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Zázraky vaší spíže
Jak uvařit z ‚co dům dal‘

Pěkně ostrý bůček
str. 51

Bůček, jak ho chcete jíst
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Základní výrobky do každé domácnosti za

DISKONTNÍ CENY.
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CENA

úvodník

Milé a milí,

FOTO: MAREK BARTOŠ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ

Před pár dny přijela z jihu Francie moje kamarádka,
povídáme si o té cestě a já vidím, jak z kabelky vytahuje
citron. Krásně zabalený a já si v té chvíli říkám: jak to
může vědět, jak vytušila, že zrovna teď, v té nepříjemné
zimě nutně potřebuju citron? Beru ho do dlaně… a jeho
tušená vůně mi připomene naši zasněženou chalupu
a chatu, já sedím v křesle, zabalená v dece, čtu si hodně
tlustou knihu a vedle na stolku voní čaj plný citronu
a medu. Nebo rána v Praze, jak stojím u okna, dívám se
z pátého patra na Stromovku a ruce si hřeju od hrnečku
s horkou vodou a v ní celý vymačkaný citron. Už dávno
jsem zapomněla na to, že citron patřil ke dnům, kdy jsem
nemusela do školy, protože ‚na mě něco lezlo‘. Citron
není nic, s čím bych měla a chtěla spojovat cokoliv
negativního. Naopak: ten krásně žlutý plod jsem se
naučila používat na sto způsobů a dělá mi pořád větší
radost. A taky pocit, že pro sebe skrz ten citron dělám
něco dobrého, pěkného, užitečného. Citron je zkrátka
král v mojí zahradě plodů, za nic bych ho nevyměnila. To
proto se nemůže stát, že by mi chyběl v ledničce, že by se
mnou ráno nevstával.
Tohle si nechávám plynout hlavou, v ruce držím
citron z jihu Francie, když k němu s touhou přičichnu.
A vykřiknu zděšením. Co to je…? naznačuju křivým
obličejem. Kamarádka mi podává z kabelky další citron,
bez obalu, s nálepkou. „Nešil,“ řekne.
„Tamto je mýdlo, aby sis citronu užila
i v koupelně. A tenhle máš do čaje.“
Skladkokyselou chuť vám přeju
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Jihočeský výrobce tradičních
jogurtů a zákysů ve skle
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od pondělí do pátku

Večeře jako

životabudič
Únorové večeře jsme tentokrát připravili
z produktů naší nové řady BASIC. Vaření
s nimi je levné a kvalitní zároveň!

Velkým jedlíkům do těstovin
přimíchejte ještě opečené
kuřecí maso.

Špagety s rajčatovou omáčkou
kcal

sacharidy

tuky

bílkoviny

20,7 %

30,7 %

5,8 %

29,6 %

415

83 g

4g

15 g

CENA
ZA PORCI

14 KČ

Místo parmazánu ve fritatě
velmi dobře funguje
i strouhaný čedar.

Cuketová fritata
kcal

sacharidy

7g

45 g

tuky

bílkoviny

25,6 %

2,5 %

63,7 %

47,4 %

513

24 g

CENA
ZA PORCI

27 KČ
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od pondělí do pátku

Čím víc česneku, tím ostřejší
říz. Myslete na to dopředu.

Obložené chleby
kcal

sacharidy

33 g

3g

tuky

bílkoviny

10,5 %

12 %

4,7 %

24 %

209

12 g

CENA
ZA PORCI

14 KČ

Nádherné a vynikající
špízy můžete klidně
udělat i v sobotu k obědu.

Kuřecí špízy s rýží a salátem
kcal

sacharidy

17 g

17 g

tuky

bílkoviny

18,5 %

6,4 %

23,7 %

79,6 %

371

40 g

CENA
ZA PORCI

28 KČ

albert.cz

11

od pondělí do pátku

Žemlovka
kcal

sacharidy

56 g

20 g

tuky

bílkoviny

21,8 %

20,9 %

28,6 %

19 %

437

10 g

CENA
ZA PORCI

25 KČ

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Marmeláda, čokoláda, smetana,
vanilka...Tahle večeře se svojí chutí
blíží rozkoši.

Špagety s rajčatovou omáčkou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT

400 g špaget BASIC
1 lžíce slunečnicového oleje BASIC
1 cibule, nasekaná
1 stroužek česneku, rozmačkaný
3 červené chilli papričky, nasekané
400g plechovka rajčat BASIC
sůl, pepř BASIC
1 velká hrst bazalky
2 lžičky balzamikového octa
parmazán k servírování
Špagety uvařte podle návodu na obale,
aby byly al dente neboli na skus. Středně
velkou pánev, pokud možno s nepřilnavým povrchem, rozpalte na středním
plameni. Přidejte olej, cibuli, česnek,
chilli a opékejte 2–3 minuty nebo dokud
cibule nezměkne. Pak přidejte rajčata
z plechovky, podle chuti sůl a pepř a nechte 5 minut zhoustnout. Poté vmíchejte
hotové scezené špagety, bazalku a balzamikový ocet. Jednotlivé porce podávejte
ozdobené bazalkou a parmazánem.

Cuketová fritata
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 45 MINUT

6 vajec BASIC
240 ml smetany na vaření BASIC
2 hrsti strouhaného parmazánu
+ k posypání
sůl, pepř BASIC
20 g másla
2 lžičky olivového oleje
2 středně velké cukety, nastrouhané
1 balení debrecínské pečeně BASIC
V míse smíchejte vejce, smetanu, parmazán, sůl a pepř. Na malém plameni
rozpalte pánev o průměru 22 cm. Přidejte
máslo a olej a obojí nechte rozpustit –
pánví zakružte, aby se tuk rozlil po celé
ploše. Pak přidejte vaječnou směs a nechte 5 minut opékat, aby okraje začaly
zlátnout. Vršek posypte strouhanými
cuketami a kousky debrecínské pečeně
a opékejte dalších 15 minut. Pak přendejte pod rozpálený gril a 5 minut grilujte.

Podávejte nakrájené na trojúhelníčky,
posypané parmazánem.

Obložené chleby

dokud není maso měkké. Koriandr, tenké
nudličky mrkve a kolečka ředkviček
smíchejte v míse, přelijte octem a promíchejte. Špízy servírujte s vařenou rýží
a salátem.

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT

4 plátky chleba
1 měkký tvaroh BASIC
1 lžíce polotučného mléka BASIC
2–3 jarní cibulky
2–4 stroužky česneku, rozmačkané
2–3 lžíce pažitky, nasekané
4 plátky dušené šunky BASIC
kyselé okurky BASIC a jarní cibulka
na ozdobu
Chleby si rozložte na pracovní plochu.
Tvaroh překlopte do mísy a vidličkou jej
našlehejte s mlékem, přidejte nadrobno
nasekanou jarní cibulku, rozmačkaný
česnek a pažitku. Vzniklou pomazánkou
namažte chleby, navrch rozdělte šunku
a dozdobte okurkami a jarní cibulkou.

Kuřecí špízy s rýží a salátem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | MARINOVÁNÍ: 10–15 MINUT

40–50 ml ústřicové omáčky
1–2 lžičky sladké papriky BASIC, pepř BASIC
10 g zázvoru, oloupaného,
nastrouhaného
500–600 g kuřecího masa
nakrájené na 2cm kousky
4 jarní cibulky, na kousky
slunečnicový olej BASIC, na potření
2 hrsti koriandru
2 mrkve, nakrájené na nudličky
150 g ředkviček, na tenká kolečka
2 lžíce rýžového octa
vařená rýže BASIC k podávání
Ústřicovou omáčku, sladkou papriku,
pepř (dle chuti) a strouhaný zázvor smíchejte v míse. Přidejte kousky kuřecího
masa a nechte v chladu 10–15 minut
marinovat. Pak napíchejte maso na střídačku s jarní cibulkou na kovové jehlice.
Potřete olejem a grilujte na grilovací
pánvi 2–3 minuty z každé strany, nebo

Žemlovka
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINU

3 Chodovské koule (každá 70 g) bochánky připomínající malé mazance
změklé máslo na vymazání
jahodová marmeláda na promazání
250 ml mléka BASIC (odstředěného či
polotučného)
250 ml smetany na vaření BASIC
3 vejce
50 g krupicového cukru
1 lusk vanilky, semínka vyškrabaná
40 g rozinek
40 g tmavé čokolády BASIC, na malé 		
kousky
2 lžíce třtinového cukru
Troubu předehřejte na 160 °C. Chodovské koule pokrájejte na plátky a všechny
potřete máslem, polovinu z nich pak
i marmeládou. Přiklopte zbylými plátky
do sendvičů. Ty překrojte a naaranžujte
do zapékací mísy o objemu asi 750 ml.
Mléko slijte se smetanou, přimíchejte
vejce, krupicový cukr a semínka z vanilkového lusku i lusk samotný. Nakonec
vmíchejte rozinky a kousky čokolády
a směsí přelijte sendviče v míse. Nechte
pár minut nasáknout, poté posypte třtinovým cukrem. Posaďte do velké zapékací mísy, nalijte do ní vroucí vodu tak, aby
sahala do poloviny výšky zapékací mísy
se sendviči. Pečte asi 1 hodinu.
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Základní výrobky do každé domácnosti za DISKONTNÍ
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u nás doma

Anna a Michal
Vaří rádi, vaří spolu a vždycky podle momentální nálady
a chuti. Sbírka jejich receptů je proto už pořádně velká.
Najdete v ní jídla snad z každého koutu Země.

Ke kari je nejlepší rýže. Chcete-li
ovšem jen tak ujídat z pánve,
udělejte to. Pochutnáte si!
14
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A takhle je to vždycky: Michal víc
radí, než pomáhá. Taky hodně ujídá
a Aničku rozesmává. Ta je ale už
tak zvyklá, že se směje spolu s ním.
Společné vaření si prostě užívají od
začátku až do konce.

albert.cz
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u nás doma
Pečené řepy s bazalkou
a mozzarellou

Banánové ovesné sušenky

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 1,5 HODINY

3 zralé banány
2 velké lžíce mléka
3 velké lžíce medu
2 malé lžičky skořice
180 g jemných ovesných vloček

Řepy omyjte pod tekoucí vodou, osušte, ale neloupejte. Pak každou položte
na arch alobalu, posypte špetkou soli,
zastříkněte olejem a těsně zabalte.
Pečte v troubě vyhřáté na 200 °C asi
1,5 hodiny. Když je řepa upečená, propíchejte ji, aby z ní rychleji vyšla pára,
a poté oloupejte a nakrájejte na tenké
plátky. Na talíři je prokládejte plátky
mozzarelly, zastříkněte olejem
a ozdobte lístky bazalky.

Thajské kari
s jasmínovou rýží
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

1 malá lžička olivového oleje
2 cibule
1–2 lžičky červené kari pasty
1 plechovka kokosového mléka
2 papriky (1 žlutá, 1 červená)
250 g jasmínové rýže, uvařené
lístky bazalky na ozdobu
Na pánvi rozpalte olej a přidejte
na proužky pokrájené cibule.
V momentě, kdy zrůžoví, vmíchejte
kari pastu. Po dalších 2–3 minutách
vlijte do pánve kokosové mléko
a chvilku povařte. Na závěr přidejte
na proužky nakrájené papriky. Povařte
je jen krátce, aby stále křupaly. Ke kari
se zásadně podává rýže, která stáhne
ostrost omáčky. Nejlepší je jasmínová
rýže. Pokrm ozdobte lístky bazalky.

16
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Vidličkou nebo v mixéru rozmačkejte
banány na jemnou kaši. Smíchejte je
s mlékem, medem a skořicí. Nakonec do
směsi postupně vmíchejte vločky, aby
vznikla hustá hmota. Nechte ji zhruba
10 minut odstát. Plech vyložte pečicím
papírem a tvarujte sušenky (dle formiček,
kuličky, placičky) a pečte v troubě při
200 °C asi 20 minut do zezlátnutí.

Tip

Pro ještě lepší vůni můžete
před pečením k řepám přidat
rozmarýnovou větvičku
a pro chuť přepůlenou neoloupanou
paličku česneku.

Ideální je, když je řepa
ještě vlahá a mozzarella
o pokojové teplotě.

FOTO: MAREK KUČERA A MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

4 červené řepy, spíš menší bulvy
hrubá mořská sůl, pepř
olivový olej na zakápnutí
150 g mozzarelly
lístky bazalky

NA 15–20 SUŠENEK | PŘÍPRAVA: 35 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

Ikdyž se to nezdá, sušenky
jsou díky medu a banánům
krásně vláčné.
albert.cz
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Mléko BASIC máme
polotučné, odstředěné,
ale i kefírové.

Základní výrobky
do každé domácnosti
za DISKONTNÍ CENY.
18
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Měkký tvaroh BASIC
se hodí do dezertů
i pomazánek.

Mléčná rýže BASIC je hned
ve dvou příchutích.

Naše nová produktová řada BASIC přesně
odpovídá požadavkům zákazníka, který
chce nakoupit levně a zároveň kvalitně.

K

valita za nízkou cenu je přesně náš cíl. Proč BASIC? Odpověď je
nasnadě - jedná se o základní potraviny každodenní potřeby, které
by neměly chybět v žádné domácnosti. S produkty z nové řady BASIC
ušetříte a zároveň neslevíte z kvality.

NOVINKY
Vedle špaget a fusilli
nabízí řada BASIC
i kolínka a nudle.

Nechybí ani vafle,
sladké pečivo,
piškoty a čokolády.
Mezi produkty
BASIC najdete
i velké
množství
koření.

Čerstvá vejce
pro každodenní použití
mějte vždy po ruce.

Také vysoce kvalitní
slunečnicový olej nese logo
BASIC.

Na produkty BASIC poskytujeme
100% garanci kvality.
Pro 100% uznání vaší reklamace je potřeba:
» přinést kompletní zboží včetně originálního obalu a etikety
» přinést originální účtenku k reklamovanému zboží
» zboží nesmí být prošlé

Rovněž výběr
krájených uzenin
řady BASIC je velký.

albert.cz
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mami, uvař mi

Špaldové palačinky
Jsou o dost zdravější než ty z klasické mouky.
Chutnají stejně dobře, ne-li lépe a děti si je
zamilují, sotva jim k nim nakrájíte jahody.

20
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palačinky naslano se skvěle hodí
ke svačině. Naplnit je můžete
i pomazánkou nebo salátem.
albert.cz
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u nás doma

NA 12 PALAČINEK | PŘÍPRAVA: 10 MINUT
ODPOČINUTÍ: 1 HODINU MINIMÁLNĚ | SMAŽENÍ: 15 MINUT

300 g špaldové jemně mleté celozrnné
mouky
600–750 ml tekutiny (bio mléka nebo
vody)
1 velké vejce
špetka soli
1 lžička slunečnicového oleje
olej na smažení
V míse smíchejte prvních pět surovin,
tekutiny dejte 600 ml a nechte vzniklé
těstíčko odpočinout – minimálně hodinu,
klidně ovšem i přes noc. Poté těstíčko
buď hned použijte, nebo nařeďte zbylou
tekutinou. Udělejte palačinky: pánev
potřete vždy malým množstvím oleje, naběračkou odeberte část těsta, krouživým
pohybem jej rozlijte po celé ploše pánve
a z obou stran osmažte.

Jahodové palačinky
NA 12 PALAČINEK | PŘÍPRAVA: 25 MINUT
ODPOČINUTÍ: 1 HODINU MINIMÁLNĚ | SMAŽENÍ: 15 MINUT

palačinky připravené podle základního
rozpisu
300 g čerstvých jahod
zakysaná smetana nebo jogurt
k podávání
Palačinky připravte podle základního rozpisu. Jahody omyjte, osušte a pokrájejte
si je na menší kostičky. Vždy jednu palačinku si dejte na talíř, k okraji dejte část
jahod, přehněte těsto a mírně zarolujte,
přidejte další řádku jahod, opět zarolujte
a pokračujte až ke konci palačinky – podrobnější postup najdete v rubrice Rady
a nápady. Palačinky podávejte překrájené
do šneků, se zakysanou smetanou nebo
jogurtem. Můžete také smíchat tvaroh
a zakysanou smetanu v poměru 1:1
a ochutit vanilkovým cukrem.

Palačinkové mističky
s tvarohem a špenátem
NA 12 PALAČINEK | PŘÍPRAVA: 25 MINUT
ODPOČINUTÍ: 1 HODINU MINIMÁLNĚ | SMAŽENÍ: 10 MINUT

palačinky připravené podle základního
rozpisu
12 lžic plnotučného tvarohu
450 g čerstvých špenátových listů,
krátce spařených
8 jarních cibulek, jemně nasekaných
velká hrst čerstvých mátových lístků
50 g piniových oříšků + na ozdobu
sůl, pepř
6 lžic zakysané smetany
Palačinky připravte podle základního
rozpisu. Tvaroh smíchejte v míse se špenátem, většinou nasekané cibulky, mátou
a piniemi. Podle chuti osolte a opepřete.
Na každou palačinku dejte trochu zakysané smetany, část ochuceného tvarohu,
posypte zbytkem jarní cibulky a opraženými piniemi.

22
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o co je příprava delší,
o to je chuť lepší!

Karamelizované palačinky
s nutellou
NA 12 PALAČINEK | PŘÍPRAVA: 25 MINUT
ODPOČINUTÍ: 1 HODINU MINIMÁLNĚ | SMAŽENÍ: 15 MINUT

palačinky připravené podle základního
rozpisu
1 menší kelímek Nutelly
50 g másla, rozpuštěného
165 g krupicového cukru
Palačinky připravte podle základního
rozpisu. Každou potřete dvěma lžícemi
Nutelly, přehněte ji do půlkruhu a pak
znovu do ‚trojúhelníku‘, potřete máslem
a obalte v cukru. Takto připravené palačinky dejte pod gril a nechte je svrchu
zkaramelizovat a zezlátnout.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, OBLEČENÍ ZAPŮJČILA FIRMA: ZARA

špaldové palačinky - Základní
rozpis

návod, jak do palačinek
zarolovat maximum
jahod, najdete v rubrice
rady a nápady.

albert.cz
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... to je selský jogurt

www.hollandia.eu | www.hollandiaclub.eu

Fluidně jednotlivě rychlomrazená čerstvá zelenina

EQUUS, a. s.

Hluboce zmrazené bramborové
halušky vhodné k rychlé
přípravě chutných pokrmů.

Hviezdna 38
821 06 Bratislava
tel.: +421 (0)2 40 25 93 50
fax: +420 (0)2 40 25 93 51
www.equus.sk
závod VINICA

K dostání ve
vybraných
prodejnách Albert.

10x jinak

Kyselé okurky
Sladkokyselá chuť, typická vůně i malé křupnutí
při každém kousnutí. My Češi kyselé okurky milujeme.
Pojďte si je užít ve skvělých receptech.

1 Španělský ptáček
4 plátky z hovězího roštěnce
sůl a čerstvě mletý pepř
plnotučná hořčice na potření
4 plátky šunky a 4 plátky slaniny nebo
4 špalíky oblíbené uzeniny
2 velké kyselé okurky, přepůlené
1 vejce, uvařené natvrdo
1 cibule, oloupaná, rozčtvrcená
Na dokončení
1 lžíce sádla
150 g slaniny na kostičky

1 cibule, nasekaná nadrobno
sůl, pepř, trocha pálivé papriky
250 ml hovězího vývaru
1 lžíce hladké mouky
Maso lehce naklepejte, osolte, opepřete
a potřete hořčicí. Na každý plátek masa
položte po plátku šunky a slaniny nebo
špalík uzeniny, přidejte půlku okurky,
čtvrtku vejce a čtvrtku cibule. Zarolujte
a svažte do balíčku – ptáčka. Na rozehřá-

tém sádle osmažte slaninu a pak cibuli.
V základu ze všech stran osmahněte
ptáčky. Osolte, opepřete, poprašte paprikou, podlijte trochou vývaru a v troubě
předehřáté na 180 °C duste doměkka asi
hodinu. Vývar dolévejte dle potřeby. Ptáčky vyjměte, šťávu vysmahněte, zaprašte
moukou, podlijte zbytkem vývaru a 15 minut povařte. Vraťte ptáčky, vše dochuťte
a prohřejte.

albert.cz
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10x jinak
1 uzená makrela | 3 lučiny | 1 lžíce
mléka | 4–5 kyselých okurek,
na drobné kostičky | 3 jarní cibulky,
nasekané najemno | citronová kůra
a citronová šťáva na dochucení |
chleba k podávání
Makrelu opatrně oberte od kostí a dejte
do misky. Přidejte lučinu a mléko
a dobře promíchejte a promačkejte zadní stranou vidličky. Přimíchejte okurky,
cibulku a nakonec i citronovou kůru
a šťávu. Případně nařeďte trochou mléka. Podávejte s chlebem.

3 Teplý bramborový salát

250 g brambor, varný typ A - salátové
| 1 menší červená cibule, nasekaná
najemno | 6 malých kyselých okurek,
na kostičky | 1 lžíce červeného
vinného octa | 1 lžička hrubozrnné
hořčice | 3 lžíce zakysané smetany
Oloupané, na půlky pokrájené brambory uvařte doměkka. Mezitím smíchejte
nasekanou cibuli, okurky, ocet, hořčici
a smetanu. Brambory sceďte a smíchejte s dresinkem.

4 Pečené brambory
s ochucenou smetanou
4 velké brambory | olivový olej
na potření | sůl, pepř | 1 zakysaná
smetana | 1 bílý jogurt | 2 lžíce
sekaného kopru | 2–3 pokrájené
kyselé okurky | 1 lžička citronové
šťávy
Brambory důkladně omyjte, osušte
a potřete olejem. Dejte je do pekáčku,
důkladně osolte a opepřete a dejte na
20–30 minut péct do trouby vyhřáté na
180 °C. Mezitím v misce našlehejte smetanu s jogurtem, přidejte kopr, najemno
pokrájené okurky, citronovou šťávu
a podle chuti osolte a opepřete. Upečené brambory rozpůlte a přelijte ochucenou smetanou.
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5 Znojemská s rýží

600 g hovězí loupané plece |
50 g špeku, na špalíky | sůl, pepř |
1 cibule, nakrájená nahrubo | 1–2 lžíce
slunečnicového oleje | 700 ml hovězího
vývaru | 2–3 lžíce hladké mouky |
100 g kyselých okurek, nakrájených na
kolečka | 50 g slaniny, na kostičky |
rýže k podávání
Maso prošpikujte špekem a ze všech
stran osolte a opepřete. Cibulku osmahněte na oleji, pak přidejte maso
a ze všech stran opečte, aby se zatáhlo.
Podlijte asi 200 ml vývaru a přiklopené
duste v troubě doměkka asi 1,5–2 hodiny.
Vyndejte z trouby, vyjměte maso
a uchovejte horké. Do šťávy v hrnci
přilijte zbytek vývaru a přiveďte k varu.
Vmíchejte mouku rozšlehanou v 100 ml
studené vody. Vařte asi 20 minut a pak
přeceďte. Podle chuti osolte a opepřete.
Nakonec do omáčky vmíchejte okurky
opečené na slanině a maso pokrájené na
plátky. Podávejte s rýží.

6 Hot dog

4 větší rohlíky | 4 párky |
8 plátků širší slaniny | olej | kyselé
okurky | 1 velká cibule | kečup
a tatarka (viz recept číslo 8) k podávání
Rohlíky nařízněte a nahřejte v troubě.
Párky obmotejte vždy dvěma plátky
slaniny a vysmažte je na pánvi lehce
potřené olejem. Dejte do rohlíku, přidejte
okurky, kolečka cibule a dolaďte kečupem a tatarkou z receptu číslo 8.

7 Kuře na šalotkách,
žampionech a okurkách
12 malých šalotek | 2 kuřecí stehna |
sůl, pepř | velký kousek másla | 250 g
malých žampionů | 6 kyselých okurek,
podélně překrojených | 500 ml suchého
bílého vína | 150 ml zakysané smetany
Šalotky oloupejte a kuřecí stehna
ze všech stran osolte a opepřete. Pak je
zprudka opečte na másle, aby se maso
zatáhlo. Do pánve přidejte šalotky

a žampiony a nechte vše zezlátnout. Poté
do pánve přidejte rovněž okurky a víno.
Přiveďte k varu, vařte 3–4 minuty, pak
plamen snižte a vše nechte 20 minut probublávat. Nakonec vlijte smetanu, promíchejte a podle chuti osolte a opepřete.

8 Ostrá tatarská omáčka

125 ml majonézy | 2 lžíce chilli omáčky
| 2 lžíce hladkolisté petrželky, nasekané
| 2 lžíce hrubozrnné hořčice | 2 lžíce
nadrobno nasekaných kyselých okurek
| tabasco dle chuti
Prvních pět ingrediencí smíchejte v míse.
Chuť dotáhněte přidáním tabasca.

9 Opečené sendviče

12 plátků chleba | máslo na namazání
| 300 g majonézy | 1 lžíce dijonské
hořčice | 12 plátků pražské šunky |
12 plátků čedaru | 6–8 kyselých okurek
Na karamelizované zelí 30 g másla |
300 g bílého zelí | 55 g krupicového
cukru | 60 ml jablečného octa
Nejprve udělejte zelí. Máslo rozpusťte ve
velkém hrnci, vsypte nakrouhané zelí
a opékejte 5 minut. Pak přidejte cukr
a ocet a opékejte dalších 10–15 minut.
Chleby potřete z jedné strany máslem,
z druhé majonézou a hořčicí. Na polovinu chlebů (na stranu potřenou hořčicí
a majonézou) dejte plátky šunky a sýru,
navrch rozdělte zelí a plátky okurek, přiklopte zbylými chleby (máslem nahoru).
Pak chleby opečte.

10 Okurková salsa

1 lžíce kopru, nasekaného | 6 kyselých
okurek, pokrájených | ½ červené cibule, nasekané | ½ lžičky citronové kůry,
nastrouhané | 2 lžičky citronové šťávy
| 1 lžička oleje | sůl, pepř
Prvních šest ingrediencí promíchejte,
podle chuti osolte a opepřete a ihned
podávejte.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ
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10x jinak

Okurky pro vás
Sladkokyselá chuť a první křupnutí...
to je to, co nás vždycky zláká. Kyselé
okurky my Češi prostě milujeme.
V podejnách Albert máme velký výběr.

1. Sladkokyselé okurky naší nové
značky BASIC
2. Okurky Albert Quality
3. Okurky Albert Bio
4. Znojemské okurky ve velkém
balení 4200 g
5. Corničonky s chilli
6. Kořeněné okurky
7. Chilli okurky
8. Okurky delikates premium
9. Dětské okurky

D

o pomazánek, dipů, omáček, různých salátů, pod
dušené maso, ale i jen tak k chlebu nebo pečenému
bůčku. Kyselé okurky jsou stálicí v české kuchyni.
V prodejnách Albert máme opravdu velký výběr. Nově
můžete vyzkoušet i sladkokyselé okurky naší unikátní
řady BASIC pyšnící se nízkou cenou a super kvalitou.
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ZOBRAZENÉ PRODUKTY JSOU K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT.

7

K dostání
ve vybraných
prodejnách
Albert.

spolu u stolu

Z obyčejných surovin

30
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Ve spíži je
máme vždycky
všichni. Základní
a tak trochu
obyčejné suroviny.
Vykouzlit se
z nich přitom dají
královské pokrmy.
Slané i sladké.
No řekněte, kdo by
si nedal bábovku
nebo třeba kuře
na paprice?

albert.cz

31

spolu u stolu
Francouzské brambory
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

750 g–1 kg brambor, uvařených ve slupce
máslo na vymazání
150 g šunkového salámu BASIC
1 cibule, nasekaná najemno
3 vejce BASIC (2 vařená natvrdo)
1 kelímek smetany na vaření BASIC
150 g eidamu 45% vcelku, strouhaného
1 lžíce plnotučné hořčice
1 lžíce dijonské hořčice
sůl, pepř BASIC
kyselé okurky BASIC k podávání
Brambory uvařené ve slupce oloupejte
a nakrájejte na plátky. Dejte do máslem vymazaného pekáčku – prokládejte je nakrájeným salámem, cibulí, a 2 vejci uvařenými
natvrdo, nakrájenými na kostičky. V misce
rozkvedlejte zbylé vejce, smetanu, nastrouhaný sýr a obě hořčice. Osolte a opepřete
podle chuti a směsí zalijte brambory. Pečte
při vyšší teplotě (asi 200 stupňů) dozlatova. Podávejte s kyselými okurkami.
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Zelňáky
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | SMAŽENÍ: 15 MINUT

500 g hladké mouky BASIC
450 g kysaného zelí
150 g sádla (vepřové, husí)
1 vejce BASIC
1 lžíce mletých škvarků
sůl, pepř BASIC
½ lžičky sušené majoránky BASIC
+ čerstvá na ozdobu
olej na smažení BASIC
Prosátou mouku spojte v míse s dobře
vymačkaným a překrájeným kysaným
zelím, povoleným sádlem, vejcem,
škvarky a směs podle chuti osolte
a opepřete a dolaďte majoránkou.
Z těsta vyválejte placku a skleničkou
vykrajujte kolečka. Smažte je zprudka
na rozpáleném oleji.

Rychlá příprava i smažení jsou
výhodou zelňáků. Nejlepší je
ovšem jejich chuť.
albert.cz
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spolu u stolu

Jogurtové zapečené pohárky

Kefírová buchta

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT

PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

300 g kompotovaných jahod BASIC
pár lžic jahodové zavařeniny
400 g řeckého jogurtu
250 ml smetany ke šlehání BASIC
1 lžička vanilkového extraktu
1 vanilkový cukr
třtinový cukr na posypání
plátky mandlí

100 g polohrubé mouky
250 g hladké mouky BASIC
120 g cukru krupice
1 lžíce sody
2 lžíce kakaa
200 ml oleje BASIC
500 ml kefírového mléka BASIC
1 vejce BASIC
Na polevu
200 g zakysané smetany
100 g hořké čokolády BASIC

Okapané kompotované jahody prohřejte se zavařeninou na pánvi. Rozdělte do 4 pohárků. Jogurt
smíchejte s dotuha ušlehanou smetanou, extraktem
a vanilkovým cukrem a rozdělte na základ. Posypte
třtinovým cukrem a mandlemi a nechte pod grilem
zkaramelizovat.
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Do mísy nasypte obě mouky, cukr, sodu a kakao a dobře
promíchejte, aby nikde nezbyly hrudky kakaa. Teprve
pak přimíchejte olej, kefír a vejce. Vzniklé těsto nalijte
na plech vyložený pečicím papírem. V troubě vyhřáté na
180 °C pečte okolo 20 minut. Čokoládu nechte rozpustit
ve vodní lázni, smíchejte se smetanou a rozetřete na
vychladlý moučník. Podávejte nakrájené na kostičky.

Jablečný dort
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | CHLAZENÍ:
5 HODIN

1 kg jablek, oloupaných
a nakrájených na kostičky
8 lžic krupicového cukru
2 lžičky citronové šťávy
2 vanilkové pudinky
1 balíček dětských piškotů BASIC
pár kapek rumu
1–2 zakysané smetany
vanilkový cukr
mletá skořice

Jablka zalijte 250 ml vody, přidejte cukr
a citronovou šťávu a přiveďte k varu.
Povařte deset minut, pak jablka podrťte
šťouchadlem na brambory. Vanilkový
pudink rozmíchejte ve 400 ml studené
vody, přilijte k jablkům a znovu přiveďte
k varu. Za stálého míchání krátce povařte. Na dno vymazané dortové formy
rozložte piškoty, přelijte částí jablečného
pudinku, zakryjte piškoty a nakonec znovu pudinkem. Nechte vychladnout. Zakysanou smetanu smíchejte s vanilkovým
cukrem, potřete dort, posypte skořicí
a dejte vychladit na 5 hodin do lednice.

albert.cz
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spolu u stolu
Kuře na paprice s rýží
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 1–1,5 HODINY

1 cibule
2 lžíce másla
1 kuře, naporcované na 6–8 kusů
sůl, pepř
sladká paprika BASIC
nové koření BASIC, pepř BASIC, tymián
500 ml zeleninového vývaru
2 lžíce hladké mouky BASIC
1 kelímek smetany ke šlehání BASIC
600 g rýže BASIC, vařené, k podávání
Cibuli pokrájejte najemno a pak ji 3–5 minut smažte na másle. Mezitím naporcujte
dobře omyté a osušené kuře a všechny
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části osolte a opepřete a důkladně ze všech
stran posypte sladkou paprikou. Pak porce
masa postupně opečte na základu v hrnci.
Všechny kousky vraťte do hrnce, přidejte
pár kuliček nového koření, pepře a dvě
snítky tymiánu, lehce podlijte asi 100–150 ml
zeleninového vývaru, a dejte do trouby předehřáté na 180–200 °C a hodinu až hodinu
a půl pečte. V průběhu pečení případně ještě
mírně podlijte vývarem, jinak podlévejte
výpekem. Maso můžete párkrát obrátit.
Pekáč vytáhněte z trouby, maso vyndejte.
Hladkou mouku rozmíchejte ve smetaně
a pak ji vlijte do pekáčku, zahřívejte
a přilévejte vývar, abyste měli dostatek
hustší omáčky. Prohřejte 15 minut.
Podávejte s rýží.

Tohle není žádná ‚dusivka‘,
ale nádherně vláčná bábovka.
Recept je na straně 38.

albert.cz
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spolu u stolu

PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 45 MINUT

200 g másla, změklého + na vymazání
4 vejce BASIC, bílky a žloutky odděleně
200 g krupicového cukru
2 lžíce rumu
250 g měkkého tvarohu BASIC
300 g mouky (1:1 hladká BASIC
a polohrubá)
1 vanilkový cukr + 1 prášek do pečiva
hrubá mouka na vysypání formy
Máslo, žloutky, cukr a rum našlehejte
v robotu. Pak vmíchejte tvaroh. Mouku
smíchejte s vanilkovým cukrem a práškem do pečiva a sypkou směs přidávejte
k mokré. Dělejte to postupně a přesvědčte se vždy nejprve, že se předchozí
část dobře promíchala. Bílky vyšlehejte
dotuha a pak je opatrně vmíchejte
do těsta. To přelijte do máslem vymazané

a hrubou moukou vysypané bábovkové
formy. Při 170 °C pečte 45 minut.

Čočková polévka
PRO 4 OSOBY | NAMÁČENÍ: 2 HODINY | PŘÍPRAVA: 1 HODINU

250 g čočky BASIC, propláchnuté
2 l zeleninového vývaru
2 cibule
1 mrkev, oloupaná, přepůlená
+ ½ mrkve extra
½ petržele
2 lžíce másla
3 lžíce hladké mouky BASIC
sůl, pepř BASIC
1 stroužek česneku, utřený nožem
1 lžička sušené majoránky BASIC
+ na ozdobu
kousky opečeného chleba a kolečka
párku k podávání

Pokud máte rádi husté polévky,
polovinu rozmixujte tyčovým mixérem.

Čočku aspoň na 2 hodiny namočte. Pak ji
v hrnci zalijte vývarem, přidejte celou cibuli
a mrkev, přiveďte k varu, pak stáhněte plamen a vařte 30–40 minut, až čočka změkne.
Vyjměte cibuli i mrkev a obojí vyhoďte.
Na másle osmahněte druhou, pokrájenou
cibuli doměkka, zasypte ji moukou a umíchejte světlou jíšku. Za stálého míchání ji
přidejte do polévky, vsypte rovněž nastrouhanou ½ extra mrkve a nastrouhanou petržel a dalších dvacet minut vařte. Dochuťte
solí, česnekem, majoránkou a pepřem.
Podávejte ozdobené čerstvou majoránkou,
s kousky chleba a kolečky párku.

Pizza na plech
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MIN. | KYNUTÍ: 30 MIN. | PEČENÍ: 15–20 MIN.

1 lžička sušeného droždí
¼ lžičky cukru
225 g hladké mouky BASIC + 1 lžička soli
pár kapek oleje
½ cibule, nadrobno nasekané
2–3 stroužky česneku
400g plechovka rajčat BASIC
sůl, pepř BASIC, špetka cukru
tymián
šunka BASIC, sýr a dva druhy salámu BASIC
dle vašeho výběru
Droždí, cukr a 180 ml vody (nejlépe vlažné)
smíchejte v misce a nechte na teplém místě
5 minut stát, aby bylo droždí aktivní.
Mouku smíchejte se solí, uprostřed udělejte
důlek, do něj nalijte aktivní droždí a promíchejte, pak rukama prohněťte do těsta.
Přendejte ho na pomoučenou plochu
a hněťte 4–5 minut do pružného těsta.
Nechte ho půl hodiny kynout v čisté míse,
přetažené fólií, aby zdvojnásobilo objem.
Mezitím rozpalte pár kapek oleje ve velké
pánvi, přidejte cibuli a 4 minuty ji opékejte,
vmíchejte česnek a po pár minutách
i rajčata z plechovky, směs osolte, opepřete,
přidejte špetku cukru a tymián.
Plech nahřejte, potřete olejem a po celé
jeho ploše na něj roztáhněte těsto. Navrch
dejte rajčatovou omáčku a na ni šunku,
sýr a kolečka salámu dle vaší chuti. Pečte
v troubě při 220 °C asi 15–20 minut.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: SUPERSTORE OC DBK PRAHA, APROPOS

Tvarohová bábovka
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N

aše nová produktová řada BASIC nabízí
samé výhody:

1. z ahrnuje výrobky přesně odpovídající Vašim
požadavkům ‚nakoupit levně a kvalitně zároveň‘
2. skládá se ze základních potravin každodenní
potřeby
3. obsahuje i nepotravinové výrobky, které by
neměly chybět v žádné domácnosti
4. koupí produktů BASIC ušetříte a zároveň
neslevíte z kvality
5. nebudete-li spokojeni, lze výrobky vrátit
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sezona

Když

citrony
zavoní
Vůně citronové kůry
i šťávy je malinko
ostřejší. Ovšem přesně
taková, aby dodala
každému jídlu ten
správný říz.
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Recept na citronovozázvorovou zmrzlinu
najdete na straně 44.

Nebojte se citrony použít jako
zapékací mističky.
albert.cz
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sezona
Citronovo-tymiánové kuře

PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT
CHLAZENÍ: 4 HODINY | MRAZENÍ: 6–8 HODIN

8 kuřecích stehen s kostí a kůží
sůl, pepř
2 cibule, oloupané, rozčtvrcené
1 citron, na tenká kolečka
6 stroužků česneku, neoloupaných
10 větviček tymiánu
60 ml olivového oleje
125 ml suchého bílého vína
375 ml kuřecího vývaru

200 g krupicového cukru
375 ml mléka
750 ml smetany ke šlehání
4 citrony, šťáva vymačkaná ze všech,
kůra jemně nastrouhaná z jednoho
1 lžíce rozmarýnových lístků,
nasekaných
2 lžičky zázvoru, nastrouhaného
Na horký citronový sirup
2 citrony, šťáva vymačkaná
50 g krupicového cukru
Za pomoci ručního elektrického šlehače
šlehejte cukr nasypaný do mléka, dokud
se nerozpustí. Pak přidejte smetanu, citronovou šťávu, kůru, rozmarýn a zázvor.
Promíchejte a dejte na minimálně
4 hodiny do lednice. Pak směs přelijte do
nádoby na zmrzlinu a dejte na 6–8 hodin
do mrazáku. Po dvou hodinách vždy
vyndejte a narušte vidličkou krystaly.
Zmrzlina by měla být krásně hladká. Podávejte ji s horkým citronovým sirupem.
Všechny na něj potřebné ingredience
5 minut zahřívejte v rendlíku.

Citrony plněné sýrem
s bazalkovým olejem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

4 citrony, přepůlené
100 g mozzarelly, strouhané
200 g polotučného tvarohu
40 g parmazánu, jemně strouhaného
½ lžičky chilli
sůl, pepř
1 velký svazek bazalky
60 ml olivového oleje
Troubu předehřejte na 200 °C. Poloviny
citronů vydlabejte a obsah vyhoďte.
Mozzarellu, tvaroh, parmazán, chilli, sůl
a pepř smíchejte a směs rozdělte do vydlabaných půlek. Pečte 30 minut. Bazalku
a olej dobře rozmixujte a ochuceným olejem pečené citronové půlky zastříkněte.
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PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 45 MINUT

Troubu předehřejte na 180 °C. Kuřecí
stehna ze všech stran osolte a opepřete
a promíchejte se čtvrtkami cibule, kolečky
citronu, stroužky česneku, tymiánem
a olejem. Pak vše postupně opečte (maso
včetně ostatních ingrediencí) v hrnci
s těžkým, pokud možno nepřilnavým
dnem, dejte stranou a udržujte teplé.
Do hrnce nalijte víno a chvíli povařte. Pak
do hrnce vraťte maso s cibulí, kolečky
citronu, česnekem i tymiánem, přilijte
vývar a přiveďte k varu. Přendejte do trouby
a pečte 45 minut. Ihned podávejte.

Pizza s grilovaným citronem,
špenátem a sýrem feta
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT
KYNUTÍ: 1 HODINU | GRILOVÁNÍ: 10 MINUT

1 lžíce olivového oleje + na potření
2 stroužky česneku, rozetřené
2 lžičky jemně strouhané citronové kůry
800 g čerstvého mladého špenátu
200 g mozzarelly, nastrouhané
1 cibule, na tenká kolečka
200 g sýru feta, na plátky
2 citrony, přepůlené
Na těsto
2 lžičky sušeného droždí
½ lžičky krupicového cukru
70 g bílého jogurtu
1 lžíce olivového oleje
150 g hladké mouky + ½ lžičky soli
Nejprve udělejte těsto: droždí, cukr
a 2 lžíce vlahé vody promíchejte v míse
a nechte 10 minut stát, aby se na povrchu
začaly tvořit bublinky a vznikl kvásek.

Jogurt smíchejte v jiné míse s olejem. Do
velké zadělávací mísy vsypte mouku a sůl,
pak postupně vmíchejte kvásek a jogurtovou směs a zadělejte těsto. Překlopte ho na
lehce pomoučenou pracovní plochu a zhruba 5 minut jej hněťte. Pak těsto přendejte do
čisté suché mísy a přetažené potravinářskou
fólií ho nechte asi hodinu kynout.
Těsto rozdělte na půlky a z každé vyválejte
obdélník o rozměrech asi 30 × 15 cm.
Olej rozpalte v pánvi, přidejte česnek, citronovou kůru a špenát a opékejte 2–3 minuty.
Těsta potřete olejem a pod grilem pečte
3 minuty. Pak navrch rozdělte špenátovou
směs, mozzarellu, cibuli a sýr feta a pečte
pod grilem další 3 minuty. Opečte i půlky
citronu a servírujte je s pizzou.

Citronový cheesecake
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 15 MINUT + CHLAZENÍ | PEČENÍ: 1 HODINU

150 g hladké mouky
½ lžičky prášku do pečiva
55 g krupicového cukru
1 lžíce jemně strouhané citronové kůry
80 g studeného másla + na vymazání
2 žloutky
moučkový cukr na posypání
Náplň z mascarpone
500 g mascarpone
75 g krupicového cukru
1 vejce
1 lžíce hladké mouky
1 lžíce jemně strouhané citronové kůry
½ lžičky vanilkového extraktu
Troubu předehřejte na 160 °C. Mouku, prášek do pečiva, cukr, citronovou kůru
a kousky studeného másla spojte do hmoty
připomínající hrubou strouhanku. Skvěle to
jde v robotu. Jeho motor nechte puštěný
a přidávejte žloutky, aby se do těsta dobře
zapracovaly. Hmotu natlačte na dno lehce
vymazané čtvercové formy o hraně 20 cm
a pečte 20–25 minut.
Na náplň smíchejte mascarpone, cukr, vejce,
mouku, citronovou kůru a vanilkový extrakt.
Pak ji přelijte na základ a pečte 30–35 minut.
Vyndejte, nechte zchladnout a pak minimálně 3 hodiny chlaďte v ledničce. Servírujte
posypané moučkovým cukrem.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ

Citronovo-zázvorová zmrzlina
s horkým citronovým sirupem

Pečení v jednom hrnci má jednu
obrovskou výhodu: všechny chutě
a vůně se dokonale prolnou.

U NÁS V A LB ERT U
Do všech
receptů
jsou ideální
naše skvělé
biocitrony.

albert.cz
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Zatímco mozzarella dodá jemnost,
sýr feta a citrony ten správný říz.
Ideální kombinace, ne?
46

albert.cz

Citronová kůra přidaná jak
do těsta, tak do náplně obojí
krásně ovoní.

albert.cz
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maso měsíce

Ideální kus vepřového: má
v sobě maso, sádlo, kosti
i kůži. Stačí osolit a okmínovat.

Bůček
Sotva poprvé zavoní z trouby, nikdo nedokáže myslet na nic jiného. Pečený
bůček je jako pohádkový princ: nelze mu odolat.

M

aso nakupujeme pouze od prověřených českých dodavatelů, kteří
splňují nejvyšší nároky na zpracování a hygienu masa. Kvalita je pro
nás totiž stejně důležitá jako pro vás.
Vy, naši zákazníci, jste pro nás dokonce
tak důležití, že jsme šli ještě dál: pokud
přesto shledáte důvod k vrácení vámi
zakoupeného čerstvého masa v prodejnách Albert, garantujeme vám 100%
uznání vaší reklamace a vrácení peněz.
Zboží reklamujte vždy na pobočce
Albert, kde jste ho zakoupili, a to na informacích v prodejně.
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Pro 100% uznání
vaší reklamace je potřeba:

»	přinést kompletní zboží včetně
originálního obalu a etikety
»	přinést originální účtenku
k reklamovanému zboží
»	zboží nesmí být prošlé

Velmi kvalitní vepřový bok prodáváme jako
plátky bez kosti i v celku s kostí.

Bůček pečený v bourbonu
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 4 HODINY

250 ml bourbonu
375 ml silného tmavého piva
500 ml vody
525 g třtinového cukru
10 stroužků česneku
350 g medu
2 svitky skořice
4 bobkové listy
2,5 kg bůčku

Troubu předehřejte na 180 °C. Do středně velkého hrnce
nalijte bourbon, 250 ml piva (zbytek si zatím uschovejte),
500 ml vody, cukr, česnek, med, přidejte skořici
a bobkové listy a vše přiveďte k varu. Vařte za občasného
míchání, dokud směs částečně nezhoustne. Bůček položte
kůží dolů do hlubšího pekáčku, přelijte přes něj vzniklou
marinádu, přetáhněte alobalem a pečte 3,5 hodiny. Pak
bůček opatrně obraťte, přilijte zbytek piva a pečte další
půlhodinu. Bůček podávejte přelitý vypečenou šťávou.

Silná vypečená šťáva plná těch
nejlepších surovin je něco, co tento
bůček povyšuje mezi královské pokrmy.
albert.cz
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maso měsíce
Bůčkové výpečky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT + ODPOČINUTÍ | PEČENÍ: 1,5–2 HODINY

Bůček pokrájejte na drobné kostičky, menší než na moravského vrabce. V pekáčku je
promíchejte se solí, kmínem, rozmačkaným
česnekem a jemně nastrouhaným zázvorem.
Nechte asi 1 hodinu odpočinout v ledničce,
pak lehce podlijte, přidejte tymián a dejte péct
na 1,5–2 hodiny do trouby vyhřáté na 160 °C.

Nejlepší přílohou k výpečkům jsou
pořádné krajíce čerstvého chleba.
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1,5 kg bůčku
sůl
kmín
3–4 stroužky česneku,
rozmačkané
4cm kousek čerstvého zázvoru
pár snítek tymiánu

Pěkně ostrý bůček
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 2 HODINY 45 MINUT

1,8 kg bůčku
2 lžíce soli
½ lžičky kmínu
½ lžičky koriandrových semínek
½ lžičky fenyklových semínek
½ lžičky drceného chilli
2 lžičky sušeného tymiánu
1 lžíce olivového oleje
2 svazky rozmarýnu
2 hlavy česneku, přepůlené
2 citrony, přepůlené

Troubu předehřejte na 180 °C. Malým ostrým nožem
udělejte do horní části bůčku zářezy – asi centimetr
od sebe. Do hmoždíře dejte 1 lžíci soli, kmín, koriandr, fenykl, chilli a tymián a drťte, aby se vše spojilo.
Pak směs vetřete do bůčku, maso rovněž potřete
olejem a posypte zbytkem soli. Pak bůček dejte do
pekáče kůží dolů a 2 hodiny pečte. Teplotu zvyšte na
220 °C, bůček obraťte a ještě před tím pod něj dejte
větvičky rozmarýnu, přepůlené hlavy česneku
a citrony. Pečte dalších 30–45 minut, nebo dokud
není kůže zlatavá a křupavá a maso měkké.

Všechno, co pečete v pekáči spolu
s bůčkem, naservírujte spolu s ním.
Citronem nebo česnekem si každý
doladí tu správnou chuť.
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Šunková
cihla

Anglická
krkovička

K dostání
v obsluhovaném úseku
prodejen Albert.

Lahůdkové

loupací párky

K dostání v samoobslužném
úseku prodejen Albert.
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piva

K dobrému bůčku,

dobré pivo
Pečený bůček si přímo říká
o orosenou sklenku piva!
Pilsner Urquell

Legendární ležák Pilsner Urquell se
vyrábí již přes 170 let stále podle stejné
receptury, při níž jsou využívány pouze
ty nejkvalitnější české suroviny – měkká
plzeňská voda, žatecký chmel a speciálně
připravovaný slad. Toto tradiční zlaté
pivo se stalo zakladatelem světové
pivní kategorie Pils, která nyní tvoří
2/3 světové produkce. Ležák Pilsner
Urquell je plné, chuťově a aromaticky bohaté pivo, skutečný král
mezi světlými ležáky. Chuť piva
Pilsner Urquell začíná jemnou,
ale výraznou hořkostí danou
použitím žateckého chmele, která se vzápětí snoubí
s karamelovou sladkostí
plzeňského sladu.

Master

Master Polotmavý je
třináctistupňový pivní
speciál. Jedinečný žatecký chmel dodává tomuto
pivu zřetelnou hořkou chuť
a chmelové aroma. Dobře
známá chuť nejlepšího
světlého sladu podpořená
karamelovými a bavorskými
slady pak dotváří jantarově
měděnou barvu a jemnou
karamelovou chuť. Díky
svému chuťovému profilu
je vhodným doplňkem jídel
moderní české gastronomie.

Birell

Birell je nejprodávanější nealkoholické pivo
v České republice. Vyrábí
se unikátní technologií
v nošovickém pivovaru.
Jedná se o nealkoholický osvěžující nápoj pro
aktivní životní styl, který
se vyznačuje svou plnou
hořkou chutí velmi blízkou klasickému pivu.

Velkopopovický
Kozel Černý
Velkopopovický Kozel
Černý je nejpopulárnějším tmavým pivem
v České republice. Karamelizovaný slad dodává
pivu jedinečnou rubínovou barvu a sladkou chuť.
Karamelové tóny Černého
Kozla jsou skvělou součástí pokrmů, u kterých
je sladší chuť vítána,
například při pečení.

Velkopopovický Kozel 11
Velkopopovický Kozel 11° je
klasický světlý ležák s osobitým aroma, který vás odmění
plnější chutí. Vypilovaná chuť
Kozla 11° je ideální ke grilování nebo pečeným masům.
albert.cz
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když Dita P.

Když Dita P.

...smaží koblihy

Je to svátek. Vždycky. Koblihy klasické, i jejich varianty,
nedělám často, ale v únoru při masopustu pokaždé. A vím
předem, že do zítra nezbude ani jeden. Koblihy jsou totiž
nejlepší ještě teplé a všichni kolem mě to dobře vědí.

Čekám vždycky, jako malé dítě na zmrzlinu před
cukrárnou, jestli se mi znovu povede usmažit
po okruhu koblih krásný bílý proužek.
54
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když Dita P.

NA 20 KOBLIH | PŘÍPRAVA: 30 MINUT
KYNUTÍ: 1 HODINA | SMAŽENÍ: 30 MINUT

Tvarohové koblížky
s karamelem
NA 20 KOBLÍŽKŮ | PŘÍPRAVA: 20 MINUT
SMAŽENÍ: 15 MINUT

30 g droždí
500 g hladké nebo polohrubé mouky
+ trocha na poprášení
40 g krupicového cukru
250 ml vlažného mléka
40 g másla
4 žloutky
3 lžíce rumu
špetka soli
asi 200 g zavařeniny na plnění
250 ml oleje na smažení
moučkový cukr na poprášení
Droždí rozdrobím do hrnečku, přidám lžíci cukru, zaliju trochou vlažného mléka,
rozmíchám a nechám na teplém místě
vzejít kvásek. Trvá to asi čtvrt hodiny.
Mezitím v míse utřu do pěny máslo
se zbylým cukrem a postupně vtírám
žloutky. Do žluté pěny vliju vykypělé
droždí, rum, přidám sůl, mouku a mléko.
V robotu nebo ručně důkladně a trpělivě
vypracuju hladké a vláčné těsto. Těsto
v míse posypu moukou, přikryju utěrkou
a nechám v teple kynout asi hodinu.
Pomoučím si vál a vyválím z těsta asi
centimetr silnou placku. Na polovině
placky naznačím skleničkou tvar koblihy,
doprostřed každého kolečka dám lžičkou
trochu zavařeniny. Z druhé poloviny
placky kolečka vykrojím a přiložím je na
naznačená kolečka se zavařeninou. Teprve teď obě kolečka najednou skleničkou
vykrojím. Koblihy dám na utěrku, lehce
popráším moukou, přikryju další teplou
utěrkou a nechám čtvrt hodiny kynout.
Zbylé těsto po vykrajování znovu rozválím a opakuju postup.
V menším a hlubším kastrolu rozehřeju
olej, hodím do něj drobek těsta, a jestli
zasyčí, je dostatečně zahřátý. Do rozpáleného tuku koblihy vkládám opatrně, na
chvilinku je přikryju poklicí, pak odkryju
a otočím je. Snažím se udržet stále stejnou teplotu tuku a za 5 minut by koblihy
měly být zlatavé. Pokládám je na papírové utěrky, aby se zbavily přebytečného
tuku. Nakonec je na míse pocukruju.
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250 g plnotučného měkkého tvarohu
2 vejce
1 lžíce kakaa
špetka soli
1 lžíce rumu
250 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
200 ml vlažného mléka
rostlinný olej na smažení
moučkový cukr na obalení
Na karamelový krém
1 slazené kondenzované mléko
150 g másla
V míse promíchám tvaroh, vejce, kakao,
sůl, rum s moukou promíchanou s práškem do pečiva a postupně přilévám
mléko, až vznikne vláčné polotuhé těsto.
Z těsta vykrajuju lžící malé koblížky,
dávám je do rozpáleného oleje a smažím
dozlatova.
Plechovku kondenzovaného mléka
nechám vařit dvě hodiny v hrnci s vodou.
Máslo utřu do pěny a přidám do něj vychladlé zkaramelizované kondenzované

Sladké, voňavé,
neodolatelné

mléko. Vzniklý krém dám do cukrářského
sáčku a naplním jim kolblížky. Nakonec je
obalím v moučkovém cukru.

Jablečné koblihy
NA 6 KOBLIH | PŘÍPRAVA: 20 MINUT
KYNUTÍ: 45 + 30 MINUT | SMAŽENÍ: 20 MINUT

2 lžičky sušeného droždí
125 ml vlažného mléka
3 lžíce krupicového cukru
50 g másla, rozpuštěného
330 g hladké mouky
2 vejce
1 lžička citronové šťávy
1 lžička skořice
6 plátků (celých) jablka (Granny Smith)
rostlinný olej na smažení
moučkový cukr a skořice na obalení
V míse promíchám sušené droždí se lžící
a půl vlažné vody, mlékem, jednou lžící
cukru a nechám na teplém místě vzejít
kvásek. Pak do mísy přidám máslo, mouku,
vejce, lžíci cukru a hnětu tak dlouho, až
vznikne hladké a vláčné těsto. Těsto trochu
popráším moukou, zakryju utěrkou a nechám kynout tak dlouho, až těsto zdvojnásobí svůj objem.
Mezitím v další míse promíchám zbývající
cukr, citronovou šťávu, skořici a plátky jablek.
Když je těsto vykynuté, přendám ho na pomoučněnou pracovní plochu a ještě asi pět
minut ho hnětu, až je krásně pružné. Rozdělím ho na dvě poloviny a každou rozválím
na asi centimetr silnou placku. Jednu placku
pokladu plátky jablek a přiklopím ji druhou
plackou těsta. Kulatým vykrajovátkem
a průměru 9 cm vykrojím obě těsta i s plátkem jablka. Tak to udělám u každého plátku
jablka. Pak vykrajovátkem o průměru 3 cm
vykrojím u každé koblihy ve středu díru.
Hotové koblihy rozložím na pomoučněnou
utěrku a nechám je ještě 30 minut kynout.
Mezitím si v hlubším kastrolu nebo pánvi
rozehřeju olej. Do rozpáleného tuku koblihy
vkládám opatrně, na chvíli je přikryju
poklicí, pak odkryju a otočím je. Za 5 minut
by koblihy měly být zlatavé. Pokládám je na
papírové utěrky. Nakonec je obalím v cukru
promíchaném se skořicí.

FOTO: JIŘÍ TUREK, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: BAZAR POTOČNÍKOVÁ

Koblihy

Nadýchané, jemně
pocukrované a nejlépe ještě
teplé. Prostě boží!
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rady a nápady
RADA ČT EN ÁŘ E

Perfektní zarolování

jahodových palačinek
Budete-li zkoušet špaldové jahodové palačinky z rubriky Mami, uvař
mi, neprohloupíte. Jsou
vynikající. Zkusit můžete i neobvyklý způsob
rolování palačinek, díky
kterému bude každá
obsahovat maximum
kousků jahod.

1

Hotové palačinky i kousky jahod si připravte
na pracovní plochu. Přidat
můžete i med, díky kterému
se jahody k palačinkám
‚přilepí‘ a nebudou vypadávat ven. Jako ‚lepidlo‘ může
zafungovat i tenká vrstva
pacholíka.

rovnejte řádku jahod, pěkně
jednu vedle druhé. Přehněte
konec palačinky, abyste
řádku překryli – zarolovali.
Těsně za ohyb dejte další
řádku jahod, opět palačinkou pootočte, přidejte další
řádku jahod a takto rolujte
až do konce.

2

3

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Každou jednu palačinku
potřete vždy medem,
k jednomu konci – asi dva
centimetry od okraje – vy-

Z přezrálých banánů můžete udělat
skvělý dezert hotový za pár minut.
Rozmixujte je a smíchejte s hustým
jogurtem nebo jogurtem našlehaným
se zakysanou smetanou v poměru
1:1. Krém oslaďte medem a posypte
sekanými ořechy a kousky čokolády.
A hned se do něj pusťte!

Když

Všechny palačinky
těsně a pečlivě zarolujte,
nechte chvíli odpočinout
a pak nakrájejte na šneky.

nesníte banány hned

Krutony bez smažení
Máte-li rádi polévky doplněné křupavými krutony,
hodit by se vám mohla
rada naší čtenářky Evženy
Pazderkové z Litoměřic.
„Na krutonky nakrájím
starší pečivo na kostičky.
Do plastové misky vhodné
do mikrovlnky dám vždy
vrstvu pečiva, na ně lupínky másla, poté opět vrstvu
pečiva a tak dále do spotřebování všech ingrediencí. Poslední vrstvou
je máslo. Pak vše dám na
3 minuty na plný výkon
do mikrovlnky. Nechám
zchladnout a promíchám.
Krutony jsou křupavé
a navíc odpadá smažení
na pánvi,“ napsala a získává stokorunový poukaz.

T IPY, T RIKY A RADY OD VÁS
Pokud máte nějaké kuchařské
triky či tipy, které usnadní nebo
zdokonalí vaření a pečení, zbaví
ubrusy a oblečení skvrn, nebo
pomohou v kuchyni začátečníkům,
neváhejte a pošlete nám je.
A to buď e-mailem na adresu:
albert.redakce@gmail.com,
anebo poštou na adresu:
Albert v kuchyni, Ortenovo
nám. 29a, 170 00 Praha 7.
Ty nejlepší zveřejníme a autorovi
vždy pošleme poukaz na nákup
v hodnotě 100 korun.

albert.cz
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Reportáž o pěstování
banánů

Krásně voní, skvěle chutnají a vypadají jako
malované. Existují však stovky dalších důvodů,
proč si naše banány z produkce kolumbijské
firmy Banacol koupit. Kromě jiného jsou
vypěstované v souladu se životním prostředím
na malých, téměř rodinných farmách.

Banány
sklizené s láskou

60

albert.cz

Banány jsou stejně jako pomeranče, mandarinky či
citrony exotickým ovocem, které se u nás zabydlelo.
Milují je děti stejně jako dospělí, jen tak k svačince nebo třeba s čokoládou, karamelem, posypané
kokosem nebo v pohárech. Jejich celoroční dostupnost je již samozřejmostí. V prodejnách Albert vám
nabízíme ty nejlepší banány z jižní Ameriky, z produkce firmy Banacol. Je to mezinárodní společnost
působící v Kolumbii, Kostarice, Spojených státech
amerických i Evropě.
Přestože se banány sklízejí ještě zelené, jejich kvalita tím nijak netrpí. Jsou sklízené, balené i dopravované s tou největší péčí. Ačkoliv se to může zdát
nadnesené, jejich koupí uděláte i něco víc – podpoříte děti v rozvojových zemích, pomůžete svobodným matkám s nelehkým osudem, ale i životnímu

Banánovníky a vlastně
celé plantáže
poznáte díky
velkým listům
rostlin už
z velké dálky
(nahoře). Trsy
zelených banánů (vlevo).

Už jen pohled na banánový
trs je velmi lákavý.
albert.cz
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prostředí. Ostatně sami zaměstnanci firmy Banacol
i jednotliví farmáři s oblibou říkají, že není deset, ale
deset tisíc důvodů, proč si koupit banány Banacol.
Úžasná chuť
Banány sklízí firma Banacol ze stovek plantáží v Jižní
Americe, respektive vykupuje je od dvou tisíc malých
producentů. Ti se starají o plantáže a každému banánovému trsu dávají veškerou péči. Všechny banány
do posledního spojuje jedno: nasládlá chuť a pevná
dužina ukrývající se pod středně silnou slupkou.
Při pokojové teplotě vám dlouho vydrží, v žádném
případě neskladujte banány v ledničce.
Zalesňování, snižování spotřeby
Všechny farmy dodávající banány pro firmu Banacol se pyšní certifikátem Rainforest Alliance, která
prosazuje a podporuje právě péči o životní prostředí a snahu o dlouhodobě udržitelnou banánovou
produkci. „Jen v loňském roce jsme v rámci našeho
závazku o znovuzalesňování vysadili na území našich
farem přes 2000 stromů, snížili spotřebu vody
na plantážích. Snažíme se celkově zmírnit antropogenní skleníkový efekt způsobený spalováním
fosilních paliv, kácením lesů a globálními změnami
krajiny. Veškerý biologický odpad používáme zpět
jako hnojivo,“ říká Laurent Jurvillier, manažer firmy
Banacol. „Navíc recyklujeme 780 tun plastu ročně
a přispíváme tak na projekty chránící a podporující
svobodné matky,“ dodává.
Děti na prvním místě
Podpora dětí z rozvojových zemí je pak pro firmu
Banacol samozřejmostí: všemožně je podporuje, a to
v oblasti zdraví, vzdělání a odpočinku. „Jen
pro ilustraci, zhruba 976 dětí se zapojilo do výživového programu, ve 110 školách a 60 parcích a sporto-
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vištích jsme zvedli úroveň a téměř 5000 dětí se díky
nám zapojilo do nejrůznějších sportovních a kulturních akcí,“ doplňuje Laurent Jurvillier. Výhod mohou
využívat i samotní farmáři. Banacol jim radí ohledně
pěstování, balení a celé infrastruktury. Mohou také
využívat sportovní a kulturní programy.

FOTO: ARCHIV FIRMY BANACOL

„Všechny
banány
do posledního spojuje jedno:
nasládlá
chuť a pevná dužina
ukrývající se pod
středně silnou slupkou.
V žádném
případě je
neskladujte
v ledničce.“

OBJEVTE JEDINEČNÝ LESK

napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E

REJST ŘÍK

Váš časopis znám velice krátce, až poté, co se dcera
odstěhovala do města. Vaše prosincové číslo mě úplně
nadchlo. Již jen pohled na titulní stranu se sněhobílou
štolou! Spolu s ostatními recepty doslova provoněla mou
kuchyň a navodila sváteční náladu. Celé to vydání bylo
v krásném bílém tónu, který mám moc ráda, přestože je mi
už 65 let. Stále vzpomínám na chvíle Vánoc z mládí, kdy
si maminka vzala bílou zástěru a pro nás děti (bylo nás 5)
začínal svátek. A tak jsme se hned s dcerou daly do pečení
vaší štoly. Nadchly mě i sněhobílé pusinky spolu s pěknými
děvčaty, no prostě číslo v bílém provedení je pro mě doslova
luxusní.
Karla Mackerlová

Díky za bezva
čtení o jogurtech.
Jejich příznivé
účinky na organizmus již máme
otestovány z vícero stran. Manžel po operaci využívá jejich
„ laskavé složení“ pro střevní mikrofloru řadu
let, po čase jsem se přidala i já kvůli dietním
úmyslům. Naštěstí je v Albertu široký výběr
různých druhů, dokonce tu najdu vhodné
jogurty i pro naše roční vnouče. V kuchyni přidávám bílý jogurt i do moučníků, naposledy to
bylo do novoročních koblihů, které připravuji
již 20 let pár minut po silvestrovské půlnoci.
S jogurtem mají lahodnější chuť.
Jarka Bernatíková
Manžel se 1. 1. 2014 probudil s myšlenkou uvařit něco neobvyklého. Uviděl na stole lednové
číslo vašeho magazínu, kde ho zaujala mrkvovo-zázvorová polévka. Nelenil a šel kuchtit.
Hotová polévka mile překvapila, a proto ji doporučujeme všem. Tak tedy doufám, že přísloví

Hlavní jídla

Čtenářka Karla Mackerlová
ráda šije a do redakce nám
zaslala moc krásnou zástěru.
Mnohokrát děkujeme.

„Jak na Nový rok, tak po celý rok“ bude platit
nejen u nás ( manželovi vydrží chuť vařit), ale
i u vás, kde inspirace a bezva čtení z předchozích let bude pokračovat.
Marie Huňková
Ráda bych vám poděkovala za recept na sněhové pusinky. Hned jsem si vzpomněla na chvíle,
kdy jsem pobývala u babičky a dědečka, na jejich
láskyplnou domácí atmosféru, a také na časté
návštěvy tety Běty, která o Vánocích nikdy nezapomněla a v pytlíku od mléka mi přinášela právě
takové sněhové pusinky; na povrchu křupavé
a uvnitř vláčné. Vždy jsem si zalezla do koutku a nepřestala
jíst, dokud nebyl
pytlík prázdný.
A tak byla volba
jasná a hned jsem
se do pusinek
podle vašeho receptu pustila. Povedly se báječně a na mě opět dýchla ta úžasná atmosféra
dětství s dědečkem a babičkou, za kterou děkuji.
Veronika Mičienková

Vyhrajte plný košík od Alberta
Své názory, tipy a postřehy posílejte na adresu: ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo na e-mail: albert.redakce@gmail.com. Nejzajímavější dopis odměníme
balíčkem výrobků Albert Quality. Nyní ho získává Karla Mackerlová.

V příštím čísle, které vychází 5. 3. 2014, najdete:
polévky pro děti – 10x jinak suši – super zdravá jídla – čaj o páté

Bůček pečený v bourbonu
49
Citronovo-tymiánové kuře
44
Cuketová fritata
13
Francouzské brambory
32
Kuře na paprice s rýží
36
Kuře na šalotkách, žampionech
a okurkách
26
Kuřecí špízy s rýží a salátem
13
Obložené chleby
13
Palačinkové mističky s tvarohem
a špenátem 
22
Pěkně ostrý bůček
51
Pizza na plech
38
Pizza s grilovaným citronem,
špenátem a sýrem feta 
44
Špagety s rajčatovou omáčkou 13
Španělský ptáček
25
Thajské kari s jasmínovou
rýží 
16
Zelňáky
33
Znojemská s rýží
26

Polévky, chuťovky, saláty

Bůčkové výpečky
50
Citrony plněné sýrem
a bazalkovým olejem 
44
Čočková polévka
38
Hot dog
26
Okurková salsa 
26
Opečené sendviče
26
Ostrá tatarská omáčka 
26
Pečené brambory s ochucenou
smetanou 
26
Pečené řepy s bazalkou a mozzarellou 
16
Rybičková pomazánka
26
Teplý bramborový salát 
26

Dezerty a sladká jídla

Banánové ovesné sušenky
Citronovo-zázvorová zmrzlina
s horkým citronovým sirupem
Citronový cheesecake
Čokoládové krokety
Jablečné koblihy
Jablečný dort
Jahodové palačinky
Jogurtové zapečené pohárky
Karamelizované palačinky
s Nutellou
Kefírová buchta
Koblihy
Špaldové palačinky
Tvarohová bábovka
Tvarohové koblížky
s karamelem
Žemlovka

16
44
44
74
56
35
22
34
22
34
56
22
38
56
13

– vegetariánské
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Kvalita a tradice od ceského výrobce.

Výborná chuť

Královské raženky
je docílena kombinací
ovesných produktů (vločky,
šroty, krupice, otruby,
mouka) spolu se slady
a kvasem.

k
Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz

Výroba pařených sýrů začíná podobně
jako u každého běžného přírodního sýru.
Správně prokysaná sýrová hmota pak
podstupuje proces paření. Sýr nakrájíme
na malé kousky a jejich namáčením v horké
vodě spojené s hnětením a natahováním
se postupně vytvoří specifická vláknitá
struktura
pařeného
sýra. Vláknitá
struktura (italsky filare – odtud název
pro sýr pasta filata) se během zrání
postupně ztrácí a sýr se stává
jemně zrnitým.
Použití
pařených
sýrů
je
všestranné. Najdou uplatnění jak
ve studené, tak i teplé kuchyni.

křížovka
POMŮCKA:
ABRI, BAYER, DUŠNOST
SAC, TKL

HUSTÝ
LES

POBŘEŽNÍ
PÍSČINA

TITO
(RUSKY)

DĚTSKÝ
POZDRAV

PŘÍBĚH

NEJVYŠŠÍ
KARTA

ŘÍMSKY 54

INICIÁLY
HERCE
AUGUSTY

CIRKA

NÁŠ
MALÍŘ
ZNAČKA
BERYLLIA

ARABSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

KRAJ

3. DÍL
TAJENKY

NERVOVÝ
ZÁŠKUB

SAZE
SKALNÍ
PŘEVIS

2. DÍL
TAJENKY

ŠPATNOSTI
DOUŠEK

BAHENNÍ
BYLINA

OBVAZ

KÓD
MOSAMBIKU

ZAČÁTEK
ABECEDY

Tajenku zašlete do
15. 2. 2014 na adresu:
ALBERT v kuchyni, Ortenovo
náměstí 29a, 170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře na www.albert.cz/tajenka.
Vylosovaný luštitel obdrží poukázku na
jednorázový nákup v síti prodejen Albert
v hodnotě 100 Kč. Výherkyní z minulého čísla
je Edita Vítková ze Vsetína.

NEZHOUBNÝ NÁDOR

PRAOTEC

SOUVISEJÍCÍ
S ESY

OZN. ČES.
LETADEL

SPOJKA
REVNÁ
TKANINA

DOMÁCÍ
VÝROBCE
POTRAVIN

HOUF

VOZIDLA

NÁKLAD
(ANGL.)

ŘEČ

ST. ŘÍŠE
ETIOPIE
BELGICKÁ
VÁHOVÁ
JEDNOTKA

KÓD
TOKELAU

ZNAČKA
OLOVA

NÍZKÁ ZEĎ

OZNAČENÍ
AUTA

VSTUP

ZDE
NICKY

SOVATEL
PATŘÍCÍ
ŽIDOVSKÉMU DUCHOVNÍMU

OBYČEJ

ZVRATNÉ
ZÁJMENO

PRAŽSKÁ
SPZ

DOMÁCKY
OLGA

IN. HERCE
CUPÁKA
ŘÍMSKÁ
ŠESTKA

SNÍŽENÝ
TÓN

TY

INICIÁLY
EINSTEINA

MONU

1. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
DRACHMY

DEPO

OČNÍ
DUHOVKA
(SLOVENSKY)

DUSÍKATÁ
SLOUČENINA

NÁŠ
BOTANIK

Řešení
z minula:
NABÍZÍME
VÁM ČERSTVOST
Arating
KVALITU
Puzzle
Puzzle
4949
(Medium,
(Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.48)
0.48)
Puzzle
Puzzle
5050
(Medium,
(Medium,
difficulty
difficulty
rating
0.46)
0.46)

4 4

8 89 97 7
9 97 7
2 2

4 4

2 2
1 1

66
7 7

1 1

66
3 3

4 4
88

55
88

1 1

2 2
66

88

7 7
3 3

4 4

1 1

99

66

99

99
9 92 2

7 7
1 1

9 95 5

Správně vyřešená obě sudoku
(stačí první řádek z každého)
zašlete do 15. 2. 2014 na adresu:
ALBERT v kuchyni,
Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

55

1 1

5 53 3
7 7 9 95 5

2 2
99

55

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.

2 2

5 59 9

1 1

SUDOKU

8 89 9

88

4 4

99

55

1 1
3 3

4 4

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti
prodejen Albert v hodnotě 100 Kč. Výhercem z minulého čísla je Jaroslav Pižl
z Prahy 6. Zasláním tajenky nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním
svých údajů pro marketingové účely. Více na www.albert.cz/pravidla.

Puzzle
Puzzle
47 (Medium,
47 (Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.54)
0.54)

66

Puzzle
Puzzle
48 (Medium,
48 (Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.52)
0.52)

8 8
2 2
5 5
3 3
4 4
9 9
7 76 6
1 1

9 9
6 6
3 3
7 71

9 9
1 13 3
8 8
6 6
7 72 2
4 4
5 5

1

6 6
7 74 4
5 5
1 12 2
8 8
9 9
3 3

5 5
2 2
4 4
6 6
9 9
8 8
3 3
1 17 7

5 5
3 3
1 16 6
9 9
8 8
4 4
7 72 2

7 79 9
1 18 8
2 2
4 4
6 6
5 5
3 3

7 78 8
2 2
4 4
3 3
5 5
9 9
1 16 6

2 2
4 4
6 6
9 9
5 5
3 3
8 8
7 71

4 4
6 6
9 9
2 2
7 71

13 3
5 5
8 8

8 8
3 3
5 5
1 17 76 6
2 2
4 4
9 9

14 4
6 6
7 72 2
3 3
5 5
8 8
9 9

4 4
1 12 2
5 5
6 6
9 9
7 73 3
8 8

3 3
5 5
7 79 9
8 8
6 6
1 12 2
4 4

6 6
7 78 8
3 3
4 4
1 19 9
2 2
5 5

2 2
9 9
8 8
1 15 5
4 4
6 6
3 3
7 7

3 3
5 5
9 9
2 2
8 8
7 71

1

15 5
4 4
8 8
2 2

18 8
7 74 4
3 3
2 2
5 5
9 9
6 6

1

16 6
4 4

Řešení z minulého čísla.
albert.cz
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Blanická bramborářská
dodavatel zeleniny do prodejen Albert

kvalita
tradice
cena

Blanická bramborářská
je držitelem jakostního certifikátu:
BRC GLOBAL STANDARD – FOOD
a rovněž je oceněna značkou KLASA
pro balené brambory a cibuli.

Vysočina FIT má snížený obsah tuku o 50%. Můžete mít váhu pod kontrolou
a přitom si užívat oblíbenou chuť bez kompromisů.

www.krahulik.cz.

Jen to nejlepší pro Vaše nejbližší!
Brick Vám přináší jen to výtečné škvařené vepřové
sádlo vyráběné výhradně ze sádla hřbetního. Nyní
navíc v praktickém uzavíratelném kelímku (450g).
Šťavnatý vepřový řízek
Tip: Na smažení používejte voňavé, lahodné sádlo
Brick. Řízky tím získají krásnou zlatavou barvu, budou
výjimečně křupavé, lahodně voňavé a jejich chuť bude
nezaměnitelná. Vyzkoušejte, poznejte a vychutnejte si
ten rozdíl.
TE VE
NAJDE ODEJNÁCH
R
P
H
NÝC
VYBRA ALBERT

Comperio s.r.o., Nuselská 1419/53, 140 00 Praha 4, více na www.brick.cz

sladká tečka
NA 12 KUSŮ | PŘÍPRAVA: 45 MINUT | CHLAZENÍ: 1 HODINU

Čokoládové
krokety

550 ml mléka (polotučného či
		
odstředěného) BASIC
75 g krupicového cukru
50 g holandského kakaa
špetka soli
75 g másla
150 g hladké mouky BASIC
2 vejce BASIC
110 g strouhanky
slunečnicový olej BASIC na smažení
moučkový cukr na poprášení
jahody, kolečka banánů a vanilková
zmrzlina k podávání
Do rendlíku nalijte 500 ml mléka a na
slabém plameni jej přiveďte k varu. Vmíchejte cukr smíchaný s kakaem a špetku
soli a pak sejměte z ohně.
Máslo rozpalte v hrnci na slabém plameni, pak přisypte 75 g mouky a dobře
promíchejte. Snižte plamen na co nejnižší
a 7 minut opékejte, pak postupně
přilévejte kakaové mléko a metličkou
vyšlehejte dohladka. Opékejte dalších
7–8 minut, dokud směs nezhoustne. Pak ji
přendejte do mísy, přetáhněte fólií
a 1 hodinu chlaďte.
Pak ze směsi vytvořte pomocí lžíce
12 oválných kroket.
Vejce a zbylé mléko našlehejte v misce,
do druhé nasypte zbytek mouky a strouhanku a promíchejte. Každou kroketu
obalte nejprve v moučné směsi, pak
vaječné, opět moučné a nakonec vaječné
a smažte ve vyšší vrstvě oleje asi 3 minuty dozlatova. Nechte okapat na papírové
utěrce. Podávejte s jahodami, banány
a zmrzlinou.

Sladkou tečku uděláte s produkty
BASIC kvalitně a levně zároveň.
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FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ
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Ilustrační obrázek

ke každé I Love Milka 137,5g

Akce platí v hypermarketech Albert dne 13. 2. a 14. 2. od 12:00 do 18:00.
00
Výdej dárků oproti účtence u hostesky u vstupu do hypermarketu. Akce se netýká těchto
prodejen: Ostrava, Jantarová ul.; Náchod; Nový Jičín; Česká Lípa; Tábor; Cheb.

