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Narozeninový dort
str. 43

O Habánských
sklepích

Habánské sklepy byly postaveny ve Velkých Bílovicích tzv. Habány roku 1614,
v dobách největšího rozmachu vinařství na Moravě. Habáni byla skupina reformních
novokřtěnců, mírumilovných a pokrokově smýšlejících lidí, kteří si na Moravě brzy
získali respekt jako zruční řemeslníci, výborní stavitelé a zejména jako vynikající
vinaři. Zakládali vinice, budovali sklepy a zavedli na tehdejší dobu pokrokové
způsoby ošetřování vinic.

Na přelomu 16. a 17. století, ještě před třicetiletou
válkou, měly Velké Bílovice více než 600 hektarů vinic.
Byla to doba největšího rozmachu vinařství na Moravě.
O jeho rozvoj se podstatnou měrou zasloužili také
Habáni – reformní novokřtěnci. Novokřtěnství byl
reformační proud mající své počátky ve 20. letech
16. století ve Švýcarsku, který se odlišoval od katolické
církve tím, že nekřtil své potomky krátce po narození,
ale až po dosažení dospělosti. Na jižní Moravu se
novokřtěnci dostali díky pozvání Linharta z Lichtenštejna.
Jižní Morava se pro ně stala koncem 16. století
„zaslíbenou zemí“. Sami se nazývali „Hutterovi
bratři“ podle svého představeného Jakoba Huttera,
ale na Moravě jsou nejčastěji nazýváni „Habány“
(zkomolením německého Haus haben – mít dům).
Prosluli jako zruční řemeslníci a zemědělci,
a proto o ně měla vrchnost velký zájem.
Habáni byli vynikající vinařští odborníci. O tom svědčí
i to, že vrchnost si je najímala na zakládání nových
vinic a nechala je vinici pěstovat až do uvedení
do plodnosti. Mnohé vinice také vlastnili. Každý
člen komunity měl své zaměstnání, ve vinařství
to byli kopáči vína, sklepníci, ale také vinopalníci.

Habánské sklepy
Veltlínské zelené 2015

Habánské sklepy
Frankovka 2015

Habánské sklepy 2015 Veltlínské
zelené se vyznačuje svěží ovocnou
vůní s decentními tóny mandlí.
Jeho chuť je vyvážená s příjemnou
kyselinkou. Skvěle se snoubí
s hovězím či drůbežím
masem.

Habánské sklepy Frankovka 2015 se
honosí hlubokou barvou s tmavě
rubínovými odstíny a kořenitou
vůní s ostružinovými tóny. Její chuť
je plná, harmonická, s kořenitostí
připomínající sladkou
papriku.

Do dnešní doby se zachovalo na Moravě mnoho staveb,
zejména vinných sklepů. V největším z habánských
sklepů, postaveném v roce 1614, dnes sídlí a vyrábí víno
společnost stejného jména – Habánské sklepy. Dodnes
sklep návštěvníky uchvátí atmosférou starých časů.
Čas pokročil o čtyři staletí a Habáni z Velkých Bílovic již
dávno odešli. To podstatné z jejich doby však v Habánských
sklepích přetrvalo: houževnatost a pracovitost zdejších
vinařů, úcta k půdě a révě i pečlivý dohled nad každou
fází výroby vína. Díky tomuto dědictví vznikají i dnes
v Habánských sklepích unikátní vína s neopakovatelným
charakterem – vína, která mají duši. Stejně jako před
čtyřmi stoletími.

úvodník

O malinách
Je to mlhavá vzpomínka, ale přesto zrovna dneska živá.
Do obličeje mi šlehá něco jako tráva. Nebo obilí? Nevím. Jsem určitě
menší než ty rostliny. A slabší. Svírám v pěsti malý kyblíček, do dvou
třetin plný malin, co vyrostly v lese za tím obilím. Máma mě jednou
rukou vláčí správným směrem k chalupě v Domažličkách, na druhé
nese moji malou sestru. Cítím nějaký strach a hlídám si ty maliny.
Asi jsou důležité. Šly jsme „na maliny“ a teď na nás padá temný
mrak. Máma spěchá – ve vláčení nás dvou holčiček. A nestačí to. Začne slejvák a já tričkem překryju ty naše maliny, aby nezmokly. Má
z nich být „merenda“ jak jsme si slíbily, a to je velká věc.
A teď filmový střih: stojím o 35 let později u pultu své krásné kuchyně pár kilometrů od těch Domažliček. Můj syn Davídek má druhé
narozeniny. Koupila jsem na jeho narozeninový dort celé plato
malin.Nepršelo u toho, nebouřilo, nezakrývala jsem je tričkem. Jsou
krásné, když je kladu jako čepičku mini miminkovského dortu. David peče se mnou, sedí na lince a ujídá maliny. Nevím, jestli si bude
pamatovat tuhle chvíli, kdy jsme spolu a chystáme velkou rodinnou
oslavu jeho dvou let života. Třeba jo, jako já ten kyblíček, ze kterého
jsme nakonec tu merendu na lívanečky udělaly. Byl to svátek, i když
se nic neslavilo. Ale když se slaví Davídkovy narozeniny anebo už
dospělácké, jaké má teď Albert, má hrát muzika, k nebi stoupat stovky balonků, smát se, zapomenout na bouřky a radovat se.
U společného stolu. Pochutnejte si.

FOTO: MAREK BARTOŠ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ

Dita Pecháčková
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Znáte ze svého mobilu

Světový fenomén
konečně na DVD

Exkluzivně v síti prodejen
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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. 2016. Znění plných pravidel
naleznete na www.albert.cz/garance.
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

SOUTĚŽ PROBÍHÁ
OD 17. 10. DO 18. 12. 2016
KÓDY Z OLMÍKŮ VKLÁDEJTE
NA OLMICI.CZ
PARTNER AKCE

kolobka.cz

VĚRNOST
je sladká

1. NAKUPUJ
2.

CELKEM ZA 199,
NAHRAJ ÚČTENKY...

a získej

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.TONEJLEPSITRVA.CZ

JEDEN ZE

6 ORIGINÁLNÍCH

PLECHÁČKŮ

od pondělí do pátku

Nevšedně všední
0

ST

DO 3

M

OLE

Zkuste vybočit ze svých rutin večeří všedního dne a vydejte se s našimi
recepty do nevšedních chutí. Změna v kuchyni bývá osvěžující a vítaná.

INU T NA

Kuřecí nugety s hořčičnou majonézou a salátem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

500 g kuřecích prsou, nakrájených
na sousta

½ mrkve, nastrouhané
kůra a šťáva z ½–1 citronu

100 g strouhanky (můžete ji smíchat
s trochou grilovacího koření)
50 g parmazánu, nastrouhaného

60 ml olivového oleje
1 lžíce medu
sůl a pepř

najemno
½ lžičky sušeného tymiánu

Troubu předehřejte na 200 °C. Strou-

sůl a pepř

hanku vsypte na pečicím papírem

80 g hladké mouky

vyložený plech a opékejte 3–5 minut

2 velká vejce, prošlehaná

dozlatova. Přesypte do misky, přidejte

NA MAJONÉZU

parmazán a tymián. Zvyšte teplotu

80 g majonézy

trouby na 230 °C. Kousky kuřete osolte,

80 g jogurtu řeckého typu

opepřete, obalte v mouce, protáhněte

1 lžíce medu

vejci a nakonec obalte ve strouhance.

1 lžíce dijonské hořčice

Přendejte na plech a pečte 10–12 mi-

NA SALÁT

nut dozlatova, v polovině pečení

¼ hlávky červeného zelí,

otočte. Zatímco se nugety pečou, pro-

nakrouhaného

šlehejte suroviny na majonézu

¼ hlávky bílého zelí, nakrouhaného

a promíchejte suroviny na salát.

KCAL - 845 - 42 % | SACHARIDY - 63 g - 23 %
TUKY - 45 g - 64 % | BÍLKOVINY - 56 g - 112 %
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Kuřecí prsa
Kuřecí prsa jsou vhodná pro všestranné
použití. Jejich neutrální chuť zvýrazní koření či bylinky. Při úpravě
dbejte na to, aby maso
nebylo suché.

Delikátní a současně pikantní večeře,
která potěší nejen vás, ale třeba
i nečekanou návštěvu.
albert.cz
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od pondělí do pátku

Mrkvové muffiny s polevou
NA 12 MUFFINŮ | HOTOVÉ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÉ

CE

NA

2 vejce
200 g mrkve

CI

15 Kč

NA MUFFINY

ZA PO

R

, nastrouhané najemno

240 ml oleje
150 g hladké mouky
150 g krupicového cukru
1 lžička mleté skořice
1 lžička jedlé sody
½ lžičky prášku do pečiva
špetka soli
NA POLEVU
60 g smetanového sýru, pokojové teploty
60 g másla, pokojové teploty
200 g moučkového cukru
1 lžička vanilkového extraktu
Troubu předehřejte na 180 °C. Muffinovou formu vymažte trochou tuku. V míse prošlehejte vejce, vmíchejte
mrkev, olej a zbytek surovin. Těsto rozdělte do dvanáctimístné muffinové formy a pečte 18–20 minut dozlatova.
Utřete sýr a máslo s vanilkovým extraktem, pak pomalu přidávejte cukr a třete, dokud není poleva hladká
a nadýchaná. Vychladlé muffiny ozdobte polevou.
KCAL - 406 - 20 % | SACHARIDY - 41 g - 15 %
TUKY - 27 g - 38 % | BÍLKOVINY - 3 g - 7 %

Jednoduchá
sladká tečka třeba
za hustou polévkou.

Bio mrkev
Tato kořenová zelenina má v české
kuchyni svoje čestné místo. Vychutnejte si ji v bio kvalitě a dodejte
svému tělu potřebné živiny.

12

albert.cz

Quiche s Vegetariánskou pochoutkou
PRO 2 OSOBY | HOTOVÝ ZA 60 MINUT | VELMI SNADNÝ

1 hotové křehké těsto
NA NÁPLŇ
1 lžíce olivového oleje
4 nožičky Vegetariánské pochoutky

,

nakrájené na kolečka
2 jarní cibulky, nakrájené na kolečka
½ menšího pórku, nakrájeného
10 cherry rajčátek, rozpůlených
2 velká vejce
250 ml smetany ke šlehání

P říjemmá chuť
a konzistence quiche udělají
ze všedního dne svátek.

150 g tvrdého sýru, nahrubo nastrouhaného
sůl a pepř
4 formičky o průměru 12 centimetrů vymažte máslem, naplňte těstem a přitlačte
k okrajům, zarovnejte. Dno těsta lehce propíchejte vidličkou, vyložte pečicím papírem
a zatěžte, třeba fazolemi nebo hrachem. Pečte 15 minut. Zatímco se korpusy pečou,
rozehřejte v pánvi olej a opékejte 3–4 minuty pochoutku, cibulky, pórek a rajčátka.
Vejce prošlehejte se smetanou a polovinou sýru, osolte, opepřete. Náplň naneste
na těsta, zalijte vejci, posypte zbytkem sýru a pečte 20–25 minut dozlatova.
KCAL - 1343 - 67 % | SACHARIDY - 76 g - 28 %
TUKY - 85 g - 122 % | BÍLKOVINY - 45 g - 90 %

Párek, vegetariánská pochoutka
Výborná náhrada masových párků pro
všechny vegany a vegetariány se
vyrábí jen z rostlinných
zdrojů.

albert.cz
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od pondělí do pátku

Sekaná
PRO 6–8 OSOB | HOTOVÁ ZA 2 HODINY | VELMI SNADNÁ

1 lžíce olivového oleje
1 cibule, nakrájená najemno
1 řapík celeru, nakrájený najemno
2 stroužky česneku, oloupané a nasekané
1 paprička jalapeño, se semínky, nasekaná
2 lžičky soli
½ lžičky mletého kmínu
špetka mletého muškátového oříšku
2 vejce
120 ml mléka
100 ml kečupu nebo rajčatové omáčky
100 g strouhanky
500 g mletého hovězího masa
500 g mletého vepřového masa
4 silnější plátky slaniny, rozpůlené napříč
Troubu předehřejte na 180 °C. V pánvi rozehřejte olej
a zhruba 10 minut opékejte cibuli, celer, česnek a papričku doměkka. Osolte a vmíchejte koření, sundejte z plamene. V míse prošlehejte vejce, přidejte mléko, kečup nebo
rajčatovou omáčku a strouhanku. Nejlépe rukama zapracujte maso a zeleninu do kompaktní směsi. Tu natlačte
do formy a vršek pokryjte plátky slaniny. Pečte zhruba
hodinu a čtvrt. Po vyjmutí z trouby odlijte vypečený tuk.
Před podáváním nechte sekanou chvilku odpočinout.
KCAL - 582 - 29 % | SACHARIDY - 14 g - 5 %
TUKY - 51 g - 73 % | BÍLKOVINY - 17 g - 33 %

Mleté maso (mix vepř. + hov.)

Šťavnatá, krásně
ochucená a křupavá. Co
víc si od sekané přát?
14
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Výrobek z mletého vepřového
a hovězího masa s podílem tuku
maximálně 20 % je vhodný na sekanou nebo karbanátky.

Vegetariánské bio placičky
s podzimním salátem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 60 MINUT | VELMI SNADNÉ

2 balení Vegetariánských bio placiček
se slunečnicovými semínky
NA SALÁT
1 malá máslová dýně, nakrájená
2 jablka, nakrájená
½ červené cibule, nasekané
150 g růžičkové kapusty, nasekané
2 lžíce olivového oleje
sůl a pepř
100 g čerstvého kozího sýru, rozdrobeného
hrst nasekané petrželky
Troubu předehřejte na 180 °C. V míse promíchejte
všechny suroviny kromě sýru a petrželky, přesuňte
na plech vyložený pečicím papírem a pečte
45–50 minut, každých 15 minut obraťte. Nechte
5 minut odpočinout a mezitím ohřejte v troubě
placičky podle návodu. Placičky a salát rozdělte
na talíře, salát ozdobte kozím sýrem a petrželkou.
KCAL - 285 - 14 % | SACHARIDY - 32 g - 12 %
TUKY - 16 g - 23 % | BÍLKOVINY - 8 g - 16 %

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Lehkou večeři uvítá
každý, kdo se rozhodl
nejíst maso a mít
se dobře.

Vegetariánské bio placičky
Vychutnejte si zeleninovo-rýžový
karbanátek se slunečnicovými
semínky v té nejlepší
bio kvalitě.

albert.cz
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VYHRAJTE ZÁJEZD DO DUBAJE
S KAJAKÁŘEM VAVŘINCEM HRADILKEM
Od 1. zá
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pl cho
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vku
Red Bull s designem inspirovaným známým českým kajakářem
Vavřincem Hradilkem. Na každé z plechovek navíc najdete unikátní
kód, se kterým se můžete zapojit do soutěže o zájezd do Dubaje
právě ve společnosti Vavřince Hradilka. Navštívit tam můžete unikátní divoký kanál v poušti a třeba si ho i vyzkoušet na vlastní kůži.
Při příležitosti této novinky jsme se Vávru zeptali na pár otázek.
Jak si užíváš léto? Co všechno jsi stihnul podniknout?
Tím, že nevyšla Olympiáda, mám volnější léto co se týče tréninků.
Sice mi letos přijde, že to počasí není tak letní, jak jsem zvyklý, ale
i tak je krásné. Trávím ho hodně v Praze, což je pro mě neobvyklé.
O víkendech ale jezdím třeba na wakeboard do Třeboutic nebo se
vykoupat někam okolo Prahy. Nikam dál se ale moc nedostanu.
Co tě ještě čeká do konce roku?
Čeká mě Světový pohár v Troji , takže se musím připravovat. A hned
po návratu z Ria jedu na mistrovství republiky na Lipno, kam se těším už jenom proto, že je to hodně příjemná destinace. Pak jedu na
závody do Slovinska, na Nový Zéland a to už bude září. Přemýšlím
o výletu do Ameriky, kde bych si rád zajezdil na divoké vodě, ale
uvidíme. Do toho pracujeme na takovém časosběrném dokumentu,
který bude mapovat mě a můj dosavadní život. Součástí tohoto

projektu
edice
plechovek,
projek
pro
jektu
tu bude
bude i speciální
sppeci
eciál
álníí edic
dicee Red
Red Bul
Bulll pplec
lechov
hovek
ek, na kt
které
eré se tě
těším
ě ším
a doufám, že se budou líbit i lidem.
Co rád děláš ve volném čase, když zrovna nesedíš
v kajaku?
S kamarádem jsem otevřel bar na Náplavce, takže se hodně věnuji
tomu. A protože jsem v mládí vždycky chtěl být pilotem, vrhl jsem
se do toho a začal si dělat pilotní průkaz. První zkoušku mám za
sebou, takže už můžu létat sám a ve vzduchu mě to hrozně baví.
Máš nějaké nejoblíbenější jídlo?
Mám rád dobře udělané maso, dobrý steak mě potěší vždy. Když
je ale jídlo dobře udělané, dám si ho rád, ať je to cokoliv. V české
kuchyni se tolik nevyžívám, ale jednou za čas si ji rád připomenu
třeba svíčkovou, gulášem nebo kachničkou.
Umíš vařit?
Díky tomu, že jezdím často po světě a neubytovávám se v hotelích,
tak vařit musím. Rozhodně nevím o vaření všechno, ale v dnešní
době je tak strašně jednoduché vyhledat si informace, že ten, kdo
si neumí uvařit, by se nad sebou měl zamyslet. Spíš jde o čas a chuť
vařit. Když můžu uvařit pro partu lidí, dělám to raději, než když
mám vařit jen pro sebe.

od nás pro vás

Champagnolo mini světlý

Jak voní pečivo?
Musíte to ochutnat! Nechte se nalákat
například švýcarským pečivem champagnolo
mini nebo jeho pikantní variantou. Pečivo
je vyrobené z pomalu zrajícího těsta
z mateřského kvásku, je charakteristické svou
otevřenou strukturou a vysokou vláčností – vše
bez éček, chemických přípravků a barviv.

Dobré ráno!

Stejně je nejkrásnější probudit se
vůní čerstvého pečiva. Potěšte své
chuťové buňky našimi novinkami!

Champagnolo pikant

Cereální bulka
Vícezrnná
kostka s chia
semínky

Chia rolka s náplní
nugátovou
Celozrnný
obdélník

Králičí hřbet

Pohanková
mouka

Zdravé chlazené králičí

Je bez lepku a hodí se

maso bez kosti, balené

na vaření, pečení i za-

v ochranné atmosféře.

hušťování. Pohanka
umí zatočit s cévními

Kysané zelí ze Slovenska

chorobami včetně
křečových žil.

Výrazná a vyvážená chuť zelí
docílená bez konzervantů. Vyrostlo
na slunném jižním Slovensku.
albert.cz
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od nás pro vás

Modré z nebe Orionu
Na taštičku s pralinkami ve čtyřech
designech vepište věnování pro
obdarovaného.

Jojo koktejl bar
Nadýchaná textura želé

Uvedené výrobky jsou k dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Smetanová Vesna

s příchutí ovoce, kavárny

Tradiční smetanové oplatkové řezy Vesna od Sedity s krémovou náplní a smetanovo-vanilkovou
příchutí vám budou chutnat kdykoliv.

či kyselých žížalek.

Slaný snack ve tvaru
strašidýlek se hodí třeba
na podzimní halloweenský čas.

Čokoláda Orion
Nechte si na jazyku rozplynout
čokoládu s pistáciemi nebo
s kokosem a mandlemi.

Mini piškoty
Seditky dokáží vytvořit
roztomilé ráno, když si je

Cornies chlebíčky

přidáte do dobrého jogurtu,
rozmícháte v mléce, objevíte

Skvělý výběr pufovaných kukuřičných

v pudinku, anebo ukojíte ne-

chlebíčků, ochucených medvědím česne-

odolatelnou touhu po něčem

kem, mořskou solí nebo lněnými semínky.

„malém a sladkém“.

18
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od nás pro vás
Jak voní mýdlo
Hezky! Třeba
po melounu nebo
citronu. Nově také
po kávě. Dermacol
ví, co se vám líbí.

Stačí jen sáhnout po své vůni sprchového gelu
Original Source: mango, vanilka, kokos?

Multifunkční čisticí ubrousky
Balení obsahuje 80 ubrousků s jablečnou
nebo citronovou vůní, kterými snadno odstraníte špínu a prach z různých povrchů.

Užijte si vitalitu z přírody
ní
K dostá
ných
FOTO: MAREK BARTOŠ A ARCHIV FIREM, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

ve vybra
prodejnách

Albert

Najdete nás na

www.facebook.com/Alpro a na www.alpro.com/cz

albert.cz
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Jak na to
Smoothie zelené bohyně
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 10 MINUT + MRAZENÍ 2 HODINY | VELMI SNADNÉ

2 banány, nakrájené na kolečka

NA OZDOBU

1 zralé avokádo, oloupané

175 g směsi čerstvého ovoce, např.

a nakrájené na kousky

mango, maliny, borůvky, jahody...

1 malé zralé mango, oloupané
a nakrájené na kousky
100 g špenátu, čerstvého nebo
mraženého

Banány rozložte do mělké nádoby
vyložené pečicím papírem a nechte je
2 hodiny mrazit.

250 ml mléka, může být i kokosové
nebo mandlové

Troubu předehřejte na 180 °C. Semínka, kokos a mandle promíchejte,

1 lžička neslazeného mandlového
nebo arašídového másla
1 lžička tekutého medu nebo
javorového či agáve sirupu

přidejte skořici a pokapejte medem.
Důkladně protřepejte, aby se semínka
hezky obalila. Přesypte na pečicím
papírem vyložený plech a pečte

NA MIX SEMÍNEK

10–15 minut dozlatova, párkrát pro-

1 lžíce chia semínek

míchejte. Nechte vychladnout.

1 lžíce lněných semínek

Avokádo, mango, špenát, mléko,

4 lžíce dýňových semínek

máslo, mražený banán a med rozmi-

4 lžíce slunečnicových semínek

xujte do hladké, husté konzistence.

4 lžíce kokosových hoblinek

Rozdělte do dvou misek, navrch

4 lžíce mandlových plátků

rozložte ovoce. Posypte opraženými

¼ lžičky mleté skořice

semínky a hned si pochutnejte.

2 lžíce tekutého medu, nebo
javorového či agáve sirupu

Avokádo
1.

20

Avokádo nožem
podélně nařízněte
až k pecce.

albert.cz

2.

Jak na jeden z nejcennějších plodů
země, plný zdravých tuků a vitaminů?

Zralost poznáte dotykem - povrch by měl
být jemně pružný.

3.

Pomozte si nožem při
vyjmutí pecky, která není
jedlá.

4.

Zralé avokádo vyloupněte lžící, zakrojenou
mezi slupku a dužinu.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Avokádová omáčka na těstoviny
PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÁ

350 g špaget

Těstoviny uvařte podle návodu na obalu a slijte

2 zralá avokáda, oloupaná a nakrájená na kousky

je. Avokáda, bazalku, česnek a citronovou

hrst čerstvých bazalkových lístků + na ozdobu

šťávu rozmixujte dohladka; osolte a opepřete.

2 stroužky česneku

Za chodu mixéru přilévejte pomalu olivový

2 lžíce čerstvě vymačkané citronové šťávy

olej. Ve velké míse smíchejte těstoviny a avo-

sůl a pepř

kádovou omáčkou, přihoďte rajčátka, listy

80 ml olivového oleje

bazalky a podávejte.

8 cherry rajčátek, rozpůlených
albert.cz
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Výživové údaje –
Informace, které potřebujete pro správný výběr potravin

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE POVINNĚ NA VŠECH OBALECH POTRAVIN
A NÁPOJŮ (AŽ NA NĚKOLIK VÝJIMEK) OD PROSINCE 2016!
Energetická hodnota
Jestli sníte víc, než kolik spálíte,
budete přibírat!
Více než 400 kcal na 1 porci je mnoho, 100 kcal
na 1 porci je mírné.

Povinné výživové údaje:
• Energetická hodnota
• Tuky, z toho nasycené mastné
kyseliny
• Sacharidy, z toho cukry
• Bílkoviny
• Sůl

Dobrovolné údaje:
• Mononenasycené a polynenasycené mastné kyseliny
• Polyalkoholy
• Škroby
• Vláknina
• Vitamíny a minerální látky
přítomné ve významném
množství

Povinné vyjádření
na 100 g nebo ml

Dobrovolný údaj:
• Velikost porce
• Počet porcí na balení
• Výživové údaje na porci

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE:......................Ve 100 g ........ V 65 g (1 porce) ..... % RHP* na porci
Energetická hodnota ... 1680 kJ / 401 kcal .....1092 kJ / 261 kcal ....................... 13 %
Tuky .................................................6,4 g .........................4,2 g ......................... 6 %
z toho nasycené mastné kyseliny ......3,2 g ......................... 2,1 g ....................... 10 %
Sacharidy ...........................................78 g ..........................51 g ....................... 20 %
z toho cukry ...................................21 g ..........................14 g ....................... 15 %
Vláknina ...........................................3,2 g ......................... 2,1 g ......................... – %
Bílkoviny ...........................................5,3 g .........................3,4 g ......................... 7 %
Sůl ................................................. 0,44 g .......................0,29 g ......................... 5 %
Vitamin B6 ....................................3,3 mg ...................... 2,1 mg ..................... 150 %
Vitamin B12 .................................... 1,1 μg .....................0,75 μg ....................... 30 %
Kyselina listová ............................. 340 μg ......................220 μg ......................110 %
*RHP: referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Balení obsahuje 4 porce.

Sledujte velikost porce (pokud je
uvedena). Jedno balení může obsahovat více
porcí. Při konzumaci celého balení se procentní podíl jednotlivých živin z referenční
hodnoty příjmu násobí počtem porcí.

Referenční
hodnoty příjmu
pro důležité živiny:
8400 kj / 2000 kcal
..........70 g
..........20 g
..........260 g
..........90 g
..........50 g
..........6 g

Dobrovolný údaj:
Procentní podíl jednotlivých
živin z referenční hodnoty
příjmu

Referenční hodnota přijmu pro důležité živiny vychází z energetického příjmu 2000 kcal. Vaše potřeby
mohou být vyšší nebo nižší v závislosti na věku, pohlaví a míře fyzické aktivity.

VYUŽIJTE VÝŽIVOVÉ ÚDAJE
K POROVNÁNÍ POTRAVIN!
Vybírejte ty potraviny, které mají vysoký
obsah potřebných živin a mají malý
obsah rizikových živin. Důležitá je
i velikost balení / porce.

Procentní
podíl živiny
Procentní
podíl živiny

20 %

5%
v jedné porci
je hodnota

v jedné porci
je hodnota

VYSOKÁ

S výběrem výživově hodnotných potravin poradí logo Vím, co jím. To zaručí minimální množství rizikových živin:
nasycených tuků a trans tuků, přidaného cukru, soli. U některých potravin ohlídá i vlákninu a celkovou energii.

NÍZKÁ

SLAVTE S NÁMI.
VYHRAJTE 25 KUCHYNÍ
A DALŠÍ 2 000 000 DÁRKŮ.

1sl0ev%
a

5ynxě
2
ch
ku

*
Formy na pečení

www.albert.cz/25
JAK SOUTĚŽIT A ZÍSKAT CENY?

2.

1.
SBÍREJTE BODY
ZA NÁKUPY

NASBÍREJTE
30 BODŮ

Za každých 200 Kč
nákupu a za nákup
partnerských produktů
dostanete u pokladny
1 bod. Nalepte jej
do sběratelské karty,
kterou najdete v této
brožuře.

Při nasbírání 30 bodů
získáváte slevu až
98 % na elegantní
pečicí formy Berndes.
Jednu si vyberte
a u pokladny ji předložte
spolu se sběratelskou
kartou.

6
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4
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9
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AŽ 98 % MY

27

17

12

2

NASBÍREJTE
30 BODŮ
SLEVU
A ZÍSKEJTE

26

16

11

1
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28
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NA PEČICÍ FOR
BERNDES

3.
SLEVA 10 %
NA KUCHYNĚ ORESI
A SPOTŘEBIČE
BEKO
Dále automaticky získáváte
voucher na 10% slevu
na kuchyně Oresi a spotřebiče
Beko. Pro uplatnění slevy
postupujte podle pokynů
na voucheru.

4.
SOUTĚŽ
O 25 KUCHYNÍ ORESI
Voucher na slevu navíc obsahuje
unikátní kód, pomocí kterého se
můžete zaregistrovat a soutěžit
o 5 kuchyní Oresi každý týden.

5 z vás
Navíc 2
yhrává
v
ě
denn
rmu
pečicí fo aru
tv
e
v
Berndes
!
e
c
rd
s

JAK VYHRÁT KUCHYŇ ORESI
ZA 100 000 Kč?
Upečte pokrm ve formě Berndes.
Na receptu nezáleží. Zvolte svůj vlastní
nebo se inspirujte tipy z této brožury.
Pokrm vyfoťte
Na fotografii by měla být vidět forma
Berndes, která vám k pečení posloužila.
Zaregistrujte se na webu
a pošlete fotku
Každý týden od 19. 10. do 22. 11. 2016
vybere Zdeněk Pohlreich 5 vítězů –
autory nejhezčích pokrmů.

29
24
30
25

Akce platí v supermarketech a hypermarketech Albert od 28. 9. 2016 do 17. 1. 2017 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Body lze uplatnit až do 31. 1. 2017. Pro
získání bodů platí cena po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené obaly. Podrobnosti na www.albert.cz/25 nebo na informacích prodejen.
* Formy na pečení Berndes jsou v rámci kampaně dostupné za zvýhodněnou cenu.

Ájo, uvař mi

Ajá své dýně
vařila v showroomu
kuchyní Oresi.

Ája v kuchyni

„Vždycky jsem chodila kolem dýní a moc si jich nevšímala,“ řekne Andrea, které se říká
Ája, a všichni kolem ní ví, že ve třinácti letech už vaří. Až jednou prý přišla ze školy a na
stole doma ležely dvě dýně: máslovka a hokkaido. A tak je vzala na milost. Máslovku
upekla v troubě, hned pak do ní zabořila lžíci a ochutnala. „Spálila jsem si sice pusu, ale
to mi vůbec nevadilo. Tímto se vám, milé dýně, dodatečně omlouvám.“

albert.cz
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Ájo, uvař mi

Lívanečky. To slovo stačí jen vyslovit a sbíhají se

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: FLOWERS & LIVING, EMA MAMISU

sliny na jazyku. Vařit se dají na stovky způsobů, také
zdobit, ale tyhle vám zachutnají zaručeně.

26
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Dýňové lívanečky
PRO 2 OSOBY | HOTOVÉ ZA 70 MINUT | VELMI SNADNÉ

200 g polohrubé mouky
1 lžička skořice
1 lžička prášku do pečiva
2 lžíce cukru
špetka soli
250 g dýňového pyré
300 ml mléka
2 lžíce bílého jogurtu
3 vejce, bílky a žloutky oddělené
60 g rozpuštěného másla
olej na smažení lívanečků
javorový sirup, zakysaná smetana,
drobné ovoce....
V míse smíchejte mouku, skořici, prášek
do pečiva, cukr a sůl. V další míse promí-

Dýňové pyré je dobré
jako náplň lívanců, máslo
chutná namazané na toust
s kopečkem čerstvého sýra,
posypané pepřem
a ozdobené rukolou. Dobrý
je navrch i med.

chejte pyré, mléko, jogurt, máslo a žloutky.
Z bílků si ušlehejte tuhý sníh.
Spojte obsah obou mís a jemně vpravte
sníh. Z těsta opečte na pánvi lívanečky
po obou stranách dozlatova. Lívanečky podávejte polité javorovým sirupem, ozdobte
kopečkem zakysané smetany a posypte
drobným ovocem.

Dýňové máslo a dýňové pyré
PRO 2 OSOBY | HOTOVÉ ZA 70 MINUT | VELMI SNADNÉ

1 menší máslová dýně

dohladka. Podle potřeby rozřeďte vodou.

1 balení Nivy nebo Gorgonzoly

A je hotové dýňové pyré.

muškátový oříšek

Ještě teplou dužinu z druhé poloviny

olivový olej

dýně vydlabejte do misky, přidejte máslo

Dýni omyjte, rozkrojte a vydlabejte měkkou

sůl

a rozmixujte. Dejte ztuhnout do lednice

dužinu i se semínky. Nakrájejte ji na nej-

6 lžic másla

na dýňové máslo.

tenčí plátky, jaké se vám podaří.
V hrnečku přiveďte těsně k bodu varu

Rozehřejte troubu na 200 °C. Dýni omyjte,
podélně rozkrojte a vydlabejte měkkou

Gratinovaná dýně

dužinu i se semínky. Dýni na řezu nařízněte nožem cik cak, potřete olivovým olejem

smetanu s nastrouhaným muškátovým
oříškem (stačí 3 strouhnutí) a hned vypněte.
Vymažte zapékací mísu a vrstvěte po-

PRO 2 OSOBY | HOTOVÁ ZA 70 MINUT | VELMI SNADNÁ

a osolte. Olejem vymažte taky pekáček,

stupně brambory, dýni, cibuli a sýr. Každou
vrstvu jemně posolte. Pokračujte, dokud

dýni do něj vložte, podlijte šálkem vody

1 menší dýně Hokkaido

nevypotřebujete všechny suroviny. Nako-

a dejte péct. Po 40 minutách teplotu zmír-

4 velké brambory, oloupané

nec vše zalejte smetanou. Dejte do trouby

něte na 170 °C a pečte ještě 20–30 minut
do změknutí.
Dužinu z poloviny dýně vydlabejte do
misky a tyčovým mixérem rozmělněte

a nakrájené na tenké plátky

předehřáté na 200 °C asi na 30 minut, poté

2 střední cibule na kolečka

zmírněte na 170 °C a pečte ještě 35–45 mi-

250 ml smetany

nut, až jsou dýně i brambory měkké.

sůl
albert.cz
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Ájo, uvař mi

Gratinovaná dýně
rozvoní domov
a vám se nebude
chtít čekat,
až vystydne.

28
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OBLEČTE SE DO PODZIMU
Pánský svetr 499 Kč

Chlapecká košile 329 Kč

Chlapecké tričko 229 Kč

Dívčí svetr 499 Kč

30

albert.cz

Dívčí šaty 499 Kč

Udělejte si radost novým kouskem, který
oživí váš šatník a navíc příjemně zahřeje.
S Cherokee si letošní podzim skvěle užijete!

R

omantické květy, něžnou krajku, roztomilé potisky
i elegantní vzory, praktické sportovní kousky či nepostradatelný denim... To všechno nabízí ve své podzimní
kolekci pro děti i dospělé americká módní značka CHEROKEE,
která je nyní exkluzivně dostupná v hypermarketech Albert.
Více na cherokee.albert.cz

Dámské jeggins 799 Kč

Dámský top 449 Kč

Chlapecký svetr 499 Kč

Dívčí tričko 229 Kč

Dámská parka 1 499 Kč

Pánské tričko 449 Kč

Pánská mikina 699 Kč

albert.cz
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NA ŽIVOT
JAKO VÍNO!

NAŠE ČERVENÁ VÍNA PATŘÍ
KE SKVĚLÝM JÍDLŮM
Jsou smyslná, příjemně kořenitá i hebce sametová
a každý pokrm se s nimi stává zážitkem.
WWW.VINAZMORAVY.CZ
WWW.VINAZCECH.CZ

5× jinak

Omáčky na těstoviny

Těstoviny s „nějakou“ omáčkou jsou nejspíš nejoblíbenější českou večeří
– když tedy má být teplá. Milují je hlavně děti a každá rodina má na ně
„tu svoji“ omáčku. Zkuste tentokrát trochu jinou, třeba ji zařadíte mezi své.

Pečená paprika a vůbec zelenina
má docela jinou chuť než dušená.
Omáčku tak ozvláštní
a vy ji budete jen chválit.

albert.cz
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5× jinak
1. Omáčka z pečených paprik

3. Omáčka se slaninou a mákem

PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 45 MINUT | VELMI SNADNÁ

PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÁ

3 červené papriky

400 g motýlků

2 červené cibule

8 plátků slaniny, nakrájené a opečené

1 lžíce oleje

dokřupava

doředit zbylou vodou. Vmíchejte petrželku,
zakápněte olivovým olejem, osolte a opepřete.

5. Avokádová omáčka

½ lžičky sušeného tymiánu

60 g másla, pokojové teploty

500 g rajčatového pyré

200 g zakysané smetany

400 g penne

sůl a pepř

400 g špaget

sůl a pepř

4 jarní cibulky, nasekané

2 menší avokáda, zbavená pecky

1 lžíce máku

PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 25 MINUT | VELMI SNADNÁ

a oloupaná
1 stroužek česneku, oloupaný

Troubu předehřejte na 200 °C. Papriky

a rozmačkaný

a cibuli nakrájejte na větší kousky, zakáp-

Těstoviny uvařte podle návodu na obalu,

něte je olejem, posypte tymiánem

slijte je a vsypte zpět do hrnce. Na mírném

4 jarní cibulky, nasekané nahrubo

a pečte zhruba 30 minut. Mezitím dejte

plameni vmíchejte máslo a zakysanou

šťáva z 1 citronu

vařit těstoviny podle návodu. Upečenou

smetanu a počkejte, až se rozpustí a obalí

60 ml extra panenského olivového oleje

zeleninu rozmixujte, vmíchejte rajčatové

těstoviny. Osolte a opepřete, vmíchejte

sůl a pepř

pyré, osolte, opepřete a prohřejte.

cibulku, mák a opečenou slaninu.

NA OZDOBU
hrst petrželky, nasekané

2. Omáčka s ančovičkami
a česnekem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÁ

120 ml olivového oleje
6 stroužků česneku, oloupaných
a rozetřených
50 g ančoviček, rozetřených na pastu

4. Cizrnová omáčka
PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÁ

Těstoviny uvařte podle návodu na obalu.
Zatímco se vaří, zpracujte v robotu dohladka
avokádo, česnek, citronovou šťávu a oli-

2 konzervy cizrny á 400 ml

vový olej. Těstoviny slijte, 100 ml tekutiny

3 lžíce extra panenského olivového oleje

uchovejte a vmíchejte do avokádové omáčky.

+ trocha navíc na ozdobu
3 stroužky česneku, oloupané

Těstoviny zlehka promíchejte s omáčkou,
osolte, opepřete a dozdobte petrželkou.

a nakrájené na tenké plátky

špetka chilli

špetka chilli vloček

120 g másla, nakrájeného na kostičky

sůl a pepř

400 g vřeten

400 g kolínek

sůl a pepř

hrst nasekané bazalky

NA OZDOBU
hrst nasekané petrželky

Na středním plameni rozehřejte olej

červená chilli paprička, zbavená semínek

a zhruba 3 minuty opékejte česnek a chilli

a nasekaná
hoblinky parmazánu

vločky. Přidejte obsah 2 konzerv včetně
nálevu a přiveďte k varu. Nechte chvíli poa zbytek rozmixujte tyčovým mixérem. Po-

na něm 2–3 minuty dozlatova rozetřený

kud je omáčka příliš hustá, zřeďte ji vodou.

česnek. Přidejte ančovičkovou pastu a chilli

Vraťte do omáčky celou cizrnu, promíchej-

a opékejte zhruba dalších 5 minut. Snižte

te, osolte a opepřete.

plamen, vmíchejte postupně máslo a mí-

Mezitím uvařte těstoviny podle návodu

chejte, dokud nevznikne hladká omáčka.

na obalu, z doby varu uberte 3 minuty.

Mezitím uvařte těstoviny podle návodu

Slijte je, zhruba 250 ml tekutiny uchovejte.

na obalu. Slijte je a přidejte spolu s petr-

Těstoviny vraťte do hrnce, přidejte omáčku

želkou a papričkou do pánve, vše zlehka

a třetinu uchované tekutiny. Přiveďte

promíchejte, rozdělte na talíře a posypte

k mírnému varu a míchejte, dokud omáčka

parmazánem.

nezhoustne a těstoviny se nedovaří, zhruba
3 minuty. Omáčku můžete podle potřeby
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Nenápadná cizrna
i těstoviny se krásně
propojí v jemnou a pro
vnímavé labužníky
vítanou chuť.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

vařit, odeberte několik lžic cizrny stranou
Ve větší pánvi rozehřejte olej a opékejte

2.

3.

4.

5.

albert.cz
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5× jinak

Když se řekne
těstoviny

Nejoblíbenější tvary těstovin v Itálii
i u nás jsou Penne, Fusilli, Farfalle,
Cornetti Rigati a Spaghetti. Máme je
rádi jako přílohu k omáčkám nebo
připravené na italský způsob.

Semolinové těstoviny
z tvrdozrnné pšenice značky
Albert vyrábí moderní
moravská těstárna v Litovli.
Špičková italská
a švýcarská technologie
zaručuje dokonalou kvalitu.

Omáčky Albert jsou vyrobeny
z kvalitních italských rajčat.
A vybrat si můžete z několika
variant: rajčatovo–zeleninovou
Tradizionalle, pikantní omáčku
s chilli nebo omáčku s bazalkou
či boloňskou omáčku s mletým
hovězím masem. Volbou je i Bio
verze omáčky na těstoviny.
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15-20 min

2-3 min

10-15 min

TENKÉ HRANOLKY DO TROUBY 600 g
Dlouhé, tenké, křupavé hranolky elegantního vzhledu a vynikající bramborové
chuti. Mezi zákazníky jsou stále oblíbenější variantou klasických hranolků.

www.farmfrites.cz

Zboží je k dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Moravia Lacto_inzer†t Albert_04_2016_183x111_5 mm.indd 1
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spolu u stolu

Slavíme!

25

Albert
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let s vámi

Jméno Albert je vaše. A naše. Víme o něm všechno. Narodil
se před 25 roky a za ten mladistvý život pojmenoval
331 prodejen – 91 z nich jsou hypermarkety a zbytek
supermarkety. Dost práce a taky setkávání s vámi. Jen si
představte, že každý rok u nás proběhne skoro 250 milionů
nákupů. Aby bylo co nakupovat, o to se stará 820 dodavatelů.
Máme pořádný důvod k velké oslavě. Pojďte slavit s námi.

albert.cz
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spolu u stolu
Na karamelizovanou cibulku rozehřejte
v pánvi 50 g másla a 1 lžíci oleje. P řidejte
3 velké cibule nakrájené na měsíčky
nebo kolečka, plamen snižte na střední
a za občasného míchání opékejte deset minut,
aby byla cibule krásně zlatavá. Vmíchejte
1 lžičku cukru a opékejte dalších pár minut.
Skladujte v chladu v zavařovací sklenici.

Klobásy v listovém těstě

Minipizzy s chorizem, rajčaty, bazalkou a olivami

NA 8 KLOBÁS | HOTOVÉ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÉ

NA 8 PORCÍ | HOTOVÉ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÉ

8 RETRO Dědových paprikových klobás

2 pláty listového těsta

sůl a čerstvě mletý pepř

120 g ricotty

2 pláty listového těsta

25 g strouhané mozzarelly

1 vejce

sůl a čerstvě mletý pepř

mák na posypání

200 g choriza

140 g karamelizované cibulky (viz výše)

250 g cherry rajčátek, oloupaných

rajčatová omáčka k podávání

40 g oliv kalamata, rozpůlených
1 vejce

Předehřejte troubu na 200 °C. Každý plát těsta rozkrájejte

bazalka na ozdobu

na 4 obdélníky – jedna strana by měla být dlouhá jako
klobása. Položte klobásy a zaviňte je do těsta. Potřete vej-

Předehřejte troubu na 200 °C. Z těsta vykrájejte 8 kruhů o průměru

cem, posypte mákem a pečte 25 minut. Podávejte s kara-

11 centimetrů. Okraje trochu zahněte a vytvarujte, aby vznikly „mističky“

melizovanou cibulkou a rajčatovou omáčkou.

a náplň nevytekla. Vyložte 2 plechy pečicím papírem. Promíchejte ricottu, mozzarellu, sůl a pepř. Směs rozdělte na korpusy a rovnoměrně ji
rozetřete. Navrch rozdělte kolečka choriza, rajčata a olivy. Okraje potřete
vajíčkem a pečte asi 15 minut dozlatova. Poklaďte bazalkou a podávejte.
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Šunkové sendviče

Salát s prosciuttem, broskvemi a mozzarellou

NA 12 SENDVIČŮ | HOTOVÉ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÉ

PRO 12 OSOB | HOTOVÝ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÝ

65 g bazalkového pesta

6 broskví, rozpůlených a vypeckovaných

6 krajíců chleba

200 g směsi salátových lístků

100 g RETRO Pečené šunky, na plátky

lístky bazalky

2 hrsti listů salátu

2 lžíce olivového oleje

100 g majonézy

2 lžíce strouhané citronové kůry

1 lžíce dijonské hořčice

1 lžíce citronové šťávy

sůl

12 plátků prosciutta cruda
4× 100 g mozzarelly

Pestem potřete 3 krajíce chleba a poklaďte je šunkou a polovi-

sůl a čerstvě mletý pepř

nou salátu. Majonézu, hořčici a sůl promíchejte v misce
a směs natřete na zbývající 3 krajíčky chleba a přiklopte je

Rozehřejte grilovací pánev a opečte na ní broskve. Položte je řeznou

na šunkové krajíce. Ze sendvičů ořízněte kůrky, rozkrojte je

stranou dolů a počkejte, až zezlátnou. Salát, bazalku, olej, citro-

na čtverce a podávejte je se zbylým salátem.

novou kůru a šťávu v misce dobře promíchejte. Broskve rozdělte
na dřevěná prkénka nebo talíře, navrstvěte na ně prosciutto, salát
a mozzarellu. Osolte, opepřete a pokapejte olejem.

albert.cz
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Topinka s fetou, avokádem, rajčaty a salámem

Mojito

PRO 6 OSOB | HOTOVÁ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÁ

PRO 6 OSOB | HOTOVÉ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÉ

2 střední bagety, nakrájené na plátky

3–4 velké hrsti lístků máty

olivový olej na potření bagety

6 limet

1 balíček sýra feta

3 lžíce krupicového cukru

1 avokádo

250 ml bílého rumu

sůl a čerstvě mletý pepř

led a soda na dolití

salám fuet, pokrájený na velmi tenká kolečka
třešňová rajčátka, koriandr nebo jiná oblíbená bylinka na ozdobu

Čtyři limety pokrájejte na osminky, vhoďte je do džbánu, přidejte většinu máty, cukr a rozmačkejte šťouchadlem na bram-

Bagetu potřete olejem a opečte v toustovači. Fetu a avokádo dejte

bory nebo jiným tupým nástrojem. Dolijte rumem, sodovkou

do misky, rozmačkejte vidličkou, opepřete a směsí potřete tousty.

a přihoďte led. Ozdobte zbývající mátou a podávejte.

Ozdobte třešňovými rajčátky, kolečky salámu, drceným pepřem
a bylinkami.
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spolu u stolu

Narozeninový dort

NA TMAVÝ KRÉM

NA SVĚTLÝ KRÉM

950 ml smetany ke šlehání

700 ml smetany ke šlehání

600 g hořké čokolády

700 g bílé čokolády

120 g másla

120 g másla

NA ČOKOLÁDOVÝ KORPUS

NA SVĚTLÝ KORPUS

200 g čerstvého ovoce + květy na ozdobu

60 g kakaa

375 g másla

125 ml vroucí vody

250 g krupicového cukru

Předehřejte troubu na 180 °C. Vyložte 3 dorto-

125 g změklého másla

5 vajec

vé formy o průměru 18 cm pečicím papírem

200 g krupicového cukru

375 g hladké mouky

– můžete korpus péct i v jedné formě a pak

1 sáček vanilkového cukru

4 lžičky kypřicího

PRO 6 OSOB | HOTOVÝ ZA 100 MINUT | SNADNÝ

3 vejce

ho rozříznout na tři

prášku

pláty. Smíchejte kakao

160 g hladké mouky

s vroucí vodou na pastu.

2 lžičky kypřicího prášku

Elektrickými metlami
vyšlehejte máslo s oběma cukry do hladké
hmoty. Jedno po druhém
přidávejte vejce a vždy
ho pečlivě zapracujte.
Prosejte mouku s kypřicím práškem a kakaovou pastou a lžící dobře
promíchejte.
Těsto rozdělte do tří
forem a pečte 20–25 minut, aby zapíchnutá
dřevěná špejle vyšla
čistá. Po upečení nechte
5 minut chladnout
ve formě a pak vyjměte
a nechte vychladnout.
Mezitím připravte tmavý krém. Ingredience
společně vařte dohladka za stálého míchání
a nechte vychladit. Studenou směs pak vyšlehejte na jemný nadýchaný krém.
Jednotlivé vrstvy čokoládového korpusu
spojte krémem a ozdobte lesním ovocem.
Předehřejte troubu na 190 °C. Vyložte 3 dortové formy o průměru 22 cm pečicím papírem.
V míse prošlehejte máslo s cukrem. Přidejte
vejce jedno po druhém. Zapracujte mouku
s kypřicím práškem. Těsto rozdělte do forem
a pečte asi 25 minut do světle zlaté barvy.
Nechte vychladnout.
Mezitím připravte světlý krém. Postupujte
stejně jako u tmavého krému. Nadýchaný
krém, kterým spojujete vrstvy korpusu, prokládejte ovocem a na závěr ozdobte jedlými
květy. Světlý i tmavý korpus propojte v grandiózní dort.

albert.cz
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spolu u stolu

Noste na stůl!

Málokdo se při přípravě slavnostního
pohoštění vzdá chuti mimořádných
uzenin. Ví totiž, co bude hostům chutnat.
Naše uzeniny Albert Excellent mluví
samy za sebe: šunka nejvyšší jakosti,
roastbeef s pepřem nebo krůtí
prsní filet s vysokým podílem masa
od 92 % do 95 %.

Španělskou uzenářskou
kvalitu, originálně
kořeněnou, oceníte
s prvním soustem.
P rémiové uzenářské poctivé
výrobky úžasně chutnají
a k tomu jsou ohleduplné
k vašemu zdraví:neobsahují
glutaman sodný E621, lepek,
sóju, palmový olej či strojně
oddělené maso.

Poznejte jedinečnou chuť
italských uzenin jako
je prosciutto crudo nebo
spianata romana.
72 %
MASA

97 %
MASA

97 %
MASA

96 %
MASA
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SUSHI ve vaší kuchyni
eshop: www.asijske-potraviny.eu

Vonoklasy 155–156, 252 28 Černošice, tel.: +420 257 712 917–9, fax: +420 257 712 702, e-mail: office@fwtandoori.cz
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

maso měsíce

Jak na krůtu?
Krůtí maso se hodí v kuchyni na cokoliv si vzpomente.
Na jakoukoliv kuchyni a také recept s masem. Její jemné bílé
maso i další ze sedmera druhů. Ochutnejte!

Krůtí prsa s citronem
a parmazánem
pikantně doladí
kapary.
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Krůtí maso
Chcete žít dlouho a předejít civilizačním
chorobám? Pak jste volili správně.
Krůtí maso má minimální obsah tuků
i ve srovnání s jinou drůbeží. Oblíbit by si
ho měli lidé s vyšším cholesterolem, ti, kteří
chtějí předcházet chorobám srdce. Má vysoký
obsah bílkovin nezbytných pro obnovu
a správné fungování buněk. Navíc je
lehce stravitelné a chutné.

maso měsíce

Hodně pomalé pečení učiní
z krůtích stehen maso měkké
a šťavnaté jak perníček.
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P rsa tentokrát
po indicku
a v jednom
pekáčku.
Úžasná chuť!

albert.cz
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maso měsíce
Krůtí prsa s citronem
a parmazánem
PRO 2 OSOBY | HOTOVÁ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÁ

400 g krůtích stehen, nakrájených
na 4 řízky
2 lžíce hladké mouky
2 lžíce strouhaného parmazánu
sůl a čerstvě mletý pepř
NA OMÁČKU
2 lžíce olivového oleje

Krůtí stehna s medem
a česnekem

Pečená krůtí prsa
s bramborami po indicku

PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 5 HODIN | VELMI SNADNÁ

PRO 2 OSOBY | HOTOVÁ ZA 40 MINUT | VELMI SNADNÁ

4 lžíce strouhaného parmazánu

900 g krůtích stehen

350 g brambor

2 lžíce kaparů + na ozdobu

sůl a čerstvě mletý pepř

½ lžičky kurkumy

1 lžička kukuřičného škrobu

1 lžíce sušeného tymiánu

1 lžička římského kmínu

2–3 bobkové listy

1 citron

1 lžíce omáčky Sriracha nebo 1 lžička

pár snítek čerstvého koriandru

2 lžičky másla
2–3 stroužky česneku, drceného
300 ml kuřecího vývaru
125 ml plnotučného mléka nebo smetany

smíchaného s lžící vody
2–3 lžíce citronové šťávy
2 lžíce nasekané petrželky
k podávání těstoviny a zelenina
připravená na páře

kajenského pepře

½ červené papriky

8–10 stroužků česneku

4cm kousek zázvoru

2 lžíce olivového oleje

400–500 g krůtích prsou

3 cibule, nakrájené na klínky

olivový olej

V misce promíchejte mouku s parma-

2 lžíce medu

zánem. Maso osolte a opepřete a obalte

150 ml kuřecího vývaru

Předehřejte troubu na 200 °C. Oloupejte

v moučné směsi, přebytky oklepněte.

k podávání pečivo, pečené brambory

brambory a nakrájejte je na 2,5cm kos-

Do pánve dejte olej a máslo a rozehřejte

nebo rýže

ji na středním ohni. Opečte maso dozlatova

tičky. Vhoďte je do osolené vody, přiveďte
k varu a 6 minut vařte, pak slijte a osušte.

a propečena, trvá to asi 3 minuty z každé

Předehřejte troubu na 190 °C. Osolte

strany. Pak ho dejte stranou na nahřátý talíř.

a opepřete krůtu. V silnostěnném velkém

a strouhanou citronovou kůru. Přimíchej-

Do misky dejte kurkumu, římský kmín

Do pánve dejte česnek (pokud je potřeba,

kastrolu, který můžete dát do trouby, roze-

te nahrubo nasekaný koriandr. Papriku

přidejte trochu oleje) a minutu ho opékejte,

hřejte olej a opečte na něm ze všech stran

zbavte semeníku a nakrájejte na malé

ale dávejte pozor, aby se nespálil. Stáh-

stehna. Přidejte cibuli, česnek, Srirachu,

kostičky, zázvor pokrájejte na sirky

něte oheň na minimum a vlijte mléko či

med a tymián a míchejte asi 2 minuty. Pak

a přidejte ho ke směsi. Odložte si 3 plátky

smetanu. Přiveďte k varu, osolte, opepřete,

zalijte vývarem a vhoďte bobkové listy.

citronu a zbytek citronu vymačkejte

vmíchejte parmazán a kapary – asi 3 minu-

Přikryjte poklicí, vložte do trouby a pečte

do misky. Přisypte brambory.

ty povařte do zhoustnutí. Pokud je omáčka

4–5 hodin při 190 °C. Můžete snížit teplotu

příliš řídká, přidejte do ní škrob promí-

na 150 °C a potom bude krůta potřebo-

drobné dlaně, pokapejte je olejem, osolte,

chaný se lžící vody a chvilku za stálého

vat 6–8 hodin. Občas přelévejte výpekem.

opepřete a přidejte je k bramborám. Vše

míchání povařte.

Ke konci pečení ochutnejte, zda šťáva

pořádně protřeste, aby se maso i brambo-

nepotřebuje přisolit.

ry obalily kořením a vše přesuňte do pe-

Ochuťte omáčku citronovou šťávou a ještě minutu vařte, aby se spojila. Vložte maso

Když se maso začne rozpadat, vyjmě-

Maso pokrájejte na řízky o velikosti

káčku. Směs rozhrňte, aby byla v jedné

i se šťávou, kterou pustilo, zpátky. Nechte

te stehna a pomocí dvou vidliček krůtu

vrstvě, na maso dejte kolečka citronu,

ho prohřát a podávejte se zeleninou připra-

natrhejte na vlákna. Skvělé v sendvičích,

znovu pokapejte olejem a pečte 25–30 mi-

venou na páře nebo s těstovinami. Ozdobte

s pečenými bramborami, bílou rýží nebo

nut, až maso bude zlatavé a propečené.

kapary, plátky citronu a petrželkou.

jakkoli jinak.
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na vaření

Dovážíme prémiové hovězí maso
z NAMIBIE a BOTSWANY
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

váleček z kýty

loupaná plec

kulatá plec
(„falešná svíčková“)

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

NAMIBIE / BOTSWANA
Díky vyšší nadmořské výšce a poloze jsou klimatické
podmínky podobné jako v Jižní Americe a chov skotu
má v těchto zemích staletou tradici.
Najdeme zde rozmanitý mix plemen, většinou ale
křížence evropských masných plemen a plemen
vhodných pro chov v teplejším klimatu. Díky absenci
mléčného průmyslu se chov skotu koncentruje
výhradně na masnou produkci.
Chov dobytka probíhá v otevřeném a zdravém
prostředí bez použití hormonů a antibiotik.
Vlády obou zemí vlastní nebo spolu-vlastní největší
porážky a veškerý zisk je investován zpět do místních
komunit a na podporu místních farmářů.
Hovězí maso z Namibie a Botswany pochází z mladých
zvířat a delší dobu zraje ve vakuu (až 6 měsíců), proto
je křehké a vhodné na přípravu jak šťavnatých steaků,
tak na dušení, pečení nebo na přípravu omáček.

sezona

Košťálová

zelenina je vaše
Vypadá půvabně, chuť má nenápadnou, ale dobře rozeznatelnou.
Dokáže ozdobit, ale hlavně vytvořit dobrý základ pro mísení s dalšími
ingrediencemi. Právě nastal její čas. Zkuste ho nepromarnit.
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Polévka z pečeného
květáku a kapusty
PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 44 MINUT | VELMI SNADNÁ

1 hlávka květáku, rozdělená
na růžičky
6 lžic olivového oleje
sůl a čerstvě mletý pepř
1 hlávka kapusty, pokrájená
1 malá cibule, nakrájená nadrobno
2 stroužky česneku, prolisované
1,5 litru zeleninového nebo
drůbežího vývaru
muškátový oříšek
4 lžíce opečených piniových
jadérek
Předehřejte troubu na 220 °C
a vyložte si dva plechy pečicím papírem. Ve velké míse promíchejte
růžičky květáku se 2 lžícemi oleje,
solí a pepřem. Rozložte je na pečicí
papír a pečte asi 25 minut dozlatova a doměkka. Vyjměte z trouby
a stáhněte teplotu na 150 °C.
V misce protřeste kapustu spolu
se 2 lžícemi olivového oleje a solí.
Pečte na druhém plechu asi půl
hodiny dokřupava, v polovině pečení promíchejte. Pokud je k tomu
vaše trouba vhodná, pečte spolu
s květákem.
Mezitím rozehřejte v hrnci zbývající dvě lžíce oleje a zesklovaťte
na něm cibuli. Pak přisypte česnek
a zhruba minutu ho míchejte, ale
dávejte pozor, aby příliš nezhnědl
nebo nezhořkl. Přihoďte opečený
květák a zalijte ho vývarem. Přiveďte k varu a povařte 10 minut. Pak
přidejte kapustu (trochu si nechte
na ozdobu) a vařte ještě dalších
10–15 minut. Těsně před koncem
párkrát strouhněte do polévky
muškátový oříšek. Promixujte
dohladka a podávejte ozdobené
odloženou kapustou a opečenými
piniemi.

Pár strouhnutí
muškátového oříšku dá
polévce závěrečný šmrnc.
albert.cz
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Teplý salát s quinoou a růžičkovou kapustou
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 45 MINUT | SNADNÝ

60 ml vinného octa
1–2 lžíce dijonské hořčice

tina vsákla a quinoa byla měkká.
Propláchněte kapustičky, rozpulte je

½ dýně hokkaido, pokrájené na kostičky

1 lžíce hořčičných semínek

a nakrájejte na co nejtenčí plátky. Vložte

1–2 lžíce olivového oleje

sůl a pepř

je do cedníku nad quinou, přikryjte poklicí

sůl a čerstvě mletý pepř

a nechte je v páře 10–15 minut, aby zeleni-

100 g quinoy

Vyložte plech pečicím papírem, rozpro-

350 g růžičkové kapusty

střete na něj dýni, pokapejte ji olejem,

1 konzerva cizrny, slité a propláchnuté

osolte, opepřete a pečte 30–40 minut

do zavařovací sklenice a důkladně pro-

45 g vlašských ořechů, nasekaných

doměkka.

třeste.

hrst sušených brusinek

Quinou několikrát propláchněte, dejte

na změkla.
Všechny suroviny na zálivku dejte

V misce smíchejte kapustu, dýni, qui-

NA ZÁLIVKU

do rendlíku, zalijte ji 120 ml vody, osolte

nou, cizrnu, ořechy a brusinky. Pokapejte

120 ml olivového oleje

a přiveďte k varu. Pak na nízkém plamenu

zálivkou (zbytek uschovejte v lednici

120 ml tekutého medu

povařte asi 15 minut, aby se veškerá teku-

na příště) a podávejte ještě teplé.
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Usanis eat enim fugit et
fuga. Ut lab ipsaperum
aut laut odis et quae

Vepřové plněné švestkami a zelím
PRO 6 OSOB | HOTOVÉ ZA 3–4 HODINY | SNADNÉ

Důkladně promixujte.
Předehřejte troubu na 220 °C. Setřete

a pečte další 2–3 hodiny (záleží na výšce
masa), až bude měkké.

3 kg vepřového bůčku s kůží bez kosti

sůl z masa a papírovou utěrkou ho osušte.

30 g soli

Otočte maso kůží dolů a potřete ho nádiv-

a snítky tymiánu do velkého pekáče.

NA NÁDIVKU

kou. Zarolujte a upevněte párátky. Potřete

Pokapejte olejem, osolte a opepřete, zalijte

60 ml panenského olivového oleje

kůži zbývající lžící oleje a vmasírujte do ní

vývarem a zbývajícím portským vínem.

1 cibule, najemno nasekaná

sůl.

Pečte 40–50 minut (pokud možno v troubě

4 stroužky česneku, na plátky

Maso položte na pečicí mřížku nad

Zatímco se maso peče, dejte zelí, řepu

spolu s masem), až zelenina změkne

1 lžíce lístků tymiánu

plech vyložený pečicím papírem a pečte

a zezlátne. Maso pokrájejte a podávejte

čerstvě mletý pepř

25 minut. Stáhněte teplotu na 170 °C

s upečeným zelím a řepou.

250 g vypeckovaných sušených švestek
80 g loupaných mandlí
svazek petrželky
140 g strouhanky
1 vejce
180 ml portského vína
1 malé červené zelí, nakrájené
na klínky
2 malé červené řepy, oloupané
a přepůlené
8 snítek tymiánu
125 ml kuřecího vývaru
Maso rozkrájejte na 2 cm
vysoký plát – od prostředka ho
nakrojte a rozložte jako knihu,
a to z obou stran. Nahoře
uprostřed by vám měl zbýt
pruh kůže. Tu ostrým nožem
nakrájejte na 1cm kostičky.
Posypte kůži 2 lžícemi soli
a nechte aspoň 2–3 hodiny stát
při pokojové teplotě.
Mezitím rozehřejte lžíci oleje ve velké nepřilnavé pánvi.
Přidejte cibuli, česnek, tymián,
sůl, pepř a 4–5 minut opékejte
doměkka a dozlatova.
Do mixéru dejte švestky,
mandle, petrželku, strouhanku, vejce, 60 ml portského
a opečenou cibulovou směs.

albert.cz
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Pečená kapusta s křenem
PRO 6 OSOB | HOTOVÁ ZA 40 MINUT | VELMI SNADNÁ

Předehřejte troubu na 240 °C. Hlávky
kapusty přepulte a řeznou stranou je po-

3 malé hlávky kapusty

ložte na plech. Posypte je kmínem, zalijte

1 lžička kmínu

vývarem, vínem, okolo dejte plátky másla,

250 ml kuřecího vývaru

přidejte křen, osolte a opepřete a pečte

125 ml bílého vína

18–20 minut doměkka a dozlatova. Pak

250 g másla

hlávky otočte, potřete výpekem a pečte

1 lžička čerstvě strouhaného křenu

dalších 18–20 minut. Chutná sama o sobě

sůl a čerstvě mletý pepř

nebo s pečivem či jako příloha k masu.

Takže kapusta! Víme, jak je zdravá, ale ona je také

nenápadně, zato jednoznačně dobrá. Tenhle recept chutná
i politý bílým jogurtem a posypaný praženou strouhankou.
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Kvalita a tradice od ceského výrobce.

Dalamánek
Tradicní pecivo,
jak ho znáte
z detství.
Chut, krupavost
i typická vune.

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz

k

Znáte z TV

Oblíbené a mnohokrát vyzkoušené recepty slavných
bývají originální stejně jako oni sami. A když je propůjčí
výbornému šéfkuchaři, aby jim dodal svoji zkušenost,
na stole se nemůže ocitnout nic jiného než zkrátka
velká dobrota.

albert.cz
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Znáte z TV
tvaroh s cukrem a javorovým sirupem,

Italské tyčinky grissini s dipem

přidejte pár kapek citronové šťávy a trošku
citronové kůry a dejte do lednice na chvilku

NA 20 TYČINEK | HOTOVÉ ZA 35 MINUT | VELMI SNADNÉ

uležet. Upečené cupcaky nechte vychladnout a pak jim seřízněte horní kopečky.

10 g droždí

Ozdobte je cukrářským sáčkem naplněným

400 g hladké mouky

tvarohem, posypte borůvkami, malinami

180 ml vody

a ozdobte lístky máty.

3 lžíce olivového oleje
1 lžička soli
2 lžíce černých oliv, vypeckovaných
a nasekaných na malé kousky
1 větvička čerstvého rozmarýnu, nasekaný
NA DIP
1 zakysaná smetana
8 sušených rajčat
8 lístků čerstvé bazalky
sůl a pepř
Předehřejte troubu na 180 °C. Ve vlažné

Bio javorový sirup

Cupcaky s tvarohem
a borůvkami
NA 12 CUPCAKŮ | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

Přírodní sladidlo známé již několik staletí. Vstřebává se střevními stěnami,
a tak si organismus vezme jen
tolik cukru, kolik skutečně
potřebuje.

vodě rozmíchejte droždí a nechte ho vzejít.
Do mísy vsypte mouku, olivový olej, sůl, olivy,
rozmarýn a kvásek z droždí. Uhněťte v pružné těsto – jestli bude tuhé, přidejte trošku
vody, pokud je řídké, zahustěte ho moukou.
Těsto by mělo být pružné a nelepit. Nechte
ho chvilku odpočinout a pak z něj vyválejte

170 g másla, pokojové teploty

tenké válečky – při pečení zvětší svůj objem

170 g krystalového cukru

o polovinu. Dejte do trouby a pečte 20 minut

2 vejce

dozlatova. Mezitím si připravte dip. Smí-

bílky ze 3 vajec

chejte smetanu s rajčaty, bazalkou, osolte

200 ml mléka

a opepřete. Podávejte k tyčinkám.

320 g hladké mouky
1 sáček kypřicího prášku
2 lžíce kokosu
špetka soli
NA OZDOBU
1 tvaroh polotučný, ve vaničce
1 lžíce moučkového cukru
3 lžíce javorového sirupu
šťáva a nastrouhaná kůra z 1 citronu
borůvky a maliny
čerstvá máta
Troubu předehřejte na 160 °C. V misce
utřete máslo, cukr a vejce. Bílky vyšlehejte
s mlékem a přimíchejte do máslové směsi.
Do ní pak jemně vmíchejte mouku s kypřicím práškem a solí. Těstem naplňte formičky
do 2/3 – při pečení vyběhnou. Dejte do trouby a pečte 15–20 minut. Mezitím smíchejte

60

albert.cz

Bio smetana zakysaná
Hodí se do omáček, salátů, ale
i na koláče jako ozdoba nebo náplň.
Ochucená je také vhodným
dipem k masu a zelenině.

Znáte z TV
potřete placky. Poklaďte rajčaty, šunkou,

NA CHUTNEY

mozzarellou a zbylými lístky bazalky. Pečte

šťáva z 1 pomeranče

6–10 minut.

1 vanilkový lusk
100 g fíkového chutney nebo nasekané fíky
50 ml pomerančového likéru
2 lžíce pomerančové kůry, nastrouhané
2 lžíce medu
NA TĚSTO
150 g máslové Hery
2 vejce
300 g hnědého cukru
250 g hladké mouky
9 g kypřicího prášku
1 lžička soli

Poctivá šunka od kosti
Klasická šunka z vepřové kýty
s tukovým krytím a obsahem masa
92 %. Pro všechny milovníky
tradičních chutí.

Začněte krémem. Vmíchejte do mascarpone
zrníčka vanilky, pomerančový likér, vanilkový cukr a dejte do lednice zatuhnout. Zatím
připravte chutney. Vlijte do rendlíku šťávu
z pomeranče, vanilkový lusk bez semínek,
nasekané fíky nebo fíkové chutney, pomerančový likér, pomerančovou kůru a med.
Zvolna vařte, až vznikne hustší sirup.

Pizza prosciutto

Připravte si těsto na sušenky. Utřete Heru
s cukrem a vejci. Smíchejte mouku s kypřicím práškem a solí, vsypte do vaječné směsi

PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 35 MINUT | VELMI SNADNÁ

a zpracujte hladké těsto. Předehřejte troubu
NA TĚSTO

na 180 °C. Z těsta vyválejte plát silný 2–3 mi-

10 g droždí

limetry a pomocí skleničky z něj vykrajujte

500 g hladké mouky

kolečka o průměru 5 centimetrů. Klaďte je

300 ml vlažné vody

na plech vyložený pečicím papírem a pečte

2 lžíce olivového oleje

10 minut. Hotové sušenky ozdobte fíkovým

1 lžička soli

chutney a vychlazeným mascarpone.

NA NÁPLŇ
12 lžic rajčatového pyré
20 lístků čerstvé bazalky
4 střední rajčata, nakrájená na plátky
150 g poctivé šunky od kosti, nakrájené
na jemné plátky
200 g mozzarelly
sůl

Křehké sušenky
s fíkovým chutney

Rozehřejte troubu na 220 °C. Droždí nechte
chvíli vzejít. Mouku smíchejte v míse se

PRO 6 OSOB | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | SNADNÉ

solí, přilijte olivový olej a kvásek. Vypracujte vláčné těsto a rozdělte ho na 4 bochánky

NA KRÉM

po 200 g. Dejte je na chvíli odpočinout

100 g mascarpone

do lednice. Zchladlé je rozválejte na placky

pár zrníček z vanilkového lusku

a prsty vytvarujte okraje. Do rajčatové-

1 lžíce pomerančového likéru

ho pyré přidejte 5 lístků bazalky, směsí

1 lžíce vanilkového cukru

Hera máslová
Hera máslová příchuť je výborná
na přípravu krémů a na pečení.

albert.cz
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Znáte z TV
je olejem, citronovou šťávou, rozšťouchejte

vejce, spojte s moučnou směsí a pak – mů-

a nechte zatím přiklopené.

žete i v mixéru – přidejte zbývající 2 vejce

Rozehřejte troubu na 180 °C. Jehněčí kot-

a vpravte je do těsta. Mělo by vzniknout

letky opláchněte, osušte, osolte a opepřete

řidší těsto, které přesuňte do cukrářského

a v rozpálené pánvi, která se hodí do trou-

sáčku. Vyložte plech pečicím papírem.

by, s troškou oleje opečte z obou stran.

Předehřejte troubu na 180 °C. Na plechu

Opečené kotletky přesuňte do trouby

s pečícím papírem tvarujte bochánky

a pečte je 8–10 minut. Po upečení je nakrá-

o průměru 4 centimetry a 2 centimetry

jejte podél kosti, na ubrousku nechte pár

vysoké. Vložte do trouby a pečte 30 minut.

sekund odkapat. Podávejte s ratatouille
a citronovým bramborem.

Zatím si ve vodní lázni rozpusťte čokolády, máslo a smetanu. Směs důkladně
promíchejte a nechte trošku zchladnout.
Pak ji dejte do cukrářského sáčku s úzkým otvorem a naplňte profiteroles. Při
podávání ozdobte čerstvým ovocem, mátou
a posypte moučkovým cukrem.

Jehněčí kotletky
na ratatouille s citronovým
bramborem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 40 MINUT | SNADNÉ

NA RATATOUILLE
2 lžíce extra panenského olivového oleje

Olivový olej extra panenský
Kvalitní olivový olej se vyrábí podle staleté tradice. Je lisovaný za studena
z pečlivě vybraných odrůd oliv.

4 stroužky česneku, nakrájené na plátky
1 menší cibule, nasekaná nadrobno
1 větší mrkev, na kostky
1 stonek řapíkatého celeru, na kostky
½ žluté papriky, na kostky
½ střední cukety, na kostky

Profiteroles plněné
čokoládovým krémem

½ lilku, na kostky
400g konzerva loupaných rajčat

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 40 MINUT | SNADNÉ

2 větvičky rozmarýnu
4 větvičky tymiánu

150 ml vody

100 ml červeného suchého vína

50 ml oleje

NA KOTLETY

120 g hladké mouky

1 kg jehněčích kotlet s kostí

3 velká vejce

50 ml extra panenského olivového oleje

moučkový cukr na posypání

NA BRAMBORY

NA NÁPLŇ

800 g brambor

200 g hořké čokolády 73 %

1 citron

50 g mléčné čokolády

sůl a pepř

120 g másla
60 ml smetany ke šlehání

Začněte s ratatouille. Rozpalte na hluboké

NA OZDOBU

pánvi olej a krátce na něm opečte cibuli

čerstvé ovoce, moučkový cukr, lístky máty

a česnek. Pak přidejte mrkev, řapíkatý celer,
lilek a cuketu. Přidejte rajčata, rozmarýn,

Přiveďte k varu v rendlíku vodu a vmíchej-

tymián, podlijte vínem a pomalu vařte

te do ní postupně za stálého míchání mou-

20 minut. Mezitím uvařte oloupané bram-

ku. Až se začne kaše lehce chytat, odstavte

bory v osolené vodě. Slijte vodu, pokapejte

z plotny a nechte vychladnout. Pak přidejte
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Hořká čokoláda 73 % kakaa
Čokoláda od prověřeného německého
dodavatele. Čokoláda má certifikát
UTZ, což je program udržitelného pěstování kakaa
a dalších surovin.

Znáte z TV
Nejprve si připravte sekanou. Troubu
rozehřejte na 180 °C. Obě masa promíchejte ve velké míse, osolte, opepřete, přidejte
solamyl, česnek, kmín a znovu důkladně
promíchejte. Když se vše propojí, přendejte
těsto na pracovní plochu a asi 10 minut
hněťte. Pak vytvarujte váleček o průměru
asi pět centimetrů, přendejte ho na plech,
trochu podlijte vodou a pečte 45 minut.
Mezitím si připravte bramborové pyré.
Brambory dejte do kastrolu, zalijte je
studenou vodou tak, aby byly ponořené,
osolte, přidejte větvičku rozmarýnu a vařte
na mírném plameni doměkka. Pak je
sceďte, propasírujte přes cedník do mísy,
přidejte nasekané bylinky, piniové oříšky
a máslo, důkladně promíchejte, případně

Sekaná s bramborovým pyré

osolte a udržujte zatím v teple.
Na okurkový relish opečte na oleji cibulku doměkka, přidejte okurky, hrubozrnnou

PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 35 MINUT | VELMI SNADNÁ

hořčici, promíchejte, stáhněte z plotny
a dejte zatím stranou.

NA SEKANOU

Citronový koláč
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 35 MINUT | VELMI SNADNÝ

Na vídeňskou cibulku obalte cibuli

500 g mletého hovězího masa

v mouce a v rozpáleném oleji ji osmažte

NA TĚSTO

500 g mletého vepřového masa

dokřupava.

500 g hladké mouky

sůl a pepř
1 lžička kukuřičného nebo
bramborového škrobu
3 stroužky česneku, nadrcené

Nakonec si připravte dijonskou omáčku.

250 g másla

V menším kastrolu smíchejte dijonskou

2 vejce

hořčici se smetanou a krátce povařte.

cukr krupice

Na talíř dejte několik plátků sekané,

NA NÁPLŇ

½ lžičky drceného kmínu

ozdobte je vídeňskou cibulkou, přidej-

9 vajec

NA BRAMBOROVÉ PYRÉ

te bramborové pyré, které přelijte lžící

kůra ze 2 citronů

600 g brambor, oloupaných a nakrájených

dijonské omáčky, do malé mističky naberte

šťáva z 5 citronů

sůl

okurkový relish a podávejte.

250 ml smetany ke šlehání

větvička rozmarýnu

400 g krystalového cukru

hrst nasekaných bylinek (tymián, šalvěj,

NA OZDOBU

oregano, hladkolistá petrželka)

100 g cukru

1 lžíce piniových oříšků

5 bílků

1 lžíce másla
NA OKURKOVÝ RELISH

Z másla, cukru, vajec a mouky vypracujte

1 cibule, nasekaná nadrobno

těsto. Těstem vyplňte formu a pečte v roz-

100 g kyselých okurek, nastrouhaných

pálené troubě na 180 °C 15 minut. Nechte

1 lžíce hrubozrnné hořčice

vychladnout. Smíchejte 9 vajec, šťávu

1 lžíce rostlinného oleje na smažení

a kůru z citronů, také smetanu a cukr.

NA VÍDEŇSKOU CIBULKU
FOTO: ZDROJ FTV PRIMA

2 cibule, nakrájené na tenká kolečka
100 g hladké mouky
rostlinný olej na smažení
NA DIJONSKOU OMÁČKU
1 lžíce dijonské hořčice
150 ml smetany na šlehání

Piniové oříšky
Jsou bohaté na bílkoviny, vitamín B1
a železo. Pomáhají lidem, kteří trpí
stresem nebo duševní zátěží,
např. studentům před
zkouškou.

Směs nalijte do formy s vychladlým upečeným těstem a pečte na 120 °C 50 minut.
Po upečení vyndejte z trouby a troubu
přepněte na horní gril. Na koláč dejte
vyšlehaný sníh, který jste si připravili
z bílků a cukru. V troubě zprudka zapečte
dozlatova. Trvá to 5 minut.
albert.cz
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seznamte se

Země

banánů
Stalo se to před více než 150 lety, kdy
v zemi s krásným jménem Kostarika, česky
Bohatá země, začali dolovat své velké
bohatství. Banány!

S

vé banány začala Kostarika
nabízet celému světu. A svět je
přijal jako mimořádně chutné

a kvalitní. Kostarická společnost Dole
jimi zásobuje celý svět. A s nimi i svoji bohatou středoamerickou zemi,
kterou rámuje Tichý oceán a Karibik
a hory tam trčí do nebe skoro 4 tisíce
metrů. Je tam přiměřené vlhko, teplo
a toho všeho Dole využívá. Ale nezneužívá. Už 15 let se věnuje bio kvalitě
pro ty, kteří jí dávají přednost. Cesta
banánu, který si třeba právě teď loupete, trvá od sklizně k vám 26 dnů.
Přepravují se ve vhodné teplotě, aby
po cestě pěkně dozrály a nepřezrály a mohli jste si užít jejich chuť
a spousty vitaminů a minerálů.
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Zdravý
a dobrý

Banánovo-ořechový chlebíček
PRO 6 OSOB | HOTOVÝ ZA 70 MINUT | VELMI SNADNÝ

100 g másla pokojové teploty + na vymazání formy
140 g krupicového cukru
1 vejce, prošlehané
225 g hladké mouky
2 lžičky prášku do pečiva
4 zralé banány, oloupané a rozmačkané
85 g vlašských ořechů, nasekaných
50 ml mléka
K PODÁVÁNÍ
vanilková zmrzlina a ovoce
Troubu předehřejte na 180 °C. Formu na chlebíček
vymažte máslem a vyložte pečicím papírem, který
také trochu pomažte máslem. V míse smíchejte
máslo, cukr a vejce, pak pomalu přidávejte mouku
prosátou s kypřicím práškem. Nakonec vmíchejte
banány a ořechy. Těsto nalijte do připravené formy
a pečte asi hodinu, nebo dokud těsto neulpívá
na zapíchnuté špejli. Vyndejte z trouby, nechte chvíli

FOTO: MAREK BARTOŠ, ARCHIV FIRMY, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

vychladnout ve formě, pak vyklopte.

Banány

Bio mouka hladká

Forma Berndes

Banán je skvělý nejen jako pochoutka, ale
i výživa. Se 100 g banánu dodáme tělu
122 kcal. A s nimi například 18 mg
vitaminu C, 37 mg magnesia
nebo 4 mg vápníku.

Hladká pšeničná mouka se mele ze zrna
zbaveného vnější vrstvy, otrub a klíčku. Obsahuje dostatek škrobu,
snadno se zpracovává a má
dlouhou trvanlivost.

Šikovná pečicí forma německé značky
Berndes je vyrobena z uhlíkové oceli
a potažená nepřilnavou vrstvou
Quantanium. Ta zaručuje
snadné vyklopení.

albert.cz
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ENERGIE

Tajenku zašlete do 10. 10. 2016
na adresu: ALBERT v kuchyni, Ortenovo
náměstí 29a, 170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte
do formuláře na www.albert.cz/tajenka.
Vylosovaný luštitel obdrží poukázku
na jednorázový nákup v síti prodejen Albert
v hodnotě 300 Kč. Výherkyní z čísla 7–8 je
Helma Šemberová ze Zábřehu.
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4. DÍL
TAJENKY

VEJČITÁ
KŘIVKA

KARETNÍ
TRUMF

MASTEK

HMOTA

Řešení z čísla 7–8: UŠETŘETE A UCHOVEJTE JÍDLO.
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K dostání
ve vybraných
prodejnách
ALBERT

Pochutnejte si na české
mražené zelenině z oblasti
Litoměřicka a Polabí.

Z
ÝCH
ČESK LÍ
PO

ČESKÝ VÝROBCE ZMRAZENÝCH POTRAVIN

www.mojedione.cz

Kukuřice klasy řezy Dione extra
Zelenina na grill Dione Extra
Dýně Hókaidó Dione Extra

1608 Agrimex Inzerce Albert 183x111,5.indd 1
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Dokonalé kachní hody
Od září do listopadu patří kachním pečínkám,
ale z jedné kachny můžete mít užitku mnohem
víc. Zakupte si čerstvou kachnu, drůbky a užijte
si nejen svatomartinské hodování se vším všudy!
Z jedné kachny získáte:
• Polévku – delikátní vývar s nudlemi
• Hlavní chod – pečená kachna se zelím
• Chuťovky – kachní pomazánka

Prodejny Albert nabízejí široký sortiment kachních výrobků od značky Vodňanská kachna.
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Pizza s tradicí

Originální receptury, poctivé suroviny, skvělá chuť.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
inzerat albert pizza 183x111,5 2016.indd 1
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České ovoce od českých ovocnářů pro Vás dodáváme do prodejen ALBERT
INZERAT_2012.indd 1
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DÁMSKÁ HYGIENA

DĚTSKÁ HYGIENA A KOSMETIKA

Akční nabídka platí od 28. 9. do 25. 10. 2016

Říjen
ve znamení
kvality za
výhodné
ceny

Čaje LONDON FRUIT & HERB
Nezaměnitelná chuť ovoce,
výborně chutnají i chlazené.

Sušenky WALKERS
Garance čistě máslové kvality.

hmotnost 150 - 160 g

MACKAYS
Skotské džemy
a zavařeniny.

hmotnost 40 g

MŰSLI JORDANS
Chutná a zdravá
snídaně.

hmotnost 340 g

MISSION DELI WRAPS
Placky pro teplé
i studené sendviče.
hmotnost 500 - 750 g
hmotnost 370 g

Akční ceny jsou platné od 3. 10. do 30. 10. 2016 ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

Po zakoupení výrobku navštivte
www.BezvaVyrobky.cz,
kde již na Vás čekají odměny

Omega 250 g

Tradiční 100 % rostlinný tuk
na smažení, fritování a pečení.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Omega na polevy 250 g
Novinka ideální pro přípravu
polev, strouhání do těsta,
sladké pečení.

Ceres soft 375 g

100 % rostlinný tuk
se speciální recepturou
na pečení, smažení i fritování.

Jihočeský výrobce tradičních
jogurtů a zákysů ve skle

sladká tečka

Je vláčné a barevné jak babí léto... bude
vám chutnat k snídani, ke kávě nebo
jako skutečná sladká tečka po obědě.

Dýňové srdce

Nakrájejte dýni na kostičky a povařte ji
PRO 8–10 OSOB | HOTOVÉ ZA 75 MINUT | VELMI SNADNÉ

Obnovte si nebo doplňte vybavení své
kuchyně. Různé tvary forem jsou
z uhlíkové oceli, potažené nepřilnavou vrstvou. Vše se lehce upeče
a vyklopí.
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ve vodě 30 minut doměkka. Slijte
a rozmixujte tyčovým mixérem.

200 g cukru

Troubu pak nechte předehřátou

240 ml řepkového oleje

na 180 °C. Ve velké míse promíchejte

3 vejce

cukr s olejem a po jednom zapracujte

420 g hladké mouky

vejce. Do mouky vmíchejte sodu, skoři-

2 lžičky jedlé sody

ci, sůl, oříšek a hřebíček; sypkou směs

1 lžička mleté skořice

přidávejte střídavě s dýní k mokré

špetka soli

směsi, pokaždé dobře promíchejte.

1 lžička mletého muškátového oříšku

Těsto vlijte do tukem vymazané a hru-

špetka mletého hřebíčku

bou moukou vysypané formy ve tvaru

dýně hokkaido (4 kg), upečená,

srdce a pečte 60–65 minut. Zkontroluj-

rozmixovaná (1 kg)

Pečicí formy Berndes

Nejdříve si připravte dýňové pyré.

te špejlí, jestli se těsto nelepí, a nechte

tuk a hrubá mouka na vysypání formy

10 minut chladnout, pak bábovku

moučkový cukr

vyklopte. Pocukrujte a podávejte.
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Srdce z lásky

NOVINKA!
Příběh lásky mezi mužem a vínem
začíná v jižní části Francie
v kotlině u Středozemního moře ve
středu provoněné buše Garrigue.
Řada vína Jean-Claude Mas
představuje tradiční odrůdy
z nejlepších vinic regionu Languedoc.

EXKLUZIVNĚ
U NÁS
Chardonnay

Sauvignon
Blanc

Cabernet Sauvignon

Merlot
Grenache Noir

Syrah

K dostání pouze v hypermarketech Albert.

extra porce
osvěžení i energie

SIRUPY RELAX 0,7 l

TIGER 500 ml

OKURKA, MÁTA:
Trendy sezónní edice
MULTIVITAMIN:
Chutný sirup s 8 vitaminy (obsahuje vitamin C, thiamin, niacin,
vitamin B6, kyselinu listovou, vitamin B12, biotin a kyselinu pantothenovou).

Klasické i nové varianty energy drinku
Tiger ti dodají mega porci energie v každé
situaci. Obsahují vysoké množství kofeinu,
taurinu a komplex vitaminů.

www.relax.cz

www.tigerenergydrink.cz
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

