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stojí za to jíst lépe



sbírejte body

na kávovou 
kolekci

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

k áva  j e d i n eč n ýc h  c h u t í

SLEVA AŽ

-  60 %

Akce platí ve všech prodejnách Albert od 5. 10. do 8. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách.  
Více informací na: www.albert.cz/kava nebo u informací prodejen.

http://www.albert.cz/kava
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V Albertu věříme, že stojí za to jíst lépe 
Lépe pro vás, pro vaše zdraví, lépe pro přírodu  
i pro naše farmáře. Přidejte se k nám a vychutnejte 
si s každým soustem i lepší pocit. Lepší jídlo je lepší 
pro všechny.
Jak se můžete přidat, poznáte v magazínu snadno 
díky tomuto označení.

přinášíme vám opět plnou náruč 
receptů a inspirace pro podzimní vaření 
z kvalitních surovin, které zakoupíte 
v Albertu. A myslíme na vás na všechny!
Pro ty, kteří milují podzimní polévky, 
ale nemají moc času, je připraveno 
pět úžasných polévek hotových do 
45 minut. Všechny malé kosmonauty, 
mořské bioložky nebo závodníky 
nadchnou veselé a zdravější snídaně 
z žitného Mlynářského pečiva 
z Albertova pekařství, které získalo 
cenu Potravinářské komory ČR za 
inovativní výrobek roku 2022.  
O tom, jak se křupavé pečivo 
připravuje čerstvé každý den přímo 
v našich pekařstvích, prozradí víc 
mistr pekař Václav Bozděch a objevíte 
i tipy, jak na to, aby už žádné pečivo 
neskončilo v koši.
Pro milovníky kávy a dezertů jsme tyto 
dvě lahůdky spojili v receptech na sladká 
kávová potěšení, která chutnají nejlépe 
s šálkem voňavé kávy Perla.
A pokud jste už objevili, že jíst rostlinně 
je trendy a šetří přírodu i vaše zdraví, 
fandíme vám a přinášíme nápady na 
veganské snídaně, obědy i večeře.  
A nebylo by to pravé podzimní číslo, 
kdyby se v něm neobjevila také št'avnatá 
jablka, tentokrát z českých sadů, pořádně 
vykutálená, nasladko i naslano.
At‘ máte krásný podzim plný barev  
také v kuchyni.

Váš Albert

Naši milí  
zákazníci  
a čtenáři,

sbírejte body

na kávovou 
kolekci

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

k áva  j e d i n eč n ýc h  c h u t í

SLEVA AŽ

-  60 %

Akce platí ve všech prodejnách Albert od 5. 10. do 8. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách.  
Více informací na: www.albert.cz/kava nebo u informací prodejen.
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JDE TO I BEZ MASA

Vyzkoušejte naši veganskou alternativu mletého 
masa. Můžete z něj připravit bezmasou variantu 
sekané nebo je zpracovat jako ragú na boloňské 
špagety. Vyrobeno je na bázi sójových a pšeničných 
bílkovin s železem a vitaminem B12 bez umělých 
aromat.

Do těstovin i sekané
OCHUTNEJTE MLETÉ VEGANSKÉ

DOBA ROSTLINNÁ

Oblíbená bio rajčatová 
omáčka s vůní bazalky 
s intenzivní chutí čerstvě 
sklizených a šetrně 
zpracovaných rajčat v bio 
kvalitě. Výborně chutná 
s těstovinami, noky nebo 
jako základ na pizzu.

Úžasná chut' rajčat a bazalky
V BIO KVALITĚ

Zkuste to rostlinně
VEGGIE A VEGANSKÉ VÝROBKY
NAJDETE VE VAŠEM ALBERTU

Nature’s Promise Bio
Rajčata a bazalka

Omáčka na těstoviny

Nature’s Promise Veggie
Mleté veganské

Díky našim rostlinným produktům bude váš oběd, večeře nebo 
dezert chutnat skvěle. Vaše oblíbená řada Nature’s Promise má  
v nabídce suroviny pro přípravu celého menu. Zkuste třeba veggie 
mleté veganské zkombinovat s omáčkou na těstoviny z bio rajčat  
a bazalky, doplnit je o těstoviny z červené čočky a jako sladkou 
tečku si dopřát bio kokosovojahodový dezert. Dopřejte svému 
jídelníčku pestrost a kvalitu. Lepší pro vás, lepší pro zdraví.
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Do těstovin i sekané
OCHUTNEJTE MLETÉ VEGANSKÉ

Úžasná chut' rajčat a bazalky
V BIO KVALITĚ

Nature’s Promise Veggie
Bio kokosový dezert

Jahodový

Nature’s Promise Veggie
Bio dezert s kakaem

Sójovo-rýžový

Kokosový dezert v bio 
kvalitě doplněný  
o šťavnaté jahody, to 
je odměna, kterou 
si po náročném dni 
rozhodně zasloužíte. 
Tento krémový dezert 
si mohou vychutnat jak 
vegani, tak lidé  
s intolerancí laktózy.

Již 19. října startuje 23. ročník charitativní 
kampaně Bertík pomáhá. Naši zákazníci tak 
budou mít možnost až do 1. listopadu ve všech 
hypermarketech a vybraných supermarketech 
rozhodovat o 80 projektech, které pomáhají dětem 
ze sociálně slabého prostředí. Rozdělí mezi ně 
4 miliony korun a podpoří tak vzdělávání, zájmové 
aktivity, psychoterapeutickou pomoc a smysluplné 
trávení volného času sociálně ohrožených dětí.
Ve vybraných prodejnách se o přízeň zákazníků 
budou ucházet vždy 2 regionální projekty. Ten, 
který ve svém regionu dostane více hlasů, získá 
60 tisíc korun, druhý v pořadí obdrží 40 tisíc korun. 
Každý vhozený Bertík má tedy smysl, protože oba 
projekty budou podpořeny.

Hlasování bude tradičně probíhat pomocí žetonů 
„Bertíků“, které zákazníci dostanou za každý 
nákup. Od 19. 10. do 1. 11. 2022 můžete hlasovat  
i online na www.nadacnifondalbert.cz. 

Děkujeme, že s námi pomáháte.

DOBA ROSTLINNÁ

Honí vás mlsná? 
SLADKÁ TEČKA BEZ LAKTÓZY

POMÁHÁME DĚTEM

Nadační fond Albert
MŮJ BERTÍK OPĚT POMÁHÁ 

DOBA ROSTLINNÁ

Příležitost pro dezert 
se najde vždy. 
Vyzkoušejte tento 
lahodný kakaový 
dezert se sójovým 
základem doplněný 
o kousky rýže. 
Neobsahuje lepek 
ani laktózu a bude 
příjemnou tečkou 
za každým hlavním 
chodem.

Když zdraví chutná 
KAKAOVÝ DEZERT
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Je tu další díl seriálu  
o sezonním a lokálním 

ovoci a právě v říjnovém 
čísle jsou na řadě jablka. 

Snad nejrozšířenější 
ovoce v našich sadech 

rok co rok přináší kromě 
šťavnaté a sladké chuti 

také spoustu zdraví. Zkuste 
experimentovat a vyzkoušet, 
která odrůda vám zachutná, 

tentokrát s recepty na 
jablečné hodování  

nasladko i naslano.

VĚTŠINU JABLEK  
Z TRŽNICE  

U ALBERTA MÁME OD 

LOKÁLNÍCH 
DODAVATELŮ 

JABLKOBRANÍ

Koulelo  
se koulelo 

Z ČESKÝCH  
SADŮ AŽ DO  

ALBERTU

Fotografie: Tomáš Babinec, archiv Albert magazínu 
Foodstyling: Adéla Říhová, archiv Albert magazínu 
Text: redaktoři a archiv Albert magazínu8
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SUROVINY:
1 menší dýně Hokkaidó
1 plechovka kondenzované-
ho mléka (397 g)
100 g cukru krystalu
1 a ¼ lžičky mleté skořice
¼ lžičky mletého zázvoru
¼ lžičky mletého muškáto-
vého oříšku
240 g smetany ke šlehání

4 jablka Golden Delicious
25 g ovesných vloček
100 g pekanových ořechů 
3 lžíce třtinového cukru
½ lžičky nového koření
sůl
50 g másla
80 ml jablečného cideru
80 ml javorového sirupu

POSTUP:
1.  Dýni omyjte a vydlabejte semena. Pokrájejte ji na menší kousky  

a dejte vařit doměkka přibližně 15 minut. Slijte vodu a dýni rozmixujte 
tyčovým mixérem na jemné pyré. Nechte zchladnout v pokojové 
teplotě. Do mísy vlijte plechovku kondenzovaného mléka, vsypte  
100 g cukru, přidejte ¼ lžičky mleté skořice, ¼ lžičky mletého zázvoru 
a ¼ lžičky mletého muškátového oříšku. Promíchejte vše společně se 
400 g dýňového pyré. Vyšlehejte 240 ml smetany v tuhou šlehačku  
a pomocí stěrky ji vmíchejte do směsi s dýňovým pyré. Přelijte 
do mísy, přikryjte hladinu potravinářskou fólií a dejte na 8 hodin 
zamrazit.

2.  Vyberte 4 větší jablka. Uřízněte spodek každého z jablek u části, kde 

byla větvička, tak aby dobře „seděla“, tak jak vidíte na fotce. Uřízněte 
také vršek jablka a použijte menší lžičku na vydlabání dužiny asi  
3–4 cm dovnitř jablka. Pozor, abyste neporušili slupku.

3.  V menší misce smíchejte 25 g ovesných vloček, 100 g nasekaných 
pekanových ořechů, 3 lžíce třtinového cukru, lžičku skořice, ½ lžičky 
nadrceného nového koření, špetku soli a 50 g másla. Náplň dejte 
rovnoměrně do vydlabaných jablek tak, aby část přesahovala nad 
okraj.

4.  Jablka dejte do hlubší zapékací mísy a zalijte 80 ml cideru a 80 ml 
javorového sirupu. Pečte v troubě po dobu 30 minut na 190 °C 
a každých 10 minut přelijte šťávou ze cideru a sirupu. Servírujte 
s připravenou dýňovou zmrzlinou a nechte si chutnat.

PEČENÁ JABLKA 
s dýňovou zmrzlinou

4
porce

90
min

+8
hod

mražení
VEGET

GOLDEN 
DELICIOUS 

Jsme výborná na  
pečení, pokud chcete, 
abychom udržela tvar. 
Navíc máme sladkou, 

bohatou a jemnou  
chut.

‚
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POSTUP:
1.  Omyjte červené i bílé zelí a zbavte 

ho vrchních listů. Z každého druhu 
zelí odkrojte ¼ hlávky a nakrájejte na 
nudličky. Obě jablka umyjte a také 
nakrájejte na tenké plátky, stejně jako  
2 jarní cibulky, které nakrájejte na tenká 
kolečka.

2.  Nasekejte 100 g vlašských ořechů na 
menší kousky, přidejte 100 g kousků 
sýra s modrou plísní a přidejte očištěnou 
a nasekanou petrželku.

3.  Na dresink v misce vyšlehejte oloupaný 
a prolisovaný stroužek česneku, lžičku 
hrubozrnné hořčice, 2 lžíce bílého 

vinného octa a 4 lžíce olivového oleje. 
Osolte čerstvě namletou solí a pepřem 
podle chuti. Salát přelijte dresinkem  
a dobře promíchejte.

4.  Filety tresky pokapejte lžící olivového 
oleje a promněte. Na každý filet položte 
snítku čerstvého tymiánu a položte  
je na rozpálenou pánev. Opékejte  
2 minuty z každé strany a na závěr vložte 
do pánve malý kousek másla, které 
rybu krásně obalí. Pokapejte šťávou 
z poloviny citronu a můžete podávat. 
Nejlépe vám bude treska chutnat se 
skleničkou bílého vína.

SUROVINY:
¼ hlávky červeného 
zelí
¼ hlávky bílého zelí
2 jablka Gala
2 jarní cibulky
100 g vlašských 
ořechů
100 g sýra s modrou 
plísní
1 hrst čerstvé petr-
želky
1 stroužek česneku

1 lžička hrubozrnné 
hořčice
2 lžíce bílého vinného 
octa
4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
400 g tresky tmavé 
Rybí trh Albert
1 lžíce olivového oleje
4 snítky čerstvého 
tymiánu
1 lžička másla
½ citronu

PODZIMNÍ 
PEČENÁ TRESKA 
s jablečnozelným 
salátem 4

porce
30
min

BEZ
lepku

GALA 
Krásně voním,  

jsem plné štávy  
a mám aromatickou  
dužinu. Jsem skvělé  
jako svačinka pro  

děti do školy.

‚
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JABLEČNÉ JEDNOHUBKY
s modrým sýrem

POSTUP:
1.  Čtyři jablka nakrájejte na tenké plátky  

(2–3 mm) a poskládejte je na plech vyložený 
pečicím papírem. Plátky jablek sušte v troubě 
vyhřáté na 60 °C, ideálně s pootevřenými 
dvířky, aby mohla unikat pára. Křížaly jsou 
hotové přibližně po 5 hodinách sušení.

2.  V misce vidličkou rozmačkejte 150 g sýra se 
2 lžícemi bílého jogurtu a opepřete. Misku 

s pomazánkou přikryjte a uložte v lednici, 
dokud nebudou vysušená jablka.

3.  Na každý plátek sušeného jablka naneste 
lžičku připravené pomazánky z modrého 
sýra, plátek nakrájené sušené meruňky  
a mandličku.

4.  Nakonec posypte půlkou rozdrcené mrazem 
sušené maliny a ozdobte lístkem bazalky. 
Zdravé mlsání k večernímu filmu je hotové.

Tip pro neplýtvání 
Křížaly můžete připravit 
dopředu z více jablek, 

především těch, do kterých už 
nemáte chuť se zakousnout. 

Uložte si křížaly do plátěného 
pytlíku na suché a tmavé 
místo. Občerstvení pro 

nečekanou návštěvu je pak 
hotové za 10 minut.

VEGET

SUROVINY:
4 jablka Jonagold 
150 g sýra s modrou plísní
2 lžíce bílého jogurtu
špetka pepře
4 sušené meruňky
24 mandlí
12 mrazem sušených malin
1 hrst čerstvé bazalky

24
kusů

30
min

+5
hod

sušení

11
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JONAGOLD 
Mám svěží vůni  

a jemně kyselejší chut.  
Hodím se na pečení díky 
křehké dužině a tenké  

slupce nebo na přípravu  
moštů, protože jsem  

krásně šťavnaté.

‚



BEZ
lepku

POSTUP:
1.  Kilo jablek dobře omyjte, odstraňte jádřince  

a nakrájejte na kousky. Dejte do hrnce a zalijte 
100 ml vody. Osolte, přidejte celou skořici 
a 2 lžíce třtinového cukru. Vařte jablka do 
změknutí.

2.  Kilo brambor oloupejte a nastrouhejte na 
hrubším struhadle. Vymačkejte z brambor 
přebytečnou vodu přes plátno nebo přes 
cedník. Přidejte rozklepnutá 2 vejce, osolte  
 

a přidejte špetku nastrouhaného muškátového 
oříšku a 100 g škvarků.

3.  Na pánvi rozpalte vždy lžíci oleje a smažte na 
něm bramboráky rozprostřené do tenké vrstvy, 
z obou stran dozlatova. Zbylých 20 g škvarků 
opečte na pánvi dokřupava.

4.  Bramboráky podávejte s připraveným 
rozvarem z jablíček, posypte opečenými 
škvarky a ozdobte najemno nasekanými  
2 jarními cibulkami. Už vás honí mlsná? Můžete 
podávat.

SUROVINY:
1 kg jablek Granny Smith
1 celá skořice
2 lžíce třtinového cukru
1 kg brambor typu C
2 vejce
sůl
1 špetka muškátového oříšku
120 g škvarků
slunečnicový olej
2 jarní cibulky

KŘUPAVÉ 
BRAMBORÁKY 
se škvarky  
a pečenými jablky

4
porce

90
min

Tip pro zdraví 
Draslík obsažený  

v jablcích je prospěšný  
pro správnou funkci svalů  

a srdce a také přispívá  
k udržení normálního  

tlaku krve.

12
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BEZ
lepku

PEČENÉ 
KLOBÁSKY 
SALSICCIA  
na podzimním 
plechu

POSTUP:
1.  Ve větší nepřilnavé pánvi 

rozehřejte 2 lžičky oleje  
a opékejte všechny klobásky 
dozlatova po dobu 5 minut. 
Pak je přendejte na talíř.

2.  Obě jablka omyjte a nakrájejte 
na měsíčky a přidejte do 
většího pekáčku vhodného do 
trouby spolu s oloupanou  
a na měsíčky nakrájenou cibulí 
a oloupanými a na měsíčky 
nakrájenými bramborami. Pak 
přidejte omytou a nasekanou 
1/3 hlávky zelí na nudličky.

3.  Vše zalijte 2 lžícemi červeného 
vinného octa a lžící medu 
smíchaného se 2 lžícemi vody. 
Pečte po dobu 20 minut na 
180 °C a nakonec přidejte na 
10 minut klobásky. Podávejte 
s hořčicí. Dobrou chuť!

SUROVINY:
2 lžičky slunečnicového oleje
16 klobásek salsiccia
2 jablka Crimson Snow
1 červená cibule
4 brambory
1/3 hlávky červeného zelí
2 lžíce červeného vinného octa 
1 lžíce medu
1 hrubozrnná hořčice

4
porce

40
min

CRIMSON SNOW 
Po zakousnutí jsme  

krásně křupavá. Jsme 
tvrdší a lépe odoláváme 

otlačení, hurá s námi  
do aktovek.

13
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VOŇAVÁ 
VEPŘOVÁ 
PANENKA  
na jablcích

POSTUP:
1.  Troubu předehřejte na 170 °C 

a očistěte 250 g růžičkových 
kapustiček.

2.  Kapustičky vložte do vroucí 
osolené vody a povařte 5 minut. 
Poté sceďte. Zbavte jádřinců 
250 g jablek a pokrájejte je na 
měsíčky.

3.  V pánvi rozpalte 3 lžíce oleje 
s 10 g másla a snítkou tymiánu. 

Přibližně 1 minutu na ní zprudka 
opékejte 700 g vepřové panenky 
z každé strany, osolte a opepřete.

4.  Přendejte do zapékací misky, 
obložte jablky, růžičkovou 
kapustou, přidejte 3 lžíce 
javorového sirupu, osolte  
a opepřete. Podlijte výpekem  
a 150 ml bílého vína. Pečte  
15 minut. Podzimní pečínka se 
může servírovat.

SUROVINY:
250 g růžičkové kapusty 
sůl
250 g jablek Gala 
3 lžíce slunečnicového oleje 
10 g másla 
1 snítka čerstvého tymiánu
700 g Královské panenské svíčkové 
pepř
3 lžíce javorového sirupu NP Bio
150 ml bílého vína

4
porce

30
min

Tip pro zdraví 
Jablka obsahují pektin — 

rozpustnou vlákninu, která 
pomáhá snižovat hladinu 

cholesterolu v krvi. Proto jsou 
jablka opravdu prospěšná pro 
naše zdraví a je dobré je jíst 

klidně každý den.

BEZ
lepku

14
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PODZIMNÍ KOLÁČ  
s jablečnými růžičkami

POSTUP:
1.  Překrojte 800 g jablek napůl, zbavte je 

jádřinců 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 250 g změklého másla a 150 g 
moučkového cukru do pěny, rozklepněte 
a přidejte 4 vejce, lžičku nastrouhané 

citronové kůry, 2 lžíce  
rumu a špetku soli.  
Postupně přidávejte  
250 g hladké mouky  
promíchané s kypřicím práškem do pečiva.

3.  Těsto vlijte do máslem vymazané a moukou 
vysypané dortové formy o průměru 26 cm. 
Do těsta vtlačte opatrně jablečné „růžičky“.

4.  Koláč vložte do trouby předehřáté na 
180 °C a pečte 70 minut. Ke konci pečení 
případně překryjte koláč alobalem, aby se 
shora nepřipálil. Nechte vychladnout ve 
formě a poté podávejte. Tímto krásným 
růžičkovým koláčem překvapíte!

SUROVINY:
800 g jablek Jonagold
1 citron NP Bio
250 g másla 
150 g moučkového 
cukru

4 vejce 
2 lžíce rumu
sůl
250 g hladké mouky 
2 lžičky kypřicího 
prášku do pečiva

1
koláč

110
min

VEGET
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JABLEČNOHRUŠKOVÝ 
KOMPOT  
se skořicí a ostružinami

POSTUP:
1.  Obě jablka a hrušky zbavte jádřinců  

a nakrájejte na čtvrtiny.
2.  Do nízkého širšího hrnce vlijte 300 ml 

vody, přidejte celou skořici, hvězdičku 
badyánu, 3 hřebíčky, nastrouhanou 
kůru z citronu, šťávu z půlky citronu  
a lžíci cukru. Přiveďte k varu.

3.  Vložte jablka a vařte 4 minuty, pak 
vložte hrušky a vařte další 4 minuty. 
Z kompotu vyjměte koření a vsypte 
ostružiny. Rozdělte do sklenic a nechte 
vychladnout.

SUROVINY:
2 jablka
2 hrušky 
300 ml vody 
1 celá skořice
1 hvězdička badyánu 
3 hřebíčky
sůl 
1 citron NP Bio
1 lžíce třtinového cukru 
100 g ostružin

4×
250 ml

20
min

VEGAN
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NÁKUPY 
ZDARMA
SI STŘIHNETE 
RAZ DVA

Připravte se! Hrajeme! 
Vyhrajte jednu z 52 poukázek na nákup v hodnotě 5 000 Kč a více než 50 tisíc dalších 
cen. Stačí nakupovat potraviny značek kvality, vystřihovat loga, nalepovat a posílat. 
Soutěžit můžete sami nebo v týmu a zvýšit tak šance na výhru!

Herní karty ke stažení
a více na akademiekvality.cz 

Klasa_Soutez_2022_217x239_Albert.indd   1Klasa_Soutez_2022_217x239_Albert.indd   1 07.09.2022   9:4707.09.2022   9:47
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Rychlé 
RECEPTY

Nákupní seznam
Z ALBERTU

Rychlé
PODZIMNÍ
POLÉVKY

do 45 minut

Plný hrnec hřejivé polévky je ten nejlepší 
recept na boj s podzimními plískanicemi. 

Následující inspirace jsou navíc plné 
podzimní zeleniny, jako je hlíva ústřičná, 
červená řepa nebo houby, které přinesete

v košíku z lesa. Pro milovníky české 
kuchyně vyzkoušejte dršťkovku bez masa, 
pokud dáváte přednost asijské kuchyni, 

silný vývar vás postaví na nohy. A podzimní 
minestrone je náš srdcový recept, který 

doporučujeme všem!

TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
4 cibule
1 palice česneku
400 g hlívy ústřičné
200 g předvařené červené řepy
4 mrkve NP Bio
1 petržel NP Bio
½ bulvy celeru
6 brambor NP Bio
2 řapíky celeru
4 listy kapusty
3 jarní cibulky
3 chilli papričky (červená, žlutá, 
zelená)
4 cm zázvoru
150 g žampionů

BYLINKY
2 snítka čerstvého tymiánu
1 snítka čerstvého rozmarýnu
1 hrst petrželky kudrnky
1 hrst čerstvého koriandru

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:
2 kuřecí horní stehna bez kůže 
NP Bio

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ:
1 ciabatta

MLÉČNÉ A CHLAZENÉ SUROVINY:
15 g sádla
40 g másla Česká chuť

90 g zakysané smetany NP Bio
30 g strouhaného parmazánu

SPÍŽ:
TRVANLIVÉ
60 g hladké mouky Česká chuť
60 ml slunečnicového oleje
4 lžíce olivového oleje
400 g krájených 
konzervovaných rajčat NP Bio
1 sklenice bílých fazolí
v rajčatové omáčce NP Bio 
2 lžíce sezamového oleje
2 lžíce sójové omáčky
2 lžíce rybí omáčky

OCHUCOVADLA
sůl
pepř 
1 lžíce mleté papriky
5 kostky zeleninového bujónu 
NP Bio
1 lžíce sušené majoránky
1 bobkový list 
5 kuliček nového koření
1 lžička kmínu
1 lžička houbového koření
2 hrsti sušených hub
½ hrsti majoránky

Polévkydo pár minut

Fotografie, foodstyling a text: archiv Albert magazínu, iStock



Rychlé Rychlé

SUROVINY:
2 mrkve
2 řapíky celeru
1 brambora
4 listy kapusty
2 stroužky česneku 
1 cibule 
2 lžíce olivového oleje
400 g konzervovaných rajčat 
1 kostka zeleninového bujónu 
Nature’s Promise Bio
360 g konzervovaných bílých fazolí 
sůl, pepř
30 g strouhaného parmazánu
1 snítka čerstvého tymiánu

POSTUP:
1. Očistěte a nakrájejte na kostičky 2 mrkve, 2 řapíky celeru a bramboru.  

Nasekejte 2 oloupené stroužky česneku a přidejte je k zelenině. 
2. Oloupanou cibuli nakrájejte nadrobno a orestujte na 2 lžících olivového oleje 

dozlatova. Pak přidejte nakrájenou zeleninu a česnek a nechte zezlátnout. 
3. Zalijte litrem vody. Přimíchejte 400 g konzervovaných rajčat, kostku 

zeleninového bujónu a vařte 15 minut. 
4. Poté přidejte nakrájené 4 listy kapusty a propláchnutých 360 g fazolí. 

Povařte 5 minut, osolte a opepřete podle chuti. Na závěr posypte 
strouhaným parmazánem a čerstvým tymiánem. Ideální večeře na chladné 
podzimní večery.

4 
porce

30
min

Podzimní polévka
MINESTRONE

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

1 porce obsahuje: ENERGIE: 271 kcal, 14 % / SACHARIDY: 28 g, 11 % / TUKY: 11 g, 18 % / BÍLKOVINY: 13 g, 18 %

VEGET
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Rajčata

 Do polévky můžete použít také 
čerstvá rajčata. Vložte je do misky 

a přelijte vroucí vodou. Rajčata 
nechte ponořená minutu, poté 

vodu slijte a znovu rajčata přelijte 
velmi studenou vodou. Pak jde již 

sloupnutí slupek velice snadno 
pomocí malého nože.

VEGETARIÁN 
Rychlé

PODZIMNÍ
POLÉVKY

https://www.albert.cz/recepty


BEZ LAKTÓZY

SUROVINY:
2 kuřecí horní stehna bez kůže NP Bio
3 jarní cibulky
2 lžíce sezamového oleje
1 mrkev
3 chilli papričky 
4cm kousek zázvoru
150 g žampionů
4 stroužky česneku
sůl, pepř
1 l vody
2 lžíce sójové omáčky
2 lžičky rybí omáčky
1 hrst čerstvého koriandru
2 limety

POSTUP:
1. Dvě kuřecí stehna nakrájejte na 

nudličky. Nasekejte 3 jarní cibulky na 
kolečka a dejte je stranou.

2. V hrnci rozehřejte na mírném ohni 
2 lžíce sezamového oleje. Vsypte 
maso, bílé části jarních cibulek, mrkev 
nakrájenou na kolečka a 3 chilli 
papričky se zázvorem pokrájené na 
plátky. 

3. Přidejte 150 g očištěných žampionů 
rozkrojených na čtvrtiny, 4 stroužky 
oloupeného česneku ponechte  
v celku a přidejte do hrnce. Osolte, 
opepřete a restujte 3 minuty. Zalijte 
1 l vody, přidejte 2 lžíce sójové 
omáčky a vařte na mírném ohni  
15 minut.

4. Přidejte 2 lžičky rybí omáčky a ještě 
5 minut povařte. Nakonec vsypte 
nasekanou hrst čerstvého koriandru 
a podávejte s limetou. Tato polévka 
má říz a dokáže zázraky v období 
nachlazení. 

Silná ASIJSKÁ
POLÉVKA

4 
porce

30
min

BEZ
 laktózy

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

1 porce obsahuje: ENERGIE: 182 kcal, 9 % / SACHARIDY: 7 g, 3 % / TUKY: 14 g, 22 % / BÍLKOVINY: 9 g, 13 %20

Rychlé 
RECEPTY

https://www.albert.cz/recepty


Tip
Pokud chcete připravit 

polévku z čerstvých hub, 
poduste je na másle 
očištěné a nakrájené 
společně s čerstvou 

zeleninou hned v prvním 
bodě postupu receptu.

SUROVINY:
1 cibule 
1 mrkev
1 petržel 
½ bulvy celeru
10 g másla 
2 lžíce slunečnicového oleje
sůl

pepř
5 brambor 
4 stroužky česneku 
2 lžíce hladké mouky 
1 kostka zeleninového 
bujónu NP Bio
1 bobkový list
5 kuliček nového koření 

1 lžička kmínu
1 lžička houbového koření 
2 hrsti sušených hub
½ hrsti majoránky
1 hrst petržele kudrnky
4 plátky chleba

Voňavá
HOUBOVÁ
POLÉVKA

VEGETARIÁN 

POSTUP:
1. Cibuli, mrkev a petržel očistěte  

a nakrájejte na drobné kostičky. 
Restujte v hrnci na 10 g rozehřátého 
másla a 2 lžících slunečnicového oleje 
dozlatova. Osolte a opepřete. 

2. Očistěte a nakrájejte 5 menších 
brambor a přidejte je k zelenině. 

Prolisujte 4 oloupané stroužky 
česneku a zasypte je 2 lžícemi mouky.

3. Vše zarestujte a podlijte litrem 
zeleninového vývaru připraveného  
z bujónu. Přidejte bobkový list,  
5 kuliček nového koření, lžičku kmínu 
a lžičku houbového koření. Nechte 
vařit přibližně 10 minut. 

4. V horké vodě spařte 2 hrsti sušených 
hub a nechte je nabobtnat. Sceďte, 
přidejte do polévky, přisypte ½ hrsti 
majoránky a vařte dalších 5–10 minut 
do změknutí. Ozdobte petrželkou  
a podávejte. Tato polévka zahřeje na 
těle i na duši.

4
porce

45
min VEGET

1 porce obsahuje: ENERGIE: 311 kcal, 16 % / SACHARIDY: 42 g, 16 % / TUKY: 12 g, 19 % / BÍLKOVINY: 9 g, 13 %1 porce obsahuje: ENERGIE: 182 kcal, 9 % / SACHARIDY: 7 g, 3 % / TUKY: 14 g, 22 % / BÍLKOVINY: 9 g, 13 % 21
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VEGETARIÁN 

SUROVINY:
65 g másla
1 cibule
400 g hlívy ústřičné
sůl
pepř
1 lžíce mleté sladké papriky

2 kostky zeleninového 
bujónu NP Bio
1 lžíce sušené majoránky
2 stroužky česneku
30 g hladké mouky 
1 snítka čerstvého tymiánu

POSTUP:
1.  Na 30 g másla zpěňte v hrnci 

nadrobno nakrájenou  
a oloupanou cibuli, vmíchejte 
300 g na nudličky pokrájené 
hlívy, osolte, opepřete  
a restujte 5 minut. Poté 
zasypte 1 lžící mleté papriky, 
zalijte litrem zeleninového 
vývaru připraveného z bujónu, 
okořeňte lžící majoránky, 
2 stroužky rozmělněného 
česneku a přiveďte k varu. Vařte 
10 minut.

2. Na pánvi rozpusťte 30 g másla, 
vsypte 30 g mouky a za stálého 
míchání prohřejte 4 minuty. 
Vzniklou jíšku vmíchejte do 
polévky a ještě 5 minut vařte. 

3. Pánev vytřete ubrouskem, 
rozpusťte 5 g másla a opékejte 
na něm 100 g hlívy 4–5 minut 
dozlatova. Osolte a opepřete.

4. Dršťkovou polévku z hlívy 
podávejte s opečenými houbami 
a ozdobit ji můžete čerstvou 
bylinkou, třeba tymiánem.  
Ať vám chutná.

VEGETARIÁNSKÁ  
DRŠŤKOVÁ POLÉVKA z hlívy 

4 
porce

30
min

VEGET

1 porce obsahuje: ENERGIE: 202 kcal, 10 % / SACHARIDY: 13 g, 5 % / TUKY: 15 g, 24 % / BÍLKOVINY: 5 g, 7 %22

Rychlé 
RECEPTY

Hlíva je jednou z královen mezi
houbami a určitě by neměla zůstat bez 

povšimnutí. Bývá používána i jako přísada 
v lékárenství. Své jméno dostala podle barvy

i tvaru, který připomíná ústřice.

Hlíva  
ústřičná



  

 

VEGETARIÁN 

1 porce obsahuje: ENERGIE: 255 kcal, 13 % / SACHARIDY: 24 g, 9 % / TUKY: 16 g, 25 % / BÍLKOVINY: 6 g, 9 % 23

Rychlé 
RECEPTY

Tip na neplýtvání 
Krutony můžete 

připravit i ze staršího 
pečiva a vmíchat při 

jejich opékání čerstvé 
bylinky.

SUROVINY:
15 stroužků česneku NP Bio
1 cibule
30 ml slunečnicového oleje
500 ml vody
1 kostka zeleninového
bujónu NP Bio
200 g předvařené červené řepy
90 g zakysané smetany 
sůl, pepř
1 ciabatta
2 lžíce olivového oleje NP Bio
1 snítka čerstvého rozmarýnu

POSTUP:
1. Oloupejte 15 stroužků česneku 

a cibuli. Z česneku odeberte 
6 stroužků a dejte je stranou. 
Zbytek stroužků a cibuli položte 
na plech vyložený pečicím 
papírem, promíchejte s 30 ml 
slunečnicového oleje a pečte
15 minut v troubě na 200 °C.

2. V hrnci přiveďte k varu
500 ml vody a rozmíchejte v ní 
kostku zeleninového bujónu. 
Upečenou zeleninu najemno 

rozmixujte s připraveným 
bujónem a 200 g červené řepy. 
Pak přidejte 80 g zakysané 
smetany, sůl, pepř a promíchejte.

3. Ciabattu nakrájejte na kostičky. 
Na pánvi s rozpáleným olivovým 
olejem orestujte krutony a zbylé 
stroužky česneku dozlatova. 
Podle chuti osolte a opepřete.

4. Polévku podávejte ozdobenou 
zbylou smetanou, krutony, 
opečeným česnekem a čerstvým 
rozmarýnem. Takto voní podzim!

Vydatná
POLÉVKA  
Z PEČENÉHO 
ČESNEKU
A ŘEPY

VEGET4
porce

30
min



Setkáváme se v Albertově pekařství, které 
najdete v hypermarketu Albert v pražských 

Butovicích. Přichází usměvavý, v bílém, 
pravý mistr pekař. Jako by se od dob, kdy 

pekaři pekli brzy ráno svoje housky  
a přinášeli je na trh, skoro nic nezměnilo. 

To pravé poctivé řemeslo a úžasné 
pekařské receptury přenesl Václav Bozděch 

do Albertova pekařství, které nabízí nové 
druhy pečiva, které jsou také přívětivé 

k našemu zdraví. O celé Mlynářské 
řadě, o tom, jak pečivo vybírat i jaká je 
vlastně práce pekaře dnes, se dočtete 

v následujícím rozhovoru. 
 
 

Václav Bozděch je člověk, pro něhož se 
pečivo a pekařina staly povoláním i láskou 

na celý život. Od zkušeností v menších  
i větších pekařstvích se stal sám autorem 
pekařských receptur a dnes vám nabízí 

vlastní řadu pečiva v Albertově pekařství, 
jehož výrobu a vývoj řídí, stejně jako chod 

Albertových pekáren.

Fotografie:  
Tomáš Babinec, Lucie 
Čermáková, archiv Albert 
magazínu 
Foodstyling:  
Adéla Říhová, Barbora 
Nosková Mosorjáková, 
archiv Albert magazínu 
Text:  
Václav Bozděch, Barbora 
Nosková Mosorjáková, 
Adéla Říhová, archiv Albert 
magazínu

Za příběhem Albertova 
pekařství a Mlynářské řady 

pečiva s VÁCLAVEM 
BOZDĚCHEM

KŮRKA ŽITNÉHO 
CHLEBA

Ochutnávka

Když křupne
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A čím je pro vás pečivo z Albertova pekařství 
výjimečné? 
 
Výjimečnost vidím v celkovém konceptu, jak 
je pečivo přehledně pro zákazníka připraveno, 
ve všem se jednoduše zorientuje, může se 
spolehnout na perfektní hygienické podmínky 
a jsem rád, že jsou výrobky zajímavě vystaveny, 
nasvíceny, jsou ve stylových regálech, jako by se 
zákazník skutečně ocitl v pekárně. 
 
 
 
Prozraďte nám něco ze samotné výroby. Třeba 
jak vypadá běžný pekařův den a jak dlouho trvá 
příprava jednoho bochníku chleba? 
 
Běžný den, ten je velmi různorodý a náročný: 
začíná přípravou surovin pro jednotlivé druhy 
výroby, jejich navažováním a dávkováním do 
mísicího zařízení – hnětače. Pak následuje 
vymísení těst, jeho zrání, dělení a tvarování, 
ukládání na pečicí plechy, dále kynutí, zdobení 
a pečení v rotačních pecích. Třeba pro chléb je 
celkový čas od přípravy surovin, mísení až po 
upečení cca tři hodiny. Poté se výrobky nechají 
řádně vychladnout a vkládají se do přesně 
určených regálů. 
 
 
 

Pane Bozděchu, na trhu je tolik druhů pečiva. 
Jak podle vás zákazník pozná skutečně kvalitně 
připravené pečivo a čím se má řídit při výběru  
a nákupu? 
 
Myslím si, že zákazník dnes už sám rozhoduje, 
co si chce koupit a na co se zaměří. V každém 
případě chce kvalitu a čerstvost, ať se jedná  
o jakýkoliv druh pečiva. 
 

Dobře, tedy jinak, co je pro vás osobně důležité 
pro výrobu chleba a pečiva? 
 
Pro mě je určitě důležitý vzhled výrobku, jeho 
objem a tvar a dále také vůně a čerstvost. 
 
 
 

P. BOZDĚCHA:

Zeptali jsme se
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Každý z nás se dnes snaží plýtvat méně, a šetřit 
tak planetu, ale i naši peněženku. Máte pro 
čtenáře tipy na zpracování staršího pečiva? 
 
Zkuste i starší pečivo nakrájet na plátky a zapéct 
v troubě se sýrem, rajčaty, šunkou a podobně. 
Je to fakt výborné. Nebo je nakrájet na drobné 
kostičky, vysušit v troubě a pak použít do polévek 
nebo salátů, jako malé krutony. 
 
 
 
A jak bychom měli správně pečivo uchovat, aby 
vydrželo co nejdéle čerstvé? 
 
Určitě by se mělo pečivo vždy uchovávat 
v plátěném nebo perforovaném sáčku, aby 
dýchalo a přitom bylo zakryté. 
 
Děkujeme za rozhovor a ať se vám i vašemu 
týmu daří v Albertově pekařství.

A na který druh pečiva jste v Albertově 
pekařství nejvíce hrdý? 
 
Určitě na řemeslnou řadu Mlynářských výrobků, 
kterou se odlišujeme od konkurence, nabízíme 
zákazníkům výrobky s dobrou chutí a přidanou 
hodnotou, kterou jsme si sami vybudovali. Můj 
nejoblíbenější výrobek je Mlynářský rohlík, neboť 
je zdravý, chutný a vláčný. Používám jej buďto 
jako přílohu, nebo jej miluji namazaný a obložený 
sýrem, zeleninou… O víkendu jej miluji nasladko 
s máslem a medem. 
 
 
 
Mlynářská žitná řada je jedinečná svým 
složením. Jak vybíráte její suroviny? 
 
Upřednostňujeme ty s vysokým obsahem žitného 
podílu, který má přidaný zdravotní benefit – 
vysoký obsah vlákniny. U rohlíků a vek se jedná  
o totožnou recepturu i shodné složení. Mlynářský 
chléb obsahuje žitnou celozrnnou mouku, kvas, 
droždí, sůl a vodu. V kvalitních surovinách  
a poctivé práci tkví jedinečnost. 
 
 
 
A jak dosáhnete tak krásné barvy kůrčičky 
Mlynářských rohlíků? 
 
Důsledným dodržováním přesně stanovené 
teplotní pečicí křivky a počátečního správného 
zapaření pečicího prostoru včetně dodržení 
stanovené doby pečení. 26
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MLYNÁŘSKÁ 
ŘADA PEČIVA 
 
Záleží nám na tom, abyste 
jedli zdravěji, a proto pro vás 
máme báječnou Mlynářskou 
řadu žitného pečiva, které 
obsahuje až 100 % žita, a je 
tak plné zdraví a vlákniny. 
Je nejen zdravé, ale i skvěle 
chutná! Přesvědčte se sami.

ALBERTOVO 
PEKAŘSTVÍ 

 
Představujeme vám naše 

Albertovo pekařství. Naše 
křupavé pečivo si od základu 
připravujeme podle vlastních 

jedinečných receptur. Nikde 
jinde než v našich obchodech 

si ho tak nekoupíte.
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ZDRAVĚJŠÍ  
SNÍDANĚ I RŮST

Každé dítě sní o tom, čím bude, až vyroste. A vy 
jim můžete připravit zdravé snídaně, aby byly 
plné energie na všechna dětská dobrodružství. 

Mlynářská řada pečiva je upečena s tradicí  
a kvalitou žitného pečiva, které získalo i cenu 

Potravinářské komory ČR za inovativní výrobek 
roku 2022. Dopřejte svým malým kosmonautům, 

bioložkám i závodníkům tu nejlepší snídani.

MLYNÁŘSKÝ ŽITNÝ  

CHLÉB 
 

celozrnný 
jemně mletý 

3× více vlákniny

MLYNÁŘSKÁ ŽITNÁ  

VEKA 
 

naše první zdravá veka
stejné těsto jako mlynářský rohlík

96 % žita

MLYNÁŘSKÝ ŽITNÝ  

ROHLÍK 
 

bohatý na vlákninu
nadýchaný a křupavý
skvělý pro vaše zdraví

28
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SENDVIČ AUTÍČKO
pro rychlé závodníky

4
porce

20
min

SUROVINY:
1 okurka
8 cherry rajčat
½ Mlynářské žitné veky
200 g čerstvého sýra

1 rajče
1 hlávka salátu Little gem
4 plátky sýra
4 plátky vepřové šunky
8 párátek

POSTUP:
1.  Okurku a rajčátka umyjte a okurku nakrájejte na  

16 koleček, 8 cherry rajčátek přepulte a dejte stranou.
2.  Z veky nakrájejte 8 plátků a po dvojicích je z vnitřní strany 

namažte tenkou vrstvou čerstvého sýra. Omyté rajče 
nakrájejte na plátky. 

3.  Vždy na jeden plátek veky vložte k horní pravé straně list 
omytého salátu tak, aby lehce přesahoval přes okraj veky. 
Dále pokračujte plátkem přeloženého sýra, šunky  
a kolečkem omytého rajčete. Nakonec přiklopte zbývajícím 
plátkem veky.

4.  Postupně sendviče na spodní straně propíchněte naskrz 
většími párátky nebo špejlí. Na každý konec párátka 
napíchněte kolečko okurky a přepůleného cherry rajčátka 
tak, abyste vytvořili kola autíčka. Sendviče postavte na 
talířky a jízda může začít.

U malých  
dětí dbejte na 
bezpečnost  
s párátky.

Albertovo pekařství
Mlynářská žitná 

veka
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VEGET

VESMÍRNÁ 
RAKETA
pro malé 
kosmonauty

SUROVINY:
200 g čerstvého sýra 
2 lžíce pomazánkového másla
sůl
1 hrst hladkolisté petržele
4 mrkve
4 baby papričky
4 plátky děrovaného 
plátkového sýra
4 Mlynářské žitné rohlíky
1 ředkvička

POSTUP:
1.  V misce prošlehejte 200 g čerstvého sýra  

s 2 lžícemi pomazánkového másla, solí  
a najemno nasekanou petrželí.

2.  Ze 4 oloupaných mrkví odkrojte tlustší konce 
a pak je podélně nakrájejte na tenké plátky. 
Všechny omyté baby papričky podélně 
přepulte a zbavte jádřinců. Pomocí sklenice 
vykrojte ze 4 plátků sýra kolečka a po 
jednom je položte na talířky jako měsíce. 

3.  Rohlíky překrojte ve 2/3 a podélně je přepulte. 
Spodní části namažte pomazánkou. Ke 
spodním hranám přiložte plátky mrkví tak, 
aby dostatečně přesahovaly okraj a působily 
jako plameny. Baby papričky zbavte stopky, 
rozkrojte napůl a vyjměte semínka. Z každé 
strany přiložte k rohlíku půlku baby papričky 
jako křídlo a přiklopte horní částí rohlíku.

4.  Raketky položte na talíře vedle „měsíce“, na  
 každou položte plátek ředkvičky jako  
  okno rakety a podávejte.  
      Cesta do vesmíru  
           může začít!

4
porce

20
min

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

Albertovo pekařství
Mlynářský rohlík
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MLYNÁŘSKÁ 
SNÍDANĚ
mořské bioložky

4
porce

20
min

SUROVINY:
140 g Lučiny nadýchané 
1 lžíce medu
12 jahod
4 krajíce Mlynářského 
žitného chleba
1 banán
4 hrsti borůvek
½ hrsti čerstvé máty

POSTUP:
1.  Kelímek Lučiny promíchejte se lžící medu. 

Omytých 12 jahod zbavte stopek a lístků  
a nakrájejte je na výšku na tenké plátky.

2.  Krajíce Mlynářského chleba přetočte 
rohem k sobě a ze ⅔ namažte medovou 
pomazánkou. Položte je rovnou na talíře  
a od zadní části ocasu rybky vyskládejte na 
namazanou vrstvu v řádcích plátky jahod 
jako šupiny. 

3.  Nakonec přiložte rybce oči z koleček 
banánu a přepůlené borůvky. Z dalších 
přepůlených koleček banánu vytvořte ocas 
a horní i spodní ploutev.

4.  Jahodové odřezky použijte jako pusu rybky. 
A borůvky poskládejte jako stoupající 
bubliny. Podvodní rostliny vytvoříte 
například lístky máty. Ponořte se za 
zábavou a užijte si tuto skvělou snídani.

VEGET

Albertovo pekařství
Mlynářský žitný 

chléb
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VEGAN

AVOKÁDOVÝ 
CHLEBÍK
žabího prince

4
porce

20
min

SUROVINY:
4 baby okurky
½ okurky hadovky
8 černých oliv
¼ červené papriky
1 avokádo
1 lžička citronové šťávy
sůl
4 krajíce Mlynářského žitného chleba
½ hrsti hladkolisté petržele
½ hrsti baby špenátu
2 ředkvičky

POSTUP:
1.  Omyté baby okurky podélně rozkrojte a na 

spodních užších stranách ještě seřízněte.  
Z poloviny omyté okurky hadovky nakrájejte  
8 koleček, všechny olivy přepulte. Připravenou 
¼ papriky nakrájejte na půlměsíčky do tvaru 
pusinky.

2.  Avokádo rozkrojte podélně, vyjměte pecku  
a rozmačkejte v misce vidličkou spolu se 
lžičkou citronové šťávy. Podle chuti přisolte. 
Chléb nakrájejte na 4 krajíce a každý z nich 
namažte v dolní polovině rozmačkaným 
avokádem. Abyste docílili oblého tvaru, 
použijte sklenici. Položte ji na chléb a okolo 
rozmázněte pomazánku až do krajů. 

3.  Na každé kolečko okurky naneste do středu 
malé množství avokáda a „přilepte“ jím okurky 
do horní části chlebů jako oči. Na ně položte 
půlky oliv a ještě je vyplňte avokádem.

4.  Baby okurky položte po stranách krajíců 
řeznou stranou dolů jako nohy, tlustší konce 
jsou nahoře. Na seříznuté plochy ještě přiložte 
petrželový list, pokud by nedržel, lehce jej 
navlhčete. Žabky přendejte na talíř a nakonec 
přidejte papriky jako pusinky. Na talířích 
můžete ještě vytvořit lekníny ze špenátových 
lístků a plátků ředkviček. Žabičky jsou 
připraveny na skok do pusy. Dobrou chuť.
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Anežka U.

Barbora D.

Míla Z.

I vy můžete soutěžit, 
stačí sledovat Albert 
ČR na Facebooku, 
kde pravidelně 
najdete výzvy ke 
sdílení soutěžních 
fotek v komentářích 
pod příspěvkem.

A VYHRÁL 1 000 KČ  

NA NÁKUP  

V ALBERTU!

fotil, sdílel 
KDO V LÉTĚ 

GRILOVAL,

VÝHERCŮM GRATULUJEME  
A ZASÍLÁME DÁRKOVOU KARTU NA 
NÁKUP V ALBERTU  

ZA 1 000 KČ.

Fotosoutěž
ALBERTU

33

https://www.facebook.com/albertceskarepublika
https://www.facebook.com/albertceskarepublika


3x jinak

VEGET

MALINOVÝ 
MLYNÁŘSKÝ 
ŽITNÝ ROHLÍK
s medovou 
pomazánkou

2
porce

10
min

SUROVINY:
150 g čerstvého sýra Česká chuť 
2 lžíce medu

2 Mlynářské rohlíky
60 g malin NP Bio
20 g nesolených pistácií

POSTUP:
1.  Ve střední misce promíchejte 150 g čerstvého smetanového sýra s 1 lžící 

medu.
2.  Oba rohlíky podélně rozkrojte a vnitřní strany namažte bohatou vrstvou 

připravené pomazánky. 
3.  Na spodní namazané poloviny rohlíků vyskládejte 60 g malin. Na prkénko 

dejte 20 g nesolených pistácií a nožem je opatrně nasekejte na drobné 
kousky. 

4.  Zasypte jimi připravené rohlíky s pomazánkou a malinami, zakápněte 
zbylou lžící medu a přiklopte vrchní stranou rohlíků. Podávejte. Taková 
snídaně dodá energii na celé dopoledne. Ať chutná.
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VEGET

ZAPEČENÝ 
MLYNÁŘSKÝ 
ŽITNÝ ROHLÍK
s mozzarellou  
a pestem

VAJÍČKOVÝ MLYNÁŘSKÝ 
ŽITNÝ ROHLÍK
s roastbeefem

2
porce

15
min

2
porce

15
min

SUROVINY:
2 Mlynářské rohlíky
125 g bio pomazánky s rajčaty  
a bazalkou NP Veggie
250 g mozzarelly

2 rajčata
10 g bazalkového pesta NP Bio
6 lístků čerstvé bazalky
1 lžička olivového oleje NP Bio

SUROVINY:
2 Mlynářské rohlíky
80 g žervé NP
5 g másla Česká chuť
3 vejce
sůl
pepř
½ hrsti čerstvé pažitky
1 rajče
100 g roastbeefu Albert Excellent
2 listy zeleného salátu Crispy

POSTUP:
1.  Oba rohlíky podélně rozkrojte a namažte 125 g pomazánky s rajčaty 

a bazalkou do vnitřních stran.
2.  Poté všechny namazané části obložte 250 g mozzarelly nakrájené na 

plátky. Na spodní strany rohlíků položte 2 rajčata předem nakrájená 
na kolečka. 

3.  Na rajčata naneste pesto a položte lístky čerstvé bazalky. Přiklopte 
vrchními polovinami rohlíků a stlačte k sobě. 

4.  Zapečte na pánvičce lehce vytřené lžičkou oleje nebo v kontaktním 
grilu a překrojte napůl. Dobrou chuť!

POSTUP:
1.  Rohlíky podélně rozkrojte a namažte vrstvou žervé na spodní i vrchní části.
2.  Do rozehřáté pánve s 5 g másla rozklepněte 3 vejce. Dle chuti osolte, 

opepřete a 1 minutu v pánvi lehce míchejte. 
3.  Na spodní namazanou část rohlíku naneste připravená míchaná vajíčka, 

posypte nasekanou pažitkou, obložte přepůlenými plátky omytého rajčete  
a navrch navrstvěte 100 g plátků roastbeefu.

4.  Na horní část rohlíku položte 2 omyté a okapané listy salátu. Přiklopte jimi 
spodní části rohlíků s náplní a ihned podávejte. Tuto svačinu oceníte na 
cestách i na výletech s rodinou.

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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Kdy a jak  
nakupovat pečivo?
• Při nákupu pečiva je důležité plánování, kupujte ho raději méně a častěji, 

než abyste museli pak tvrdé pečivo vyhodit. 

• Všeobecně jsou to přibližně dva dny, do kdy je vhodné pečivo spotřebovat. 

• Na nákup si ideálně nezapomeňte vzít svoje obaly na pečivo, abyste 
nemuseli používat jednorázové plastové sáčky.  

• Nákup pečiva si nechte až na konec, abyste na něj v nákupním koši 
nepoložili žádné jiné, těžké produkty.

My v Albertu jsme si dali závazek, 
že pomůžeme neplýtvání. Abychom 
prodali vše a nic se nevyhodilo, 
zlevňujeme vybrané druhy pečiva 
před koncem provozní doby našich 
prodejen až o 50 %.

Pomozte 
NÁM

NEPLÝTVAT
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 Teplé pečivo nechte při pokojové 
teplotě nejdříve nezabalené 

vychladnout.

Využívejte nádoby určené 
k uchovávání pečiva, ale dbejte na  

pravidelné čištění a dezinfekci 
jednou týdně roztokem z octa, 

aby nedocházelo k nežádoucímu 
plesnivění.

Pokud se stane, že vám ztvrdne 
pečivo, nezoufejte a připravte si 
domácí strouhanku či krutony.

Tipy / Triky

Tipy z kuchařky  
Zachraň jídlo v kuchyni aneb jak na přebytky pečiva:

• Pečivo uchovávejte zabalené v textilní utěrce a vložené do nádoby 
na pečivo, nejlépe v dřevěném provedení s přísunem vzduchu, nebo 
v plátěných sáčcích vyrobených přímo pro uchovávání pečiva. 

• Nepoužívejte při uchovávání pečiva mikrotenové sáčky nebo 
potravinovou fólii. Pečivo se zde může zapařit a začít plesnivět. 

• Pečivo skladujte při pokojové teplotě. Uchovávání pečiva v lednici jeho 
čerstvost neprodlouží, naopak pečivo navlhne a znehodnotí se. 

• Pokud se stane, že jste chleba nakoupili více, než dokážete spotřebovat, 
vložte ho do mrazáku. Čím čerstvější ho zamrazíte, tím chutnější bude po 
rozmrazení. Po vyjmutí ho nechte rozmrznout při pokojové teplotě nebo 
opečte v topinkovači. 

• Již rozříznutý chléb uchovávejte položený řeznou stranou dolů, aby neokoral.

Strouhanka – obalování, zahušťování, vysypávání forem, zdobení
Krutony – do polévek a zeleninových salátů
Plátky ztvrdlého chleba – topinky, chlebové buchty, toasty
Starší rohlíky a housky – knedlíky, žemlovka, bake rolls, nádivky
 

Vánočka a mazance – žemlovka, francouzské toasty
Starší bagety – bruschetty, panini
Croissanty – moučníky a dezerty, žemlovka
Tortilly a jiné placky – chlebové chipsy, zapečené sendviče  
a wrapy

Jak uchovávat pečivo?

2 31

Pomozte 
NÁM

NEPLÝTVAT
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10
min

BYLINKOVÉ 
KRUTONY
ze staršího chleba

SUROVINY:
¼ staršího kváskového chleba 
15 g másla 
2 stroužky česneku 
1 hrst čerstvé petrželky 
1 snítka čerstvého tymiánu

POSTUP:
1.  Chléb nakrájejte na pravidelné kostky  

o hraně asi 1 cm.
2.  Ve větší pánvi rozpusťte 15 g másla a vsypte nakrájený 

chléb. Pozvolna opékejte 5 minut dozlatova. 
3.  Přidejte 2 oloupané a rozmělněné stroužky česneku  

a ještě 1 minutu opékejte. Odstavte z ohně a vmíchejte 
nasekanou hrst petrželky a lístky ze snítky tymiánu.

4.  Podávejte ke krémovým polévkám, česnečce nebo 
cibulačce. Díky, že jste záchranář jídla!

4
porce VEGET

38
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NÁM
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NAJDI 12 SCHOVANÝCH ZVÍŘÁTEK
PŘI ÚKLIDU PODZIMNÍ PŘÍRODY

Pomozte 
NÁM

NEPLÝTVAT
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Pokud chcete jít s trendy 
a navíc udělat více pro své 
zdraví i pro planetu, zkuste 
to občas rostlinně. Snídaně, 

oběd nebo večeře budou 
chutnat skvěle a vaše bříško 

vám poděkuje.

DOBA 
ROSTLINNÁ

PRO VŠECHNY

Fotografie: Lucie Čermáková, Antonín The Anh Nguyen 
Foodstyling: Zuzana Štěpničková, Zuzana Böhmová 
Text: Zuzana Böhmová, Barbora Nosková Mosorjáková, Naďa Fidrmucová40
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zelenina
ovoce

proteiny
luštěniny

ořechy olej
tuky

sladkosti
doplňky stravy

cereálie
brambory

Pro vaše zdraví! 
Díky rostlinné stravě se budete cítit lehce  

a plní energie. Jen je dobré váš talíř správně 
vyvážit, tak abyste získali dostatek proteinů, 

vlákniny, omega-3 mastných kyselin, vitaminů 
i minerálů. Zde najdete tip, jak na to:

1

Zkuste díky rostlinné stravě 
konečně zhubnout nebo si 

udržet váhu! 
 Vyvážená rostlinná strava je součástí 
zdravého životního stylu. Zkuste, jak 

se budete cítit vy!

2

Inspirujte ostatní!
Každý může začít. Třeba 
zařaďte do svého týdne 

jeden den jen s rostlinnou 
stravou nebo pravidelně 

jedno jídlo denně. Inspirujte 
svou rodinu, přátele, kolegy, 
jak žít zdravěji a myslet na 

své zdraví i přírodu.

4
Pomůžete naší přírodě a planetě!

Produkce rostlinné stravy méně zatěžuje 
naši přírodu i planetu, především pokud 
se zaměříte na potraviny z ekologického 

zemědělství.

3

  Objevte  
skvělou chuť

ROSTLINNÉ STRAVY
A PŘIVÍTEJTE DOBU  

ROSTLINNOU!

A proč?

41
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Vyzkoušejte  
zapékané müsli  

s jahodami, které je  
skvělým zdrojem vlákniny, 
společně s bio mandlovým 

nápojem, který je lehce 
stravitelný a bez  
přidaného cukru.

ROSTLINNÉ PROTEINY:
• Tofu
• Sójové výrobky
• Quinoa
• Luštěniny
• Ovesné vločky
• Semínka a ořechy
• Pohanka
• Chia semínka
• Květák, brokolice, špenát

Tip na  
bleskovou

ROSTLINNOU  
SNÍDANI

Co zařadit
NA VEGANSKOU 

SNÍDANI
42
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SUROVINY:
3 pomeranče
2 červené řepy
3 mrkve
2cm kousek zázvoru
4 stonky řapíkatého celeru
1 zelené jablko

ROSTLINNÉ TUKY:
• Ořechy
• Oleje (olivový, dýňový, sójový)

SACHARIDY:
• Jáhly
• Pohanka
• Datle
• Celozrnné pečivo
• Ovesné vločky
• Luštěniny
• Ořechy
• Ovoce
• Rostlinné nápoje

ZDROJ VLÁKNINY:
• Pšeničné otruby
• Lněné semínko
• Sója
• Celozrnné pečivo
• Ovesné vločky

POSTUP:
1.  Oloupejte 3 pomeranče,  

2 řepy, 3 mrkve a zázvor.
2.  Řapíkatý celer  

a jablko dobře omyjte.  
Z řapíkatého celeru 
odkrojte listnaté vršky na 
ozdobu. 

3.  Vše postupně  
v odšťavňovači odšťavněte.

4.  Promíchejte, rozlijte do 
sklenic, ozdobte stonkem 
řapíkatého celeru  
a ihned podávejte.

RANNÍ FRESH
NASTARTUJE 
DEN 4×

150 ml
5

min
VEGAN
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SUROVINY:
7 lžic olivového oleje
1 šalotka
2 stroužky česneku
200 ml rajčatové passaty
50 g čerstvého rajčatového pesta 

2 žluté papriky
300 g cherry rajčat keříkových
120 g černých oliv bez pecek
400 g bio fusilli z červené čočky chlazených
80 g slunečnicových semínek 
1 hrst čerstvé bazalky

POSTUP:
1.  Do většího hrnce dejte vařit vodu. V kastrůlku rozehřejte 3 lžíce 

oleje a zpěňte oloupanou a najemno nasekanou šalotku, dokud 
nezesklovatí. Přidejte oloupané a rozmělněné 2 stroužky česneku, 
minutu restujte a přilijte 200 ml rajčatové passaty spolu s 50 g pesta 
ze sušených rajčat. Ztlumte plamen a nechte probublávat.

2.  V pánvi rozehřejte 4 lžíce olivového oleje a zprudka v ní opečte 
na kousky pokrájené 2 papriky a 300 g cherry rajčátek. Mezitím 
nakrájejte na kolečka olivy a vsypte je k zelenině. 

3.  V další pánvičce opražte nasucho 80 g slunečnicových semínek 
dozlatova a dejte je stranou. Připravenou vroucí vodu osolte a vsypte 
do ní těstoviny. Vařte přibližně 2 minuty do změknutí a poté je sceďte 
a vraťte do hrnce.

4.  K těstovinám vlijte připravenou rajčatovou omáčku a promíchejte, 
případně přisolte. Nakonec vmíchejte opečenou zeleninu. Před 
podáváním posypte praženými semínky a ozdobte lístky čerstvé 
bazalky. Tyto těstoviny rozzáří váš den.

STŘEDOMOŘSKÉ 
FUSILLI z červené 
čočky 4

porce
20
min

Vyzkoušejte
OBĚD PLNÝ 
PROTEINŮ

Verse Pasta
Fusilli z červené 

čočky

VEGAN
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SUROVINY:
2 mrkve
1 okurka
1 žlutá paprika
1 červená paprika
6 ředkviček
6 stonků řapíkatého celeru
2 mrkve 
1 hummus natural tapas Albert Excellent
1 hlávka salátu Little gem
1 balení řepných veganských krekrů
½ skleničky černých oliv bez pecek
olivový olej
1 špetka mleté papriky

POSTUP:
1.  Oloupejte 2 mrkve, okurku a papriky, 

6 ředkviček a 6 stonků celeru očistěte. 
Řapíkatý celer lehce oloupejte, abyste 
ho zbavili podlouhlých vláken, a odkrojte 
spodní bílou část.

2.  Mrkev, okurky a papriky nakrájejte na 
hranolky zhruba o stejné délce, ředkvičky 
na čtvrtiny. Salát omyjte, rozeberte na 
samostatné listy a dejte stranou. 

3.  Na větší talíř postavte misku 
s hummusem. Kolem ní do kruhu 
vyskládejte pokrájenou zeleninu, listy 
salátu a krekry, dosypte olivy a hummus 
zalijte zlehka olivovým olejem a posypte 
špetkou mleté papriky.

4.  Dokonalé jídlo ke sdílení s kolegy v práci 
či přáteli je na stole. Dobrou chuť.

FRESH 
ZELENINOVÉ 
HRANOLKY 
s hummusem

4
porce

20
min

Připravte skvělé 
POHOŠTĚNÍ PRO 

PŘÁTELE

VEGAN
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SUROVINY:
4 lžíce hladké 
mouky
250 ml veganské 
smetany
200 g uzeného 
tempehu
40 g strouhanky
60 ml olivového 
oleje
1 cibule
2 mrkve

2 červené papriky
1 lžíce sladké 
papriky
1 cuketa
sůl, pepř
240 g rýže
1 jarní cibulka
1 lžička chilli 
vloček
1 lžička černého 
sezamového 
semínka

POSTUP:
1.  Metličkou rozmíchejte 4 lžíce mouky 

ve 100 ml veganské smetany. 
Tempeh obalte v moučné směsi  
a poté ve strouhance. V pánvi 
rozehřejte 30 ml olivového oleje  
a smažte z obou stran dozlatova. 
Dejte do trouby vyhřáté na 70 °C,  
aby tempeh zůstal teplý.

2.  V pánvi rozehřejte 30 ml oleje  
a oloupanou a nadrobno pokrájenou 
cibuli opečte dosklovata. Přidejte 
oloupanou a nahrubo nastrouhanou 
mrkev a 2 nadrobno nakrájené 
papriky. Restujte 5 minut, přisypte 
lžíci sladké papriky a restujte 
další minutu. Přidejte na kostičky 
pokrájenou cuketu, zalijte 350 ml 
vody a pomalu vařte 10 minut. 

3.  Vše rozmixujte, přidejte 150 ml 
veganské smetany a dochuťte solí  
a pepřem.

4.  Omáčku servírujte s rýží připravenou 
podle návodu na obalu a pokrájeným 
smaženým tempehem. Ozdobte 
nadrobno pokrájenou jarní cibulkou, 
špetkou chilli vloček a můžete 
dozdobit sezamovým semínkem.

SMAŽENÝ 
TEMPEH 
à la kuře na 
paprice s rýží

4
porce

45
min

Na večeři
ČESKOU KLASIKU 
TROCHU JINAK

Nature‘s Promise Veggie
Bio tempeh  

uzený

VEGAN
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Zkuste kávu
S ROSTLINNÝM 

MLÉKEM

SUROVINY:
25 kostek ledu
6 lžiček instantní 
kávy
300 ml 
kokosového 
mléka
1 lžička 
vanilkového 

třtinového cukru
5 lžic agávového 
sirupu
4 špetky skořice
4 celé skořice
8 plátků 
sušeného kokosu
1 lžička kakaa

POSTUP:
1.  Do 4 vysokých sklenic rozdělte  

20 kostek ledu.
2.  Zbylé kostky vložte do mixéru 

spolu s 6 lžičkami instantní kávy, 
nebo pokud máte kávovar, tak se 
4 šálky připravené kávy. 

3.  Přidejte 300 ml kokosového 
mléka, lžičku vanilkového cukru 
a 5 lžic agávového sirupu. Frappé 
rozmixujte dohladka.

4.  Kávu rozdělte do připravených 
sklenic a do každé sklenice přidejte 
špetku skořice. Frappé ozdobte 
plátky sušeného kokosu a zlehka 
zasypejte kakaem, případně 
dozdobte svitkem skořice.

KOKOSOVÉ 
FRAPPÉ
se skořicí

4
porce

20
min

Nature‘s Promise
Bio kokosové  

mléko

VEGAN

47

Doba  
ROSTLINNÁ



SUROVINY:
300 g ječných krup
2 lžíce rostlinné 
alternativy másla 
1 lžíce olivového oleje
¼ celeru
2 mrkve
150 g hlívy ústřičné
2 šalotky

2 stroužky česneku
150 ml bílého vína
4 snítky čerstvého 
tymiánu
1 lžička sušené 
majoránky
sůl
pepř

POSTUP:
1.  Ve studené vodě propláchněte 300 g 

krup a poté je nechte přibližně 3 hodiny 
namáčet.

2.  Na rozpálené hluboké pánvi rozpusťte 
lžíci rostlinné alternativy másla a lžíci 
olivového oleje a přidejte na drobné 
kousky nakrájený celer i mrkve. Po 
5 minutách přidejte 150 g nakrájené 
hlívy ústřičné a 2 oloupané a nadrobno 
nasekané šalotky. Opékejte vše 5 minut. 
Poté prolisujte 2 stroužky oloupaného 
česneku a přidejte je do pánve. Vlijte 
také 150 ml bílého vína a nechte odpařit 
alkohol. 

3.  Pak sceďte kroupy, vsypte je na pánev 
k ostatním ingrediencím a promíchejte. 
Připravte si 600 ml vody, kterou vždy 
po jedné naběračce přilévejte do krup. 
Nechte je, aby tekutinu absorbovaly, 
a tak pokračujte, dokud vodu 
nezapracujete všechnu.

4.  Na závěr přidejte lístky ze 4 snítek 
tymiánu a lžičku sušené majoránky 
promnuté v prstech a přidejte lžíci 
rostlinné alternativy másla. Osolte, 
opepřete a naservírujte na talíře. 
Ozdobte plátky mrkví oglazovaných na 
pánvi s rostlinnou alternativou másla 
a nasucho opečenou hlívou. Ideální 
podzimní večeře.

KRÉMOVÉ 
KROUPOVÉ 
RIZOTO 
s kořenovou zeleninou 
a hlívou

1

4
porce

45
min

+3
hod

namáčení

3×  
rostlinně  

a podzimně
RIZOTO, KRUPETO  

A SLANÁ KAŠE

VEGAN
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SUROVINY:
3 cibule
80 g rostlinné 
alternativy másla 
3 lžíce olivového 
oleje
2 stroužky 
česneku

150 ml 
červeného vína
250 g 
kulatozrnné rýže 
1 svazek čerstvé 
pažitky
sůl
pepř

POSTUP:
1.  Všechny 3 cibule oloupejte, 

rozkrojte napůl a nakrájejte na 
tenké plátky. Do hrnce vložte  
40 g rostlinné alternativy másla  
a 3 lžíce olivového oleje a cibuli  
na nízkou teplotu přibližně  
20 minut opékejte, dokud nebude 
mít zlatohnědou barvu. Pokud 
se vám bude zdát, že se cibule 
připaluje, přidejte lžíci vody. 
Třetinu cibule dejte stranou  
do misky.

2.  Do hrnce k cibuli přidejte oloupané 
a prolisované 2 stroužky česneku, 
lehce zarestujte, vlijte 150 ml vína 
a nechte odpařit alkohol. Pak 
vsypte 250 g rýže, promíchejte  
a začněte postupně podlévat  
900 ml vody. Vždy vlijte naběračku 
vody, nechte rýži absorbovat 
tekutinu a vlijte další naběračku 
vody. 

3.  Na závěr vmíchejte do rizota 
zbylých 40 g rostlinné alternativy 
másla, osolte, opepřete  
a vmíchejte nasekanou pažitku.

4.  Servírujte dozdobené zbylou 
karamelizovanou cibulí  
a nasekanou pažitkou. Nyní už 
chybí jen sklenka vína. Ať vám 
chutná.

PODZIMNÍ 
RIZOTO 
s karamelizovanou 
cibulí a pažitkou

4
porce

50
min

2

VEGAN
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SUROVINY:
1 lžíce olivového 
oleje 
4 žampiony
1 červená cibule
1 lžička rajského 
protlaku
¼ lžičky kurkumy
¼ lžičky římského 
kmínu
¼ lžičky 
koriandrového 
semínka
1 stroužek česneku

250 g ovesných 
vloček 
500 ml vody
200 ml 
kokosového mléka 
1 hrst baby 
špenátu
½ citronu
sůl, pepř
1 hrst čerstvého 
koriandru
chilli vločky
3 lžíce dýňových 
semínek

POSTUP:
1.  Na lžíci olivového oleje orestujte 

v hluboké pánvi 4 žampiony 
nakrájené na plátky. Po chvíli 
přidejte oloupanou a najemno 
pokrájenou cibuli, lžičku protlaku, 
¼ lžičky kurkumy, ¼ lžičky římského 
kmínu, ¼ lžičky semínka koriandru  
a nechte zarestovat.

2.  Přidejte oloupaný a prolisovaný 
stroužek česneku, 250 g ovesných 
vloček, promíchejte a zalijte 500 ml 
vody a 200 ml kokosového mléka. 
Vše nechte 2 minuty probublávat. 

3.  Dále do pánve nakrájejte hrst baby 
špenátu, přidejte šťávu z půlky 
citronu, osolte a opepřete.

4.  Na závěr ozdobte ovesnou kaši 
čerstvými koriandrovými lístky, 
posypte chilli vločkami a nasucho 
opraženými dýňovými semínky. 
Lehká a zdravá večeře se může 
nosit na stůl.

KOŘENĚNÁ 
OVESNÁ KAŠE 
s žampiony 
a kokosovým 
mlékem

4
porce

20
min

3

VEGAN
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SUROVINY:
625 g ovesných vloček
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
½ lžičky jedlé sody
2 lžičky mleté skořice
30 g chia semínek
30 g lněného semínka
sůl
3 banány
2 vejce
30 ml javorového sirupu
1 lžička vanilkového extraktu
375 ml ALPRO ovesného
nápoje TASTES AS GOOD – Rich & Creamy 3,5%
250 g borůvek
15 ml slunečnicového oleje
30 g vlašských ořechů

POSTUP:
1.  V míse smíchejte 625 g ovesných vloček, 1 lžičku kypřicího prášku, ½ lžičky 

jedlé sody, 2 lžičky skořice, 30 g chia semínek, 30 g lněných semínek  
a špetku soli. V ručním mixéru rozmixujte 2 střední banány na pyré. Pyré 
přelijte do misky a rozklepněte 2 vejce, přidejte 30 ml javorového sirupu,  
1 lžičku vanilkového extraktu. Zalijte 375 ml ovesného alpro nápoje 3,5%  
a promíchejte metličkou na hladkou hmotu.

2.  Tekutou směs nalijte do suché směsi a vše dobře promíchejte na těsto. 
Přidejte 200 g omytých borůvek. Pekáček o rozměru 15 × 23 cm vymažte 
lehce slunečnicovým olejem a vlijte do něj připravené koláčové těsto.

3.   Koláč pečte v troubě na 180 °C po dobu 40 minut dozlatova. Po upečení 
nechte koláč aspoň 15 minut odpočívat na chladicí mřížce. Skvělá dávka 
energie bez laktózy.
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Moka konvice 
Perla na  
6 šálků a sada 
dvoustěnných 
sklenic 2 ks na 
espresso 80 ml. 
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Křížovka 
NÁS BAVÍ

In
fo

rm
ac

e 
o 

zp
ra

co
vá

ní
 o

so
bn

íc
h 

úd
aj

ů 
sp

ol
eč

no
st

í A
lb

er
t Č

es
ká

 r
ep

ub
lik

a,
 s

.r
.o

., 
na

le
zn

et
e 

v 
„P

od
m

ín
ká

ch
 z

pr
ac

ov
án

í o
so

bn
íc

h 
úd

aj
ů“

 u
ve

ře
jn

ěn
ýc

h 
na

 w
w

w
.a

lb
er

t.c
z

Jak se zapojit? 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 13. 10. 2022 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 9/2022: Miluše Talavášková, Česká Lípa.

Luštěte s Albertem a vyhrajte právě vy potěšení s kávou Perla.  
Šťastný výherce tentokrát získá moka konvici a dva dvoustěnné šálky  
na espresso z nové sběratelské kampaně.

Křížovka
S ŠÁLKEM KÁVY PERLA

Výhra:

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


inzerce

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 
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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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NOVINKY
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VYZKOUŠEJTE
NOVÉ SYPANÉ MÜSLI
NALEZNETE VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT
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Dopřej si
prémiovou chuť
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Best    Chile
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společně s přírodou

Home of biodiversity

Přívlastková vína
ze všech čtyř moravských 

vinařských podoblastí.

www.vinarstvibreclav.cz

naleznete ve vybraných prodejnách Albert

naleznete ve vybraných prodejnách Albert

http://www.vinarstvibreclav.cz
www.vinicola.eu
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Nejlépe strezené tajemství Barbadosu.Nejlépe strezené tajemství Barbadosu.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Nastartujte 
svůj den
s

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
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NA DOMA
Kapesníčky Zewa 

i NA CESTY

RECYKLOVATELNÝ

OBAL S NIŽŠÍ 
UHLÍKOVOU STOPOU

*

PŘIDEJ LISTERINE®

A VYHRAJ 3x50 000 Kč

Registrace a pravidla soutěže 
najdeš na www.soutez.jnj.cz. 

Soutěž probíhá od 28. 9. do 15. 11. 2022 
na území České republiky. Uchovej si účtenku. 

VYHRAJ!Jdi na 
www.soutez.jnj.cz

Nakup jeden či více LISTERINE® 

o objemu min. 400 ml

http://www.soutez.jnj.cz
http://www.soutez.jnj.cz
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* platí pouze pro masky na vlasy v porovnání se samotným  
šamponem bez pečujících složek 

ESENCE ŽIVOTA
100% VYŽIVENÉ VLASY*

NOVINKA

3X PEVNĚJŠÍ* VLASY
3 VRSTVY HLUBOKO

*ODOLNOST PROTI POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉMU  
ÚPRAVOU ÚČESU V POROVNÁNÍ SE ŠAMPONEM  

BEZ PEČUJÍCÍCH SLOŽEK

Ž Á D N Ý  P O T  
ŽÁDNÁ OMEZENÍ

NYNÍ ZA AKČNÍ CENY V HYPERMARKETECH ALBERT
Akce platí od 5. 10. do 1. 11. 2022.

Albert_AM-10_Pantene+Secret+Herbal_217x117.indd   1Albert_AM-10_Pantene+Secret+Herbal_217x117.indd   1 13.09.2022   10:3013.09.2022   10:30

Spontex Antifungi
houbová utěrka, 3 ks

Spontex Antibak 
houbová utěrka, 3 ks

Spontex Top Tex 
houbová utěrka, 5 ks

Spontex utěrka 
z mikrovlákna XXL, 4+1 ks

Söke utěrka 
z mikrovlákna, 4 ks

 
Spontex Smetáčková souprava

 Platnost od 20. 9. 2022 do 1. 11.2022, platí ve vybraných prodejnách.

Spontex Full 
Action System+ 
X‘tra mop

Spontex Easy
System Max+
mop

Spontex Microwiper 
Abrasive mop 
s teleskopickou tyčí

Spontex SuperMax
houba tvarovaná velká, 3 ks

Spontex Colors houbička, 10 ks

2990

3690

4190

8490

5990

2390

1690

5990

48900

59900

34900

www.spontex.cz

Dámská hygiena Bella for Teens, 
Bella Perfecta, Bella Control Discreet

Řada dámské intimní 
hygieny Bella Sensitive

Akční nabídka platí od 5. 10. 2022 do 1. 11. 2022 

Dětské výrobky 
Happy a Panda

tzm026_bella_inzerceAlbertMag_7-8_22_217x117.indd   2tzm026_bella_inzerceAlbertMag_7-8_22_217x117.indd   2 03.05.2022   15.51:03.05.2022   15.51:

069_Domestos_inzerce_Albert_magazin_217x117.indd   1069_Domestos_inzerce_Albert_magazin_217x117.indd   1 29.08.2022   14:28:5529.08.2022   14:28:55
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Fotografie: Antonín The Anh Nguyen / Foodstyling, text: Adéla Říhová

Užijte si svoji chvilku 
sváteční i všední s vůní 

čerstvě připravené 
kávy, která se line 

kuchyní, když světlem 
dopadají podzimní 

sluneční paprsky. Pro 
opravdové milovníky 

kávy totiž nastává právě 
teď v Albertu ta pravá 

sezona, kdy mohou 
doplnit svoji výbavu  

a navíc vyzkoušet 
dezerty, které chutnají 
i voní vaší oblíbenou 

kávou Perla.

1
Krups Nescafé Dolce 

Gusto Infinissima KP173B31 
 

Moderní kapslový kávovar  
s vysokým výkonem připraví  

až 30 různých studených  
či horkých nápojů přesně  

podle vaší chuti.

Sbírejte body 
právě teď v podzimní

kampani a přijďte si do 
Albertu pro exkluzivní 

kávovou kolekci  
se slevou!

french press perla 
 

Pro každé ráno s tou pravou vůní 
kávy právě teď ve vašem Albertu.

2

designové dózy perla 
 

Pořiďte si vzduchotěsné dózy  
s patentním uzávěrem na  

uchování aroma kávy  
nebo čaje.

3

milovníky kávy
pro

Sladké
pokušení

68



VEGET

SUROVINY:
250 g piškotů
1 lžíce mleté kávy Perla Firenze
2 lžíce holandského kakaa
200 g másla
4 lžíce rumu
100 g moučkového cukru
300 g marcipánu
100 g hořké čokolády (70 %)
30 g ztuženého rostlinného tuku

POSTUP:
1.  V mixéru rozemelte 250 g 

piškotů. Smíchejte je v míse 
spolu se lžící mleté kávy Perla 
Firenze, 2 lžícemi kakaa, 200 g 
změklého másla, 4 lžícemi rumu 
a 100 g moučkového cukru. 
Vypracujte na hladké těsto.

2.  Těsto rozdělte na 24 kusů  
a vytvarujte oválky v podobě 
zrn. Podélně do oválků vtiskněte 
špejli a vytvarujte zrno. Zrnka 
přendejte na plech a dejte na 
chvíli odpočinout do lednice. 

3.  Rozdělte 300 g marcipánu na  
24 stejně velkých porcí  
a vyválejte dotenka. Zrnka 
marcipánem hezky pevně obalte.

4.  Nad vodní lázní v žáruvzdorné 
misce rozpusťte 100 g čokolády 
spolu s 30 g rostlinného tuku 
na hladkou lesklou polevu. 
Postupně v polevě máčejte zrna 
a dejte je okapat na mřížku. Zrna 
uchovávejte v lednici.  
Pozor, kávové dezerty nejsou 
vhodné pro děti.

24
kusů

60
min

Sladká 
KÁVOVÁ ZRNA

69



moka konvička 
perla 

 
na 6 šálků je tradiční 
nerezový kávovar na 

domácí přípravu chutné 
silné kávy. Je vhodná pro 

použití na indukčních, 
plynových, elektrických  

a sklokeramických 
deskách.

4
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SUROVINY:
3 vejce
100 g vlašských ořechů
100 g cukru moučky
20 g hladké mouky
80 g cukru krupice
20 g holandského kakaa

2 lžičky mleté kávy Perla 
Firenze
160 g másla
100 g hořké čokolády 
(70 %)
20 g ztuženého 
rostlinného tuku

POSTUP:
1.  V míse smíchejte 1 vejce, 100 g namletých vlašských ořechů, 100 g 

cukru moučky a 20 g mouky. Vše promíchejte a těsto přendejte 
stěrkou do cukrářského pytlíku. Na plech s pečicím papírem 
nastříkejte rohlíčky o velikosti 5 cm. Rohlíčky pečte v troubě na 150 °C 
po dobu 20 minut. Pár minut je nechte vychladnout na mřížce.

2.  Připravte si vodní lázeň. Do žáruvzdorné mísy dejte 2 vejce,  
80 g cukru krupice, 20 g kakaa a 2 lžičky mleté kávy Perla Firenze. 
Mísu položte nad vodní lázeň. Za stálého zahřívání vyšlehejte směs 
na krém. Mísu sundejte z lázně a dál šlehejte. Až směs zchladne na 
pokojovou teplotu, zašlehejte 160 g másla. 

3.  Krém dejte do cukrářského pytlíku a postupně ve směru spirály 
nastříkejte na jednotlivé rohlíčky. Ty pak nechte opět vychladit  
v lednici.

4.  Nad vodní lázní v misce rozehřejte 100 g hořké čokolády spolu  
s 20 g rostlinného tuku na lesklou polevu. Rohlíčky v ní postupně 
vzhůru nohama namáčejte a odkládejte na mřížku. Nechte zatuhnout 
polevu a podávejte s čerstvě připravenou kávou. Cítíte tu vůni?

VEGET40
kusů

120
min

LAHODNÉ 
ROHLÍČKY 
s příchutí kávy

cestovní dvoustěnný 
termohrnek 

 
je skvělý parťák na cesty. 
Připravte si do něj teplé  

i studené nápoje.

5
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BEZ
lepku

SUROVINY:
270 g cukru krupice
2 vejce
60 g lískových ořechů 
28 g cukru moučky
sůl
2 lžičky mleté kávy Perla Firenze 
40 ml vody
100 g másla

POSTUP:
1.  V rendlíku promíchejte 120 g cukru 

krupice a bílky oddělené ze 2 vajec. Směs 
dejte nad vodní lázeň a za stálého šlehání 
nad žhavou vodní lázní vymíchejte na 
hladký lesklý sníh. Po rozpuštění cukru 
sníh sundejte z vodní lázně a šlehejte dál 
v kuchyňském robotu do pokojové teploty.

2.  Sekáčkem rozemelte dohladka 60 g 
lískových ořechů. Oříšky smíchejte  
s 28 g cukru moučky a špetkou soli. 
Pomocí stěrky opatrně zapracujte 
oříškovou směs do sněhu. Naplňte jím 
cukrářský sáček a na plech opatřený 
pečicím papírem postupně nastříkejte 
laskonky o velikosti 7 cm. Povrch laskonek 
lehce přetřete stěrkou, abyste je zarovnali. 
Laskonky sušte v troubě na 100 °C po 
dobu 45 minut. 

3.  V mixéru vyšlehejte 2 zbylé žloutky se 
špetkou soli a 150 g cukru krupice do 
světlé pěny. Smíchejte 2 lžičky mleté kávy 
Perla s 40 ml horké vody a zašlehejte ke 
žloutkům. Nakonec postupně zašlehávejte 
100 g změklého másla, až vznikne hladký 
krém.

4.  Krém přendejte do cukrářského sáčku  
a plňte jím laskonky. Nejlépe budou 
chutnat ve společnosti vašich nejbližších  
a výborné kávy Perla.

12
kusů

120
min

DOMÁCÍ 
LASKONKY
s kávovým 
krémem
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PERLA BIO AROMA  
Vyvážená, aromatická chuť bio kávy, 

pěstované s respektem k přírodě. 
Plantáže jsou při pěstování chráněny 
před jakýmkoliv zásahem chemikálií  

a jiných nežádoucích látek. Nedochází tak 
ke znečištění bezprostředního okolí, půdy, 

vody ani vzduchu. Díky tomu si ji i vy 
můžete vychutnat s ještě lepším pocitem 

a chutí. Nově jako instantní kávu.

PERLA SUPERIORE ITALIAN 
ROAST FIRENZE Nº 6  

Toto espresso nabízí opravdové 
povzbuzení s intenzivním charakterem. 
Vychutnat si můžete charakteristické 

kouřové tóny.

PERLA CAPPUCCINO 
Nº 7  

PERLA PRO KÁVOVARY DOLCE GUSTO
Plná a vyvážená chuť pro vaše 

nejlepší cappuccino.

PERLA SUPERIORE ORIGINS 
SUMATRA Nº 10  

Silná a aromatická tmavě pražená káva 
zemitého a kořenitého charakteru ze 
sopečné Sumatry. Indonéská káva je 

považována za jednu z nejlepších  
na světě.

JAK NA 
KÁVOVÉ 
DEZERTY

S RŮZNÝMI 
DRUHY KÁVY?

Pro přípravu 
kávových dezertů 

můžete použít i kávu 
zrnkovou, instantní 

nebo kávu v kapslích.

Pro přípravu  
z kávy 

zrnkové:

Zrnka odvažte dle 
požadovaného 

množství v receptuře. 
Zrnkovou kávu 

rozemelte. Zalijte ji 
vroucí vodou a takto 

připravenou kávu 
přidejte do receptury.

Pro přípravu  
z kávy  

v kapslích:

Kávu v kapslích 
připravte ve svém 
kávovaru, odměřte 

požadované množství 
dle receptury  

a přidejte do receptu.

Pro přípravu 
z instantní 

kávy: 

Instantní kávu 
odměřte dle 

receptury, zalijte ji 
vodou, rozmíchejte  

a přidejte do 
receptury.
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VEGET

SUROVINY:
220 g hladké mouky
55 g holandského kakaa
130 g moučkového cukru
sůl
90 g másla
1 vejce
330 ml smetany ke šlehání 
(31 %)

170 g hořké čokolády (70 %)
240 g cukru krupice
500 g mascarpone
2 lžičky mleté kávy Perla 
Firenze
40 ml vody
100 g pekanových ořechů
100 g malin

POSTUP:
1.  V míse smíchejte 190 g mouky spolu s 55 g kakaa,  

130 g moučkového cukru a špetkou soli. Přidejte  
90 g studeného másla a rukama zpracujte na sypkou 
drobenku. V misce smíchejte žloutek s 30 ml smetany. 
Směs nalijte do drobenky a vypracujte rychle na hladké 
těsto. Těsto zabalte do potravinové fólie a dejte na 
hodinu odležet do lednice.

2.  Na lehce pomoučené ploše vyválejte z odleženého 
těsta placku o tloušťce 3 mm a přendejte ji do koláčové 
formy o průměru 22 cm. Těsto dobře přitiskněte ke 
stěnám formy a přesahující okraj odkrojte. Dno těsta 
propíchejte vidličkou. Formu s těstem dejte na 10 minut 
do mrazáku. Pak pečte v troubě na 180 °C po dobu 
20 minut dokřupava. Nechte vychladnout na mřížce. 

3.  Do misky vsypte 170 g nalámané hořké čokolády,  
70 g cukru krupice a špetku soli. Do rendlíku nalijte  
100 ml smetany a přiveďte těsně pod bod varu. 
Smetanou přelijte čokoládovou směs a tyčovým 
mixérem rozmixujte na hladký krém. Do směsi 
vmíchejte metličkou opatrně 250 g mascarpone. 
Krémem naplňte vychladlý koláč a dejte ho do lednice.

4.  Rozmíchejte 2 lžičky kávy ve 20 ml horké vody. Nechte 
vychladnout. V míse vyšlehejte 200 ml smetany, 130 g 
cukru krupice, 250 g mascarpone a vychladlou kávu na 
hladký krém. Krém přendejte do cukrářského pytlíku 
a ozdobte celý koláč. V rendlíku smíchejte 40 g cukru 
krupice s 20 ml vody a přiveďte k varu. Nechte pomalu 
probublávat, až vám vznikne průhledný sirup. Do něj 
vsypte 100 g pekanových ořechů a za stálého míchání 
je nechte zkaramelizovat. Pak je vysypte na plech 
opatřený pečicím papírem a oddělte je nožíkem od 
sebe. Nechte ořechy vychladnout a poté jimi dozdobte 
tento dokonalý kávový koláč. Těsně před podáváním 
dozdobte koláč 100 g čerstvých malin. Vaše cukrářské 
umění každý ocení!

KÁVOVÝ KOLÁČ
s pekanovými 
ořechy

1
koláč

100
min

+60
min

odležení

elegantní 
dvoustěnné sklenice 

 
Doplňte svou domácí kavárnu 

o elegantní dvoustěnné 
sklenice z borosilikátového 
skla pro ještě intenzivnější 

požitek z kávy.

6
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na doma

Teď ještě rychlejší

Internet v pevném místě přes 5G technologii je dostupný na vybraných adresách. Více na o2.cz.

Bez vrtání
Bez technika
Bez instalace
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