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INSPIRACEEDITORIAL

Naši milí milovníci dobrého jídla,  
říjen je z posledních měsíců v roce, kdy se v sadech ještě sklízí zbylá úroda ovoce. Vítr na 
strništích sílí, a tak není nad to, zabalit se do huňatého svetru a dát si něco dobrého. Na 
vinicích dozrály sladké bobule, a v říjnovém čísle vás tak čeká téma, nejen jak vařit s vínem, 
ale také jak víno správně k jídlu vybrat či jakou zvolit sklenici. Poslední teplejší slunečné dny 
konce babího léta vytáhnou celou rodinu nebo partu na dlouhou procházku. Pouštění draků 
na modré obloze, teplo ohníčku i dlouho připravované pečínky. Tak voní podzim. V rubrice 
Elixír najdete plný košík ovoce ze sadu: jablka, hrušky a nápadité recepty s nimi. A na cestě 
kolem světa se tentokrát vydáme do podzimní Provence, části Francie přímo stvořené pro 
dobré jídlo a pití a umění užívat si život. A na závěr trocha strašení – Halloween, anglosaský 
svátek, který zdomácněl i u nás. Připravte pro děti strašidelné sladké dobrůtky.
Zkrátka plná dávka inspirace a receptů je tu pro Vás i v říjnu.
 
Stojí za to jíst lépe.

 
Váš Albert
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ZÁKLADNÍ TIPY NA PÁROVÁNÍ 
JÍDLA S VÍNEM:

SVÁTEČNÍ POKRM SI ZASLOUŽÍ 
TAKÉ KVALITNÍ VÍNO
Pokud se rozhodnete připravit si 
skutečnou lahůdku, jako třeba steak 
nebo rybu, zvolte tomu také kvalitou 
odpovídající víno. Naopak k rychlému 
sendviči nemusíte vytahovat ze sklípku 
láhev, kterou jste si šetřili pro zvláštní 
příležitost.

LEHKÉ S LEHKÝM, PLNÉ S PLNÝM
Jídla méně výrazné chuti se dobře 
doplní s lehkými víny. Naopak jídla 
s výraznou kořeněnou příchutí je 
dobré podávat se stejně bohatým 
a výrazným vínem.

BÍLÉ VERSUS ČERVENÉ
Obecně si lze pamatovat jednoduché 
pravidlo, že bílá vína se hodí spíše 
k bílým masům – drůbeži a rybám, 
naopak červené k masu červenému.

PÁROVÁNÍ
Některé odrůdy vín jsou univerzál-
nější než jiné, a hodí se tedy k více 
pokrmům. Jsou to z bílých vín méně 
aromatické odrůdy, jako Ryzlink nebo 
Veltlínské zelené, z červených pak 
vína s nižším obsahem tříslovin, jako 
třeba Modrý Portugal nebo Rulandské 
modré. Ke slaným jídlům jsou vhodná 
vína s větším podílem kyselin.

ČAS BOBULÍ
v Albertu
Dobré víno jde s dobrým 
jídlem ruku v ruce. Ne každý 
má ale úplně jasno v tom, jak 
vína s jídlem správně párovat, 
jak na základní vinné omáčky 
nebo jak zvolit správnou 
sklenici. Proto je tu dávka 
říjnové inspirace, abyste se 
nejen v období vinobraní, 
ale po celý rok cítili ve výběru, 
servírování i vaření s vínem 
sebejistě jako profesionálové.

INSPIRACE
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SPRÁVNÁ SKLENKA
k dokonalé chuti

TIPY NA VÍNA
z Moravian Collection:

Sladká vína Šumivá vínaStředně těžká
červená vína

Těžší
červená vína

RoséBílá vína

RULANDSKÉ MODRÉ:

Víno nádherné vůně sušených 

lesních malin a jahod, s dotekem 

brusinkového džemu. Chuť je plná 

a dlouhá, s tóny ostružin v čokolá-

dě a orientálního koření.

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ:
Decentní vůně mandarinek, anana-
su a dalšího žlutého tropického 
ovoce. Chuť je harmonická, mírně 
kořenitá, s tóny žlutého melounu 
a pepře v pikantním závěru.

TRAMÍN ČERVENÝ:
Originální a zajímavou vůni čerstvé-
ho ananasu a květů růží doprovází 
v chuti tóny žlutého tropického 
ovoce a pomerančové kůry. V dlou-
hém závěru skvělá kořenitost.

SVATOVAVŘINECKÉ:
Ve vůni tohoto vína se objevují 
sušené švestky s decentním kouřo-
vým doprovodem. Chuť je elegant-
ní, středně plná, s nádechem višní 
a skořice.

INSPIRACE
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SUROVINY:
400 g zámeckých brambor
4 mrkve 
sůl
800 g chlazené tresky
30 g másla
3 snítky čerstvého tymiánu
2 snítky čerstvého rozmarýnu
4 stroužky česneku
pepř
200 ml omáčky beurre blanc

Zeleninu 
k rybě lze 
obměnit 
kedlubnou, 
brokolicí, 
květákem, 
hráškem 
nebo kukuřicí.

PEČENÁ TRESKA
s omáčkou
beurre blanc

POSTUP:
1.  Brambory ve slupce povařte 15 minut, 

sceďte. Z mrkví odkrojte nať tak, aby jí 
asi 2 cm u mrkve zůstalo. Oloupejte 
a rozkrojte podélně na čtvrtky. Vařte 
v osolené vodě 3 minuty, také sceďte.  

2.  Rybu naporcujte na 4 díly. Ve velké 
pánvi ji opečte na 20 g másla 
s bylinkami a promáčklými česneky, 
z každé strany 2–3 minuty dle výšky 
filetů. Osolte a opepřete.

3.  Ve vedlejší pánvi na zbylém másle 
orestujte přepůlené uvařené brambory 
s mrkví.

4.  Rybu podávejte s bramborovomrkvovou 
přílohou a omáčkou beurre blanc, jejíž 
recept najdete na vedlejší straně.

4
porce

30
min

BEZ 
lepku

INSPIRACE
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1.  Do kastrůlku vsypte oloupanou a nahrubo nakrájenou šalotku a podlijte vínem.

2.  Osolte a vsypte pepř. Přiveďte k varu.
3.  Za občasného míchání na mírném ohni 

vařte do odpaření ¾ množství tekutiny, 

asi 15–20 minut. Odstavte.

4.  Postupně metličkou zašlehejte kostičky 
másla. Máslo musí být vychlazené.

5.  Nakonec omáčku propasírujte přes 

jemné síto. Pokud by byla omáčka 

příliš řídká, vmíchejte ještě další máslo. 

Omáčku ochutnejte a případně dosolte.

SUROVINY:
4 šalotky
400 ml suchého vína (Veltlínské 
zelené) 
sůl
6 kuliček celého pepře
250 g másla

VYUŽITÍ MÁSLOVÉ 
OMÁČKY:
Bílá masa, především ryby, 
drůbež a mořské plody. 
Vhodné také k těstovinám, 
rýži a zelenině.

Základní omáčka je 
ještě lepší, pokud do 
ní přidáte bylinky. Již 
během vaření lze přidat 
tymián, rozmarýn či 
bobkový list. Nebo 
vmíchejte do hotové 
omáčky najemno 
nakrájenou pažitku, 
petržel či koriandr. 
Někdy se do beurre 
blanc přidává šafrán 
pro dosažení oranžové 
barvy nebo med pro 
nasládlejší chuť.

MÁSLOVÁ OMÁČKA 
S VÍNEM
beurre blanc

4
porce

30
min

VEGET

INSPIRACE
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F ancou

KUŘECÍ
MASO NA 
ŽAMPIONECH
a bílém víně

4
porce

70
min

SUROVINY:
20 g másla
2 lžíce slunečnicového 
oleje
sůl, pepř
800 g kuřecích prsních 
řízků
100 g slaniny v celku
1 šalotka
1 bobkový list 
1 snítka čerstvého 
rozmarýnu
2 snítky čerstvého 
tymiánu

150 g žampionů
2 mrkve
150 ml bílého vína 
(Tramín červený) 
200 ml vody
1 kostka kuřecího 
bujónu
200 ml smetany (12 %)

POSTUP:
1.  Na másle s trochou oleje zprudka opečte 

osolené a opepřené kuřecí maso. 
2.  Vyjměte, vsypte najemno nakrájenou 

slaninu, šalotku, bobkový list, rozmarýn 
a tymián. Opékejte 3 minuty. Přidejte 
plátky očištěných žampionů a opékejte 
další 3 minuty. Vsypte na kolečka 
nakrájené mrkve, promíchejte a podlijte 
bílým vínem. Nechte odpařit alkohol, vlijte 
vodu a rozdrobte bujón. Opět zamíchejte.

3.  Na mírném ohni duste 40 minut. Před 
koncem dušení zjemněte smetanou, 
osolte a opepřete.

Vhodnou přílohou jsou 
šťouchané brambory 
nebo čerstvé pečivo 
francouzského typu.

INSPIRACE
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POCTIVÉ
HOVĚZÍ RAGÚ
na červeném víně

4
porce

220
min

SUROVINY:
sůl
800 g hovězího 
zadního 
500 ml 
červeného vína 

(Rulandské 
modré)
2 bobkové listy
3 snítky 
čerstvého 
tymiánu

2 snítky 
čerstvého 
rozmarýnu
5 kuliček 
nového koření
4 stroužky 

česneku
150 g špeku
3 cibule
3 mrkve
200 g 
žampionů

POSTUP:
1.  Osolené maso naložte den 

předem do červeného vína 
spolu se svázanými bylinkami, 
novým kořením a oloupaným 
česnekem. 

2.  V hrnci vhodném do trouby 
rozpalte drobné kostičky špeku 
a zprudka v něm opečte ze 
všech stran okapané maso. 
Maso vyjměte, vsypte jednu 
najemno nakrájenou cibuli, zbylé 
překrojené na poloviny, kolečka 

mrkve a oloupané žampiony. 
Opékejte 3 minuty, vraťte maso 
a podlijte vinnou marinádou. 
Přiklopte a pečte v troubě na 150 °C 
2 hodiny.

3.  Maso odkryjte a dopékejte 
1 hodinu na 170 °C. Občas polévejte 
výpekem.

4.  Před podáváním vyjměte provázek 
s bylinkami. Maso natrhejte nebo 
nakrájejte a zasypte čerstvým 
tymiánem.

+12
hod 

marinování

Bylinkám svázaným 
potravinářským 
provázkem 
dohromady říkají 
kuchaři bouquet 
garnis (buket garni). 
Název pochází 
z francouzštiny.

Hovězí ragú snadno připravíte 
i v tlakovém hrnci Tefal. Při vaření tak 
ušetříte přes 2 hodiny času. Nejprve 
postupujte stejně jako v receptu, maso 
však nakonec nevkládejte do trouby, ale 
zaklopte, nechte hrnec natlakovat a na 
mírném ohni maso 40 minut vařte.

Hrnec Tefal Clipso Minut šetří čas 
i peníze. Sbírejte body za nákup 
v Albertu a v podzimní kampani získejte 
pomocníky do kuchyně od značky Tefal.

BEZ
lepku

INSPIRACE
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F ancou

PRAVÁ
BOLOŇSKÁ
OMÁČKA
s čerstvými
tagliatelle

4
porce

205
min

SUROVINY:
100 ml olivového oleje
1 cibule
1 mrkev
2 stonky řapíkatého celeru
3 stroužky česneku
1 lžíce oregana
600 g mletého hovězího
400 g mletého vepřového
200 ml červeného vína 
(Svatovavřinecké) 
1 l vody
2 lžíce rajčatového protlaku
200 ml mléka
¼ lžičky mletého 
muškátového oříšku
sůl, pepř
400 g čerstvých chlazených 
tagliatelle (tagliatelle 
all’uovo) 
40 g pecorina

POSTUP:
1.  Na pánvi s rozehřátým olivovým 

olejem restujte 5 minut zeleninu 
nakrájenou na kostičky. Zasypte 
oreganem a přidejte hovězí 
a vepřové maso. Promíchejte, aby se 
maso dobře promísilo se zeleninou. 
Podlijte červeným vínem a počkejte 
do odpaření alkoholu. 

2.  Ve vlažné vodě metličkou 
rozšlehejte rajčatový protlak a vlijte 
jej do masové směsi. Promíchejte 
a vařte na mírném ohni 3 hodiny.

3.  Na posledních 20 minut přilijte 
mléko, dochuťte solí a pepřem.

4.  Těstoviny uvařte dle návodu na 
obalu. Podávejte s boloňskou 
omáčkou a najemno strouhaným 
pecorinem.

INSPIRACE
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KACHNÍ STEHNA
se švestkovou omáčkou 
SUROVINY:
6 snítek čerstvého 
rozmarýnu
5 stroužků česneku
sůl
4 kachní stehna 
chlazená

500 g brambor 
typu C
3 petržele
200 ml červeného 
vína (Zweigeltrebe 
bio)
2 lžíce švestkových 

povidel
1 lžíce třtinového 
cukru 
1 badyán
⅛ lžičky 
muškátového 
oříšku

1 celá skořice
pepř
4 kuličky jalovce
100 g švestek 
100 g másla
150 ml smetany 
na vaření (12 %)

POSTUP:
1.  Na dno pekáče dejte 5 snítek rozmarýnu a celé promáčklé stroužky česneku. 

Navrch položte osolená stehna. Pečte v troubě předehřáté na 170 °C 60 minut. 
2.  Půl hodiny před dopečením uvařte oloupané brambory s petrželí v osolené 

vodě, 20 minut.
3.  V kastrůlku rozšlehejte metličkou víno s povidly a cukrem, přidejte koření 

a za stálého míchání přiveďte k varu. Vsypte vypeckované švestky a nechte 
na mírném ohni 5 minut probublávat.

4.  Z hotových stehýnek slijte tuk a maso přelijte připravenou omáčkou. Vraťte 
na 15 minut do trouby. V polovině času stehna ještě jednou přelijte.

5.  Dokončete kaši. Uvařené brambory s petrželí slijte. Vložte ½ množství másla 
a nahrubo rozmačkejte šťouchadlem. Po částech zapracujte teplou smetanu 
a druhou ½ másla. Nakonec kaši ochutnejte a případně dosolte.

6.  Kachní stehna podávejte s bramborovou kaší, přelité omáčkou. Ozdobte 
větvičkou rozmarýnu.

4
porce

95
min

INSPIRACE
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F ancou

PRKÉNKO 
DELIKATES
k vínu

SUROVINY:
1 balení Paté selection Albert Excellent
150 g pancetty Albert Excellent
100 g Tapas jamón serrano + chorizo 
+ salchichón Albert Excellent
150 g sýra Fourme d’Ambert 
100 g oliv Trio regione Albert Excellent
100 g kváskových Minicrackers Active

CABERNET 
SAUVIGNON ROSÉ:
Pozor na omyl, že růžové 
víno vzniká ze směsi 
červeného a bílého vína. 
Růžové víno se vyrábí 
podobným způsobem jako 
vína červená, z modrých 
hroznů. Růžové víno je 
výtečné třeba ke kozím 
sýrům.

FRANKOVKA, 
POZDNÍ SBĚR:
Vybrané delikátní uzeniny 
nebo paštiky řady 
Albert Excellent můžete 
podávat s červenými 
víny. Vyzkoušejte třeba 
Frankovku, pozdní sběr, 
z řady Moravian Collection, 
v jejíž plné, dlouhé 
a harmonické chuti se 
objevuje malinový džem 
a čerstvě umletá skořice.

CHARDONNAY:
Bílá vína jsou skvělým 
nápojem k sýrům, 
především těm méně 
aromatickým. Chardonnay 
můžete podávat společně 
s měkkými sýry s bílou 
plísní nebo také dalšími 
polotvrdými sýry.

Pro doplnění prkénka plného 
delikates můžete společně 
se sýry a uzeninami použít 
také kuličky hroznového vína, 
krekry nebo třeba fíkový džem.

INSPIRACE
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Jak se zapojit?
Vyluštěte křížovku z aktuálního čísla a tajenku zašlete 
do 11. 10. 2020 na adresu redakce Albert magazínu: 
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte přímo 
do formuláře na webu www.albert.cz/tajenka. Výhercem 
křížovky ze září 2020 se stal František Hromádka, Šlapanice.

ŘÍJNOVÉ
luštěníčko

S dobrým dezertem nebo sklenkou 
vína jde luštění v říjnu jedna báseň. Za 
správně vyplněnou tajenku můžete vyhrát 
dárkovou kartu na nákup v síti prodejen 
Albert v hodnotě 300 Kč.
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ALBERT BAVÍ

http://www.albert.cz/tajenka
http://www.albert.cz
http://www.albert.cz
http://www.albert.cz


WOK NUDLE 
S KUŘETEM 
A TERIYAKI  
OMÁČKOU

CORNETTI 
RIGATI  
S KUŘETEM 
GYROS

PENNE  
S TUŇÁKEM 
A OLIVAMI

PENNE TRICOLORE 
S RAJČATOVOU 
SALSOU  
A MASOVÝMI 
KULIČKAMI

KOKOSOVÉ KUŘE  
S BASMATI RÝŽÍ  
A ZELENINOU

QUINOA SE 
ZELENINOU, 
OŘÍŠKY A 
ZÁZVOROVÝM 
DRESINKEM

OCHUTNEJTE 
EXOTIKU
Vyzkoušejte široký výběr jídel z celého světa. 
Rozšířili jsme řadu Albert Fresh Bistro  
o novinky s prvky světových kulinářských 
tradic, od asijské po středozemní 
kuchyni. Máte chuť na něco lehkého, 
či sytějšího? S masem, nebo bez?  
U nás si vybere každý! Ideální 
oběd či večeře v praktickém 
balení i na cesty.

DOBROU CHUŤ!

NOVINKY

16



FUSILLI  
S TUŇÁKEM 
A RAJČATY

EXOTICKÉ KUŘE  
S KARI RÝŽÍ  
A ZELENINOU

MASALA 
KARI RÝŽE SE 
ZELENINOU

RADIATORI  
S BROKOLICÍ 
A CUKETOU

DOBROU CHUŤ!

EXOTICKÉ KRÁSKY JSOU TU!

Nová originální řada polévek Albert 
Fresh Bistro se inspiruje recepty asijské 
kuchyně a skvěle se hodí pro ty, kteří 
touží po neotřelých kombinacích chutí! 

Bangkok taste  
– delikatesní polévka v thajském stylu

Tokyo taste  
– lahodná polévka inspirovaná tradiční 
japonskou kuchyní

Bombay taste  
– bohatá polévka inspirovaná typickým 
jihoindickým receptem 

BANGKOK,  
TOKIO, BOMBAJ  
S VŮNÍ DÁLEK

EXOTICKÁ POLÉVKA 
SE ZELENINOU  

A HOUBAMI 
SHIITAKE

EXOTICKÁ POLÉVKA  
S CIZRNOU  
A KOKOSOVÝM MLÉKEM

EXOTICKÁ POLÉVKA  
S KUŘECÍM MASEM  
A BOBY EDAMAME

17

NOVINKY
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KŘEN
má sílu i říz

TRŽNICE

V české kuchyni jsem oblíbený 
pro svou jedinečnou štiplavou 
chuť. Navíc mám také léčivé 
účinky, podporuji trávení 
a působím proti podzimním 
nachlazením. Říz dodám poma-
zánce z červené řepy, uzenému 
masu i smetanové omáčce. 
Obzvlášť mi to sluší na podzim 
s nastrouhanými jablky. 

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

Na našem území roste můj jediný druh, a to křen selský. 
Původně pocházím z Moldávie a jižní Ukrajiny, ale rozší-
řený jsem v celé mírné oblasti Evropy i Asie. Proto
mě často najdete také v ruské, ukrajinské či maďarské 
kuchyni. V Asii je pak používaný a oblíbený křen wasabi.

Moje sklizeň probíhá na podzim a na jaře. V nejlepší kon-
dici mě udržíte ve sklepě ve vlhkém písku, a to dokonce 
až do jara. Stále přitom budu chutnat jako čerstvý. Nebo 
mě uchovejte v papírovém sáčku v chladničce, maximál-
ně po dobu 2 týdnů. Můžete mě i nakrájet na kousky 
a zamrazit.

RADY Z TRŽNICE

TRŽNICE
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NÁPADY DO KUCHYNĚ

1.  Nejlepší jsem čerstvě oloupaný 
a nastrouhaný, moje hořčičné silice totiž 
rychle vyprchají. Nesvědčí mi také delší 
tepelná úprava, při té hořknu. 

2.  Pokud jsem příliš ostrý, zjemníte mě 
přidáním smetany.

3.  Tip na podzim: Smíchejte mě s medem 
a zkuste použít při kašli a silném zahle-
nění.

4.  Příprava do zásoby: Nakrájejte 300 g 
křenu na kolečka a rozmixujte s 2 dl 
převařené vody, 1 dl oleje, lžící cukru, 
lžící octa a lžičkou soli. Vytvořenou kaši 
naplňte do malých skleniček od přesnídá-
vek a uložte do lednice.

TRŽNICE
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

jednoduše, ychle a se onně

5×
DO 30 MINUT
Kapusta, červená řepa, zelí i mrkev: všechna tato zelenina je právě teď v sezoně. 

Nebojte se koupit třeba větší kapustu, využijete ji hned do několika receptů, které 
doma hravě zvládnete do 30 minut.

Víte, že jíst sezonně a lokálně je skvělé i pro vaše tělo?
Více se tak přiblížíte stravování, které je pro lidský organi-
smus přirozené, a získáte potřebné živiny, jež jsou žádoucí 
právě v daném ročním období. Podzimní zelenina a ovoce jsou 
navíc skvělé v tom, že se dá řada z nich déle skladovat.
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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VEGGANO BURGER ALBERT
se zeleninovými hranolky
 
 
SUROVINY:
2 mrkve
2 petržele
100 g bramborového 
škrobu
205 ml slunečnicového 

oleje
sůl
150 g majonézy 
2 lžičky dijonské hořčice
1 hrst hladkolisté petržele
2 velké listy kapusty
4 veggano burgery Albert
4 řemeslné bulky

POSTUP:
1.  Mrkev a petržel nakájené na tenké delší 

nudličky obalte v bramborovém škrobu. 
Smažte na 200 ml rozpáleného oleje 
dozlatova 3 minuty. Na papírovém ubrousku 
prosolte a nechte okapat. 

2.  V misce rozmíchejte majonézu, dijonskou 
hořčici a velmi drobně nakrájenou petržel. 
Dejte stranou.

3.  Omyté, okapané kapustové listy rozpulte, 
vykrojte stvoly a opečte na zbylém oleji 
1 minutu z každé strany. Vyjměte a opečte 
placičky burgerů, z každé strany 4 minuty. 

4.  Bulky podélně rozkrojte, namažte 
majonézovou omáčkou, vložte kapustový 

list, burger, hranolky a přiklopte druhou 
polovinou bulky. 

1 porce obsahuje: ENERGIE: 833 kcal, 42 % / BÍLKOVINY: 29 g, 41 % / TUKY: 55 g, 87 % / SACHARIDY: 54 g, 21 %       

4
porce

20
min

VEGET
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SUROVINY:
4 chlazení pstruzi
sůl
2 lžíce koření na 
ryby
4 stroužky česneku
60 g másla
1 citron
150 g kuskusu 
Albert
1 zeleninový bujón
3 lžíce olivového 
oleje
2 mrkve

200 g růžičkové 
kapusty
200 g zelených 
fazolek
2 předvařené 
červené řepy
pepř
1 hrst hladkolisté 
petržele

POSTUP:
1.  Očištěné pstruhy nasolte, posypte kořením, 

vytřete rozmělněnými stroužky česneku 
a do vnitřku ryb vložte po 5 g másla. 

2.  Na másle v pánvi opečte pstruhy z obou 
stran dozlatova, z každé 6 minut. Během 
pečení zakapejte citronovou šťávou.

3.  Kuskus vsypte do mísy, promíchejte 
s rozdrobeným bujónem a 1 lžící olivového 
oleje. Zalijte vroucí vodou dle návodu na 
obalu a nechte přiklopené nabobtnat. 

4.  Klínky oloupané mrkve, kapustičky 
a fazolky vařte v osolené vodě 4 minuty. 
Sceďte a dorestujte v pánvi na 2 lžících 
oleje dozlatova 3 minuty. Přidejte na čtvrtky 
rozkrájené řepy, osolte, opepřete a ještě 
1 minutu dopečte.

5.  Hotový kuskus smíchejte se zeleninou, 
případně dosolte a podávejte jako přílohu 
k pečeným pstruhům. Posypte nasekanou 
petrželí.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 651 kcal, 33 % / BÍLKOVINY: 48 g, 68 % / TUKY: 32 g, 51 % / SACHARIDY: 44 g, 17 %       

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

PSTRUH
s kuskusem 

4
porce

30
min



SUROVINY:
3 lžíce olivového 
oleje 
5 g másla
1 cibule
3 stroužky česneku
100 g mletého 
vepřového 
polotovaru
1 lžička sušené 
šalvěje
1 lžička sušeného 
tymiánu

sůl, pepř
3 lžíce hladké 
mouky
600 ml vody
1 kuřecí bujón NP
450 ml plnotučného 
mléka
4 brambory typu B
4 listy kapusty
150 ml smetany na 
vaření (12 %) 
80 g strouhaného 
parmazánu

POSTUP:
1.  Ve větším hrnci rozehřejte olivový olej 

a máslo. Vsypte najemno nakrájenou 
cibuli, rozmělněný česnek a mleté 
maso. Přidejte sušené bylinky, osolte 
a opepřete. Restujte 5 minut. 

2.  Zasypte moukou a ještě 1 minutu 
opékejte. Zalijte vodou, vložte bujón 
a pomalu vmíchejte mléko. Přisypte 
dobře omyté, na 1 cm silná kolečka 
pokrájené brambory ve slupce. Vařte 
na mírném ohni 10 minut. Mezitím 
z omytých kapustových listů vykrájejte 
tuhé stvoly. Následně listy nahrubo 
nakrájejte a přisypte do polévky. 
Zjemněte smetanou a ještě 
5 minut vařte do změknutí. 

3.  Podávejte posypané parmazánem. 

TOSKÁNSKÁ 
POLÉVKA
s kapustou

4
porce

30
min

1 porce obsahuje: ENERGIE: 440 kcal, 22 % / BÍLKOVINY: 20 g, 28 % / TUKY: 29 g, 46 % / SACHARIDY: 26 g, 10 %       
23

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

Pro pikantnost lze do polévky 
přidat sušené chilli vločky. 



SUROVINY:
500 g hrubé mouky
4 vejce
sůl
150 ml mléka
10 g sádla
½ cibule
250 g kysaného zelí

2 lžíce cukru
270 g klobás s hovězím 
a vepřovým masem
200 g růžičkové kapusty
1 hrst hladkolisté 
petržele
pepř
2 kozí jogurty NP

POSTUP:
1.  Mouku s vejci a špetkou soli důkladně promíchejte. 

Vlijte mléko a vypracujte hladké těsto. Dejte stranou.
2.  V pánvi na 5 g sádla zpěňte najemno pokrájenou cibuli. 

Po 2 minutách vsypte zelí, zasypte cukrem a 5 minut 
restujte. 

3.  V druhé pánvi na zbylém sádle opečte kolečka klobás  
a půlky růžičkové kapusty dozlatova. Přisypte hotové zelí.

4.  Ve větším hrnci přiveďte vodu k varu, dobře osolte  
a přes síto na halušky propasírujte těsto do vody. Špecle 
vařte 2 minuty, sceďte a vmíchejte k zelné směsi. 

5.  Hotové špecle vmíchejte ke klobáskám se zelím. 
Podávejte posypané petrželkou, s opepřeným kozím 
jogurtem. 

1 porce obsahuje: ENERGIE: 890 kcal, 45 % / BÍLKOVINY: 37 g, 52 % / TUKY: 34 g, 54 % / SACHARIDY: 105 g, 40 %       

4
porce

30
min

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

ŠPECLE 
s klobáskou

24



1 porce obsahuje: ENERGIE: 436 kcal, 22 % / BÍLKOVINY: 38 g, 54 % / TUKY: 18 g, 29 % / SACHARIDY: 31 g, 12 %       

SUROVINY:
600 g kuřecích prsních 
řízků
150 ml olivového oleje
3 lžičky směsi koření 
Kuře Albert

30 g ostré zeleninové 
pochoutky harissa
sůl, pepř
2 batáty
1 červená paprika
1 žlutá paprika
100 g oliv bez pecky
200 g předvařené cizrny 
1 citron
30 g rukoly

POSTUP:
1.  Očištěné kuřecí řízky podélně rozkrojte a rozpulte. 

Naložte je do marinády ze 100 ml oleje, koření, 
harissy, soli a pepře. 

2.  Oloupané batáty a papriky nakrájejte na větší kusy. 
3.  Zeleninu vsypte na plech vymazaný olejem, osolte, 

opepřete, přidejte maso, scezené olivy, cizrnu a přelijte 
šťávou z citronu. Zakapejte zbylým olejem.

4.  Pečte v troubě předehřáté na 220 °C 20 minut.
5.  Před podáváním posypte rukolou. 

25

Pečené
KUŘECÍ
KOUSKY  
s batáty 

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

4
porce

30
min

https://www.albert.cz/videorecepty


Puvod
Prostřednictvím  
symbolu vlajek 
se dozvíte, odkud 
dané maso 
pochází.

°

ˇ‚
Inspi ace
p o skvelou 
chut

ZAOSTŘETE NA MASO
z Albertu
Až vyrazíte na nákup do Albertu, nezapomeňte se 
zastavit v úseku masa. Od října vás zde totiž čeká řada 
novinek. Nově ještě důkladněji prověřujeme celou 
cestu každého kousku masa od dodavatele až k našim 
zákazníkům. Od samotného původu masa, kdy pro vás 
vybíráme ty nejlepší, primárně české dodavatele, až 
po řemeslné a profesionální zpracování. Z Albertu tak 
odejdete s tím nejlepším pro vaše vaření.

CO V ALBERTU DĚLÁME PRO TO, 
ABY BYLO MASO ČERSTVÉ? 
Velký důraz dáváme na kontrolu tep-
lotního řetězce. Proto správnou teplo-
tu sledujeme od zabalení až k nám na 
prodejnu. Zakládáme si na tom, aby 
maso bylo vždy čerstvé a pocházelo 
ze zdravých a dobře krmených zvířat 
od prověřených dodavatelů. Chceme 
vám zkrátka nabídnout jen to nejlepší.

QR kód
Nově se na obalu 
objevuje QR kód. 
Jeho načtením zjis-
títe, jak s masem 
zacházet, tipy 
a triky na zpraco-
vání a samozřejmě 
jako inspiraci 
i několik receptů.

Vidíte ho
Upravili jsme 
všechny obaly 
tak, abyste celý 
kus masa oprav-
du dobře viděli.

Jak na něj
Poradíme vám, 
při jaké teplotě 
maso skladovat, 
aby zůstalo  
čerstvé a kvalitní.

TIPY, JAK MASO UDRŽÍTE CO NEJDÉLE ČERSTVÉ

• Maso vkládejte do košíku až na konci nákupu.
• Uložte ho do chladicí tašky, stejně jako další chlazené výrobky.
• Ideálně vyrazte z nákupu rovnou domů.
• Maso skladujte ve spodní části chladničky při teplotě 0–4 °C  
 (případně v nulové zóně, pokud ji lednice má).
• Maso zpracujte do data spotřeby uvedeného na obalu.
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MASO MĚSÍCE



BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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MASO MĚSÍCE



Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling: Tomáš Babinec, Tereza Langmajerová
Text: Kateřina Krásná, Hana Dybová

Vychutnejte si nejbarevnější roční období nejen v přírodě, 
ale i na talíři! Zkuste domácí dýňové housky, zahřejte se 
pastinákovou polévkou nebo se při pouštění draků těšte 
na pečínku, která se vám zatím připravuje doma v troubě.
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BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

PODZIMNÍ RADOVÁNKY, 
DOBROTY A PEČÍNKY, 
když fouká vítr po strništi



Polévku ozdobte 
pastinákovými chipsy. 
Pastinák nakrájejte 
na tenké plátky, 
pokapejte olivovým 
olejem a pečte na  
180 °C cca 20 minut.

VEGET

POSTUP: 
1.  V hrnci rozehřejte olivový olej a dozlatova na 

něm orestujte cibuli nakrájenou na kostičky 
a na plátky nakrájený oloupaný zázvor. 

2.  Přidejte oloupaný a na kousky nakrájený pasti-
nák, dýni a oloupaná jablka bez jádřince. Orestuj-
te. Poté přidejte vodu a bujón, vařte 30 minut.

3.  Přidejte podle chuti sůl, pepř, vinný ocet a lístky 
tymiánu, rozmixujte tyčovým mixérem.

4.  Podávejte se lžící crème fraîche a snítkou 
tymiánu, posypané lískovými ořechy 
a opraženými dýňovými semínky.

SUROVINY:
20 ml olivového 
oleje
1 cibule
20 g zázvoru
300 g pastináku
200 g dýně Hok-
kaidó
100 g jablek
800 ml vody
1 zeleninový 
bujón

½ lžičky soli 
pepř
1 lžička bílého 
vinného octa
5 snítek čerstvé-
ho tymiánu
4 lžíce crème 
fraîche
5 g lískových 
ořechů
5 g dýňových 
semínek

PASTINÁKOVÁ  
POLÉVKA  
zahřeje

4
porce

50
min
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Těsto na housky à la dýně 
můžete použít i na burgerové 
bulky, klasické zapletené 
housky či bagety.
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POSTUP: 
1.  Dýni zbavte semínek, nakrájejte na menší kous-

ky, rozložte na plech a pečte v troubě na 190 °C 
cca 45 minut doměkka. Poté dohladka rozmixuj-
te a nechte vychladnout.

2.  Mezitím v misce rozmíchejte droždí, cukr a vlažné 
mléko a nechte vzejít kvásek (5–10 minut).

3.  Do vychladlé dužiny z dýně přimíchejte kvásek, 
změklé máslo, sůl, postupně přisypávejte mouku 
a hněťte. Poté překryjte kuchyňskou utěrkou  
a nechte na teplém místě 1 hodinu kynout, do-
kud nezdvojnásobí svůj objem.

4.  Těsto vyklopte na pomoučněný vál a rozdělte na 

6 bochánků. Přikryjte kuchyňskou utěrkou  
a nechte ještě 30 minut kynout. 

5.  Pro každý bochánek si na pracovní ploše připrav-
te vedle sebe 4 stejně dlouhé kusy potravinář-
ského provázku (à 30 cm) a uprostřed je svažte 
uzlem. Konce roztáhněte do stran. Doprostřed 
položte bochánek a protilehlé konce vzájemně 
svažte. 

6.  Pomocí mašlovačky potřete olivovým olejem  
a pečte 30 minut v troubě na 200 °C. 

7.  Nechte vychladnout, poté opatrně odstraňte pro-
vázek a do středu housky zapíchněte na ozdobu 
kousek jádra vlašského ořechu jako stopku dýně. 

SUROVINY:
350 g dýně Hokkaidó
20 g droždí
1 lžička cukru krystalu
70 ml mléka
70 g másla
1 lžička soli
250 g hladké mouky
250 g polohrubé mouky
3 lžíce olivového oleje
5 g vlašských ořechů

Křupavé
DÝŇOVÉ HOUSTIČKY

VEGET

1.

3.

2.

4.
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+90
min 

kynutí

6
kusů

110
min
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MÁSLOVÁ DÝNĚ
plněná mletým  
masem

SUROVINY:
1 velká máslová 
dýně nebo 2 malé
½ kg směsi mleté-
ho masa, hovězího  
a vepřového
1 šalotka
4 stroužky česneku

2 vejce
150 g goudy
4 lžičky sušeného  
oregana
3 snítky čerstvé 
petržele
sůl, pepř

POSTUP: 
1.  Dýni překrojte podélně napůl, vydlabej-

te semínka a poté i část dužiny, abyste 
vytvořili prostor pro naplnění masem. 
Vydlabanou dužinu nadrobno nakrájej-
te a odložte stranou.

2.  Ostrým nožem dužinu vydlabané dýně 
zlehka nařízněte po celé ploše do 
mřížky. Dýně se tak lépe propeče. Při 
nařezávání dejte pozor, abyste nepro-
řízli slupku. 

3.  Do větší mísy vložte mleté maso, přidej-
te oloupanou a nadrobno nakrájenou 
šalotku, vydlabanou dýňovou dužinu, 
prolisovaný česnek, rozklepněte vejce, 
přidejte nastrouhanou goudu, oregano, 
nasekané lístky petržele, sůl a pepř 
a důkladně promíchejte. Směsí naplňte 
dýni. 

4.  Přendejte na plech vyložený pečicím 
papírem a pečte v troubě na 180 °C 
cca 1 hodinu.

5.  Upečenou dýni servírujte celou nebo 
nakrájenou na půlměsíčky spolu s ná-
plní. Podávejte například s vařenými 
bramborami nebo bagetkou.

BEZ
lepku

6
porcí

80
min



POSTUP: 
1.  Kůži na mase nakrojte do mřížky. Bůček 

osolte, opepřete a posypte kmínem.
2.  Přendejte do pekáče. K masu přidejte 

oloupanou a na čtvrtky nakrájenou cibu-
li, neoloupaná jablka a hrušky na čtvrtky, 
badyán, bobkové listy, skořici a snítky 
rozmarýnu. Vložte do trouby předehřáté 
na 150 °C. Pečte 3 hodiny. 

Pustí-li maso během pečení málo šťávy, 
podlijte trochou vody.

3.  Až bude bůček téměř hotový, vyjměte 
ho z trouby a teplotu zvyšte na 220 °C. 
V misce promíchejte med a hořčici 
a potřete maso. Vraťte do trouby a pečte 
dalších cca 15 minut dozlatova. 

4.  Bůček podávejte nakrájený na plátky 
s jablky, hruškami, cibulí a třeba 
bramborami Hasselback, jejichž recept 
najdete v tomto čísle na straně 35.

SUROVINY:
1 kg vepřového 
bůčku
sůl, pepř
1 lžíce kmínu
2 cibule
3 jablka 
3 hrušky
3 hvězdičky badyánu

3 bobkové listy
4 kusy skořice
3 snítky čerstvého 
rozmarýnu
2 lžíce medu
1 lžíce dijonské 
hořčice

POMALU
PEČENÝ BŮČEK  
na jablkách 
a hruškách

6
porcí

40
min

Pomalým a pozvolným 
pečením docílíte, že maso 
bude křehké, měkké 
a šťavnaté. Krátkým 
pečením na vysokou 
teplotu zase získáte 
krásně křupavou kůži.

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

albert.cz/videorecepty

BUĎME SPOLU
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+3
hod 

pečení

BEZ
lepku

https://www.albert.cz/videorecepty


Hádej,  
kdo p ijde na peceniˇ ˇ
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SUROVINY:
8 brambor
sůl, pepř
50 g másla
4 snítky čerstvého 
tymiánu
2 lžičky sušené 
šalvěje
300 g sýra  
s modrou plísní
100 g lískových 
ořechů

POSTUP: 
1.  Vezměte si vařečku, položte ji na pracovní plochu 

prohlubní nahoru a bramboru položte do ní. Ostrým 
nožem nakrájejte bramboru ve vařečce na tenké 
plátky. S pomocí vařečky neproříznete bramboru 
úplně, a bude tak držet pohromadě. Opakujte po-
stup se všemi bramborami a následně je rozložte do 
zapékací mísy vymazané máslem. Osolte, opepřete, 
potřete pomocí mašlovačky rozpuštěným máslem  
a posypte lístky tymiánu a sušenou šalvějí. 

2.  Vložte do trouby předehřáté na 200 °C a pečte 
cca 1 hodinu.

3.  Vyndejte zapékací mísu z trouby, rozdrobte na 
brambory sýr s modrou plísní a posypte je naseka-
nými lískovými ořechy. Vraťte zpět do trouby  
a nechte zapéct cca 15 minut. 

4.  Podávejte jako samostatný pokrm nebo jako přílohu 
k masu.

VEGET

SUROVINY:
8 brambor
sůl, pepř
12 červených jablek 
50 g másla
1 kg vepřové pečeně
2 lžíce olivového oleje
3 snítky čerstvého rozmarýnu
2 cibule
5 blum
150 g sušených švestek
300 g dýně Hokkaidó

POSTUP: 
1.  Vezměte si vařečku, položte ji na pra-

covní plochu prohlubní nahoru a vložte 
do ní bramboru. Tenkým ostrým nožem 
nakrájejte bramboru ve vařečce na tenké 
plátky. S pomocí vařečky neprořízne-
te bramboru úplně, a bude tak držet 
pohromadě. Posypte solí a pepřem, poté 
do mezer vložte plátky 8 jablek, přen-
dejte do pekáče a potřete rozpuštěným 
máslem. 

2.  Maso osolte, opepřete, potřete olejem 
a spolu se snítkami rozmarýnu svažte 
kuchyňským provázkem do válečku. 

3.  Na plotně rozehřejte pánev bez tuku 
a maso na ní zprudka opečte ze všech 
stran.

4.  Maso přendejte do dalšího pekáče. Při-
dejte oloupanou cibuli a zbylá jablka na 
čtvrtky, blumy na půlky, sušené švestky 
a dýni na kostičky. Vložte oba pekáče 
s masem i bramborami do trouby přede-
hřáté na 180 °C a pečte 60 minut.

5.  Maso nakrájejte na plátky a podávejte 
s bramborami.

VEPŘOVÁ  
PEČÍNKA  
na dýni  
a blumách 

BRAMBORY  
HASSELBACK   
s modrým sýrem a ořechy

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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6
porcí

100
min

BEZ
lepku

4
porce

125
min

VEGET



+12
hod 

na uležení

PEČENÉ KRŮTÍ PRSO
s bramborovokřenovým pyré

SUROVINY:
200 ml olivového oleje
2 šalotky
sůl, pepř
3 snítky čerstvého rozmarýnu
3 snítky čerstvé šalvěje
4 snítky čerstvého tymiánu
1 kg krůtích prsou v celku
800 g brambor
6 cm čerstvého křenu
1 l smetany ke šlehání (33 %)
2 lžíce másla

POSTUP: 
1.  Ve větší míse smíchejte na marinádu olivo-

vý olej, oloupanou a nadrobno nakrájenou 
šalotku, sůl, pepř, jehličky rozmarýnu 
a lístky šalvěje a tymiánu. Marinádou 
potřete maso a nechte přes noc marinovat 
v chladničce.

2.  Poté maso vložte do pekáčku, podlijte 
50 ml vody a pečte v troubě na 150 °C 
cca 3 hodiny.

3.  Po 90 minutách pečení oloupejte brambory 
a nakrájejte je na větší kusy. Křen oloupejte 

a najemno nastrouhejte. Brambory vložte 
do hrnce se 400 ml studené vody a smeta-
nou, přiveďte k varu a vařte cca 1 hodinu, 
občas promíchejte. Ke konci vaření přidejte 
k bramborám nastrouhaný křen. Nechte 
ho jen krátce povařit, asi 3 minuty. Delší 
tepelnou úpravou by zhořkl. Poté přidejte 
máslo, sůl a pepř a šlehejte dohladka.

4.  Krůtí prsa vyndejte z trouby, nakrájejte na 
plátky a podávejte s bramborovokřenovým 
pyré, zalité výpekem a ozdobené rozmarý-
nem.

6
porcí

210
min
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SLANÝ QUICHE
s hruškami a fetou

+20
min 

chlazení

POSTUP: 
1.  Do mísy prosejte mouku, přidejte nakráje-

né máslo, vodu a ½ lžičky soli a hněťte. Těs-
to zabalte do potravinářské fólie a nechte 
odpočinout 20 minut v chladničce. 

2.  V misce prošlehejte vejce, mléko, crème 
fraîche, špetku soli a pepře, přidejte lístky 
tymiánu.

3.  Těsto přendejte na pomoučený vál, rozvá-
lejte a vyložte jím dno máslem vymazané 

koláčové formy. Z části těsta můžete 
nožem vykrojit ozdobné lístky. Těsto ve 
formě propíchejte vidličkou. 

4.  Na těsto rozprostřete kostičky ze 2 hrušek 
a rozdrobenou fetu, přelijte vaječnou směsí 
a nakonec ozdobte plátky zbylé hrušky 
a lístky z těsta.

5.  Pečte v troubě na 180 °C cca 30 minut 
dozlatova.

6.  Můžete podávat teplé nebo vychladlé.

SUROVINY:
150 g hladké mouky
75 g másla
50 ml vody
sůl
4 vejce
50 ml mléka

100 g crème fraîche
pepř
2 snítky čerstvého 
tymiánu
3 hrušky
200 g sýra feta

1
quiche

45
min

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

albert.cz/videorecepty

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

37

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

VEGET
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+120
min 

chlazení
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ČOKOLÁDOVO-
KÁVOVÁ PĚNA
s lískovými oříšky

SUROVINY:
3 lžičky instantní kávy Perla
100 g hořké čokolády 
200 ml smetany (33 %)

130 g mascarpone
1 lžíce moučkového cukru
100 g lískových ořechů

POSTUP: 
1.  Vroucí vodou zalijte v malém šálku instantní kávu Perla a nechte 

vychladnout. 
2.  Ve vodní lázni rozpusťte čokoládu a nechte také vychladnout.
3.  Mezitím ušlehejte smetanu dotuha.
4.  V jiné míse vyšlehejte mascarpone s cukrem, poté přidejte 4 lžíce 

vychladlé kávy a rozpuštěnou čokoládu. Nakonec opatrně vmíchejte 
ušlehanou smetanu. 

5.  Pěnu rozdělte do 4 misek a dejte alespoň na 2 hodiny do chladničky.
6.  Před podáváním posypte nasekanými, nasucho opraženými lískovými 

ořechy.

4
porce

30
min

VEGET



POSTUP: 
1.  Jablko a hrušku přepulte, zbavte jádřinců. Půlku jablka, 

hrušky a dobře očištěný pomeranč následně nakrájejte 
na malé kousky. Zázvor oloupejte a najemno nastrou-
hejte. 

2.  Do velkého hrnce nalijte bílé víno, přidejte cukr, pokrá-
jené ovoce, najemno nastrouhaný zázvor a broskvový 
džus. Nakonec přidejte badyán a skořici.

3.  Víno nechte zvolna ohřívat, asi 30 minut, aby se chutě 
krásně propojily. Nepřesáhněte přitom ale bod varu. 

4.  Podávejte v tlustostěnných sklenicích a můžete ještě 
přidat kousky čerstvého ovoce. 

SUROVINY:
1 jablko 
1 hruška
1 pomeranč
30 g zázvoru
 

700 ml bílého 
vína
2 lžíce cukru 
krystalu
15 ml broskvové-
ho džusu 

2 hvězdičky 
badyánu
2 svitky skořice
50 g sušených 
brusinek

700
ml

60
min

Víte, že svařené 
víno se podávalo 
už v antickém 
Římě? Římané 
do horkého vína 
začali přidávat 
koření, jako 
skořici, hřebíček, 
bobkový list, 
tymián a koriandr.

KOKOSOVÉ BROWNIES  
s lískovými oříšky

Zázvorové
SVAŘENÉ VÍNO

1 
pekáč

45
min

Když přijdete po dlouhé podzimní procházce 
domů promrzlí, není nad to, zahřát se něčím 
horkým. Vyzkoušejte tentokrát obměnu a místo 
klasického červeného vína zkuste svařit víno 
bílé společně se zázvorem a ovocem.

VEGET

BUĎME SPOLU
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SUROVINY:
200 g hořké čokolády 
5 lžic kokosového oleje
250 g lískových ořechů
170 g hladké mouky 
sůl
170 g kokosového cukru 
2 lžičky kypřicího prášku 
do pečiva 
3 lžičky kakaa
60 g sušených brusinek
250 ml kokosového mléka
1 lžička vanilkového 
extraktu

POSTUP: 
1.  Čokoládu s kokosovým olejem roz-

pusťte nad vodní lázní, 50 g lískových 
ořechů rozmixujte najemno. 

2.  Mouku, špetku soli, kokosový cukr, 
kypřicí prášek do pečiva, kakao, 
rozmixované ořechy, brusinky 
a 150 g ořechů promíchejte v míse.

3.  Do suché směsi přilijte mléko 
smíchané s vanilkovým extraktem 
a rozpuštěnou čokoládu. Vše promí-
chejte do hladkého těsta.

4.  Těsto vlijte do klasického pekáče 
(35 × 20 cm) vyloženého pečicím 
papírem a posypte rozpůlenými 
lískovými oříšky. Pečte v troubě 
na 180 °C po dobu 25 minut.

VEGET



SDÍLEJ A VYHRAJ:
PODZIMNÍ PEČÍNKA

Výherci ze zářijového čísla
v receptech z pohádkového vaření:

Podrobná 
pravidla 
magazínové 
výzvy 
a informace 
o zpracování 
osobních údajů 
naleznete na 
www.albert.cz

ALBERT JSTE VY
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Lenka D. – Kuřecí stehýnko, které miluje maxipes Fík.
Lucie B. – Zeleninová polévka 

Hrnečku, vař!
Děkujeme za vaše krásné recepty a fotky ze zářijové facebookové 

soutěže a gratulujeme výhercům k dárkové kartě.

Petra M. – Mechové dortíčky, zdobily holčičky.

3× DÁRKOVÁ 

KARTA NA NÁKUP 

v Albertu

výhra

JAK SOUTĚŽIT?
•  Inspirujte se podzimními pečínkami z říjnového Albert magazínu.•  Vyfoťte a pochlubte se, jak se vám pečínka 
povedla. 

•  Fotku sdílejte v komentářích pod soutěžním příspěvkem na Facebooku 
Albertu, http://www.facebook.com/albertceskarepublika, a to do 8. 10. 2020.•  Tři vybrané fotky získají jako výhru dárkovou kartu na nákup v Albertu v hodnotě 1 000 Kč. •  Více informací o dárkové kartě na www.albert.cz/darkovakarta. Nejlepší vybrané fotografie oceníme dárkovou kartou, a navíc se objeví jako 

hvězdy v listopadovém čísle.

SOUTĚŽ O 3× 
DÁRKOVOU KARTU 

V HODNOTĚ 1 000 Kč

http://www.albert.cz
https://www.facebook.com/albertceskarepublika/
https://www.facebook.com/albertceskarepublika/
https://www.facebook.com/albertceskarepublika/
http://www.albert.cz/darkovakarta
http://www.albert.cz/darkovakarta
http://www.albert.cz/darkovakarta
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HALLOWEENSKÉ 
DÝŇOVÉ PALAČINKY
s mandlovým nápojem Alpro

SUROVINY:
400 g dýně Hokkaidó
100 g hořké čokolády (70 %)
260 ml nápoje Alpro almond
220 g špaldové mouky
1 vejce
140 ml javorového sirupu
2 lžičky prášku do pečiva
1 lžíce perníkového koření
sůl
20 g másla

ALPRO MANDLOVÝ NÁPOJ
V Alpro jsme se zamilovali do jemné chuti mandlí. 

POZNEJTE VÝHODY:
·  ·  Přirozeně bez laktózy
·  ·  100% rostlinný
·  ·  Vegetariánský
·  ·  Přirozeně s nízkým obsahem tuku
·  ·  Přirozeně s nízkým obsahem nasycených tuků
·  ·  Bez přidaného cukru nebo sladidel
·  ·  Bohatý na vlákninu
·  ·  Zdroj vápníku. Obsahuje vitaminy B2, B12 a D.

POSTUP:
1.  Omytou dýni zbavenou semínek 

nakrájejte na kostky o hraně cca  
3 cm. Nad párou vařte doměkka 
asi 15 minut. 

2.   Mezitím vlijte do kastrůlku vodu 
a přiveďte ji k mírnému varu. 
V žáruvzdorné misce rozpusťte nad 
horkou párou za stálého míchání 
čokoládu. Odstavte, přilijte  
60 ml nápoje Alpro almond, vsypte  
20 g mouky a vyšlehejte do hladké 
konzistence. Vložte do cukrářského 
sáčku a nechte stranou.

3.  Uvařenou dýni dejte do větší 
mísy a rozmixujte ponorným 
mixérem. Přidejte vejce, přilijte 
zbývající nápoj Alpro almond, 
20 ml javorového sirupu a vše 
promíchejte. V druhé míse 
smíchejte zbylou mouku, prášek 
do pečiva, perníkové koření 
a špetku soli. Suchou směs 
přisypte k dýňovému pyré  
a vypracujte v hladké těsto. 

4.  Rozehřátou pánev potřete máslem 
a lžící z těsta vytvarujte 4 malé 
palačinky o průměru asi 8 cm.  
Po 2 minutách opékání nakreslete 
cukrářským sáčkem na syrovou 
stranu palačinek tvar pavučiny. 
Obraťte a dopečte dozlatova. 

5.   Podávejte přelité javorovým 
sirupem.  

20
porcí

40
min

VEGET

OCHUTNEJTE
S NÁMI
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RUBÍN

JONAGOLD
CONFERENCE

ELIXÍR ŽIVOTA
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JABLKA A HRUŠKY
Vykutálené podzimní 
vaření

Albert radí, jak na jablka a hrušky: 

-   Jablka i hrušky jezte neoloupané, 
protože právě slupka je největším 
zdrojem vlákniny, vitaminu C, 
antioxidantů, minerálů a stopových 
prvků, jako jsou draslík, hořčík, 
železo, mangan a zinek.

-   Jsou ideální součástí svačinového 
boxu pro děti do školy nebo pro vás 
do práce. 

-   Výtečné jsou ve formě moštu, dětské 
přesnídávky, kompotu, povidel či 
sušených křížal. Svoje nenahraditelné 
místo mají samozřejmě v závinech 
a koláčích, naslano i nasladko.

-   Pokud je dobře uskladníte, vydrží 
vám až do jara. Nejvíce ocení 
tmavou, chladnou a dobře větranou 
místnost s vysokou vlhkostí vzduchu.

Vyzkoušejte v Tržnici u Alberta 
například tyto odrůdy:

 

RUBÍN byl vyšlechtěn zkřížením odrůd 
Golden Delicious a Lord Lambourne. 
Základní barvou je žlutozelená, z větší 
části překrytá červenými proužky 
a žíháním. Nažloutlá dužina je křupavá 
a velmi šťavnatá. Hodí se na odšťavnění 
a pečení. 

GALA je oblíbená odrůda, jablka jsou 
sladká, šťavnatá a mají aromatickou 
dužinu. Díky své sladké chuti je vhodná 
jako svačinka pro děti.

JONAGOLD je velmi populární odrůda. 
Chutná sladce, jemně nakysle, má 
křehkou dužinu a tenkou slupku.

JABLKA
CONFERENCE je anglická podzimní 
odrůda hrušek. Poprvé byla 
představena na britské národní 
konferenci o hrušních v roce 1885. 
Odtud získala své jméno. Je pro ni 
typický protáhlý, baňatý tvar. Má bílou, 
sladkou a velmi šťavnatou dužinu. 

LUCASOVA HRUŠKA, tzv. máslovka, 
byla vyšlechtěna ve Francii. Její dužina 
má bílou barvu, sladce navinulou 
chuť a máslovitou konzistenci. Má 
kuželovitý tvar a žlutozelenou hladkou 
slupku.

HRUŠKY

GALA

LUCASOVA HRUŠKA

ELIXÍR ŽIVOTA
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BRUSCHETTA
S HRUŠKAMI
a kozím sýrem

SUROVINY:
1 ciabatta
2 lžíce olivového 
oleje
3 hrušky
50 g vlašských 
ořechů
50 g lískových ořechů

3 lžíce 
balsamikového glazé 
300 g krémového 
kozího sýra
4 snítky čerstvého 
tymiánu

POSTUP:
1.  Bagetu typu ciabatta či jinou 

nakrájejte na plátky. Z obou stran 
je mašlovačkou potřete olivovým 
olejem a rozložte na plech 
vyložený pečicím papírem.

2.  Pečte v troubě předehřáté na 
180 °C cca 5 minut z každé strany 
dozlatova.

3.    Mezitím na pánvi rozehřejte 
máslo a orestujte na něm hrušky 
zbavené jádřince a nakrájené na 
měsíčky. Poté přidejte vlašské 
a lískové ořechy, balsamikové 
glazé a nechte zredukovat.

4.    Opečené bagety potřete 
krémovým kozím sýrem 
a ozdobte hruškami s ořechy 
a tymiánem.

4
porce

20
min

VEGET

ELIXÍR ŽIVOTA
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SUROVINY:
800 g jablek 
(červených)
1 citron
250 g másla
150 g moučkového 
cukru
4 vejce
2 lžíce rumu
sůl
250 g hladké mouky
2 lžičky kypřicího 
prášku do pečiva

POSTUP:
1.   Jablka překrojte napůl, zbavte 

jádřince a nakrájejte na velmi tenké 
plátky. Ponořte je do mísy s vodou 
a šťávou z citronu, aby nezhnědly. 
Plátky vyndejte z mísy, osušte 
papírovou utěrkou, rozprostřete 
na talíř a nechte 5–7 minut 
změknout v mikrovlnné troubě. Poté 
vyskládejte plátky jablek jeden přes 
druhý do pásů dlouhých cca 15 cm. 
Pásy pak opatrně srolujte a vytvořte 
tak „růžičky“. 

2.   Vyšlehejte změklé máslo a cukr 
do pěny, rozklepněte a přidejte 

vejce, lžičku nastrouhané citronové 
kůry, rum a špetku soli. Postupně 
přidávejte mouku promíchanou 
s kypřicím práškem do pečiva.

3.  Těsto vlijte do máslem vymazané 
a moukou vysypané dortové formy 
o průměru 26 cm.

4.  Do těsta vtlačte opatrně jablečné 
„růžičky“.

5.  Koláč vložte do trouby předehřáté 
na 180 °C a pečte 70 minut. Ke konci 
pečení případně překryjte koláč 
alobalem, aby se shora nepřipálil.

6.  Nechte vychladnout ve formě a poté 
podávejte.

PODZIMNÍ KOLÁČ
s jablečnými růžičkami

1
koláč

110
min

VEGET

ELIXÍR ŽIVOTA
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KOLEM SVĚTAKOLEM SVĚTA

PROVENCE
BON APPÉTIT!

Foodstyling, fotografie: Petra Novotná
Texty: Bára Nosková Mosorjaková, Naďa Fidrmucová

Francouzský region Provence 
plný nekonečných fialových lánů 
levandule se svou kuchyní proslavil 
po celém světě. Základem jsou 
kvalitní jednoduché suroviny, s jejichž 
pomocí dokážou Francouzi vyčarovat 
rafinovaně skvělá jídla. Prodlužte si 
babí léto a vyzkoušejte je také.



VEGET

KOLEM SVĚTA
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ZELNÝ  
KOLÁČ 
s modrým 
sýrem  
a ořechy 

SUROVINY:
¼ červeného zelí
2 červené cibule
3 lžíce slunečnicového 
oleje
20 g třtinového cukru
60 ml balsamikového octa
sůl, pepř
5 g másla
300 g listového 
máslového těsta
1 vejce
170 g sýra s modrou plísní
200 g ricotty
15 g vlašských ořechů

POSTUP:
1.  Omyté zelí rozeberte na jednotlivé 

listy a vykrojte tuhé stvoly. Spolu  
s cibulí nakrájejte na nudličky. 

2.  V pánvi rozehřejte olej a restujte na 
něm cibuli zasypanou cukrem  
a zakapanou balsamikovým octem  
5 minut. Vsypte nakrájené zelí, 
osolte, opepřete a dalších 5 minut 
opékejte do lehkého změknutí.

3.  Mezitím do koláčové formy o velikosti 
31 × 21 cm vymazané máslem vložte 
rozválené těsto. Vpěchujte ho do 
formy, přebývající okraje odřízněte. 
Po dně těsto propíchejte vidličkou, 
vyložte pečicím papírem a vysypte 

luštěninami pro zatížení. Okraje 
pomažte rozšlehaným vajíčkem. 
Pečte 10 minut na 200 °C. 

4.  Mezitím rozmíchejte ricottu se  
110 g sýra s modrou plísní.

5.  Z upečeného korpusu odstraňte 
luštěniny a namažte jej směsí 
modrého sýra. Nakonec vsypte zelí  
a rovnoměrně je rozetřete. Dále 
pečte na 180 °C po dobu 25 minut.

6.  Koláč posypte vlašskými ořechy  
5 minut před dopečením. Po 
vyjmutí z trouby zasypte zbylým 
rozdrobeným sýrem. Podávejte ho 
buď teplý, nebo za studena. 

55
min

1
koláč



BEZ
lepku

KOLEM SVĚTA
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70
min

4
porce

PLNĚNÁ RAJČATA
z jihu Francie  

SUROVINY:
6 lžic olivového oleje
35 g másla
2 šalotky
2 snítky čerstvého tymiánu
3 snítky čerstvého rozmarýnu
3 stroužky česneku
100 g mletého vepřového masa
sůl, pepř
2 hrsti čerstvé bazalky
80 g rýže na rizoto
150 ml suchého bílého vína
80 g parmazánu
8 rajčat

POSTUP:
1.  Na 5 lžících olivového oleje s 5 g másla zpěňte najemno 

nakrájené šalotky. Přidejte tymián, rozmarýn a najemno 
nakrájený česnek. Po 1 minutě restování přidejte mleté 
maso. Osolte, opepřete a opékejte 10 minut. Vsypte rýži 
a podlijte vínem, které nechte zcela odpařit. 

2.  Nakonec vmíchejte zbylé máslo a najemno nastrouhaný 
sýr. Odstavte z ohně. 

3.  Z větších rajčat odkrojte vrchní část. Vnitřek vykrojte 
a vydlabejte opatrně dužinu. Rajčata zevnitř osolte, 
opepřete a lehce zakapejte olivovým olejem. 

4.  Z rýžové směsi vyjměte stonky bylinek. Rajčata naplňte 
až po okraj, vložte do zapékací mísy vytřené olivovým 
olejem a přiklopte vrchní částí rajčat. Pečte v předehřáté 
troubě na 160 °C 40 minut. A plněná rajčátka z Provence 
jsou hotová.
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KOLEM SVĚTA

VOŇAVÉ  
KUŘE
z francouzského 
venkova 

SUROVINY:
5 stroužků česneku 
1 jablko
6 snítek čerstvého tymiánu
6 snítek čerstvého rozmarýnu 
4 lžičky sušené šalvěje
1 Královské kuře Albert
30 g másla
sůl
300 g zámeckých brambor
2 červené cibule
100 g červeného hroznového vína bez 
pecek
pepř
150 ml suchého bílého vína 

POSTUP:
1.  Neoloupané stroužky česneku 

velkým nožem rozmáčkněte. 
Promíchejte s nahrubo nakrájeným 
jablkem, lístky ze 2 snítek tymiánu, 
rozmarýnu a 2 lžičkami šalvěje. 

2.  Pod prsní kůži očištěného kuřete 
vložte kousky z 30 g másla a další  
2 snítky bylinek. Kuře důkladně 
osolte a dutinu vyplňte jablečnou 
směsí. 

3.  Do pekáče vsypte omyté přepůlené 
brambory ve slupce, měsíčky 
červené cibule, bobule hroznového 
vína a zbylé máslo. Osolte, opepřete, 
zasypte šalvějí a promíchejte. 

4.  Vše rozhrňte lehce do stran 
a doprostřed vložte kuře prsy 
vzhůru. Podlijte bílým vínem.

5.  Pečte 90 minut na 170 °C, během 
pečení 3× otočte a v průběhu 
polévejte výpekem. 

ALBERT KRÁLOVSKÉ 
KUŘE BEZ DROBŮ

BEZ
lepku

115
min

4
porce



Pokud pěstujete 
levanduli, usušte ji 
a přidejte ke koření. 
Získáte krásně voňavou 
směs, kterou lze třeba 
použít i jako dárek.
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KOLEM SVĚTA

CITRONOVÝ 
KOLÁČ 
s levandulí 

SUROVINY:
30 g loupaných mandlí
210 g hladké mouky
75 g moučkového cukru
sůl
300 g másla
6 vajec
5 bio citronů
170 g cukru krupice 
3 snítky čerstvého rozmarýnu

POSTUP:
1.  V míse smíchejte 200 g mouky, 

najemno pomleté mandle, 70 g 
moučkového cukru, špetku soli a 90 g 
másla. Vklepněte 1 vejce a vypracujte 
v hladké těsto. Vytvarujte bochánek 
a na pečicím papíru rozválejte na 
2 cm vysoký plát. Vložte na 1 hodinu 
do lednice.

2.  Formu vyloženou tence rozváleným 
a vidličkou propíchaným těstem vložte 
do trouby předehřáté na 170 °C a pečte 
25 minut.

3.  Mezitím připravte náplň. Do kastrůlku 
vklepněte vejce, přidejte kůru a šťávu 
ze 4 citronů a cukr. Za stálého míchání 
přiveďte k varu a vařte do pudinkové 
konzistence 3–4 minuty. Propasírujte 
přes síto do mísy. Nechte 5 minut 
chladnout.

4.  Poté zapracujte ponorným mixérem 
máslo pokojové teploty. Citronovou 
směs vlijte na korpus, uhlaďte a nechte 
zcela vychladnout. Pak dejte do lednice 
nejméně na 2 hodiny, ideálně přes noc.

5.  Koláč ozdobený plátky citronu 
a rozmarýnem ještě případně doplňte 
levandulí a zasypte moučkovým 
cukrem.

50
min

+3
hod 

chlazení
1

koláč
5

min
10

gramů

Domácí  
PROVENSÁLSKÉ  
KOŘENÍ  

SUROVINY:
3 lžíce sušeného tymiánu
2 lžíce sušené bazalky
2 lžíce sušeného rozmarýnu
1 lžíce sušeného oregana 
1 lžíce sušené majoránky

POSTUP:
1.  Všechno koření smíchejte dohromady.
2.  Uchovávejte v čisté sklenici nebo 

kořence. 

VEGAN VEGET



Máte-li doma sušenou 
levanduli, přidejte 2 lžíce 
květů do vaječné směsi
při přípravě náplně.

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

albert.cz/videorecepty
51

KOLEM SVĚTA

CITRONOVÝ 
KOLÁČ 
s levandulí 

https://www.albert.cz/videorecepty


na www.nadacnifondalbert.cz

Jak proběhne projekt Bertík pomáhá? 
Celá akce Bertík pomáhá bude probíhat od 22. října do 5. listopadu v Albertu. 
Do grantové výzvy na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a rozvoj 
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, včetně přípravy mladých lidí 
na odchod z dětských domovů, se letos přihlásilo více než 120 organizací 
a Nadační fond Albert mezi ně rozdělí celkem 4 miliony korun. O podpoře 
charitativních projektů rozhodnou na podzim právě zákazníci Albertu. 
„Každý zákazník, který nakoupí ve vybraných prodejnách Albert, obdrží za svůj 
nákup žeton – ‚Bertík‘, kterým může hlasovat pro charitativní projekt ve svém 
regionu,“ říká Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert.
V každém ze čtyřiceti regionů České republiky se proti sobě utkají vždy 
2 projekty. Ani jeden z nich však nevyjde z hlasování jako poražený. Vítěz získá 
příspěvek v hodnotě 60 tisíc korun a druhý si odnese příspěvek 40 tisíc korun. 
Děkujeme, že pomáháte s Nadačním fondem Albert. V hlasování „Bertík 
pomáhá“ má každý vhozený žeton Bertík smysl.

BERTÍK POMÁHÁ 
jako každý rok
Ve všech hypermarketech a vybraných supermarketech
Albert proběhne brzy již 21. ročník charitativní kampaně Bertík 
pomáhá. A právě vy můžete rozhodnout, mezi které dobročinné 
projekty bude letos rozděleno více než 4 miliony Kč.

ZA KAŽDÝ NÁKUP 
DOSTANETE ŽETON 
BERTÍK

VYBERTE SI 
PROJEKT, KTERÝ 
CHCETE PODPOŘIT

VHOĎTE ŽETON 
DO HLASOVACÍHO 
BOXU

1 2 3

Děti z Dětského 
domova Rovečné 
děkují Nadačnímu 
fondu Albert za 
krásný den  
s knížkami Albert 
v Pohádkové 
vesničce  
na Vysočině.
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BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

NADAČNÍ FOND

ALBERT

http://www.nadacnifondalbert.cz
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Ahoj děti, 
Halloween není jenom 
o strašidlech, ale 
i o malých dobrůtkách. 
Proto jsme pro vás 
připravili sladkou hru.

Řešení: 1B, 2A, 3F, 4C, 5D, 6E

HRAJTE SI  
se stíny

Úkol :
Každý muffin má 
svůj st ín .  Dokážeš je 
přiřadit všechny?

2

1

F

E

C

B

D

A

4 6

3

5

ZÁBAVA PRO DĚTI

Dětské Dětské 
pleny a podložky  pleny a podložky  
HAPPY a PANDAHAPPY a PANDA

Dámská hygiena 
BELLA 4 TEENS,  

BELLA PERFECTA  
a kosmetika 

BELLA COTTON

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ                                          OD 30. 9. DO 27. 10. 2020

Bella Sensitive z řady 
výrobků intimní 

hygieny Bella

V HYPERMARKETECH 

ALBERT 
NYNÍ V AKČNÍ 
NABÍDCE
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POSTUP:
1.  Dýni omyjte, zbavte semínek a nakrájejte na 

malé kostky. Dejte do hrnce, zalijte 400 ml vody 
a osolte. Vařte 20 minut. Slijte vodu a dýni 
rozmixujte. 

2.  Přiveďte 500 ml vody k varu a rozdrobte do ní 
bujón. Nechte 5 minut povařit. 

3.  V pánvi rozehřejte olivový olej, přidejte na plátky 
nakrájené stroužky česneku a restujte. Vlijte 
připravené dýňové pyré, 375 ml zeleninového 
bujónu a vše promíchejte. Dochuťte chilli, 
muškátovým oříškem, solí a pepřem. 

4.  Omáčku nechte v pánvi probublávat 15 minut  
do zhoustnutí. Odeberte  
2 naběračky omáčky a v misce smíchejte s řeckým 
jogurtem. Vraťte zpět.

5.  Noky uvařte ve vroucí osolené vodě podle návodu  
na obalu, sceďte a přidejte do hotové omáčky. 
Do směsi nasekejte čerstvý rozmarýn a vše vložte  
do zapékacího pekáčku. Navrch rovnoměrně 
rozmístěte kousky kozího sýra. 

6.  Noky zapečte pod grilem na 200 °C cca 15 minut. 
Ozdobte čerstvým rozmarýnem a petrželkou.

SUROVINY:
1 dýně Hokkaidó
sůl
1 kostka zeleninového 
bujónu 
2 lžíce olivového oleje
3 stroužky česneku
½ lžičky chilli 
¼ lžičky muškátového 
oříšku 

 
pepř
100 g řeckého jogurtu
500 g bramborových noků
3 snítky čerstvého 
rozmarýnu
100 g kozího sýra Président 
Petits Chèvres Frais
1 hrst čerstvé petrželky

Medailonky kozího sýra Président Petits Chèvres pochází 
z francouzského regionu Poitou-Charentes. S péčí a láskou 
je vyrábí v tamní mlékárně Riblaire z roku 1893. Nechte se 
inspirovat a oživte své saláty, slané koláče či pizzu!

4 porce / 50 min

Zapečené noky
s dýňovou omáčkou 
a kozím sýrem 
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POSTUP:
1.  Dýni omyjte, zbavte semínek a nakrájejte na 

malé kostky. Dejte do hrnce, zalijte 400 ml vody 
a osolte. Vařte 20 minut. Slijte vodu a dýni 
rozmixujte. 

2.  Přiveďte 500 ml vody k varu a rozdrobte do ní 
bujón. Nechte 5 minut povařit. 

3.  V pánvi rozehřejte olivový olej, přidejte na plátky 
nakrájené stroužky česneku a restujte. Vlijte 
připravené dýňové pyré, 375 ml zeleninového 
bujónu a vše promíchejte. Dochuťte chilli, 
muškátovým oříškem, solí a pepřem. 

4.  Omáčku nechte v pánvi probublávat 15 minut  
do zhoustnutí. Odeberte  
2 naběračky omáčky a v misce smíchejte s řeckým 
jogurtem. Vraťte zpět.

5.  Noky uvařte ve vroucí osolené vodě podle návodu  
na obalu, sceďte a přidejte do hotové omáčky. 
Do směsi nasekejte čerstvý rozmarýn a vše vložte  
do zapékacího pekáčku. Navrch rovnoměrně 
rozmístěte kousky kozího sýra. 

6.  Noky zapečte pod grilem na 200 °C cca 15 minut. 
Ozdobte čerstvým rozmarýnem a petrželkou.

SUROVINY:
1 dýně Hokkaidó
sůl
1 kostka zeleninového 
bujónu 
2 lžíce olivového oleje
3 stroužky česneku
½ lžičky chilli 
¼ lžičky muškátového 
oříšku 

 
pepř
100 g řeckého jogurtu
500 g bramborových noků
3 snítky čerstvého 
rozmarýnu
100 g kozího sýra Président 
Petits Chèvres Frais
1 hrst čerstvé petrželky

Medailonky kozího sýra Président Petits Chèvres pochází 
z francouzského regionu Poitou-Charentes. S péčí a láskou 
je vyrábí v tamní mlékárně Riblaire z roku 1893. Nechte se 
inspirovat a oživte své saláty, slané koláče či pizzu!

4 porce / 50 min

Zapečené noky
s dýňovou omáčkou 
a kozím sýrem 
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NYNÍ SLEVA 
MINIMÁLNĚ 20 %!

Akce platí na vybraných prodejnách Albert v termínu od 30. 9. do 27. 10. 2020.

KUPTE
JAKÉKOLIV ČOKOLÁDY ORION ANEBO 
STUDENTSKÁ PEČEŤ ZA MIN. 69 Kč 
A ÚČTENKU USCHOVEJTE

POŠLETE SMS
VE TVARU: ORION(MEZERA)
DATUM(MEZERA)ČAS 
NA TELEFON 234 496 010

VYHRAJTE
ŠPIČKOVOU TELEVIZI – LOSUJEME 
KAŽDÝ DEN

HRAJTE S ORION
O ŠPIČKOVOU TELEVIZI

KAŽDÝ DEN!

VÍCE NA WWW.ORION-SOUTEZ.CZ.
SOUTĚŽ PROBÍHÁ OD 1. 10. DO 31. 10. 2020.
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NOVINKA

NAŠE
NEJSILNĚJŠÍ 

KÁVA
PRO KAŽDÉ RÁNO, 

ALE NE PRO KAŽDÉHO :)

dolce-gusto.cz/premio
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O B J E V T E  S V Ě T 
E X K L U Z I V N Í C H  O D M Ě N

ZAREGISTRUJTE SE
V APLIKACI NEBO 

NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH

SKENUJTE KÓDY
Z BALENÍ NESCAFÉ 

DOLCE GUSTO
A ZÍSKÁVEJTE BODY

UŽÍVEJTE SI ODMĚNY
PROMĚNĚNÉ 

ZA NASBÍRANÉ 
BODY

PŘICHÁZEJÍ
I K VÁM 
DOMŮ

KÁVY

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

Vína naleznete ve vybraných prodejnách ALBERT

OCHUTNEJTE 
SKVĚLÁ MOLDAVSKÁ VÍNA

www.moldavska-vina.czVína naleznete ve vybraných prodejnách ALBERT www.moldavska-vina.cz
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JEDNA IRSKÁ,
JEDNA BAVLNĚNÁ

Tak vybírej a páruj.

Každý Jameson Original
ti navlíkne jednu fusakli. 

PIJSROZUMEM.CZ

OCHUTNÁŠ, POCHOPÍŠ
WWW.JAMESON.CZ WWW.FUSAKLE.CZ

*Nabídka platí do vyprodání zásob. Dostupné pouze v prodejnách Albert Hypermarket.

inzerce
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sladidel

esence Už jste ochutnali
limitovanou edici 
Mattoni Daiquiri?
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V Á P N Í K H O Ř Č Í K

MANUÁLNĚ  
PRACUJÍCI LIDÉ

SPORTOVCI PŘI INTOLERANCI 
LAKTÓZY

LIDÉ  
S NADVÁHOU

TĚHOTNÉ  
ŽENY VEGANI
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VYUŽIJTE SÍLU

V BOJI PROTI BAKTERIÍM 
A ZUBNÍMU POVLAKU

EUKALYPTOL MENTHOLTHYMOL METYLSALICYLÁT

4 ESENCIÁLNÍCH  
OLEJŮ

KLASICKÁ 
INTENZIVNÍ CHUŤ

JEMNÁ CHUŤ 
BEZ ALKOHOLU

Vhodné i pro děti od 6 let.

Vyzkoušejte 
kapesníčky Zewa 
odolné vůči praní
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•  VYROVNANÉ PH

•  TECHNOLOGIE AKTIVACE  
PŘI STRESU

•  S HYDRATAČNÍMI SLOŽKAMI  
PRO JEMNOU A SUCHOU  
POKOŽKU

•  ŽÁDNÉ BÍLÉ ANI ŽLUTÉ SKVRNY

P Ř Í J E M N Á
DÁMSKÁ VŮNĚ
P O  D O B U  4 8  H O D I N

Akce platí na vybrané produkty v hypermarketech od 30. 9. do 27. 10. 2020.
*K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

*
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ANTIBAKTERIÁLNÍ
OCHRANA,

NOVINKA

S ESENCIÁLNÍMI
OLEJI*

*VE VŮNI
Před použitím dezinfekčního prostředku vždy pozorně přečtěte štítek a informace o produktu.  
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• Perfektní pomocník pro mytí nádobí

• Dlouhá ergonomická rukojeť

• Náhradní houbičky na různé povrchy

• Mop s vylepšenou  

technologií ždímání

• Velká plochá hlava  

a kompaktní kbelík  

pro snadné skladování

• Náhrada ze 100%  

mikrovlákna, které je  

účinné i bez použití  

čistících prostředků

S DÁVKOVAČEM
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JE
TI
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M
ÁČENÍ RUKOU

Na nádobí
JEDNODUŠE

& 
EFEKTIVNĚ

+DÁREK

Express
System+
Compact

Dishmop
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PODRAVKA

ANTIBAKTERIÁLNÍ
OCHRANA,

NOVINKA

S ESENCIÁLNÍMI
OLEJI*

*VE VŮNI
Před použitím dezinfekčního prostředku vždy pozorně přečtěte štítek a informace o produktu.  
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SLADKÝ HALLOWEEN 
Strašidelně dobré recepty
Pomalu přichází čas Dušiček a Halloweenu, a proto 
je závěrečná rubrika plná tipů, jak je kreativně prožít 
spolu s dětmi tak, abyste je hravě zabavili! Vyzkoušej-
te recepty se špetkou duchařského humoru.

SLADKÁ TEČKA



7171

ČOKOLÁDOVÉ
STŘEPY

20
porcí

SUROVINY:
300 g tmavé čokolády
300 g bílé čokolády
½ lžičky oranžového gelového 
barviva
50 g sušenek Oreo
50 g Kyselých žížalek
55 g marcipánu na dort
20 g tmavé polevy
15 g barevného cukrového 
zdobení 

30
min

POSTUP:
1.  V kastrůlku přiveďte k varu trochu 

vody a nad párou rozpusťte 
v žáruvzdorných miskách jednotlivě 
tmavou a bílou čokoládu. Do bílé 
přidejte barvivo a dobře promíchejte.

2.  Na plech vyložený pečicím papírem 
nalijte tmavou čokoládu a vložte na 
2 minuty do lednice.

3.  Mezitím rozlámejte sušenky na čtvrtiny 
a žížalky přepulte. Polevu připravte 

podle návodu na obalu. Z marcipánu 
vytvarujte malé ploché kuličky 
a kápněte na ně malé tečky polevy jako 
očka. Nechte ztuhnout.

4.  Plech s čokoládou vyndejte z lednice. 
Vlijte na ni oranžovou čokoládu a zasypte 
sušenkami, žížalkami, zdobením a nalepte 
očka.

5.  Vložte do lednice a nechte ztuhnout. Před 
podáváním rozlámejte na střepy.

SLADKÁ TEČKA
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SLADCÍ
DUCHOVÉ

Zbylý korpus z dortu halloween-
ská svíce rozdrobte do misky, 
smíchejte s oblíbenou marme-
ládou a vytvarujte polokoule. Ty 
pak pokryjte rozváleným bílým 
fondánem jako malé duchy. 
Z černého fondánu vytvarujte 
a přilepte očka.

SLADKÁ TEČKA
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HALLOWEENSKÁ
SVÍCE

1
dort

70
min

SUROVINY:
600 g hladké mouky
1 lžička sody
1 lžíce kakaa holand-
ského typu
350 g cukru krupice
sůl
350 g másla
3 vejce
250 ml podmáslí
205 ml slunečnicové-
ho oleje

 
2 lžíce červeného 
práškového barviva
3 lžičky vanilkového 
extraktu
100 g čerstvého maza-
cího sýra Philadelphia
300 g moučkového 
cukru
150 g bílé čokolády
1 narozeninová svíčka

POSTUP:
1.  Mouku, sodu a kakao prosejte do mísy. 

Přisypte cukr, špetku soli a promíchejte.
2.  V robotu utřete 150 g másla pokrájeného 

na kostičky do pěny. Po lžících vmíchejte 
moučnou směs do hladké konzistence.

3.  V druhé míse promíchejte vejce, podmáslí, 
200 ml oleje, barvivo a 1 lžičku vanilkového 
extraktu. Vše pomalu zapracujte do směsi 
s moukou a máslem. Míchejte, dokud 
nevznikne hladké těsto.

4.  Vlijte na plech vyložený pečicím papírem 
a pečte v troubě 22 minut na 180 °C.

5.  Mezitím si z papíru připravte kruhovou 
šablonu o průměru 12 cm. Upečený korpus 
vyklopte a po vychladnutí z něj vyřízněte 5 kol 
dle šablony.

6.  Na krém ušlehejte máslo spolu s cukrem. 
Postupně zašlehejte sýr a vanilkový extrakt. 
Krém rozdělte na poloviny. První použijte ke 
slepení korpusů, druhou potřete dort zvenku.

7.  Nad vodní lázní rozpusťte čokoládu 
a vmíchejte zbylý olej. Polevou zdobte okraj 
dortu do efektu rozteklé svíčky. Nakonec 
doprostřed zapusťte svíčku a vložte alespoň 
na 2 hodiny do lednice.

+2
hod

chlazení
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7474

MONSTER
DORTÍKY

12
porcí

60
min

SUROVINY:
90 g hořké čokolády
2 lžičky mleté kávy
30 g kakaa holand-
ského typu
300 g hladké mouky
½ lžičky sody
½ lžičky soli
200 g cukru krupice
2 vejce
6 lžic slunečnicového 
oleje

2 lžičky vinného octa
1 lžička vanilkového 
extraktu
55 g marcipánu na 
dort
20 g tmavé polevy
250 g másla
350 g moučkového 
cukru
3 lžíce plnotučného 
mléka

POSTUP:
1.  Čokoládu nasekejte na malé 

kousky. Připravte kávu. Čokoládu 
smíchejte s kakaem, přilijte horkou 
kávu a promíchejte.

2.  V míse smíchejte mouku, sodu, sůl 
a cukr.

3.  V další míse spojte vejce, olej, 
ocet a extrakt. Tekutou směs 
promíchejte s čokoládovou 
směsí, až se vše dobře spojí. Poté 
postupně vmíchejte moučnou 
směs.

4.  Do plechu na cupcaky vložte 
papírové košíčky a plňte je do ¾.  

Pečte 24 minut na 180 °C. Nechte 
vychladnout.

5.  Z marcipánu vytvarujte malé 
ploché kuličky a kápněte na ně 
malé tečky polevy jako očka. 
Nechte ztuhnout a připravte krém.

6.  Změklé máslo začněte šlehat. 
Postupně vsypte cukr a nakonec 
zjemněte mlékem. Vše vyšlehejte 
na hladký bílý krém.

7.  Cupcaky zdobte pomocí 
cukrářského sáčku krémem 
a zakončete očky.

VEGET

SLADKÁ TEČKA



7575

TYČINKY
MUMIE

20
tyčinek

15
min

SUROVINY:
150 g bílé čokolády
300 g špaldových 
tyčinek

 
55 g marcipánu na dort
20 g tmavé polevy

POSTUP:
1.  V kastrůlku přiveďte trochu vody k varu 

a v žáruvzdorné misce nad párou rozpusťte 
čokoládu. Vlijte do odměrky.

2.  Tyčinky do ¾ namáčejte v čokoládě. 
Dejte ztuhnout na 10 minut do lednice.

3.  Z marcipánu vytvarujte malé ploché kuličky 
a kápněte na ně tečky polevy jako očka. 
Nechte ztuhnout.

4.  Poté opět rozehřejte zbytek čokolády. 
Na plech vyložený pečicím papírem 
vyskládejte tyčinky. Pomocí malé lžičky je 
zacákejte čokoládou. Ihned přilepte očka 
a nechte zatuhnout v lednici.

+30
min

chlazení

Spojení sladkých 
a slaných chutí je 
moc dobré! Vyzkoušej-
te i u vás v kuchyni!

VEGET

SLADKÁ TEČKA
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