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

Akce platí v prodejnách Albert od 22. 9. do 9. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách. 
Podrobnosti naleznete na www.albert.cz/zdrave nebo na informacích prodejen.

200 Kč = 1 BOD10 BODŮ = SLEVANA SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

ZDRAVÉ JÍDLO A POHYB 
PRO VÁŠ LEPŠÍ ŽIVOT
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jedním z aktuálních zdravých trendů v oblasti 
výživy a zároveň dobrou radou, kterou znaly 
už naše babičky, je jíst lokální a sezonní 
suroviny, specifické pro naši polohu ve středu 
Evropy. Proto jsme v říjnovém čísle připravili 
řadu receptů z čerstvých surovin od lokálních 
českých dodavatelů, které zakoupíte v Albertu. 
Vydejte se v říjnovém čísle magazínu poznávat 
naše české farmáře, pěstitele a chovatele, jejich 
zeleninu, ovoce, tradiční uzeniny i udržitelně 
chovaná kuřata a připravte si tradiční recepty, 
jako šunkofleky nebo fazolový guláš.

Rychlé večeře přichystáte tentokrát s recepty 
jako z bistra do 30 minut a prim v říjnovém 
čísle hraje také nakládání, protože co se v říjnu 
naloží, v zimě jako když najde. Vraťme se tedy 
k tomu, co je dobré a trvalé, učme se neplýtvat 
a žít udržitelně a lokálně i na podzim.

 Váš Albert

Milí zákazníci a čtenáři,
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KŘUPAVÝ  
A CHUTNÝ

NYNÍ I MALÝ

NOVINKA

Nature’s Promise  
Bio Máslo 

Albert Lasagne 1 kg

Albert Zakysaná 
smetana 30%

I v říjnu pro Vás máme spoustu čerstvých 
zpráv. Už jste si všimli nových kávomatů Perla 
v našich prodejnách? Dopřát si skvělou pauzu 
i během nakupování je teď ještě jednodušší. Žít 
zdravě a udržitelně můžeme díky novému bio 
máslu v našem sortimentu a ještě připomínáme 
krásné vzpomínky ze sportovního běhu v Praze 
a Olomouci, kde Albert přes léto opět pomáhal.

Říjen plný novinek
Z ALBERTU

Základ
DO KUCHYNĚ

NOVINKY V REGÁLU

Hustá a krémová zakysaná smetana je 
pro skutečné gurmány to pravé. Zjemní 
krémové polévky, bramborový salát 
s ní bude o kapku zdravější a lívance 
s žahourem a smetanou nadchnou 
každého milovníka sladkých snídaní. Snídaně

JAKO PO MÁSLE

NAKUPUJTE BIO

Nakupujete rádi potraviny v bio kvalitě? Pak 
jistě oceníte nové bio máslo z řady produktů 
Nature’s Promise, které je vyrobeno ze 
slovenského organického mléka pocházejícího 
z podtatranského regionu, který nabízí ideální 
podmínky pro chov zdravého dobytka.

Mistrovský chléb
NYNÍ I MALÝ

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ

Zamilovali jste si řemeslný Mistrovský chléb, 
ale často se vám stane, že je bochník pro 
vaši domácnost příliš velký? Pak je tu pro vás 
skvělá novinka. Nyní zakoupíte Mistrovský 
chléb také v menší verzi. Vypečená kůrka jen 
zakřupe a bude pryč.

Maxi záchrana,
KDYŽ NESTÍHÁTE

PRO CELOU RODINU

Skvělou večeři s nádechem Itálie pro celou 
rodinu vykouzlíte díky našim lasagním 
v maxi balení. Bez práce a do půl hodinky – 
stačí jenom zapéct a podávat.

Zprávy
Z ALBERTU
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Albert motivuje
KE SPORTU

KDE POMÁHÁME

Přes léto vyhlásil Nadační fond Albert sportovní výzvu pro 
dětské domovy a neziskové organizace, ve které měly děti za 
úkol naběhat, nachodit, najezdit na kole či bruslích co nejvíce 
kilometrů. Celkem děti nasportovaly více než 5 000 kilometrů. 
Na konci prázdnin proběhl také tradiční běh pro Nadační fond 
Albert, kdy 350 zaměstnanců Albertu vyběhalo nebo nachodilo 
pro dětské domovy 194 200 korun. Právě tuto částku pak fond 
rozdělil mezi 6 nejlepších organizací ze sportovní výzvy.

Jedinečná chvíle
S KÁVOU PŘI NÁKUPU

JE ČAS NA KÁVU!

Ať už jdete na nákup, nebo z nákupu, nezapomeňte si 
dopřát kávu jedinečných chutí Perla z kávomatu v našich 
vybraných prodejnách. Chutná jako z kavárny, a svoji 
chvilku pohody si tak můžete dopřát, i když spěcháte.  
Více informací na www.albert.cz.

VYZKOUŠEJTE JEDINEČNOU CHUŤ
KÁVY PERLA

V NAŠICH PRODEJNÁCH

Zprávy
Z ALBERTU
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NP Bio = zkratka pro produkty pod značkou Albertu 
Nature‘s Promise Bio

8 Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling: Zuzana Štěpničková / Text: Adéla Říhová

TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
8 předvařených červených 
řep
1 šalotka
½ brokolice
½ kapusty
¼ červeného zelí
200 g cherry rajčat
400 g brambor typu B
600 g dýně Hokkaidó
100 g baby špenátu
1 celer
3 cm čerstvého zázvoru
2 stroužky česneku
300 g batátů
1 cibule
1 žlutá paprika
2 jarní cibulky

OVOCE 
2 pomeranče
1 citron NP Bio
1 limeta

BYLINKY
2 hrsti čerstvého tymiánu
1 hrst čerstvé pažitky
2 ½ hrsti čerstvé petrželky
2 hrsti čerstvého koriandru
2 hrsti čerstvé bazalky

MLÉČNÉ VÝROBKY:
300 g čerstvého kozího sýra
100 g čerstvého 
smetanového sýra
20 g másla
4 vejce
50 g parmazánu
250 g bílého jogurtu

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:
500 g tatarského bifteku 
Albert

SPÍŽ: 
OCHUCOVADLA 
10 lžic olivového oleje
75 g vlašských ořechů Albert
1 ½ lžíce dijonské hořčice
1 lžíce kaparů
5 kapek tabaska
½ lžíce hrubozrnné hořčice
1 lžíce medu
1 hrst slunečnicových 
semínek
1 hrst piniových oříšků
800 ml kokosového mléka
4 lžíce sójové omáčky

KOŘENÍ 
sůl
pepř
muškátový oříšek

TRVANLIVÉ 
1 lžíce třtinového cukru
300 g hladké pšeničné 
mouky NP Bio
140 g rýžové mouky
1 l řepkového oleje
210 g hladké mouky
1 ½ lžičky prášku do pečiva
20 ml slunečnicového oleje
100 g rýžových nudlí
280 g uzeného tofu NP Bio

ALBERTOVA PEKÁRNA:
1 francouzská bageta

RYBÍ TRH ALBERT:
700 g tresky z Rybího 
trhu Albert

NÁPOJE:
250 ml piva

MRAŽENÉ:
150 g mraženého hrášku

Nákupní seznam
Z ALBERTU

Rychlé 
RECEPTY   Rychlé 

recepty
DO 30 MINUT

JAKO
Z BISTRA

Překvapte v říjnu rychlými a efektními 
večeřemi do 30 minut, které navíc 
budou chutnat a vypadat jako 
z vyhlášeného bistra.



POSTUP:
1.  Omytou brokolici rozdělte na malé 

růžičky. Do hrnce vlijte vodu 
a přiveďte ji k varu. Brokolici přidejte 
do hrnce a povařte 3 minuty. 
Kapustové listy opláchněte a zbavte 
středové tvrdé části. Pokrájejte na 
větší kousky a dejte do cedníku spolu 
s baby špenátem.

2.  Brokolici slijte přes kapustové 
listy, tím je rovnou spaříte. Zelí 
nakrouhejte nadrobno a dejte do 
mísy. Pomeranče oloupejte 
a nakrájejte na tenké plátky. Rajčata 
omyjte a rozpulte. Všechnu zeleninu 
spolu promíchejte v míse. 

3.  V menší misce vidličkou smíchejte 
olej, hořčice, med, sůl a pepř na 
dresink.

4.  Připravený salát přelijte dresinkem 
a znovu vše promíchejte. Přendejte 
na servírovací tác a podávejte 
posypané semínky.

SUROVINY:
½ brokolice
½ kapusty
100 g  baby špenátu
¼ červeného zelí
2 pomeranče
200 g cherry rajčat
2 lžíce olivového oleje
½ lžíce dijonské hořčice
½ lžíce hrubozrnné hořčice
1 lžíce medu
sůl, pepř
1 hrst slunečnicových semínek Albert

SEZONNÍ SALÁT  
plný energie

4
porce

30
min

VEGET
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Rychlé 
RECEPTY

1 porce obsahuje: ENERGIE: 245 kcal, 12 % / SACHARIDY: 30 g, 12 % / TUKY: 11 g, 18 % / BÍLKOVINY: 11 g, 16 %



1 porce obsahuje: ENERGIE: 434 kcal, 22 % / SACHARIDY: 20 g, 8 % / TUKY: 23 g, 37 % / BÍLKOVINY: 38 g, 54 %

POSTUP:
1.  Do větší mísy vložte rozbalený tatarský biftek Albert. 

V jiné misce smíchejte olej a hořčici, až vznikne 
emulze. Šalotku oloupejte a nakrájejte najemno. 
Kapary slijte a nasekejte spolu s petrželkou.

2.  Vše připravené zamíchejte v míse s biftekem, 
ochuťte solí, pepřem a tabaskem. Dejte odpočinout 
do lednice. 

3.  Mezitím bagetu nakrájejte na tenké plátky. Na pánvi 
rozehřejte máslo a bagetky z obou stran opečte 
dokřupava.

4.  Opatrně oddělte žloutky od bílků tak, aby vám 
vznikly hezké poloviny skořápek. Každý žloutek dejte 
do samostatné misky. Skořápky dobře omyjte a do 
připravených polovin přelijte po jednom žloutku.

5.  Vyndejte tatarák z lednice a na talíř naservírujte 
menší naběračkou porci. Nahoru doprostřed 
položte skořápku se žloutkem. Podávejte 
s opečenými bagetkami a ozdobte snítkou petrželky.

SUROVINY:
500 g tatarského 
bifteku Albert
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce dijonské 
hořčice
1 šalotka
1 lžíce kaparů
1 hrst čerstvé 

petrželky
sůl, pepř
5 kapek tabaska
1 francouzská bageta
20 g másla
4 vejce NP Bio
4 snítky čerstvé 
petrželky

RYCHLÝ HOVĚZÍ 
TATARÁK
ve francouzském 
stylu 4

porce
30
min
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 606 kcal, 30 % / SACHARIDY: 36 g, 14 % / TUKY: 44 g, 70 % / BÍLKOVINY: 19 g, 27 %1 porce obsahuje: ENERGIE: 686 kcal, 34 % / SACHARIDY: 77 g, 30 % / TUKY: 17 g, 27 % / BÍLKOVINY: 47 g, 66 %

POSTUP:
1.  Celer oloupejte, očistěte a nakrájejte na 1cm 

plátky, ze kterých pak nakrájejte hranolky. 
Vložte je na 3 minuty do vroucí vody. Sceďte 
a přendejte do mísy. Osolte, opepřete 
a promíchejte s 20 ml oleje.

2.  Celerové hranolky rozprostřete na plech 
vyložený pečicím papírem a pečte 25 minut 
v předehřáté troubě na 190 °C. 

3.  Tresku omyjte a dobře osušte papírovou 
utěrkou. Naporcujte ji na 10 cm dlouhé kusy 
a osolte. Do misky dejte 70 g rýžové mouky, 
tresku v ní lehce obalte a dejte stranou.

4.  Do hrnce vlijte olej a rozpalte ho na teplotu 
smažení.

5.  V misce smíchejte zbytek rýžové mouky, 
hladkou mouku, prášek do pečiva a studené 
pivo. Vše metličkou promíchejte, až vznikne 
hladké těstíčko. Rybu v těstíčku dobře 
obalte a postupně rovnou vkládejte do 
rozpáleného oleje. Kousky smažte 3 minuty 
dozlatova.

6.  Po usmažení je vyndejte na talíř s papírovým 
ubrouskem, který do sebe absorbuje 
přebytečný tuk.

7.  Hrášek povařte ve vroucí vodě 4 minuty. 
Slijte, osolte, opepřete a vidličkou 
rozmačkejte.

8.  V menší misce smíchejte jogurt, nasekanou 
petrželku a kůru z dobře omytého citronu.

9.  Rybu podávejte rozprostřenou na 
hranolcích s jogurtovým dipem v misce 
a hráškovým pyré.

SUROVINY:
1 celer
sůl, pepř
700 g tresky z Rybího 
trhu Albert
140 g rýžové mouky
1 l řepkového oleje
210 g hladké mouky
1 ½ lžičky prášku do 
pečiva

250 ml světlého piva
20 ml slunečnicového 
oleje
150 g mraženého 
hrášku
250 g bílého jogurtu
½ hrsti čerstvé 
hladkolisté petržele
1 citron NP Bio

FISH & CHIPS
s celerovými 
hranolky 4

porce
30
min
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 581 kcal, 29 % / SACHARIDY: 80 g, 31 % / TUKY: 21 g, 33 % / BÍLKOVINY: 20 g, 28 %

POSTUP:
1.  Omyté brambory a dýni 

oloupejte a vše nakrájejte na 
menší kostky. Vložte do hrnce, 
zalijte vodou, osolte a povařte 
12 minut. Pak sceďte a vidličkou 
rozmačkejte na pyré.

2.  Pyré přendejte do mísy, přidejte 
1 lžičku soli, 260 g mouky 
a špetku muškátového oříšku. 
Vše smíchejte, až vytvoříte těsto. 
Těsto rozdělte na 5 částí 
a z každé vyválejte dlouhého 
hada, kterého nakrájejte na 
1–1,5 cm dlouhé kousky. Vzniklé 
noky poprašte trochou mouky. 

3.  Do velkého hrnce vlijte vodu, 
přiveďte ji k varu a osolte. Do 
vroucí vody vsypte noky 
a vařte, dokud nevyplavou na 
hladinu. Uvařené noky vyndejte 
děrovanou naběračkou 
a přendejte do mísy. Vždy je 
trochu zakápněte olejem, aby se 
neslepily.

4.  V pánvi rozehřejte lžíci olivového 
leje a opražte piniové oříšky. 
Dejte je do misky stranou. 
Na stejné pánvi opečte noky 
dozlatova. Až budou mít hezkou 
barvu, přidejte špenát, krátce 
prohřejte a servírujte.

5.  Na noky přidejte vždy trochu 
opražených piniových oříšků 
a nastrouhaný parmazán.

SUROVINY:
400 g brambor 
typu B
600 g dýně 
Hokkaidó
sůl
360 g hladké 
pšeničné mouky 
NP Bio

muškátový oříšek
4 lžíce olivového 
oleje
1 hrst piniových 
oříšků
100 g baby 
špenátu
50 g parmazánu

DÝŇOVÉ NOKY  
se špenátem

4
porce

30
min

VEGET
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Rychlé 
RECEPTY



KREDIT
NAVÍC1

S KAŽDÝM PRODUKTEM
NATURE’S PROMISE A BIO 

ZÍSKÁTE VŽDY 
KREDIT NAVÍC
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Rychlé 
RECEPTY

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

https://www.albert.cz/videorecepty


KREDIT
NAVÍC1

POSTUP:
1.  Zázvor oloupejte a nakrájejte na plátky. Česnek oloupejte a nadrťte. 

Batáty a cibuli oloupejte a nakrájejte na kostky. Papriku omyjte, očistěte 
a nakrájejte na tenké proužky. Připravenou zeleninu dejte stranou.

2.  Do hrnce vlijte 500 ml vody, kokosové mléko a sójovou omáčku. 
Přidejte rýžové nudle a všechnu připravenou zeleninu kromě papriky 
a vařte na středním ohni 10–15 minut. 

3.  Tofu nakrájejte na plátky a z obou stran orestujte na olivovém oleji.
4.  Po uvaření vyndejte z vývaru zázvor, přidejte plátky papriky a servírujte. 

Ozdobte opečeným tofu, očištěnou, nasekanou jarní cibulkou, 
koriandrem a natrhanými lístky bazalky nasekanými nadrobno. 
Pokapejte limetovou šťávou na dochucení a podávejte.

SUROVINY:
3 cm čerstvého zázvoru
2 stroužky česneku
300 g batátů
1 cibule
1 žlutá paprika

800 ml kokosového 
mléka
4 lžíce sójové omáčky
100 g rýžových nudlí
280 g uzeného tofu NP 
Bio

1 lžíce olivového oleje
2 jarní cibulky
2 hrsti čerstvého 
koriandru
2 hrsti čerstvé bazalky
1 limeta

THAJSKÁ POLÉVKA  
s batáty 4

porce
30
min

VEGET
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Rychlé 
RECEPTY

1 porce obsahuje: ENERGIE: 777 kcal, 39 % / SACHARIDY: 50 g, 19 % / TUKY: 58 g, 92 % / BÍLKOVINY: 21 g, 30 %



1 porce obsahuje: ENERGIE: 606 kcal, 30 % / SACHARIDY: 36 g, 14 % / TUKY: 44 g, 70 % / BÍLKOVINY: 19 g, 27 %1 porce obsahuje: ENERGIE: 347 kcal, 17 % / SACHARIDY: 8 g, 3 % / TUKY: 28 g, 44 % / BÍLKOVINY: 18 g, 25 %

PODZIMNÍ
TERINA Z ŘEPY
s kozím sýrem

4
porce

30
min

POSTUP:
1.  Formu o rozměru 20 × 9 cm vytřete 

troškou olivového oleje a pak ji vyložte 
potravinářskou fólií tak, abyste měli dost 
fólie na obalení celé teriny.

2.  Červenou řepu slijte a nakrájejte na co 
nejtenčí plátky. Na dno formy rozložte první 
vrstvu řepy a vyložte jí i boky formy. 

3.  Hrst tymiánu nasekejte nadrobno a vsypte 
do misky. Přidejte kozí sýr, čerstvý sýr, 
nasekanou pažitku, sůl, pepř a smíchejte. 
Připravenou směs vrstvěte na plátky 
řepy. Pak opět rozložte vrstvu plátků řepy, 
následně vrstvu sýrové směsi a takto 
pokračujte, až naplníte celou terinu.

4.  Poslední vrstvu sýrové směsi zakryjte ještě 
vrstvou řepy a zabalte terinu do zbytku 
přesahující fólie. Terinu nechte odležet 
10 minut v mrazáku.

5.  Po vyndání z mrazáku terinu vybalte z fólie 
na tác. Vlašské ořechy rychle nasucho 
opražte spolu s cukrem na rozpálené pánvi. 
Vyjměte a nasekejte na hrubší kousky. Do 
stejné pánve nalijte zbytek oleje, rozehřejte 
a na mírném ohni orestujte zbylý tymián. 
Nakonec ho posypte troškou soli.

6.  Terinu ozdobte vlašskými ořechy, 
opraženým tymiánem se solí a podávejte.

SUROVINY:
1 lžíce olivového oleje
8 předvařených 
červených řep
2 hrsti čerstvého 
tymiánu
300 g čerstvého kozího 
sýra

100 g čerstvého 
smetanového sýra
1 hrst čerstvé pažitky
sůl, pepř
75 g vlašských ořechů 
Albert
1 lžíce třtinového 
cukru

VEGET
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Rychlé 
RECEPTY



Přeštické prasátko
V Albertu nyní najdete nové 

uzeniny pod značkou Česká chuť 

z přeštického vepřového, které 

má v českých zemích dlouholetou 

tradici.

Ovoce z českých sadů
Proč nechat vozit hrušky nebo jablka přes půlku světa, když jsou ty české tak dobré. Myslete na uhlíkovou stopu a nakupujte ovoce a zeleninu podle lokálnosti.

Vajíčka z volného chovu

Vybírejte srdcem každý den. Třeba 

vajíčka z volných chovů slepic,  

jejichž nákupem podporujete  

férové lokální chovatele.

16

Záleží nám na tom, abyste jedli stále lépe. A jedním z aktuálních 
zdravých trendů v oblasti výživy a zároveň dobrou radou, kterou 
znaly už naše babičky, je jíst lokální a sezonní suroviny, specifické 
pro naši polohu ve středu Evropy. Proto v sortimentu Albertu 
najdete čím dál více čerstvých surovin od lokálních českých 
dodavatelů, které také odpovídají sezoně. Vydejte se v této 
rubrice poznávat naše místní dodavatele, jejich zeleninu, ovoce  
i maso a inspirovat se lokálními podzimními dobrotami.

Vybírejte
SRDCEM  

A LOKÁLNĚ

16

Vybírat srdcem
A JÍST LOKÁLNĚ

Stojí za to
JÍST LÉPE 



Fotografie: Vladimír Cimický, Anthony TheAnh Nguyen / Foodstyling: Adéla Říhová, Tereza Langmajerová 
Text: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová, Adéla Říhová

Pane Fulíne, čím je značka kuřat Královské 
kuře od Albertu jiná než ostatní značky 
kuřat, které zákazníci běžně koupí? 
Jedná se o plemeno kuřat hubbard, speciálně 
šlechtěné pro pomalý růst. Královská kuřata 
jsou vždy starší než 56 dní, mají více prostoru 
v halách, krmné směsi jsou bez jakýchkoli 
živočišných přídavků a komponent. Splňují 
tak parametry vyhlášky EU a výkrm může být 
označován jako „extenzivní“. Krmné směsi 
se vyznačují vysokým obsahem obilovin, ze-
jména kukuřice, díky které má Královské kuře 
svou specifickou barvu. 
A jakou péči a úsilí věnujete chovům  
a farmám, aby v nich byla skutečně krá-
lovská péče v každém soustu?
Kuřata jsou chovaná na farmách splňují-
cích nejpřísnější kritéria kvality, které jsou 
pravidelně auditovány. Celý proces je pod 
neustálou kontrolou veterinárních lékařů 
a uceleného managementu kvality, který 
začíná na jednotlivých farmách, dodavatelích 
krmných směsí až po samotný chov 
a zpracování. 
Společnost RABBIT spolupracuje s řadou 
zkušených českých farmářů, kteří se 
chovem kuřat zabývají i desítky let. 

Co všechno musí taková farma a farmáři 
splňovat, aby jejich chov byl zařazen pod 
značku Královské kuře?
Farma musí být na odpovídající technické 
úrovni zajišťující pohodu, bezpečí zvířat 
a optimální podmínky pro chovaná kuřata 
a musí být schváleným a registrovaným hos-
podářstvím. Podléhá pravidelným kontrolám 
ze strany veterinární správy a dalších dozoro-
vých orgánů. Na farmě musí být odpovědná 
osoba, která absolvovala správné výrobní 
praxe chovu kuřat. Každá farma je před 
zapojením do systému auditována naším 
veterinárním lékařem. Chovatel je seznámen 
s celým systémem produkce pomalu rostou-
cích kuřat. Svým vstupem do programu se 
zavazuje dodržovat zásady správné výrobní 
praxe, odebírat krmné směsi pouze od certifi-
kovaných dodavatelů, postupovat přesně dle 
manuálu pro výkrm plemene hubbard. 
Když přijdeme do obchodního řetězce, 
najdeme zde celou řadu značek. Jak by se 
měl zákazník orientovat, aby koupil sku-
tečně prémiové a kvalitní maso, co se týče 
kuřecího masa? A co všechno prozradí 
informace na obalu Královského kuřete?
V prvé řadě by se zákazník měl orientovat 

podle tzv. „oválné značky“, která je jednotná 
v rámci EU, kdy každý zpracovatelský závod 
má své jedinečné číslo. V našem případě 
CZ 993 a CZ 1070. Označení CZ znamená, že 
finalizace výrobku byla v České republice. 
Důležité jsou rovněž povinné údaje, chov = ČR; 
porážka = ČR. Tyto základní údaje zákazníkovi 
napoví, kde byla kuřata chována, poražena 
a zabalena a zda jsou skutečně lokální. Dále 
je na obalu uvedeno datum spotřeby a šarže. 
Naším cílem je nabídnout co možná nejčers-
tvější a nejkvalitnější kuřecí maso, kde krátký 
logistický řetězec, ověřený a dohledatelný 
původ až na tu kterou konkrétní farmu, 
nekompromisní čerstvost a ucelený systém 
managementu kvality zaručují ten nejlepší 
chuťový zážitek a vědomí podpory českých 
chovatelů, farmářů a zpracovatelů. Díky ex-
trémně krátkým dodavatelským řetězcům 
a lokální produkci jsou Královská kuřata 
a jejich výroba dlouhodobě udržitelné. Sa-
motný obal Královského kuřete dále prozradí, 
že se jedná o kuře s prodlouženou dobou 
výkrmu, minimálně 56 dní, informace o použití 
nutričně vyváženého krmiva.
Děkujeme za odpovědi, pane Fulíne,  
a přejeme, ať se vám daří v péči o Králov-
ská kuřata.

Jak pečujeme
O KRÁLOVSKÁ  
KUŘATA
V Albertu nám záleží na tom, aby naši zákazníci  
mohli nakoupit lokální suroviny od českých 
dodavatelů a farmářů. Společnost RABBIT 
Trhový Štěpánov, a. s., je výhradním dodavatelem 
královských kuřat. A tak jsme se zeptali přímo 
podnikového ředitele, pana Fulína, jakou péči, 
pečlivost a úsilí věnuje každému prémiovému produktu, 
který najdete v Albertu pod značkou Královské kuře.

Vybírejte
SRDCEM  

A LOKÁLNĚ

17



JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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Vybírejte
SRDCEM  

A LOKÁLNĚ

https://www.albert.cz/videorecepty


SUROVINY:
1 Albertovo Královské prémiové kuře
250 g másla
6 snítek čerstvého rozmarýnu

6 snítek čerstvého tymiánu
2 cibule
2 jablka
4 stroužky česneku

POSTUP: 
1.  Královské kuře omyjte, osušte papírovou 

utěrkou a položte do pekáče. Břišní duti-
nu naplňte polovinou snítek rozmarýnu  
a tymiánu, očištěnou cibulí a jablky  
a poté svažte stehna potravinářským 
provázkem.

2.  Česnek oloupejte a prolisujte. Nasekejte 
lístky zbylého tymiánu, petržele a jehličky 
zbytku rozmarýnu. V misce promíchejte 
bylinky se 150 g změklého másla, polovi-

nou utřeného česneku, ½ lžičky soli  
a špetkou pepře. Uvolněte kůži z kuřecích 
prsou a vetřete dovnitř pod kůži část 
směsi. Zbytkem potřete celé kuře zvenku 
dostatečně silnou vrstvou.

3.  Kuře vložte do trouby předehřáté na  
180 °C a pečte 80 minut. Kuře během 
pečení kontrolujte. Pokud kůže příliš 
tmavne, přikryjte jej alobalem. 

4.  Během pečení kuřete v rendlíku rozpusť-
te 80 g másla a zbylým nerozpuštěným 

máslem vymažte muffinovou formu.
5.  Brambory oloupejte a nakrájejte na tenké 

plátky. Vložte do velké mísy, osolte, ope-
přete, přidejte rozpuštěné máslo  
a zbytek česneku. Promíchejte a postup-
ně opékejte 1 minutu z obou stran v roz-
pálené pánvi. Poté rovnoměrně vysklá-
dejte „do komínků“ do připravené formy. 
Pečte 30 minut v troubě předehřáté na 
180 °C dozlatova. Podávejte společně  
s pečeným Královským kuřetem. 

MÁSLOVÉ KRÁLOVSKÉ KUŘE
s bramborovými komínky 4

porce
90
min

3 snítky čerstvé petržele
sůl
pepř
1 kg brambor typu B

BEZ
lepku
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Máslové Královské kuře
POSTUP 
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Lilkový salát můžete podávat 
s jogurtovočesnekovým dresinkem.

SUROVINY:
2 lilky
40 ml olivového oleje
sůl
pepř
2 chilli papričky
4 stroužky česneku

600 g kuřecích prsních řízků 
Královské kuře
½ lžičky mleté sladké papriky
mletá skořice
mletý římský kmín
mletý koriandr
2 bio citrony

40 ml slunečnicového oleje
20 g piniových oříšků
2 hrsti Mix salátu
50 g mikrobylinek ředkviček
2 snítky čerstvého kopru

POSTUP: 
1.  Lilek omyjte a nakrájejte na 1cm kolečka. Vložte do mísy 

a promíchejte s 20 ml olivového oleje, lžičkou soli a špet-
kou pepře. Rozložte na plech vyložený pečicím papírem.

2.  Pečte v předehřáté troubě na 180 °C 30 minut dozlato-
va. Mezitím zbavte chilli papričky semínek a nakrájejte je 
na plátky. Česnek oloupejte a nakrájejte také na plátky. 
Deset minut před koncem pečení zasypte lilek plátky 
česneku a chilli papričky.

3.  Během pečení lilků nakrájejte očištěné kuřecí maso na 
kostky a v míse promíchejte se sladkou paprikou, špet-
kou skořice, římského kmínu a koriandru, lžičkou soli 

a 20 ml olivového oleje. Dobře omyté citrony nakrájejte 
na velmi tenké plátky.

4.  Maso a přehnutá kolečka citronu střídavě napichujte 
na špejle. V pánvi rozpalte slunečnicový olej a špízy na 
něm ze všech stran 10 minut opékejte dozlatova. Pokud 
budete špízy grilovat na ohni, nechte špejle nejprve 
nasát vodou.

5.  Piniové oříšky nasucho opečte na pánvi.
6.  Vychladlé lilky rozložte na talíře, promíchejte se salátem, 

mikrobylinkami, piniovými oříšky  
a natrhaným koprem. Navrch položte kuřecí špízy 
a ihned podávejte.

KUŘECÍ ŠPÍZY  
Z KRÁLOVSKÉHO KUŘETE
s lilkovým salátem

4
porce

40
min

BEZ
lepku
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Lokální  
dodavatel  
Euro Agras
V ALBERTU

V srdci Vysočiny, místě ideálním pro 
pěstování plně vyzrálých a kvalitních 
brambor, má svou tradici rodinná firma 
Euro Agras. Pan majitel Ing. Vlastimil 
Rasocha prozradil, co ho k pěstování 
brambor vedlo: „Navazuji na práci svých 
rodičů a snažím se naplnit naše motto 
‚Vše pro brambory‘. Velmi si vážíme 
spolupráce se společností Albert, která 
dává příležitost českým pěstitelům.“ 
Ochutnejte pozdní brambory v říjnu 
v Tržnici u Alberta i vy.

TO NEJLEPŠÍ  
NAJDETE TAM,  

KDE ŽIJETE
Co je pro Japonce rýže, to jsou 

pro Čechy brambory. Právě 
proto stojí za to jíst tuto tradiční 

středoevropskou zeleninu od 
lokálních pěstitelů. 

>   Neobsahujeme žádný tuk, zato hodně vlákniny, která 
prospívá zažívání. Jsme zdrojem bílkovin a také plné 
vitaminů, především vitaminu C a vitaminů skupiny B.

Brambory pozdní

Pozdní  brambory
Z VYSOČINY 

AŽ NA VÁŠ STŮL

V Albertu 
můžete 
zakoupit 2-, 3- 
a 5kg balení 
pozdních 
brambor.
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FARMÁŘSKÝ  
BRAMBOROVÝ  
SALÁT
s pošírovaným  
vejcem a slaninou

SUROVINY:
500 g pozdních brambor  
z Tržnice u Alberta
sůl
100 g anglické slaniny
1 červená cibule
125 g polníčku
2 snítky čerstvé petržele

80 ml olivového oleje
1 citron
1 lžička hrubozrnné hořčice
1 lžička medu
pepř
4 vejce
1 lžíce kvasného octa

POSTUP: 
1.  Brambory umyjte a uvařte i se 

slupkou ve slané vodě doměkka, 
nechte vychladnout, oloupejte, 
nakrájejte podle velikosti napůl 
nebo větší brambory na čtvrtky 
a vložte do větší mísy.

2.  Anglickou slaninu nakrájejte na 
kostičky a orestujte na pánvi do-
křupava. 

3.  Cibuli oloupejte a nakrájejte na 
půlkolečka. 

4.  Do mísy k bramborám přidejte 
polníček, nasekané lístky petržele, 
slaninu a cibuli.

5.  Na zálivku v další misce smíchejte 
olivový olej, lžíci vymačkané citro-
nové šťávy, hořčici, med, špetku 
soli a pepře. Vlijte do mísy k bram-
borám a opatrně promíchejte, 
případně dochuťte solí a pepřem.

6.  Vejce rozklepněte do malé misky. 
V hrnci zahřejte vodu s octem, 
když se začnou tvořit bublinky (cca 
80 °C), vytvořte vidličkou vír a po-
stupně opatrně vlijte vejce do stře-
du víru. Vařte 3–4 minuty a opatrně 
vyndejte děrovanou naběračkou.

7.  Bramborový salát podávejte s poší-
rovaným vejcem.

4
porce

40
min

BEZ
lepku
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Temně modré i fialové plody jsou okrasou 
podzimního stolu. Vyzkoušejte švestky nejen 

ve sladkých koláčích či povidlech,  
ale i čerstvé do smoothie nebo jen tak  

do pusy, protože mají řadu blahodárných 
účinků na naše zdraví.

Mít všech
svých 5 švestek

OD ČESKÝCH PĚSTITELŮ

Lokální švestky
DODÁVÁ CZ FRUIT

Družstvo CZ FRUIT sdružuje v současné 
době 30 českých lokálních pěstitelů ovoce 
z nejrůznějších koutů Čech, Moravy  
i Slezska. Ročně sklidí až několik desítek 
tisíc tun ovoce našeho mírného pásma. 
K nejvíce pěstovaným patří tradiční ovoce 
jablka, dále pak hrušky, broskve, meruňky, 
třešně, višně, rybíz a také švestky.  
CZ FRUIT klade důraz na vysokou kvalitu  
a bezpečnost svých produktů.

>   OBSAHUJEME VELKÉ MNOŽSTVÍ VLÁKNINY, 
PROTO JSME MIMOŘÁDNĚ PROSPĚŠNÉ 
PRO ZAŽÍVÁNÍ. PŮSOBÍME JAKO PREVENCE 
RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA, CUKROVKY  
A SRDEČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

Švestky



ŠVESTKOVÁ  
LIMONÁDA 
ze sadu

SUROVINY:
500 g švestek z Tržnice u Alberta
1 l vody
3 citrony
200 g cukru krupice
mletá skořice
mletý badyán 
 

POSTUP:
1.  Švestky omyjte, vypeckujte a v míse rozmixujte 

tyčovým mixérem. Přidejte vodu, vymačkanou 
citronovou šťávu, cukr, špetku mleté skořice  
a mletého badyánu a znovu mixujte.

2.  Přeceďte přes jemné síto a nalijte do sklenic.

4×
30 ml

20
min

POSTUP: 
1.  Ořechy nasucho orestujte v rozehřáté pánvi. Vsypte cukr, na 

mírném ohni nechte zkaramelizovat a dejte stranou.
2.  V jiné pánvi rozehřejte máslo a lžíci olivového oleje. Vsypte kuličky 

hroznového vína a restujte 15 minut. Přidejte lžíci vymačkané 
citronové šťávy a nechte prohřát. Víno vyjměte a šťávu z pánve 
přelijte do misky. Promíchejte se zbytkem oleje, balzamikovým 
glazé, medem, hořčicí a špetkou soli a pepře. 

3.  Do velké mísy vložte rukolu, polníček, vypeckované švestky nakrá-
jené na čtvrtky, orestované víno a promíchejte s připravenou 
zálivkou. Posypte na kostičky nakrájeným kozím sýrem a zkara-
melizovanými ořechy.

4
porce

40
min

ŠVESTKOVÝ SALÁT 
s restovanými hrozny  
a kozím sýrem 

SUROVINY:
100 g vlašských ořechů 
1 lžíce cukru krupice
20 g másla
2 lžíce olivového oleje
300 g červeného hroznového 
vína
1 citron
1 lžíce balzamikového glazé

1 lžíce medu
1 lžička hrubozrnné hořčice
sůl
pepř
125 g rukoly
125 g polníčku
300 g švestek z Tržnice u Alberta
200 g čerstvého kozího sýra

Vybírejte
SRDCEM  

A LOKÁLNĚ
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VEGET VEGAN



Mohlo by se zdát, že jablka a hrušky jde 
smíchat jednoduše v jednom košíku. 
Každá odrůda ale chutná jinak a má 

také jiné využití. Poznejte lépe ty, které 
zakoupíte z českých a moravských sadů 

na podzim v Albertu.

Jablka a hrušky
KOLIK ODRŮD, TOLIK CHUTÍ

Jablka Red Delicious
Jsme sladká, šťavnatá  
a máme krásně červenou 
barvu a elegantní tvar. 
Plody se nám neotlačují, 
jsou pevné a mají aroma-
tickou chuť. Ochutnejte 
nás v salátech a studené 
kuchyni.

Jablka Jonagold
Na naší žlutavé slupce převažu-
je červené mramorování  
a žlutavé líčko. Jsme křehká  
a velice šťavnatá. Skvělá jsme 
na odšťavnění a přípravu 
moštů.

Jablka Gala
Naše mramorované plody 
s žíháním jsou šťavnaté  
a jemně nasládlé. Skvělá 
jsme na přípravu křížal,  
tedy sušených jablek.

Jablka Evelina
Jsme dokonale kulatá, červená 
a voňavá jablka s křupavou  
a šťavnatou dužinou. Upečete  
z nás skvělý koláč.

Jablka Granny Smith 
Jsme jasně zelená a máme 
osvěžující, kyselejší chuť. Proto 
jsme výborná do zajímavých 
omáček a svěžích dezertů.

Jablka Golden Delicious
Máme světle zelenou až žluta-
vou barvu. Jsme oblíbená pro 
svou sladkost a šťavnatost  
a jsme ideální čerstvá. 

26

Vybírejte
SRDCEM  

A LOKÁLNĚ



Hrušky Conference
Máme světle zelenou až 
zelenohnědou slupku 
s nepravidelnými flíčky. Naše 
dužina je velmi šťavnatá  
a medově sladká.

Hrušky Limonera
Říká se nám také citronové 
hrušky a máme slupku světle 
zelenou až žlutou, proto název 
po citronu. Ale chuť máme 
sladkou, šťavnatou a svěží.

Jablka Idared 
Poznáte nás podle zelenožluté 
barvy překryté jasnou červení. 
Dužinu máme šťavnatou  
a lehce navinulou. Ideální pro 
jablečný kompot.

4
porce

20
min

LAHODNÝ SALÁT
ze sadu 

JAK NA TO?
Recept najdete zde:

albert.cz/recepty

Podzimní úroda
OD ČESKÉHO ODBYTOVÉHO DRUŽSTVA VVISS

Pan Martin Šrytr je hlavním agronomem v Odbytovém 
družstvu ovoce Český ráj, což je jeden z pěstitelů 
společnosti Vviss. Celý svůj profesní život, tedy již více než 
30 let, se věnuje pěstování ovoce jako ovocnář-agronom  
a vzkazuje zákazníkům Albertu: „Touto krásnou prací, 
která se mi stala životní vášní, se snažím přispět k tomu, 
aby ovoce, které vypěstujeme, bylo vždy co nejchutnější  
a zdraví prospěšné. Naše Odbytové družstvo ovoce Český 
ráj vám proto může nabídnout jablka, hrušky a třešně 
v nejvyšší kvalitě, což, jak pevně věřím, oceníte při nákupu 
v prodejnách Albert.“
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VEGAN

https://www.albert.cz/recepty


Z ČESKÝCH
SUROVIN

VYROBENO V ČESKU

ČESKÉ
100%

Vysočina

Selská 
šunka

Selská 
klobása

Šunka  

od kosti

Pečená 
slanina

Tlačenka

Vídeňské  
párky

Značka Česká chuť vám přináší tradiční české 
uzeniny, tak jak je máte rádi. Všechny jsou 

vyrobeny z poctivých surovin a garantujeme  
u nich český původ. Zakoupíte pouze v síti 

prodejen Albert a poznáte je podle nových obalů.

Přeštické prasátko je původní české plemeno. Jedná se o cenný 
národní druh chovaný od druhé poloviny 19. století, který se 
vyznačuje pomalejším růstem a vyšším podílem tuku, a proto 
je mezi kuchaři toto maso velmi vyhledávané. Tuk svalovinou 

prorůstá jinak než u standardního prasete, maso je pak mnohem 
křehčí, šťavnatější a má výraznější chuť. Každá z položek je 

gurmánským zážitkem, protože jak je známo, 
„tuk je nositelem chuti“.
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Vybírejte
SRDCEM  

A LOKÁLNĚ



Vídeňské  
párky

SUROVINY:
400 g fleků
150 g sádla
2 lžíce strouhanky
300 g šunky od kosti Česká chuť
muškátový květ

sůl
pepř
200 ml smetany ke šlehání (31 %)
4 vejce
1 sklenice okurek ve sladkokyselém nálevu
1 snítka čerstvé hladkolisté petržele

POSTUP: 
1.  Fleky uvařte podle návodu na obalu. Pekáč 

vymažte 20 g sádla a vysypte strouhankou.  
Šunku nakrájejte na kostičky. 

2.  Scezené fleky promíchejte v míse se šunkou, 
zbytkem sádla, muškátovým květem, solí  
a pepřem. Přendejte do připraveného pekáče. 

3.  Předpečte 10 minut v troubě předehřáté na  
180 °C. Mezitím v misce prošlehejte smetanu 
s vejci, osolte a opepřete. Vyndejte pekáč z trouby, 
fleky zalijte vaječnou směsí a 20 minut dopečte.

4.  Podávejte posypané petrželkou a s okurkami  
ve sladkokyselém nálevu.

Domácí 
ŠUNKOFLEKY

6
porcí

65
min

Vychutnejte si 
chuť skvělé 
šunky v domácích
šunkoflecích.
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Vybírejte
SRDCEM  

A LOKÁLNĚ



BEZ
lepku

Přidejte pečenou 
slaninu Česká chuť
z přeštického 
vepřového boku.

SUROVINY:
1 celer
1 pastinák
1 hrst čerstvé hladkolisté 
petržele

1 hrst rozinek
1 citron
1 lžička dijonské hořčice
1 lžička hrubozrnné hořčice
½ lžíce medu

60 g zakysané smetany
sůl, pepř
800 g přeštické pečené  
slaniny Česká chuť
1 hrst čerstvého rozmarýnu

POSTUP: 
1.  Celer a pastinák očistěte a nakrájejte na 

tenké hranolky. Petržel omyjte a nasekejte. 
Vše vsypte do mísy, přidejte rozinky  
a promíchejte. 

2.  V menší misce metličkou smíchejte šťávu  
z ½ citronu, obě hořčice, med, smetanu, 
osolte a opepřete. Dresinkem zalijte salát, 
promíchejte a dejte odležet do lednice.

3.  Plátky pečeného boku orestujte na pánvi 
dozlatova, naskládejte na menší talíř a dejte 
stranou.

4.  Rozmarýn rozložte na kamenné nebo dřevě-
né prkénko, zapalte flambovací pistolí  
a zakryjte ho větší skleněnou mísou oto-
čenou dnem vzhůru. Ta udusí plamen, ale 
vznikne vám udicí kouř. Vezměte talíř s pe-
čeným bokem a rychle ho podstrčte dovnitř 
mísy s kouřem. Nechte pár minut udit pod 
mísou, aby pečený bok chytl rozmarýnovou 
vůni.

5.  Na talíře servírujte porci salátu a na něj 
plátky pečeného boku. Dozdobte čerstvou 
snítkou rozmarýnu.

PEČENÁ SLANINA
se salátem z kořenové zeleniny

4
porce

40
min

Vybírejte
SRDCEM  

A LOKÁLNĚ
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BEZ
lepku

Poctivá selská 
klobása pod 
značkou Česká 
chuť provoní  
celý guláš.
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Vybírejte
SRDCEM  

A LOKÁLNĚ

SUROVINY:
1 cibule
1 mrkev
2 stonky řapíkatého celeru
1 lžíce slunečnicového oleje
sůl, pepř
1 lžička chilli vloček
½ lžičky mleté uzené papriky 
1 hrst čerstvého tymiánu
3 stroužky česneku

2 lžíce rajčatového protlaku
300 g brambor
400 g sterilovaných bílých fazolí velkých
200 g sterilovaných červených fazolí
300 g drcených rajčat
500 ml vody
2 selské klobásy Česká chuť
3 hrsti kapusty
3 snítky čerstvého tymiánu

POSTUP: 
1.  Cibuli očistěte a nakrájejte najemno. Mrkev  

a celer očistěte, omyjte a nakrájejte na kous-
ky. V hrnci na rozehřátém oleji orestujte 
cibuli, přidejte mrkev, celer a vše opečte  
3 minuty. Osolte, opepřete a přisypte chilli 
vločky, mletou uzenou papriku, tymián  
a očištěný, drcený česnek. Vše promíchejte 
a restujte.

2.  Do hrnce přidejte rajčatový protlak a očiště-
né, na kostky nakrájené brambory. Fazole 
propláchněte pod vodou a nechte okapat. 

Vše vsypte do hrnce a znovu osolte  
a opepřete. Nakonec přidejte drcená raj-
čata, vodu a vše dobře promíchejte. Guláš 
přiveďte k varu a pomalu vařte 20 minut.

3.  Klobásu nakrájejte na hrubší plátky a ores-
tujte na pánvi.

4.  Kapustu omyjte, zbavte listy stonku  
a nakrájejte na větší proužky. Spolu s ores-
tovanou klobásou ji vložte do guláše a hrnec 
sundejte z plamene.

5.  Podávat můžete s čerstvě rozpečeným 
chlebem a ozdobené tymiánem.

FAZOLOVÝ GULÁŠEK
se selskou klobásou 

4
porce

65
min



SUROVINY:
100 ml vody
3 lžíce medu
400 g šunky v celku
20 ks hřebíčku
2 stroužky česneku
2 hvězdičky badyánu
1 celá skořice
300 g krup

sůl
1 hrst sušených hub
1 lžíce sádla
1 cibule
1 hrst rozinek
1 hrst čerstvé 
hladkolisté petržele

POSTUP: 
1.  Vodu přiveďte k varu, rozmíchejte v ní med a dejte stranou. Do šunky zapíchněte hřebíček a vložte do pekáčku. Oloupaný, na tenké plátky nakrájený česnek dejte k šunce. Přidejte badyán a skořici. Medovou zálivkou přelijte šunku a dejte péct do trouby na 200 °C na 20 minut.2.  Kroupy připravte dle návodu na obalu v osolené vodě. Houby dejte do misky, zalijte vroucí vodou a nechte 10 minut odstát. 3.  V pánvi na rozehřátém sádle dozlatova orestujte najemno nakrájenou cibuli. Přisypte hotové kroupy, houby, zalijte houbovým vývarem a promíchejte. Nakonec vsypte rozinky  a 5 minut opékejte.4.  Šunku vyndejte z pekáčku a nakrájejte na 4 porce. Petrželku nasekejte a promíchejte s krupetem. 5.  Na talíř dejte porci krupeta, naporcovanou šunku a vše přelijte medovou omáčkou.

4
porce 100

min

ŠUNKA NA MEDU A HŘEBÍČKU s krupetem

Vybírejte
SRDCEM  

A LOKÁLNĚ
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BEZ
 laktózy
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Křížovka
NÁS BAVÍ

Jak se zapojit?
Vyluštěte křížovku z říjnového čísla a tajenku 
zašlete do 15. 10. 2021 na adresu redakce Albert 
magazínu: Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo 
tajenku vyplňte na webu www.albert.cz/tajenka 
přímo do formuláře. Výherce křížovky z čísla 
9/2021: Svatuše Schmiedtová, Ostrava-Hrabůvka

Zakousněte se do šťavnatého 
jablíčka z Albertovy tržnice a užijte 
si svoji volnou chvíli s křížovkou.  
Za správně vyplněnou tajenku 
můžete vyhrát dárkovou kartu  
v hodnotě 300 Kč na nákup  
v síti prodejen Albert. 

Křížovka 
Z PODZIMNÍHO 
SADU
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POSTUP:
1.  Česnek, cibuli a brambory oloupejte, vložte na plech  

vyložený pečicím papírem, promíchejte s olivovým olejem  
a pečte 20 minut v předehřáté troubě na 180 °C. 

2.  Do vývaru přidejte upečenou zeleninu a rozmixujte ponorným  
mixérem najemno. Ochuťte solí a pepřem.

3.  Odlijte 100 ml Alpro sójového krému a promíchejte s polévkou.  
Zbylý krém nechte na ozdobení.

4.  Houby zalijte v misce vroucí vodou a nechte 10 minut odstát.
5.  Mezitím nakrájejte na kostičky toastový chléb. V pánvi na rozpáleném  

oleji je orestujte dozlatova. Podle chuti osolte a opepřete.
6.  Polévku podávejte ozdobenou Alpro sójovým krémem, houbami, 

krutony a čerstvým rozmarýnem.

POLÉVKA  
Z PEČENÉHO ČESNEKU 
s Alpro sójovým  
krémem

SUROVINY: 
10 stroužků česneku
1 cibule
150 g brambor
2 lžíce olivového oleje
800 ml zeleninového vývaru
sůl

pepř
200 ml Alpro sójového krému
1 hrst sušených hub 
2 plátky celozrnného  
toastového chleba
2 lžíce řepkového oleje
2 snítky čerstvého rozmarýnu

Uvařte si hřejivou podzimní polévku
a navíc díky 100% rostlinnému 
Alpro sójovému krému zcela bez laktózy. 
Je velmi bohatý na chuť, a snadno 
jej tak zařadíte do každodenního 
vaření například polévek, omáček, 
těstovinových pokrmů nebo 
gratinovaných brambor.

4
porce

45
min
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Zkuste 
S NÁMI

Proč vyzkoušet 
ALPRO SÓJOVÝ KRÉM

• Přirozeně bez laktózy
• 100% rostlinný
• Veganský
• S nízkým obsahem cukru
• Naše sója neohrožuje deštné pralesy  

a není ani geneticky modifikovaná
• V recyklovatelném a rostlinném obalu



Vyhrajte na rok

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrajte ŠKODA KAROQ 
na rok a tisíce dalších cen týden co týden. 

Vystřihujte loga kvality z potravin, nalepujte a posílejte.

Herní karty ke stažení a více na akademiekvality.cz 

3× 
ŠKODA KAROQ  

od Klokočky

Zobrazení výhry je pouze ilustrativní. Změna pravidel vyhrazena.

dalších cen
50 tisíc

Každý týden vylosujeme další 
cenu v hodnotě až 10 000 Kč.

Klasa_Soutez_Karoq_ALBERT_217x122,5.indd   1Klasa_Soutez_Karoq_ALBERT_217x122,5.indd   1 06.09.2021   11:3506.09.2021   11:35

Slavnostní jídlo, kterým 
okouzlíte každou návštěvu. 
Nebojte se a račte připravit 
tuto pochoutku díky názornému 
videoreceptu. Úspěch tkví ve 
výborném hovězím a správném 
stupni propečení do růžova.

JEDNODUCHÉ 
VIDEORECEPTY

VIDEORECEPT
Jak na roastbeef, 
najdete pod QR kódem 
nebo na albert.cz/
videorecepty

MAGAZÍN

MAGAZÍN

PEČENÝ 
ROASTBEEF

 krok za krokem
8

porcí
75
min

+10
min

odležení

inzerce

https://www.albert.cz/videorecepty
https://www.albert.cz/videorecepty


Makrobiotikavprocentech

50–60 %

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE 

Text/foodstyling: Tereza Langmajerová, Fotografie: Lucie Čermáková

Makrobiotika není nic, čeho by bylo třeba se leknout. 
Je to totiž zajímavý přístup ke zdravému životnímu stylu, 

který vám a vašemu tělu může dodat rovnováhu. Jaká jsou 
základní pravidla? Inspirujte se touto kapitolou, která vám 

odhalí základy makrobiotického stravování. 
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Makrobiotika  
lehce a pro každého  

 CELOZRNNÉ OBILOVINY 
 (CCA 50–60 %)
 •  celozrnná rýže, 

pohanka, jáhly, pšenice, 
kukuřice, ječmen, 
kroupy, žito, oves 
a ovesné vločky, 
celozrnné těstoviny 
a pečivo

 ZELENINA  
 (CCA 25–30 %)
 •  v létě může být 

syrová, v zimě tepelně 
zpracovaná nebo 
nakládaná a kvašená

	 LUŠTĚNINY,	POTRAVINY 
	 ZE	SÓJI	A	MOŘSKÉ	ŘASY 
 (5–10 %) 

 •  fazole, cizrna, hrách, 
čočka a další

 •  sója a výrobky z ní (tofu, 
tempeh)

  TAMARI,	MISO 
 (5 %)

1

2

3

5 %
5–10 %

25
–3

0 

%

1

2

3

4

4
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Jak na 
MAKROBIOTICKÝ 
JÍDELNÍČEK

Základem jsou celozrnné 
obiloviny a vařená zelenina. 
Hlavní část jídla by mělo podle 
pravidel makrobiotiky tvořit 
50 až 60 % celozrnných obilovin, 
25 až 30 % lokální zeleniny, 
zbytek pak mohou doplnit 
luštěniny a potraviny ze sóji, 
jako jsou tofu, miso a tempeh. 
Procentuální množství se liší 
podle ročního období. V zimě 
makrobiotika doporučuje 
konzumovat více tepelně 
upravených pokrmů, v létě 
méně.

Makrobiotická 
strava 

upřednostňuje 
lokální a sezonní 

potraviny. V jídelníčku 
makrobiotika jsou 

tedy doporučeny jen 
takové potraviny, které 

jsou v jeho klimatickém 
pásmu běžně dostupné. 

Potraviny se mají 
upravovat co nejšetrněji  
a třeba mikrovlnná trouba 
zde nemá své místo  
v kuchyni. Jídlo byste 
měli konzumovat 
pomalu, dopřát si 
na něj čas  
a je potřeba 
jej dobře 
rozkousat.

Makrobiotika 
se snaží uvést 
do rovnováhy 
energii člověka. 
Dělí potraviny na dvě 
skupiny – jin a jang. 
Každá potravina 
obsahuje obě skupiny, 
ale pokaždé jedna z nich 
převládá. Pokud mezi nimi 
vznikne nerovnováha, naše 
energie je oslabena. 

37

Stojí za to
JÍST LÉPE 



4
porce

35
min

Podzimní 
JÁHLOVÁ
KAŠE

SUROVINY:
150 g jáhel NP Bio
750 ml rostlinného mléka
sůl
80 g medu
200 g ostružin
50 g másla
80 g červeného hroznového 
vína
30 g mandlí plátků

POSTUP:	
1.  Jáhly zalijte horkou vodou a sceďte. Poté je zalijte mlékem, 

přidejte špetku soli a vařte na mírném ohni 20–25 minut 
doměkka, občas zamíchejte. Hotovou kaši oslaďte 60 g medu.

2.  Ostružiny povařte v kastrůlku s trochou vody a zbylým medem.
3.  Hotovou kaši ozdobte máslem, rozvařenými ostružinami, 

kuličkami hroznového vína a plátky mandlí. Při servírování 
můžete kaši ještě prolít medem.

Parádní 
snídaně
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4
porce

50
min

KAPUSTOVÉ 
ZÁVITKY 
s houbovočočkovou 
náplní

SUROVINY:
100 g čočky 
60 g sušených hub
400 ml vody
1 lžička soli
1 lžička pepře
1 lžička drceného kmínu
1 lžička majoránky
3 vejce NP Bio
120 g pohankové mouky NP 
Bio
8 listů kapusty
4 lžíce sójové omáčky
1 jarní cibulka

POSTUP:	
1.  Den předem čočku a houby vsypte každé 

zvlášť do misky. Čočku zalijte vodou, 
houby zalijte horkou vodou 
a nechte přes noc namáčet. 

2.  Druhý den vodu z čočky slijte a zalijte 
novou tak, aby byla čočka ponořená. 
Houby také slijte, ale nálev nevylévejte 
a dejte ho stranou. Houby nakrájejte na 
kostičky a dejte do hrnce.

3.  Přidejte k nim čočku a vařte 30 minut 
doměkka. Směs nechte vychladnout 
a promíchejte se solí, pepřem, kmínem, 
majoránkou, vejci a 100 g pohankové 
mouky.

 
4.  Listy kapusty vložte do vroucí vody.  

Vařte 5 minut, pak vyndejte a nechte 
okapat. Doprostřed listů dejte 4–5 lžic 
čočkové směsi, ohněte boční strany listů 
dovnitř a zarolujte do ruličky.

5.  Nálev z hub přelijte do kastrůlku. 
Metličkou promíchejte se zbylou moukou 
a sójovou omáčkou. Vařte 5 minut do 
zhoustnutí. Podle chuti opepřete. 

6.  Omáčku vlijte do zapékací mísy 
o velikosti 20 × 30 cm a poklaďte na ni 
závitky. Pečte 20 minut v troubě vyhřáté 
na 190 °C. Servírujte přelité omáčkou 
a posypané omytou, nakrájenou jarní 
cibulkou.

Lehká 
večeře

+8
hod 

namáčení
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HRSTKOVÁ  
POLÉVKA  
s tempehem 

SUROVINY:
100 g červených fazolí NP Bio
100 g bílých fazolí NP Bio
100 g cizrny NP Bio
100 g zelené čočky NP Bio
1 žlutá cibule NP Bio
3 stroužky česneku NP Bio
2 mrkve NP Bio
2 petržele
2 lžíce řepkového oleje 
2 lžičky mleté sladké papriky
1 lžička mletého kmínu
2 bobkové listy
2 lžíce rajčatového protlaku
1 kostka zeleninového bujónu NP Bio
1 lžička sušené majoránky
sůl
pepř
4 snítky čerstvé petržele

POSTUP:	
1.  Den před přípravou polévky všechny 

luštěniny propláchněte, každou zvlášť 
vsypte do misky a zalijte vodou. Nechte 
přes noc namáčet.

2.  Druhý den vodu slijte. 
3.  Cibuli, česnek, mrkev a petržel oloupejte. 

Cibuli a česnek nakrájejte najemno, mrkev 
s petrželí na plátky a dejte stranou.

4.  V hrnci rozehřejte olej. Orestujte cibuli 
s česnekem. Pak vmíchejte připravené 

luštěniny, papriku, kmín, bobkový list, 
protlak a zalijte 750 ml zeleninového 
vývaru, který připravte z bio bujónu. Vařte 
45 minut na mírném ohni.

5.  Do polévky vložte všechnu zbylou zeleninu, 
majoránku, sůl a pepř dle chuti. Vařte 
dalších 15 minut do změknutí zeleniny. 

6.  Polévku podávejte s čerstvou petrželkou 
a celozrnným pečivem.

Lehká 
večeře
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+8
hod

namáčení
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MAKROBIOTICKÁ MISKA 
s miso dresinkem 

SUROVINY:
200 g cizrny NP Bio
400 g pohanky loupané NP 
Bio 
1 kostka zeleninového bujó-
nu NP Bio
6 lžic sójové omáčky
200 g uzeného tempehu NP 
Bio
300 g brokolice

4 ředkvičky
2 mrkve NP Bio
4 plátky řasy nori
2 lžíce řepkového oleje
40 g majonézy
2 lžíce jablečného octa
35 g medu
2 lžíce dýňových semínek
1 lžíce sezamových semínek

POSTUP:	
1.  Cizrnu namočte den předem do studené vody.
2.  Další den ji propláchněte a vařte alespoň hodinu v osolené vodě 

doměkka.
3.  Pohanku propláchněte. Dejte do hrnce, zalijte 600 ml zeleninového 

vývaru připraveného z bio bujónu a přidejte 4 lžíce sójové omáčky. 
Vařte 10 minut na mírném ohni. Přiklopte pokličkou a nechte dalších 
15 minut dojít.

4.  Tempeh nakrájejte na plátky. Omytou brokolici rozdělte na menší 
růžičky. Očištěné ředkvičky nakrájejte na plátky a mrkev na nudličky. 

5.  Řasy natrhejte na větší kusy, zalijte horkou vodou a nechte 5 minut 
změknout. Pak vodu slijte.

6.  V pánvi rozehřejte olej a orestujte plátky tempehu dozlatova spolu 
s brokolicí.

7.  Majonézu, zbylé 2 lžíce sójové omáčky, ocet a med spolu v misce 
promíchejte.

8.  Do připravené misky, ve které budete pokrm podávat, vkládejte vedle 
sebe uvařenou pohanku, cizrnu, orestovaný tempeh, brokolici, nudličky 
mrkve, plátky ředkvičky a řasy nori. Doprostřed dejte majonézový 
dresink. Posypte dýňovými a sezamovými semínky.

4
porce

80
min

+8
hod

namáčení
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Domácí  
OVESNÉ 
MLÉKO 

SUROVINY:
100 g ovesných vloček NP 
Bio
1 l vody
sůl

POSTUP:	
1.  Ovesné vločky vsypte do misky, zalijte vodou a nechte 

ideálně přes noc namáčet.
2.  Druhý den je přendejte do mixéru, přidejte špetku soli 

a rozmixujte najemno. Směs sceďte přes velmi jemný 
cedník nebo pláténko do druhé mísy a přelijte do 
připravených lahví.

3.  Ovesné mléko skladujte v lednici.

Mléko můžete ochutit 
třeba medem, vanilkou 
nebo kakaem.

Trochu jiné 
¨mléko
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+8
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namáčení
VEGET



SUROVINY:
200 g cizrny NP Bio
100 g lískových ořechů
60 g kakaa
100 g medu
80 ml mandlového mléka

POSTUP:	
1.  Cizrnu uvařte dle návodu na obalu.
2.  Lískové ořechy opražte za stálého míchání 

na suché pánvi. Pak je ještě horké zabalte 
do utěrky a dejte na 5 minut odpočinout. 
Nechte vychladnout a zbavte slupky. 

3.  Cizrnu vsypte do mixéru a rozmixujte 
s oloupanými ořechy, kakaem, medem  
a mlékem. Pokud se směs špatně mixuje, 
přilijte ještě trochu mléka.

4.  Hotovou nutellu podávejte třeba 
s celozrnným toustovým chlebem. 
Uchovávejte v lednici nejdéle po dobu 5 dní.

Cizrnová 
NUTELLA

400
g

35
min

Dobrůtka
43
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Říjen je ideální dobou na naplnění 
vaší spíže na pošmourné dny, 

které vás čekají v zimním období. 
Naložená zelenina zaručeně 

zvedne náladu ve vaší kuchyni 
a zároveň vám dodá potřebnou 

energii.

Text: Adéla Říhová, Kateřina Krásná
Foodstyling: Adéla Říhová
Fotografie: Lucie Čermáková

Jak na nakládačky:
DLOUHO A KRÁTCE
KVAŠENÁ ZELENINA

Typické nakládačky, jako kvašené zelí 
nebo kyselé okurky, jsou dlouho kvašené 
fermentované zeleniny. Pak existuje 
ještě druhý způsob nakládání, pro který 
zdomácněl anglický název pickles, což je 
krátce/rychle kvašená zelenina hotová za 
pár dní. Čím se liší a jak na ně, se dozvíte 
v tomto článku.

1) Dlouho kvašená fermentovaná zelenina
Proces kvašení ve slaném nálevu probíhá několik týdnů. Má dlouhou dobu 
trvanlivosti. Prosolením zeleniny a jejím následným promačkáním získáte 
šťávu, ve které pak bude zelenina po dobu kvašení ponořená. Po přípravě se 
sklenice neuzavírá pevně víkem, aby plyny, které vznikají při kvašení, mohly 
odcházet. Postavte proto sklenici raději na tácek. Nejvhodnější teplota pro 
fermentaci je 18–22 °C. Když dosáhnete preferované úrovně zkvašení 
a chuti, pak teprve sklenici uzavřete pevně šroubovacím uzávěrem. Tím se 
proces kvašení zastaví.
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2) Krátce kvašená zelenina: pickles
Pickles je zelenina kvašená pomocí bakterií mléčného kvašení. 
Je to ideální způsob, jak uchovat zeleninu pro zimní období. 
Hned po přípravě se uzavírá pevně šroubovacím víkem. Je 
hotová za pár dnů, musí se skladovat v chladničce. V závislosti 
na použité zelenině vydrží takto uskladněná od 1 do 3 měsíců.
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Uvedené množství v recepturách vám postačí 
na naplnění spíže. Z každého receptu 
vyrobíte až 2 velké sklenice o objemu 0,5 l.

Zdravé tipy:
JEZTE KVAŠENOU
ZELENINU!

•  Je zdrojem velkého množství vitaminů, 
probiotických látek, živin, minerálů, 
vlákniny a enzymů. 

 
•  Díky kvašení se v zelenině zvyšuje obsah 

vitaminů, proto je dokonce pro náš 
organismus přínosnější než zelenina 
syrová.

 
•  Může mít pozitivní vliv na trávení a krevní 

tlak. Probiotika mohou příznivě ovlivňovat 
imunitní systém.

Praktické tipy:
•  Důležitou roli při kvašení hraje sůl. 

Ochrání totiž na začátku procesu zeleninu 
před zkažením. Ideální poměr roztoku 
vody a soli při fermentování je 20 g soli na 
1 l vody. 

 
•  Zelenina během kvašení změkne, 

vybírejte proto raději pevnější druhy, 
nejlépe pak ty, které obsahují více cukru. 
Ten totiž podporuje mléčné kvašení. 
Ideální je zelí, mrkev, květák, brokolice, 
cibule, česnek, červená řepa, ředkvičky.

 
•  Dbejte na to, aby byla vždy všechna 

zelenina ve sklenicích ponořena. Pokud 
má zelenina tendenci vyplouvat nad 
hladinu, je třeba ji zatížit buď speciálním 
plastovým sítkem, vyvařeným kamenem, 
nebo víčkem menšího průměru, než je 
hrdlo sklenice.

•  Označte sklenici s kvašenou zeleninou 
datem „založení“. Pokud zbude ve sklenici 
nálev, použijte ho na přípravu zálivky do 
salátu nebo ho jednoduše vypijte.
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VEGAN

SUROVINY:
250 g květáku
250 g brokolice
1 červená 
paprika NP Bio
1 žlutá paprika

150 g bílého zelí
1 červená cibule
1 mrkev NP Bio
sůl
150 ml kvasného 
octa

150 ml vody
60 g cukru krupice
1 lžička kuliček 
barevného pepře
½ lžičky chilli vloček

POSTUP:
1.  Květák a brokolici očistěte, zbavte košťálu, rozeberte na 

malé růžičky a vložte do mísy. Papriky zbavte jádřince, 
zelí košťálu, nakrájejte na proužky a přidejte do mísy 
i s oloupanou cibulí rozebranou na kolečka a očistěnou 
mrkví nakrájenou na kolečka.

2.  Zeleninu v míse promíchejte se solí v poměru 20 g soli na 
1 kg zeleniny. Nechte cca 1 hodinu odležet, aby zelenina 
pustila šťávu. Občas promíchejte a promačkejte. Naplňte 
zeleninou sterilizované sklenice a upěchujte. 

3.  V rendlíku krátce svařte ocet, vodu, cukr, pepř a chilli 
vločky. Horkým nálevem zalijte zeleninu ve sklenicích. 
Nechte vychladnout při pokojové teplotě, poté zavíčkujte 
a nechte alespoň 1 týden kvasit. Skladujte v chladničce 
až 3 měsíce.

PICKLES SMĚS ZELENINY  
plná energie

+1
hod

odležení

+1
týden

kvašení

2×
0,5 l

30
min

VEGAN

SUROVINY:
300 g bulguru
300 g směsi pickles plné 
energie
3 snítky čerstvé 
hladkolisté petržele

sůl 
pepř
1 lžíce olivového oleje
2 lžíce láku ze sklenice 
pickles

POSTUP:
1.  Bulgur připravte podle návodu na obalu. 

Propláchněte v sítu studenou vodou a nechte 
okapat. Kvašenou zeleninu vyjměte ze sklenice 
a větší kusy nakrájejte.

2.  Bulgur vložte do mísy, přidejte kvašenou 
zeleninu, nasekané lístky petržele, osolte, 
opepřete a promíchejte s olivovým olejem 
a lákem ze sklenice kvašené zeleniny.

BULGUROVÝ SALÁT  
s podzimními pickles

4
porce

20
min

Směs kvašené zeleniny 
můžete použít i v lehkém 
bramborovém salátu. 
Bulgur v tom případě 
nahraďte ve slupce 
uvařenými bramborami 
nakrájenými na plátky.
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VEGAN

PICKLES SMĚS OKURKA 
A MRKEV
SUROVINY:
2 salátové okurky NP Bio
4 mrkve NP Bio
2 červené cibule
1 lžička soli
4 stroužky česneku NP Bio
2 snítky čerstvého kopru

150 ml kvasného octa
150 ml vody
60 g cukru krupice
1 lžička kuliček barevného 
pepře
1 lžička hořčičných semínek
½ lžičky chilli vloček

POSTUP:
1.  Okurky omyjte a nakrájejte na osminy. Mrkev oloupejte 

a nakrájejte na čtvrtky. Cibuli oloupejte, nakrájejte na 
kolečka a rozeberte na kroužky. Zeleninu dejte do mísy 
a promíchejte se solí. Nechte 3 hodiny pustit vodu a poté 
ještě vymačkejte.

2.  Vyskládejte okurky s mrkví a cibulí nastojato do 
sterilizovaných sklenic, přidejte oloupané stroužky česneku 
a snítky kopru. 

3.  V rendlíku krátce svařte ocet, vodu, cukr, pepř, hořčičná 
semínka a chilli vločky. Nálevem zalijte zeleninu ve sklenicích, 
aby byla ponořená. Nechte alespoň 1 týden kvasit. Pevně 
zavíčkujte a skladujte v chladničce až 3 měsíce.

+3
hod

odležení

+1
týden

kvašení

2×
0,5 l

30
min

PARTY TORTILLY  
s pickles zeleninou
SUROVINY:
300 g kuřecích prsou
sůl
1 jarní cibulka
500 ml pickles směsi okurka 

a mrkev
300 g čerstvého sýra
pepř
4 tortilly

POSTUP:
1.  Kuřecí prsa uvařte v osolené vodě, nechte vychladnout, 

nakrájejte nadrobno a dejte stranou. Jarní cibulku 
očistěte a nakrájejte na kolečka, kvašené okurky 
a mrkev vyjměte ze sklenice, důkladně osušte papírovou 
utěrkou, nakrájejte nadrobno a také dejte stranou.

2.  V misce promíchejte čerstvý sýr, ½ lžičky soli a špetku 
pepře. Poté zlehka vmíchejte kuřecí prsa, jarní cibulku, 
kvašené okurky a mrkev. 

3.  Vzniklou směs rozetřete rovnoměrně na tortilly, uhlaďte 
a pevně zarolujte. Tortilly přendejte na tác a nechte 
v chladničce rozležet alespoň 1 hodinu, nasáknou 
vlhkost nakládané zeleniny. Poté nakrájejte na 
cca 1 ½ cm široká kolečka a podávejte. Můžete 
dozdobit koprem z pickles.

+1
hod

rozležení

4
porce

40
min
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Okurka
Nature‘s Promise Bio

Paprika sladká
Nature‘s Promise Bio

Mrkev
Nature‘s Promise Bio

Rajčata cherry
Nature‘s Promise Bio

Řepa
Nature‘s Promise Bio
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SUROVINY:
600 g červené řepy
4 stroužky česneku
1 svazek ředkviček
4 snítky tymiánu

150 ml bílého vinného octa
150 ml vody
60 g cukru krupice
1 lžička kuliček barevného 
pepře

POSTUP:
1.  Červenou řepu a česnek oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. 

Ředkvičky očistěte, nakrájejte na plátky a všechnu zeleninu 
vsypte do mísy.

2.  Promíchejte se solí v poměru 20 g soli na 1 kg zeleniny. 
Nechte cca 1 hodinu odležet, aby zelenina pustila šťávu. Občas 
promíchejte a promačkejte. Odleželou zeleninou naplňte 
sterilizované sklenice a přidejte snítky tymiánu. 

3.  V rendlíku krátce svařte ocet, vodu, cukr a pepř. Horkým 
nálevem zalijte zeleninu ve sklenicích. Nechte vychladnout při 
pokojové teplotě, poté zavíčkujte a nechte alespoň 1 týden 
kvasit. Skladujte v chladničce až 3 měsíce.

PICKLES Z ČERVENÉ ŘEPY 
A ŘEDKVIČEK +1

hod
odležení

+1
týden

kvašení

2×
0,5 l

25
min

VEGAN

SUROVINY:
200 g pickles z červené řepy 
a ředkviček
30 g strouhaného křenu
350 g čerstvého sýra

sůl
pepř
pečivo
1 snítka čerstvého tymiánu

POSTUP:
1.  Vyjměte pickles ze sklenice, osušte papírovou utěrkou 

a dejte do mísy. Rozmixujte ponorným mixérem, 
přidejte křen, čerstvý sýr, špetku soli a pepře 
a promíchejte.

2.  Pomazánku podávejte s pečivem a posypanou lístky 
tymiánu. V chladničce vydrží 3 dny.

POMAZÁNKA Z PICKLES  
z červené řepy a ředkviček
s křenem

4
porce

15
min

VEGET



SUROVINY:
200 ml jablečného octa
100 ml vody
100 g cukru krupice
3 tyčinky skořice
3 hvězdičky badyánu
2 lžičky soli
1 šalotka
1 chilli paprička
2 stonky řapíkatého celeru 
4 jablka
3 snítky čerstvého 
rozmarýnu

POSTUP:
1.  V rendlíku krátce svařte ocet, vodu, cukr, skořici, 

badyán a sůl. Nechte vychladnout na pokojovou 
teplotu.

2.  Šalotku oloupejte, chilli papričku zbavte semínek, 
řapíkatý celer omyjte a vše nakrájejte na plátky. 
Jablka omyjte, přepulte, vyřízněte jádřinec 
a nakrájejte na plátky. Připravenou zeleninu 
a ovoce dejte stranou. 

3.  Po vrstvách plňte sterilizované sklenice. Začněte 
skořicí a badyánem, pokračujte šalotkou a chilli 
papričkou, poté přidejte řapíkatý celer, jablka 
a snítky rozmarýnu.

4.  Zalijte vlažným nálevem, uzavřete víkem a dejte 
do chladničky. Nechte alespoň 1 týden kvasit 
a spotřebujte do jednoho měsíce.

PICKLES Z JABLEK  
s chilli a rozmarýnem

+1
týden

kvašení

2×
0,5 l

25
min

SUROVINY:
8 plátků chleba
400 g ementálu

150 g pickles z jablek
40 g másla

POSTUP:
1.  Na krajíc chleba položte plátek sýra, pár 

plátků pickles jablek, opět plátek sýra 
a přiklopte chlebem. Takto postup opakujte 
i se zbylými surovinami.

2.  Pak na pánvi rozehřejte máslo a připravené 
sendviče z obou stran osmažte dozlatova.

SÝROVÝ SENDVIČ  
s pickles z jablek

4
porce

20
min
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Při práci s chilli 
papričkami používejte 
mikrotenové rukavice.

5252

Ochutnávka

SUROVINY:
2 zavařovací sklenice (0,5 l) 
fermentovaných chilli papriček

POSTUP:
1.  Chilli papričky sceďte a nálev uchovejte. 

Tyčovým mixérem papričky rozmixujte 
a postupně přilévejte nálev do vámi 
preferované konzistence omáčky.

2.  Přelijte do sterilizovaných lahviček 
a uchovejte v chladničce.

PÁLIVÁ OMÁČKA 
z fermentovaných 
chilli papriček

2×
0,5 l

10
min

VEGAN

SUROVINY:
700 g čerstvých chilli 
papriček
6 stroužků česneku
600 ml vody
1 lžička soli

POSTUP:
1.  Omyté chilli papričky různých 

barev zbavte semínek, 
nakrájejte na plátky 
a dejte do misky. Oloupaný 
česnek nakrájejte na 
plátky, promíchejte s chilli 
papričkami a vložte do dvou 
sterilizovaných zavařovacích 
sklenic o objemu 0,5 l.

2.  V misce smíchejte vodu a sůl. 
Solným roztokem poté zalijte 
papričky a česnek tak, aby byly 
pod hladinou. Pokud papričky 
vyplavou, můžete je zatížit 
vyvařeným víčkem menšího 
průměru a na něj položit 
vyvařený kámen. Uzavřete 
sklenice víkem, úplně je ale 
nedotahujte, aby mohl vznikající 
plyn unikat ven. Lahve postavte 
na tácek a nechte 2–3 týdny 
fermentovat při teplotě mezi 
18–21 °C, dokud se budou ve 
sklenicích tvořit bublinky. 

3.  Poté uchovejte v chladničce, kde 
se proces fermentace zastaví.

FERMENTOVANÉ
CHILLI PAPRIČKY

2×
0,5 l

20
min

+2–3
týdny

fermentování
VEGAN



SUROVINY:
500 g cherry rajčat
4 stroužky česneku
1 lžička kuliček barevného 
pepře
1 žlutá paprika
200 ml vinného octa
100 ml vody
1 lžička soli
1 lžíce cukru krupice

POSTUP:
1.  Rajčata omyjte, osušte 

a pomocí špejle každé 
rajče propíchněte skrz 
naskrz, aby se nálevem 
rajčata přes slupku 
ochutila.

2.  Do sterilizované sklenice 
vložte oloupaný česnek, 
pepř a rajčata. Papriku 
zbavenou jádřince 
nakrájejte na proužky 
a vložte mezi rajčata ve 
sklenici. 

3.  V rendlíku krátce svařte 
ocet, vodu, sůl a cukr. 
Horký nálev nalijte 
do sklenic tak, aby 
byly rajčata a papriky 
ponořené.

4.  Nechte vychladnout, 
poté uzavřete víkem 
a dejte do chladničky. 
Nechte alespoň 1 týden 
kvasit a spotřebujte do 
2 měsíců.

PICKLES 
RAJČATA 
A PAPRIKA

2×
0,5 l

25
min

+1
týden

kvašení

Nakládaná rajčátka 
s paprikami můžete 
použít do podzimního 
salátu Caprese.
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Berte život z té chutnější stránky

Président  Camembert 
plněný ořechovou fáší
Suroviny:
4 ks sýra Président Camembert
50 g pekanových ořechů
50 g blanšírovaných mandlí 
1 lžíce meruňkového džemu
4 plátky kváskového chleba
2 lžičky medu
4 snítky rozmarýnu

Postup: 
1/ Sýry Président Camembert rozkrojte napůl.  
Do sekáčku dejte ořechy, džem a rozmixujte  
na kaši. Směsí naplňte sýry.
2/ Plátky kváskového chleba opečte nasucho  
na topinky. Nahoru položte plněný camembert 
nakrájený na plátky. 
3/ Sýry zakápněte medem a posypte čerstvým 
rozmarýnem.

Příprava: 20 min / Porce: 4 / Náročnost: 1*
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Provoňte siProvoňte si
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novinky

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

NAŠE
ČOKOLÁDOVÁ
RADOST
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VYZKOUŠEJTE

DOBRÝ
TEKUTÝ 
BUJÓN

BEZ PŘIDANÉHO GLUTAMANU SODNÉHO
BEZ KONZERVANTŮ*  

BEZ BARVIV 

Recept najdete na www.maggi.cz
* V souladu s požadavky EU legislativy.

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
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za důvěru!
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HACK THE MOMENT

choose your energy

100% KÁVA, KTERÁ SNOUBÍ DOKONALÉ AROMA
A CHUŤ ZLATÝCH KRYSTALKŮ S JEMNOU PĚNOU
100% KÁVA, KTERÁ SNOUBÍ DOKONALÉ AROMA

C R E M A
J A C O B SNOVINKA

K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT.
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S arganovým  
olejem

Ž Á D N Ý  P O T  
ŽÁDNÁ OMEZENÍ

NYNÍ ZA AKČNÍ CENY V HYPERMARKETECH ALBERT
Akce platí od 29. 9. do 2. 11. 2021.
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NOVINKA

Dopřejte hedvábnou jemnost
vaší citlivé pokožce.

RECYKLOVATELNÝ

OBAL S NIŽŠÍ 
UHLÍKOVOU STOPOU

*

www.spontex.czwww.spontex.cz

ZE 100% RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU

ŠTĚTINY VYROBENY
Z RECYKLOVANÝCH 
PLASTOVÝCH LAHVÍ

úklid 

k přírodě
S RESPEKTEM

EFEKTIVNÎ

Eco Green interiérový smeták

Eco Green 
venkovní 
smeták

Eco Green 
vědro

Microfibre hadřík 
z recyklovaných 
vláken 2 ks

Full Action System mop + náhradní refill zdarma
•  Systémový třásňový mop s kulatou hlavou
•  Rotační systém pro efektivní ždímání
•  Náhrada ze 100% mikrovlákna

Houbová utěrka 
Antibak 3 ks

Microfibre univerzální 
hadřík XXL 4+1 ks

Eco Green smetáčková 
souprava

Volba spotřebitele – Nejlepší novinka 2021 v kategorii smetáky a kartáče a Absolutní vítěz v rámci všech kategorií.  

Mezi oceněné novinky patří produkty: Interiérový smeták, Venkovní smeták a smetáček s lopatkou.
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VEGET VEGET

Křehké těsto je téma, které vás nepřestane bavit. 
Jeho příprava je velice jednoduchá a můžete ho 

obměňovat podle nálady. Pojďte si s námi zakouzlit 
naslano i nasladko. V kuchyni tak rozehrajete 
nevídané příběhy úžasných sezonních surovin. 
Nejprve je potřeba naučit se správně přípravu 

samotného těsta. Slané je trochu rychlejší. Sladké 
těsto můžete obměnit do kakaové varianty.

SUROVINY: 
260 g hladké mouky
130 g másla

210 ml vody
½ lžičky soli

SUROVINY: 
250 g hladké mouky
95 g másla

60 g cukru moučky
2 vejce
sůl

POSTUP:
1.  Mouku prosejte do mísy  

a přidejte na kostky 
nakrájené studené máslo 
vyndané z lednice. Mouku 
s máslem zpracujte v robotu 
nebo ručně na drobenku, 
až je sypká jako písek. Pak 

přidejte ledovou vodu, sůl  
a vypracujte hladké těsto.

2.  Zabalte vzniklé těsto 
do potravinářské fólie, 
rozplácněte je na placku 
a dejte na 2 hodiny odležet 
do lednice.

POSTUP:
1.  Mouku prosejte do mísy 

a přidejte na kostičky 
nakrájené studené máslo 
vytažené z lednice. Suroviny 
zpracujte ručně nebo 
v robotu na sypkou drobenku. 
Přisypte cukr a znovu trochu 

promíchejte. Nakonec přidejte 
vejce a sůl, promíchejte  
a ručně vypracujte hladké těsto.

2.  Zabalte vzniklé těsto 
do potravinářské fólie, 
rozplácněte je na placku 
a dejte na 2 hodiny odležet 
do lednice.

KŘEHKÉ TĚSTO
NASLANO

KŘEHKÉ TĚSTO
NASLADKO

1
těsto

10
min

+2
hod 

odležení

+2
hod 

odležení

1
těsto

10
min

7070

Sladkoslaná
                Křehké
těsto 
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VEGET

Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling/text: Adéla Říhová

SUROVINY: 
1 křehké těsto nasladko 
(recept na str. 70)
90 g mletých vlašských 
ořechů
60 g třtinového cukru
40 g rýžové mouky
sůl
85 g másla
3 vejce
5 zelených jablek
1 citron
2 lžíce javorového sirupu

Sladký VYKLÁDANÝ KOLÁČ  
z jablečného sadu

POSTUP:
1.  Těsto vyválejte mezi dvěma kusy 

pečicího papíru na tloušťku 3 mm. 
Vznikne vám obdélník o rozměru 
30 × 20 cm. Těsto přendejte na 
pečicím papíru na plech  
a sloupněte vrchní papír. Případně 
nožem upravte tvar a dejte ho do 
lednice.

2.  Vsypte do robotu vlašské ořechy, 
třtinový cukr, rýžovou mouku 
a špetku soli. Vše promíchejte na 
drobenku. Pak přidejte 55 g másla, 
2 vejce a vše znovu promíchejte, až 
vám vznikne hladká hmota. Nebo 
zpracujte těsto ručně a použijte 
namleté ořechy.

3.  Jablka omyjte a oloupejte.  
Z jablek vykrájejte středy a poté 

čtvrtky pokrájejte na tenké plátky. 
Plátky dejte do misky  
a pokapejte citronovou šťávou. 

4.  Na rozválené těsto rozetřete oře-
chový krém vždy 1 ½ cm od okraje. 
Pak střídavě klaďte na krém plátky 
jablek do geometrického vzoru. 

5.  Zbytek másla rozehřejte  
a smíchejte s javorovým sirupem. 
Směsí potřete jablka. Konce těsta 
opatrně přiklopte na hranu jablek, 
aby vám vznikl okraj koláče, a po-
třete ho rozšlehaným vejcem.

6.  Koláč dejte na 20 minut odpočinout 
do lednice, pak pečte v předehřáté 
troubě na 180 °C 30–40 minut. Po 
upečení koláč nechte vychladnout 
na mřížce.

Pětinu mouky můžete 
nahradit ořechovou 
moukou jakéhokoli 
druhu. Dle suchosti 
směsi pak přidejte 
trochu více tekuté složky.

1
koláč

70
min

+20
min

chlazení

Jestliže potřebujete 
kakaové tmavé těsto, 
nahraďte 20 g mouky 
za 20 g holandského 
kakaa.
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VEGET

SUROVINY: 
3 červené cibule
½ lžíce olivového oleje
2 lžíce třtinového cukru
100 ml smetany ke šlehání (30 %)
150 ml plnotučného mléka
3 vejce
2 stroužky česneku
3 lžíce dijonské hořčice
1 hrst čerstvého kopru
1 křehké těsto naslano (recept na str. 70)
4 ks předvařené řepy v celku

POSTUP:
1.  Oloupanou cibuli nakrájenou na měsíčky 

restujte na rozpáleném oleji 6 minut. 
Přidejte cukr, vše promíchejte  
a nechte 2–3 minuty zkaramelizovat. 
Dejte stranou.

2.  V míse metličkou prošlehejte smetanu, 
mléko, vejce, nadrcený česnek, hořčici  
a ½ nasekaného kopru.

3.  Připravte si podlouhlou koláčovou formu 
o velikosti 11 × 25 cm. Předem připravené 
těsto rozválejte na pomoučeném stole 
na 3 mm silnou placku a přendejte ji do 
formy. Prsty vtlačte těsto tak, aby vám 
vznikly okraje a těsto dobře přiléhalo 
k formě. Dno těsta propíchejte vidličkou  
a zakryjte pečicím papírem. Navrch 
vsypte pečicí fazole, které papír zatíží. 
Koláč pečte v předehřáté troubě na 
180 °C 15 minut. Pak ho vyndejte  
a opatrně sundejte pečicí papír 
s fazolemi.

4.  Řepu nakrájejte na větší kousky. Z řepy 
a karamelizované cibule odložte stranou 
menší část na ozdobení. Zbytek dejte do 
předpečeného korpusu a zalijte vaječnou 
směsí. Vršek dozdobte zbylými kusy řepy 
a cibule. 

5.  Pečte v předehřáté troubě  
30–40 minut dozlatova. Až zchladne, 
dozdobte zbytkem čerstvého kopru.

Slaný  
ŘEPNÝ KOLÁČ 
s karamelizovanou  
cibulí

1
koláč

90
min
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Slaný 
DÝŇOVÝ KOLÁČ
s kozím sýrem
SUROVINY: 
½ dýně Hokkaidó
3 vejce
380 ml smetany ke šlehání 
(30 %)
sůl, pepř
200 g čerstvého kozího 
sýra
1 křehké těsto naslano 
(recept na str. 70)
1 lžíce hladké mouky
1 hrst dýňových semínek

POSTUP:
1.  Dýni omyjte, rozpulte, vydlabejte semínka 

a rozdělte ji na menší kusy, tak aby se 
vám dobře krájela na tenké plátky. Plátky 
nakrájejte co nejtenčí a dejte je do mísy.

2.  V míse metličkou prošlehejte vejce, smetanu, 
sůl a pepř. Přidejte 80 g kozího sýra a znovu 
prošlehejte. Ve směsi mohou zůstat malé 
kousky sýra.

3.  Do koláčové formy o průměru 28 cm vložte 
předem připravené těsto rozválené na 
pomoučeném stole na 3 mm silnou placku. 
Prsty vtlačte těsto do formy tak, aby vám 
vznikly okraje a těsto dobře přiléhalo k formě. 

Dno těsta propíchejte vidličkou a zakryjte 
pečicím papírem. Navrch vsypte pečicí fazole, 
které papír zatíží. Koláč vložte do trouby 
předehřáté na 180 °C a pečte 15 minut. Pak 
ho vyndejte a opatrně sundejte pečicí papír 
s fazolemi. 

4.  Do předpečeného koláče vyskládejte 
 nakrájené dýně, pak vše zalijte 

smetanovovaječnou směsí. Nahoru hezky 
vyložte do kruhu zbytek plátků dýně. Zbytek 
kozího sýra nadrolte na vršek koláče 
a posypte dýňovými semínky.

5.  Koláč pečte 30–40 minut na 180 °C. Po 
upečení nechte vychladnout na mřížce.

VEGET1
koláč

90
min
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VEGET

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

1
koláč

40
min

POSTUP:
1.  Těsto vyválejte mezi dvěma kusy pečicího 

papíru na tloušťku 3 mm. Přendejte ho do 
kulaté formy o průměru 27 cm a přitiskněte, 
aby vám vznikly hezké okraje. Dno těsta 
propíchejte vidličkou a dejte na 10 minut 
odležet do lednice. Pak dejte koláč upéct do 
trouby předehřáté na 180 °C na 18 minut. 
Koláč nechte vychladnout na mřížce.

2.  Zázvor očistěte a nastrouhejte najemno. 
Rozpalte pánev, vsypte do ní nastrouhaný 
zázvor a třtinový cukr a nechte zkaramelizovat. 
Zázvor přesypte do misky.

3.  V míse vyšlehejte metličkou smetanu, 
mascarpone a med na hladký krém.

4.  Na koláč dejte krém a uhlaďte stěrkou. Navrch 
poklaďte očištěné a nakrájené fíky na měsíčky, 
omyté ostružiny a vše dozdobte lístky čerstvé 
máty a karamelizovaným zázvorem.

Sladký FÍKOVOOSTRUŽINOVÝ
koláč pro sváteční chvíle

SUROVINY: 
1 křehké těsto nasladko 
(recept na str. 70)
1 cm čerstvého zázvoru
2 lžíce třtinového cukru
300 ml smetany ke šlehání 
(30 %) 
250 g mascarpone
1 lžíce medu
4 fíky
80 g ostružin
1 hrst čerstvé máty
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VEGET

SUROVINY: 
1 křehké kakaové těsto nasladko 
(recept na str. 70)
200 g hořké čokolády (70 %)
200 ml smetany ke šlehání (30 %)
2 lžíce medu
1 lžička skořice
320 g malin

POSTUP:
1.  Těsto vyválejte mezi dvěma 

kusy pečicího papíru na tloušťku 
3 mm. Vykrájejte požadované 
tvary dle formiček o průměru 
8 cm. Těsto vložte do forem 
a přitiskněte. Takto připravené 
formy dejte na 10 minut 
odpočinout do lednice.

2.  Pak dejte tartaletky péct do 
trouby předehřáté na 180 °C 
a pečte 16 minut dle velikosti 
forem.

3.  Čokoládu nalámejte na kousky 
a rozhřejte nad vodní lázní. 
V jiném hrnci zahřejte smetanu 
s medem a skořicí k varu. Pak 
po třetinách stěrkou vmíchejte 
smetanu do rozpuštěné 
čokolády. Vzniklou polevu 
zakryjte potravinářskou fólií  
a nechte chvilku vychladnout. 

4.  Upečené tartaletky vyndejte 
z forem a nechte kompletně 
vychladnout. Pak do nich nalijte 
čokoládovou polevu a dejte 
zatuhnout do lednice na  
1 hodinu.

5.  Zchladlé tartaletky dozdobte 
čerstvými malinami.

4
kousky

60
min

+60
min

tuhnutí

Sladké
TARTALETKY
s malinami 
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Vinařství VIŇA TARAPACÁ leží v nejpres-
tižnější vinařské oblasti v  údolí MAIPO     
a bylo založeno v  roce 1874. Pěstuje 
původně francouzské odrůdy révy Ca-
bernet, Merlot, Pinot noir, Syrah, Carme-
nere, z  bílých odrůd Chardonnay, Sau-
vignon a nově i Pinot Grigio a Riesling. 
Na trh dodává tři jakostní řady vín, Va-
rietal, Reservu a Gran reservu. Pro bílá 
vína jsou charakteristické světlé barvy, 
odrůdově typická ovocná vůně a svěží 
chuť s  pikantními kyselinkami. Červe-
ná vína se vyznačují tmavými barvami,
plnou tříslovitou ovocnou chutí a mají 
vyšší obsah alkoholu. Chuť vín řady
Reserva a Gran reserva je ovlivněna leže-
ním v barikových sudech.

Ověřená 
kvalita,
která se
nemění

VARIETAL - RESERVA - GRAN RESERVA
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