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V KUCHYNI

JEMNÉ KRŮTÍ MASO
VE TŘECH CHUTÍCH
ZDRAVÉ SVAČINKY
NA VÝLET I DO ŠKOLY
ROZMAZLETE SE
AVOKÁDEM
UŽIJTE SI
HOUBOVÉ
ŽNĚ

oslavte s námi pozdní léto
noblesní ovocná úroda plná barev

Magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert

zdarma

ČEŠI MAJÍ NOVOU ZNAČKU

EXKLU
ZIVNĚ
V ALBE
RTU
KVALITA JEN OD
ČESKÝCH VÝROBCŮ
Z ČESKÝCH SUROVIN
VYROBENÉ POUZE V ČR

www.ceska-chut.cz
Tradiční koláče
V každém koláči od babičky je vždycky
hodně náplně a těsto je díky poctivému
kynutí krásně nadýchané. Stejně jsou na
tom naše koláče, které budete milovat
jako ty babiččiny!

Excelentní majonéza
Naše Excelentní majonéza
obsahuje opravdu hodně vajíček
a je poctivě vyšlehaná. Nepatří
do ní žádné umělé konzervanty,
barviva ani stabilizátory.
Proto má skvělou chuť
a jedinečnou konzistenci stejně
jako vaše domácí.

Piškoty
Vyrobeny přesně tak,
jak je máte rádi a jak si
je pamatujete z dětství.
Z českých surovin, podle
tradiční receptury,
poctivé a kulaté.
Uvidíte sami, až je
namočíte do čaje!

Jahodový dezert
ze zakysané smetany
Co může být lepšího než pravá
chuť dokonale husté smetany
a sladkých jahod! Vychutnat si ji
můžete díky tomuto jedinečnému,
poctivému dezertu.

Vysočina
Víte proč má naše Vysočina víc masa než kolik opravdu
váží? Protože podle tradiční receptury dáme na 100 g
Vysočiny 120 g masa a necháme ji poctivě vyschnout
do její dokonalé podoby a chuti.
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na začátek

Milé čtenářky a milí čtenáři,

prázdninová atmosféra vrcholí a já věřím, že si konec léta užíváte plnými doušky.
I přesto doufám, že si najdete chvilku a vyzkoušíte některé z našich nejnovějších
receptů, které jsme pro vás připravili.
Měsíc srpen nám již tradičně přináší velkolepou sklizeň toho nejlepšího z našich
polí, zahrad a sadů. Nádherně vybarvené a šťavnaté plody jsou po tropické sezoně
přímo nabité sluncem a nabádají ke kreativnímu zpracování. Dozrávají blumy,
švestky, vinné hrozny a někteří na zahradě možná sklízejí i sladké fíky, které se
k nám běžně dostávají spíše z jižnějších krajin. Vybrali jsme pro vás hned několik
opravdu lákavých inspirací.
Zkuste projednou klasické ovocné knedlíky vyměnit za jemnější variantu
v podobě tvarohových nočků se švestkovou omáčkou nebo si upečte kuře
s hroznovým vínem. Mým osobním tipem je švestkový sorbet s limetkovou šťávou,
a protože to určitě bude láska na první lžičku, připravte si ho do zásoby rovnou ve
dvojitém množství.
Dovolená strávená na nějakém příjemném místě vás určitě nabila energií
a vitalitou, přesto je dobré také věnovat pozornost vašemu zdraví. Tentokrát jsme
zaostřili na avokádo, které pro vás pod zelenou slupkou schovává jen to nejlepší.
O jeho původu či blahodárných a léčivých účincích se více dozvíte v rubrice
Porce zdraví, kde vám poradíme, jak s avokádem pracovat. Recepty z něj existují
v nepřeberném množství, zkuste začít s těmi od Alberta, a uvidíte, jak lehce
vykouzlíte netradiční studenou polévku či rafinovaný dezert.
Příjemné podvečery a víkendy ještě stále lákají k venkovnímu posezení, ke
kterému zcela neodmyslitelně patří i grilování. Mistr Zdeněk Pohlreich pro vás
tentokrát přichystal recept na krůtí závitky, které budete mít připravené vcukuletu.
Přeji vám báječný konec léta.

Anna Tošovská
šéfredaktorka
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Jiskrné jako Ohňová země
a svěží jako vánek z And.

Seznam receptů
VYBERTE SI PODLE SVÉHO GUSTA:

bezlepkové

veganské

vegetariánské

hlavní jídlo
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Hurá do školy!

I když prázdniny ještě zdaleka nekončí,
v našich hypermarketech najdete kompletní
výbavu pro malé i velké školáky, tedy vše
od psacích potřeb po parádní značkové
batohy. S námi vás začátek školního
roku nepřekvapí!
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Postupně oblékáme produkty
do nového designu a rozšiřujeme
řadu Nature's Promise tak, aby
každé vaše jídlo mohlo být zdravé
a přitom chutné.
SR PEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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Nejlepší svačinky
pro vaše školáky
Kdo chce dostávat jedničky, musí se pořádně
najíst. Vybírejte pro děti suroviny v bio kvalitě,
nutričně hodnotné pečivo a libovou šunku.
Pro sladkou variantu se inspirujte recepty na
rozinkové sušenky či jogurtovou misku s čerstvým
ovocem a müsli. A když je dáte do pěkné krabičky,
půjde učení hned o poznání lépe! Do školní
aktovky nezapomeňte přidat džusíky Albert
s podílem ovocné složky 100 %.

Eidam
plátky 30 %

Svačinový špíz

Kdo říká, že šunka patří jenom
na pečivo? Kousky čerstvé
zeleniny, sýru a srolované
proužky šunky napíchejte na
špejli a odlomte ostrou špičku.

Plátkový sýr,
vyrobený z českého
mléka, je ideální pro
rychlou přípravu
obložených chlebů.

RETRO šunka nejvyšší jakosti
Vepřová šunka obshahuje 93 % masa,
je bez glutamátu, lepku, sóji a košenily.
Naleznete ji v oddělení pultového prodeje.

Vrstvený toust

Krůtí šunka
Vařená šunka
výběrové kvality je
vyrobená z krůtích
prsou. Výrobek je
bez lepku a bez
glutamátu.
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Takovou toustovou věž ještě
nikdo ve škole neměl! Mezi dva
plátky žitného chleba namažte
bylinkové žervé a obložte plátkem
šunky. Přidejte ještě další vrstvu
náplně, tentokrát se zeleninovou
pomazánkou, sýrem a listovým
salátem.

Žitný chléb
Obsahuje vysoký
podíl žitné mouky
a má hodně
vlákniny. Žito
celkově zlepšuje
trávení a posiluje
imunitu.
SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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Nature's Promise Bio
ovesné vločky
Vyzkoušejte pečení s ovesnými
vločkami. Oves je velice výživná
obilnina s vysokým obsahem
vlákniny a vitamínů.

K rozinkám
můžete přidat
libovolné
sušené ovoce,
semínka nebo
oříšky. Můžete
rovnou použít
i oblíbenou
müsli směs.

Rozinkové sušenky

Tak jednoduché, že napodruhé
už je děti zvládnou připravit skoro
celé samy.
4 porce
30 minut přípravy
velmi snadné
120 g másla
120 g hnědého cukru krupice
1 vanilkový cukr
1 vejce
120 g hladké mouky (nejlépe celozrnné)
1/2 lžičky prášku do pečiva
špetka soli
špetka skořice
140 g ovesných vloček
100 g rozinek

• Změklé máslo a oba cukry ušlehejte
do pěny. Zapracujte vajíčko. Mouku
smíchejte s práškem do pečiva, solí
a skořicí a přidejte k máslovému
základu. Přisypte vločky a rozinky.
Těsto nechte hodinu vychladit.
• Lžící odkrajujte bochánky těsta
a dávejte na plech vyložený pečicím
papírem. Pečte 10–15 minut při 180 °C.
Poté nechte vychladnout.

Müsli

Nature's
Promise Bio
bílý jogurt 3 %

Obsahuje 50 % sušeného
ovoce, ořechů a semínek.
Stačí ho přidat do jogurtu
společně s kousky
čerstvého ovoce a máte
hotovo.

Jogurt
z ekologického
zemědělství je
zárukou nejvyšší
kvality.

Jogurtová miska

Nechte děti, ať si svačinu
zamíchají samy. Bude jim pak
chutnat mnohem víc! Bílý jogurt
ochuťte trochou javorového sirupu
a zvlášť do misky připravte müsli
a nakrájené ovoce.

SR PEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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Ochlaďte se
a dobijte energii
Jupí koktejl sirup Margarita
granátové jablko
Pro horké letní večery si připravte
nealkoholický koktejl s příchutí
klasické Margarity, kterým potěšíte
celou rodinu. Bude vám stačit led,
sodovka a plátek limety na ozdobu.

Překvapení od
mimoňů

Něco sladkého
na zub

Kdo si hraje, nezlobí

Nutella B-ready

Sadu veselých samolepek
a vystřihovánek doplňuje píšťalka
a lízátko.

Milovníci Nutelly ocení novinku
v podobě vaflových tyčinek
s oříškovým krémem.

Pally čokoládové sušenky

Energetický nápoj Monster
Naberte rychlost jako formule 1.
Limitovaná edice energetického
nápoje britského pilota F1
Lewise Hamiltona má název „44“.
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Lízátka Chupa
Chups

K čaji nebo kávě si pochutnejte na
lahodných ovesných sušenkách
s kousky čokolády.

Lízátka v plechové dóze
s hravými motivy potěší
nejen ty nejmenší.

SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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Od Alberta přímo
na váš stůl
Vyzkoušejte novou recepturu
našich hotových jídel, která
jde ruku v ruce s novým
designem. Vše je mimořádně
jednoduché na přípravu.
Stačí tři minuty v mikrovlnce
a máte oběd jako od maminky.

Kung-pao
z kuřecího masa
je absolutní
klasika asijské
kuchyně.
Nezapomněli
jsme ale ani
na tu českou –
pochutnejte si
například na
rajské omáčce,
znojemské
pečeni nebo
španělském
ptáčkovi.
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Arašídová polévka
vás potěší krémovou
konzistencí
a exotickou chutí.
V této řadě najdete
i další polévky,
jako například
tomatovou či
houbovou.
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Novinky
do vaší
koupelny

Pro fanoušky
fotbalu je jako
stvořená speciální
edice kosmetické
řady Adidas.

Květiny z Alberta

Udělejte radost svým blízkým nebo si je prostě
dejte doma do vázy. Každé úterý a čtvrtek
vám přinášíme širokou nabídku čerstvých
řezaných květin.
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Pohádkové mydlinky
pro děti

Vaše hrdiny z filmových pláten
nyní můžete obdivovat i u vás
v koupelně.

SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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S grilem ještě nekončíme
Grilovací tyčinky s česnekovým dipem
a salátem z pečených paprik
4 porce
60 minut
 elmi
v
snadné
PAPRI KOV Ý SAL ÁT

4 červené papriky
1 lžíce olivového
oleje
2 stroužky
česneku
1 lžička octa
špetka hnědého
cukru
Č E S N E KOV Ý D I P

4 stroužky
česneku
1 lžička soli
1 lžíce oleje
1 lžička citronové
šťávy
180 g zakysané
smetany

• Papriky překrojte na polovinu
a vyřízněte semínka. Dejte na gril
a nasucho opékejte tak dlouho, až se na
většině slupky udělají černé puchýřky.
Papriky hned vložte do mikrotenového
sáčku a zavažte. Po pár minutách
papriky vyndejte a odstraňte slupku.
Nakrájejte na plátky a přesuňte do mísy.
• Na pánvi rozehřejte olivový olej
a pomalu na něm opečte česnek
nakrájený na plátky, neměl by
zhnědnout. Opečený česnek v oleji
nalijte k paprikám a promíchejte. Chuť
salátu dotáhněte octem a případně
špetkou hnědého cukru.
• Oloupejte česnek, utřete ho se solí.
V misce česnek prošlehejte s olejem
a citronovou šťávou. Poté vmíchejte
zakysanou smetanu.
• Grilovací tyčinky opečte 15–20 minut
na grilu a podávejte s česnekovým
dipem a paprikovým salátem.

340 g grilovacích
tyčinek se sýrem

Grilovací tyčinky se sýrem
Tyčinky z vepřového (60 %)
a hovězího (15 %) masa doplněné o 10 %
eidamu mají jedinečnou chuť díky
kombinaci koření a sušené papriky.

4 porce
40 minut
 elmi
v
snadné
2 barevné papriky
400 g brokolice
300 g zelených
fazolek
1 palice česneku
1 klas kukuřice
olivový olej
sůl, pepř
1 lžička oregana
1 lžička mleté
papriky
500 g krůtích
klobás na gril

SR PEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ

Grilovaná krůtí klobása
se zeleninou z jedné
pánve
• Papriky nakrájejte a brokolici rozdělte
na růžičky. Fazolkám odstraňte stopky,
dlouhé překrojte a menší můžete
nechat vcelku. Česnek nakrájejte na
plátky.
• Kukuřici nakrájejte na kolečka silná
maximálně 1 centimetr. Všechnu
zeleninu dejte na plech vyložený
pečicím papírem. Pokapejte
olivovým olejem, osolte, posypte
kořením a promíchejte. Dejte péct
do trouby na 180 °C. Po 15 minutách
směs promíchejte a vraťte na další
čtvrthodinu k dopečení.
• Klobásu opečte na grilu a podávejte
s pečenou zeleninou.

Krůtí klobása
na gril
Dietnější variantou
na gril je krůtí
klobása bez lepku,
sóji a glutamátu.
Obsahuje 90 %
masa.
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Zkus to malinově
Aktivní životní styl je fenoménem dneška.
Jedná se o životní postoj, kdy komplexně
myslíme na své zdraví, svou tělesnou zdatnost. Zjednodušeně řečeno, staráme se
o své tělo a duši. Aktivně se bráníme stresu
a všem negativním dopadům současné
hektické a uspěchané doby. Zaměstnání,
osobní život na nás kladou stále větší úkoly
a nároky. Stres, pocit vyhoření, únava,
deprese a jiné problémy se týkají mnohých
z nás.
Aktivní životní styl je jedním ze způsobů,
jak těmto nástrahám nejlépe čelit.
Odborníci, ale i laici doporučují zaručené
recepty, tréninkové plány nebo stravovací
doporučení, jak pomoci tělu a duši.

Podle většiny specialistů je právě strava
jednou z nejdůležitějších součástí aktivního
životního stylu.
Jaké jsou správné stravovací návyky
a kterým chybám se dokážeme snadno
vyhnout? Optimální variantou je nechat si
sestavit individuální stravovací plán od výživového poradce. Ruku na srdce, kdo
z nás už někdy vyzkoušel nějakou dietu,
tak dobře ví, jak obtížné je dodržet všechny
jednotlivé kroky.
Možná by ale stačilo věnovat větší
pozornost tomu, co jíme, a pokusit se
naplánovat čas tak, aby nám zbylo i více
prostoru pro sport a pohyb.
Vyvážená strava by ideálně měla být
složena z kvalitních potravin přinášejících
optimální poměr živin, proteinů, vitaminů

a minerálů. Strava má být rozdělená podle
nutričních studií nejlépe do 5 jídel denně.
Velké, hlavní jídlo je doplněno o několik
menších jídel, která můžeme pro
zjednodušení nazývat svačinka.
Svačinky se ale mohou stát pověstným
kamenem úrazu u vyvážené stravy.
Jakou svačinku nejlépe zvolit? Jakou
svačinku si bez problémů můžete dopřát?
Můžete si na svačince smlsnout? Máme
pro vás řešení! Chlazená tyčinka Joghurt
Schnitte splňuje všechny atributy svačinky
nejen v rámci vyvážené stravy. Základem
chlazeného snacku v praktickém balení
jsou dva delikátní piškoty s kakaovou
příchutí, mlékem a jogurtovým krémem.
Původní tyčinku s citronovou příchutí nyní
doplňuje NOVINKA se zcela novou příchutí.
Malina. Vyzkoušejte svačinku Joghurt
Schnitte s malinovou příchutí. Budete mít
jistotu, že tělu dodáte potřebnou porci
energie a svěžesti pro každý den.
Stejně jako Schnitte s citronovou příchutí
se i Joghurt Schnitte Malina vyrábí
v německé pobočce společnosti Ferrero
ve Stadtallendorfu.

Zkuste to malinově
a smlsněte si na
Joghurt Schnitte Malina!

cherokee

PODZIM V ALBERTU S Cherokee
Pomalu, ale jistě se blíží konec prázdnin. Rozlučte se s nimi
stylově a připravte své nejmenší na první školní den.
V našich hypermarketech najdete vždy ty nejlepší
kousky z módní kolekce Cherokee.
Více inspirace na www.cherokee.albert.cz

KOŠILE S KRAJKOU · 299 Kč
SUKNĚ S KRAJKOU · 249 Kč

TRIČKO S POTISKEM · 189 Kč
KOŠILE · 229 Kč

JEGGINS · 299 Kč

KALHOTY S KŠANDAMI · 399 Kč

SR PEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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z dovolené

ROVNOU NA TALÍŘ
Rychlé večeře tentokrát nezapřou inspiraci zážitky z prázdninových
cest. Ať už jste se slunili ve Středomoří, poznávali exotické
končiny nebo sbírali houby na chalupě, jedno mají tahle jídla
společné – za půl hodiny máte uvařeno a můžete zvát ke stolu.
FOTO:

Michal Ureš FOOD STYLING: Lenka Táchová DECOR STYLING: Karolína Stará

Plněné velké
žampiony
Klobouky velkých
krémových žampionů
si přímo říkají o dobrou
náplň. Vyzkoušejte je se
směsí cuket a paprik,
protože povedených letních
receptů z těchto surovin
není v sezoně nikdy dost.
4 porce
30 minut přípravy
velmi snadné
4 velké žampiony nebo portobella
olivový olej
1 malá cibule
1 cuketa
1 červená paprika
6 kusů sušených rajčat
2 stroužky česneku
1/2 lžičky sušeného oregana
hrst čerstvého špenátu
sůl, pepř
2 lžíce strouhaného parmazánu

V našich prodejnách samozřejmě
během houbové sezony naleznete
širokou nabídku čerstvých hub, jako
jsou různé druhy žampionů a hlíva
ústřičná. Doporučujeme také sušené
lesní houby, které by rozhodně
neměly chybět ve vaší spižírně.
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·· Z hub odlomte nebo odřízněte nohy.
Kloboučky zvenku potřete olivovým
olejem a připravte do pekáče. Cibuli
nakrájejte na kostičky, cuketu, papriku
a sušená rajčata na malé kousky, česnek nasekejte. Přidejte oregano.
·· Cibuli opékejte pět minut na rozehřátém olivovém oleji. Přidejte nakrájené
cukety a papriku. Až změknou, přisypejte také sušená rajčata. Nakonec přidejte česnek a špenát. Stáhněte z plotny
a nechte trochu vychladnout. Podle potřeby přidejte sůl a pepř.
·· Dovnitř houbových kloboučků nasypte parmazán a navršte zeleninovou
směs. Zapékejte dvacet minut v troubě
při teplotě 180 °C.

SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ

* tip
Odkrojené nohy hub
nevyhazujte. Nakrájejte
je nadrobno a přidejte do
zeleninové náplně.

Olivový olej

i

ENERGIE: 267 kcal / 13 %
BÍLKOVINY: 14,2 g / 28 %
TUKY: 12,2 g / 17 %
SACHARIDY: 26,1 g / 10 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.

Vysoce kvalitní
olivový olej je
vyráběný dle
staleté tradice.
Je lisovaný z oliv,
které dozrály
pod horkým
španělským
sluncem.

na každý den
C
E
I
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C

ENERGIE: 254 kcal / 13 %
BÍLKOVINY: 7,3 g / 15 %
TUKY: 5,7 g / 8 %
SACHARIDY: 44,3 g / 16 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.

R

i

K

Hotový tabouleh můžete rovnou
podávat, ideální je ale nechat ho
chvilku uležet, aby bulgur stihl
nasáknout chuť dresinku.

O

* tip

P

·· Na dresink dejte olivový olej, citronovou šťávu a nasekaný česnek do hrnku
a dobře prošlehejte vidličkou.
·· Bulgur připravte podle návodu na
obalu a nechte vychladnout. Přendejte do salátové mísy, přidejte nadrobno
nakrájená rajčata a cibulky, nasekanou
petrželku a mátu. Zalijte připraveným
dresinkem a dobře promíchejte.

A

velmi snadné
2 lžíce olivového oleje
3 lžíce šťávy z citronu
3 stroužky česneku
150 g bulguru
10–15 cherry rajčat
svazek jarních cibulek
svazek petrželky
2 lžíce nasekané čerstvé máty

Z

25 minut přípravy

A

4 porce

Tato příloha má příjemnou
oříškovou chuť a je hned
hotová. Bulgur je také
bohatým zdrojem vlákniny
a vitamínů.

N

Nejdůležitější na tomto
salátu je hodně, ale
opravdu hodně petržele.
Tabouleh pochází z Blízkého
východu a v různých
variacích si ho můžete
dát v celém Středomoří.

Nature's Promise Bio
bulgur

18

Bulgurový
tabouleh

na každý den

* tip
Zelného salátu si udělejte víc
a budete mít i na druhý den.
Uleželý je ještě lepší.

Kebab se
zelným salátem
a jogurtovým
dipem
Na skvělý kebab už nemusíte
ke stánku s rychlým
občerstvením! V této
vychytané domácí verzi ho
můžete mít k večeři už dnes.
4 porce
30 minut přípravy
velmi snadné
500 g výrobku z mletého hovězího masa
50 g fety
1 vejce
1 cibule
2 stroužky česneku
1/2 lžičky mletého římského kmínu
hrst máty
hrst hladkolisté petrželky
sůl, pepř
olivový olej
300 ml farmářského jogurtu
půl hlávky červeného zelí
1 lžíci šťávy z citronu
pita chleba

Výrobek z mletého
hovězího masa

i

ENERGIE: 663 kcal / 33 %
BÍLKOVINY: 36,8 g / 74 %
TUKY: 36,5 g / 52 %
SACHARIDY: 50,3 g / 19 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.

Mleté hovězí maso je
vzhledem k nízkému
obsahu tuku vhodné na
omáčky k těstovinám i na
zapečené pokrmy.

·· Mleté maso a nadrobenou fetu dejte
do mísy. Přidejte vejce, cibuli nakrájenou na drobné kostičky, jeden prolisovaný česnek, římský kmín a nakrájené
bylinky. Trochu máty nechte stranou do
dresinku. Podle chuti osolte a opepřete.
·· Navlhčenýma rukama vytvarujte
masovou směs na špejle. Potřete trochou oleje a opékejte 10 minut.
·· Zelí nakrouhejte na jemné nudličky.
Zalijte lžící olivového oleje a posypte
lžičkou soli. Poté zelí promněte rukama
mezi prsty, aby pěkně zkřehlo.
·· Jogurt smíchejte se zbylou mátou,
česnekem a citronovou šťávou. Přidejte
podle potřeby sůl a pepř.
·· Do pita chlebů dejte porci zelného salátu, zakápněte jogurtovým dresinkem
a přidejte pečený kebab.
SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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Ďábelská
kukuřice
O tom, jak s grácií jíst
kukuřičný klas, byla
v Americe dokonce sepsána
celá knížka. A přitom
nejlepší na tomto jídle
právě je, že můžete celou
etiketu hodit za hlavu,
popadnout kukuřici do
rukou a s gustem okusovat.
4 porce
20 minut přípravy
velmi snadné
1 chilli paprička
80 g změklého másla
1 lžička strouhaného čerstvého zázvoru
2 lžíce čerstvého koriandru
sůl
1 lžička limetové šťávy
4 kukuřičné klasy

·· Z chilli papričky odstraňte semínka a nakrájejte nadrobno. Pokud máte
rádi hodně pálivé, můžete semínka ponechat. Přidejte ke změklému máslu,
přisypejte zázvor, koriandr, sůl, zakápněte limetovou šťávou a promíchejte
vidličkou.
·· Kukuřice oloupejte a odstraňte vlákna. Ze všech stran potřete ochuceným
máslem, osolte a poté ze všech stran
opečte na grilu.

* tip

i

Ochucené máslo si můžete
připravit dopředu a uchovat
v lednici.

ENERGIE: 365 kcal / 18 %
BÍLKOVINY: 9 g / 17 %
TUKY: 21 g / 30 %
SACHARIDY: 49 g / 18 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
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Čerstvý
koriandr
Tato silně
aromatická rostlina
se využívá nejen
v gastronomii,
ale i v léčitelství.
Hodí se do salátů,
pomazánek
i zálivek.

na každý den

* tip
Lesní houby lze také nahradit
směsí žampionů a hlívy ústřičné.
U nás v Albertu také koupíte
směsi sušených hub.

Houbový quiche
I když jsou smaženice
a houbové řízky stokrát
osvědčená klasika, někdy
to prostě chce změnu.
4 porce
30 minut přípravy
velmi snadné
2 lžíce másla
1 listové těsto
1 pórek
250 g čerstvých lesních hub
2 vejce
250 ml smetany ke šlehání
80 g žervé
100 g tvrdého sýru
sůl, pepř

·· Koláčovou nebo dortovou formu
o průměru 24 cm zlehka vymažte máslem a rukou namačkejte těsto do formy.
Přečnívající okraje odkrojte.
·· Pórek nakrájejte na kolečka a cca
pět minut ho opékejte na rozpuštěném
másle. Přidejte očištěné a nakrájené
houby a nechte opékat ještě 10 minut.
Potom směs přesuňte do připraveného
korpusu.
·· V misce prošlehejte vajíčka, smetanu
a žervé s trochou soli a pepře. Přidejte nastrouhaný tvrdý sýr, promíchejte
a nalijte do korpusu na pórek a houby.
Pečte 20 minut při teplotě 200 °C, až
se náplň zpevní. Nechte zchladnout
ve formě, poté nakrájejte a podávejte.

Listové těsto
Těsto je připravené
na pečicím papíře.
Stačí jen rozvinout
a péct.

i

ENERGIE: 711 kcal / 36 %
BÍLKOVINY: 21,2 g / 42 %
TUKY: 53,7 g / 77 %
SACHARIDY: 39 g / 14 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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WWW.CANTIWINE.COM
Exkluzivně u nás

učíme se od mistra

Vyhrajte grilování
se Zdeňkem
Pohlreichem na
jeho farmě a jiné
skvělé ceny.
Soutěžte s námi na

www.gril.albert.cz

KRŮTÍ maso
podle Zdeňka Pohlreicha

Krůta má devatero druhů mas, která se hodí na různé úpravy. Můžete
je péct, grilovat, dusit… Díky radám od šéfa budete vědět, jak na to,
aby se maso nevysušilo, nebo s čím ho ideálně kombinovat.
FOTO:

Marek Bartoš FOOD STYLING: Marek Všetečka DECOR STYLING: Johana Střížková
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NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: BUTLERS, POTTEN&PANNEN, FLOWERS & LIVING, EMA MAMISU, APROPOS

Stačí jednoduché
dochucení:
provensálské
byliny, olivový
olej a slanina dají
vyniknout jemnému
masu.
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* tip
Ke šťavnatým špízům se
skvěle hodí jednoduchá
domácí tatarka, kterou
si připravíte ze zakysané
smetany s trochou
majonézy, nadrobno
nakrájených kyselých
okurek a červené cibule.
Zakápněte citronem, osolte
a opepřete. Nebo se hodí
jogurtový dip s bylinkami
a jarní cibulkou.

Závitky
z krůtího masa
se slaninou
Maso z krůtích prsou se při
grilování skvěle doplňuje
s anglickou slaninou,
nemusíte mít obavu, že by se
vysušilo.
4 porce
20 minut přípravy
15–20 minut grilování
velmi snadné
600 g krůtích prsou
olivový olej
provensálské byliny
sůl, pepř
10–14 plátků anglické slaniny

·· Z krůtích prsou nakrájejte delší, užší
plátky asi půl centimetru silné (rozměrem by se měly blížit plátkům anglické
slaniny). Každý kousek masa potřete olivovým olejem, posypte provensálským
kořením, osolte a opepřete.
·· Na každý plátek masa položte plátek
anglické slaniny, zaviňte a zajistěte špejlí. Menší závitky můžete napíchnout na
špejli po dvou třech kusech jako špíz.
·· Grilujte nejprve zprudka z obou stran,
poté nechte dojít na nepřímém žáru, aby
se maso důkladně propeklo.

Krůtí prsní
řízky

SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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Pikantní
krůtí steaky
s ananasovou
a melounovou
salsou

* tip
Skvělou salsu připravíte také například
z manga – stačí přidat nasekanou cibulku,
koriandr a chilli papričku.

Příjemně pikantní
a s nádechem exotiky
– i takové umí být krůtí
maso. To ze spodních
částí stehen se chuťově
blíží křehkému telecímu.
4 porcí
 0 minut přípravy
2
10 minut grilování
velmi snadné
100 ml olivového oleje
3 lžíce worcesterové omáčky
1 chilli paprička
1 hrst čerstvého koriandru
800 g řízků ze spodního stehna
sůl
M E LO U N OVÁ SAL SA

¼ malého melounu
1 červená cibule
1 citron
1 hrst koriandru
ANANAS OVÁ SAL SA

½ malého ananasu
1 chilli paprička
1 větší rajče
2 jarní cibulky
1 limeta
olivový olej
sůl

·· Smíchejte olivový olej, worcesterovou omáčku, nasekanou chilli
papričku a koriandr. Řízky naložte do marinády alespoň na tři hodiny. Před tepelnou úpravou maso
lehce osolte.
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·· Grilujte z obou stran tak, aby
bylo maso důkladně propečené,
ale nevysušilo se. Pět minut z každé strany by mělo stačit.
·· Na melounovou salsu pokrájejte meloun a červenou cibuli na
drobné kousky. Zakápněte citronovou šťávou a smíchejte s nasekaným koriandrem.

·· Na ananasovou salsu oloupejte
ananas a pokrájejte ho nadrobno.
Přidejte nasekanou chilli papričku, rajče zbavené semínek pokrájené nadrobno a nasekané jarní
cibulky. Zakápněte limetovou
šťávou, olivovým olejem, osolte
a promíchejte.

Krůtí spodní
stehna
SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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Krůtí stehna
dušená
v červeném víně
Spodní krůtí stehna jsou
ideální na dušení v celku.
Díky spoustě zeleniny
a pomalé úpravě získáte
výbornou omáčku.
4 porce
 0 minut přípravy
3
1–2 hodiny dušení
velmi snadné
2 spodní krůtí stehna
sůl a pepř
olivový olej
2 větší cibule
2 mrkve
2 stonky řapíkatého celeru
2 stroužky česneku
4 snítky rozmarýnu
1 konzerva rajčat
0,5 l červeného vína (Cabernet
Sauvignon)

·· Krůtí stehna osolte, opepřete a zprudka opečte na olivovém oleji, aby se maso
zatáhlo. Poté je vyjměte z hrnce.
·· Cibuli pokrájejte na klínky, mrkev na
kolečka, řapíkatý celer na kousky. Ve
výpeku krátce orestujte cibuli, mrkev,
řapíkatý celer a nasekaný česnek. Stehna vraťte do hrnce, přidejte větvičky rozmarýnu, konzervu rajčat a zalijte vínem.
Přiklopte a duste, dokud maso nezměkne a nebude mít tendenci odpadávat od
kosti. Čas závisí na velikosti stehen.
·· Pokud je omáčka řidší, vyjměte maso
a omáčku ještě chvíli redukujte bez
poklice.

* tip
Ideální přílohou je rýže,
ale můžete si připravit
i kuskus nebo bulgur.
K pokrmu si dopřejte
červené víno Cabernet
Sauvignon z exkluzivní
řady vín Moravian
Collection.

Cabernet
Sauvignon
pozdní sběr
SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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avokádo
TROCHU ZVLÁŠTNÍ OVOCE

Skutečně nejde o překlep,
avokádo se doopravdy řadí
mezi ovoce. Neobsahuje
téměř žádné cukry, zato
je nezvykle bohaté na
zdravé tuky.
Michal Ureš
Lenka Táchová
DECOR STYLING: Karolína Stará
FOTO:

FOOD STYLING:

Avokádo
V našich
obchodech
najdete zralá
avokáda včetně
mini odrůdy.
Vyberte si velikost
podle způsobu
použití.
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JAK PŘI PR AVIT
AVO K ÁD O

1.

Rozkrojte avokádo
podélně nožem
a zajeďte až k pecce.
Poté uchopte avokádo
oběma rukama
a kroucením oddělte
obě poloviny od sebe.
Je to stejný pohyb,
jako kdybyste se je
snažili rozšroubovat.

2.

i
Pochází ze Střední Ameriky a rodí se
na stromě s půvabným jménem hruškovec přelahodný. Jeho pěstování se
rozšířilo téměř po celém teplém pásu
a v poslední době bere svět zdravého
vaření doslova ztečí. Není se čemu
divit. Avokádo má velmi vysokou
nutriční hodnotu a navíc jemnou
neutrální chuť. Zelená smoothie,
saláty nebo pomazánky si bez něj
už nedovedeme představit.
Pro svoji krémovou konzistenci je
velmi vyhledávané v raw kuchyni, která jej využívá jako rostlinnou alterna-

dejte si
avokádo,
protože...
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Budete lépe vidět!
Avokádo je
doslova nabušené
vitamínem K, který
pomáhá předcházet
onemocnění zraku.
Kromě něj obsahuje
ještě dalších
dvacet vitamínů
a minerálních látek.

Pecku snadno vyjmete
pomocí ostrého
nože. Uchopte půlku
avokáda do jedné ruky,
do druhé vezměte nůž
a energickým švihem
ho zasekněte do
pecky. Nůž pootočte
a pecka se sama
vyloupne.

3.

Pak už můžete dužinu
vydlabat lžící. Pokud ji
chcete nechat vcelku,
rozkrojte vypeckované
avokádo na čtvrtiny
a potom už snadno
stáhnete slupku.

tivu másla ve slaných a hlavně sladkých receptech. Z avokáda se připravují
nepečené dorty, krásně zelené zmrzliny nebo našlehaná avokádová pěna
s kakaem, která je k nerozeznání od
pravé čokoládové. Avokádo se používá
také do teplých pokrmů a jednoduše se
dá i ogrilovat, což je skvělý způsob, jak
zpracovat méně vyzrálé plody.
Vybrat pěkně zralé avokádo je základ.
Bez toho ani sebelepší recept nebude
fungovat. Dobře prohlédněte slupku,
aby neměla promáčkliny a nebyla poškozená. Potom jemně uchopte avokádo do dlaně. Pokud je na pohmat
lehce pružné, je to přesně ono. Blátivě
měkké plody určitě neberte. U hodně
tvrdých plodů ještě je šance nechat
je dozrát při pokojové teplotě. Pro
urychlení zrání funguje trik umístit avokádo do mísy spolu s banány,
které zrání urychlí. Dužina zralého
avokáda má charakteristickou žlutou
barvu. Pokud je jasně zelená, znamená
to, že avokádo není zralé. U přezrálých
plodů je zase hnědá až šedá.
Na českém trhu se nejčastěji setkáte s dvěma druhy avokáda, které
se liší tvarem i barvou slupky. První
tvarem skutečně připomínají hrušku a mají hladkou slupku sytě zelené
barvy. Druhý typ, zvaný Hass, má tvar
spíše oválný a tmavě hnědá slupka
je výrazně hrbolatá. Můžete potkat
i avokáda téměř kulatá nebo drobnou
mini verzi.

Rozhýbáte zažívání!
Díky vysokému
obsahu vlákniny
dobře zasytí
a zároveň pomohou
při snižování váhy.

Zlepší se vám pleť!
Avokádový olej se
hojně využívá na pleť
i na vlasy. Pozitivní
účinky se projeví i při
konzumaci avokáda.

Vyhnete se cukru!
I když je avokádo
ovoce, obsahuje
naprosto mizivé
množství cukru.

Obsahuje tuk, ale
ten správný!
Avokádo opravdu
je hodně tučné,
ale jedná se o tzv.
mononenasycené
mastné kyseliny,
u kterých se
předpokládá,
že chrání proti
srdečním chorobám
a ateroskleróze.
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Studená
avokádová
polévka
Chytrý recept do
horkých letních dnů,
který osvěží. Navíc
je hotový na jedno
stisknutí tlačítka na
vašem mixéru.
4 porce
15
 minut přípravy
+ chlazení
velmi snadné
1 avokádo
1 salátová okurka
1 stroužek česneku
1 lžička čerstvého zázvoru
250 ml podmáslí
1 citron
1 lžíce olivového oleje
4 lžíce zakysané smetany
pár lístků čerstvé bazalky

* tip
Polévku provoňte bylinkami
– rozmixujte bazalku rovnou
s avokádem! Hodit se bude také
petrželka i špetka máty.
·· Avokádo rozkrojte na polovinu. Vyjměte pecku, dužinu vydlabejte a dejte
do mixéru. Okurku oloupejte, rozkrojte po délce a lžičkou odstraňte měkký střed se semínky. Pevnou dužinu
nakrájejte na kostky a dejte do mixéru.
·· Přidejte česnek a zázvor nakrájený
nadrobno. Zalijte podmáslím, přidejte
šťávu vymačkanou z citronu a olivový
olej. Rozmixujte na hladký krém a dejte do lednice vychladit. Podávejte se
zakysanou smetanou a lístky bazalky.
32 	

i

ENERGIE: 182 kcal / 9 %
BÍLKOVINY: 3,9 g / 8 %
TUKY: 16 g / 23 %
SACHARIDY: 10,5 g / 4 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.

Čerstvá
bazalka
SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ

Šťavnaté karbanátky
s jogurtovým dipem
Rovnou si je udělejte z dvojitého
množství! Snadno stravitelné burgery
si vychutnáte jako lehkou večeři se
zeleninovým salátem a druhý den
je dejte do housky na rychlý oběd
s sebou.

4 porce
30
 minut přípravy
20 minut pečení
velmi snadné
1 zralé pevné avokádo
500 g kuřecích prsou
1 stroužek česneku
1 vejce
30 g strouhanky
sůl, pepř
olej

·· Avokádo rozpulte a vyjměte pecku.
Poté překrojte na čtvrtiny a stáhněte
slupku. Dužinu nakrájejte na kostky
zhruba 1×1 cm a dejte do mísy.
·· Kuřecí maso namelte, přidejte nasekaný česnek a vajíčko. Šetrně promíchejte, aby se avokádové kousky příliš nerozmačkaly. Nakonec zahustěte
strouhankou a dochuťte solí a pepřem.

DIP

250 ml farmářského jogurtu
1 rajče
hrst hladkolisté petržele
šťáva z poloviny citronu
sůl, pepř

·· Navlhčenýma rukama vytvořte placičky, každou potřete trochou oleje
a opečte na pánvi. Můžete je také připravit v troubě.
·· Na dip smíchejte jogurt s rajčetem
nakrájeným na malé kostičky a nasekanou petrželí. Přimíchejte citronovou
šťávu a dochuťte solí a pepřem.

* tip
Jestli máte rádi ostré, nebojte
se do burgerů přidat trochu
chilli nebo jalapeňo papriček.
Z bylinek sáhněte například
po koriandru, který dobře ladí
s jemnou chutí avokáda.

Kuřecí prsa

i

ENERGIE: 432 kcal / 22 %
BÍLKOVINY: 43,8 g / 88 %
TUKY: 23,9 g / 34 %
SACHARIDY: 14,6 g / 5 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
SR PEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ

33

porce zdraví

Avokádový toust
se ztraceným vejcem
Můžete si ho udělat na tisíc
způsobů. U nás vítězí lehká varianta
na opečeném chlebu se zastřeným
vajíčkem.

4 kusy
20 minut přípravy
velmi snadné
4 plátky celozrnného chleba
1 avokádo
1 lžička šťávy z citronu
sůl
4 vejce
2 lžíce octa
čerstvě mletý pepř

* tip

Nature's Promise Bio vejce

Pokud nejste vegetariáni, opečte si
k toustu slaninu nebo plátek krůtí
šunky pro odlehčenou variantu.
Přidejte také koriandr, rajčata,
česnek nebo kajenský pepř.

·· Chleba nasucho opečte na pánvi.
Dužinu avokáda rozmačkejte vidličkou,
smíchejte s citronovou šťávou a špetkou
soli a namažte na opečené tousty.
·· Nakonec si připravte pošírovaná neboli ztracená vejce. Ve velkém hrnci dejte vařit vodu s octem a teplotu udržujte
těsně pod bodem varu, ještě než začne
divoce bublat. Vejce opatrně rozklepněte do misky a pohlídejte si, aby se
neroztekl žloutek. Lžící roztočte vodu
v hrnci až se udělá vír a do jeho středu
vlijte vajíčko. Vařte tři minuty. Vyjměte
děrovanou naběračkou a nechte trochu
oschnout.
·· Na každý připravený toust položte
jedno vajíčko, posypejte solí a čerstvě
mletým pepřem. Hned podávejte.

i

ENERGIE: 300 kcal / 15 %
BÍLKOVINY: 12,3 g / 25 %
TUKY: 20,7 g / 30 %
SACHARIDY: 19,4 g / 7 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
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Avokádové lanýžky
s kokosem
Mlsejte bez výčitek! Kokos a avokádo
obsahují rozumnou porci zdravých
tuků a kvalitní tmavá čokoláda je zase
bohatá na antioxidanty.

25–30 kusů
20
 minut přípravy
1 hodina chlazení
velmi snadné
1 zralé avokádo
200 g strouhaného kokosu
120 ml javorového sirupu
2 lžíce kokosového oleje
100 g 70% čokolády

·· Avokádo dejte do mísy a rozmačkejte
vidličkou najemno. Přidejte strouhaný
kokos, javorový sirup a rozpuštěný kokosový olej. Dobře popracujte, nejlépe
rukama. Začněte tvarovat kuličky, rukama hmotu vždy dobře stlačte k sobě.
Dejte je na hodinu chladit do mrazáku.
·· Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni.
Každou lanýžku vždy po jedné napíchněte na párátko a namočte do polevy.
Poté odložte na tác. Až budou všechny
hotové, dejte vychladit do lednice.

* tip
Než poleva zaschne, posypejte
lanýžky strouhaným kokosem
nebo drcenými oříšky.

Nature's
Promise Bio
javorový sirup

i

ENERGIE: 93 kcal / 5 %
BÍLKOVINY: 0,8 g / 2 %
TUKY: 20,7 g / 30 %
SACHARIDY: 19,4 g / 7 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
SR PEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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Srpnová úroda
přináší noblesní
sladké plody
Na sklonku léta nám nabídka Alberta
dopřává šťavnaté ovoce plné
intenzivních chutí. Přišel čas přivítat
v kuchyni novou úrodu starých
známých českých švestek a blíže se
seznámit s méně častými blumami,
fíky a hroznovým vínem.
FOTO:

Michal Ureš, Šárka Babická FOOD STYLING: Lenka Táchová
Markéta Zindulková

DECOR STYLING:

Švestky na sladko i slano

Patří mezi typické ovoce českého
léta. Existuje tolik vesnických receptů
se švestkami, že by to vydalo na
samostatnou kuchařskou knihu. Každé
prázdniny se vracíme k milovaným
švestkovým knedlíkům, drobenkovým
koláčům nebo vaření povidel podle
osvědčených rodinných receptů.
Nově švestky také rádi přidáváme
do oblíbených smoothie, vyrábíme
pečený čaj nebo neodolatelnou
švestkovou čokoládu. I ve slané
kuchyni se švestky neztratí. Jejich
sladká a zároveň příjemně nakyslá
chuť skvěle funguje v omáčkách ke
grilovanému masu.
Švestky chrání vaše srdce a cévy
a také pomáhají snižovat hladinu
cholesterolu.
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Blumy tisíckrát jinak

Říkáme jim špendlíky, slívy, mirabelky
či ringle a slupku mohou mít zelenou,
jasně žlutou nebo klidně temně
fialovou. Všechny do jedné to jsou
méně známé sestřenice věhlasných
švestek. Nejmenší jsou drobnější než
třešně a ty velké trumfnou i jablka.
Plody se jí zasyrova, výtečně se hodí
i do koláčů, ovocných knedlíků nebo
zavařenin.
Blumy obsahují velké množství
vlákniny, která vás poctivě zasytí,
a proto jsou vhodné při redukční dietě.

Sladké čerstvé fíky

Zralé fíky pod slupkou ukrývají temně
růžovou šťavnatou dužinu, která
voní i chutná po medu. Obsahuje
ovocný cukr, a proto se fíky dodnes
používají jako přírodní sladidlo. Fíky
také pohladí vaše nervy a jsou silným
antioxidantem. Při detoxikační kúře by
rozhodně neměly chybět na nákupním
seznamu.
Až uvidíte čerstvé fíky v obchodě,
kupte si jich nejdřív pár na ochutnání
zasyrova. Při vaření budou fíky
excelovat ve sladkých koláčích na
všechny způsoby, v exotických
jednohubkách s výrazným sýrem nebo
zapečené v kuřecí kapse.

V Y BERT E T Y N EJ L EP Š Í
Vybírejte plody, které mají svěží vzhled,
intenzivní barvu a neporušenou slupku.
Ty správně zralé při jemném stisku prsty
lehce zapruží a sladce voní. Nezralé tvrdé
plody ani vařením nezměknou.
Fíky se rychle kazí. Nejlépe je zpracujte
ještě v den nákupu.
Zralé švestky poznáte podle stříbrného
ojínění na slupce.
U hroznů se podívejte na stopku – když je
zaschlá, nejsou bobule čerstvé.

Hroznové víno

Na letošní ročník vína si ještě
počkáme, ale čerstvé šťavnaté
hrozny si můžeme vychutnat právě
teď. Odrůdy, které si kupujeme, se
sklízejí dřív než ty, z nichž se lisuje
víno. Při konzumaci čerstvých
hroznů si dopřejeme pořádnou porci
antioxidantů, vlákniny i kyseliny listové.
Čistí cévy a pomohou zlepšit náladu
i předcházet žlučovým a ledvinovým
kamenům. V kuchyni hroznové víno
zazáří v ovocném salátu, bublanině,
rýžovém nákypu nebo v překvapivé
kombinaci s drůbežím masem.

SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ

VÍTE, ŽE
Fíky se nemusejí
loupat a jedí se
celé. Stačí jen
odříznout tuhou
stopku.
Vyloupané pecky
švestek nemusíte
vyhazovat. Po
usušení se hodí
do zahřívacích
polštářků.

NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: LE PATIO, BUTLERS, WEDGWOOD, P&J BAZAR, BAZAR POTOČNÍKOVÁ

100 g porce
hroznového vína
dodá pětinu denní
potřeby vitamínu C.

SR PEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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Pečené fíky plněné
kozím sýrem
Sladké fíky s pikantním kozím sýrem
jsou přesně takové to „malé něco“,
co člověk potřebuje na závěr
gurmánské večeře.

* tip

6 kusů
15
 minut přípravy
velmi snadné
6 středně velkých fíků
80 g krémového kozího sýru
2 lžíce nasekaných vlašských ořechů
2 lžíce tekutého medu
1 lžička čerstvého tymiánu

·· Fíkům odstraňte stopku a nařízněte
je do kříže zhruba do poloviny. Trochu
roztáhněte pomocí lžičky, aby se uprostřed udělal prostor pro náplň.
·· Kozí sýr naplňte do fíků a přesuňte
je do zapékací misky. Posypejte nasekanými vlašskými ořechy a pokapejte
medem.
·· Vložte do trouby a pečte pět až deset
minut při teplotě 200 °C, až fíky změknou a pustí trochu šťávy. Upečené posypejte lístky tymiánu. Podávat je můžete teplé i zastudena jako letní dezert
nebo chuťovku k vínu.

Nepatříte mezi milovníky kozích
sýrů? Nahraďte ho žervé nebo
ricottou. Fíky se dobře kombinují
také se sýry s modrou plísní.

Vlašské
ořechy
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Blumový koláč s likérem
Když je krásné ovoce, proč ho
schovávat pod drobenku? Potřete
místo ní koláč voňavou polevou, díky
které bude ještě šťavnatější.

Nature's
Promise Bio
hladká mouka

6 porcí
60 minut přípravy
velmi snadné
50 g másla + na vymazání formy
100 g hnědého cukru
1 vejce
kůra z poloviny citronu
2 lžíce zakysané smetany
1 lžička prášku do pečiva
200 g hladké mouky
8 blum
1 lžička skořice
2 lžíce meruňkové zavařeniny
1 lžíce ovocného likéru nebo brandy

·· Změklé máslo ušlehejte s cukrem do
pěny a poté vmíchejte vejce, citronovou kůru a zakysanou smetanu. Kypřící
prášek přidejte k mouce a také zapracujte do těsta.
·· Koláčovou formu o průměru 22 cm vymažte máslem. Těsto vyklopte do středu
formy, zlehka poprašte trochou mouky
a rozhrňte do stran. Nahoru poskládejte
vypeckované a nakrájené blumy. Posypejte skořicí a dejte na 35 minut péct do
trouby při teplotě 190 °C.
·· Meruňkovou zavařeninu rozmíchejte s likérem a zahřejte v rendlíku při
nízké teplotě, aby se dobře rozpustila.
Pokud jsou v ní kousky ovoce, přeceďte
nebo rozmixujte dohladka. Ještě teplý
koláč hned po vytažení z trouby potřete
polevou a nechte úplně vychladnout.

* tip
Koláč můžete
také servírovat
s kopečkem
vanilkové
zmrzliny.

SR PEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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Kuře pečené s hroznovým vínem
a nádivkou
Vínem nebudeme tentokrát podlévat, ale pečeni
doslova posadíme na vrstvu hroznů a ještě přidáme
bohatou nádivku. Můžete se připravit na slavnostní
hostinu, ke které se nakonec bude hodit i to víno,
a to ideálně lehké bílé se svěží kyselinkou.
4–6 porcí
2
 hodiny přípravy
složité
hrst vlašských ořechů
2 lžíce medu
200 g žervé
1 lžička nasekaného rozmarýnu
1 lžička nasekané šalvěje
1 celé kuře
2 jablka
1 palice česneku
500 g hroznového vína
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
500 ml cideru

·· Vyložte plech pečicím papírem a na
něj nasypte vlašské ořechy. Přidejte
med, promíchejte a nechte pět minut
zapéct v troubě při teplotě 200 °C. Po
vychladnutí nasekejte a smíchejte s žervé, nakrájeným rozmarýnem a šalvějí.
Kuře omyjte a poté dobře osušte. Do
břišní dutiny vložte jablko nakrájené na
čtvrtiny a palici česneku překrojenou
přes stroužky na polovinu.
·· Pomocí prstů opatrně uvolněte kůži
od masa co nejdál to jde a vzniklý prostor naplňte ochuceným žervé. Pokud
nevyužijete celé množství, protože
záleží na velikosti kuřete, nechte zbytek zatím stranou. Kuře zvenku potřete olivovým olejem, osolte a opepřete.
Kuchyňským provázkem svažte nohy
k sobě.
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* tip
Pokud by se vám při plnění sýrem
podařilo kůži omylem natrhnout
nebo by zůstala moc povolená,
spíchněte ji párátkem, aby se
stáhla k sobě.

·· Pekáč vyložte polovinou hroznového vína. Zbylé jablko nakrájejte a také
dejte do pekáče. Pokud vám zbylo žervé
s ořechy, přidejte ho k ovoci. Na ně položte připravené kuře, prsíčky nahoru.
Vložte do předehřáté trouby a pečte
45 minut.
·· Zatímco se kuře peče, svařte cider,
kterým se bude kuře potírat. Nalijte
do ho hrnce a vařte, až se objem zredukuje na polovinu. Poté jím potřete
kuře, vraťte do trouby a pečte další půl
hodinu. Dopřejte kuřeti druhý nátěr ciderem, přidejte do pekáče zbytek hroznového vína a nechte ještě 15–20 minut
dopéct.
·· Pekáč s upečeným kuřetem vytáhněte z trouby, zakryjte alobalem a nechte
10 minut odpočinout. Poté rozdělte na
porce a podávejte.

Rulandské šedé
pozdní sběr
z řady Moravian
Collection
SRPEN · ZÁŘÍ | ALBERT.CZ
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Nadýchané tvarohové
noky se švestkovou
omáčkou a karamelovou
drobenkou
Seznamte se s neodolatelným
sladkým hříchem letošního léta!
Nočky lehké jako obláčky jsme zalili
omáčkou ze svařených švestek
a uzemnili chutí karamelu.

·· Vypeckované švestky nakrájejte na
malé kousky. Přesuňte do kastrůlku,
přidejte citronovou šťávu a cukr. Podlijte malým množstvím vody a pět až
deset minut svařte.
·· Vajíčka rozdělte na žloutky a bílky.
Bílky ušlehejte na tuhý sníh a žloutky
utřete v míse se změklým máslem. Přidejte měkký tvaroh a zakysanou smetanu a promíchejte. Poté zapracujte
hrubou mouku a nakonec zlehka vmíchejte bílky.

·· Lžící odkrajujte noky a hned je vkládejte do vroucí vody. Vařte osm až deset minut a poté je vyjměte děrovanou
naběračkou.
·· Uvařené noky přelijte na talíři švestkovou omáčkou a posypte rozdrobenými karamelovými sušenkami. Podávejte s kopečkem šlehačky.

4 porce
30
 minut přípravy
velmi snadné
500 g švestek
1 lžíce citronové šťávy
1 lžíce cukru
2 vejce
50 g změklého másla
250 g měkkého tvarohu ve vaničce
2 lžíce husté zakysané smetany
160 g hrubé mouky
100 g karamelových sušenek
šlehačka ve spreji

* tip
Provoňte švestkovou omáčku
kořením! Při vaření přidejte malou
hvězdičku badyánu, pár hřebíčků
nebo kousek skořicové kůry.

Šlehačka
Zkuste naši
šlehačku ve
spreji, která díky
vysokému obsahu
smetany, 91 %,
pravidelně vyhrává
v řadě testů.
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Švestkový sorbet s vodkou
Nedá se nic dělat, alkohol švestkám
prostě sluší! V tomto sorbetu jenom
pro dospělé bude vodka jemnější
než obligátní slivovice.
·· Švestky rozloupněte, odstraňte pecku a nakrájejte. Do hrnce nalijte půl
litru vody, přidejte cukr a vařte, až se
veškerý cukr rozpustí. Poté přidejte
švestky a špetku soli. Ztlumte teplotu
a vařte 15 minut, až se tekutina zbarví
dofialova a dužina se začne oddělovat
od slupky.
·· Stáhněte z plotny a tyčovým mixérem rozmixujte dohladka. Nechte pořádně vychladit. Do studeného krému
přidejte limetovou šťávu a vodku (můžete vynechat). Promíchejte a přelijte
do kovové nebo plastové uzavíratelné
nádoby, ve které se bude sorbet mrazit.
·· Přesuňte do mrazáku. Po půl hodině dobře promíchejte metlou, aby se
rozbily zmrazky. Opakujte během následujících dvou hodin ještě alespoň
čtyřikrát. Je to důležité, aby byl sorbet
pěkně nadýchaný a nezmrznul na tvrdý
kus ledu. Poté nádobu uzavřete k finálnímu zmrazení, nejlépe přes noc.
·· Podávejte v nachlazených zmrzlinových miskách, posypané nastrouhanou limetkovou kůrou a sekanými
pistáciemi.
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4 porce
30
 minut přípravy
velmi snadné
1 kilo švestek
220 g cukru krystal
špetka soli
3 lžíce limetové šťávy
malý panák vodky
nastrouhaná limetková kůra
hrst nasekaných pistácií
na ozdobu

* tip
Tento recept můžete samozřejmě
variovat podle ovoce, které máte
právě k dispozici, například
domácí meruňky nebo
exotické mango.
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avokádo
TROCHU ZVLÁŠTNÍ OVOCE

Skutečně nejde o překlep,
avokádo se doopravdy řadí
mezi ovoce. I když téměř
neobsahuje cukry,
je nezvykle bohaté na tuky.
Michal Ureš
Lenka Táchová
DECOR STYLING: Karolína Stará
FOTO:

FOOD STYLING:
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BABÍ LÉTO

na hausbótu
Teplé dny ještě zdaleka nekončí a u vody je
pořád dobře! Pozvěte přátele, roztopte gril
a udělejte si velkolepou hostinu na čerstvém
vzduchu. Ani nemusíte vlastnit hausbót,
grilované dobroty si vychutnáte na břehu
rybníka stejně dobře jako kdekoliv jinde.
FOTO

Michal Ureš FOOD STYLING Lenka Táchová DECOR STYLING Karolína Stará
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Filet z lososa
pečený na grilu
Ryba na grilu je vynikající,
ale křehké maso se rádo
rozpadá a přichytává
k mřížce. Zabalením
filetu do papiloty si
přípravu usnadníte.
4 porce
35 minut přípravy
velmi snadné
O C H U C E N É MÁS LO

60 g másla
1 lžíce nakrájené čerstvé bazalky
1 lžička nakrájené petrželky
1/2 lžičky soli
kůra z poloviny citronu
2 mrkve
1/2 pórku
1 červená nebo žlutá paprika
2 stroužky česneku
4 lososové filety
(zhruba 120–150 g jeden)
sůl

·· Máslo nechte změknout a smíchejte
s bazalkou, petrželkou, solí a nastrouhanou kůrou z jednoho citronu. Na
chvilku vraťte do ledničky vychladit.
·· Mrkev, pórek a papriku nakrájejte na
jemné nudličky, česnek nasekejte.
·· Připravte si dostatečně velké archy
pečicího papíru. Doprostřed každého
archu dejte čtvrtinu nakrájené zeleniny.
Na ni položte filet z lososa. Osolte a posypte nasekaným česnekem. Na každou
porci dejte také díl ochuceného másla.
·· Poté pečlivě zabalte do balíčku. Konce můžete k sobě secvaknout dřevěnými kolíčky, aby lépe držely. Připravené
balíčky položte na gril trochu stranou
od velkého žáru a pečte 20–25 minut při
střední teplotě. Při pečení se papilota
nafoukne a zhnědne.
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Limonáda
z grilovaných
citronů
s tymiánem
Grilmistrova verze
oblíbené citronády má
neodolatelnou příchuť
karamelizovaného cukru.
4 porce
20
 minut přípravy
1 hodina naložení
velmi snadné
4 lžíce medu
120 g cukru krupice na sirup a 50 g
navíc na grilování citronů
10 větviček tymiánu
8 citronů
led

·· Dejte do hrnce 250 ml vody, med
a cukr a za občasného míchání nechte
vařit, dokud se cukr nerozpustí. Poté
stáhněte z plotny, do připraveného sirupu naložte tymián a hodinu louhujte.
·· Citrony rozkrojte na polovinu, řeznou
stranu obalte v krupicovém cukru a položte na gril, aby cukr zkaramelizoval.
Nechte vychladnout a poté z citronů vymačkejte šťávu do karafy.
·· Z medového sirupu odstraňte tymián a přidejte k citronové šťávě. Dolijte
litrem studené vody s ledem.

Salát s grilovanými
rajčaty, cizrnou a fetou
Vůně pečených rajčat je jednoduše
fantastická a jejich vypečená šťáva
smíchaná s olivovým olejem je sama
o sobě velmi chutný dresing.
4 porce
30
 minut
přípravy
velmi
snadné
500 g cherry
rajčat
1 lžíce olivového
oleje
sůl, pepř
1 konzerva cizrny
(odpovídá 180 g)
100 g sýru Feta
50 g rukoly

4 porce
35 minut
přípravy
velmi
snadné
2 větší batáty
1 lžička mleté
červené papriky
1 lžička sušeného
česneku
1 lžička soli
pepř
3 lžíce olivového
oleje
DIP

* tip
Základ na limonádu si připravte
do zásoby a uchovejte v čisté
nádobě v lednici až jeden měsíc.

250 ml řeckého
jogurtu
1 lžíce nasekané
petrželky
1 lžička kopru
1 stroužek
česneku
1 jarní cibulka
1/2 lžičky medu
sůl, pepř

·· Cherry rajčata omyjte, rozkrojte na
poloviny a dejte na plech. Pokapejte
olivovým olejem, posypte solí a pepřem
a dejte na 15 minut péct do trouby při
teplotě 180 °C. Upečená rajčata přesuňte do mísy a nechte trochu zchladnout.
·· Cizrnu vyklopte na cedník a nechte okapat. Fetu nadrobte rukou rovnou do mísy, přidejte rukolu, cizrnu
a promíchejte.

Batátové
hranolky
s dipem
Bylo by škoda zářivě
oranžové batáty nezkusit,
protože jsou nutričně
mnohem hodnotnější než
obyčejné brambory.
·· Batáty omyjte a se slupkou nakrájejte
na silné hranolky. Dejte do mísy, přidejte papriku, sušený česnek, sůl a případně pepř. Zalijte olivovým olejem a prohoďte, aby se hranolky rovnoměrně
obalily směsí koření.
·· Položte na grilovací tácek a zhruba
20 minut opékejte na středním plameni, až batáty změknou a zezlátnou.
·· Podávejte s dipem, který připravíte
smícháním jogurtu s petrželkou, koprem, nasekaným česnekem a jarní cibulkou, nakrájenou nadrobno. Dochuťte solí, pepřem a kapkou medu.
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Špíz z vepřové
panenky s fíky
Na oslavě konce léta
rozhodně nesmějí chybět
šťavnaté exotické fíky.
V kombinaci s jemnou
vepřovou panenkou jim
to překvapivě spolu nejen
sluší, ale i báječně chutná.
4 porce
40
 minut přípravy
marinování
velmi snadné
1 jarní cibulka
1 lžíce tekutého medu
3 lžíce balzamikového octa
3 lžíce olivového oleje
1 stroužek česneku
1 lžička čerstvého tymiánu
250 g vepřové panenky
1 velká červená cibule
6 fíků
sůl

·· Z jarní cibulky odstraňte zelenou nať
a bílou část nakrájejte nadrobno. Přesuňte do misky a přidejte med, balsamikový ocet, olivový olej, nasekaný
česnek a tymián. Dobře promíchejte.
·· Maso nakrájejte na kostky a promíchejte s medovou omáčkou. Odložte
do lednice a nejlépe do druhého dne
nechte marinovat.
·· Připravte si jehly nebo špejle na špízy. Nakrájejte červenou cibuli a fíky
překrojte na čtvrtiny. Napichujte střídavě spolu s masem na připravené grilovací jehly. Pečte na rozpáleném grilu,
těsně před podáváním osolte.
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Sangria
Ikonický španělský ovocný
koktejl je pro letní party
doslova stvořený. Udělejte
si klidně vlastní verzi,
protože liberální Španělé
na dodržování poměrů
a surovin nijak nelpějí.
4 porce
15 minut přípravy
velmi snadné
4 pomeranče
1 citron
2 nektarinky
750 ml červeného vína
cukr

·· Vymačkejte šťávu ze tří pomerančů a nalijte do džbánku. Citron a zbylý
pomeranč dobře omyjte a nakrájejte na
plátky. Nektarinky nakrájejte na kostky. Všechno ovoce přesuňte do džbánku a zalijte červeným vínem. Promíchejte a podle chuti přislaďte.

* tip
Máte pěkné hrušky nebo červené
hrozno či jiné zralé ovoce?
Přidejte je do sangrie také!

Okurkový salát s řepou
a rukolovým pestem
Rukolové pesto má zábavně pikantní
chuť. Potřebuje chuťově stejně
silného parťáka a takovým je právě
červená řepa. Jemný krémový sýr obě
suroviny pěkně sladí dohromady.
4 porce
30 minut přípravy
velmi snadné
300 g červené řepy
1 salátová okurka
100 g čerstvý přírodní sýr
RU KO LOVÉ PE STO

2 hrsti rukoly
2 lžíce šťávy z citronu
60 ml olivového oleje
1 lžíce slunečnicových semínek
2 lžíce vlašských ořechů

·· Řepu uvařte ve slupce doměkka
a nechte vychladnout, poté ji oloupejte a nakrájejte na kostky. Přesuňte do
salátové mísy.
·· Do mixéru dejte rukolu, citronovou
šťávu, olivový olej, slunečnicová semínka a jádra vlašských ořechů. Několika pulzy rozmixujte nahrubo. Dejte
do mísy k červené řepě a promíchejte,
aby se kousky dobře obalily.
·· Okurku omyjte a seřízněte podélné plátky pomocí škrabky na brambory. Krémový sýr nakrájejte na kostky.
Obojí přidejte do mísy k červené řepě
a podávejte.
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* tip
Ke špízům se také skvěle
hodí grilovaná kukuřice
s bylinkovým máslem. Recept
na tuto pochoutku s exotickým
nádechem najdete na straně 24.

domácí stříbro

Od našich čtenářů:

Myslivecká
latina

Odpradávna lidé připisovali myslivcům čarovnou
moc. Prý že umějí očarovat pušku, aby nikdy
neminula, a v lesním šeru sbírají kouzelné byliny.
Těžko říct. V této polévce jsou sice jen běžně
dostupné suroviny a koření, ale chuť má hutnou
a vydatnou. Rodinný recept nám tentokrát poslala
Jiřina Kubáčová z Mladé Boleslavi. A jaké je vaše
domácí stříbro?
FOTO:

Michal Ureš FOOD STYLING: Milena Volfová DECOR STYLING: Johana Střížková

Nature's Promise Bio
zelená čočka
Chuť této drobné luštěniny
zvýrazníte nejlépe
čerstvými bylinkami, jako
je bazalka, estragon, kopr
nebo rozmarýn.

4 porce
40 minut přípravy
velmi snadné
50 g čočky
40 g sádla
1 cibule
1 chilli paprička
150 g kořenové zeleniny
2 lžíce krupice
2 lžíce čerstvé saturejky
500 g čerstvých hub
2 stroužky česneku
sůl
petrželka

·· Den předem namočte přebranou
čočku do studené vody.
·· Na sádle osmažte nakrájenou cibuli,
chilli papričku a nakrájenou kořenovou
zeleninu. Přisypte krupici a zalijte litrem a půl studené vody. Přidejte scezenou čočku a saturejku a dejte vařit.
·· Po chvíli přisypte nakrájené houby
a vařte, až čočka změkne. Hotovou polévku dochuťte česnekem utřeným se
solí a posypte petrželkou. Podávejte
ideálně s čerstvým chlebem.

» 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
V této polévce hrají houby hlavní
roli. Pokud zrovna nemáte po
ruce čerstvé, použijte dvě až
tři hrsti sušených hub, které
koupíte u nás v Albertu. Jenom je
nezapomeňte dopředu namočit
do vlažné vody, aby změkly.
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naši lidé

Zájem o houby
v posledních pěti
letech vzrost minimálně
o polovinu. I když jsme
houbařský národ, tak
lidé už tolik nesbírají
sami, protože nemají
čas chodit každý den
po lese. Naopak stoupá
obliba kupovaných
hub. Právě proto
společnost Funghi CZ
do našich prodejen
dodává různé druhy
čerstvých žampionů
a hlívu ústřičnou.

ELIXÍR věčného mládí
Silvie Vilšerová je vzděláním
ekonomka a už dlouho se
věnuje prodeji potravin do
řetězců. Od roku 2015 působí
jako manažerka prodeje ve
firmě Funghi CZ v Bílovci na
kraji Oderských vrchů. „Houby
jsou výborné a zdravé jídlo,
nejraději si žampiony usmažím
na másle a přidám kmín a sůl.
Jsou pak krásně křupavé,“ říká
Silvie Vilšerová.
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Hlívě ústřičné se také říká „elixír věčného mládí“, protože už po staletí ji
používají léčitelé v čínské a japonské
medicíně. „Působí jako antioxidant,
je dobrá na prevenci rakoviny, snižuje cholesterol a zmírňuje onemocnění
kloubů. Působí proti infekcím a je výborná proti bradavicím třeba u malých
dětí,“ vyjmenovává blahodárné účinky
této potraviny manažerka prodeje firmy Funghi CZ Silvie Vilšerová. Zdraví
prospěšné jsou rovněž žampiony, které
svědčí alergikům, zmírňují kožní onemocnění a také podporují růst a kvalitu
vlasů a nehtů. Využít se houby dají i po
sklizni – vyplozený žampionový substrát se používá jako ekologické hnojivo.

Podívejme se ale na začátek. K substrátu ze slámy s naočkovanými zárodky
žampionů, který firma Funghi CZ dováží z Maďarska, se přidává rašelina. To
celé se vydatně zalévá, aby se zhruba za
deset dní vytvořilo podhoubí. Klíčové
pro pěstování hub jsou přitom dvě věci
– neustálé hlídání správných klimatických podmínek a citlivý sběr. Houby
potřebují teplotu vzduchu mezi 14 až 20
stupni a osmdesátiprocentní vlhkost,
dále se reguluje teplota substrátu, rychlost proudění vzduchu a koncentrace
oxidu uhličitého ve vzduchu. „Zatímco žampionům při růstu nevadí tma,
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Hlíva
ústřičná je
malý zázrak
medicíny –
působí proti
infekcím
a snižuje
i cholesterol.

hlíva ústřičná naopak vyžaduje světlo,“ vysvětluje Silvie Vilšerová. Pokud
tedy houby mají správné podmínky,
vyrostou z podhoubí za dalších osm
dní. „Sběr je velmi specifická činnost,
vše se dělá ručně. Zaprvé musejí pracovníci sbírat houby správné velikosti,
zadruhé nesmějí poničit ani ty sbírané
žampiony a ani ty, které ještě v substrátu zůstávají pro pozdější sběr. Nejdůležitější je co nejmenší manipulace,
když sběračka houbu utrhne, už na ni
nikdo jiný nesahá, aby se nepoškodil
klobouček,“ vysvětluje Vilšerová. Nasbírané houby se poté rychle zchladí
na nulu až dva stupně, aby se zbavily
přebytečné vlhkosti, uloží se do lednice a balí pro transport v chladicích
kamionech. V chladném prostředí musejí houby zůstat po celou cestu k zákazníkům. „Ti by měli k houbám prodávaným na volno být velmi opatrní,
neměli by je zbytečně osahávat, aby
je nezničili. Houba totiž reaguje na
teplotu rukou a nárazy,“ upozorňuje
Vilšerová.
Po ukončení sběru se hala zalije vodou
a čeká se pár dní na sběr druhé vlny.
Celý koloběh se takto opakuje celkem
třikrát. Po ukončení třetí sklizně dochází k propaření celé haly horkou párou, aby se přirozeně a bez chemikálií
zabránilo vzniku jakýchkoli škodlivin.
Pěstování hlívy ústřičné je mírně odlišné od žampionů. Zatímco žampiony
se pěstují ve volném substrátu, hlíva
ústřičná roste výhradně v kostkách.
Substrát je natlačen do igelitových pytlů s dírami, kterými posléze hlíva prorůstá. V Bílovci na Ostravsku takto
vypěstují kolem 1800 tun hub ročně,
v některých týdnech odtamtud odjíždí až 40 tun.
Zájem o houby mimochodem během
roku kolísá. „Lidé nejvíce kupují žampiony od ledna do března. Pravděpodobně chtějí na začátku roku po svátcích jíst dietněji, na což jsou houby
ideální,“ myslí si Vilšerová. V létě se
zase kupují nejvíce velké grilovací žampiony hnědé barvy zvané portobello.
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Dopisy čtenářů

Pište nám, vaše postřehy jsou pro nás důležité. Nejzajímavější dopis vždy
odměníme poukázkou na nákup v prodejnách Albert v hodnotě 300 Kč.

Vážená redakce časopisu Albert,
sáhl jsem po vašem časopisu, který mi doma
přítelkyně nechala, a byl jsem mile překvapen,
kolik zajímavého čtení tu najdu i já. Jsem rád,
že jsem se vámi nechal inspirovat. Velice mě
zaujaly tipy na šťavnaté hovězí burgery či jiné
dobroty na gril, které mám velmi rád.
Už se těším na letní grilovačky a venkovní
pikniky spolu s vaším časopisem, který nám bude
dělat společnost. Jen co ráno v Albertu po cestě
nakoupíme, pojedeme grilovat a vyzkoušíme některý
z receptů. Vaše poslední číslo se velmi povedlo.
Navíc mě velice navnadily i dobré recepty na
skvělé letní drinky, které večer prostě kopnou :-)
Přeji vám spoustu dalších spokojených
čtenářů, jako jsem já a moje přítelkyně!
Pěkné léto!
Robin, Třebíč

Vážená redakce,
ještě než vejdu do prodejny Albert, první, co mě
zajímá, je, zda není nový magazín. Manžela upozorním,
že hned co zaplatíme u pokladny, nesmíme si magazín
zapomenout vzít domů. Tentokrát to byl letní speciál 2017.
Máme to doma krásně rozdělené. Manžel hledá
recepty z masa a já tzv. sladké tečky na konec. Když vaříme
doma hovězí, ne vždy se povede, aby bylo krásně měkké.
Nikdy ale nezklame hovězí kližka, to byl ten správný tip
z vašeho magazínu. Proč manžela zaujal? Vždy dělal guláš
bez rajského protlaku. Je to jen jedna ingredience, ale i ta
může uvařené jídlo chuťově změnit. To jsme se přesvědčili,
až „dílo“ bylo hotovo. Manžel dostal velkou pochvalu,
ale tu si zaslouží hlavně váš recept na výletnický guláš.
Než se guláš uvařil, potěšilo luštění křížovky ze
str. 87. A protože nemáme chalupu ani zahradu, a přitom
jsme oba trochu kutilové, s nadšením jsem přivítala
tip na letní dny – výrobu vlastní bylinkové zahrádky.
Děkujeme za inspirace i zábavu zároveň.
Zdena Pupíková

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 31. 8. 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 06–07/2017: Eva Nikrmajerová, Třebíč.
Řešení z minulého čísla: Léto plné zábavy se Šplíchoni.

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 31. 8. 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 06–07/2017:
Bohumil Gračka, Kojetín.
Řešení z minulého čísla:
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Kaiserka
multicereální
Poctivé
a oblíbené pecivo
z prvotrídních
surovin.

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz

kval

Olešnické lahůdky tradiční výroba a chuť.
www.mlekarnaolesnice.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Nepoužíváme žádný separát

Vysočina

salám s tradicí

K dostání
ve vybraných
prodejnách Albert

inzerat albert_vyso ina bez potisku 2017.indd 1

20. 7. 2017 12:53:36

Kéž by byl oběd hotový stejně tak rychle, jako když
vezmete jablko z mísy a rovnou se do něj zakousnete.
S našimi výrobky z produktové řady „do 15 minut“
je to stejně tak snadné!

Na značku Vodňanské kuře se můžete spolehnout vždy,
když potřebujete vykouzlit rychlé a chutné pohoštění,
oběd, večeři, nebo jen křupavou pochoutku!

Jaké je kouzlo výrobků z řady do 15 minut?
• Šetří čas díky rychlé přípravě! S naší produktovou řadou
„do 15 minut“ jsou hotové jak jinak, než - do patnácti minut!
• Jsou vždy k dispozici! – mějte je vždy ve Vašem mrazáku
a již Vás nikdy nečekaná návštěva nebo hlad samotný nepřekvapí!
• Obměna domácí verze! Chcete ochutnat jiné kuřecí filety,
než jaké připravujete doma?
• Vysoká kvalita! – díky šetrnému zpracování.

TÝDNY SBÍRÁME
NEJKVALITN ĚJŠÍ JABLKA.
MĚSÍCE Z NICH DĚLÁM E

NEJLEPŠÍ CIDER.
A PAK HO VYLIJEME.

V sudech po něm
totiž dozrává naše
originální irská
whiskey, která tím
získá jedinečnou
chuť i aroma.

K dostání ve vybraných
prodejnách Albert

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

inzerat PINKO 198x109.indd 1

_
www.pinko.cz
_
facebook.com/pinko.cz

31/07/17 10:12

ZDRAVÉ • CHUTNÉ • DIETNÍ
králiè?maso
... je jedn?m z nejdietnìjších mas
... má nízký obsah tuku
... má nízký obsah cholesterolu
... má vysoký obsah dobøe stravitelných bílkovin
... je od èeského výrobce

Váš dodavatel
králiè?ho masa.
K dostání ve vybraných
prodejnách Albert.

WWW.RABBIT.CZ

Užijte si jedinečnou chuť krému
nutella® v křupavé tyčince!
Oplatka je vyrobena ze stejných ingrediencí jako klasické pečivo.
Zachováváme tím onu nezaměnitelnou kombinaci, která vzniká
spolu s lískooříškovým krémem. V tyčince jsou také křupinky pro
ještě intenzivnější zážitek. Konečně si můžete pochutnat na své
oblíbené nutelle kdykoliv a kdekoliv.

Praktické balení po jedné tyčince
Každá tyčinka nutella B-ready je samostatně balená, takže si
na ní můžete pochutnat v práci, ve škole nebo třeba na výletě.
Nutella B-ready je nejsnazší a nejpohodlnější způsob, jak si smlsnout
na originální chuti nutelly.

Balení nutella® B-ready
Vybrat si můžete z balení po dvou nebo
šesti samostatně balených kusech.
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VYKOUZLÍ
Z OBYČEJNÉHO
MLÉKA OCHUCENÉ
CENÉ
É

karamel

vanilka

čokoláda

jahoda

✓ Kalcium pomáhá růstu kostí
✓ Bílkoviny pomáhají růstu svalů
✓ Obarveno přírodními barvivy
✓ Bez umělých přísad a konzervantů
✓ Zábava kdykoliv a kdekoliv

banán

PROČ pít mléko
s Kouzelným brčkem?

K dostání ve vybraných prodejnách
pro
odejnách Albert.

ZAČNI DEN

NOVÉ NESCAFÉ
CLASSIC

S PLNOU

Dvakrát filtrované,
pro plnější chuť.

CHUTÍ

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.

19.06.17 9:27

www.mlekarna-valmez.cz

K dostání
ve vybraných prodejnách

Naše zdravá
svačinka

›

›

Pro návrat do skoly s cistými zoubky
DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ

KARTÁČKY
S PENÁLEM ZDARMA
NYNÍ
SE SLEVOU

28 %
Trvání akční nabídky na vybraných
hypermarketech Albert od 9. 8. do 19. 9. 2017.

ZAPOJTE SE DO
Týdenního TESTU
a pozorujte viditelné
změny ve zdraví
Vaší kočky

Více na www.purina-one.cz

NOVINKA

1x KUCHYNI VAŠICH SNŮ
za 120 000,-

ˇ ´
JEDINECNY

ˇ´
SI PORADI´ S CIMKOLI

*

*Testovány byly tablety Finish Quantum Max a Finish All in 1 Max na šesti základních typech skvrn.

komiks

limonáda
s melounovým
ledem

1.

4 sklenice
velmi snadné
1/4 vodního melounu
snítka máty a meduňky
perlivá voda
půlka citronu
lžička medu

« Meloun nakrájejte na kostky. »

2.

« Kostky dejte na
tácek vyložený
pečicím papírem. »

3.

« Dejte zmrazit na
dvě, tři hodiny nebo
přes noc. »

4.
« Do džbánku
nalijte 1 l perlivé
vody, přidejte
citronovou
šťávu, med
a lístky máty
a meduňky. »

5.
« Mražené
melounové kostky
rozdělte do sklenic. »
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6.

« Zalijte
ochucenou
vodou. »

7.
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Sbírejte body za nákupy
a prožijte s dětmi
večery plné fantazie

200 Kč = 1 BOD | 10 BODŮ = KNÍŽKA ZDARMA

SOUTĚŽ
PRO DĚTI

HLEDÁ SE MALÝ BÁSNÍK
Hledej slova ve hvězdičkách a slož básničku
Vyhraj každý týden knižní ceny
Soutěž s námi na www.albatros.albert.cz
30 nejlepších básní navíc opravdu vydáme!

Sbírku ilustrují děti z dětského domova, který podporuje Nadační fond Albert

EŘE

VEČ

Hledej další slova na webu

www.albatros.albert.cz

Akce platí v prodejnách Albert od 16. 8. 2017 do 26. 9. 2017 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.
Pro prodejnu hypermarket v OC Chodov akce začíná 14. 8. 2017. Podrobnosti na www.albatros.albert.cz nebo u informací v prodejnách.

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

