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V KUCHYNI

UPEČTE SI Z VOŇAVÝCH
JABLEK A HRUŠEK
KÁVOVÉ DELIKATESY
GREPY POSÍLÍ VAŠI
IMUNITU

podzimní
pečení

vychutnejte si svatomartinskou husu
a plněnou vepřovou roládu,
zkuste kachnu na orientální způsob
Magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert

zdarma

Protože na dobré věci se
vyPlatí Počkat, ingredience
do birell botanicals
Přidáváme v Průběhu
19 dnů Péče a zrání.
doPřejte si nové
nealkoholické osvěžení!

www.vimcojim.cz
Informace o vhodném výběru potravin a zdravém životním stylu

O Z D R AV Í

Desatero „Vím, co jím“
k udržení dobrého zdraví

1.

Ve zdravém těle zdravý duch – starejte se
aktivně o své zdraví a udržujte si správnou
tělesnou hmotnost. Díky tomu budete
odolnější vůči nemocem a budete lépe
odolávat stresu.

5.

Vybírejte celozrnné produkty (chléb,
pečivo, těstoviny). Upřednostňujte
rýži natural.

6.

Volte dobré tuky – rostlinné oleje (řepkový,
olivový, slunečnicový) a kvalitní margaríny
z nich vyrobené. Maso, masné produkty
a mléčné výrobky vybírejte s nižším
obsahem tuku.

2.

Přemýšlejte o tom, co jíte, a vybírejte potraviny s výhodnějším nutričním složením. Jen
tak bude vaše strava pestrá a vyvážená.

3.

S výběrem vhodných potravin vám pomůže logo „Vím, co jím“. To označuje potraviny obsahující minimum látek, které bychom měli v jídelníčku omezovat (nasycené
mastné kyseliny, trans mastné kyseliny,
sodík nebo přidané cukry).

7.

Omezujte sůl. Pro zlepšení chuti pokrmů ji
nahraďte bylinkami a kořením.

8.

Dodržujte pitný režim a přednost dávejte
vodě, neslazenému čaji a nízkoenergetickým nápojům.

Snažte se zařadit zeleninu nebo ovoce
ke každému jídlu. Tak zvládnete dodržet
doporučení odborníků „5 porcí ovoce a zeleniny denně“. Neopomíjejte ani luštěniny
(fazole, hrách, čočku).

9.

Pravidelně se aktivně hýbejte (alespoň
30 minut každý den).

4.

10. Nepřepínejte se a najděte si čas
pro relaxaci.

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

na začátek

Milé čtenářky a milí čtenáři,
čeká nás nejen čas podzimních plískanic, ale také bujarého hodování. A když
je venku sychravo, chutná propečená svatomartinská husa prostě báječně –
především pokud je připravena podle receptu šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. Ten
tentokrát totiž nepřidal klasické knedlíky, ale bramborové lokše, které se jedí na
jižní Moravě a na Slovensku. A pokud vás pečení masa začne bavit, určitě oceníte
také recept na kachnu po čínsku nebo plněnou vepřovou roládu. Se sklenkou
svatomartinského vína v ruce a vůní čerstvé pečeně si dlouhé tmavé večery budete
vyloženě užívat .
Často se setkávám názorem, že vaření je výsada pouze pro ty, kteří mají mnoho
volného času, a že uvařit si teplou večeři je například pro zaměstnané rodiče
s dětmi prakticky nemožné. Ráda bych vás však přesvědčila o opaku. Vybrali jsme
pro vás sérii skvělých receptů, podle kterých uvaříte velmi rychlou, ale zároveň
zdravou a chutnou večeři pro celou rodinu. Doba přípravy je maximálně 30 minut,
a pokud třeba starší děti přiloží ruku k dílu, uvařeno bude i rychleji. Zapečte si
tak například brambory s kysaným zelím nebo tresku se zeleninou. Pokud bude
opravdu málo času, tak lahodná polévka z červené čočky je zlatá jistota.
Můj osobní tip je tentokrát sladká tečka – jablečný závin s vanilkovým krémem
je to pravé, čím uděláte radost svým blízkým. A pokud máte vedle jablek i přebytek
hrušek, doporučuji upéct elegantní hruškovou galetku. Za povšimnutí také
rozhodně stojí další sladké inspirace v tomto vydání – vyzkoušejte grepový cheese
cake, tiramisu či kávový puding.
K dezertu se samozřejmě hodí káva. Kávové speciality již dnes nejsou pouze
výhradou luxusních kaváren. Připravte si tedy u sebe doma třeba ledovou kávu
Cold Brew, která se v poslední době stala hitem všech milovníků kávy.
Přeji vám příjemné podzimní dny s našimi recepty.

Anna Tošovská
šéfredaktorka
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Na každý den
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Učíme se od mistra

23

Porce zdraví

30

Podle kalendáře

36

Kávový speciál

44

Domácí stříbro

50

Naši lidé

54

Dopisy čtenářů

56

Křížovka

57

Komiks

74

Na talíři za pár chvil

Podzimní pečínky a mladá vína
Dostaňte to nejlepší z grepů
Voňavá jablíčka a hrušky

Delikatesy ze zrnkového zlata
Recepty od našich čtenářů
Jak a kde se vyrábí naše káva
Pište nám, vaše názory nás zajímají
Luštěte a vyhrajte
Jablka v županu
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Seznam receptů
VYBERTE SI PODLE SVÉHO GUSTA:

bezlepkové

veganské

vegetariánské

hlavní jídlo

Zapečené brambory s kysaným zelím
Pečená treska se zeleninou
Kapustové závitky plněné masem
Plněná vepřová roláda
Svatomartinská husa
Kachna po čínsku
Kachní rillettes
Vepřové na hruškách s růžičkovou kapustou
Pravá jihočeská cmunda

–

–
–

nápoje

svačinka

–
–
–

saláty

polévky

19

Polévka z červené čočky

zákusky

34
42
45
50
51
74

Grepový cheesecake bez laktózy
Tradiční jablečný závin s vanilkovým krémem
Jablečná galetka
Tiramisu
Kávový pudink
Čtyři sladká jablka

přílohy
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36
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Pomelový salát s kuřecím masem
Salát s grepem a tofu
Lehký salát s grepem a šunkou

Červené zelí
Bílé zelí
Lokše

17
18
21
25
26
28
30
46
58

35
52
53
55

Smoothies
Cold brew
Káva s kondenzovaným mlékem
Amaretto káva

Sendvič s pomazánkou z čočky a kari
Sendvič s fazolovo–chilli pomazánkou
Sendvič s rajčatovo–bazalkovou pomazánkou
Šunkový sendvič s majonézou a okurkami
Hruškové máslo s domácími croissanty

bez laktózy

–

26
26
26
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inspirace z alberta

Sendviče
s Bio pomazánkami
Nature's Promise

S pomazánkou
z čočky a kari
1 porce
3 minuty přípravy
velmi snadné
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Připravte si bohatě obložené
sendviče s kvalitními pomazánkami
Nature's Promise. Vybírat
můžete hned z několika druhů
a kombinovat s tím, na co máte
právě chuť. Samozřejmostí je
i čerstvé pečivo z našich pekáren.

1 celozrnná bageta se slunečnicí
1 sklenička Veggie Bio pomazánky
s čočkou a kari
1 lžíce dýňových semínek
sušená rajčata
salátové listy

DELIK ÁTNÍ
KOMBINACE SÝRU
NIVA A ČERVENÉ
ŘEPY

S fazolovo–chilli
pomazánkou
1 porce
15 minut přípravy
velmi snadné
1 střední sterilovaná červená řepa
1 bageta vícezrnná rustikální
s pohankou
1 vanička Veggie Bio pomazánky
fazolové s chilli
100 g sýru Niva
60 g Jamón Serrano šunky
hrst rukolových lístků

Bageta
vícezrnná rustikální
s pohankou

Bio pomazánka
fazolová s chilli
Pikantní pomazánka s fazolemi
je bohatým zdrojem vlákniny
a rostlinných bílkovin. Díky chilli má
pořádný říz. Ocení ji nejen vegani, ale
i vyznavači výrazných chutí.
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Jamón Serrano
Tato šunka je opravdovou španělskou
specialitou. Je sušená tradičním
způsobem, který je typický pro horské
oblasti Sierras, čímž získává svoji
specifickou chuť.
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inspirace z alberta
Celozrnná bageta se
slunečnicí
Bageta se slunečnicovými
semínky se vyznačuje výtečnou
chutí a příjemnou vůní. Díky
celozrnné mouce zůstává
bageta déle vláčná.

KŘUPAVÁ
BAGETA SE
SLUNEČNICOV ÝMI
SEMÍNK Y

1 porce
8 minut přípravy

Bio
pomazánka
s rajčaty
a bazalkou
V této jemné
pomazánce
najdete pravou
chuť Itálie.
Vyzkoušejte
ji tentokrát
v lahodné
pomazánce
v biokvalitě.

S

Ě
KV

velmi snadné
100 g orestovaného kuřecího masa
sůl, pepř
hrst nasekaných čerstvých bylinek
(petrželka, pažitka, tymián)
1 ciabatta s dýní
cherry rajčátka Juanita
1 avokádo
4 listy ledového salátu
1 vanička Veggie Bio pomazánky
s rajčaty a bazalkou

LÁ POMA ZÁN

KA

S
R

A

JČ

3

PATR A PRO
NEJVĚTŠÍ
HLADOVCE

S rajčatovo – bazalkovou
pomazánkou

AT

B A Z A L KO
YA
U

* tip
Bio pomazánka s čočkou a kari
Lahodná pomazánka, kde se snoubí chutě
čočky, jemné kokosové vody, šťavnatého
manga a výrazného kari. Čočka je přírodním
zdrojem železa a kyseliny listové. Pomazánku
ve skleničce můžete uchovávat i mimo lednici.
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Kuřecí nudličky
ze stehenních řízků
Šťavnaté nudličky jsou skvělou volbou
pro přípravu rychlých pokrmů, jako jsou
sendviče nebo minutky.

9

inspirace z alberta

Zdravé saláty
Nature's Promise

P

V rychlém tempu pracovního dne je
důležité dbát na správné stravování.
Myslíme na vás, a proto máme nově
v nabídce pestrý výběr hotových
salátů bez přidaných éček. Na své
si přijdou nejen vegetariáni.

vý
o
l
er

KUSKUS
JE BOHATÝM ZDROJEM

vlákniny,
bílkovin
a vitamínů
BaE

kus se zele
s
u
k
n

in
ou

Perlový
kuskus se
zeleninou
Perlový kuskus
z celozrnné mouky
je mnohem větší
než běžný kuskus.
V kombinaci
s vařenou cizrnou,
paprikou, rajčaty,
lilkem a dýňovými
semínky potěší
vaše chuťové
pohárky a také vás
spolehlivě zasytí.
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inspirace z alberta
DÝŇOVÁ SEMÍNKA

zlepšují
náladu

Perlový
kuskus se
zeleninou
a uzeným tofu
Dopřejte si
zdravou a přitom
chutnou večeři
nebo svačinku.
Tento lehký salát
kombinuje delikátní
chuť velkého
perlového kuskusu
s vybranou
zeleninou
a jemným tofu.

en

ou
n
i
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u
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Quinoa

se
z

se
z

NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: H&M HOME

Quinoa se
zeleninou
Zdravá svačinka
v podobě lahodné
vařené quinoy
s fazolemi, čočkou,
mrkví a cuketou.
Quinoa vám
dodá potřebnou
vlákninu, bílkoviny
a navíc skvěle
chutná.
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QUINOA JE TAKÉ

vhodná pro
diabetiky
11

cherokee

Nechte se zahřát
v sychravých dnech

OD CHEROKEE V ALBERTU
Parádních kousků není v šatníku nikdy dost. Užijte si podzim
naplno s novou módní kolekcí Cherokee. V hypermarketech Albert
najdete široký výběr trendy oblečení pro celou vaši rodinu.
Více inspirace: www.cherokee.albert.cz
FOTO

Michal Ureš STYLING Johana Střížková

ČERNÁ BUNDA S KOŽEŠINOU · 599 Kč

MODRÁ PROŠÍVANÁ BUNDA · 599 Kč

ŠATY S KYTIČKAMI · 299 Kč

DŽÍNY S KŠANDAMI · 399 Kč

JEGGÍNY · 299 Kč
12 	
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ČERNÁ PROŠÍVANÁ BUNDA · 499 Kč
KVĚTOVANÝ TOP · 349 Kč
DŽÍNY · 499 Kč

KOŠILE · 349 Kč
HNĚDÝ SVETR · 299 Kč
DŽÍNY · 499 Kč
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exkluzivně v albertu

Nadělte
si pomocníky
do kuchyně
Ulehčete si práci v kuchyni se skvělými spotřebiči Philips,
které si v Albertu můžete zakoupit se 60% slevou.
200 Kč nákupu = 1 bod, 15 bodů = 60% sleva.
Tři body jsou jako dárek od nás!

DRTÍ TAKÉ LED

Smoothie mixér zvládá jemné mixování i drcení ledu.
Díky tomu si můžete vychutnat zdravé smoothie plné živin
z ovoce a zeleniny po celý den. Navíc cestovní mixovací láhev
o objemu 0,6 l vám umožní vzít si s sebou svůj oblíbený nápoj
i na cesty.

Akce platí v prodejnách Albert od 11. 10. 2017 do 2. 1. 2018 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.
Body lze uplatnit do 9. 1. 2018. Podrobnosti na www.vanoce.albert.cz nebo u informací v prodejnách.

Pomelový
salát s kuřecím
masem
Sladké a zároveň
příjemně nakyslé pomelo
s nenápadnými hořkými tóny
potřebuje doplnit podobně
zajímavými chutěmi, aby
mohlo zářit. Proto je tak
skvělé v salátech asijské
kuchyně, která s lehkostí
sobě vlastní kombinuje
zdánlivě neslučitelné
v jedinečnou souhru chutí.

·· Cukr zalijte kokosovým mlékem
a nechte rozpustit. Poté přidejte šťávu z limety a promíchejte. Kešu ořechy
rozprostřete na plech a dejte na deset
minut orestovat do trouby při teplotě
180 stupňů. Poté nechte vychladnout.
·· Pomelo oloupejte, rozeberte po dílkách a odstraňte bílou slupku u jednotlivých filetů. Rozdělte na menší kousky
a dejte do salátové mísy. Přidejte kuřecí maso natrhané po vláknech. Mrkev
nakrouhejte v salátovači na proužky.
Z avokáda odstraňte slupku a pecku,
nakrájejte na kostky.
·· Všechno přidejte do mísy k pomelu,
zalijte kokosovým dresinkem a promíchejte. Posypte mátou a nasekanými
kešu ořechy.

2 porce
20 minut přípravy

KRÁJÍ SNADNO A RYCHLE

velmi snadné
1 lžička hnědého třtinového cukru
2 lžíce kokosového mléka
2 lžíce limetkové šťávy
1 pomelo
200 g pečeného kuřecího masa
1 avokádo
1 mrkev
1 lžíce máty
hrst přírodních kešu ořechů

Příprava oblíbených domácích salátů přesně podle vaší chuti
nebyla nikdy jednodušší! Salátovač Philips s pěti kotoučovými
nástavci z nerezové oceli dokáže nasekat vaše oblíbené
přísady na jakékoli tvary a velikosti. Nakrájí vše od zeleniny až
po sýr či salám. Docílíte tak dokonalých výsledků, libovolných
tvarů a velikostí v několika vteřinách.
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na každý den

RYCHLÉ VEČEŘE

pro celou rodinu
Po náročném pracovním dni se každý z nás jistě těší na
chvíle odpočinku nebo čas strávený v rodinném kruhu. Aby
takových okamžiků bylo co nejvíce, připravili jsme pro vás
inspiraci na pět večeří, které vám rozhodně čas ušetří.
FOTO
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Marek Bartoš FOOD STYLING Milena Volfová DECOR STYLING Johana Střížková

ŘÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ

na každý den

* tip

Zapečené
brambory
s kysaným zelím

Pro vegetariánskou verzi můžete
krkovici nahradit sušenými
houbami.

Eidam bloček
45 % tuku
v sušině
Eidam je vyrobený
z poctivého českého mléka a obsahuje pouze mléko,
sůl a mlékařské
kultury.

Tahle klasika chutná jako
od babičky. Kysané zelí je
navíc plné vitamínu C, který
je důležitý pro vaši imunitu,
zejména v chladných
podzimních dnech.
4 porce
15
 minut přípravy
35 minut pečení
velmi snadné

NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: POTTEN&PANNEN, PENTIK

1 kg brambor
sůl
2 cibule
300 g uzené krkovice
300 g kysaného zelí
300 g eidamu
10 g másla
3 lžíce strouhanky
pepř
250 ml zakysané smetany
100 ml smetany na vaření
pažitka

i

ENERGIE: 899 kcal / 45 %
BÍLKOVINY: 43,5 g / 87 %
TUKY: 53,8 g / 77 %
SACHARIDY: 67,9 g / 55 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.

·· Brambory oloupejte a nakrájejte na
kolečka. Ve větším hrnci si je předvařte
v osolené vodě, stačí pět minut.
·· Troubu předehřejte na 180 °C.
·· Mezitím si nakrájejte cibuli na kolečka, krkovici na kostičky. Zelí slijte
a pokrájejte.
·· Na pánvi osmahněte cibuli. Sýr nastrouhejte nahrubo.
·· Zapékací mísu vymažte máslem
a vysypejte strouhankou.
·· Na dno mísy vyskládejte kolečka
brambor a dejte trochu i do stran. Opepřete, posolte dle chuti – uzené i zelí jsou
již slané. Pak brambory pokryjte polovinou směsi z cibule, uzeného a zelí.
·· Posypte polovinou sýra a dejte další
vrstvu. Obě smetany smíchejte, brambory jimi přelejte a posypte sýrem.
·· Pečte 20 minut nebo dozlatova. Na
závěr ozdobte pažitkou.
ŘÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ
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na každý den

* tip

Pečená treska
se zeleninou

Kořenovou zeleninu
můžete vyměnit za
cherry rajčátka,
kterým sluší
rozmarýn nebo
bazalka.

Ryby byste do svého
jídelníčku měli zařadit
alespoň jednou týdně.
Smetanová omáčka
s bylinkami a zeleninou
nechá vyniknout jemné chuti
tresky, navíc vše připravíte
v jednom pekáčku.
4 porce
10 minut přípravy
20 minut pečení
velmi snadné
2 větší mrkve
2 petržele
1 pórek
250 ml smetany na vaření
4 filety čerstvé tresky tmavé
sůl, pepř
1 lžička tymiánu
1 citron
parmazán

·· Troubu předehřejte na 180 °C. Mrkev s petrželí očistěte a nakrájejte na
šikmá kolečka.
·· Pórek dobře omyjte, odkrojte zelenou část a nakrájejte na tenká kolečka.
Zeleninu vložte do zapékací mísy, zalijte polovinou množství smetany, přidejte tresku, osolte, opepřete, posypte tymiánem a pokapejte citronovou šťávou.
·· Celé ještě zalijte zbylým množstvím
smetany a vložte na 20 minut do trouby. Pět minut před dopečením posypte
parmazánem.
·· Podávejte s bramborovou kaší nebo
čerstvým pečivem.

Čerstvá treska
tmavá filet

i

ENERGIE: 341 kcal / 17 %
BÍLKOVINY: 40,7 g / 81 %
TUKY: 14,6 g / 21 %
SACHARIDY: 17,8 g / 7 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
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Ryba ve vakuovém balení
zůstane déle čerstvá a skvěle
se hodí pro rychlou úpravu.

na každý den
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Polévka
z červené čočky

č

* tip
Pro jemnější chuť
můžete polévku
podávat s kopečkem
zakysané smetany

Hutná polévka z čočky
dokonale zasytí i ty
největší hladovce. Zázvor
a kurkuma vás krásně
prohřejí i v nejhorších
podzimních plískanicích.
4 porce
30 minut přípravy
velmi snadné
NA V Ý VAR

1 cibule
1 mrkev
4 stonky řapíkatého celeru
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce másla
1 cibule
kousek zázvoru o velikosti palce
2 střední brambory
1 lžička kurkumy
200 g Bio červené čočky
sůl
NA OZD O B U

dýňová semínka

Bio červená
čočka
Červenou čočku
nemusíte namáčet,
a proto je ideální
pro rychlou přípravu pokrmů.

i

·· Oloupanou cibuli, mrkev a omyté
stonky celeru nakrájejte na větší kousky. Vložte do vroucí vody a povařte
zhruba 15 minut. Poté sceďte.
·· Do rozehřátého hrnce nalijte olej,
vložte máslo a zpěňte najemno nakrájenou cibuli. Přidejte nastrouhaný zázvor a tři minuty restujte. Brambory
nakrájejte na kostky, dejte do hrnce
a zaprašte kurkumou. Restujte další
tři minuty.
·· Přidejte propláchnutou čočku, zalijte zeleninovým vývarem a vařte na
mírném ohni, dokud čočka nezměkne.
·· Nakonec polévku podle chuti osolte
a rozmixujte. Na talířích dozdobte dýňovými semínky.

ENERGIE: 362 kcal / 18 %
BÍLKOVINY: 17 g / 34 %
TUKY: 16,5 g / 24 %
SACHARIDY: 43,1 g / 16 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
ŘÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ
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na každý den

Šunkový sendvič
s majonézou
a okurkami
Na tento báječný sendvič
budete potřebovat opravdu
jen pět minut. Nechte si
záležet při výběru čerstvého
chleba a kvalitní šunky, které
v tomto receptu hrají prim.
4 porce
5 minut přípravy
velmi snadné
8 krajíců chleba
8 lžiček majonézy
600 g pečené šunky nejvyšší jakosti
s příchutí kmínu
4 větší kyselé okurky
8 lžiček dijonské hořčice

·· Chléb namažte majonézou, obložte
vysokou vrstvou šunky a navrch poskládejte okurky. Druhý krajíc chleba
pomažte dijonskou hořčicí. Zakryjte,
rozpulte a podávejte.

* tip
Místo vepřové šunky můžete
použít i tenké plátky z vařeného
kuřecího nebo krůtího masa.

i

ENERGIE: 590 kcal / 300 %
BÍLKOVINY: 33 g / 66 %
TUKY: 23,7 g / 34 %
SACHARIDY: 61,7 g / 23 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
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Pečená šunka nejvyšší jakosti
s příchutí kmínu
Šunka obsahuje 96 % masa. Je vyrobena
z vrchních a spodních šálů vepřové
kýty s přirozeným tukovým krytím. Díky
pečení má originální příjemnou chuť
a vůni.

na každý den

* tip

Kapustové
závitky plněné
masem

Závitky s mletým masem si
můžete připravit i ve dvojitém
množství a polovinu zamrazit
napříště.

Kapusta se dnes těší
stále větší oblibě. Navíc
je to super potravina
z českých polí bohatá
na vlákninu a železo.
4 porce
 0 minut přípravy
2
30 minut pečení
velmi snadné
12 větších kapustových listů
120 g rýže
500 g mletého hovězího a vepřového
masa
2 stroužky česneku
oregano
sůl, pepř
1 vejce
olej
1 cibule
1 rajčatový protlak

Basmati rýže
sypaná
Rýže Basmati je
charakteristická
dlouhým, štíhlým
a kvalitním zrnem.
Její výhodou je,
že se při vaření
nelepí.

·· Troubu předehřejte na 180 °C. Kapustové listy omyjte a rozdělte. Vložte
do hrnce a zalijte vroucí vodou. Nechte 10 minut stát, poté sceďte a nechte
vychladnout. Pokud mají velmi tlusté
stvoly, seřízněte je nožem. Rýži vařte
o polovinu kratší dobu, než je uvedeno
na obalu. V míse smíchejte mleté maso,
drcený česnek, koření a vajíčko. Přidejte nedovařenou rýži a promíchejte. Do
každého listu dejte dvě až tři lžíce směsi. Ohněte boční strany listů dovnitř
a zarolujte do ruličky.
·· V hrnci nebo v pánvi, kterou můžete
dát do trouby, rozpalte olej, na něm osmahněte cibulku, přidejte rajský protlak a zalijte trochou vody. Vložte rolky,
aby byly zhruba do poloviny ponořené,
a pečte v troubě 30 minut.

i

ENERGIE: 176 kcal / 9 %
BÍLKOVINY: 7,6 g / 15 %
TUKY: 11 g / 16 %
SACHARIDY: 13,7 g / 5 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
ŘÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ
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učíme se od mistra

Podzimní
pečínky
podle Zdeňka Pohlreicha
Pečená masa se k podzimním
dnům dokonale hodí.
A protože se také blíží
svátek svatého Martina,
je ten pravý čas ochutnat
letošní mladá vína.
Marek Bartoš
Marek Všetečka
DECOR STYLING Johana Střížková
FOTO

NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: PENTIK, VÝPEČKY.CZ, BUTLERS, NILA, POTTEN&PANNEN

FOOD STYLING

Širokou nabídku
svatomartinských
vín najdete v našich
prodejnách od

11. 11. 2017

Ř ÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ
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učíme se od mistra

Kdo bude trvat na
klasice, může si
roládu připravit
i ze zadního
hovězího. Doba
pečení je zhruba
o 20 minut delší.
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učíme se od mistra

Plněná vepřová
roláda
Španělský ptáček tak trochu
jinak – všechny skvělé
ingredience jsme tentokrát
zabalili do vepřové plece.

Vepřová plec

6 porcí
25
 minut přípravy
1 hodina pečení
snadné
3 vejce
1 kg vepřové plece
sůl, pepř
hořčice
10 plátků slaniny
5 plátků šunky
5 kyselých okurek
3 lžíce sádla
1 větší cibule
bobkový list
1 lžíce hladké mouky
kuchyňský provázek

Vychutnejte
si s vínem

Víno Mikulov,
Svatomartinské
Svatovavřinecké
2017

·· Vejce uvařte natvrdo.
·· Troubu předehřejte na 180 °C.
·· Plec očistěte od šlach. Maso podélně rozřízněte a rozklepejte na plát silný
2 cm. Osolte, opepřete a potřete hořčicí. Na maso pokládejte slaninu, ruličky
šunky, čtvrtky vajec a rozpůlené okurky.
Nechte na každém okraji masa 3 cm volné, rolování bude jednodušší. Boční kraje
zahněte dovnitř, pevně zarolujte a svažte
po celé délce provázkem.
·· V pánvi rozpalte sádlo a roládu na
něm zprudka opečte ze všech stran.
Vyjměte maso a ve výpeku osmahněte
cibuli. Vše potom přesuňte do pekáče,
přidejte bobkový list a podlijte vodou.
Zakryjte a pečte alespoň jednu hodinu,
průběžně přelévejte šťávou z masa a případně podlévejte vodou.
·· Po upečení maso vyjměte, odstraňte provázek a zakryjte alobalem. Štávu přelejte do hrnce, zahustěte moukou
a 10 minut povařte a poté přeceďte. Před
servírováním roládu nakrájejte na plátky. Podávejte se šťouchanými brambory.
ŘÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ
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učíme se od mistra

Svatomartinská
husa
Aby byla husa křehká a maso
se rozpadalo v ústech, je
dobré péct ji přes noc.
Místo tradičních knedlíků
k ní vyzkoušejte bramborové
lokše, na kterých si
s oblibou pochutnávají na
jižní Moravě a Slovensku.
6 porcí
20
 minut přípravy
cca 12 hodin pečení
náročné
1 husa
sůl
kmín celý
3 jablka
2 hrušky
100 g sušené klikvy
3 lžíce medu
5 lžic balsamika
hrst vlašských ořechů

·· Husu důkladně opláchněte, odstraňte
přebytečné sádlo a kůži. Sádlo můžete
vyškvařit a následně použít při přípravě
zelí a lokšů.
·· Husu osušte, posolte a posypte kmínem. Nechte odležet v lednici alespoň
pět hodin. Před pečením husu nechte odpočívat dvě hodiny při pokojové teplotě.
·· Troubu předehřejte na 80 °C, na spodní ohřev. Jedno jablko a jednu hrušku
vložte do husy. Husu dejte do pekáče prsíčky dolů, zakryjte a pečte minimálně
12 hodin. Poté zvyšte teplotu na 120 °C
a pečte další tři hodiny. Husu občas propíchněte vidličkou, aby z ní odtékal tuk.
Před koncem pečení odkryjte pekáč,
husu otočte a prsa potřete směsí medu
a balsamica. Do pekáče přidejte na čtvrtky pokrájená zbylá jablka a hrušky bez
jádřinců, klikvy a ořechy. Zvyšte teplotu
na 180 °C, na horní i spodní ohřev.
·· Pečte dozlatova a průběžně polévejte
výpekem, aby se maso nevysušilo.
26 	

Červené zelí
4 porce
10 minut přípravy
40 minut dušení

Vychutnejte
si s vínem

velmi snadné
2 lžíce husího sádla (pokud nemáte,
můžete použít obyčejné)
1 cibule
1 lžíce cukru
1 hlávka čerstvého červeného zelí
sůl
1 dcl červeného vína
1 lžíce hladké mouky
50 ml červeného vinného octa

·· V hrnci na sádle osmahněte cibuli
a zaprašte lžící cukru.
·· Zelí nakrouhejte a přidejte k cibuli,
osolte a podlejte červeným vínem. Duste 40 minut, poté zasypte lžící mouky.
Po změknutí přilijte ocet a dochuťte solí
a cukrem.

Bílé zelí

Château Valtice,
Svatomartinské
Svatovavřinecké
2017

* tip

Pečené huse bude
slušet kvalitní
červené víno.

I když nebudete mít k dispozici
čerstvou husu, nezoufejte.
V hypermarketech Albert je
k dostání zmražená. 24 hodin
před připravou ji nechte povolit
v ledničce.

Lokše

4 porce

20 kusů

10
 minut přípravy
40 minut dušení

35
 minut přípravy
15 minut pečení

velmi snadné
1 menší hlávka čerstvého bílého zelí
2–3 lžíce octa
sůl
kmín
2 lžíce husího sádla
1 cibule
mouka
cukr

·· Zelí nakrouhejte a vložte do hrnce.
Přidejte ocet, sůl, kmín a podlijte vodou.
Za občasného míchání duste 20 minut.
·· Na sádle zpěňte cibuli a zaprašte
moukou. Přidejte k zelí a duste dalších
20 minut. Nakonec dochuťte octem
a cukrem.

velmi snadné
400 g brambor
sůl
130 g hladké mouky
sádlo nebo máslo

·· Brambory uvařte ve slupce a oloupejte. Rozmačkejte, osolte a přidejte mouku. Vypracujte jemné, vláčné těsto. Na
desce posypané moukou vytvarujte válec o průměru 5 cm, který nakrájejte na
stejné, přibližně dvoucentimetrové dílky. Vyválejte z nich tenké placky a na
pánvi je opečte nasucho.
·· Horké lokše potřete husím sádlem
nebo máslem a poskládejte na sebe. Zakryjte utěrkou, aby zůstaly vláčné.
ŘÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ
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Kachna po čínsku
Sladká chuť a výrazné koření kachně
prostě sluší. Zkuste si ji tentokrát
upéct podle receptu z daleké Číny.
6 porcí
10 minut přípravy
4,5 hodiny pečení
náročné
1 kachna
MARI NÁDA

5 lžic medu
2 lžíce tmavé sójové omáčky
2 lžíce hnědého cukru
1 lžička mleté skořice
1 lžička mletého hřebíčku
1 lžička mletých fenyklových semínek
1 lžička drceného anýzu
1 lžička pepře
O MÁČ K A

2 lžíce sezamového oleje
zázvor
6 lžic hoisin omáčky
6 lžic třtinového cukru
6 lžic vody
1 lžíce sójové omáčky
1 lžíce kukuřičného škrobu
jasmínová rýže
jarní cibulka

·· Troubu předehřejte na 120 °C, spodní i horní ohřev. Kachnu omyjte a dobře osušte. Připravte marinádu promícháním
všech ingrediencí. Celou kachnu potřete marinádou, nechte
zaschnout a poté potřete ještě jednou.
·· Kachnu položte do pekáče prsíčky dolů, zakryjte a pečte tři
a půl hodiny.
·· V polovině pečení ji obraťte z prsou na záda a průběžně polévejte výpekem.
·· Ke konci pečení kachnu odkryjte, zvyšte teplotu na 170 °C
a ještě hodinu dopékejte dozlatova. Během pečení polévejte
výpekem.
·· Jasmínovou rýži uvařte podle návodu.
·· Na pánvi rozehřejte sezamový olej, na kterém orestujte nastrouhaný zázvor. Přidejte ostatní ingredience na omáčku a na
mírném ohni míchejte do zhoustnutí.
·· Hotovou kachnu naporcujte, podávejte s rýží, omáčkou
a jarní cibulkou pokrájenou na kolečka.
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Vychutnejte
si s vínem

* tip
Kachnu můžete podávat
i s tenkými rýžovými nudlemi, které
si uvaříte v zeleninovém vývaru
a dochutíte čerstvým koriandrem
a šťávou z limety.

Habánské sklepy,
Svatomartinské
víno
Modrý Portugal
2017
Ke kachně
doporučujeme kvalitní
moravské červené
víno.

učíme se od mistra

Kachní rillettes
Lahodnou paštikou
z kachního masa okouzlíte
každého hosta. Skvěle ji
doplní pikantní nakládané
okurky nebo stříbrné cibulky.
4 porce
15
 minut přípravy
6 hodin pečení a dušení
12 hodin odležení
náročné
1 mrkev
1 celer
1 petržel
4 kachní stehna
1 větší šalotka
2 stroužky česneku
150 g másla
2 snítky rozmarýnu
2 snítky tymiánu
1 dcl suchého bílého vína
sůl, pepř

·· Kořenovou zeleninu nakrájejte na
menší kostky. Do hrnce se studenou
vodou vložte jedno kachní stehno a zeleninu, přiveďte k varu. Vařte na mírném ohni tři hodiny. Vývar z masa a zeleniny přeceďte a nechte vychladnout.
·· Troubu rozehřejte na 150 °C. Šalotku, česnek a bylinky orestujte na másle, přidejte tři kachní stehna a prudce
osmahněte.
·· Přesuňte do pekáče, zalijte bílým
vínem, osolte a opepřete. Pečte v zakrytém pekáči tři hodiny.
·· Upečené maso nechte vychladnout
a poté natrhejte na vlákna. Vložte do
hrnce, zalijte dvěma naběračkami vývaru a duste dvě a půl hodiny. Poté přilijte dvě naběračky vývaru a bez pokličky vařte ještě další půl hodiny do
zhoustnutí.
·· Maso dejte do skleněné nádoby
s uzávěrem, zalijte povoleným máslem
a nechte vychladnout. Poté přesuňte
do lednice a nechte odležet přes noc.
·· Podávejte s pečivem.
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* tip
K posezení s přáteli
se také bude hodit
kvalitní červené víno.
Vyzkoušejte třeba
naše svatomartinská
vína, která zakoupíte
v prodejnách Albert
od 11. 11. 2017.
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porce zdraví

Grepy plné
vitamínů
Odpověď na otázku, které jídlo podpoří zdraví
našeho organismu, potěší chuťové buňky
a v neposlední řadě přispěje k udržení štíhlé linie,
hledejte v široké rodině citrusů.
FOTO

TÉMĚŘ

žádné
KALORIE

Marek Bartoš, Michal Ureš FOOD STYLING Marek Všetečka
Johana Střížková
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Většina citrusů pochází z Asie,
ne však grapefruit. Za jeho domovinu
je považován Barbados, odkud
byl převezen do Ameriky a dnes
se pěstuje především na Floridě,
v Texasu, Brazílii, Turecku nebo
Španělsku. Pokud vám nevyhovuje
jeho nahořklá chuť, zkuste speciální
odrůdu Sweetie neboli Oroblanco.
Šťavnatý kříženec pomela a grepu
je nejen sladký, ale také bez pecek,
což ocení zejména vaše děti. Skvěle
chutná samotný, ale můžete ho také
přidat do salátů nebo třeba odšťavnit.
Inspirujte se našimi recepty
na opravdové grapefruitové hody!

imunitu

OBSAHUJE

DECOR STYLING

Zejména grapefruit, ovoce přímo
nabité blahodárnými látkami, je
takový malý zázrak… A je jedno, zda
si oblíbíte žlutý, růžový nebo červený.
Za jeho mírně nahořklou chutí
stojí chinin, látka, která brání
infekcím. Vitamíny C, B a K spolu
se silnými antioxidanty posilují
imunitní systém a navíc prospívají
pleti. Když už jsme u těch vitamínů…
Grepy obsahují 120 % denní dávky
vitamínu C, který kromě jiného
urychluje hojení ran. Tím však výčet
všech plusů konzumace tohoto ovoce
nekončí. Grapefruity mají nízký
glykemický index, a proto regulují
hladinu cukru v krvi. Také snižují
cholesterol, mají pozitivní vliv na
krevní tlak a díky vysokému podílu
pektinu působí jako prevence vzniku
rakoviny. Grapefruity obsahují
málo kalorií a urychlují látkovou
výměnu, což se hodí zejména
při redukčních dietách. A jako
by příroda moc dobře věděla, že
v zimě budeme bojovat s bakteriemi
a viry, je hlavní sezonou grapefruitů
období od listopadu do ledna.

SKVĚLÝ PRO VAŠI

ŘÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ
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GR A PEF RU I T
Je z 92 % tvořen vodou, což je více,
než obsahuje jakékoli jiné ovoce.
Jeho kombinace s cukrem není
ideální, protože v žaludku kvasí.
Lepší je jíst ho samotný.
Obsahuje více vitamínu A než
pomeranč.
Není doporučováno kombinovat ho
s určitými léky na srdce či úzkosti.
Uvolňuje svou nejlepší chuť
při pokojové teplotě, proto ho
neskladujte v ledničce.
Extrakt z jeho semínek funguje
jako antibiotikum, a to proti až 800
kmenům bakterií, virů a parazitů.
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Grepový
cheesecake bez
laktózy
Variací na cheesecake
existuje bezpočet. Tentokrát
pojďme společně vyzkoušet
kombinaci lahodného bílého
grepu a rozmarýnu. Navíc
je tento recept vhodný při
intoleranci na laktózu.

forma o průměru 25 cm
15 minut přípravy
1,5 hodiny pečení
snadné
KO RPU S

300 g kakaových špaldových sušenek
100 ml tekutého kokosového oleje
NÁPLŇ

750 g tvarohu bez laktózy
300 ml smetany bez laktózy
3 vejce
1 vanilkový lusk
150 g moučkového cukru
+ 2 lžíce na obalení rozmarýnu
moučkový cukr pod šťávu z grepu
šťáva a kůra z poloviny bílého grepu
plátky bílého grepu na ozdobu
snítka rozmarýnu

·· Předehřejte troubu na 180 °C na horkovzdušný program. V robotu rozemelte
sušenky na jemnou drť. Přesypte do misky, přilijte olej a vytvarujte kompaktní
hmotu. Těsto rovnoměrně rozprostřete
na dno formy a vyrovnejte dohladka.
·· Tvaroh a smetanu dejte do mísy a pomalu prošlehejte. Když se hmota spojí,
přidejte vajíčka, semínka z vanilkového
lusku, kůru i šťávu z grepu a cukr. Vše
opět šlehejte, tři až pět minut. Směs vylijte na korpus a dejte do trouby. Pečte
patnáct minut, pak snižte teplotu na
120 °C a pečte další hodinu a dvacet minut. Po upečení troubu vypněte, pootevřete dvířka a nechte dort vychladnout
v troubě.
·· Před podáváním dozdobte plátky
grepu a lístky rozmarýnu, které si obalíte v moučkovém cukru.

* tip
Cheesecake můžete
připravit i s jinými
příchutěmi, třeba
citronový nebo limetkový.

i

ENERGIE: 348 kcal / 17 %
BÍLKOVINY: 10,7 g / 21 %
TUKY: 20,7 g / 30 %
SACHARIDY: 32,3 g / 12 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
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Smoothies
Zdravé nápoje plné vitamínů
si připravíte opravdu
během chvilky. Inspirujte se
našimi barevnými recepty,
které vás zaručeně dobijí
energií. Všechny suroviny
stačí dát do blenderu
a řádně rozmixovat.

* tip
Smoothie si můžete připravit i do zásoby a pochutnat
si na něm později. Nezapomeňte však na to, abyste
ho zkonzumovali nejpozději do šesti hodin. Uchovejte
ho v chladu, ideálně ve skleněné nádobě, a ve tmě. Při
cestování dobře poslouží termo obal. Můžete ho také
zamrazit a mít tak vždy po ruce zásobu vitamínů.

Žluté
1 bílý grapefruit
1 banán
1 pomeranč
1/2 lžíce medu

1 porce
10 minut přípravy
velmi snadné

Červené

NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: TIGER, VÝPEČKY.CZ

1 červený grapefruit
125 g malin
130 g jahod
1 menší mango

Zelené
i ČERVENÉ SMOOTHIE

ENERGIE: 86 kcal / 4 %
BÍLKOVINY: 1,6 g / 2 %
TUKY: 0,7 g / 1 %
SACHARIDY: 25,1 g / 9 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
Ř ÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ

1 bílý grapefruit
1 zelené jablko
1 kapusta
2 hrsti baby špenátu
130 g ananasu

i ZELENÉ SMOOTHIE

ENERGIE: 111 kcal / 6 %
BÍLKOVINY: 6,2 g / 12 %
TUKY: 1,6 g / 2 %
SACHARIDY: 30 g / 11 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.

i ŽLUTÉ SMOOTHIE

ENERGIE: 73 kcal / 4 %
BÍLKOVINY: 1,2 g / 2 %
TUKY: 0,3 g / 0 %
SACHARIDY: 20,2 g / 7 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.

35

porce zdraví

Salát s grepem a tofu
Miska plná energie se také
skvěle hodí jako oběd
s sebou do kanceláře
nebo na výlet o víkendu.
4 porce
20 minut přípravy
velmi snadné
NA SAL ÁT

200 g quinoy
2 batáty
sůl
200 g baby kadeřávku
2 hrsti cherry rajčat
1 bílý grapefruit
400 g tofu
4 lžíce sezamového oleje
1 lžička žlutého kari
2 lžičky černého sezamu
NA Z ÁLIVKU

4 lžíce sójového jogurtu
1 lžička žlutého kari
2 lžičky mleté skořice
2 lžíce šťávy z citronu

·· Quinou uvařte dle návodu. Mezitím
oloupejte batát a nakrájejte na kostky.
Vložte do studené osolené vody a vařte
10 minut do změknutí.
·· Kadeřávek krátce spařte vroucí
vodou.
·· Rajčata rozkrojte na půlky. Grepy
oloupejte a jednotlivé dílky zbavte slupky. Tofu pokrájejte na kostky a opečte
v pánvi na sezamovém oleji. Když je
tofu opečené, zaprašte jej kari kořením
a posypte černým sezamem.
·· Zeleninu a tofu přesuňte do misky
a přelejte zálivkou.
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* tip

i

S ingrediencemi si u tohoto receptu můžete
skutečně pohrát. Místo tofu použijte restované
nudličky z kuřecího masa, quinou vyměňte za
kuskus. Zálivku lze připravit i bez kari a skořice,
stačí je nahradit nasekanými čerstvými bylinkami,
jako je bazalka, máta a tymián.

ENERGIE: 273 kcal / 14 %
BÍLKOVINY: 14,3 g / 29 %
TUKY: 8,8 g / 13 %
SACHARIDY: 35,8 g / 13 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
ŘÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ

Lehký salát s grepem a šunkou
Osvěžující a dietní salát si
zamiluje opravdu každý.
Avokádo zajistí dávku
těch správných tuků.
4 porce

·· Grepy a pomeranče oloupejte a zbavte bílé slupky.
·· Na větší talíř rozložte listy římského
salátu (z těch větších vyřízněte košťál),
na ně vyskládejte plátky pokrájeného
avokáda, grepu a pomeranče. Přidejte
šunku a posypte nasekanými pistáciemi a zalijte zálivkou.

10 minut přípravy
velmi snadné
NA SAL ÁT

2 bílé grapefruity
1 hlávka římského salátu
2 avokáda
2 pomeranče
2 balení šunky Jamón Serrano
hrst loupaných pistácií
NA Z ÁLIVKU

hrst čerstvé máty
1 dcl olivového oleje
2 lžíce bílého vinného octa
1 lžíce medu
sůl, pepř

* tip
Salát můžete
obohatit
o čerstvou
mátu, dodá
mu svěžest
a vůni.

i

ENERGIE: 354 kcal / 18 %
BÍLKOVINY: 8,4 g / 17 %
TUKY: 29,6 g / 43 %
SACHARIDY: 17,8 g / 7 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
Ř ÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ
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S prvními zbarvenými listy
úroda nekončí. Sady jsou plné
jablek a hrušek, jejichž sklizeň
je právě teď na vrcholu. Ať
už máte rádi sladké plody či
jejich kyselejší varianty, z naší
široké nabídky různých odrůd
si svého favorita vyberete.
Celou sezonu nabíraly síly,
rostly, šťavnatěly a barvily se, aby
si na podzim právem zasloužily
místo ve vaší kuchyni. A že
v ní jablka a hrušky opravdu
užijete. Nejen že dobře chutnají
samotné, skvěle se hodí také
do salátů, k masu či do koláčů.
Jsou také ideální pro výrobu
čerstvého domácího moštu.
Ne nadarmo se odpradávna
říká, že jedno jablko denně oddálí
doktora. Tyto plody obsahují až
třicet minerálních látek důležitých
pro stavbu kostí. Díky vysokému
obsahu vlákniny se fruktóza
rozkládá pomaleji a tím příznivě
reguluje hladinu cukru v krvi
a enzymy podporují vaše trávení.
Jablka i hrušky jsou bohatým
zdrojem řady vitamínů, mají
vysoký podíl vody. Jejich
konzumace snižuje riziko
srdečních chorob a podporuje
vylučování toxinů z těla.
Chuťově jsou jablka
i hrušky velmi rozmanité.
Vybírat tak můžete od sladkých
přes jemně navinulé až po
výrazně kyselé plody.

Podzimní
poklady
GOLDEN DELICIOUS

Zelená až zlatožlutá slupka
ukrývá pevnou dužinu
a ovocnou, jemně kyselou
chuť. Plody bývají středně
velké.

GALA

Středně velké plody se řadí
mezi nejčastěji pěstované
odrůdy. Vynikají křupavou,
šťavnatou dužinou a jemnou
vůní.

JABLKO
OBSAHUJE AŽ

85 %
VODY
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prospěšných látek.

JONAGOLD

Mramorované plody
kombinující zlatožlutou
a světle červenou barvu jsou
křupavé a mívají sladkou až
kyselou chuť.

Konkrétně mluvíme
o fosforu, draslíku,
hořčíku, vápníku,
vitamínu C,
železu, karotenu,
vláknině a nenasycených
mastných kyselinách.
Konzumace hrušek
podporuje koncentraci
a pomáhá při
žaludečních potížích.
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Voňavé
pečení
FOTO

Michal Ureš FOOD STYLING Milena Volfová
Johana Střížková

NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: BUTLERS, FLAMAND,H&M HOME, A PROPOS, LE CREUSET

DECOR STYLING
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Tradiční
jablečný závin
s vanilkovým
krémem
Bezpochyby hvězdná
stálice mezi moučníky.
Vyvážená kombinace
jablek, skořice a rozinek je
prostě dokonalá. Při jeho
přípravě snadno zabavíte
i své ratolesti. O to víc jim
pak také bude chutnat.
2 záviny
35
 minut přípravy,
40 minut pečení
velmi snadné
TĚ STO

300 g hladké prosáté mouky
špetka soli
2 vejce
60 g povoleného másla
4 lžíce vlažné vody
2 lžíce octa
NÁPLŇ

400 g jablek
1 lžíce šťávy z citronu
3 lžičky skořice
1 vanilkový cukr
60 g cukru
30 g strouhanky
100 g vlašských ořechů
30 g rozinek
1 bílek na potření
VAN I LKOV Ý K RÉ M

250 ml smetany ke šlehání
1 vanilkový lusk
2 žloutky
30 g cukru moučka
½ lžičky citronové kůry
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·· Rozehřejte troubu na 170 °C, horní
a dolní ohřev. Do prosáté mouky se
špetkou soli zapracujte vajíčka, máslo, vodu a ocet. Vláčné těsto rozdělte
na dvě poloviny a nechte odpočinout.
Plech vyložte pečicím papírem. Jablka oloupejte, nastrouhejte na plátky
a zakápněte citronovou šťávou, přidejte skořici, vanilkový i klasický cukr
a promíchejte. V pánvi nasucho opražte
strouhanku. Vyválejte těsto na tenký
obdélníkový plát. Posypte ho polovinou
strouhanky, navrch rozložte polovinu
směsi jablek, posypte polovinou ořechů
a rozinek. Přehněte postranní okraje
a zabalte. Stejným způsobem připravíte i druhý závin. Oba záviny potřete

bílkem a dejte péct do trouby zhruba
na 40 minut nebo dozlatova.
·· Vanilkový krém: Nejprve dejte na
mírném ohni vařit smetanu. Podélně
rozkrojte vanilkový lusk a nožem vyškrábněte dužinu. Přidejte ke smetaně
a nechte pět minut lehce probublávat,
občas promíchejte. Žloutky vložte do
větší nádoby a přidejte cukr a citronovou kůru. Prošlehejte a za stálého
míchání přilévejte horkou smetanu.
Na sporáku si připravte vodní lázeň
(v hrnci přiveďte vodu k varu a na hrnec postavte nerezovou misku se směsí na krém). Za stálého míchání nechte
krém pomalu houstnout. Poté odstavte
a ihned podávejte.

* tip
Závin můžete
připravit
i v kombinaci
s hruškami,
stačí jimi
nahradit
200 g jablek.

ŘÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ

Jablka
Jonagold

Rozinky

podle kalendáře

Hruškové máslo
s domácími
croissanty
Když máte chuť na něco
sladkého, ale zároveň
lehkého, určitě vám udělají
radost tyto minicroissanty
s hruškovým máslem.

Listové těsto

4 porcí
30
 minut přípravy
45 pečení
velmi snadné
MÁS LO

5–6 hrušek Conference
250 ml vody
80–100 g cukru
1 lžička skořice
3 hřebíčky
C RO I S SANT Y

1 předválené listové těsto
50 g rozpuštěného másla
3 lžíce třtinového cukru
1 lžička skořice
1 bílek
50 g drcených lískových ořechů

·· Hrušky oloupejte, zbavte jádřinců,
nakrájejte na kousky a vložte do hrnce.
Přidejte vodu, cukr, skořici a hřebíček.
Přiveďte k varu a vařte do změknutí.
Vyjměte hřebíček. Rozmixujte a přelijte do skleničky. V lednici uchovávejte
jeden týden.
·· Troubu rozehřejte na 160 °C. Plech
vyložte pečicím papírem. Těsto rozložte, nožem z něj nařežte tři dlouhé obdélníky. Vyřízněte z nich trojúhelníky,
potřete rozpuštěným máslem, posypte směsí cukru a skořice a poté zaviňte
od spodní strany trojúhelníku k cípu do
malého rohlíčku. Nakonec je potřete bílkem a posypte nadrcenými oříšky. Pečte
20 minut dozlatova.
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* tip
Hruškovým máslem si také
můžete ochutit bílý jogurt nebo
ho jednoduše použít místo
marmelády.

podle kalendáře

Bio mouka
pšeničná
celozrnná

Jablečná galetka
Elegantní moučník vás alespoň
na chvíli přenese do sladké
Francie, odkud sám pochází.
4 porcí
30 minut přípravy
45 pečení
snadné
TĚ STO

100 g hladké mouky
80 g Bio mouky pšeničné celozrnné
1 a ½ lžičky cukru
½ lžičky skořice
½ lžičky soli
100 g másla
120 ml studené vody
1 vajíčko
1 lžíce třtinového cukru
NÁPLŇ

10 g rozpuštěného másla
2 lžíce javorového sirupu
1 lžička vanilkového aroma
4 červená jablka
1 lžička skořice
½ lžičky sušeného zázvoru
50 g drcených lískových ořechů

* tip
I v galetkách můžete obměňovat náplně podle
libosti. Dají se dokonce připravit i naslano,
například s hruškami a modrým sýrem.

·· Prosátou mouku, cukr, skořici a sůl
promíchejte. Přidejte máslo a umíchejte těsto. Pomalu přilévejte vodu, dokud
směs nebude vláčná. Těsto přesuňte do
lednice a nechte půl hodiny odpočívat.
·· Předehřejte troubu na 180 °C. Vyválejte tenké těsto a pomocí válečku ho přeneste na plech vyložený pečicím papírem.
·· Smíchejte rozpuštěné máslo, javorový
sirup a vanilkové aroma. Jablka rozpulte,
odstraňte jádřince a nakrájejte na tenké
plátky.
·· Pět centimetrů od okraje těsta vyskládejte jablka do kruhu. Přidávejte další plátky, dokud nezaplníte celou plochu.
Smíchejte skořici, sušený zázvor a ořechy. Nasypte na jablka a zalijte směsí
z másla.
·· Přehýbejte okraje těsta přes jablečnou
náplň, dokud nevznikne uzavřený kruh.
Okraje potřete rozšlehaným vajíčkem,
celou galetku posypte třtinovým cukrem a dejte péct na 45 minut.
ŘÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ
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podle kalendáře

Vepřové na
hruškách
s růžičkovou
kapustou
Rychlý oběd, který lahodí oku
a chuťovým buňkám a navíc
potěší i vaši peněženku.
4 porcí
10
 minut přípravy
20 minut pečení
snadné
300 g růžičkové kapusty
2 středně velké hrušky
1 cibule
2 větvičky čerstvé šalvěje
3 větvičky tymiánu
1/2 l kuřecího vývaru
2 lžíce medu
1 lžička soli
pepř čtyř barev
4 vepřové kotlety
olej
NA K ŘE N OVO U B R AM B O ROVO U K AŠ I

750 g brambor
50 g másla
100 ml smetany
3 lžíce mléka
2 lžíce ochuceného křenu
sůl

·· Troubu předehřejte na 180 °C. Kapustičky očistěte a rozpulte. Hrušky
zbavte jádřinců a nakrájejte na plátky.
Cibuli nakrájejte na osminky. Vše vložte do zapékací mísy, přidejte nasekané
bylinky, podlijte vývarem smíchaným
s medem, osolte a opepřete. Zakryjte
alobalem a pečte 10 minut.
·· Kotlety osolte, opepřete a z každé
strany zprudka opečte. Zeleninu promíchejte a položte na ni maso. Teplotu snižte na 150 °C a nechte dalších
10 minut dopéct. V osolené vodě uvařte
na malé kostičky nakrájené brambory.
Poté je řádně rozmačkejte nebo rozmixujte s máslem a smetanou, mlékem
a křenem. Kaši podle chuti dosolte.
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* tip
Před dopečením
posypte kotlety
kousky nivy.

kávový speciál

Pojďte na
kafíčko
Šálek horké kávy je
takový malý rituál.
S našimi recepty ho
projednou můžete
zažít zase trošku jinak.
Marek Bartoš
Milena Volfová
DECOR STYLING Johana Střížková
FOTO

FOOD STYLING
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O objevení kávy jako nápoje putuje
světem několik legend, z nichž
nejrozšířenější je o arabském
pastevci, jehož kozy vždy ožily po
zázračných bobulích ze stále zeleného
keře. V době okolo 9. století ještě
nikdo netušil, že dnes budeme kávu
pít na nespočet různých způsobů.
Silnou, s mlékem, filtrovanou, hořkou
i sladkou a že se s ní dá dokonce
kouzlit při přípravě dezertů!
Její vlastí je Etiopie, kde lze dodnes
najít divoce rostoucí kávovníky.
Odtud se rozšířila do Arábie.
Mezi nejčastější druhy kávy patří
Coffea Robusta a Coffea Arabica.
Plantáže jsou pak rozšířené po
celém světě. Aby také ne, když
je káva druhou nejpěstovanější

plodinou vůbec. A není to jen
díky jejímu charakteristickému
aroma a výrazné chuti. Hořká zrna
mají silné antioxidační účinky
a dokážou tak působit jako prevence
některých druhů rakoviny. Navíc
obsahují kofein, který má pozitivní
vliv na zvýšení krevního tlaku,
činnost srdce či ledvin a pomáhá
i při depresích a astmatu.
Každá mince má však dvě strany
a nutno podotknout, že v případě
kávy je méně rozhodně více. Proto
byste kávu měli konzumovat střídmě.
Pokud jste si oblíbili klasického
turka, snažte se jeho konzumaci
alespoň trošku omezit. Třísloviny,
které se z kávové sedliny uvolňují,
nejsou upně zdravé pro žaludek.

ŘÍJEN ·LISTOPAD | ALBERT.CZ

VÍTE, ŽE
Kávu si můžete připravit i s voňavým kořením, nejvíce jí
sluší skořice, vanilka a kardamom.
Oficiální název piccolo neexistuje, a proto ho v mnoha
nápojových lístcích nenajdete, jedná se totiž o klasické
espresso, případně dvojité ristretto.
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kávový speciál

Tiramisu
Typický italský dezert zkuste
tentokrát připravit rovnou
do skleniček, jeho krásné
vrstvení tak lépe vynikne.
4 porce
15 minut přípravy
2 hodiny chlazení
velmi snadné
3 vejce
3 lžíce cukru krupice
300 g mascarpone
1 velké espresso
40 ml Amaretta
120 g piškotů
kakao na posypání

Kapsle
Espresso
Kapsle lze použít
v kávovaru
Dolce Gusto.

Holandské
kakao

·· Vejce rozklepněte a oddělte žloutky
od bílků. Z bílků vyšlehejte tuhý sníh.
·· Ke žloutkům přidejte cukr a ušlehejte
do pěny, poté do směsi ručně vmíchejte mascarpone a na závěr sníh z bílků.
·· Do kávy přilijte Amaretto a z obou
stran v něm namáčejte piškoty, kterými pak vyložíte dno skleničky. Naneste
krém a postup ještě jednou zopakujte.
·· Na závěr zasypte kakaem a dejte
do ledničky vychladit alespoň na dvě
hodiny.

* tip
Přimíchejte do mascarpone 1 lžíci
hruškového másla, tiramisu tím získá
ovocnou příchuť. Recept na hruškové
máslo najdete na straně 44.
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Kávový pudink
Zachumlejte se do
deky a pochutnejte
si na čokoládovém
pudinku s příchutí kávy.
Ideální společník na
víkendové lenošení.

4 porce
10 minut přípravy
1 hodina chlazení
velmi snadné
2 lžíce mleté kávy
2 pudinky s příchutí hořké čokolády
12 sušenek Oreo
1 l mléka
4 polévkové lžíce cukru
300 ml smetany ke šlehání
M E D OVÁ P O LE VA

6 polévkových lžic medu
6 polévkových lžic mleté kávy

* tip
Brazílie
mletá káva
100 % arabica

Místo sušenek můžete do pudinku
přidat plátky banánu.

·· Připravte si menší hrnek kávy. Podle návodu připravte pudink a scezenou
kávu do něj přimíchejte.
·· Rozdrťte sušenky a větší část rovnoměrně navrstvěte na dno připravených
misek. Zalijte je pudinkem, posypte
zbytkem drcených sušenek a dejte do
ledničky vychladit.

Medová poleva

·· V malém kastrůlku pomalu zahřívejte med.
·· Mezitím v 1 dcl horké vody rozpusťte kávu a k medu ji přilijte. Míchejte
tak dlouho, dokud nevznikne krémová
konzistence.
·· Ušlehejte šlehačku a bohatě jí ozdobte každou porci. Na závěr pudink přelijte medovou polevou.

Káva má
vyváženou chuť
a je pěstovaná
v tradičních
oblastech Brazílie.
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kávový speciál

Cold brew
Máte rádi ledovou kávu? Novým trendem v přípravě kávy
se stal způsob zvaný Cold brew. Zabere sice více času,
ale odměnou vám bude velice kvalitní káva, která má
díky pomalému louhování nasládlejší chuť, je mnohem
méně kyselá, tím pádem méně agresivní pro žaludek.
Před podáváním už jen stačí do sklenic přidat led a je
hotovo. Cold brew se však dá i ohřát. Výluh zřeďte vroucí
vodou nebo jednoduše ohřejte třeba v mikrovlnce. I tak
získáte kávu, která méně dráždí žaludek a její účinky
vás povzbudí stejně, ne-li víc než klasické espresso.
1 porce
 minut přípravy
5
18–24 hodin louhování
velmi snadné
hrubě mletá káva
1:8 káva/voda
mléko a Bio třtinový cukr k podávání
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Bio třtinový
cukr

·· Ve větší uzavíratelné sklenici smíchejte kávu a studenou vodu. Uložte do
lednice a nechte odležet 18–24 hodin.
Poté několikrát přeceďte přes jemné
plátýnko. Hotové Cold brew servírujte
na ledu s mlékem, eventuálně s cukrem. Cold brew vydrží díky pomalému
louhování až měsíc v lednici.
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Káva
s kondenzovaným
mlékem
Když není čas připravit
dezert k nedělnímu obědu,
neváhejte sáhnout po tomto
jednoduchém receptu.
Je to sladký hřích, který
si prostě musíte dopřát.

* tip
Pokud máte chuť, můžete si kávu
připravit v ledové variantě, kdy
necháte espresso vychladnout
a do sklenice přidáte kostky ledu.

1 porce
5
 minut přípravy
velmi snadné
velké espresso
1 lžíce kondenzovaného mléka

·· Připravte si silné espresso a zalejte
kondenzovaným mlékem.

Kolumbie
mletá káva
100 % arabica
Proslulá káva
špičkové kvality
se pěstuje
ve vysokých
nadmořských
výškách.
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naši lidé

Historie společnosti
Ahold Coffee Company
začíná už v roce 1887,
kdy Albert Heijn zakládá
obchod s potravinami
v nizozemské vesnici
Oostzaan. O pár let
později zkouší v prádelně
za svým obchodem
upražit kávu, a protože
má jeho káva úspěch,
otevírá v Zaandamu první
továrnu. Dnes je hlavním
dodavatelem kávy do
několika evropských
zemí. Firma klade velký
důraz na trvale udržitelný
rozvoj a dlouhodobé
vztahy s pěstiteli kávy.
Nejen díky tomu výrobky
získaly certifikáty UTZ,
které potvrzují, že
firma podporuje životní
prostředí a zajišťuje dobré
pracovní podmínky.

KAŽDÉ zrno je jedinečné
Káva společnosti Ahold Coffee Company pochází
z pečlivě vybraných plantáží a prochází citlivým
zpracováním. A to je cítit v každém jejím doušku.
TEXT
FOTO

Bára Procházková
Michal Ureš
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Není káva jako káva – každá chutná
jinak. Roli přitom hraje klima, ve kterém se plantáže nacházejí, nadmořská
výška a způsob sklizně i zpracování.
Kávovník přitom roste v tropickém
a subtropickém pásmu. Nejznámější druhy jsou Robusta a Arabica, které rostou v místech s vyšší teplotou
jako ve Střední a Jižní Americe a v Africe. Arabica je oblíbená především
pro svou lahodnou chuť a nižší obsah
kofeinu.
Většina kávových třešní pro výrobky
firmy Ahold Coffee Company se sbírá ručně, což znamená, že zemědělec
sklízí pouze zralé plody. Okamžitě po
sklizni se zrna z třešně odstraní, promyjí a usuší. Tento křehký proces je
rozhodující pro vysokou kvalitu kávy.

Chuť kávy určuje především její konkrétní směs a způsob pražení. Míchači
přesně znají vlastnosti každé z druhů
zelených káv, a proto dokážou vytvořit
dokonale vyváženou směs. Pražení je
pak skutečným uměním, které vyžaduje velkou přesnost. Správná barva

Amaretto káva
1 porce
10 minut přípravy
velmi snadné
2 lžíce Amaretta
1 lžíce Cognacu
1,5 dcl kávy
šlehačka
S KO ŘI C OV Ý K AR AM E L

10 g másla
100 g třtinového cukru
100 ml smetany ke šlehání
1 lžička mleté skořice

• Na pánvi povolte máslo, poté přidejte
cukr a za stálého míchání rozpouštějte.
Když začne karamel houstnout,
přimíchejte smetanu a úplně nakonec
přisypte skořici.
• Do sklenice dejte alkohol, kávu,
ozdobte šlehačkou a karamelem.

*tip
Amaretto můžete také nahradit
griotkou nebo whisky.

V našich prodejnách najdete vysoce
kvalitní kávu Albert Excellent, která je
pěstovaná na plantážích v Brazílii, Keni
a Kolumbii. Na výběr máme z obou
variant, jak mleté, tak zrnkové.

zrna totiž závisí na množství teplého
vzduchu a délce pražení.
Dalším důležitým krokem v produkci je
mletí zrna, a to od nejjemnějšího po hrubé. A právě hrubost je klíčová pro správné vyluhování. Při výrobě kávy se používá několik typů mlýnků, čímž se snadno
dosáhne požadovaného výsledku. Během tohoto procesu pracovníci odebírají
vzorky a sledují tak kvalitu kávy.
Chuť a vůně čerstvě pražené kávy by
mohlo ovlivnit, pokud by káva byla delší dobu v kontaktu se vzduchem. Proto
je nutné kávu po upražení co nejdříve
zabalit, a to pomocí technologií, které
zajistí dlouhotrvající chuť a vůni.
Ř ÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ

UTZ je globální
program pro
udržitelné
pěstování kávy,
kakaa a čaje.
Cílem je zlepšit
životní úroveň
zemědělců, jak
je to jen možné.
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zkulturni
se
mléčnou kulturou a zažij
www.AGROLAJOGURTY.cz

Pěstujeme vlastní mléčné kultury, které přidáváme do kvalitního mléka z jihočeských farem.
Naše jogurty a zákysy žijí ve skle, přirozeně a bez konzervantů.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Vinařství VIŇA TAPARACÁ leží v údolí
MAIPO VALLEY a bylo založeno v roce
1874 donem F. de Rojas y Salamanca.
Ten zde začal pěstovat francouzské
odrůdy révy CABERNET SAUVIGNON,
MERLOT, PETIT VERDOT, CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC a SEMILLON.
Pro vína bílá jsou charakteristické světlé
svěží barvy, odrůdově typická vůně a
chuť s pikantními kyselinami. Červená
vína se vyznačují vyššími barvami, plnou
ovocnou tříslovitou chutí, mají vyšší obsah alkoholu. Chuťové vlastnosti vybraných červených vín jsou příznivě ovlivňovány ležením v barikových sudech.

nejprodávanější
chilské víno
v České
republice

domácí stříbro

Od našich čtenářů:

Pravá jihočeská cmunda
Tahle klasika vždy spolehlivě potěší a zasytí. Vše stačí dát do jednoho
pekáčku a pak už si jen pochutnat. O rodinný recept na bramborovou
dobrotu se s námi tentokrát podělil pan Luděk Nechvátal z Hvozd.
A jaké je vaše rodinné stříbro?
FOTO

Michal Ureš FOOD STYLING Milena Volfová
Johana Střížková

DECOR STYLING

6 porcí
75 minut přípravy
snadné
300 g vařených brambor
4 velká vejce
200 g uzeného masa
3 stroužky česneku
2 lžičky soli
3 lžičky majoránky
1 lžička pepře
pepř, sůl a majoránka
½ l mléka
250 g dětské krupičky (můžete nahradit
hrubou moukou)
300 g hrubé mouky
30 g droždí
3 lžíce sádla

·· Vařené brambory nastrouhejte nebo
prolisujte, přidejte vejce, na kostičky
nakrájené uzené maso, prolisovaný
česnek, sůl, pepř, majoránku, mléko,
dětskou krupičku a hrubou mouku smíchanou s rozdrobeným droždím.
·· Zadělejte těsto, v němž dokáže stát
lžíce, a nechte kynout na teplém místě.
·· Předehřejte troubu na 220 °C horkovzduch. Vykynuté těsto vlijte do sádlem
vymazaného pekáče, vršek potřete
sádlem a nechte ještě chvíli kynout.
Pečte dvacet až třicet minut dozlatova.
·· Po vyndání z trouby ještě pořádně
promastěte sádlem a podávejte.

» Pište na adresu: redakce.albertmagazin@gmail.com, autoři zveřejněných receptů
dostanou poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup v prodejnách Albert.
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* tip
Ke cmundě vám bude jistě
chutnat nakládaná a kvašená
zelenina, kysané zelí nebo jen
klasické nakládané okurky.
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napište nám

Dopisy čtenářů

Pište nám, vaše postřehy jsou pro nás důležité.
Nejzajímavější dopis vždy odměníme poukázkou na nákup
v prodejnách Albert v hodnotě 300 Kč.
Milá redakce,
ráda bych Vám poděkovala za vydání podzimního
časopisu Albert v kuchyni.
Velmi ráda vařím, peču a s radostí se nechám
inspirovat novými recepty. V každém čísle Vašeho
magazínu vždy najdu něco nového a lákavého.
Vždy již s netrpělivostí vyhlížím, kdy se nový
magazín objeví a co bude jeho tématem. Tentokrát
mě nejvíce potěšila část týkající se dýní. Stránka
s dýňovým koláčem zůstala otevřená na mém stole
a lákavě vyhlížející fotografie koláče mě vyzývala
k vyzkoušení. Samozřejmě jsem dlouho neotálela,
hned jsem si nakoupila potřebné ingredience
a pustila se do pečení. Krásně oranžová dužina dýně
Hokkaido mi připomněla chuť exotické kuchyně.
Celý byt nám krásně provoněla směs skořice,
hřebíčku a muškátového oříšku. Javorový sirup
přidal koláči krásnou oříškovou chuť... Dýňový koláč
je prostě úžasný. Všem moc chutnal a krásně nám
zpříjemnil podzimní čas. Dovoluji si vám zaslat
fotografii mého dýňového koláče podle vašeho
receptu.
Ještě jednou děkuji za skvělou inspiraci, mnoho
zajímavých článků a těším se na další vydání
magazínu, který je mým skvělým společníkem
v kuchyni.
Přeji Vám krásný podzimní čas a mnoho
spokojených čtenářů.

Milá redakce,
nevím, jestli je to dobrý začátek dopisu, ale –
NEVAŘÍM RÁDA. S jednou výjimkou, a tou jsou
recepty z magazínu Albert. Proč? Odpověď je
jednoduchá… Jak jsem se sama přesvědčila, recepty
máte skutečně vyzkoušené, čili je zde záruka, že se
povedou a budou chutnat. To v dnešní době, kdy
je jak v papírových kuchařkách, tak na internetu
přehlceno informacemi, nebývá zdaleka pravidlem.
Na každé jídlo se dá najít spousta receptů z různých
zdrojů, ale u několika už jsem se „spálila“ – výsledek
nebyl dobrý. Proto děkuji za ověřený zdroj, kterému
může člověk dát svoji plnou důvěru a nebude
zklamán, když už se do vaření pustí. Jen tak dál!
Petra Brodecká, Jihlava

Milá Petro,
je skvělé, že jste díky našemu magazínu na vaření
nezanevřela a věříme, že Vás i nadále budeme
inspirovat.
Hodně úspěchů při vaření Vám přeje
redakce magazínu Albert v kuchyni

Martina Pěčková, Rousínov

Milá Martino,
rádi slyšíme, že se Vám líbily naše
recepty. Dýňový koláč se vám opravdu
povedl. Proto se o něj podělíme i s
ostatními čtenáři našeho magazínu.
redakce magazínu Albert v kuchyni

Dopisy posílejte na adresu

Redakce Albert v kuchyni
Újezd 19, 110 00 Praha 1

redakce.albertmagazin@gmail.com
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Křížovka
Tajenku zašlete do 6. 11. 2017 na adresu Redakce Albert v kuchyni, Újezd 19, 118 00 Praha 1, nebo ji vyplňte do formuláře na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný
luštitel obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen Albert v hodnotě 300 Kč. Výherce křížovky z čísla 09/2017: Vlasta Plšková, Ostrava.
Řešení z minulého čísla: S Albertem vařím zdravě, chutně a jednoduše.

křížovka a sudoku
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Sudoku
Do každého políčka vepište jednu číslici
od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly
v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti
vyznačených menších čtverců.
Obě vyřešená sudoku (stačí první řádek)
zašlete do 6. 11. 2017 na adresu Redakce
Albert v kuchyni, Újezd 19, 118 00 Praha 1,
nebo ji vyplňte do formuláře na
www.albert.cz/tajenka.
Výherce sudoku z čísla 09/2017:
Mojmír Rovenský, Velká Bíteš.
Řešení z minulého čísla:
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert

Potěšení pro chuťové buňky.

DOPŘEJTE SI LEGENDÁRNÍ KOKTEJL
Z PRAVÉ RUSKÉ VODKY
–
MOSCOW MULE
50 ml Russian Standard
100 ml kvalitního zázvorového piva
půlka limety

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

www.pijsrozumem.cz

hrnek / sklenice naplněná ledem

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

ořech z kýty

loupaná plec

kulatá plec
(„falešná svíčková“)
ANIMALCO a.s., Na Kocínce 1, 160 41 Praha 6 - Dejvice
tel.: +420 220 107 111, fax: +420 233 332 283, e-mail: info@animalco.cz, www.animalco.cz
Animalco_198×109 mm.indd 1

NAMIBIE / BOTSWANA
Díky vyšší nadmořské výšce a poloze jsou klimatické podmínky
podobné jako v Jižní Americe a chov skotu má v těchto zemích
staletou tradici.
Najdeme zde rozmanitý mix plemen, většinou ale křížence evropských
masných plemen a plemen vhodných pro chov v teplejším klimatu.
Díky absenci mléčného průmyslu se chov skotu koncentruje výhradně
na masnou produkci.
Chov dobytka probíhá v otevřeném a zdravém prostředí bez použití
hormonů a antibiotik.
Vlády obou zemí vlastní nebo spolu-vlastní největší porážky
a veškerý zisk je investován zpět do místních komunit
a na podporu místních farmářů.
Hovězí maso z Namibie a Botswany pochází z mladých zvířat
a delší dobu zraje ve vakuu (až 6 měsíců), proto je křehké a vhodné
na přípravu jak šťavnatých steaků, tak na dušení, pečení nebo
na přípravu omáček.
Maso z Namibie a Botswany má garantovanou dlouhou záruku
díky ošetření masa před balením kyselinou mléčnou, která má
charakteristické aroma. Dlouhé zrání masa je zárukou vysoké
kulinářské hodnoty.
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Bez názvu-1 1

27.09.2017 7:50:14

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

15-20 min

2-3 min

www.farmfrites.cz

Zboží je k dostání ve vybraných prodejnách Albert.

10-15 min
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Vodňanská kachna pro
Váš slavnostní stůl!
Prodejny Albert nabízejí široký sortiment
kachních výrobků od značky Vodňanská kachna.
www.vodnanskadrubez.cz

S přírodou Si rozumíme

Selský jogurt
zrající v kelímku
• Hustý a přírodní
• Obsahuje bifidobakterie
a lactobacily
• Nízký obsah tuku
www.mlekarna-kunin.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Pizza s tradicí

Originální receptury, poctivé suroviny, skvělá chuť.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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další recepty najdete na:

www.mojedione.cz
www.facebook.com/mojedione.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Bulka z kamenné
pece se slunečnicí

díky bohatému posypu je každé
zakousnutí do této oblíbené,
vícezrnné bulky zážitkem.
Pečení slunečnicových
semínek na kamenných
deskách dodává
pečivu příjemnou
oříškovou chuť.

E
V ÝR O B
ČESKÝ
NCÍ
S GAR A
Y...
KVA L IT

A!
NOVINK
Žitná žemle

nejpřirozenějším
využitím žitného
zrna, je pekařský
výrobek.
Pyšní se výbornou
chutí a dlouhodobou
čerstvostí.

K

Kaiserka cereální

patří k velice oblíbenému druhu pečiva
v prodejnách Albert. Pro kaiserku cereální je
důležitou složkou vysoký obsah cereálií společně
s vyšším obsahem vláknin, které přináší
příjemný pocit nasycenosti. Kaiserka je poctivé
pečivo z prvotřídních surovin.

Dalamánek

jedná se o tradiční, české pečivo
s určitou nostalgií chutí k našemu
dětství.Křupavá a dozlatova vypečená
kůrka, typická vůně a chuť, která je
zvýrazněna kmínem a solí.

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz

Vyberte tu
nejjemnější péči
pro vaši rodinu

komiks

1.

čtyři
sladká
jablka

« Jablka oloupejte a vykrojte
jádřinec tak, aby se uprostřed
vytvořila dutina. »

2.

Smíchejte 3/4 hrnku
3. «mléka,
1 žloutek, vanilkový

4.

cukr, 6–8 lžic hladké mouky
v těstíčko, nakonec přidejte
sníh ušlehaný ze dvou bílků
a špetky soli.»

« Nakrájejte je asi na 1 cm široká
kolečka a pokapejte citronovou
šťávou. »

5.

6.

« Ve vyšší vrstvě oleje jablka
zprudka osmažte. »
74 	

« Obalte kolečka v těstíčku. »

« Přebytečný olej nechte okapat na
papírovém ubrousku. »

7.

« Obalte nebo posypte moučkovým
cukrem smíchaným se skořicí. »
ŘÍJEN · LISTOPAD | ALBERT.CZ

K dostání ve vybraných
prodejnách Albert.

