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Zdravíme všechny

a především ty, kteří milují dobré jídlo a domácí pohodu,
protože té je říjnové číslo Albert magazínu plné.
Teplé ponožky, hořící svíčky, horký vývar nebo pečínka vonící
z trouby jsou nejlepším receptem na domácí štěstí. V Dánsku,
prý jedné z nejštʼastnějších zemí světa, pro něj mají i speciální
jméno. Pročtěte tipy a inspiraci, jak se zahřát u srdce i u žaludku,
v rubrice Buďme spolu.
Pro výtečnou domácí kuchyni ale vůbec nemusíte cestovat
daleko. Monika z blogu LaPetit nám prozradila kouzla kuchyně
našich slovenských sousedů.
Sladce se také žije v každé poctivé a dobré cukrárně. Podrobný
návod, jak na klasické dezerty, které znáte už z dob dětství,
najdete v kapitole Sladká tečka.
Vypečený a voňavý, takový bude váš podzim, pokud vsadíte na
sezonní zeleninu. Stačí dát na plech, okořenit a rychlá a zdravá
večeře je na stole.
A pokud budete chtít kromě výborného jídla také vyzdobit svůj
domov, inspirujte se ručně dělaným věncem s jablíčky nebo
originální lucernou z dýně, jejíž světlo zažene všechny chmury.
Ať jste spokojení a spolu.

Váš Albert
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Jakékoliv nakládání s obsahem magazínu
Albert u vás v kuchyni, jeho publikování,
přebírání nebo jiné formy šíření jsou bez
písemného souhlasu vydavatele zakázány.

Sdílejte s námi:
@albertceskarepublika
#albertmagazin
www.albert.cz/magazin-albert
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MRKEV
S ŘEPOU
a dresinkem
ze sezamové
pasty
4

porce

50
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 kg mrkve
3 červené řepy
160 ml olivového oleje
2 lžíce medu
1 lžička mletého koriandru
1 lžička mletého římského kmínu
½ lžičky sušeného zázvoru
2 lžičky sušeného tymiánu
sůl, pepř
100 ml tahini pasty
2 lžičky dijonské hořčice
½ citronu
3 lžíce ledové vody
1 lžíce hrubozrnné soli
2 hrsti čerstvého koriandru

VYPEČENÝ PODZIM
aneb zeleninová neplecha
na plechu
Přesvědčte se o tom, že se s „obyčejnou“ zeleninou
dají dělat divy. Stačí vám k tomu plech, trouba, pár
druhů zeleniny a koření. Pečenou zeleninu můžete
podávat samotnou nebo jako originální barevnou
přílohu k masům.

VÝHODY PEČENÉ ZELENINY:
POSTUP:
1. Z
 eleninu očistěte, mrkev nakrájejte podélně, řepu na měsíčky.
Vložte na plech vymazaný
4 lžícemi oleje.
2. V
 menší misce promíchejte
další 4 lžíce oleje, med, koření,
tymián, osolte, opepřete a vzniklou omáčkou přelijte zeleninu.
Lehce promíchejte a pečte
v předehřáté troubě 40 minut
na 170 °C.
3. V
 další misce promíchejte zbylý
olivový olej s tahini pastou,
dijonskou hořčicí, šťávou z citronu, vodou, solí a pepřem.
4. P
 ečenou zeleninu servírujte
přelitou dresinkem, posypanou hrubozrnnou solí a lístky
koriandru.
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V
 livem tepla se v zelenině povolují buněčné stěny
a dochází k lepšímu uvolňování prospěšných látek,
jako je betakaroten nebo antioxidanty, obzvlášť
u mrkve a rajčat.
P
 ři pečení nedochází ke zvyšování energetické
hodnoty, tak jako je tomu při smažení, za použití
minimálního množství tuku.
P
 ečená zelenina si uchovává více chuti nežli vařená.
Při
 pečení získává zelenina intenzivnější vůni.

Foodstyling a fotografie:
Petra Novotná
Text: Bára Mosorjaková Nosková

INSPIRACE
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KVĚTÁK
se slaninou
a parmazánem
4

porce

40
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
4 lžíce olivového oleje
1 květák
sůl, pepř

100 g prosciutta cruda
120 g parmazánu
2 jarní cibulky

POSTUP:
1. Plech vymažte olivovým olejem.
2. Omytý květák rozeberte na menší růžičky,
rozložte na plech, osolte a opepřete. Posypte
na nudličky pokrájeným prosciuttem, vložte
do trouby předehřáté na 200 °C a pečte
25–30 minut do změknutí květáku.
3. Pět minut před dokončením posypte sýrem.
Podávejte s jarní cibulkou.
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Rychlovka z pečeného
květáku: Květák rozložte
na plech, osolte, opepřete,
posypte žlutým kari,
zakapejte olivovým olejem
a upečte.

INSPIRACE

DÝNĚ
s chilli dresinkem
2x

700 ml

50
min

VEGET

SUROVINY:
2 máslové dýně
4 lžíce dýňového oleje
2 lžičky skořice
1 ½ lžičky mletého
koriandru
sůl, pepř
190 g zakysané smetany

30 g bílého jogurtu
1 stroužek česneku
1 lžička chilli vloček
½ lžičky římského
kmínu
1 granátové jablko
80 g pistácií
1 limeta

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 200 °C.
2. Dýně omyjte, zbavte semen a nakrájejte na
plátky. Plech vymažte olejem a přidejte dýni.
Zasypte kořením, osolte, opepřete a vložte
do trouby na 30 minut. Během pečení jednou
promíchejte.
3. V misce vyšlehejte zakysanou smetanu,
jogurt, prolisovaný česnek, sůl, chilli vločky
a římský kmín.
4. Granátové jablko rozpulte a pomocí lžíce
vydlabejte semínka. Vyloupané pistácie
nasekejte velkým nožem nahrubo.
5. Upečenou dýni posypte granátovými semínky, pistáciemi, čerstvým koriandrem
a zakapejte dresinkem a limetovou šťávou.

Skvělá příloha
ke kuřecím steakům
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RŮŽIČKOVÁ
KAPUSTA
s jablky a ořechy
4

porce

40
min

VEGET

SUROVINY:
500 g růžičkové
kapusty
3 jablka Jonagold
4 lžíce olivového oleje
10 g másla
60 ml červeného
vinného octa

1 lžíce medu
2 lžičky mletého chilli
4 stroužky česneku
50 g vlašských ořechů
2 hrsti hladkolisté
petržele

POSTUP:
1. Růžičkovou kapustu a jablka omyjte.
2. Z kapustiček odstraňte případné zažloutlé
lístky a rozpulte je. Jablka nakrájejte na
měsíčky a odstraňte jádřince.
3. Plech vymažte olivovým olejem, vložte máslo,
kapustičky i jablka, osolte a opepřete.
4. V misce vyšlehejte ocet, med, chilli
a prolisovaný česnek. Omáčkou přelijte
náplň plechu a vložte do trouby předehřáté
na 190 °C. Pečte 25 minut. Pět minut před
dopečením zasypte vlašskými ořechy.
Po upečení posypte petrželkou a podávejte.

Před dopečením lze ke kapustičkám
přisypat kromě ořechů také různé
sušené ovoce, například brusinky,
rozinky nebo pokrájené meruňky.
10
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ZELNÉ PLÁTKY
s olivovou
tapenádou
4

porce

40
min

VEGAN

SUROVINY:
½ hlávky bílého zelí
½ hlávky červeného
zelí
1 šalotka
3 stroužky česneku

½ svazku pažitky
60 ml olivového oleje
sůl, pepř
50 g mandlí na plátky
140 g černých oliv
1 jarní cibulka

POSTUP:
1. Zelí opláchněte a podélně nakrájejte na
1–2 cm silná kolečka, která rozložte na plech
vyložený pečicím papírem. Šalotku s pažitkou
nakrájejte nadrobno, česnek na plátky.
2. Asi půl hrsti pažitky dejte stranou a zbytek
promíchejte s olivovým olejem. Zelí posypte
šalotkou, česnekem, osolte, opepřete
a přelijte pažitkovým olejem. Pečte 30 minut
v troubě předehřáté na 200 °C. Pět minut
před dopečením posypte mandlemi a na
kolečka nakrájenými olivami.
3. Před podáváním ještě dozdobte pažitkou
a kolečky jarní cibulky.
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FRESH BISTRO

FRESH BISTRO
Originální lehká jídla
Každý z nás se někdy ocitl v situaci, kdy se kvůli
spěchu či práci nestíhal kvalitně najíst. Proto
jsme stvořili Albert Fresh Bistro. Široká škála
lehkých, chutných a vždy čerstvých jídel, která
jsou vyrobena jen z kvalitních surovin. Ať už
jste vegetariáni, milovníci masa nebo gurmáni,
určitě budete nadšení.

Blíží se čas oběda,
v žaludku prázdno
a času málo?
Měkoučká tortilla
naplněná čerstvými
a chutnými
surovinami, která vám
perfektně padne do
ruky a zachrání od
hladu.

CHUTNÉ
WRAPY

WRAP ITALIA
MOZZARELLA
A SUŠENÁ
RAJČÁTKA

KUŘECÍ BAGETA S CHEDDAREM
A KARAMELIZOVANOU CIBULKOU

KŘUPAVÉ BAGETY

Bageta jako poslední
možnost v případě
nouze? Kdepak! Naše
bagety budete milovat.
Čerstvé pečivo
naplněné pestrou
škálou kvalitních
surovin.

CAESAR SALÁT
S KRUTONY A SÝREM
GRANA PADANO

MIX SALÁTŮ S TUŇÁKEM
A KŘEPELČÍM VAJÍČKEM

ČERSTVÉ
SALÁTY
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SALÁT HUMMUS
S FALAFELEM A EDAMAME
FAZOLKAMI

Hora zeleniny bez špetky invence?
Tak takové saláty u nás určitě
nenajdete! Naše saláty jsou vždy
čerstvé a křupavé. Ovocné i zeleninové.
Najdete tu varianty na svačinku
i obědový salát na pořádný hlad.

FRESH BISTRO

Vyber si
a můuů °žeš jí(s)t!
Vyzkoušejte široký výběr lehkých
jídel z celého světa. Od těstovin
přes lehký kuskus či bulgur až po
asijské nudle. Máte chuť na něco
lehkého či sytějšího? S
 tudenou či
teplou kuchyni? U nás si vybere
opravdu každý!

POJĎME JÍST LÉPE
A UŠETŘIT ČAS.

CHUTNÁM
KDYKOLI & KDEKOLI

POLÉVKA MINESTRONE
S EXTRA PANENSKÝM
OLIVOVÝM OLEJEM

SENDVIČ SEVERSKÝ
DÝŇOVÝ S UZENÝM
LOSOSEM A RUKOLOU
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TRŽNICE

BROKOLICE,
ČI KVĚTÁK?
Parťáci na podzim
Zelená madam brokolice a bílý pan květák
jsou vlastně sourozenci. Oba dva se řadí
do košťálové zeleniny a oba pozitivně
ovlivňují krevní tlak.

RADY Z TRŽNICE
BROKOLICE:
Já jsem v nejlepší formě, když mám na povrchu tmavě zelenou sytou barvu
a uvnitř krásně světle zelenou. Před použitím mě omyjte, rozdělte na růžice
a stonek oloupejte. Víte, že se můžu jíst syrová a chutnám podobně jako
kedluben?
KVĚTÁK:
Jsem čerstvý, pokud mám krásné bílé až lehce nažloutlé růžice. Až si mě
přinesete domů, odstraňte mi okolní listy tak, že jednoduše zakrojíte nůž
pod listy do košťálu co nejblíže k hlávce a odkrojíte je tak všechny naráz
jedním řezem.

BROKOLICE

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ
BROKOLICE:
Pocházím ze Středomoří. Jsem vyšlechtěná z brukve zelné.
Pěstovali mě už Etruskové na Apeninském poloostrově. Mé
jméno pravděpodobně pochází ze zdrobněliny slova brocco,
což znamená výhonek.
KVĚTÁK:
Říkají mi květák nebo také karfiol. Stejně jako moje sestra
brokolice i já pocházím ze Středomoří a jsem vyšlechtěný
z brukve zelné. Cíleně mě začali pěstovat v Itálii v 18. století.
Semena se získávala právě ze Středomoří, hlavně z Kypru
a Malty, kde se mi říkalo kyperské zelí. V tamních zemích nejsem
pouze bílý, ale mám spoustu zářivých barev.
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TRŽNICE
NÁPADY DO KUCHYNĚ
BROKOLICE:
1.	
Díky své vcelku neutrální chuti ladím se spoustou dalších
druhů zeleniny. Jsem skvělá do polévek, zeleninových
směsí, do rizota, těstovin, dělají se ze mě placičky a pyré.
2.	
Chutnám i jen tak samotná připravená na páře
a přelitá bylinkovým máslem.
3.	
V zapékací míse si rozumím s výraznými sýry
a smetanou.

KVĚTÁK:
1.	
Připravte ze mě květákovou polévku nebo mě osmažte
v trojobalu a podávejte s brambory a tatarkou.
2.	
Jsem vhodný na pečení, dušení i smažení. Hodím se
k orientálním kořením, takže mě můžete přidávat do curry
a indických jídel.
3.	
Výborně chutnám i čerstvý, a tak mě lze rozdrobit
na malé růžičky a přidat do salátu.

KVĚTÁK

Sezo

červen a na:
ž listopa
d
Vitamin
Brokolic y:
e – C,
Květák
– C, sku E
p
Minerály iny B
:
draslík,
fosfor,
vápník
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TRŽNICE

KAPUSTA
A RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA
Hlávky ze zahrádky, to jsou kapusty. Jsou to velmi
odolné rostliny, které nám na záhonech vydrží
až do prvních mrazů. Proto jsou zeleninou hojně
používanou především v zimních pokrmech.

RADY Z TRŽNICE
KAPUSTA:
Jsem takzvanou zimní zeleninou, protože vydržím i mrazy do −15 °C. Obsahuji
velké množství vitaminů, minerálů a bílkovin, abyste byli odolní i vy. Někdy mám
velkou hlavu, pokud mě nespotřebujete hned, raději mě nakrájejte na menší
kousky a zamrazte.
RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA:
Jsem mini verzí mé velké sestry kapusty. Co do síly v sobě ale ukrývám skoro
stejné množství benefitů. Před vařením mi očistěte zažloutlé lístky, odkrojte
zaschlý kraj stonku a omyjte mě. Abych po tepelném zpracování neztratila
krásnou barvu, rychle mě zchlaďte ledovou vodou.

RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA
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TRŽNICE

NÁPADY DO KUCHYNĚ

KAPUSTA

KAPUSTA:
1. Mám pevné listy a ještě pevnější stvol. Z venkovních listů
je vhodné stvoly vyříznout a do pokrmů je nedávat.
2. Používejte mě především na dušení, vaření, pečení nebo
takzvané blanšírování (listy se vloží na 1–2 minuty do
vroucí vody a hned zchladí). Mé velké listy poslouží jako
skvělý obal na různé náplně, třeba rýži s mletým masem.
3. Chuťově ke mně nejvíc ladí zakysaná smetana, slanina nebo
tempeh, červená mletá paprika, čabajka a výrazné sýry.
RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA:
1. Já mám ráda spojení se slaninou, máslem, smetanou a sýry.
Spolu s česnekem nebo chilli dokážu být pěkně ostrá.
2. Hodím se jako příloha k pečeným masům, do polévek
a zeleninových jídel. Výtečná jsem i pečená v troubě
s jablky nebo hruškami. Mám totiž jemně nasládlou chuť.
3. Rychlý recept na závěr? Vyzkoušejte mě vařenou,
přelitou rozpuštěným máslem a posypanou opraženou
strouhankou.

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ
Naším předchůdcem je divoké zelí. První zmínky o kapustě
pochází už ze starého Egypta. Menší růžičková kapusta je
pak relativně nová odrůda z Belgie. I přes konečné rozšíření
do celého světa jsme nejpoužívanější právě v evropské
kuchyni.

Sezona

září až l :
eden
Vitaminy
:C
Minerály , B1, B9
: draslík
,
vápník,
hořčík,
fosfor
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

6 VEČEŘÍ
za půl hodinky
KUKUŘIČNÁ POLÉVKA
s pečeným květákem
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
½ většího květáku
210 ml olivového oleje
1 svazek hladkolisté petržele
10 g másla
1 cibule
1 stroužek česneku

340 g sterilované kukuřice
Nature’s Promise
sůl, pepř
800 ml vody
1 kostka zeleninového bujonu
1 citron
1 hrst pažitky

POSTUP:
1. Květák rozdrobte na
malé kousky a na plechu
vyloženém pečicím
papírem pečte 10 minut
v troubě na 220 °C.

2. V kuchyňském robotu
rozmixujte 200 ml
olivového oleje
s hladkolistou petrželí
a dejte stranou.
3. Na oleji a kousku másla
orestujte dosklovata
cibuli pokrájenou
nadrobno. Přidejte
prolisovaný česnek,
minutu opékejte,
přisypte květák a 320 g
scezené kukuřice. Osolte,
opepřete, promíchejte
a zalijte vodou. Vložte
bujon a vařte 10 minut.
4. Polévku rozmixujte
a dochuťte šťávou
z citronu. Ozdobte lžící
petrželkového oleje,
citronovou kůrou, zbylou
kukuřicí a pažitkou.

Podávejte
s kukuřičnými
lupínky.

KUKUŘICE
STERILOVANÁ
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ENERGIE: 373 kcal / 19 %
BÍLKOVINY: 7 g / 10 %
TUKY: 19 g / 30 %
SACHARIDY: 46 g / 18 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

FUSILLI S KUŘETEM
a červeným zelím
SUROVINY:
200 g kuřecích prsních řízků
1 kostka kuřecího bujonu
400 g těstovin fusilli
z pšenice Albert
2 lžíce rostlinného oleje
15 g plátků anglické slaniny
1 červená cibule
250 g červeného zelí
sůl
120 g bílého jogurtu
4 lžíce smetany na vaření (12 %)
2 lžíce olivového oleje
1 citron
pepř
1 hrst čerstvé bazalky

ENERGIE: 709 kcal / 36 %
BÍLKOVINY: 29 g / 41 %
TUKY: 28 g / 44 %
SACHARIDY: 76 g / 29 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

4

porce

30
min

POSTUP:
1. Omytá kuřecí prsa vložte do vody,
přidejte bujon a přiveďte k varu.
Na mírném ohni vařte 20 minut,
poté vyjměte a pomocí vidliček
natrhejte na nudličky.
2. Mezitím uvařte těstoviny dle
návodu na obalu a sceďte.
3. Rozpalte pánev s olejem, osmahněte
slaninu nakrájenou na plátky, vsypte

na nudličky pokrájenou cibuli, zelí,
osolte a 5 minut opékejte. Vmíchejte
těstoviny a odstavte z ohně.
4. V misce vyšlehejte dresink
z jogurtu, smetany, olivového
oleje, citronové šťávy, ½ nadrobno
nasekané bazalky, soli a pepře.
Salát podávejte s kuřecím masem
a posypte lístky bazalky.

FUSILLI
Z PŠENICE
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NA KAŽDÝ DEN

TRHANÉ VEPŘOVÉ
s polentou
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 balení trhaného vepřového
sous vide Albert Excellent
1 cibule
3 mrkve
2 petržele
½ hlávky kapusty
3 lžíce rostlinného oleje
2 snítky tymiánu
2 snítky rozmarýnu
1 bobkový list

5 kuliček nového koření
1 stroužek česneku
100 ml červeného vína
250 ml zeleninového vývaru
180 g instantní polenty
500 ml vody
625 ml plnotučného mléka
½ lžičky mleté kurkumy
20 g másla
hrst hladkolisté petržele

3. V pánvi rozehřejte olej, osmahněte
POSTUP:
na něm cibuli, přisypte bylinky,
1. Troubu předehřejte na 180 °C. Maso
bobkový list, nové koření,
pečte dle návodu na obalu, pouze
rozmělněný česnek a zeleninu.
vynechte závěrečnou dopékací část.
Orestujte dozlatova, podlijte vínem,
Po vyjmutí z trouby je natrhejte
nechte odpařit, podlijte bujonem
vidličkami na kousky.
a duste 15 minut. Vmíchejte maso
2. Cibuli nakrájejte na měsíčky, očistěnou
i s výpekem a dejte stranou.
mrkev a petržel na špalíčky. Kapustu
propláchněte a pokrájejte na kousky. 4. Polentu připravte dle návodu
v osolené vodě a mléce s kurkumou.
Do hotové kaše vmíchejte máslo.
Podávejte s ragú s petrželkou.

TRHANÉ
VEPŘOVÉ
SOUS
VIDE
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ENERGIE: 582 kcal / 29 %
BÍLKOVINY: 46 g / 65 %
TUKY: 31 g / 49 %
SACHARIDY: 26 g / 10 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

VEPŘOVÁ PANENKA
na jablcích
4

porce

30
min

SUROVINY:
250 g růžičkové kapusty
sůl
250 g jablek Braeburn
3 lžíce rostlinného oleje
10 g másla

1 snítka tymiánu
700 g vepřové panenky Albert
pepř
3 lžíce javorového sirupu
150 ml bílého vína

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 170 °C.
2. Kapustičky očistěte a povařte
5 minut ve vroucí osolené
vodě, sceďte. Jablka zbavte
jádřinců a pokrájejte na
měsíčky.

3. V
 pánvi rozpalte olej s máslem
a tymiánem. Zprudka na ní
opečte panenku, 1 minutu
z každé strany, osolte
a opepřete.
4. P
 řendejte do zapékací misky,
obložte jablky, růžičkovou
kapustou, přelijte javorovým
sirupem, osolte a opepřete.
Podlijte výpekem a bílým
vínem. Pečte 15 minut.

BEZ
lepku

K panence se
skvěle hodí
například
bramborová
kaše.

VEPŘOVÁ
PANENKA
ENERGIE: 560 kcal / 28 %
BÍLKOVINY: 45 g / 63 %
TUKY: 33 g / 52 %
SACHARIDY: 20 g / 8 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.
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KLOBÁSKY
s pečenou
zeleninou
4

porce

30
min

MINIBERNER
SE SLANINOU
A SÝREM
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SUROVINY:
1 červená cibule
2 červené papriky
1 žlutá paprika
1 menší cuketa
2 nové brambory
4 stroužky česneku

4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
100 g mandlí
250 g klobás Miniberner
se slaninou Albert
4 bílé klobásky
1 hrst hladkolisté petržele

POSTUP:
1. Zeleninu očistěte a nakrájejte na
kousky. Vložte do zapékací misky,
promíchejte s olivovým olejem,
solí a pepřem. Pečte 10 minut
v troubě předehřáté na 200 °C.
2. Přisypte nahrubo nasekané
mandle, obložte klobáskami
a pečte dalších 15 minut.
3. Podávejte posypané
nasekanou petrželkou.

ENERGIE: 689 kcal / 35 %
BÍLKOVINY: 23 g / 32 %
TUKY: 60 g / 95 %
SACHARIDY: 15 g / 6 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

CIBULOVÝ
KOLÁČ
s mletým masem
4

porce

30
min

SUROVINY:
10 g másla
2 lžíce polohrubé mouky
1 těsto na pizzu Albert
2 lžíce rostlinného oleje
150 g anglické slaniny
3 červené cibule
1 stroužek česneku
200 g mletého vepřového masa
sůl, pepř
5 vajec
100 ml smetany na vaření (12 %)
1 špetka muškátového květu
3 hrsti baby špenátu
125 g přírodního kozího sýra
200 g strouhaného holandského sýra

POSTUP:
1. Koláčovou formu o průměru 23 cm vymažte
máslem, vysypte moukou a rovnoměrně do
ní napěchujte těsto. Propíchejte vidličkou
a dejte na 5 minut předpéct do trouby
vyhřáté na 200 °C.
2. Na pánvi s trochou oleje krátce orestujte
na nudličky pokrájenou slaninu, 2 cibule na
kolečka, rozmělněný česnek a maso. Osolte
a opepřete.
3. V misce rozšlehejte vejce se smetanou, solí,
pepřem a muškátovým květem. Na těsto
vsypte masovou směs, přelijte vejci, posypte
2 hrstmi špenátu a sýry. Pečte 15 minut.
4. Podávejte ozdobené zbylým špenátem
a kroužky cibule.

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

albert.cz/videorecepty

ENERGIE: 1083 kcal / 54 %
BÍLKOVINY: 49 g / 69 %
TUKY: 80 g / 127 %
SACHARIDY: 44 g / 17 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

TĚSTO
NA PIZZU
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BUĎME SPOLU
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ZAHŘEJTE SE
DOBRÝM JÍDLEM
u srdce i u žaludku

HORKÝ CIDER

HOVĚZÍ VÝVAR

GRATINOVANÉ HRUŠKY
KUŘÁTKO NA HROZNECH
24

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

„Žádná láska není tak opravdová
jako láska k jídlu,“ řekl irský
dramatik George Bernard Shaw.
A protože podzimní vítr už se
zase prohání po strništích, přišel
ten nejlepší čas při slunečném
odpoledni pozvat přátele, zabalit
se na zahradě nebo terase
do teplé deky a užít si lásku
k jídlu i domovu naplno.

SVAČÍME
v lese

TŘÍBAREVNÉ HRANOLKY

Foodstyling: Bára Mosorjaková Nosková
Dekorstyling: Eva Justychová
Fotografie: Lucie Čermáková
Text: Bára Mosorjaková Nosková,
Naďa Fidrmucová
Nádobí a decor zapůjčil: Butlers
– made for your home, Nila Living s.r.o.,
www.nila.cz
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Žijte HYGGE (čti hÿge)

Návod na št'astný domov
Možná už jste také zaslechli výraz HYGGE, který hýbe
světem. Co vlastně znamená? Je to soubor rad pro
šťastnější způsob života. Pochází z Dánska, které prý
patří mezi nejšťastnější země na světě.
Představte si, že sedíte zabalení do deky, hledíte
do ohně v teplém svetru, pijete horkou čokoládu
a říkáte si, jak je vám krásně.
Vykouzlete si pocit útulna, bezpečí a pohodlí i u vás
doma, díky našim receptům a tipům.

PODZIMNÍ
VĚNEC
s jablíčky
1

věnec

26

30
min

BUDETE POTŘEBOVAT:
2–5 malých červených jablek
1 věnec ze suchých větviček
nasušené podzimní květy
a přírodniny
drátek

4

POSTUP:
1. Nachystejte si podzimní drobné ovoce. Malá červená
jablíčka s pěkným mramorováním či drobné hrušky.
2. V květinářství si pořiďte věnec ze suchých ohebných
větviček nebo ho sami připravte například z březových
větviček, které pozaplétáte a upevníte jemným drátkem.
Zároveň připravte také suché květy, bodláky, trávy, šípky
a další. Fantazii se meze nekladou.
3. Dle vaší preference umístěte všechny podzimní dekorace
včetně ovoce na věnec, nejlépe tenkým drátkem nebo
pomocí tavné pistole. Můžete zapojit i své děti.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

1

2

JABLEČNÉ SVÍCÍNKY
do vody
4

svícny

30
min

3

Svícínky připravíte jednoduše z pevnějšího druhu jablek,
do kterých opatrně nožem nebo dlátkem vyříznete otvor
na čajovou svíčku. Jablíčka umístěte do kovového lavoru
nebo zdobné misky s vodou společně s podzimními kytkami,
jako jsou drobné chryzantémy.
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Překvapte své hosty servírováním
polévky přímo ve vydlabané dýni.
Díky pokličce z vršku dýně zůstane
teplá, než ji přinesete na stůl.

HOKKAIDÓ POLÉVKA
v dýni
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
6 dýní Hokkaidó
4 lžíce olivového oleje
sůl
1 cibule
3cm kousek zázvoru
1 chilli paprička
2 mrkve
5 g másla
1 lžička sušené šalvěje
1 l zeleninového vývaru
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1 citron
100 ml smetany na
vaření
50 g modrého sýru
2 hrsti dýňových
semínek
2 hrsti vlašských ořechů
4 snítky tymiánu

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 170 °C. Čtyřem
dýním odkrojte vršky a vydlabejte
semínka. Zbylé dýně omyjte, rozpulte,
zbavte jader a i s kůrou nakrájejte na
měsíčky. Rozložte na plech vyložený
pečicím papírem, zakapejte 3 lžícemi
oleje, osolte a pečte 20 minut.
2. Cibuli očistěte, nakrájejte nadrobno,
zázvor najemno, chilli papričku na
kolečka. Mrkev pokrájejte nahrubo.
3. V hrnci rozpalte zbylý olej s máslem.
Zpěňte cibuli a restujte dosklovata.
Vmíchejte zázvor s chilli papričkou.
Promíchejte, přidejte mrkev, osolte
a restujte 5 minut. Vsypte pečenou
dýni, šalvěj a zalijte vývarem. Vařte
10 minut.

4. Odstavte z ohně, vlijte citronovou
šťávu, rozmixujte a vmíchejte smetanu.
Polévku rozlijte do vydlabaných
dýní, ozdobte rozdrobeným sýrem,
praženými dýňovými semínky, ořechy,
chilli papričkou a tymiánem.
JAK NA TO?
Podívejte se na videorecept:

albert.cz/videorecepty

děravá dýně

p oti duchům

BUĎME SPOLU

Zkuste letos podzimní dýni připravit
netradičně. Odřízněte vršek
a vydlabejte ji. Krásně pravidelné kulaté otvory vytvoříte jednoduše elektrickou vrtačkou. Vložte zapálenou svíčku
a přiklopte. Stylová lucerna je tu.

U JEDNOHO STOLU

GRATINOVANÉ
HRUŠKY
s nivou a ořechy
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
4 větší hrušky
125 g sýru niva
30 g vlašských ořechů

4 snítky tymiánu
sůl, pepř
4 lžičky medu

POSTUP:
1. Hrušky rozpulte, vydlabejte jádřince a naplňte
rozdrobeným sýrem. Posypte nasekanými ořechy
a tymiánem. Osolte a opepřete.
2. P
 ečte 20 minut v troubě předehřáté na 170 °C.
3. Z
 akápněte medem a podávejte.
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HOVĚZÍ VÝVAR
jako od maminky
6

porcí

135
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
300 g hovězího masa na
polévku
3 lžíce rostlinného oleje
1 bobkový list
8 kuliček nového koření
10 kuliček celého pepře
2 mrkve
2 petržele
1 cibule
1 palice česneku

30

POSTUP:
1. Rozpalte pánev a maso v ní na oleji
osmahněte ze všech stran.
2. Vložte do hrnce spolu s kořením
a očištěnou, podélně rozpůlenou
zeleninou. Cibuli ponechejte
s jednou vrstvou slupky, česnek
opláchněte, odkrojte vrchní část se
stopkou, obojí přidejte k masu.

3. Zalijte vodou, zhruba 3 cm nad
náplň hrnce, a přiveďte k varu. Vařte
minimálně 2 hodiny, můžete však
vývar nechat táhnout i přes noc. Ze
začátku vaření sbírejte pěnu.
4. Hotový vývar sceďte.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

PEČENÁ STEHNA
na žampionech
4

porce

75
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
4 kuřecí stehna
400 g žampionů
3 mrkve
2 šalotky
sůl, pepř
20 g másla
1 lžíce olivového oleje
150 g slaniny v celku
4 hrsti petrželky
100 ml bílého vína
300 ml smetany
(33 %)

POSTUP:
1. Kuřecí stehna očistěte, osolte a opepřete. Žampiony omyjte a nakrájejte na plátky. Mrkev oloupejte,
pokrájejte na kostičky, šalotku nadrobno a slaninu
na kostičky.

2. Stehna vložte do zapékací mísy, obložte zeleninou
a žampiony. Zeleninu osolte a opepřete, přidejte
slaninu, šalotku, podlijte vínem a vše pečte
přiklopené v troubě na 180 °C 45 minut.
3. Odklopte, podlijte smetanou a dopékejte 15 minut
dozlatova při teplotě 170 °C. Ozdobte petrželkou.
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SPECIALITA
Z ANGLIE
Ropucha v díře
6

porcí

55

SUROVINY:
20 g másla
1 lžíce polohrubé mouky
8 pikantních klobásek
100 g plátků slaniny
160 g hladké mouky
1 lžíce mletého hořčičného
semínka
sůl

3 vejce
200 ml plnotučného mléka
5 snítek čerstvého
rozmarýnu
1 cibule
200 ml červeného vína
500 ml hovězího vývaru
2 lžíce černorybízového
sirupu

min

Toad in a hole neboli ropucha v díře je
v Anglii oblíbené jídlo. Žádná ropucha tam
ale samozřejmě není.
32

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 220 °C horkovzduch. Kastrol nebo formu o průměru
23 cm vymažte máslem a vysypte
polohrubou moukou.
2. Každou klobásku obalte plátkem slaniny.
3. V míse promíchejte 150 g hladké mouky, hořčičné semínko a 1 lžíci soli. V další
míse rozšlehejte vejce s mlékem a do
směsi přimíchejte ochucenou mouku.
Vše vlijte do formy, vyskládejte klobáskami, posypte rozmarýnem a pečte
25–30 minut dozlatova.
4. Na omáčku opečte na másle nadrobno
pokrájenou cibuli dosklovata. Zaprašte
moukou a restujte dohněda. Zalijte
vínem a vývarem, přisypte
4 snítky rozmarýnu a vařte 25 minut
na mírném ohni do zhoustnutí. Přidejte
sirup z černého rybízu, povařte další
3 minuty a podávejte ke koláči.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

KUŘÁTKO
na hroznech
4

porce

90
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 kuře chlazené
sůl, pepř
60 g másla
2 snítky tymiánu
2 šalotky
1 bobkový list
2 lžíce olivového oleje
150 ml kuřecího vývaru
100 ml bílého vína
100 g červeného
hroznového vína

Vařte jako profík s ostrými
noži Tefal. Sbírejte body
s novou kampaní Albert!

Jako přílohu vyzkoušejte
tříbarevné hranolky
z máslové dýně,
pastináku a dýně
Hokkaidó.

POSTUP:
1. Kuře očistěte, osolte, opepřete a vložte do zapékací
mísy.
2. Poklaďte kousky másla, vložte tymián, dvě rozpůlené
šalotky, bobkový list a přelijte olivovým olejem. Podlijte
vývarem, vínem, přisypte kuličky hroznového vína
a zakryté vložte do trouby.
3. Pečte na 160 °C 1 hodinu. Odkryjte a dopečte dozlatova.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

HORKÝ CIDER
s hruškami
SUROVINY:
6 hrušek
2 pomeranče
3 lžíce brusinek
1 celý muškátový ořech
8 hřebíčků

4

porce

20
min

VEGAN

5 svitků skořice
2 snítky rozmarýnu
50 g třtinového cukru
800 ml vody
2 jablečné cidery
1 jablko

POSTUP
1. Hrušky rozčtvrťte a zbavte
jádřinců. Jeden pomeranč
oloupejte, druhý pokrájejte i
se slupkou na měsíčky.
2. Čtyři hrušky vložte do
hrnce, zbylé dejte stranou.
Přidejte brusinky, oloupaný
pomeranč, hřebíček, 1 svitek
skořice, rozmarýn a cukr.
Zalijte vodou a přiveďte
k varu. Vařte 15 minut.

3. Vlijte cider a vařte 1 minutu.
Poté přeceďte.
4. Do sklenic se silnějším sklem
rozdělte zbylý pokrájený
pomeranč, hrušku a
rozčtvrcené jablko, pár
brusinek, svitek skořice a po
jednom badyánu. Přelijte
ciderem a podávejte.

CHAI LATTE
s kardamomem
4

porce

10
min

VEGET

SUROVINY:
750 ml vody
½ lžičky kardamomu
2 lžičky skořice
7 kousků badyánu
2 lžičky sušeného fenyklu
½ lžičky muškátového oříšku
1 lžička sušeného zázvoru
8 kuliček pepře
500 ml plnotučného mléka
3 sáčky černého čaje
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POSTUP
1. Vodu s kořením a třemi kousky
badyánu přiveďte k varu, na mírném
ohni vařte 5 minut.
2. Přilijte 300 ml mléka, a až se začne
nápoj vařit, odstavte a přidejte čaj.
Louhujte 2 minuty.
3. Zbylé mléko ohřejte a našlehejte
pomocí frapovače do pěny. Hotový
nápoj sceďte, rozlijte do hrnků, ozdobte
pěnou, badyánem a posypte skořicí.

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

albert.cz/videorecepty

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

DÝŇOVÁ STRAŠIDÝLKA
SUROVINY:
250 g hladké mouky
3 lžíce krupicového cukru
3 špetky soli
155 g másla
55 g ztuženého rostlinného
tuku
7 lžic ledové vody
2 dýně Hokkaidó
20 g másla
2 lžičky skořice
¼ lžičky muškátového oříšku
1 lžička sušeného zázvoru
1 lžička mletého kardamomu
160 g třtinového cukru
1 pomeranč
1 vejce

10

kusů

100
min

POSTUP:
1. Mouku, cukr a sůl vsypte do větší mísy. Přidejte
na plátky nakrájené máslo a tuk. Pomocí prstů
vytvořte drobenku. Přilijte vodu a pouze prsty
jedné ruky vytvarujte do koule. Pokud by těsto
bylo hodně suché, přilijte ještě jednu lžíci vody.
Zabalte do potravinové fólie a vložte přes noc
do lednice nebo na 1 hodinu do mrazáku.
2. Dýni nakrájejte na měsíčky, vložte do zapékací
mísy spolu s máslem, kořením a cukrem.
Pečte 30 minut v troubě na 180 °C. Rozmixujte
s pomerančovou šťávou a nastrouhanou kůrou.
Během pečení si nakreslete na tvrdý papír
šablonu strašidýlek dle své fantazie a vystřihněte.
3. Teplotu trouby zvyšte na 200 °C. Odleželé těsto
vyválejte asi na 3 mm silný plát. Přiložte na

+1

hod na
odležení
těsta

VEGET

něj šablonu strašidýlka a menším nožem jej
kolem dokola vyřízněte. Takto postupujte do
spotřebování těsta, půl napůl plné a obličejové
obrysy. Plné díly vyskládejte na plech vyložený
pečicím papírem, na každý navršte dýňové pyré
1 cm od okraje a přiklopte obličejovou částí.
Těsta spojte přitlačením vidličky kolem dokola.
4. Potřete rozšlehaným vejcem a pečte 20–25 minut
dozlatova.

Halloween už je za rohem.
Překvapte děti strašidýlky, která
si zamilují nejen ony.
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VYHRAJ SUPER NOŽE
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JAK SOUTĚŽIT?
Inspirujte se kterýmkoli dýňovým
receptem z tohoto magazínu.
Vyfoťte hotový pokrm.
Sdílejte fotku na Instagramu
s hashtagem #albertdyne a označte
@albertceskarepublika nebo nám
ji pošlete e‑mailem či do
schránky redakce.
Tři nejlepší inspirace získají sadu
pěti nožů Expertise značky TEFAL
spolu s dřevěným blokem
a dřevěnou krájecí deskou.  

ěnou
řev
ad

UVAŘTE JAKÝKOLIV RECEPT Z DÝNĚ Z ŘÍJNOVÉHO ALBERT
MAGAZÍNU, SDÍLEJTE SVÉ FOTKY A VYHRAJTE 3× SADU
5 NOŽŮ TEFAL EXPERTISE VČETNĚ DŘEVĚNÉHO BLOKU
A DŘEVĚNÉ KRÁJECÍ DESKY!

VYH

ALBERT JSTE VY

Nejlepší fotografie zaslané do 14. 10. 2019
se objeví v listopadovém čísle.
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Redakce Albert
magazínu:
Podkovářská 2,
Praha 9, 190 00,
albertmagazin@
albert.cz

výhrzavy!
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3×

4 253

Kč

Více informací o produktech značky TEFAL najdete na www.albert.cz/noze.
Podrobná pravidla magazínové výzvy naleznete na www.albert.cz/souteze.

KDO VYHRÁL 1 000 KČ
a bio balíček v září?

@ An na Fra nk ov á

@ ma
lad

36

@ lin yp es

anka1

Děkujeme za účast všem, kdo přijali bio výzvu,
a gratulujeme výhercům. Autoři vybraných fotek
získávají poukázku v hodnotě 1 000 Kč na nákup
v Albertu a bio balíček s produkty Nature’s Promise.

OCHUTNEJTE
S NÁMI

HŘÍBKOVÝ
KRÉM
4

porce

40
min

VEGET

Až se vrátíte z lesa s plným
košíkem hub, vyzkoušejte
tuto výbornou polévku
s jemnou Zakysanou svěží
od Mlékárny Kunín.

POSTUP:
1. Cibuli nakrájejte nadrobno, houby
očistěte a pokrájejte na větší kousky
(pár nejhezčích si dejte stranou
na ozdobu), brambory oloupejte
a rozkrájejte na kostičky.
2. Ve středním hrnci rozehřejte olej
s kouskem másla. Vsypte cibuli
a restujte dosklovata. Přidejte hříbky,
osolte, posypte kmínem a opečte
dozlatova. Nakonec přisypte brambory.
Ještě minutu opékejte a podlijte
vývarem. Přiveďte k varu a vařte
15 minut.
3. Odstavte, přilijte smetanu a rozmixujte
tyčovým mixérem dohladka. Dle chuti
dosolte a opepřete.
4. V malé pánvi na kousku másla
opečte pár nejhezčích hříbků na
ozdobu polévky. Pažitku nakrájejte
nadrobno a promíchejte s olivovým
olejem. Polévku servírujte se lžící
Zakysané svěží, ozdobenou houbami
a pažitkovým olejem.

/ advertorial

SUROVINY:
1 cibule
300–400 g čerstvých hříbků
2 střední brambory
2 lžíce slunečnicového oleje
5 g másla
sůl
1 lžička mletého kmínu
1 l zeleninového vývaru
100 ml smetany na vaření
pepř
1 hrst pažitky
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce Zakysané svěží (8 %)
topinky

OCHUTNEJTE S NÁMI
NOVOU ZAKYSANOU SVĚŽÍ
•
•
•
•

8 % tuku
Skvělá do salátů
Výborná na grilovací dipy
Lahodná smetanová,
lehce nakyslá chuť
• Pro vaši štíhlou linii
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KOLEM SVĚTA

SLOVENSKÁ KUCHYNĚ
od Moniky z foodblogu LaPetit
Jsme moc rádi, že Monika Kóňová, slovenská autorka blogu
LaPetit, přijala pozvání a redakce se vypravila přímo do jejího
ateliéru na Slovensku. Vznikla tak série receptů inspirovaná jak
tradiční slovenskou kuchyní, tak jedinečným stylem Moniky.

O MONICE:
Volám sa Monika, som z Bratislavy a varenie je pre
mňa neskutočný relax. Nie je nič lepšie ako prísť
z práce, dať si s polovičkou príjemnú večeru a pohár
vína. Dúfam, že sa Vám moje kuchynské pokusy budú
páčiť, a budem rada ak, pre vás budem inšpiráciou.
Foodblog naleznete zde:
www.lapetit.sk
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Foodstyling: Monika Kóňová
Fotografie: Tomáš Babinec
Text: Monika Kóňová

KOLEM SVĚTA

PEČENÁ KACHNA
s lokšemi a červeným zelím
4

porce

SUROVINY:
1 kachna
sůl
4 lžíce kmínu
1 jablko
6 hřebíčků
2 lžíce medu
2 lžíce vody
1 cibule
1 bobkový list
4 lžíce cukru krupice
3 dl suchého červeného vína
1,5 kg červeného zelí
2 lžíce vinného octa

30
min

+1

den na
odležení

+4,5

hod na
pečení

POSTUP:
1. Očištěnou kachnu stejnoměrně nasolte
a nechte přes noc odležet v lednici.
2. V den pečení kachnu vyndejte, nechte
ohřát na pokojovou teplotu, posypte 2 lžícemi kmínu, zvenku i zevnitř.
3. Do omytého jablka zapíchejte hřebíčky
a vložte ho do břišní dutiny.
4. Kachnu vložte do pekáče, přikryjte a pečte
4 hodiny na 125 °C.
5. Vypečený omastek slijte do misky, kachnu
potřete medem smíchaným s vodou
a pečte dalších 10–15 minut na 200 °C.
Obraťte, potřete medovou zálivkou a pečte
dozlatova, asi 10 minut.

BEZ

laktózy

6. Na omastku z kachny zpěňte cibuli nadrobno a přidejte bobkový list s cukrem. Nechte
zkaramelizovat, podlijte vínem, povařte
a přidejte zelí na kousky. Osolte, přidejte
kmín a duste asi 20 minut doměkka.
7. Dochuťte octem a podávejte s kachnou
a lokšemi.

Hotové lokše potřete
sádlem a přikryjte talířem.
Okraje krásně změknou.

LOKŠE
4

porce

40
min

+1

den na
odležení

SUROVINY:
1 kg brambor
300 g hladké mouky
sůl

BEZ

laktózy

POSTUP:
1. Den předem uvařte brambory
ve slupce a nechte přes noc odležet.
2. Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno.
3. Přidejte 200 g mouky, sůl a vypracujte v těsto ve tvaru válce,
přibližně 30 cm.
4. Těsto nakrájejte na 4 rovnoměrné kusy a vyválejte lokše.
Pokud se budou lepit, posypte je zbylou moukou.
5. Opékejte na rozpálené pánvi z obou stran.
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KOLEM SVĚTA

ŠULÁNKY
s mákem
4

porce

45
min

VEGET

SUROVINY:
500 g brambor
200 g hrubé mouky
1 vejce
½ lžičky soli
150 g mletého máku
75 g moučkového cukru
100 g másla

40

POSTUP:
1. Brambory uvařte ve slupce doměkka,
nechte vychladnout, oloupejte
a nastrouhejte najemno. Přidejte mouku,
vejce a sůl. Vypracujte těsto a rozdělte
ho na 4 části. Z každé vyválejte přibližně
1 cm silnou šišku a nakrájejte na další 2cm
šištičky. Opět ručně vyválejte.

2. Šulánky vložte do osolené vroucí vody
a vařte, dokud nevyplavou na povrch.
Smíchejte s mákem.
3. Podávejte s cukrem a přelité rozpuštěným
máslem.

KOLEM SVĚTA

PIROHY
s brynzou
4

porce

45
min

SUROVINY:
600 g brambor
200 g polohrubé mouky
½ lžičky soli
1 vejce

200 g brynzy
120 g slaniny
200 g zakysané smetany
hrst libovolných bylinek

POSTUP:
1. B
 rambory uvařte ve slupce doměkka, nechte vychladnout,
oloupejte a nastrouhejte najemno. Mouku, sůl, vejce a 500 g
brambor smíchejte a vypracujte těsto.
2. N
 a náplň smíchejte zbylé brambory s brynzou.
3. T
 ěsto rozválejte na 3 mm tenký plát. Vykrajujte kolečka o průměru 8 cm, naplňte je vždy 1 lžičkou náplně, přeložte a spojte
pomocí vidličky.
4. P
 irohy vložte do osolené vroucí vody a vařte, dokud nevyplavou
na povrch, asi 5 minut.
5. N
 akrájenou slaninu orestujte na pánvi.
6. B
 rynzové pirohy podávejte se smetanou, slaninou, bylinkami
a polijte výpekem.

PAGÁČE
se škvarky
30

kusů

30
min

+45

min na
kynutí

SUROVINY:
1 kg špaldové mouky
450 g mletých škvarků
4 lžičky soli
84 g čerstvého droždí

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept

albert.cz/videorecepty

1 lžíce cukru krupice
4 vejce
200 g smetany ke šlehání (33 %)
500 ml polotučného mléka
50 g kmínu

POSTUP:
1. Do mísy prosejte mouku a promíchejte ji s 225 g škvarků a solí.
Uprostřed vytvořte ve směsi jamku a rozdrobte do ní čerstvé
droždí. Přisypte cukr, 3 vejce, zalijte smetanou, vlažným mlékem
a vypracujte v hladké nelepivé těsto.
2. Těsto rozválejte do obdélníku o tloušťce 1 cm, zasypte čtvrtinou
zbylých škvarků a přeložte na polovinu. Postup zopakujte ještě
dvakrát a nechte 30 minut odpočívat.
3. Poté těsto rozválejte na tloušťku 1,5 cm.
4. Pomocí okrouhlého vykrajovátka o průměru 3 cm vykrajujte
pagáčky, potřete vyšlehaným vejcem, posypte kmínem a škvarky.
5. Pečte 15 minut na plechu s pečicím papírem v troubě na 180 °C.
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KOLEM SVĚTA

PÁJ
s jablky

12

porcí

SUROVINY:
250 g másla
400 g hladké mouky
125 g moučkového cukru
2 lžičky prášku do pečiva
2 vejce
1,5 kg jablek
40 g skořicového cukru
50 cukru krupice
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60
min

VEGET

POSTUP:
1. Máslo pokojové teploty, mouku,
120 g moučkového cukru, prášek
do pečiva a vejce smíchejte.
Vypracujte v hladké těsto, zabalte
do potravinářské fólie a dejte na
15 minut do lednice.
2. Jablka zbavte jádřinců, oloupejte,
nastrouhejte nahrubo, zabalte do
utěrky a nechte 10 minut odstát.
Vymačkejte přebytečnou šťávu.
3. Jablka smíchejte se skořicí
a krupicovým cukrem.

4. Kulatou formu o průměru 23 cm
vyložte pečicím papírem.
5. Těsto rozdělte na dvě stejně velké
části, vyválejte na velikost formy
a pomocí válečku přendejte první
těsto do formy. Druhé těsto
propíchejte vidličkou.
6. Na těsto ve formě naneste
jablečnou náplň a přiklopte druhým
plátem těsta.
7. Pečte 20–25 minut dorůžova
v troubě na 180 °C.
8. Podávejte posypané cukrem.

ALBERT BAVÍ

CHVILKA

s křížovkou

Vyhrajte poukázku na
nákup v síti prodejen Albert
v hodnotě 300 Kč

Jak se zapojit?
Vyluštěte říjnovou křížovku
a tajenku zašlete do 14. 10. 2019
na adresu redakce Albert magazínu:
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00.

Nebo tajenku vyplňte přímo
do formuláře na webu
www.albert.cz/tajenka.
Výherkyně křížovky z čísla 9/2019:
Hana Loudínová, Pelhřimov
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ELIXÍR ŽIVOTA

KOULELO SE
jablíčko
Podzim přináší úrodu pestrobarevných jablek. Inspirujte se,
jak vybrat to pravé na čerstvý mošt, který zažene podzimní
bacily, nebo na výtečné křížaly, které v zimě jako když najde.

FRESH
plný vitaminů
4

porce

Idared jméno mé. Jsem sladký,
skvělý na pečení všeho druhu.

10
min

VEGAN

SUROVINY:
8 jablek Gala nebo Jonagold
4cm kousek zázvoru

POSTUP:
1. Jablka omyjte, rozkrájejte na čtvrtiny
a zbavte jádřinců.
2. Z
 ázvor oloupejte.
3. Jablka i zázvor postupně odšťavněte
a promíchané ihned podávejte.

Hoďte se do Gala. Krásně
voním a jsem plný šťávy.

Dámy a pánové, já jsem Golden.
Jsem křupavý a sladký, proto mě
sbalte dětem na svačinu do školy.

Já Braeburn vydržím pěkně dlouho
čerstvý, můžete si mě schovat na zimu.
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ELIXÍR ŽIVOTA

JABLEČNÉ PYRÉ
s vanilkou

BONUSOVÝ RECEPT NAVÍC najdete
exkluzivně na webových stránkách.

albert.cz/recepty

Já Jonagold mám svěží vůni
a kyselejší chuť. Hodím se na pečení.

ŠŤAVNATÉ KŘÍŽALY
se skořicí
SUROVINY:
2 kg jablek Jonagold
4 lžičky skořice

4

porce

15

min

5½

hod
pečení

VEGAN

POSTUP:
4. A
 ž jablka začnou lehce sesychat, zvyšte
1. Omytá jablka i s jádřinci nakrájejte na
teplotu na 70 °C. Po 30 minutách
velmi tenké plátky.
jablka otočte, opět poprašte skořicí
2. Troubu předehřejte na 60 °C.
a dopékejte při 60 °C dokřupava,
3. Kolečka jablek vyskládejte na 2 plechy
přibližně 5 hodin.
vyložené pečicím papírem, rovnoměrně
je posypte skořicí a vložte do trouby.
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MASO MĚSÍCE

JELENÍ GULÁŠ
Ochutnejte zvěřinu
Říjnová nabídka sezonního masa jistě
potěší leckterého labužníka. Období honů
je v plném proudu, a proto ani v Albertu
nesmí chybět jelení maso z českých lesů,
které můžete připravit třeba na ohni při
posledním letošním kempování.

JELENÍ MASO NA GULÁŠ
JE LOVENÉ JEN V ČESKÝCH LESÍCH
JE BOHATÝM ZDROJEM ŽELEZA A BÍLKOVIN
DÍKY VOLNÉMU POHYBU MÁ MINIMUM TUKU
PRO SNADNOU PŘÍPRAVU JE NAPORCOVANÉ NA KOSTKY
ZABALENO V PRAKTICKÉM VAKUOVÉM BALENÍ
46

MASO MĚSÍCE

JELENÍ GULÁŠ
z kotlíku
SUROVINY:
200 g špeku
800 g cibule
2 červené papriky
1 kg jeleního masa
4 stroužky česneku
2 mrkve
½ celeru
2 petržele
350 g sádla
6 kuliček jalovce
10 kuliček černého
pepře
3 bobkové listy

6 snítek tymiánu
1 lžíce drceného kmínu
1 lžíce mleté sladké
červené papriky
170 g rajčatového
protlaku
250 ml suchého červeného vína
2 l zeleninového vývaru
nebo vody
3 lžíce hladké mouky
200 ml studené vody

6

porcí

30
min

1½

hod na
dušení

BEZ

laktózy

POSTUP:
1. Špek nakrájejte na kostičky,
cibuli nadrobno, maso na kostky
a česnek oloupejte. Mrkev, celer
a petržel oloupejte a pokrájejte
na větší kostky.
2. V rozehřátém kotlíku osmahněte
na sádle špek. Přisypte
nakrájenou cibuli, papriku
nakrájenou na proužky, veškeré
koření kromě kmínu a papriky,
česnek a osmahněte. Přidejte
maso a nechte zatáhnout.
Vmíchejte zeleninu, zasypte

paprikou a kmínem, dochuťte
protlakem a asi minutu
opékejte. Podlijte vínem a vařte
5 minut. Vlijte vývar a duste
na mírném ohni 1,5 hodiny
nebo do změknutí masa, občas
promíchejte.
3. V hrnečku promíchejte mouku
s 200 ml vody a za stálého
míchání přidejte ke guláši.
Provařte 5 minut a podávejte
s bylinkami a čerstvým chlebem.
Podle chuti zasypte chilli
papričkou.
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

PSTRUH
v olivovém
oleji

PSTRUH, KAPR
a čas výlovů
Podzim je tu a s ním i rybí sezona a výlovy.
Ochutnejte tradiční i inspirativní recepty
z čerstvého pstruha či kapra. Tak jako
u všech surovin i z ryb Albert vybírá to
nejlepší na váš stůl.

4

porce

Udělejte si podzimní výlet
na výlov rybníka Rožmberk.
Koná se 11.–13. 10. 2019.

PROČ RYBY Z ALBERTU?
•	Pstruzi z Albertu pochází z prémiových
italských chovů. Výjimečná oblast Risorgive
plná potoků a pramenů s čistými vodami je
ideální pro zdravý a správný vývoj pstruhů.
Klíčový je také jejich chov, typický furlánský styl práce
zahrnující vášeň a odhodlání farmářů, které se přenáší
z rodičů na potomky. To vše je zárukou té nejvyšší kvality
pstruhů na pultech Albertu.
•	Kapři na pultech Albertu pochází z třeboňských rybníků. Jsou
pro nás Čechy tradiční rybou, a tedy vhodní pro náš jídelníček
i tělo. Navíc jsou čistě přírodní, chovaní tradičními způsoby už
z dob Karla IV.
•	Maso sladkovodních ryb je díky obsahu
omega 3 polynenasycených mastných kyselin
prospěšné v prevenci srdečních chorob.
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30
min

+6

hod
marinování

SUROVINY:
8 filetů pstruha
1 velká mrkev
1 paprika
1 cibule
2 stroužky česneku
200 ml olivového oleje
5 lžic jablečného octa
sůl, pepř
6 větviček
čerstvého tymiánu

BEZ

laktózy

PŘÍBĚHY Z ALBERTU
POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 180 °C,
program gril. Filety rozložte
na plech vyložený pečicím
papírem a pečte 3 minuty
z každé strany. Přendejte
do širší mělké mísy a dejte
stranou.
2. Mrkev oloupejte a nakrájejte
na kostičky. Papriku podélně
rozkrojte, zbavte semínek
a pokrájejte na nudličky. Cibuli
a česnek nakrájejte nadrobno.

3. V kastrolu zahřejte 3 lžíce oleje
a veškerou zeleninu restujte
na mírném ohni 10 minut.
Vlijte ocet, osolte, opepřete
a vložte tymián. Dvě minuty
vařte. Odstavte a vmíchejte
zbytek oleje.
4. Rybí filé okamžitě přelijte
marinádou. Nechte
vychladnout, přikryjte
potravinovou fólií a nechte
nejméně 6 hodin marinovat
v lednici.

HALÁSZLÉ
Maďarská rybí polévka
6

porcí

120
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 kapr
2 bobkové listy
4 kuličky černého pepře
2 kuličky nového koření
3 cibule
1 mrkev
1 petržel
¼ celeru
sůl
2 kapie

2 bílé papriky
2 brambory
4 lžíce rostlinného oleje
1 lžíce mleté papriky
½ lžíce pálivé papriky
1 špetka uzené papriky
5 stroužků česneku
200 ml loupaných krájených rajčat
250 ml bílého vína
2 filety pstruha
pepř

POSTUP:
1. Kapra vykuchejte, odřízněte
hlavu a ploutve. Vyřízněte
žábry, aby se neporušila žluč.
2. Hlavu a ořezy propláchněte.
Zalijte 2 litry vody, přidejte
divoké koření, oloupanou,
překrojenou cibuli a očištěnou
kořenovou zeleninu. Osolte
a hodinu vařte. Přelijte přes
cedník pro čirý vývar. Maso
oberte od kosti.
3. Zbylé cibule nakrájejte
nadrobno, kapie a papriky
na nudličky a oloupané
brambory na kostičky.

4. V hrnci rozehřejte olej,
vsypte cibuli a s paprikovým
kořením restujte 5 minut.
Přidejte prolisovaný česnek,
rajčata a podlijte bílým vínem.
Přiveďte k varu a zalijte rybím
vývarem. Vařte 10 minut.
Vsypte papriky, brambory,
osolte, opepřete a vařte
dalších 10 minut.
5. Filety pstruha nakrájejte asi
na 3cm proužky. Přidejte
do polévky a 5 minut vařte.
Vsypte obrané maso z kapra
a odstavte z ohně.
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

CARPACCIO
z kapříka
SUROVINY:
120 g kapra půleného
2 šalotky
4 lžíce bílého vinného octa

POSTUP:
1. Kapra s pomocí pinzety
důkladně vykostěte a zbavte
kůže. Ostrým nožem z filetu
odkrajujte táhlým řezem
tenké plátky. Vyskládejte je
rovnoměrně do kruhu na
4 talíře.
2. Šalotku nakrájejte nadrobno
a lžičkou navrstvěte
malé hromádky na kapří
carpaccia.
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4

porce

30
min

BEZ
lepku

4 lžíce olivového oleje
1 hrst lístků řapíkatého celeru
sůl, čerstvě mletý pepř

3. Každý talíř zakapejte
octem, olivovým olejem
a ozdobte lístky řapíkatého
celeru. Osolte a opepřete.
Podávejte s kváskovým
chlebem.

KAPŘÍ STRIPSY
se zeleninovými hranolky
4

porce

SUROVINY:
800 g kapra půleného
sůl, pepř
1 menší celer
1 batát
3 mrkve
400 ml rostlinného oleje
250 g hladké mouky

POSTUP:
1. Filety kapra zbavte kostí.
Odstraňte kůži a nakrájejte
na proužky. Osolte, opepřete.
2. Celer oloupejte, zbylou zeleninu
omyjte a vše nakrájejte na
hranolky. V kastrůlku rozpalte
200 ml oleje a zeleninu
rovnoměrně osmažte
5–10 minut. Nechte okapat na
papírovém ubrousku a osolte.
3. Připravte si trojobal.

45
min

½ lžíce sladké mleté papriky
1 lžička sušeného česneku
1 lžíce sušeného tymiánu
3 vejce
300 g strouhanky
4 menší kyselé okurky
200 ml majonézy

V první misce promíchejte
hladkou mouku s kořením,
v druhé rozšlehejte vejce a do
třetí připravte strouhanku.
Obalte kapří kousky, smažte
dozlatova a nechte okapat na
papírovém ubrousku.
4. Nastrouhejte okurky,
promíchejte s majonézou
a opepřete.
5. Kapří stripsy podávejte
s hranolky a tatarskou omáčkou.

NADAČNÍ FOND

ALBERT

BERTÍK POMOHL
i Filipovi a Míše
Charitativní program „Bertík pomáhá“ přichází s novým kolem
hlasování o projektech na podporu vzdělání a rozvoje dětí
z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Po celé
České republice můžete i vy rozhodovat o 80 projektech.
JAK HLASOVAT?

Hlasování bude letos probíhat ve všech hypermarketech a ve vybraných
supermarketech Albert od 25. září do 8. října. Za nákup nad 200 korun
získáte žeton – Bertík, kterým můžete hlasovat pro jeden ze dvou projektů
lokálních neziskových organizací. Nadační fond Albert, který letos slaví 10 let
od svého založení, rozdělí v rámci Bertíků 4 miliony korun!

KOMU BERTÍK POMÁHÁ?
Míša a Filip mají rádi zpěv. Oba bydlí v dětském
domově v Nymburce. Michaelu baví pomáhat a má ráda přírodu, a proto by se jednou
ráda stala ošetřovatelkou nebo ekoložkou. Ve
volném čase nejraději zpívá a za svůj největší
úspěch považuje společnou písničku s Milanem
Drobným. „Hlas mám na sobě nejraději,“
svěřuje se Míša. A co jí v poslední době udělalo
největší radost? „Určitě to, že se maminka přestěhovala z Ostravy blíž ke mně.“

MÍŠA A FILIP SE DÍKY BERTÍKOVI POTKALI S HONZOU BENDIGEM
Nadační fond Albert kromě finanční podpory vzdělávacích aktivit plní v rámci svého
projektu „Bertíkova štafeta“ dětem i jejich přání. Na konci prázdnin se mu podařilo
zorganizovat společné setkání Míši a Filipa s Honzou Bendigem. Nejenom že si společně
zajezdili na bobové dráze, ale hezký den zakončili jak jinak než společnou písničkou.

1

ZA NÁKUP NAD
200 KČ DOSTANETE
ŽETON BERTÍK

2

VYBERTE SI
PROJEKT, KTERÝ
CHCETE PODPOŘIT

3

Filipa ve škole nejvíce baví odborný výcvik, který
mu dopomohl k jednomu z jeho velkých úspěchů, když vyhrál druhé místo v soutěži gastrofestivalu v Poděbradech. Nejvíce ho ale láká zpěv.
„Třikrát jsem vyhrál pěvecké soutěže pro děti
z dětských domovů. Mám
i zkušenost z vystoupení
v Prodané nevěstě v Hálkově
divadle v Nymburce,“ říká Filip.
Po skončení střední školy by
chtěl zkusit přijímačky na
konzervatoř.

VHOĎTE ŽETON
DO HLASOVACÍHO
BOXU
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ODSTRANĚNÍ SKVRN

OCHRANA

Persil Discs 4v1 pronikají hluboko
do vláken a odstraňují
i ty nejodolnější skvrny.

Prací kapsle Persil Discs 4v1
jsou účinné proti skvrnám
a zároveň šetrné k vláknům.

SVĚŽEST

ZÁŘIVÉ BARVY

Užívejte si příjemnou dlouhotrvající
svěžest vašeho oblečení
díky vylepšené skladbě parfémů.

Persil Discs 4v1 rozzáří vaše
oblečení a zabraňují zašednutí
i po několika praních.

Objevte i vy nový rozměr v praní prádla
díky unikátní novince Persil Discs.
Persil Discs jsou jediné čtyřkomorové
předdávkované prací kapsle na trhu,
které v sobě ukrývají nejmodernější
mix účinných enzymů pro dokonalé
odstranění skvrn, moderní mix
rozjasňovačů pro zlepšení zářivosti
barev vašeho oblečení, optimalizovaný
mix parfémů pro dlouhotrvající svěžest
a vůni vašeho prádla a látky pečující
a chránící vlákna tkanin. Novinka
je dostupná ve variantě Regular
pro univerzální praní a Color pro vaše
barevné prádlo.
Produkty k dostání na vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

Luxusní parfémy
pro vaši toaletu
Prémiové WC bloky inspirované vůní francouzských parfémů. Dopřejte si vůni vybraných esencí i ve vaší koupelně. Bloky Bref
DeLuxe nabízejí tři varianty vůní s prvky
jasmínu, papáji, orchideje, cedrového dřeva, bergamotu nebo zázvoru. Každý parfém
se skládá ze 3 částí, podle toho, jak se které
vůně uvolňují.
Hlava (vysoké tóny) je to první, co je
po aplikaci ucítěno. Právě hlava parfému
utváří první dojem, a proto je na ni kladen velký důraz. Srdce (střední tóny) začínají naplno vynikat po odeznění hlavy.
A nakonec je to základ (nízké tóny), jsou ty
látky parfému, které prchají velmi pozvolna.

Delicate Magnolia

Magic Moonflower

Lovely Jasmine

papája

zázvor

citrus

orchidej

levandule

jasmín

cedrové
dřevo

santalové
dřevo

borovice
Produkty k dostání na vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

PRODUKTY ZNAČKY

VYHRAJTE ROČNÍ ZÁSOBU
nebo

JSOU NYNÍ V AKCI*
NAKUPTE

POŠLETE SMS

VYHRAJTE

produkty GILLETTE
a GILLETTE VENUS
v hodnotě nad 199 Kč

ve tvaru:
GILLETTE mezera
Obch mezera Trans
na číslo 725 476 231

14x ROČNÍ
ZÁSOBU GILLETTE
NEBO
GILLETTE VENUS

NOVINKA

K

Více informací naleznete na webových stránkách www.VeniceSoutez.cz/Gillette

LINICKY

TESTOVANÉ
KL

REVOLUCE V BOJI PROTI
PODRÁŽDĚNÉ POKOŽCE
*Akce platí v hypermarketech a supermarketech Albert.

INICKY

PRO
CITLIVOU POKOŽKU

Šance na výhru je každý den trvání soutěže od 16. 10. do 12. 11. 2019
ve všech hypermarketech a supermarketech Albert.
inzerce

Řada
dámské
intimní
hygieny
BELLA

Dětské pleny a podložky
HAPPY a PANDA

V HYPERMARKETECH

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ

ALBERT
NYNÍ V AKČNÍ
NABÍDCE

Dámská hygiena
BELLA 4 TEENS,
BELLA PERFECTA
a kosmetika BELLA COTTON
OD 2. 10. DO 29. 10. 2019

inzerce

VH

PLENKOVÉ
OD

KALHOTKY

NO
NÉ N
A DEN I

C

NOVINKA

Hypoalergenní • Dermatologicky testováno • Bez parfemace a bez pleťového mléka

VYŠLÁPNĚTE SI
NA ČESKO
KUPTE

TABULKOVÉ ČOKOLÁDY
ORION MIN. ZA 69 Kč. *

MLÉČNÁ
MLIEČNA

PROJDI
PRAVČICKOU BRÁNOU
S BOHATOU ČOKOLÁDOU
ORION

POŠLETE SMS
S ÚDAJI Z ÚČTENKY.

VYHRAJTE

ILUSTRAČNÍ FOTO.

STYLOVÉ E-KOLO ANEBO
LEGENDÁRNÍ TENISKY.

155×
POUKAZ

8×
E-KOLO

2 000 Kč
NA BOTASKY

CRUSSIS

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.ORION-SOUTEZ.CZ. SOUTĚŽ PROBÍHÁ OD 1. 10. DO 31. 10. 2019.
* SOUTĚŽ SE NEVZTAHUJE NA ČOKOLÁDY STUDENTSKÁ PEČEŤ.

inzerce

THE SINGLETON OF DUFFTOWN JE ŽIVÁ,
MODERNÍ WHISKY S LEHKOU, BOHATOU,
PERFEKTNĚ VYVÁŽENOU HEDVÁBNOU CHUTÍ
Whisky zraje v kombinaci sudů po sherry, které dodávají
bohaté ovocné tóny, a sudů po bourbonu, které naopak
dodávají medové náznaky vanilky.
Výsledná whisky je hedvábně jemná, plná chuti a je ideální
vstupní branou do světa single malt whisky.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
pijsrozumem.cz

inzerce

VÝROBEK JE DOSTUPNÝ V HYPERMARKETECH ALBERT.

KUP JIHLAVANKU, ZÍSKEJ MOKA KONVIČKU
A SOUTĚŽ O ROČNÍ ZÁSOBU KÁVY
JIHLAVANKA!

Kup na hypermarketu Albert výrobky Jihlavanka Café
Arabica, Espresso a Café Crema v min. hodnotě 149 Kč,
získej navíc originální Moka konvičku a zapoj se do
soutěže o roční zásobu kávy Jihlavanka*
* Moka konvičku obdržíte na informacích hypermarketu Albert oproti předložení účtenky. Výdej konviček
probíhá v termínu od 2. 10. do 15. 10. nebo do vydání zásob. Soutěž o roční zásobu kávy Jihlavanka probíhá
v termínu od 2. 10. do 29. 10. 2019. Více informací na www.jihlavanka-soutez.cz

Předvánoční čas
pllný
pl
ný chutí

POEX Velké Meziříčí, a.s., Třebíčská 384, 594 01 Velké Meziříčí

tel. 566 502 711 | www.poex.cz
inzerce



CHUŤ

zpomalit
ČAS

VYHRAJ

SOUTĚŽ

1 z 20 voucherů v hodnotě
3000 Kč na nákup stylových
hodinek JVD!
Nakup výrobky Colgate/Palmolive
v minimální hodnotě 99 Kč
a vyhraj.
Více informací na www.colgatepromo.cz
Soutěž trvá od 2. 10. do 15. 10. 2019

inzerce

BOHATŠÍ CREMA PRO NEOBYČEJNÝ
CHUŤOVÝ ZÁŽITEK

BOHATÁ CREMA

PROTOŽE KÁVA NENÍ
JENOM ČERNÁ

& win

350×
350×

Kup jakékoliv 2 Semtexy
a vyhraj svítící masku
nebo další dárky

Při koupi 2 Semtexů získáte výherní los, každý los vyhrává.
Akce platí od 16.10. do 29.10. 2019 nebo do vydání losů
na všech hypermarketech Albert.

350×

inzerce

Pro doma i na cesty nebo jen tak na chuť...

Express System+
UŽÍVEJTE
SI POHODU
DOMOVA

Nakupte výrobky SPONTEX
za 129 Kč, zaregistrujte se
na microsite a vyhrajte!

1x

Úklid na rok
ZDARMA

% mikrovlákna,
• Náhrada ze 100
kerou
která zachytí veš
kost
nečistotu a vlh

sada na úklid
SPONTEX

Microfiber
XXL 4+1

6x

od 7. 10. do 7. 11.

oždímací

í sam
• 360 ° rotačn
mechanismus

18x

kávovar Nespresso
Krups Citiz & Milk
Silver

Soutěž probíhá

plochý mop
• Systémový
hlavou
s obdélníkovou

hadříky
• Víceúčelové
z mikrovlákna
použití
• Účinné i bez
edků
čistících prostř
e na prodejnách
• Nově najdet
et
Albert hypermark

2019

www.spontex.cz/soutez/albert
inzerce

SLADKÁ TEČKA

DOMÁCÍ CUKRÁRNA
jako z první republiky
Plisovaná sukně, teplé punčochy, vlněný
svetr a kolem krku bílé perly. Studené světlo
a vlhko se dobře snáší třeba za oknem
kavárny. Je čas na horkou kávu nebo čaj
do dlaní a k tomu nějaký ten dezert. Anebo
si skvělou kavárnu vytvořte u vás doma.

1

70

PUNČOVÝ DORT

SLADKÁ TEČKA
2

INDIÁNKY V TMAVÉ
A BÍLÉ ČOKOLÁDĚ
3

4

Foodstyling: Adéla Srbová
Fotografie: Tomáš Babinec
Text: Adéla Srbová

SACHERŮV DORT

ALŽÍR
LEDOVÁ KÁVA

71

SLADKÁ TEČKA

PUNČOVÝ
DORT
neboli punčák
30

porcí

72

80
min

+1

den na
chlazení

VEGET

SUROVINY:
10 vajec
300 g cukru krupice
15 lžic horké vody
260 g polohrubé mouky
½ lžičky prášku do pečiva
200 g malinové marmelády
potravinářské barvivo
(žluté a růžové)
550 g moučkového cukru
10 ml punče
1 lžíce oleje
1 grapefruit
50 g hořké čokolády

POSTUP:
1. Žloutky s krupicovým cukrem a 10 lžícemi vody ušlehejte do nadýchané pěny, bílky dotuha. Vmíchejte prosátou mouku s práškem do pečiva. Hotové těsto rozdělte na dvě poloviny.
2. První půlku těsta vlijte na vyšší plech vyložený pečicím papírem
a pečte 15 až 20 minut v troubě předehřáté na 180 °C. Po vychladnutí těsto vyklopte a pomocí nitě rozkrojte vodorovně na
dvě poloviny. Obě potřete malinovou marmeládou.
3. Zbylé těsto rozdělte na další dvě poloviny, jednu smíchejte
s kapkou růžového potravinářského barviva a druhou s kapkou
žlutého.
4. Do stejné formy vyložené pečicím papírem vlijte z jedné strany
žluté a z druhé růžové těsto, tak aby se zhruba v půlce spojila.
Pečte 15 až 20 minut na 180 °C.
5. Po vychladnutí těsto vyklopte a každou obarvenou polovinu
rozkrojte podélně na dva díly. Barevná těsta poskládejte tak,
aby vznikly čtyři pruhy, střídavě žluté a růžové.
6. V hlubokém talíři smíchejte 300 g moučkového cukru, 5 lžic horké vody a punč. Pruhy barevného těsta namáčejte do punčové směsi, skládejte na těsto a potřete marmeládou. Přiklopte
zbylým těstem potřeným marmeládou.
7. Dort přikryjte pečicím papírem a nechce ztuhnout v ledničce
přes noc.
8. Na polevu důkladně rozmíchejte zbylý moučkový cukr s olejem,
přidejte 2 lžíce šťávy z grapefruitu a přelijte jí sestavený dort.
Dort pokapejte čokoládou, rozpuštěnou ve vodní lázni.

SLADKÁ TEČKA

INDIÁNKY
v tmavé a bílé
čokoládě
20

porcí

90
min

+2

hod na
sušení

+2

hod na
chlazení

VEGET

SUROVINY:
2 lžíce vody
150 g cukru krupice
6 vajec
90 g kukuřičné mouky
10 g bramborového škrobu
1 lžíce jahodového džemu
200 g bílé čokolády
200 g tmavé čokolády
130 g rostlinného oleje

Tento recept
doporučujeme spíše
zdatným milovníkům
pečení.

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 160 °C.
2. Vodu, 50 g cukru a 4 bílky
vyšlehejte dotuha. Prosátou
mouku, škrob a 4 žloutky
smíchejte a opatrně vmíchejte
k bílkům.
3. Směsí naplňte cukrářský sáček
a tvarujte piškoty o průměru 3 cm
přímo na plech s pečicím papírem.
Pečte 12 minut, troubu vypněte
a nechte chvíli dojít.
4. Padesát gramů cukru přidejte
k 2 bílkům a ušlehejte na tuhý
sníh. Připravte si cukrový rozvar:
Zbylý cukr vsypte do hrnce
a přidejte vodu tak, aby byla
v rovině s cukrem. Za stálého
míchání ohřejte na 120 °C, ověřte
potravinářským teploměrem. Poté
opatrně zašlehejte do bílků
a přimíchejte jahodový džem.
5. Cukrářský sáček naplňte hotovou
směsí, ozdobte vychlazené piškoty
a nechte uschnout v pokojové
teplotě.
6. Ve vodní lázni rozehřejte zvlášť
bílou a tmavou čokoládu.
Rozehřátou ji promíchejte vždy
s polovinou oleje. Vychladlé
špičky polijte čokoládou a nechte
zatuhnout v lednici.
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SLADKÁ TEČKA

SACHERŮV
DORT
Klasika
z Vídně
12

porcí

85
min

VEGET

SUROVINY:
280 g hořké čokolády (70 %)
140 g másla
115 g cukru krupice
5 vajec
85 g mandlové mouky
55 g hladké mouky
200 g meruňkového džemu
200 ml smetany ke šlehání (30 %)

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 180 °C.
2. Ve vodní lázni rozehřejte
140 g hořké čokolády, nechte
vychladnout.
3. V míse ušlehejte změklé máslo,
za stálého míchání přidejte
cukr, vmíchejte vychladlou
čokoládu a po jednom přidejte
žloutky. Mouky prosejte
a přidejte ke směsi.
4. Bílky vyšlehejte dotuha
a po třetinách přidávejte
do čokoládové směsi. Zlehka
promíchejte.
5. Těsto vlijte do formy
o průměru 23 cm a pečte
45 minut.
6. Meruňkový džem zahřejte
a potřete jím vršek a boky
vychladlého korpusu.
7. Ve vodní lázni rozpusťte zbylou
čokoládu. Smetanu přiveďte
k varu a po třetinách vmíchejte
do rozpuštěné čokolády.
8. Dort polevou polijte a nechte
vychladnout.
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SLADKÁ TEČKA

ALŽÍR
Ledová káva
1

porce

10
min

VEGET

SUROVINY:
100 g smetany ke šlehání (30 %)
1 lžička cukru krupice
0,5 dl vaječného likéru
led
250 ml instantní kávy
1 špetka muškátového oříšku

POSTUP:
1. Smetanu smíchejte
s cukrem a vyšlehejte
dotuha. Dejte do lednice.
2. Do vysoké sklenice vlijte
vaječný likér, přidejte pár

kostek ledu a zalijte kávou
smíchanou se špetkou
muškátového oříšku.
3. Ozdobte šlehačkou
a posypte muškátovým
oříškem.

Pro intenzivnější chuť přidejte
na dno sklenice dvě lžíce
vanilkové zmrzliny nebo kávu
polijte karamelem.
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Rádi vám předvedeme, co v nás doopravdy je!
www.vinarstvibreclav.cz

