou 5–8 minut. Krém dejte do lednice
na hodinu chladit.
Rozehřejte troubu na 180 °C. Mouku
smíchejte v míse s práškem do pečiva.
V jiné misce rozšlehejte vejce s cukrem,
zapracujte do mouky a vyšlehejte hladké
těsto. Formu na srnčí hřbet vymažte
máslem a vysypte moukou. Vlijte do ní
polovinu těsta a dejte péct na 30–60 minut. Upečený korpus zatepla vyklopte
a nechte vychladnout. Do druhé poloviny
těsta přidejte kakao a 2 lžíce horké vody
a 3 minuty šlehejte. Tmavé těsto upečte
stejně jako světlé. Oba korpusy nechte
vychladnout, a pak je rozkrájejte na centimetrové plátky. Na světlý plátek naneste
krém a na něj položte tmavý plátek, pak
postupně střídejte barvy do dlouhého
„hada“. Zbylým krémem potřete povrch
dezertu a posypte ho čokoládovým drobením. Vychlazený pak krájejte šikmo,
aby na řezu byly vidět obě barvy těsta.

Rozehřejte troubu na 180 °C. Špenát nechte
spařit horkou vodou a posekejte ho najemno. Žloutky vidličkou našlehejte a vlijte
na špenát. Z osolených bílků vyšlehejte
sníh a přidejte česnek a vmíchejte mouku.
Spojte špenátovou a bílkovou hmotu. Plech
vyložte pečicím papírem, na něj vlijte těsto
a rovnoměrně rozetřete. Pečte 10–15 minut.
Vyndejte z trouby a ještě vlahé srolujte
do rolády.
Plát nechte vychladnout a opatrně rozrolujte. Pomažte ho sýrem utřeným s pomazánkovým. Celou plochu kromě centimetrových okrajů poklaďte plátky lososa.
Na jeden podélný kraj, který nakonec bude
středem rolády, položte nakrájená rajčata.
Roládu opatrně stočte, zabalte do alobalu nebo do potravinářské fólie a nechte
ztuhnout v lednici. Krájejte na centimetrové plátky. Podávejte s pečivem.

Špenátové roládě říká
Helena „slavnostní“ a ona
tak opravdu chutná.
albert.cz
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NOVINKY

DORT JAKO DÝNĚ
Má všechno, co od dortu očekáváme: vláčný dýňový korpus
z čerstvých vajec, vlašské ořechy, skořici… Korpus spojuje
světlý našlehaný krém s vanilkovou příchutí. Tvář mu
dává ozdoba z fondánové hmoty.

ENERGY DRINK BASIC
Chutný, a hlavně účinný energetický
nealkoholický nápoj. Je nabitý kofeinem
a taurinem, k tomu prakticky balený
v litrové láhvi se šroubovacím uzávěrem.

BASIC ČAJE VAŠÍ VOLBY

Nespletete se, stačí jen sáhnout
po tom správném čaji podle nálady.
Dokáže uklidnit, povzbudit, zlepšit
náladu, uspat – co si přejete.

Tento dort
v limitované
edici najdete
v prodejnách
Albert.

PLENY ALBERT
QUALITY OCENĚNÉ
DTESTEM

Plenky se Šmouly dosáhly
dobrého hodnocení v květnovém testu časopisu
dTest.
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JOGURTY ALBERT QUALITY
S HRAČKOU
Neobsahují éčka, umělá barviva
ani konzervanty. V každém
jogurtu je figurka zvířátka
z farmy. Můžete jich
nasbírat až 12
a vytvořit si svoji
farmičku.

NOVINKY

BIG SHOCK!
Čerstvá svačinka plná energie. Jogurtové
mléko s ovocem umocňuje energie kofeinu.
Ve 2 příchutích: mango s pomerančem
a černý rybíz. Obsahují jen 1,2 % tuku.

NEKONEČNÉ
ZOBÁNÍ
Může to být rychlá svačina
k zahnání hladu i zobání
k vínu. Vyberte si ze široké
nabídky: datle, makadamiové
ořechy, vlašská jádra, mango nebo
směs ořechů a rozinek. Přírodní aroma
ovoce a čerstvé křupavé ořechy jsou
známky kvality. Suché plody Seeberger
jsou jasně skvělé.

KALAMÁRY VE SLUNEČNICOVÉM OLEJI
A MUŠLE VE SLUNEČNICOVÉM OLEJI
S UZENOU PŘÍCHUTÍ

ZOBRAZENÉ PRODUKTY NALEZNETE VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT. VÍCE O AKTUÁLNÍ
DOSTUPNOSTI PRODUKTŮ SE DOZVÍTE NA ZÁKAZNICKÉ LINCE 800 402 402 DENNĚ OD 8 DO 20 H.

Zvolili jste KAISER Franz Josef za nejlepší novinku
roku v soutěži Volba spotřebitele roku 2015.
Není to nejlepší doporučení?

FOR MEN

Nová kategorie
mléčných výrobků
pro muže ve 3 příchutích: coffee
brownie, lemon
cake a caramel
cookie. Chuťové
složky jsou přizpůsobeny mužům, ale
chutnají i ženám.

albert.cz
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vzkazy od Alberta

CUISINOX, NÁDOBÍ PŘESNĚ
DO VAŠÍ KUCHYNĚ
K

valitní výrobky s francouzským šarmem, to je značka CUISINOX. Její nádobí z nerezové oceli jako
hrnce, rendlíky a pánve vás nadchne stejně, jako si ho už od roku 1967 považují špičkoví kuchaři, kteří kvalitu ocení jako málokdo. Dnes si nádobí značky CUISINOX můžou pořídit i domácnosti,
jimž není kvalita lhostejná. Vědí, že správné nádobí je stejně důležité jako suroviny a že CUISINOX si
od svého založení drží vysokou kvalitu a dbá na moderní design. I vy máte nyní příležitost pořídit si
kvalitní nádobí značky CUISINOX a vyměnit své staré nádobí za nové. Pěkně kus po kusu.
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RENDLÍK 249 Kč + 10 BODŮ
NA MLÉKO Maloobchodní cena 1099Kč
1,7 litru ø 14  cm SLEVA 77 %

PÁNEV 399 Kč + 10 BODŮ
ø 20  cm

Maloobchodní cena 1919 Kč

SLEVA 79  %

RENDLÍK 399 Kč + 10 BODŮ

1,8 litru ø 16  cm

Maloobchodní cena 1529 Kč

SLEVA 73  %

PÁNEV 549 Kč + 10 BODŮ
ø 24  cm

Maloobchodní cena 2339 Kč

HRNEC 649 Kč + 10 BODŮ
S POKLIČKOU Maloobchodní cena 2499Kč
3,5 litru ø 20  cm SLEVA 74  %

PÁNEV 649 Kč + 10 BODŮ

SLEVA 76  %

N

ádobí CUISINOX se hodí k vaření
na všech druzích sporáků,
i indukčních. Má zesílené dno pro
kratší a ekonomičtější vaření. Poklice
jsou průhledné s otvorem pro páru.
Pánve mají unikátní povrchovou úpravu
ILAG ULTIMATE, která patří mezi

Maloobchodní cena 2759 Kč

SLEVA 76  %

nejkvalitnější vůbec, a to proto, že
je třívrstvá a vyztužená keramickými
částicemi. Ušetříte tuk a nebudete se
trápit čištěním ani se bát poškrábání,
ale jen se radovat, jak jde všechno
„jako po másle“.

JAK ZÍSKAT KVALITNÍ
NEREZOVÉ NÁDOBÍ CUISINOX
SE SKVĚLOU SLEVOU?
200 Kč nákupu = 1 bod
10 bodů = sleva na nádobí až 79 %
Jedině v Albertu!

ø 28  cm

HRNEC 749 Kč + 10 BODŮ
S POKLIČKOU Maloobchodní cena 2759Kč
6 litrů ø 24  cm SLEVA 72  %

KUCHYŇSKÁ 99,90 Kč BEZ BODŮ
CHŇAPKA Maloobchodní cena 342Kč
SLEVA 70  %

SLEVA AŽ

79 %

Akce platí v prodejnách Albert od 30. 9. 2015
do 19. 1. 2016 nebo do vyčerpání zásob
v jednotlivých prodejnách.
Body lze uplatnit do 2. 2. 2016.
Pro získání bodů platí cena po odečtení veškerých
slev a kuponů za vrácené obaly.
Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích
prodejen.

Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu v kampani v prodejnách Albert.

albert.cz
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mami, uvař mi

Uděláme si doma
Uměla bys to i ty mami? zeptal se jednou v obchodě maminky syn
Tomáš. Maminka Lucie té otázky využila: Když mi pomůžeš!
Takhle hezky se dostal Tomáš k dobrotám, které miluje.
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Termix v porcelánu, krásně
nazdobený, dělá Tomáš
s maminkou i třeba jahodový.

albert.cz
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mami, uvař mi
Domácí termix
NA 8 PORCÍ | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | VAŘENÍ: 5–10 MINUT

500 ml mléka
1 sáček čokoládového nebo kakaového
pudinkového prášku
cukr podle chuti
500 g jemného tvarohu (vaničkového)
1 lžíce tmavého granka nebo 1 lžička
kakaa holandského typu
čokoládové hobliny nebo granko
na ozdobu

Krásně vláčné,
a přesto pevné
řezy se obešly
bez lepku.

Z mléka, pudinkového prášku a cukru
uvařte podle návodu na obalu pudink.
Do ještě teplého pudinku přidejte tvaroh, trochu cukru, lžíci granka a elektrickými metlami vyšlehejte na krém.
Termix rozdělte do mističek, nechte
vychladnout a před podáváním ozdobte
hoblinami čokolády anebo grankem.

Míša řezy bez mouky
5 vajec
100 g krystalového cukru
50 g kakaa holandského typu
1 jemný tvaroh (vanička)
200 ml smetany ke šlehání
1 sáček vanilkového cukru
Rozehřejte troubu na 190 °C a plech potáhněte pečicím papírem. Oddělte bílky
a žloutky. Žloutky vyšlehejte s cukrem
na světlý krém. Bílky v jiné misce vyšlehejte na pevný sníh. Do žloutkové směsi
vmíchejte kakao a opatrně zapracujte
bílky. Těsto rozetřete na připravený
plech a pečte cca 8 minut, aby zpevnilo.
Vyjměte z trouby a nechte zchladnout.
Tvaroh prošlehejte se smetanou
a vanilkovým cukrem dohladka. Korpus
rozpulte, jednu polovinu potřete
krémem, druhou ho přiklopte a nechte
vychladnout.
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Lívance se zakysanou
smetanou a švestkami
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT
KYNUTÍ: 20 MINUT | OPÉKÁNÍ: 15 MINUT

500 ml vlažného mléka
30 g čerstvého droždí
250 g jemného tvarohu (vanička)
špetka soli
2 sáčky vanilkového cukru
3 lžíce tmavého rumu (nemusí být)
250–280 g polohrubé mouky
300 g švestek
svitek skořice
1 lžíce krupicového cukru
olej na opékání
zakysaná smetana

Do mléka rozdrobte droždí, přidejte tvaroh, sůl, vanilkový cukr, rum a mouku.
Promíchejte. Získat byste měli středně
husté těsto, které pomalu odkapává ze
lžíce. Nechte ho asi 20 minut kynout.
V průběhu kynutí můžete těsto jednou
promíchat, kynutí se tak urychlí.
Mezitím připravte švestky. Vypeckujte je, vhoďte ho hrnce, přidejte svitek
skořice, cukr, zlehka podlijte vodou
a povařte, aby švestky změkly. Vyjměte
skořici a dejte stranou.
Rozehřejte lívanečník nebo pánev,
vytřete olejem a lívance opékejte z obou
stran dozlatova.
Hotové lívance podávejte se švestkami a zakysanou smetanou.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: APROPOS

NA 1 PLECH | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 8 MINUT

Švestky nebo
jakékoliv jiné
ovoce může být
i mražené nebo
z kompotu.

albert.cz
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95 g

95 g

Vaše podzimní

zeleninová inspirace:

Jsme česká zelenina...
www.mrazirna.agro-jesenice.cz

10× jinak

Dýně
Patří vlídnému podzimu. Svou barvou, chutí a vůní. Má tisícero použití
a deset z nich určitě stojí za to s námi vyzkoušet.

1 Salát s dýní, rukolou a ořechy
½ dýně Hokkaido, nakrájená
na 2cm široké klínky
100 ml olivového oleje
sůl a pepř
1 lžička chilli vloček
2 lžíce čerstvé citronové šťávy
150 g rukoly
75 g opražených ořechů (např.
piniových), nasekaných

Troubu předehřejte na 200 °C. Dýni vyskládejte na plech vyložený pečicím papírem.
Pokapejte 2 lžícemi oleje, osolte, opepřete
a posypte chilli vločkami. Pečte 20–25 minut
doměkka a dozlatova. Dejte stranou a nechte
vychladnout. Zatím smíchejte citronovou
šťávu se zbývajícím olejem, osolte a opepřete. Dýni dejte do velké mísy, přidejte rukolu,
ořechy a zálivku, protřeste a podávejte.
albert.cz
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10× jinak
5 Dýňový dip s vlašskými ořechy

1 muškátová dýně (asi 1,5 kg) |
300 ml smetany ke šlehání | 150 ml mléka |
3 stroužky česneku, rozdrcené | 2 lžíce
sušeného tymiánu | sůl a pepř |
85 g parmazánu

500 g muškátové dýně, zbavené slupky
a semínek, nakrájené na 2cm kostky |
2 lžíce olivového oleje | sůl a pepř |
50 g vlašských ořechů | 150 g řeckého
jogurtu | 1 lžíce koření pěti vůní | 1 lžíce
nasekaných lístků koriandru

Troubu předehřejte na 150 °C. Vršek dýně
odkrojte a lžící odstraňte semínka a jejich
okolí. Dýni postavte na plech. V rendlíku
ohřejte smetanu, mléko, česnek a většinu
tymiánu, osolte a opepřete. Horkou směs
nalijte do dýně a vmíchejte 50 g parmazánu.
Dýni přiklopte vrškem a pečte 1,5 hodiny.
Dýni vyndejte, sundejte „pokličku“, posypte
zbytkem sýru, vraťte do trouby a pečte při
200 °C 15 minut dozlatova. Posypte zbylým
tymiánem. Vnitřek dýně s náplní vydlabejte
a podávejte s pečivem.

3 Dýňový cheesecake
200 g máslové dýně, očištěné, na kostky |
200 g sušenek Lotus | 60 g másla,
rozpuštěného | 500 g tučného tvarohu |
200 g lučiny | 170 g krupicového cukru |
3 vejce | ½ lžíce skořice | 1 lžička soli
Dýni poduste 10 minut doměkka, slijte,
rozmixujte a nechte vychladnout. Troubu
předehřejte na 200 °C. Sušenky rozmixujte,
smíchejte s máslem a upěchujte na dno
dortové formy. Smíchejte tvaroh, lučinu, cukr
a vejce. Přidejte dýňové pyré, skořici a sůl,
promíchejte a vlijte do formy. Pečte 1 hodinu.

4 Dýňové špagety s bylinkami
1 střední špagetová dýně | olivový olej |
sůl a pepř | hrst čerstvé petrželky a hrst
koriandru, nasekané | 30 g lískových oříšků,
nasekaných | 60 g parmazánu, strouhaného
Troubu předehřejte na 200 °C. Dýni rozpulte
a odstraňte semínka. Řezné strany potřete
olejem, osolte a opepřete a položte řezem
nahoru na plech. Pečte doměkka 30 minut.
Nechte chvilku zchladnout, pak dužinu
vytrhávejte vidličkou, sama se rozpadne
na špagety. Dejte je do mísy, zakápněte
olejem, přidejte bylinky, oříšky a parmazán,
dochuťte solí a pepřem, zlehka promíchejte
a ihned podávejte.
30
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Předehřejte troubu na 200 °C. Dýni na plechu
pokapejte olejem, osolte a opepřete. Pečte asi
20–25 minut. Nechte zchladnout. V robotu
nasekejte najemno ořechy, přidejte dýni,
jogurt, koření a koriandr, osolte a opepřete.
Zpracujte dohladka. Podávejte s tortillovými
lupínky, slanými krekry nebo s chlebem.

6 Sladko-ostrá dýňová semínka
5 lžic krupicového cukru | po ¼ lžičky soli,
mletého kmínu, skořice a zázvoru | špetka
chilli koření | 1½ lžíce slunečnicového oleje |
semínka z 1 dýně
Smíchejte 3 lžíce cukru, sůl a všechno koření.
V pánvi rozpalte 1½ lžíce oleje, vhoďte
semínka, přidejte 2 lžíce cukru a míchejte asi
minutu, až se začne cukr rozpouštět a semínka karamelizovat. Vysypte je do mísy s kořením a promíchejte. Nechte vychladnout.

7 Dýňové placičky
1 lžíce olivového oleje | 3 šalotky, nakrájené
najemno | 2 papričky jalapeños, nasekané,
bez semínek | 3 lžíce čerstvého zázvoru,
nasekaného | sůl a pepř | ¾ lžíce mletého
kmínu | ¾ lžíce mletého koriandru |
780 g vláken ze špagetové dýně (viz recept
č. 4) | 2 vejce, rozšlehaná | 70 g hladké
mouky
V pánvi rozehřejte olej. Vhoďte šalotky
a papričky, zázvor a opékejte asi 7 minut.
Vmíchejte sůl, pepř, kmín a koriandr, minutu
opékejte. Nechte chvilku chladnout. Přendejte do mísy a vmíchejte špagetovou dýni,
vejce a mouku. Tvořte placičky a v pánvi je
opékejte dozlatova.

8 Dýňová polévka s chilli a smetanou
1 kg máslové nebo muškátové dýně,
oloupané, bez semínek, nakrájené na kostky |

2 lžíce olivového oleje | 20 g másla |
2 cibule, na tenká kolečka | 1 stroužek
česneku, nasekaný | 2 chilli papričky,
nasekané, bez semínek | 850 ml horkého
zeleninového vývaru | 4 lžíce zakysané
smetany + 4 lžíce navíc | sůl a pepř
Troubu předehřejte na 200 °C. Dýni na plechu
zakápněte lžící oleje. Pečte ji 30 minut, v polovině obraťte. V kastrolu rozehřejte zbývající
olej a máslo, přidejte cibuli, česnek a ¾ chilli
papriček a pod pokličkou duste doměkka.
Vsypte upečenou dýni, přilijte horký vývar
a zakysanou smetanu. Rozmixujte dohladka,
osolte, opepřete a posypte zbytkem papriček.
Podávejte se lžící zakysané smetany.

9 Omeleta s dýní a opečeným sýrem
2 lžíce oleje | 175 g sýru akawi |
500 g máslové dýně, oloupané a nakrájené
na kostičky | 1 stroužek česneku, nasekaný |
2 lžíce balzamikového octa | hrst lístků
čerstvé máty, nasekaných | 6 vajec,
rozšlehaných | sůl a pepř
V pánvi, která se hodí do trouby, rozehřejte
1 lžíci oleje. Opečte sýr a dejte ho stranou. Vlijte zbytek oleje, opékejte na něm dýni 10 minut,
až změkne. Přidejte česnek a 2 minuty opékejte. Přilijte balzamikový ocet, do pánve vraťte
sýr, posypte mátou, promíchejte, zalijte vejci
a počkejte, až zpevní. Omeletu pak dopečte
pod grilem. Podle chuti osolte a opepřete.

10 Dýňový nákyp
750 g dýně Hokkaido, zbavené semínek
a nakrájené na kostky | 3 vejce, žloutky
a bílky zvlášť | 80 ml mléka | 100 g
strouhaného sýru | ¼ lžičky strouhaného
muškátového oříšku | sůl a pepř
Troubu předehřejte na 180 °C a připravte si
4 vymazané zapékací formičky. Dýni dejte
do hrnce a zalijte vodou. Přiveďte k varu
a vařte 15 minut doměkka. Slijte, nechte okapat
a rozmixujte. V míse smíchejte žloutky, mléko,
sýr, muškátový oříšek, sůl a pepř. Vmíchejte
dýňové pyré. Z bílků ušlehejte sníh, vmíchejte
ho do dýňové směsi, naplňte do formiček či
zapékacích misek a pečte 30 minut dozlatova.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

2 Pečená dýně s tymiánem
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10× jinak

4 plus 1 dýně
3

2
1
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2.
1.

Hokkaido

Je, podobně jako její
sestry, vitaminovou
bombou s minimem
kalorií a spoustou léčivých účinků. Je skvělá
na vaření polévek či
pečení příloh, nemusí
se loupat, stačí jen
odstranit semínka.

Špagetová

Zajímavá a zvláštní odrůda. Je
podlouhlá, bývá žíhaná. Po tepelné úpravě se rozpadne na vlákna
podobná špagetám. Toho se dá
v kuchyni dobře využít. Hodí se
jako nudle do polévky nebo příloha k čínským jídlům.

4.

3.

Muškátová

Je dobře rozpoznatelná se svým výrazným žebrováním. Bývá světle žlutá, také
zelená, vhodná do asijské kuchyně nebo
na kompot a do sladkého těsta.

32

albert.cz

Mexická dýně je krásná a to je
důvod, proč vyrostla. Velký svátek
zažívá při Halloweenu, dlouho
vydrží pěkně nazdobená a dělá
radost.

Máslová

Okamžitě rozpoznatelná. Má tvar hrušky, světle
béžovou barvu, uvnitř zářivě oranžovou – obsahuje totiž neuvěřitelné množství karotenů.
Má hustou dužinu, proto je těžká. Při ochutnání
její sametové dužiny ucítíte oříšek. Je dobré ji
nejdříve upéct a pak teprve vařit.

Mysli na pohyb
s tyčinkami Emco!

spolu u stolu

Nic víc než obyčejný
salát s medovocitronovou zálivkou.
Skvělý k těstovinám.

Že chutná
ve školní jídelně?
Jasně!
Dá se uvěřit, že se děti v poledne nemusí
našťouchnout knedlíky a tučnou omáčkou? Že stačí
méně a lehká jídla? Že stálý repertoár se může
změnit? A že to bude dětem chutnat? Ano, dá.
Zkusili jsme dětem uvařit týdenní jídelníček.
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Čerstvá okurková
limonáda - a hned
je v těle spousta
energie.

Pokud na zapečené
těstoviny s tuňákem
nemáte čerstvou bazalku,
nahraďte ji lžící sušené
bazalky nebo oregana.

albert.cz
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spolu u stolu

Do dýňové polévky stačí
přidat jablko a přirozená
sladkost děti dostane.

Salát s kuřecím
masem a vejci děti
bohatě nasytí.
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Zapečené těstoviny s tuňákem
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 10 MIN. | VAŘENÍ: 25 MIN. | PEČENÍ: 15–20 MIN.

olivový olej
1 cibule, nasekaná najemno
2 stroužky česneku, nasekané
3× 400g konzerva krájených rajčat
svazek čerstvé bazalky
sůl a čerstvě mletý pepř
500 g těstovin penne
2× 180g konzerva tuňáka ve vlastní šťávě
250 g ementálu nebo jiného podobného
sýra, nastrouhaného
Předehřejte troubu na 200 °C. V pánvi
rozehřejte 2 lžíce olivového oleje a nechte
na něm zesklovatět cibuli, trvá to asi 5 minut. Pak přidejte česnek a míchejte další
2 minuty. Zapněte plotýnku na maximum
a vlijte rajčata. Přidejte většinu bazalky
(pár lístků nechte na ozdobu), stáhněte
oheň a vařte 20 minut.
Mezitím uvařte těstoviny podle návodu
na obalu. Slijte je těsně před tím, než
budou uvařené, dojdou v troubě. Slijte tekutinu z tuňáka a vmíchejte ho do rajčatové omáčky, osolte ho špetkou soli a zlehka
opepřete. Pak vmíchejte scezené těstoviny
a vše přesuňte do zapékací mísy. Posypte
sýrem, ozdobte lístky bazalky a zapékejte
15–20 minut. Před podáváním nechte 5 minut stát. Podávejte s okurkovou limonádou
a salátem ze zelených lístků.

Salát s kuřetem a vejci
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 35 MINUT

2 kuřecí stehna s kostí a kůží
olivový olej
sůl + špetka mleté sladké papriky
2 vejce
2 saláty little gem, rozebrané na lístky
1 zralé avokádo
2 rajčata
hrst klíčků (mungo, vojtěška…)
Na dresink
2 lžíce majonézy
1 řecký jogurt
podmáslí na naředění
svazek pažitky
hrst nasekaných kaparů
sůl

Předehřejte troubu na 180 °C. Stehna
položte na plech vyložený pečicím papírem, potřete olejem, osolte a poprašte
paprikou. Pečte 35 minut, aby bylo maso
zlaté a propečené.
Mezitím dejte vejce do vařící vody
na 7 minut. Ochlaďte ve studené vodě
a oloupejte. Smíchejte suroviny na dresink.
Salátové lístky, avokádo, rajčata a vejce
nakrájejte nahrubo. Vše smíchejte, přidejte
obrané pečené kuřecí maso, rozdělte na talíře, posypte klíčky a pokapejte dresinkem.

Dýňová polévka s jablky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 35 MINUT

2 lžíce másla
1 střední cibule, nasekaná
1 mrkev, nakrájená na kostičky
1 řapík celeru, nasekaný
1 dýně, oloupaná, zbavená semínek
a nakrájená na kostky
1 zelené nakyslé jablko, oloupané,
	zbavené jádřince a nakrájené
na kostičky (dýně by měly být 3 díly
a 1 díl jablka)
1 litr kuřecího nebo zeleninového vývaru
špetka muškátového oříšku, skořice
a sůl na ochucení
nasekané bylinky na ozdobu
V hrnci rozehřejte máslo a opečte na něm
cibuli, mrkev a řapíkatý celer; míchejte je
asi 5 minut do světlehnědé barvy. Přidejte dýni, jablko a vývar, přiveďte k varu.
Stáhněte plamen, přiklopte a vařte asi
30 minut, aby dýně a mrkev změkly.
Pomocí tyčového mixéru polévku
rozmixujte, ochuťte špetkou muškátového oříšku a skořice, osolte. Ozdobte
nasekanými bylinkami.

Salát ze zelených lístků
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 4 MINUTY

1 sáček směsi salátových lístků
4 lžíce olivového oleje
1 lžíce medu
1 lžíce citronové šťávy
sůl

Salátové lístky opláchněte a pečlivě
osušte. Prošlehejte olivový olej s medem,
citronovou šťávou a trochou soli. Přelijte
přes lístky a promíchejte.

Okurková limonáda
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT + CHLAZENÍ

2 salátové okurky, oloupané
šťáva ze 2 limet
3 lžíce medu
Okurky nakrájejte na kostky. Rozmixujte
je dohladka a pak přelijte do džbánu.
Dolijte ½ litru vody a nechte půl hodiny
stát v lednici. Okurkovou směs přeceďte,
dolijte 1 litrem vody a ochuťte limetovou
šťávou smíchanou s medem.

Vegetariánské burgery
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT + CHLAZENÍ | OPÉKÁNÍ: 10 MINUT

1× 400g konzerva cizrny
1× 340g konzerva kukuřice
½ svazku čerstvého koriandru
½ lžičky mleté sladké papriky
½ lžičky římského kmínu
sůl a kůra z 1 citronu
3 lžíce hladké mouky + na poprášení
olivový olej
zelené salátové listy
2 velká rajčata
4 burgerové bulky
rajčatový kečup
Slitou cizrnu a kukuřici vsypte do mixéru.
Přidejte koriandr, koření, sůl, citronovou
kůru, mouku a promixujte, aby se suroviny propojily. Na pomoučněné ploše vytvarujte 2 cm vysoké placičky, velké jako
burgerové housky. Přendejte je na tácek
a dejte na půl hodiny chladit.
Pak opečte burgery na rozpáleném
oleji z obou stran dozlatova, trvá to asi
10 minut. Mezitím opláchněte a osušte salátové lístky. Rajčata nakrájejte vodorovně
na plátky, přepulte i burgerové bulky – ty
můžete opéct. Na spodek dejte vždy
kečup, pak burger. Přidejte rajčata, salát,
lístky koriandru a zakryjte vrškem bulky.
Podávejte s domácími hranolky z trouby.
albert.cz
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spolu u stolu

Hamburger, který nepotřebuje
maso, protože i bez něj, zato
s domácími hranolky, je to
oběd na jedničku!
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Sytá a výborně ochucená
čočková polévka.
A pak něco sladkého?

Ano, sladké chutná
všem dětem. A takové
pohankové palačinky
s jogurtem?
albert.cz
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spolu u stolu

Sušenková sladká tečka
funguje jako tečka za větou:
ukončuje řečené nebo
snědené…

Krásně měkké
hovězí maso rovnou
dohromady s přílohou:
mrkví a bramborem.
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Domácí hranolky z trouby
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 35 MINUT

3–4 velké brambory s červenou slupkou,
odrhnuté kartáčkem
olivový olej
sůl
Předehřejte troubu na 250 °C. Brambory
nakrájejte po jejich delší straně na hranolky. Opláchněte je vodou a důkladně
osušte v utěrce.
Dva plechy vyložte pečicím papírem,
nasypte na ně hranolky a vydatně je
pokapejte olejem. Důkladně hranolky
promíchejte, aby byly ze všech stran
omaštěné olejem.
Pečlivě je rozložte do jedné vrstvy
a pečte 25–35 minut dokřupava. Osolte je
a podávejte.

Pohankové palačinky
s ovocným jogurtem
NA 18–20 PALAČINEK | PŘÍPRAVA: 15 MIN. + CHLAZENÍ | OPÉKÁNÍ: 20 MIN.

Na těsto
500 g plnotučného mléka
1 lžíce krupicového cukru
špetka soli
3 lžíce rozpuštěného másla + na pánev
70 g pohankové mouky
100 g hladké mouky
3 vejce
Na náplň
200 ml řeckého jogurtu
1 sáček mraženého lesního ovoce,
rozmrazeného + na ozdobu
1 lžíce medu
Všechny suroviny na těsto prošlehejte
metličkou dohladka. Nechte v lednici
přes noc chladit. Zkontrolujte konzistenci
– těsto by mělo pomalu odkapávat z vařečky, pokud ne, přidejte trochu mléka.
Všechny suroviny na náplň promixujte
dohladka.
Pánev vytřete trochou másla, rozehřejte, vlijte vždy naběračkou těsto, rozetřete
dotenka a z obou stran opečte dozlatova.
Každou palačinku potřete 2 lžícemi
jogurtovo-ovocné směsi, poskládejte
a podávejte ozdobené zbylým ovocem.

Čočková polévka
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 25 MINUT

olivový olej
2 červené cibule, nasekané
2 mrkve, na kostičky
3 řapíky celeru, oloupané a pokrájené
2 stroužky česneku, nakrájené na plátky
2 brambory, nakrájené na kostky
200 g předvařené zelené čočky
1 litr zeleninového vývaru
1 lžíce sušené majoránky
sůl
nasekaná petrželka k podávání
V hrnci rozehřejte trochu oleje a pozvolna na něm opečte cibuli. Přidejte
mrkev, řapíkatý celer a česnek, přiklopte
a na velmi mírném ohni nechte 15 minut
dusit. Pokud by se zelenina začala připalovat, mírně ji podlijte vodou. Pak přidejte brambory a čočku, zalijte vývarem
a vařte doměkka podle návodu na čočce
(a aby změkly i brambory). Nakonec
vmíchejte majoránku a podle potřeby dořeďte vodou a osolte. Podávejte ozdobené
petrželkou.

Hovězí s mrkví a bramborami
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | DUŠENÍ: 3 HODINY

3 lžíce olivového oleje
oříšek másla
1 cibule, nasekaná
hrst lístků šalvěje
800 g hovězího masa, nakrájeného
na 5cm kostky
sůl
hladká mouka na poprášení
6 mrkví, nakrájených na kostičky
2 pastináky, nakrájené na kostičky
3 lžíce rajčatového protlaku
750 ml hovězího vývaru
600 g brambor, oloupaných
a nakrájených na kostičky
nastrouhaná kůra z 1 citronu
2 snítky čerstvého rozmarýnu,
odrhnuté
1 stroužek česneku, prolisovaný
chléb k podávání

Předehřejte troubu na 160 °C. Olej
a máslo rozehřejte ve větším kastrolu
s ohnivzdornými uchy. Opečte cibuli
a lístky šalvěje, směs míchejte 3–4 minuty. Maso osolte, poprašte moukou
a opečte ho ze všech stran, aby se
zatáhlo – raději ho opékejte po částech,
aby se nezačalo dusit.
Přidejte zeleninu s protlakem a také
nechte chvilku opékat. Zalijte vývarem,
vhoďte brambory, osolte a přiveďte
k varu. Přikryjte pokličkou a směs přesuňte do předehřáté trouby.
Duste asi 3–4 hodiny, až bude maso
měkké. Promíchejte citronovou kůru,
rozmarýn a česnek, směsí ozdobte
jídlo na talířích. Podávejte s čerstvým
chlebem.

Sušenky s čokoládou
NA 2 PLECHY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 8–10 MINUT

150 g másla, změklého
špetka soli
100 g třtinového cukru
1 sáček vanilkového cukru
1 vejce
225 g hladké mouky
½ lžičky jedlé sody
200 g čokolády, nasekané
Předehřejte troubu na 190 °C a dva
plechy vyložte pečicím papírem. Máslo
se špetkou soli a oběma druhy cukru
vyšlehejte na nadýchaný krém. Potom
zašlehejte vejce. Lžící vmíchejte prosátou mouku, sodu a kousky čokolády.
Lžící pak tvořte na plechy malé
hromádky těsta, kolem nechávejte
dostatek místa, protože sušenky se
rozjedou na placičky. Pečte 8–10 minut
do světlehnědé barvy. Upečené sušenky
sundejte z plechů a nechte vychladnout
na mřížce.

albert.cz
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maso měsíce

Hovězí krk
Pojďte s námi ochutnat zapomenutý a nedoceněný kus
hovězího masa. Budete překvapeni, jak křehce chutná.

U N ÁS V A L BERTU

Hovězí krk, lehce prorostlé
maso, se hodí na dušení i vaření.
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Pečený hovězí krk s česnekem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 3,5 HODINY

1,2 kg hovězího krku
10 stroužků česneku,
	oloupaných a podélně rozpůlených
2 lžičky hrubé soli
½ lžičky čerstvě mletého pepře
2 lžíce rostlinného oleje
1 větší cibule, nasekaná
2 mrkve, nakrájené na větší pruhy
¼ většího celeru, nakrájená
na větší kousky
červené víno (nemusí být)

Tenkým ostrým nožem udělejte do masa
20 zářezů a do každého vložte co nejhlouběji půlku česnekového stroužku. Maso
osolte a opepřete.
V hlubokém kastrolu s poklicí rozehřejte na vyšším plameni olej. Maso opečte
ze všech stran dozlatova, 4–6 minut
po každé straně. Přidejte cibuli, mrkev

a celer a 200 ml vody. Přiklopte, snižte
plamen; nechte zvolna dusit 3–3½ hodiny,
občas maso otočte. Podle potřeby podlévejte
vodou nebo vínem, v hrnci by vždy mělo být
trochu tekutiny.
Když je maso měkké, vyndejte ho na prkénko a nechte 10 minut odpočívat. Pečeni
nakrájejte na plátky a podávejte přelitou
šťávou z hrnce a s čerstvým pečivem.

albert.cz
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maso měsíce

Hovězí krk na černém pivu
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | VAŘENÍ: 2,5 HODINY

1,2 kg hovězího krku,
nakrájeného na 5cm kostky
sůl a čerstvě mletý pepř
6 plátků slaniny, nakrájených
2 cibule, nasekané nahrubo
4 stroužky česneku, nasekané
nahrubo
400–500 ml černého piva
120 g rajského protlaku
4 snítky čerstvého tymiánu
3 mrkve, nakrájené na větší
kousky
2 řapíky celeru,
nakrájené na větší kousky
1 lžička krupicového cukru
600 ml hovězího vývaru

a do pánve vsypte cibuli,
trochu ji osolte a opékejte
5 minut dozlatova. Pak přidejte
česnek a ještě minutu opékejte.
Zalijte pivem, přiveďte k varu
a vařečkou seškrabujte do piva
všechny připečeniny z pánve.
Obsah pánve přelijte do hrnce k masu a slanině, přidejte
rajský protlak, tymián, mrkev,
řapíkatý celer, cukr a tolik hovězího vývaru, aby bylo maso
ponořené.
Promíchejte, přiveďte k varu
a nechte na mírném plameni
pod pokličkou zvolna bublat
2 hodiny, dokud není maso
Kostky masa osolte a opepřete.
měkké. Občas promíchejte
Slaninu zprudka vypečte v pánvi a odebírejte případnou pěnu.
dozlatova, pak ji přendejte
Odklopte a zvyšte plado hlubšího hrnce. Na vypečemen. Vařte ještě 15–20 minut
ný tuk ze slaniny vhoďte maso
do zhoustnutí. Vyndejte snítky
a opečte ho ze všech stran, aby
tymiánu a podle potřeby dose zatáhlo. Dejte ho do hrnsolte a dopepřete. Podávejte
ce ke slanině. Snižte plamen
nejlépe s bramborovou kaší.
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Tip Nevychlazené tmavé pivo dodá masu
hořkosladkou chuť a pomůže mu zkřehnout.
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maso měsíce
Masové kuličky v houbové omáčce
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | OPÉKÁNÍ: 20 MINUT | VAŘENÍ: 10 MINUT

Na houbovou omáčku
80 g másla
2–3 čerstvé houby, nakrájené na plátky
250 ml smetany ke šlehání
sůl a bílý pepř, ocet
V pánvi rozehřejte olej a opečte na něm
dozlatova cibuli. Do větší mísy vlijte vejce, vsypte cibuli, mleté maso, strouhanku,
sůl, koření a petrželku. Rukama dobře

zpracujte a vytvarujte kuličky. V pánvi
na středním plameni rozehřejte rostlinný
olej a kuličky pozvolna opékejte ze všech
stran dozlatova. Trvá to 15–20 minut.
Mezitím v kastrůlku rozpusťte máslo
a orestujte na něm houby. Pak k nim
přidejte lehce ušlehanou smetanu, osolte
a opepřete bílým pepřem. Nechte povařit
do zhoustnutí, případně dolaďte kapkou
octa. Houbovou omáčkou polijte na talíři
kuličky. Podávejte s těstovinami, posypané
petrželkou.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: NÁBYTEK SPOMYŠL

1 lžíce olivového oleje
1 malá cibule, nakrájená najemno
1 vejce, rozšlehané
450 g mletého hovězího krku
70 g strouhanky
sušený česnek
sůl a pepř
1 lžička mletého koriandru
1 lžička mletého muškátového oříšku
hrst najemno nasekané čerstvé
petrželky + navíc k podávání
2 lžíce rostlinného oleje
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K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

vína

MORAVIAN COLLECTION

vína pod dohledem, která stojí za to!
Právě teď začíná pro naše zákazníky velká chvíle. V supermarketech a hypermarketech Albert se objevuje originální a exkluzivní řada vín
MORAVIAN COLLECTION. Jsou to vysoce kvalitní jakostní a přívlastková moravská vína, která si určitě oblíbíte. Na jejich výběr a kvalitu dohlížejí naši
odborníci: Vlastimil Vávra a Martin Pastyřík.
MARTIN PASTYŘÍK – prezident
Asociace sommelierů ČR
Je spoluzakladatel Asociace sommelierů ČR
a v roce 1997 se stal jejím prezidentem.
O rok později asociaci a její činnost a plány
prezentoval na zasedání Mezinárodní
asociace sommelierů ve Vídni, kde českou
asociaci přijali za řádného člena. Od té doby
se můžeme pravidelně účastnit všech akcí,
které mezinárodní asociace ve světě pořádá.
Pravidelný účastník v odborných degustačních
komisích v ČR a zahraničí.
VLASTIMIL VÁVRA – category manager Wine
a sommelier. Absolvent Vinařské akademie ve Valticích.
V roce 2003 se stal sommelierem. Pravidelně zasedá
v profesionálních degustačních komisích. Pracoval jako
nákupčí vína v Auchanu – France, v Delvitě – Delhaize Group,
v Intersparu jako sortimentní manažer vína a a nyní
v Albertu jako category manager wine and spirit.

EXKLUZIVNĚ
U NÁS

Ten, kdo za nás vybírá
Pokud se vám v Albertu dobře nakupují vína, může za to Vlastimil Vávra. Jeho funkce je přesně
taková – category manager wine a sommelier. Tuto roli zastává od loňského podzimu a první, co
udělal, bylo rázné rozhodnutí: vytvořit privátní řady CZ vín.
Proč jste tak rozhodl?
Protože vím, že maloobchod zaplavily
nejlevnější privátní značky, ale zákazníky
už nezajímá jen cena, ale zejména kvalita.
Oblíbili si i přívlastková vína, proto jsem
rozšířil sortiment moravských vín s jasným
odrůdovým charakterem.

a s ním spolupracuju. Je to Miroslav
Majer, který je výborným znalcem moravských vinařství a zkušeným obchodníkem, mezinárodním degustátorem
a 1. negociantem v České republice.
Všechno spolu konzultujeme a téměř
vždycky se shodeme.

Podle čeho vybíráte vinařství a vína?
Vytipoval jsem si vinařství, která dlouhodobě splňují stálou kvalitu a vyrábějí
dostatečné množství vín, aby zásobovali
supermarkety a hypermarkety Albert.

Ve dvou se to lépe táhne?
Nejen ve dvou. Přizvali jsme ještě další
vinařskou osobnost, prezidenta Asociace
sommelierů ČR Martina Pastyříka. Náš
projekt – vytvořit kvalitní kolekce moravských vín, taky způsob výběru a kontroly
– pana Pastyříka oslovil. Hned se s námi
vydal na Moravu a po degustaci vín bylo
rozhodnuto.

Druhy vín volíte sám, nebo se s někým radíte?
Našel jsem opravdu skvělého odborníka
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A co vinaři? Byli vstřícní?
Řekli jsme si hned na začátku, že když
vinařství nepřijme naši nabídku doslova během několika minut a neprojeví
jednoznačný zájem, pak nemáme zájem
ani my. Ale musím říct, že těch pár minut
většinou stačilo a pokaždé jsme se skvěle
dohodli.
Budete rozšiřovat exkluzivní řadu?
Už teď vybíráme nejen z pokračovatelů
vín ročníku 2014, ale také pracujeme na
zajištění kvalitní suroviny z letošního
vinobraní. Dál hlídáme kvalitu a vyhledáváme další spolehlivé vinaře a připravujeme vína pro speciální příležitosti jako
Svatomartinské, Valentýn.

Letošní vinný katalog ALBERT je zároveň slavnostní premiérou
originální a exkluzivní řady vín MORAVIAN COLLECTION.
Vín, na jejichž výrobu a finalizaci budeme na Moravě osobně a pečlivě
dohlížet. Budete se v našich prodejnách od této chvíle setkávat
s vysoce kvalitními jakostními víny z odrůd typických pro danou
podoblast. Čekají Vás samozřejmě i vína přívlastková, která si oblíbíte
pro jejich noblesu a odrůdovou čitelnost.

Moravská vína mě již velmi dlouho
svou kvalitou okouzlují.
Doufám, že i Vás potěší tato originální
kolekce z prestižních vinařství,
kterou jsme pro Vás vybrali.

Martin Pastyřík

Prezident Asociace Sommelierů ČR

Ochutnejte exkluzivní vína
od předních moravských vinařů
z této originální ucelené kolekce,
kterou naleznete pouze v obchodech
Albert. Stojí to za to!

Vlastimil Vávra

Category Manager Wine
a sommelierpro prodejny
Albert v ČR.

sezona

Jablka a hrušky
Jablka jsou „naše“. Obyčejná, řeklo by se. Jenže… umíte
si představit život bez štrúdlu, bez moštu, bez jablíček
v županu? Nebo bez toho křupavého zakousnutí?
Jablka a hrušky jsou „naše“ odjakživa a stále.
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Koláč vzhůru nohama neboli
obrácený chutná originálně
i díky pár zrnkům soli.

albert.cz
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sezona
Jablečné semifreddo
s drobenkou

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

NA 2 LITRY | PŘÍPRAVA: 30 MIN. | MRAZENÍ: 6 HOD. | PEČENÍ: 15 MIN.

100 g másla, nasekaného na kousky
100 ml tekutého medu + pár kapek
k podávání
kůra z 1 citronu, nastrouhaná
400 g jablek (např. Jonagold, Gala
nebo Golden Delicious), oloupaných
a nakrájených na menší plátky
1 balení hotového listového těsta
½ lžičky vločkové soli

Na semifreddo
340 g jemně nastrouhaných jablek
(Golden Delicious nebo Gala)
1 lžička mleté skořice
1 lžíce citronové kůry, nastrouhané
najemno
1 lžíce citronové šťávy
3 vejce
2 žloutky
1 lžička vanilkového extraktu
220 g krupicového cukru
500 ml smetany ke šlehání
kornoutky k podávání
Na drobenku
150 g hrubé mouky
75 g krupicového cukru
80 g másla

Troubu předehřejte na 200 °C. Máslo,
med a citronovou kůru rozehřejte v malé
pánvičce na vyšším plameni. Přiveďte
k varu a vařte 1–2 minuty, dokud směs
mírně nezhoustne. Pak ji vlijte do pekáčku nebo formy o průměru 21 cm a nasypte na ni plátky jablek.
Z listového těsta vyválejte kruh
o průměru 24 cm a přikryjte jím jablka,
u okrajů těsto přitlačte. Ostrým nožem
udělejte ve středu těsta několik zářezů.
Pečte 35–40 minut dozlatova.
Po upečení nechte koláč pár minut odpočívat a pak ho vyklopte. Před podáváním posypte vločkovou solí a pokapejte
medem.

Hruškové smoothie
s vločkami, zázvorem a skořicí
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

220 g hrušek, zmražených, oloupaných
a nakrájených
100 g ovesných vloček
½ lžičky nastrouhaného čerstvého
zázvoru
½ lžičky mleté skořice
125 g jogurtu řeckého typu
180 ml mléka
1 lžíce medu
Všechny suroviny dejte do mixéru a rozmixujte dohladka. Ihned podávejte
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Jablka, skořici, citronovou kůru a šťávu
promíchejte v míse. Odložte stranou.
Vejce, žloutky, vanilkový extrakt a cukr
dejte do ohnivzdorné mísy a tu umístěte
nad horkou vodní lázeň. Ručním mixérem šlehejte směs 6–8 minut, až zesvětlá
a zhoustne. Sundejte z lázně a nechte
trochu zchladnout.
Smetanu ušlehejte a jemně a opatrně
ji vmíchejte do vaječné směsi. Přidejte
jablka, vše dobře promíchejte. Nalijte
do dvoulitrové, nejlépe kovové nádoby
a nechte v mrazáku minimálně 6 hodin,
nejlépe přes noc.
Připravte si drobenku. Troubu rozehřejte na 180 °C. Mouku, cukr a máslo
zpracujte prsty na drobenku. Rozprostřete ji na plech vyložený pečicím papírem
a pečte 15 minut dozlatova. Nechte
vychladnout. Semifreddo dejte do kornoutků a posypte drobenkou.

Hrušky pošírované v čaji
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 60 MINUT

1 litr vody
330 g krupicového cukru
5 hřebíčků
1 svitek skořice

3 tobolky kardamomu, rozdrcené
2 sáčky černého čaje
4 pevné hrušky, oloupané
Vodu s cukrem, hřebíčkem, skořicí,
kardamomem a čajovými sáčky přiveďte
v hrnci k varu. Po chvilce vyndejte čajové
sáčky a do hrnce vložte hrušky. Zakryjte
je kusem pečicího papíru a zatižte poklicí
či talířem tak, aby zůstaly ponořené. Snižte plamen a nechte zvolna vařit 35–40 minut, aby byly hrušky měkké. Opatrně je
vyjměte, zesilte oheň a sirup vařte ještě
20–25 minut, dokud nezhoustne. Hrušky
podávejte přelité sirupem.

Hruškovo-jablečný koláč
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT I PEČENÍ: 35 MINUT

Na koláč
130 g másla, změklého
70 g moučkového cukru
3 vejce
120 g polohrubé mouky
½ sáčku kypřicího prášku do pečiva
1 sáček pudinkového prášku
(mandlového, vanilkového)
2 malá jablka, oloupaná a nakrájená
na kousky
1 velká hruška (nebo 2 malé),
oloupaná a nakrájená na kousky
130 g brusinkového kompotu
Na drobenku
70 g másla, nakrájeného
50 g krupicového cukru
80–100 g polohrubé mouky
30 g mletého máku
Troubu předehřejte na 160 °C. Změklé
máslo utřete s cukrem a vejci do světlé
pěny, pak přidejte mouku smíchanou
s kypřicím a pudinkovým práškem.
Těsto nalijte do koláčové formy a posypte nakrájenými jablky a hruškou. Dejte
na 10 minut do trouby.
Mezitím smíchejte suroviny na drobenku a dobře promněte. Koláč vyndejte
po 10 minutách z trouby, lžící naneste
na povrch kopečky brusinkového kompotu a posypte připravenou drobenkou.
Vraťte do trouby a pečte ještě 25 minut.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: BAZAR POTOČNÍKOVÁ, HRUDKA CLASSIC STYLLE, SUPERSTORE 4. PATRO OC DBK

Obrácený jablečno-medový
koláč se solí

sezona

Vepřová panenka s jablky a javorovým sirupem
PRO 4 OSOBY I PŘÍPRAVA: 10 MINUT I VAŘENÍ: 15 MINUT

600 g vepřové panenky
1 lžíce olivového oleje
2 jablka (např. Idared, Rubín),
oloupaná, zbavená jádřince
a nakrájená na osminky
3 stroužky česneku, rozdrcené
2 lžíce javorového sirupu
1 lžíce bílého nebo červeného
vinného octa
2 lžíce hrubozrnné hořčice
sůl a pepř
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Maso nakrájejte na 3 cm silné
plátky. V pánvi rozehřejte
olej a plátky z každé strany
opékejte zhruba 2 minuty dozlatova. Vyndejte je z pánve
a dejte stranou odpočívat.
Do pánve přidejte jablka
a opékejte je 3–4 minuty, až
začnou měknout. Vhoďte
česnek, vlijte sirup, ocet
a 3 lžíce vody. Přiveďte
k varu a do pánve vraťte
maso i se šťávou, kterou
pustí.
Duste několik minut, až
maso změkne a omáčka je
hustá a lepkavá. Vmíchejte
hořčici, dochuťte solí a pepřem a podávejte. Ideální
přílohou je bramborová kaše.

Placičky s hruškami a modrým sýrem
NA 16 PLACIČEK | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

1 tvrdší hruška, oloupaná,
zbavená jádřince
a nastrouhaná
1 malá červená cibule,
nasekaná
hrst nasekané čerstvé pažitky
60 g pevného sýra s modrou
plísní, nasekaného nadrobno
50 g rýžové mouky
1 lžička kypřicího prášku
do pečiva
2 bílky
sůl, pepř
rostlinný olej na smažení

V míse smíchejte hrušku,
cibuli, pažitku, sýr, mouku,
kypřicí prášek do pečiva
a bílky. Osolte a opepřete.
Ve velké pánvi rozehřejte zhruba centimetrovou
vrstvu oleje, lžící nabírejte
těsto a postupně smažte
dozlatova placičky. Upečené odkládejte na papírové
utěrky, aby se do nich vsákl
přebytečný olej, a podávejte.

Gala

Šťavnatá

a zdravá
Jonagold

Nejoblíbenější odrůda.
Dužina je jemná, středně
pevná a šťavnatá se
sladkou aromatickou
chutí. Lahodné jablko,
které je vhodné k přímé
konzumaci i na pečení,
vaření, dušení a smažení.

Má základní barvu žlutou
s charakteristickým jasně
červeným žíháním. Dužina
je šťavnatá s velmi
sladkou ovocnou chutí.

Golden Delicious

Podzimní jablko zelenožluté
barvy, někdy s červeným líčkem. Je
sladké, voňavé, pevné a šťavnaté.
Hodí se do ovocných salátů,
štrúdlu, koktejlů,
na koláče či kompot.

Hruška Conference

Rubín

Idared

Kulaté, středně velké jablko je
žlutozelené až bíložluté, překryté
červenými pruhy. Chutná jemně
nakysle. Je využitelné jako stolní ovoce,
na vaření i pečení nebo na odšťavnění.

Má typický hruškový tvar,
dužina je rozplývavá,
nehnědne, nemá skoro
žádná jadérka. Hodí se
na sušení. Je sladká,
šťavnatá a trochu
připomíná meloun.

Odrůda od českého šlechtitele. Je výrazně
sladká, není moučnatá. Plody mají červené
žíhání na žlutém základě a tenkou slupku. trochu
tužší, dužina je chřupavá..

Cameo

Jde o novinku. Jablko tvarem připomíná
Red Delicious, ale zbarvení není tak
intenzivní. Slupka je purpurová, dužina
má nasládlou chuť a je šťavnatá.
albert.cz
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když Dita P.

Když Dita P.

...uvaří knedlo zelo vepřo
Miluju každé jídlo, bez výjimky. Na některém si dávám
obzvlášť záležet. Třeba na tomto, které voní u nás
na stole pravidelně v poledne 28. října.
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když Dita P.

Chlupaté knedlíky
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | VAŘENÍ: 10 MINUT

Syrové brambory oloupu, omyju a najemno nastrouhám. Pak je dám do cedníku,
spařím asi 300 ml horkého mléka, nechám je dobře okapat nebo je vymačkám.
Do mísy s okapanými bramborami
přidám vejce, sůl, uvařené, oloupané
a prolisované ostatní brambory a mouku.
Vše dobře promíchám.
Dlaněmi namočenými ve vodě tvaruju
z těsta kulaté knedlíčky velké asi jako
pingpongové míčky. Nejdřív uvařím ve
vařící osolené vodě jeden na zkoušku;
když se rozvaří, přidám do těsta trochu
mouky. Pak vložím do vařící osolené
vody ostatní knedlíky a pomalu vařím
8–10 minut. Vařečkou je odlepím ode dna.
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Pečený bůček

Dušené bílé zelí

PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 2 HODINY A 15 MINUT

PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 10 MIN. | OPÉKÁNÍ: 20 MIN. | VAŘENÍ: 15 MIN.

2 kusy vepřového bůčku bez kosti
(každý přibližně 600g)
5 lžic cukru
5 lžic soli
4 stroužky česneku, prolisované
2 lžíce kmínu

2 sklenice sterilovaného bílého zelí
2 lžíce sádla
2 cibule, nakrájené nadrobno
150 g slaniny, nakrájené na kostky
2 lžíce hladké mouky
sůl, cukr a ocet na dochucení

Z masa odříznu kůži tak, aby vrstva tuku
zůstala na bůčku. Cukr smíchám se solí
a směs pečlivě ze všech stran vmasíruju do masa. Maso položím do pekáče,
zakryju ho alobalem a nechám aspoň
6 hodin nebo i celou noc marinovat.
Troubu předehřeju na 220 °C, z pekáče
sliju slanosladkou vodu a dám ho do trouby. Peču 1 hodinu. Pokud by se cukr příliš
připaloval a kouřil, trochu snížím teplotu.
Pak maso vyndám z trouby, potřu ho
česnekem a posypu kmínem, vrátím
do trouby, snížím teplotu na 120 °C
a peču ještě 1 hodinu a 15 minut.
Potom maso vyndám, nechám ho trochu vychladnout a nakrájím na úhledné
tenké plátky.

Zelí propláchnu, odstraním případné
zbytky košťálu. Přendám ho do hrnce, zaliju vodou tak, aby bylo akorát ponořené,
a dusím ho doměkka, trvá to asi 15 minut.
Na sádle zpěním cibuli, přidám
na kostky nakrájenou slaninu a opeču
vše dozlatova. Pak cibuli se slaninou
zapráším moukou a opékám do tmavší
jíšky. Zaliju ji postupně a za stálého
míchání vlažnou vodou, mírně provařím
a vzniklou kašičku přidám do měkkého
dušeného zelí, ze kterého jsem slila téměř
všechnu vodu – pokud jí tam bylo po dušení příliš. Nechám na velmi mírném
plameni asi 10–15 minut povařit, pak
dochutím solí, cukrem a octem.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ
FOTO: MAREK
BARTOŠ,
FOOD
STYLING:
MILENA VOLFOVÁ,
STYLING:
NÁDOBÍ
ZAPŮJČILY
FIRMY:
BAZAR
POTOČNÍKOVÁ,
HRUDKADEKOR
CLASSIC
STYLLEZUZANA KLIMEŠOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: DOMOV A STYL

700 g syrových brambor + dalších 150 g,
uvařených ve slupce
300 ml horkého mléka
1 vejce + sůl
180–200 g hrubé mouky

reportáž

V ráji
s Adamem
Jablka bychom si měli
považovat. Už jen pro
jeho legendu a symbol
prvotního hříchu.
Tahle rostou v sadech
v Českém ráji.
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Podá ruku a představí se: „Adam.“ Jen nevyprsknout!
Potkávám Adama v ráji. Má na sobě trochu víc než jeden fíkový list uprostřed těla – bude to dobré, řeknu si.
Adam, tedy Michal Adam, je vysoký, štíhlý. Jde sadem,
potěžkává jablka na větvích a je skoupý na slovo. „Ano,
teď přijdou na řadu jablka Gala, hned, jak dočešeme
Golden,“ řekne a jde si po svých. Tak si to užívám
sama, ten obrovský sad těžký krásnými plody, které
se za tak krátkou dobu – od květu k jablku – urodily.
Na Adamovi žádnou romantiku nerozeznávám. Kontroluje lidi, stroje, aby šlapali. Jsou ovocnářské žně.

FOTO: DAVID MAJER

Jablka až na prvním místě
Pak se trochu rozmluví. Už vím, že se jednou na základní škole při hodině „pozemků“ rozhodl: bude
ovocnářem. Pak už „jen“ vystudoval střední i vysokou
zahradnickou školu. K tomu si pořídil ještě doktorát.
Ptám se, na jaké téma, a on vychrlí předlouhý název.
Rozumím, že šlo o zdraví meruněk. „Jo, tak se to taky
dá říct.“ Dnes je tedy Adam z ráje inženýrem a PhD.
Brzy pochopím, že vzdělání má smysl. „To není jen
zasadit strom,“ řekne, když pak chodíme ve skutečné
továrně. Voní to tu jak v babiččině sklepě: všude hory
jablek! Ovocnářské družstvo EB Fruit (East Bohemia
Fruit), kde Adam pracuje jako vedoucí ovocnář, sem
ovoce sváží, aby je vytřídili a zabalili, z 600 hektarů
sadů. Pěkné lány. Letos už sklízeli višně, třešně, švestky a teď je na řadě jejich favorit – jablka. Ta zaberou

pořádný kus produkce, která ročně sahá k deseti
tisícům tun ovoce. Žádní malí pěstitelé, proto také
zásobují velké obchodní řetězce, mezi nimi i Albert.
Letošním premiantem je odrůda jablka Gala, ale oblíbená jsou i Golden Delicious, Rubín a další – celkem
dvacet odrůd. Jen si vybrat. A do jakého jablka se
nejradši zakusuje Adam? „Jonagored, pěkně sladkokyselé,“ řekne a já vím, že je celé červené jako to v ráji.
Jako v peřince
Třídírna mě vyvléká z romantiky sadu do hluku, který
řídí počítač. Ale na jablka jsou tu ohleduplní, žádné
jablko v celém procesu nepadne na tvrdý podklad.
Koupou se ve vodě, kloužou po polštářích kartáčů,
některá se ručně ukládají do měkkých fólií pěkně seřazená ve stejné velikosti a stopkami jedním směrem,
jak vojáci v šiku. Žádné jablko tak nemůže mít natlučený povrch, který by ohrozil jejich trvanlivost. O tu
jde. Jablka potřebujeme skoro celý rok a ovocnáři to
dokážou zařídit. Vybudovali si v posledních letech
moderní sklady, kde ovoce rychle a hluboce zchladí,
a jablka vydrží svěží až do pozdního jara. To už je ale
téměř konec celého řetězu výroby. Předcházelo mu
promyšlené pěstování.
Příroda je náš kamarád
Nikdo ze sadů nic nevyhání – dalo by se jednoduše
říct o zásadách východočeských ovocnářů, kteří jsou
s přírodou propojeni a dobře se znají. Starají se, aby
v ovocných sadech zachovali rozmanitost druhů
ovoce i dalších rostlinných a živočišných druhů, jak je
v přírodě přirozené. Vyhýbají se prostředkům, které
by mohly ublížit půdě a ohrozit zdraví ovoce nebo
člověka. Pravidelně kontrolují stav půdy, stromů i plodů – v době, kdy zrají, ale také ve skladech celý rok.
Jejich výroba je tedy všestranně bezpečná, garantuje
ji certifikace v mezinárodním systému GLOBALGAP.
Až se zakousnete do jablíčka z Českého ráje, všechno ucítíte. Tu dokonalou péči, která nese ovoce, a také
pokušení k hříchu. Tomu radostnému, prvotnímu.
U zdroje totiž stál sám Adam.

Východočeské ovocnářské družstvo
pěstuje ovoce
na 600 hektarech. Největší
podíl mají
jablka. Zasluhují si pozornost od jara
do sklizně.

Jablka v lázni! To je jen
jedna část
procesu, který
vede od sklizně
po uskladnění
a rozvoz ovoce
k zákazníkovi.
Vše probíhá
s ohleduplností
k ovoci, přírodě
a k člověku.
albert.cz
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napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E

REJST ŘÍK
Hlavní jídla a přílohy

Každé číslo magazínu Albert v kuchyni je pro mne inspirací a ráda
zkouším nové recepty. Upekla jsem
podle vás dort pro vnoučka k jeho
prvním narozeninám. Když se měl
chlapeček narodit, jeho bráškové
se dozvěděli, že se bude jmenovat
Albert. Byli z toho dost zmateni,
protože s tímto jménem si spojovali
nákupy. Ale všichni jsme si zvykli
a váš jmenovec je reklamou na spokojenost a dobrý apetit. Z oslavy
prvních narozenin našeho Alberta
vám zasílám fotku.
Katarína Valouchová, Brno

Dušené bílé zelí
Dýňové špagety s bylinkami 
Dýňový nákyp 
Frittata se špenátem 
Hovězí krk na černém pivu
Hovězí s mrkví a bramborami
Chlupaté knedlíky 
Masové kuličky v houbové
omáčce
Omeleta s dýní a opečeným
sýrem 
Pečená dýně s tymiánem 
Pečená zelenina s balkánským
sýrem 
Pečený bůček
Pečený hovězí krk s česnekem
Ryba v rajčatech
Salát s kuřetem a vejci
Těstoviny z jednoho hrnce 
Vegetariánské burgery 
Vepřová panenka s jablky
a javorovým sirupem
Zapečené těstoviny s tuňákem

Polévky
U nás doma se vždycky vařilo podle kuchařky
M. J. Sandtnerové, kterou jsem zdědila po babičce. Jiné recepty mě nezajímaly. Před časem
jsem nahlédla do vašeho časopis a pomalu
se měnil můj názor. Při srovnání zhotovení
stejného jídla podle obou receptů byl váš recept
modernější, lehčí a zdravější. Maminka říkala,
že podle kuchařky se pozná zdraví celé rodiny.
Drahomíra Rádlová, Brno
Žijem na Slovensku, ale v Čechách mám veľkú
časť rodiny, pravidelne som tu trávila v detstve prázdniny a teraz s manželom v rámci
dovolenky chodievame do Prahy strážiť byt
mojej tete. Veľmi ma ako zanietenej milovníčke
pečenia, potešil nález štósu časopisov Albert
magazín v poličke. Ešte viac ma potešil fakt,
že vychádza tiež online a tak si ho môžem

dôkladne popozerať aj zo Slovenska. Magazín
je podľa môjho názoru vhodne prepletený veľmi
zaujímavými receptami, naozaj klobúk dole.
Dominika Haršáni, Trnava;
přechodně Praha
Chodím do Albertu dlouho, ale váš časopis
jsem objevila až na návštěvě u mé 80leté
babičky. A tak se každý měsíc s vámi naučím
jíst něco nového, třeba artyčoky, avokádo,
zařadila jsem do stravy bylinky a dneska jsem
zjistila, že zkusím červenou čočku. Na internetu
je milion receptů ale miluju knížky a časopisy,
které můžu držet v ruce a listovat. Díky vám to
dělám každý měsíc. Jsem zvědavá, co dalšího
mě Albert naučí jíst.
Beata Lachowiczová

Čočková polévka 
Dýňová polévka s chilli
a smetanou 
Dýňová polévka s jablky
Pórkovo-houbová polévka 

Své názory, tipy a postřehy posílejte na adresu: ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo na e-mail: albert.redakce@gmail.com. Nejzajímavější dopis odměníme
balíčkem výrobků Albert Quality. Tentokrát ho získává Katarína Valouchová.

V příštím čísle, které vychází 4. 11. 2015, najdete:
Magická čokoláda – Martinská husa Zdeňka Pohlreicha – Nakládání – Lívance Dity P.
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Sladká jídla, dezerty a nápoje

Domácí termix
26
Dýňový cheesecake
30
Hruškové smoothie s vločkami,
zázvorem a skořicí
52
Hruškovo-jablečný koláč
52
Hrušky pošírované v čaji
52
Jablečné semifreddo s drobenkou 52
Lívance se zakysanou smetanou
a švestkami
26
Metrový dezert
18
Míša řezy bez mouky
26
Obrácený jablečno-medový
koláč se solí
52
Okurková limonáda
37
Perník z kofoly
18
Pohankové palačinky s ovocným
jogurtem
41
Rozinkový dort
74
Sušenky s čokoládou
41

Malá jídla a pochoutky

Vyhrajte plný košík od Alberta

58
30
30
15
44
41
58

Domácí hranolky z trouby 
Dýňové placičky 
Dýňový dip s vlašskými ořechy
Placičky s hruškami a modrým
sýrem 
Salát s dýní, rukolou a ořechy 
Salát ze zelených lístků 
Sladko-ostrá dýňová semínka 
Špenátová roláda s lososem

41
30
30
54
29
37
30
18

– vegetariánské
albert.cz
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DOTKNI SE
HVĚZD

NOVÁ RADA KOSMETIKY ADIDAS UEFA CHAMPIONS LEAGUE
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Do každého políčka vepište jednu
číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice
neopakovaly v žádném řádku,
sloupci ani v žádném z devíti
vyznačených menších čtverců.
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Obě správně vyřešená sudoku
(stačí první řádek z každého)
zašlete do 15. 10. 2015 na adresu:
ALBERT v kuchyni,
Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do
formuláře
na 0.57)
www.albert.cz/tajenka.
13 (Medium,
difficulty
0.57)
14 (Medium,
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PuzzlePuzzle
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ratingrating
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difficulty
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8 98 49 14 71 37 53 65 26 2

3 93 89 78 57 65 16 21 42 4

3 43 24 82 6

3 73 17 61 26 52 85 48 94 9

2 52 45 94 39 13 71 87 68 6

7

31 63 56 45 74 97 29 82 8

8 78 17 21 42 94 69 36 53 5

6 96 79 37 1

9 49 54 35 63 76 27 12 81

1

9 49 54 85 68 26 12 71 37

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen Albert v hodnotě
300 Kč. Výherkyní z minulého čísla je Božena Karnetová z Prahy 10. Zasláním tajenky nebo řešení
sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.
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SpOlečNOSt MCCaiN
předStavuje NOvý Obal
Nejvyšší kvalita v NOvé
ideNtitě zNačky!
Aktuální vzhled celkově lépe reprezentuje hodnoty značky.
Současní spotřebitelé oceňují přírodní a udržitelná řešení. Nová
podoba obalu splňuje tato očekávání: značka je vnímána jako
autentická a přirozená.
McCain je pro spotřebitele důvěryhodný. Aktualizované logo a celý
obal přináší další pozitivní emoce, jako je vřelost, pohoda a radost.
Obal je ekologický, vyrobený z brazilské cukrové třtiny! Nový obal
společnosti McCain je z více než z 50% složen z materiálu vyrobeného z obnovitelných zdrojů. Změna z původně 100% polyetylenového
obalu na nové ekologické balení je výrazem péče o životní prostředí.
Každý nový obal je skvělým gestem podpory přirozeného a efektivního snižování emisí CO2.
Ekologická jsou všechna nová balení McCain!
Nová balení společnosti McCain najdete v mrazících boxech.
Obaly budou k dispozici od ledna 2015.

8. 9. 2015 11:22:13

SEDLÁCKÁ BAGETA
UPEČENÁ
V KAMENNÉ PECI.
CHARAKTERISTICKÁ
DLOUHOTRVAJÍCÍ
VLÁČNOSTÍ,
ČERSTVOSTÍ,
TYPICKOU VŮNÍ
A CHUTÍ.

www.profrost.cz

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

ninou

Růžičková kapusta s jablky a sla
Složení

Recept

• 1 kg brambor, varný typ C
• 4 jablka
• 500 g růžičkové kapusty
• 2 lžíce oleje
• 250 g uzené slaniny, nakrájené
na kostičky
• Sůl a pepř
• 150 ml mléka
• 50 g másla

• Brambory a jablka oloupejte, jablka zbavte jádřinců.
Pak brambory i jablka nakrájejte na kostky. Zalité
vodou vařte v hrnci asi 20 minut.
• Mezitím očistěte kapustičky a přepulte je. Ve woku
nebo v hluboké pánvi rozehřejte olej a 3–4 minuty
opékejte slaninu dokřupava. Pak ji přesuňte na
papírové utěrky, aby odsály přebytečný tuk. Do pánve
vsypte růžičkovou kapustu a opékejte 5 minut. Potom
ji podlijte trochou vody a dalších 5 minut poduste.
Vmíchejte opečenou slaninu, osolte a opepřete.
• Mléko ohřejte v rendlíčku na mírném plameni.
Scezené brambory s jablky rozmačkejte s teplým
mlékem a nakrájeným máslem na pyré a promíchejte
s ochucenou kapustou. Podle chuti ještě dosolte či
dopepřete a podávejte.

Dobrou chuť!

bab15028_adv_spruitjes_tsjechie.indd 1
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Vysoká kvalita
masa ovlivněna
delší dobou výkrmu

Garance
dosledovatelnosti
českého původu

www.zlatekure.cz

SKVĚLÉ POLOHY DÁVAJÍ SKVĚLÁ VÍNA
Vína vyrobená z hroznů z nejlepších
vinařských tratí moravských vinic.

Nenechte si ujít ten
pravý pocit
z Moravy.
©design/DTP www.absreklama.cz

1 September 2015 8:40 AM BOw91st

PROČ JE PANGASIUS PRODÁVANÝ V ALBERTU
LEPŠÍ NEŽ BĚŽNĚ NABÍZENÝ PANGASIUS NA TRHU?
• je bez laloku a břišního tuku – právě tuk je nositelem nepříjemného zápachu a chuti
• dokonale očištěné filety bez zbytku krve
• selekce pouze bílých filetů z nejkvalitnějších ryb
• nejlepší možná úprava ‚WELL TRIMMED‘ bez břišního tuku a třásní
• naše filety jsou bez vnitřního nástřiku vody nebo bílkovinových preparátů
(‚maso v mase‘)
• deklarovaný obsah masa a glazury na obale vždy odpovídá realitě
• veškeré dodávky pochazí od jednoho výrobce, certifikovaného pro ČR i celou EU
• pravidelné osobní kontroly chovu, provozu a výroby českým zástupcem
dodavatele přímo ve Vietnamu

MÝTY, POVĚRY A REALITA:

běžně prodávaný pangasius

pangasius Animalco

ANIMALCO a.s., Na Kocínce 1, 160 41 Praha 6 - Dejvice
tel.: +420 220 107 111, fax: +420 233 332 283, e-mail: info@animalco.cz

www.animalco.cz

Animalco 183x111,5 mm.indd 1

• pangasius není mořská ryba, je to ryba sladkovodní, chovaná v rybnících stejně
jako kapr, candát nebo tilapie
• bílá barva našich filet není dosažena chemickým bělením, ale díky moderním
postupům chovu a cirkulace vody v rybníku a následné selekci nejkvalitnějších
filet při zpracování
• krmení pangasia není žádným tajemstvím ani záhadou, na všech našich
farmách se používají vysoce kvalitní granuláty
• za rychlým přírůstkem pangasia nestojí steroidy, ale ideální podnebí a teplotní
podmínky, proto se i tato ryba chová v oblastech u delty řeky Mississippi v USA
pod názvem Catfish

KUPTE SI PANGASIA V KVALITĚ A ÚPRAVĚ, KVŮLI
KTERÉ SE STAL TAK OBLÍBENÝ.
18.02.15 14:11
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Vychutnejte si
královské
souznění chutí...

2

Kupte jakékoliv
výrobky
značky Král Sýrů a hrajte
o královskou sadu vín!

Soutěž probíhá od 1. 10. do 31. 10. 2015.
Více informací o soutěži najdete na letáčku a na www.kralsyru.cz.

Jihočeský výrobce tradičních
jogurtů a zákysů ve skle

Naše produkty najdete
ve vybraných prodejnách ALBERT.

Poctivý horalský a žitný chléb společně se žitnou plackou jsou vyrobeny
z kvalitních surovin jako příloha k oblíbeným pokrmům.

sladká tečka

Tento dort chutná celý rok.
Ale teď, když dozrávají hrozny
vína, korunuje jejich úrodu
a slibuje, jak nám budou
chutnat rozinky ve vánočce,
v mazanci, v salátu…

NA 1 DORT | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 75–90 MINUT

125 g másla + na vymazání
175 g krupicového cukru
375 g obyčejných rozinek,
propláchnutých
250 g sultánek, propláchnutých
4 nálevové sáčky čaje Earl Grey
šťáva a kůra ze 2 limetek
1 lžička jedlé sody
250 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku
do pečiva
½ lžičky mletého hřebíčku
½ lžičky mletého muškátového
oříšku
špetka soli
2 vejce, rozšlehaná
60 g loupaných mandlí

V kastrolu rozehřejte máslo
s cukrem, rozinkami, 250 ml
vody, čajovými sáčky,
limetkovou šťávou a kůrou
a jedlou sodou. Přiveďte
k varu a nechte 5 minut
mírně probublávat. Odstavte
z ohně a nechte směs 2 hodiny odstát. Pak odstraňte
čajové sáčky.
Troubu předehřejte
na 180 °C. Do mísy prosejte mouku, kypřicí prášek,
koření a sůl. Přidejte vejce
a rozinkovou směs, vše dobře promíchejte.
Těsto přemístěte do vymazané kulaté formy o průměru
20 cm, povrch ozdobte mandlemi. Pečte 1¼–1½ hodiny
dozlatova.

U NÁS V ALB E RT U

Rozinky chutnají v těstě,
v salátech a omáčkách. Také
jako „zobání“ ve směsi s ořechy.

74

albert.cz

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Rozinkový dort
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Ležák První chmel je jedinečný svou
výraznou chmelovou vůni a příjemnou
hořkostí díky čerstvě načesaným
chmelovým šiškám
z žatecké chmelnice Beránek.

