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Domácí housky,
str. 16

Zahřejte se
dobrým jídlem

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Objevte jedinečný svět Tchibo

úvodník

O lásce

FOTO: MAREK BARTOŠ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ

Napsala nám do redakce paní Budínová, co dokáže jídlo, které vaří
podle našich receptů. Strašně mě to dojalo. Její muž, když dojedl,
odložil vidličku a nůž a řekl jí u stolu: „Já snad požádám o obnovení
manželského slibu, jsi výborná kuchařka a naše milovaná maminka.“
Kdo by tohle nechtěl slyšet?
Vím dávno – nějak instinktivně –, že jídlo je řeč lásky. Slova jsou
dobrá, jen je někdo, jako já, neumí vyslovit. Ale umí uvařit.
Kdysi dávno jsem potkala kluka, který znal slovník kuchyňské
lásky dokonale. Probouzela jsem se vůní čerstvých housek,
oloupaných kousků grapefruitu pokrytých cottage sýrem a horou
cukru, palačinkou srolovanou do dalšího cukru napuštěného
limetkovou šťávou… to všechno přicházelo k mému nosu, než jsem
otevřela oči. Prostřel stůl, jako by znal Gottův song „Když muž
se ženou snídá“. A čekal. Sedla jsem si v pyžamu naproti němu
a s obrovskou, nekonečnou vášní jsem to všechno snědla. On jen
upřeně hleděl a vypadal šťastně. Nejspíš trochu jinak než manžel
paní Budínové, protože jeho ženou se stala štíhlá vegetariánka, která
jídlo nemiluje. Nejsem štíhlá vegetariánka a vzala jsem si buddhistu.
Řeči jídla navzdory téhle zkušenosti (byla úchvatná) věřím.
Drží moji velkou rodinu pohromadě. Jsme spolu takzvaně kvůli
jídlu. Ale jsme spolu. Nevyznáváme si lásku, protože to za nás dělá
jídlo. A když budete prozíraví, najdete v tomhle magazínu spoustu
receptů, které říkají: Miluju tě.
Milá paní Budínová, až vás manžel znovu požádá o ruku, půjdu
vám strašně ráda za družičku. Přivezu koláče.
S láskou k jídlu vaše

albert.cz
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*Denní konzumace 3 g ovesných beta glukanů přispívá ke snížení hodnoty cholesterolu v krvi. Vysoký obsah cholesterolu v krvi je rizikovým faktorem při vzniku
koronárních onemocnění. Existuje více rizikových faktorů a změna jednoho z nich může a nemusí mít příznivý účinek. Je nutné pamatovat na důležitost zdravého
životního stylu a vyvážené stravy.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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PRO ZVÍŘATA. Z GARANCE
NA POTRAVINY JSOU VYLOUČENY ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁKOVÉ VÝROBKY A GASTRO
PROVOZY (RESTAURACE/KAVÁRNY). GARANCE JE
PLATNÁ DO 31. 12. 2016. ZNĚNÍ PLNÝCH PRAVIDEL
NALEZNETE NA WWW.ALBERT.CZ/GARANCE.
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Výrobky pro každý den za výhodnou cenu.

Mléčné výrobky:
pozor na obsah cukru
Studie ukazují, že pravidelná konzumace mléka a mléčných výrobků,
přednostně méně tučných, snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních
onemocnění, je prevencí i důležitou součástí léčby osteoporózy a dokonce
přispívá i k udržení tělesné hmotnosti.
Za den bychom měli sníst 3 porce mléka, mléčných výrobků a sýrů. 1 porce je
250 ml mléka, kefíru, 200 g jogurtu, 55 g sýra. Upřednostňujte méně tučné druhy
jako je polotučné mléko, jogurty do 3 % tuku, sýry přírodní, např. typu cottage
a tvrdé sýry do 30 % tuku v sušině. Velmi zdravé jsou pak zejména zakysané
mléčné výrobky.

Zakysané mléčné výrobky
Kysané (nebo-li fermentované) mléčné produkty jsou připraveny z mléka s přidáním fermentujících bakterií. Mezi
kysané mléčné výrobky patří kefíry, kysaná, acidoﬁlní
nebo jogurtová mléka, jogurty, kysaná smetana a zakysané podmáslí. Jednotlivé zakysané mléčné výrobky se
liší použitím zákysových kultur. Například u acidoﬁlního
mléka se jedná o Bacillus acidophilus, u kefíru se přidávají kvasinky, čímž získává daný výrobek své speciﬁcké
vlastnosti.

Jaké je řešení? Naučte se, jak
vybírat.
Pokud vybíráte mléčný výrobek,
zvolte neochucený výrobek. Máte
totiž jistotu, že obsah cukru popsaný na obale je pouze laktóza (tedy
mléčný cukr) a nejsou zde žádné
cukry přidané. U ochucených výrobků může být uvedený obsah
cukru zavádějící, protože pod názvem „cukry“ se skrývají jak cukry přidané, tak i laktóza – není ale
možno určit v jakém poměru.
Jak vybírat mléčné výrobky?
Upřednostňujte neochucené výrobky
Čtěte tabulky s nutričními
hodnotami
Orientaci usnadní
logo Vím, co jím

Pozor na obsah cukru
Mléčné výrobky obsahují mléčný cukr, laktózu, která je
cukrem přirozeným. Problém nastává u mléčných výrobků,
které jsou dochucované a oslazované. Cukry jsou do nich
přidávány dodatečně, jedná se o tzv. přidané cukry. Jsou
to právě přidané cukry, které nejsou našemu organismu
ničím přínosné, právě naopak – jejich nadměrná konzumace může vést ke zdravotním problémům.

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

od pondělí do pátku

Syté večeře, které zahřejí
Zatímco „pole sílí“, člověk v únoru spíš slábne. A přitom
je tak snadné najít novou energii. Z dobrého jídla ji
získáte raz dva, a k tomu si ohromně pochutnáte.

Tohle je přímo „útok“
vitaminů, které vaše tělo
přijme s otevřenou náručí
a bude si libovat.

Rančerský salát s fazolovou salsou
kcal

sacharidy

25 g

60 g

tuky

bílkoviny

35 %

9%

85 %

36 %

694
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18 g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

Nečekané ingredience budou
příjemným překvapením,
protože tahle žemlovka je
vynikající.

Žemlovka s cherry rajčátky a šunkou
kcal

sacharidy

23 g

21 g

tuky

bílkoviny

18 %

9%

30 %

43 %

346

22 g

CENA
ZA PORCI

14 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku
Vůně exotiky této
rýže umí uspokojit
chuť a taky líbezně
zasytit.

Kořeněná rýže se zeleninou
kcal

sacharidy

tuky

bílkoviny

14 %

19 %

8%

13 %

285
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51 g

6g

7g

CENA
ZA PORCI

9 Kč

Neváhejte ani chvíli:
tahle večeře je
prostě úžasná.

Kuřecí stehna s cizrnou
kcal

sacharidy

35 g

21 g

tuky

bílkoviny

24 %

13 %

30 %

83 %

478

41 g

CENA
ZA PORCI

28 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku
Polévka, ve které
„stojí lžíce“, jak se
od hustých zimních
polévek přece
očekává.

Zeleninová polévka s těstovinami a sýrem
kcal

sacharidy

40 g

14 g

tuky

bílkoviny

17 %

15 %

20 %

42 %

346
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21 g

CENA
ZA PORCI

16 Kč

Rančerský salát s fazolovou
salsou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

400g plechovka červených fazolí
3 velká zralá rajčata, nakrájená
na malé kostičky
½ červené cibule, nakrájená najemno
90 ml olivového oleje BASIC
60 ml citronové šťávy
hrst čerstvého koriandru
,
nasekaného + na ozdobu
¾ lžičky oblíbené ostré omáčky
sůl, pepř
100 g listových salátů Multi mix
4 velká vejce
100 g balkánského sýru AQ
Připravte si fazolovou salsu. V míse
promíchejte fazole, rajčata, cibuli, olivový
olej, citronovou šťávu, koriandr, ostrou
omáčku a sůl. Salát rozdělte na 4 talíře.
Na něj naneste salsu, trochu si odložte
stranou. V lívanečníku připravte 4 volská
oka, přesuňte je na připravené talíře, opepřete, rozdělte na ně zbylou salsu a posypte rozdrobeným sýrem a koriandrem.
Podávat můžete například s opečenými
tortillami.

Žemlovka s cherry rajčátky
a šunkou

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

30 g másla, změklého
1 stroužek česneku, rozdrcený
1 malé balení toustového chleba AQ
12 cherry rajčátek
100 g šunky, nakrájené nahrubo
500 ml mléka BASIC
3 vejce BASIC
sůl, pepř
100 g goudy AQ, nastrouhané
Troubu předehřejte na 180 °C. Smíchejte máslo s česnekem a částí vymažte
pekáček. Zbytkem potřete plátky chleba
a rozřízněte je úhlopříčně napůl tak, aby
vznikly dva trojúhelníky. Naskládejte
je do pekáčku a kolem rozložte rajčátka
a šunku. Prošlehejte mléko s vejci, osolte

a opepřete a přelijte přes připravené
tousty. Nechte 5 minut stát, pak zasypte
sýrem a pečte dozlatova 35–40 minut. Podávat můžete třeba se zeleným salátem.

Kořeněná rýže se zeleninou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

200 g rýže basmati
1 lžíce slunečnicového oleje BASIC
1 velká cibule, nasekaná najemno
2 stroužky česneku, nakrájené na plátky
2,5cm kousek zázvoru, oloupaný a nasekaný
2 celé hřebíčky
1 svitek skořice
1½ lžičky kari koření
50 g mraženého hrášku BASIC
50 g mražené kukuřice BASIC
375 ml zeleninového vývaru BASIC
Troubu předehřejte na 180 °C. Rýži propláchněte a nechte ji 10 minut namočenou. Ve velké pánvi, kterou můžete dát
do trouby, rozehřejte olej, pak zmírněte
plamen a několik minut opékejte cibuli,
česnek a zázvor. Přidejte hřebíčky, skořici
a ještě 2 minuty opékejte. Přidejte kari,
také na 2 minuty, promíchejte.
Slijte rýži a přidejte ji do pánve. Dobře
ji promíchejte, aby se obalila směsí
koření. Vsypte hrášek a kukuřici, vše
zalijte vývarem a zamíchejte. Pánev
přikryjte poklicí nebo alobalem a dejte
na 15–20 minut do trouby. Pokud se vám
to podaří, vyndejte koření a podávejte.

Kuřecí stehna s cizrnou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

1 lžíce olivového oleje BASIC
8 kuřecích spodních stehen
sůl, pepř
1 malá cibule, nakrájená najemno
2 stroužky česneku, nasekané najemno
2 lžíce rajčatové passaty BASIC
1 lžička sladké papriky BASIC
1 lžička kari koření BASIC
2 plechovky cizrny (à 400 g), slité
250 ml drůbežího vývaru

1 chilli paprička, nasekaná najemno
hrst čerstvé hladkolisté petržele
Troubu předehřejte na 220 °C. V pánvi,
kterou můžete dát i do trouby, rozehřejte
na středním plameni olej. Maso osolte
a opepřete. Opečte ho na oleji z obou
stran dozlatova, trvá to zhruba 5 minut
z každé strany a odložte stranou. Do pánve vhoďte cibuli a česnek a opékejte
doměkka, asi 3 minuty. Přidejte koření,
protlak a zhruba minutu ho míchejte, až
trochu ztmavne. Pak přidejte cizrnu a vývar a přiveďte k varu. Na cizrnu usaďte
stehna a pánev dejte na 25–30 minut
do trouby. Před podáváním posypte chilli
papričkou a nasekanou petrželkou.

Zeleninová polévka
s těstovinami a sýrem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 25 MINUT

100 g kolínek BASIC
sůl, pepř
20 g másla
1 velká cibule, nakrájená na kostičky
1 velká mrkev, nakrájená na kostičky
1 řapík celeru, nakrájený na kostičky
2 stroužky česneku, nasekané
2 lžíce mouky
1 litr drůbežího vývaru BASIC
240 ml mléka BASIC
špetka muškátového oříšku
½ lžičky hořčice
250 g brokolicových růžiček,
nasekaných nadrobno
150 g eidamu AQ, nastrouhaného
Těstoviny uvařte podle návodu na obalu.
Slijte a nechte stranou. V hrnci rozehřejte
máslo, přidejte zeleninu a česnek a 5 minut
zvolna opékejte. Přisypte mouku a dobře rozmíchejte. Pak za stálého míchání
pomalu přilévejte vývar a mléko. Přidejte
muškátový oříšek a hořčici. Přiveďte k varu
a na mírném plameni nechte vařit 10–15 minut. Vsypte brokolicové růžičky a vařte ještě
5 minut, dokud nejsou měkké. Vmíchejte
nastrouhaný sýr, nechte ho trochu roztavit
a sundejte z ploténky. Přidejte uvařené
těstoviny, osolte, opepřete a podávejte.
albert.cz
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za pultem

Směje se pořád, i kdyby hořelo. Svou dobrou
náladu „vpéká“ do všeho, čeho se ve své kladenské
pekárně v hypermarketu Albert dotkne.

Martin peče housky

14
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Je to kupodivu, ale tenhle šikovný pekař,
který stoupá v žebříčku své profese, peče
i doma. Klidně i v neděli vstane brzy
a zadělá na housky. Ráno už to od nich
voní až k sousedům.

albert.cz
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za pultem

PŘÍPRAVA: 30 MINUT + KYNUTÍ | PEČENÍ: 15 MINUT

500 g hladké mouky
1 lžička krupicového cukru
1 kostka čerstvého droždí
300 ml mléka
2 lžíce rozpuštěného másla
1 lžička soli
1 žloutek + 1 vejce na potření
mák a hrubozrnná sůl na posypání
V míse smíchejte 2 lžíce mouky, cukr,
droždí a 100 ml vlažného mléka. Nechte
vzejít kvásek. Až se vytvoří bubliny,
přidejte zbytek mouky, mléka, máslo,
sůl a žloutek. Vypracujte vláčné a lesklé
těsto. Vraťte ho do mísy, přikryjte utěrkou
a nechte hodinu kynout.
Vykynuté těsto rozdělte na 9 až 12
dílků, vyválejte je na prameny a upleťte
housky. Naskládejte je na plech potažený
pečicím papírem s dostatečnými rozestupy a nechte je ještě asi 20 minut kynout.
Předehřejte troubu na 180 °C.
Housky potřete prošlehaným vejcem,
posypte mákem nebo solí. Pečte 15 minut
dozlatova.

Cibulová polévka se sýrovým
toustem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT

3 lžíce olivového oleje
600 g cibule, nakrájené na kolečka
6 kuliček nového koření
4 bobkové listy
200 ml bílého vína
1,2 l zeleninového nebo drůbežího vývaru
sůl
mletý bílý pepř
4 žloutky
2 lžíce másla na zjemnění
Na tousty
1 střední bageta
olivový olej na pokapání
120 g hermelínu nebo brie
V hrnci rozehřejte olej a na mírném ohni
na něm dozlatova opečte kolečka cibule.
Přidejte nové koření a bobkový list,
zalijte vínem a zprudka asi 5 minut vařte.
Poté přidejte vývar, osolte, opepřete
a 15 minut povařte.
Mezitím rozehřejte gril v troubě. Bagetu nakrájejte na šikmá kolečka, pokapejte
olivovým olejem a opečte je pod grilem.

Potom na bagetu nakrájejte plátky sýra
a vraťte ještě na chvíli do trouby. Jakmile
se sýr rozteče, máte hotovo. Do polévky
rozkvedlejte žloutky, zjemněte ji máslem
a podávejte se sýrovými toustíky.

Žemlovka s tvarohem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 50 MINUT

250 g měkkého tučného tvarohu
1 lžíce změklého másla
2 lžíce moučkového cukru + na poprášení
1 žloutek
1 sáček vanilkového cukru
50 g rozinek, propláchnutých
a namočených v rumu
1 veka
500 ml mléka
2 vejce
250 g krupicového cukru
2 lžíce rozpuštěného másla
+ na vymazání pekáče + na pokapání
8 menších jablek, oloupaných
a nastrouhaných nahrubo
1 lžička mleté skořice
Tvaroh utřete s máslem, moučkovým
cukrem a žloutkem. Přidejte vanilkový
cukr a scezené rozinky (slitý rum si
nechte stranou).
Veku nakrájejte na plátky. V misce
promíchejte mléko se žloutky, 2 lžícemi
krupicového cukru a s rozpuštěným
máslem. Do směsi namáčejte plátky veky
a nechte je vždy pořádně nasáknout.
Třetinu plátků veky pak naskládejte
do máslem vymazaného pekáčku.
Navrch dejte jablka, posypte je skořicí,
4 lžícemi krupicového cukru a zakryjte
druhou třetinou namočené veky. Poté
do pekáčku rozetřete připravenou
tvarohovou nádivku a nahoru naskládejte poslední třetinu pečiva. Poprašte
moučkovým cukrem, pokapejte máslem
a rumem, ve kterém jste máčeli rozinky.
Pečte při 180 °C asi 40 minut.
Bílky vyšlehejte na pevný sníh se
zbývajícím krupicovým cukrem. Sníh
rozetřete na vršek žemlovky a vraťte ještě
na 8 minut zapéct do trouby.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: BUTLERS, SUPERSTORE OC DBK 4. PATRO, APROPOS

Domácí housky

Klasickou žemlovku s jablky
výborně doplní třený tvaroh a ozdobí
ochucený sníh.
albert.cz
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Na Moravě věnujeme sýrům stejnou lásku
jako vínu.Vše začíná výběrem kvalitního
mléka od místních farmářů. Po přidání
ušlechtilých kultur a plísní zraje sýr
v olomouckých sklepích.

www.olma.cz

NOVINKY

Čas zabíjačkových pochoutek
Tradiční české jaternice a jelítka mají
právě teď vrcholnou sezonu. Najdete je
v pultovém úseku vybraných prodejen
Albert od výrobců ZEMAN maso–uzeniny
a MP Krásno.

Ručně špejlované
Vyberte si v regálech vybraných supermarketů
a hypermarketů Albert jaternice špejlované
380 g nebo jelítka špejlovaná 380 g,
které vyrábí ZEMAN maso–uzeniny.

Dokonale ochucená tlačenka
Jsme zvyklí jíst tlačenku s cibulí a octem.
Tak vám bude chutnat i tato Řeznická 400g
tlačenka, kterou vyrábí Masokombinát Plzeň.
albert.cz
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

to je ATO!
ČESKÉ ZL

Hollandia Karlovy Vary je tradiční český výrobce selských jogurtů
a oficiální partner Českého atletického svazu

PRODUCE
NT
SKÝ
ČE

www.hollandia.eu | www.hollandiaclub.eu

Kup Orbit

ČE

S KÝ

C H V ÝR O B

a získej

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ

KŮ

CZECH ATHLETIC FEDERATION

big mac

™

jen za

39 Kč

Big Mac™ za zvýhodněnou cenu 39 Kč získáte po předložení kupónu, který naleznete uvnitř balení žvýkaček Orbit.
Kupón platí ve všech restauracích McDonald’s® v ČR v období od 14. 1. do 13. 3. 2016. Více informací na www.orbitklub.cz nebo na www.mcdonalds.cz.

&

NOVINKY

Tyčinky
vždy k ruce
Skvělé svačinky! Tyčinky Pitipaaa...
můžete mít karamelové, z mléčné
čokolády nebo kokosové. A Jsem sladká
tyčinka s dalšími slastnými náplněmi.

VALENTÝNSKÉ
MINIDORTÍKY
Každému budou opravdu
chutnat: plněné džemem
nebo krémem, dozdobené
srdíčky z cukrářské polevy.

PERNÍKOVÁ A LINECKÁ SRDÍČKA
Krásné dezerty, které mluví za sebe.
Věnujte je a taky ochutnejte
s láskou. Srdíčka vám ji vrátí.

I TEĎ ČERSTVÉ
JAHODY!

FOTO: MAREK BARTOŠ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ

Aby byly dobře vidět
a lákaly i svou vůní,
dostaly jahody průhlednou
krabičku ve tvaru srdce.

JABLKA JAKO
Z RÁJE
Jsou červená a to má
tento měsíc smysl, protože
se slaví Valentýn. A tři
proto, „aby ti neutekla“.
albert.cz

21

mami, uvař mi

Uděláme hostinu, jo?
Na takovou otázku nemůže maminka Leonka svému synkovi odpovědět
jinak než: Obrovskou! A hned! Byla legrace a nakonec strašná dobrota.
Dohodli se, že uvaří klasická jídla, ale hodě zdravě.

22
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Bez sladkého to
nejde. Muffiny
s cukrovou polevou
byly, mami, nejvíc!

albert.cz
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mami, uvař mi

NA 22 MUFFINŮ | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 20–25 MINUT

400 g máslové dýně, oloupané
a nakrájené nahrubo
350 g třtinového cukru
4 vejce
sůl
300 g hladké mouky
2 vrchovaté lžičky kypřicího prášku
1 vrchovatá hrst vlašských ořechů
1 lžička mleté skořice
175 ml panenského olivového oleje
Na polevu
nastrouhaná kůra z 1 mandarinky
nastrouhaná kůra a vymačkaná šťáva
z 1 citronu
140 g zakysané smetany
2 vrchovaté lžíce moučkového cukru
dřeň vyškrabaná z 1 vanilkového
lusku
cukrové zdobení na ozdobu
Předehřejte troubu na 180 °C a plech
na muffiny vyložte papírovými košíčky.
Dýni rozmixujte v mixéru, přidejte
cukr a vejce. Lehce osolte, přisypte
mouku, kypřicí prášek, ořechy, skořici
a olivový olej. Promixujte dohladka.
Těsto rozdělte do připravených košíčků
a pečte 20–25 minut. Těsto by mělo být
propečené tak, aby zapíchnutá špejle vyšla
čistá. Nechte muffiny vychladnout.
Mezitím připravte polevu. Kůru a šťávu
z citrusů dejte do misky, přidejte zakysanou smetanu, moučkový cukr a vanilkovou dřeň. Promíchejte a podle potřeby
dolaďte citronovou šťávou nebo cukrem.
Uložte do chladu. Jakmile muffiny vychladnou, ozdobte je polevou i cukrovým
zdobením a podávejte.

Zeleninové lasagne
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | ZAPÉKÁNÍ: 35 MINUT

2 lžíce panenského olivového oleje
+ na vytření formy
14 plátů lasagní (2 z toho na vyplnění
mezer)
sůl a čerstvě mletý pepř
2 cibule, nasekané na kostičky
24
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2 cukety, nakrájené na tenké plátky
500 g dýně Hokaido, nakrájené 		
na kostičky
3 stroužky česneku, prolisované
200 g nakládaných pečených paprik,
pokrájených na proužky
400g konzerva krájených loupaných
rajčat
hrst nasekané bazalky + čerstvé lístky
k podávání
425 g ricotty nebo sýra cottage
2 vejce
60 g parmazánu, nastrouhaného
300 g mozzarelly, nastrouhané nebo
nakrájené najemno
Předehřejte troubu na 180 °C a olejem
vytřete zapékací nádobu. Plátky lasagní
předvařte v osolené vodě podle návodu
na obalu. Slijte je a rozložte je na alobal.
Ve velké pánvi rozehřejte olej a opečte
na něm cibuli; stačí 3–5 minut. Přidejte
cuketu, dýni, zlehka osolte a míchejte
a opékejte dozlatova. Nakonec přidejte na minutu česnek. Přidejte papriky
a rajčata a přiveďte k varu. Na mírném
ohni duste, až se tekutina svaří na polovinu. Přihoďte bazalku, podle chuti osolte
a opepřete.
Promíchejte ricottu nebo cottage a vej-

ce. Asi hrnek podušené
zeleniny rozprostřete
na dno zapékací nádoby.
Zakryjte ji čtyřmi plátky
lasagní (pokud jsou
krátké, rozkrájejte dva
plátky, které máte navíc,
a zaplňte jimi volný prostor). Potřete polovinou
sýrové směsi, posypte
třetinou parmazánu
a třetinou mozzarelly.
Navrch dejte třetinu
zeleninové směsi. Tímto
způsobem pokračujte
do spotřebování surovin – poslední by měla
jít vrstva lasagní, na ni
zelenina a navrch parmazán s mozzarellou.
Zakryjte alobalem
a pečte 20 minut. Potom
odkryjte a ještě 15 minut dopékejte, aby sýr zezlátl. Podávejte
posypané lístky čerstvé bazalky.

Křupavé rybí prsty
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT

hladká mouka na obalování
sůl a čerstvě mletý pepř
600 g rybích filetů, nakrájených
na 3cm proužky
2 vejce, prošlehaná
strouhanka na obalování
olivový olej na pokapání
Na dip
1 bílý řecký jogurt
nasekaný kopr a pažitka
sůl
Troubu předehřejte na 200 °C. Mouku
promíchejte se solí a pepřem a obalte
v ní kousky ryby. Pak je namočte do vajec
a obalte ve strouhance.
Plech vyložte pečicím papírem. Položte
na něj obalené kousky ryb, pokapejte je
olivovým olejem a pečte pěkně dokřupava, asi 15 minut.
Jogurt promíchejte s bylinkami a solí
a podávejte k rybím prstům.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: NILA, DOMOV A STYL

Muffiny s dýní

Dají se jíst
rukou, bez
chleba a bez
brambor. Jen
tak, jako
zmrzlina.
albert.cz
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Slaďoučké

s příchutí

Zajímavé tipy a informace naleznete ZDE

JAHODA

s příchutí

s příchutí

BANÁN

ČOKOLÁDA

K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

16-2-2743_LL_inzerce_Albert_Valentyn.indd 1

Lahodné a poctivé tvarohové, povidlové i makové
koláče od českých pekařů vždy na vašem stole.

Naše produkty najdete
v prodejnách ALBERT.

4.1.2016 14:46:41

10× jinak

Palačinky
Deset způsobů, jak si pochutnat na palačinkách, je málo. Receptů jsou
stovky. Vybrali jsme pro vás neobvyklé, jednoduché a moc dobré.

1 Kakaové palačinky plněné
šlehaným tvarohem
Na těsto
300 ml mléka
2 velká vejce
15 g másla, rozpuštěného
90 g hladké mouky
30 g moučkového cukru
3 lžíce kvalitního kakaa
špetka soli
Na náplň
500 g měkkého tvarohu ve vaničce
50 g zakysané smetany
50 g moučkového cukru
hrst rozinek (nemusí být)
máslo nebo olej na opékání
maliny na ozdobu

U NÁS V ALB E RT U
Suroviny na těsto smíchejte v uvedeném
pořadí a nechte ho hodinu odpočívat v lednici. Připravte si náplň – tvaroh, smetanu
a cukr prošlehejte dohladka. Chcete-li,
vmíchejte rozinky.
Pánev zlehka vymažte máslem nebo olejem a na středním plameni opékejte tenké
palačinky. Namažte je náplní, ozdobte
malinami a podávejte.

Mimořádně kvalitní a chutná mouka,
kterou pro vás meleme těsně před
distribucí, aby nezvětrala.

albert.cz
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10× jinak
Na těsto: 2 vejce | 180 ml mléka | 65 g
celozrnné mouky | 65 g hladké mouky |
45 g másla, rozpuštěného | sůl | 120 ml
vody | Na náplň: 2 lžíce olivového oleje |
2 stroužky česneku, nasekané | 300 g
čerstvého baby špenátu | sůl a pepř |
50 g parmazánu, strouhaného| 220 g
sýru brie, na tenké plátky | Medová
omáčka: 60 ml olivového oleje | 3 lžíce
medu | hrst petrželky | máslo
Smíchejte suroviny na těsto. Na másle
opečte 2 palačinky. Na náplň rozehřejte
olej, přidejte česnek, špenát a nechte
zavadnout. Dochuťte, vmíchejte parmazán a vše přendejte do mísy. V rendlíku
prohřejte olej a med. Do pánve vložte palačinku, na čtvrtku dejte pár plátků sýru,
trochu špenátu a navrch ještě sýr. Složte
ji na trojúhelník a z obou stran prohřejte.
Přelijte omáčkou s petrželkou a máslem.

3 Celozrnné palačinky

80 g ovesných vloček | 150 ml mléka
+ 360 ml podmáslí | 100 g celozrnné
mouky | ½ lžičky mleté skořice |
špetka muškátového oříšku | ¼ lžičky
soli | 1 vejce, rozšlehané | 30 g másla,
rozpuštěného | 1 lžíce hnědého cukru |
máslo | 2 banány, rozpůlené | čokoláda
Vločky namočte na 10 minut do mléka.
V míse smíchejte mouku, skořici, muškátový oříšek a sůl. Vejce, máslo, hnědý
cukr, podmáslí a vločky smíchejte v jiné
míse a pak přilijte k suché směsi. Pánev
vymažte máslem a opečte palačinky. Ozdobte banánem a čokoládovou polevou.

4 Špaldové palačinky

15 g másla | 2 lžíce javorového sirupu |
1 vejce | 220 ml mléka | 100 g špaldové
mouky| špetka soli | máslo | čerstvé
ovoce | moučkový cukr
Máslo a sirup rozpusťte v pánvi, nechte
zchladnout. V misce prošlehejte vejce,
mléko a máslo se sirupem. Přimíchejte
mouku a sůl a nechte těsto odpočinout.
Pánev zlehka potřete máslem a opékejte
28
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menší, silnější palačinky. Podávejte
s čerstvým ovocem a pocukrované.

5 S míchanými vejci

Na těsto: 320 ml mléka | 3 vejce | 125 g
hladké mouky | sůl | Na náplň: 2 lžíce
mléka | hrst čerstvých bylinek (pažitka,
bazalka) | 8 vajec | sůl a pepř | 30 g másla |
100 g měkkého kozího sýru
Prošlehejte suroviny na těsto a nechte ho
odpočinout. Na másle opečte palačinky,
uchovejte je v teple. Na náplň prošlehejte
mléko, bylinky a vejce, osolte a opepřete.
Na másle umíchejte vejce a nakonec jemně vpravte kozí sýr. Rozdělte na palačinky, přeložte, ozdobte pažitkou a bazalkou.

6 Makové palačinky

Na sirup: 220 g jahod, rozmačkaných |
200 g krupicového cukru | 120 ml vody |
½ lžičky vanilk. extraktu | 1 lžíce medu |
Na těsto: 150 g hladké mouky | 1½ lžíce
máku | špetka soli | šťáva ze 2 citronů |
50 g krupicového cukru | 430 ml
podmáslí | ½ lžičky vanilk. extraktu |
1 vejce | 200 g jahod, na kousky | máslo
Suroviny na sirup míchejte na plotně, až
se cukr rozpustí. Nechte zhoustnout. Smíchejte mouku, mák a sůl. Vedle prošlehejte šťávu z citronů, cukr, podmáslí, vanilku
a vejce, vše vlijte do mouky a promíchejte
do hrudek. Přimíchejte jahody a na másle
opečte palačinky. Přelijte sirupem.

7 S pošírovaným vejcem

65 g celozrnné + 65 g hladké mouky | sůl |
3 velká vejce | 120 ml mléka | 10 g másla
+ na opékání | 60 g bílého jogurtu |
60 g majonézy | 4 lžíce citronové šťávy |
2 lžíce vody | hrst čerstvé bazalky | sůl,
pepř | zelený salát | 4 vejce | 4 lžíce octa
Z mouky, soli, vajec, mléka a rozpuštěného másla připravte těsto. Na másle
opečte palačinky. Smíchejte jogurt,
majonézu, 2 lžíce citronové šťávy, vodu,
bazalku, sůl a pepř. Salát promíchejte se
zbylou citronovou šťávou, solí a pepřem.

Přiveďte k varu vodu na vejce, přidejte
ocet. Ve vodě roztočte vír a z naběračky
do ní spusťte rozklepnuté vejce, vařte
3 minuty. Střed palačinky pomažte dresinkem, okraje shrňte a navrch dejte salát
a vejce.

8 Špaldové s borůvkami

2 vejce | 220 ml kokosového mléka
+ 200 ml mléka | 150 g špaldové mouky |
špetka soli | máslo | 120 g borůvek |
moučkový cukr | šlehačka na ozdobu
Prošlehejte vejce a obě mléka s moukou
a solí do těsta. Na másle opečte silnější
palačinky. Naplňte a ozdobte je borůvkami, cukrem a šlehačkou.

9 Palačinky s papričkou

Na těsto: 125 g hladké mouky | 2 vejce |
120 ml mléka | 120 ml vody | 15 g másla,
rozpuštěného | ½ lžičky chilli koření |
špetka soli | Na náplň: 30 g másla | 5 vajec,
prošlehaných | 1 zelená chilli paprička,
na kousky | 120 g čedaru, nastrouhaného |
1 avokádo, na plátky
Prošlehejte mouku a vejce, přidejte mléko,
vodu, máslo, chilli, sůl. Z odpočatého těsta
opečte palačinky. Na másle opečte 5 vajec
s papričkou. Přidejte sýr. Palačinky naplňte
vejci, poklaďte avokádem a zarolujte.

10 Citronové s ricottou

Na těsto: 360 ml podmáslí + 200 ml mléka |
2 vejce, žloutky a bílky zvlášť | kůra
z 1 citronu | 180 g hladké mouky | 2 lžíce
cukru | špetka soli | 80 g ricotty |
Na polevu: 200 g cukru | 90 ml vody |
45 ml citronové šťávy + ½ citronu,
na kolečka | 30 g másla | olej na opékání
Prošlehejte podmáslí, mléko, žloutky
a kůru, přisypte mouku, cukr a sůl, nakonec ricottu a sníh z bílků. Na polevu za stálého míchání vařte cukr s 60 ml vody, až
zhnědne. Odstavte, vmíchejte citronovou
šťávu, máslo a 30 ml vody. Na oleji opečte
palačinky, ozdobte karamelovou polevou
a citronem.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

2 Palačinky se špenátem
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spolu u stolu
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Není to nejvíc? Přijdou ze sáňkování, otřepou
sníh v předsíni a ocitnou se v zářivém jaru.
Ve své malé zahrádce zalévají bylinky, zírají, jak
jim rostou, a pak se vrhnou do kuchyně. Aby si
pohrály, aby se najedly, aby viděly, že být malým
zahradníkem, je dokonce „jedlé“.

albert.cz
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spolu u stolu
Myšky mají rády sýr. Tak
ho mají mít! A děti taky.

Ta bazalka
vyrostla přesně
pro tousty, které
připomínají úžasnou
pizzu.

32
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Do nebíčka?
Do peklíčka?
Do pusy!

albert.cz
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spolu u stolu
Salát s myškami
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

1 zelené jablko + 1 zralé avokádo
½ hlávky salátu
2 hrsti rukoly + 2 hrsti polníčku
1 hrst bílého hroznového vína
150 g ementálu
pořádná hrst lístků koriandru
7 ředkviček + 6 stonků pažitky
na ocásky + kuličky pepře na oči
Na zálivku
2 lžíce limetové šťávy
sůl a čerstvě mletý pepř
4 lžíce panenského olivového oleje
Jablko a avokádo nakrájejte na kostičky
a dejte do misky. Přidejte pokrájené salátové lístky a víno. Promíchejte suroviny
na zálivku a přelijte jimi salát. Přidejte
ementál a koriandr.
Jednu ředkvičku nakrájejte na plátky.
Do ostatních udělejte vždy dva zářezy
a vložte do nich plátky ředkviček jako
uši. Z ředkviček lze také napřed odkrojit
dva šikmé plátky a dotvarovat myškám
bílé „obličejíčky“ jako na fotografii. Z pažitky utvořte ocásek (nemají-li ředkvičky
pěkné kořínky), z pepře oči a čumáčky.

Sendviče s chutí pizzy
NA 2 SENDVIČE | PŘÍPRAVA: 25 MINUT

4 plátky křupavého italského pečiva
(například ciabatty)
1 velký stroužek česneku, oloupaný
4–6 plátků mozzarelly
1 velké rajče, na plátky
2 lžíce lístků bazalky + sůl
2 lžíce olivového oleje
Pečivo potřete ze všech stran stroužkem
česneku. Dva plátky položte na pracovní
plochu a dejte na ně plátek sýra, polovinu plátků rajčete a polovinu bazalky.
Osolte a překryjte zbytkem sýra a zbývajícími dvěma plátky pečiva. Sendviče potřete trochou oleje. V pánvi rozehřejte asi
1 lžičku oleje a opečte sendviče z obou
stran dozlatova a tak, aby se sýr začal
roztékat; asi 4–5 minut z každé strany.
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Berušky
PRO 8–10 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT

100 g čerstvého krémového sýra + sýr
obarvený černým potravinářským
barvivem
3 lžíce zakysané smetany
1 stroužek česneku, prolisovaný
2 lžíce nasekané pažitky
2 lžíce nasekané petrželky
30 slaných krekrů (například Tuc)
15 třešňových rajčátek, rozčtvrcených
15 vypeckovaných černých oliv
pažitka na tykadla
nastříhaná řeřicha na travičku
V misce prošlehejte sýr se zakysanou
smetanou, česnekem a nasekanými bylinkami a pomazánkou potřete krekry.
Obarvený sýr dejte do plastového
sáčku s ustřiženým rohem. Na krekry
s pomazánkou naaranžujte dvě čtvrtiny
rajčat jako krovky, ozdobte je černými
tečkami, dopředu zapíchněte olivu jako
hlavu a do ní vložte 2 kousky pažitky jako
tykadla.
Při prostírání rozházejte kolem berušek
nastříhanou řeřichu jako travičku.

Jahody v hlíně
PRO 8–10 OSOB | PŘÍPRAVA: 40 MINUT + CHLAZENÍ

3 balení Koka sušenek
1 litr mléka
2 sáčky vanilkového pudinku
4 lžíce moučkového cukru
250 g čerstvého krémového sýra
100 g másla

200 ml smetany ke šlehání
1 vanička jahod se stopkami
hrudky hnědého cukru jako kameny
slané tyčky na plot
Sušenky rozdrťte, aby připomínaly hlínu.
Polovinu rozdělte na dno květináčků, kokotek, větších papírových košíčků anebo
do obdélníkové formy.
Podle návodu na obalu uvařte pudink.
Překryjte ho potravinářskou fólií a nechte
vychladnout. Sýr prošlehejte s máslem
na krém. Zašlehejte pudink a ušlehanou
smetanu. Krém naneste do připravených
nádobek a do každé zapíchněte jahodu,
aby koukala jen stopka. Zasypte zbytkem
„hlíny“, okolí ozdobte kameny a plotem ze
slaných tyčinek. Nechte vychladit a podávejte.

Jahodová „pole“ ponořená
do sladkého. Kdo by odolal? Kdo by
je nesnědl hned teď?

albert.cz
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PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | CHLAZENÍ: 10 MINUT

3 lžíce másla
2 lžíce hladké mouky
500 ml drůbežího vývaru
1 svazek kopru, propláchnutý
100 ml plnotučného mléka
3 lžíce zakysané smetany
200 ml smetany ke šlehání
sůl, pepř, případně špetka cukru
a pár kapek octa na dotažení
chuti
4 vejce
semínka, pažitka či kopr a mrkvička
na ozdobení
houskové knedlíky nebo brambory
k podávání
V kastrolu rozehřejte máslo, zaprašte
moukou a osmahněte ji. Zalijte studeným vývarem a 15–20 minut vařte
dohladka. Přidejte jemně nasekaný
kopr a mléko, nechte přejít varem. Vmíchejte obě smetany, osolte a opepřete.
Dotáhněte pár kapkami octa, případně
trochou cukru.
Uvařte vejce natvrdo – vložte ho
do vroucí vody, vařte 9 minut a pak
zchlaďte pod tekoucí studenou vodou.
Vejce přepulte, ozdobte semínky, pažitkou nebo koprem a mrkvičkou. Jako
přílohu podávejte houskové knedlíky
nebo vařené brambory.

Zeleninoví panáčci
NA 3 PANÁČKY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT

12 cherry rajčátek, oválných
hrst hrášku (nemusí být)
asi 30 baby mrkviček
2–3 salátové okurky
4 růžičky brokolice
3 růžičky květáku
3 snítky pažitky
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Na dip
150 ml bílého jogurtu
100 ml majonézy
hrst nasekaných bylinek
sůl
Nejdřív smíchejte suroviny na dip
a rozdělte je do třech malých mističek.
Misky dejte na obdélníkový servírovací
talíř – právě jste vytvořili hlavy. Oči a nos
udělejte z hrášku nebo z koleček mrkvičky, pusu z pažitky. Tělo panáčků připravte z pokrájených okurek, ruce a nohy
z mrkviček, chodidla a dlaně udělejte
z rajčátek a ředkviček. Vlasy naaranžujte
z růžiček květáku a brokolice a z pokrájené mrkvičky.

Kornouty s ovocem
PŘÍPRAVA: 20 MINUT + TUHNUTÍ

3 tyčinky ledových kaštanů
6 velkých zmrzlinových kornoutů
cukrářské zdobení
lístky máty nebo bazalky
jahody, maliny, mango, hroznové víno či
jiné libovolné ovoce na ozdobu
V rendlíku rozpusťte ledové kaštany
a ponořte do nich okraje kornoutků.
Pak je namočte v cukrářském zdobení.
Nechte zaschnout. K tomu se hodí papírová krabice, například od ovesné kaše,
do které uděláte šest otvorů a máte držák
na kornoutky.
Do špičky kornoutku vložte zmuchlaný
kousek papírového ubrousku, do něhož se
vsákne uvolněná šťáva z ovoce. Na něj nasypte lístky bylinek a naskládejte ovoce.

Kuře s hráškovým pyré
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT
+ MARINOVÁNÍ | PEČENÍ: 45 MINUT

125 ml podmáslí
1 lžíce dijonské hořčice
1 stroužek česneku, drcený
8 kuřecích spodních stehen
3 lžíce hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku
1½ lžičky mleté sladké papriky
2 lžíce sezamových semínek
sůl a čerstvě mletý pepř
olivový olej na pokropení
Na hráškové pyré
2 středně velké brambory, oloupané
a nakrájené na kostičky
450 g růžiček brokolice
150 g hrášku (může být i mražený)
3 lžíce jemně nasekaných lístků máty
2 lžíce olivového oleje nebo másla
sůl a čerstvě mletý pepř
Podmáslí promíchejte s hořčicí a česnekem. Do směsi namočte kuřecí stehna
a nechte je aspoň půl hodiny marinovat,
nejlépe přes noc.
Předehřejte troubu na 200 °C a plech
vyložte pečicím papírem. Do zavíracího
sáčku dejte mouku, kypřicí prášek, papriku, sezam, sůl a pepř. Postupně dovnitř
vložte stehna a pořádně protřeste, aby
byly směsí celé obalené. Maso rozložte
na plech, postříkejte olejem a pečte asi
35–45 minut, aby maso bylo zlaté a propečené.
Mezitím uvařte v osolené vodě
brambory. Zhruba po 15 minutách varu
přidejte brokolici a hrášek a společně
povařte 3 minuty. Slijte, promíchejte
s mátou a olejem či máslem a vyšťouchejte dohladka. Podávejte ke kuřecímu
masu. Pyré můžete vytvarovat pomocí
formiček na pudink.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ A OBLEČENÍ ZAPŮJČILY FIRMY: SUPERSTORE OC DBK 4. PATRO, IKEA, BUTLERS, APROPOS, ZARA, C&A

Koprovka

Bazén plný koprovky, kde našel
svůj ráj pan Vajíčko. Libuje si,
ale brzy ho děti s chutí potopí.

Kam se hrabe fast-food
z ulice. My máme doma svůj.
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Taky je dobré si
přikoupit konvičku,
lopatku a další
výbavu správného
zahradníka.

Do knížky zahradníka
se lepí samolepky.

Sáčky se semínky
jsou životodárné.
vyrostou z nich
rostlinky.
Bez zahradnických
rukavic se hned
pozná, že jsme
nepsali úkoly, ale
zahradničili.

Ano. Lopatkou se
nabírá hlína, jako to
dělá profesionální
zahradník.

Náš skleník má
právě v zimě smysl.
Všechno poroste
rychleji.

Semínka patří do hlíny a ta
do našeho květináče.
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SBÍREJTE BALÍČKY SE SAMOLEPKAMI
A SEMÍNKA PRO MALÉ ZAHRADNÍKY.
200 Kč nákupu = 1 balíček se samolepkami
Ve vybraných balíčcích se samolepkami najdeš některá
z 12 druhů semínek.
Samolepky se lepí do zahradnické knížky se spoustou zábavy, tipů,
triků, jak si doma vypěstovat vlastní rostlinky a proč jsou zdraví
prospěšné.
K tomu se dá přikoupit zahradnická výbava – skleník,
květináček, konvička, rukavice a lopatka.

Akce platí v supermarketech a hypermarketech Albert od 27. 1. do 1. 3. 2016 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Více na www.albert.cz nebo na informacích prodejny.

Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu kampaně
v prodejnách Albert.

Akce probíhá pod záštitou ministra zemědělství
Mariana Jurečky.

albert.cz
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Vepřová plec
Tento kus masa je mimořádný: hodí se totiž
na pečení, dušení i vaření. Je šťavnaté, výborné
i mleté na přípravu karbanátků a sekané.

U NÁS V A LB ERT U

Vepřová plec, univerzální maso
pro různé kulinářské využití.
40

albert.cz

Pomalu pečená plec
s citrusovou marinádou
mojo
PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MINUT
MARINOVÁNÍ: 8–24 HODIN | PEČENÍ: 5–6 HODIN

1 lžíce extra panenského olivového
oleje
1 cibule, nasekaná
2 velké stroužky česneku, nasekané
240 ml čerstvé citronové šťávy
240 ml čerstvé pomerančové šťávy
2 lžíce octa
2 lžíce sušené cibule
2 lžíce sušeného česneku
1½ lžičky mletého kmínu
1 lžíce worcesterské omáčky
sůl
2,2–2,5 kg vepřové plece
V rendlíku rozehřejte olivový olej
nechte na něm zesklovatět cibuli. Pak
přidejte česnek a ještě 1–2 minuty
opékejte. Přilijte citronovou a pomerančovou šťávu, přiveďte k varu
a nechte jemně probublávat 2 minuty.
Přilijte ocet. Polovinu omáčky vlijte
do mixéru a nechte zchladnout. Zbytek omáčky také nechte vychladnout
a dejte do lednice – budete ji potřebovat na podlévání při pečení.
V misce smíchejte sušenou cibuli,
česnek a kmín a 2 lžíce této směsi
přidejte do robotu. Přidejte worcester,
1 lžíci soli a umixujte marinádu.
Maso a marinádu dejte do uzavíratelného sáčku, vymačkejte vzduch
a dejte na 8 hodin marinovat do lednice, občas otočte. Před přípravou
maso vyndejte ze sáčku a nechte dojít
pokojové teploty.
Troubu předehřejte na 180 °C.
Do masa vetřete zbytek suché kořenicí směsi a rychle ho opečte z obou
stran na litinové pánvi. Přendejte
do trouby a pečte 3 hodiny, průběžně
podlévejte citrusovou šťávou z lednice. Pak snižte teplotu na 140 °C
a pečte ještě 2–3 hodiny. Vyjměte
z trouby, přikryjte alobalem a nechte
30 minut odpočívat. Maso natrhejte
vidličkou a podávejte s křenem, hořčicí či vašimi oblíbenými omáčkami.

Tip

Pokud by se vám maso na povrchu
připalovalo, což se při pomalém pečení
může stát, přikryjte ho na čas alobalem. Na
konci ovšem pečte bez něj, ať má kůrčičku.

albert.cz
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Roláda z vepřové plece
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 2,5 HODINY

1–1,2 kg vepřové plece
sůl
1 lžíce celého černého pepře
2 lžičky červených chilli vloček
1½ lžíce fenyklových semínek
10–12 lístků šalvěje, nasekaných
1 snítka rozmarýnu, lístky odrhnuté a nasekané
1 snítka tymiánu, lístky odrhnuté
hrst čerstvé hladkolisté petržele, nasekané
4 stroužky česneku, nasekané
2 lžičky kaparů, nasekaných
kůra z 1 pomeranče, nastrouhaná
100 g slaniny v plátcích
olivový olej
několik neoloupaných stroužků
česneku a pár snítek stejných
bylinek jako na kořeněnou náplň
rolády
200 ml bílého vína
Troubu předehřejte na 150 °C. Vepřovou
plec očistěte od šlach a přebytečného tuku. Rozřízněte ji tak, aby tvořila
přibližný obdélník a byla silná
asi 2–3 cm. Maso osolte. Pepř,
chilli vločky a fenyklová semínka opražte nasucho v pánvi
a roztlučte je v hmoždíři. Pak
maso rovnoměrně posypte roztlučeným kořením, bylinkami,
česnekem, kapary a nastrouhanou pomerančovou kůrou. Vše
pěkně přitlačte prsty. Nakonec
navrch rozložte plátky slaniny.
Maso po délce pevně srolujte.
Roládu převažte kuchyňským provázkem.
Do pekáče nalijte trochu olivového oleje a nechte ho
rozehřát na plotně. Opečte na něm krátce stroužky česneku a bylinky. Pak odsuňte česnek a bylinky na stranu
a opečte roládu ze všech stran, aby se zatáhla. Maso dejte
do trouby a pečte zakryté poklicí zhruba 2 hodiny. Pak
zvyšte teplotu na 250 °C a ještě 30 minut pečte.
Maso po upečení přendejte na prkénko, zakryjte
alobalem a nechte 15 minut odpočívat. Zatím dejte pekáč
na plotnu, rozehřejte výpek, přilijte víno a přiveďte
k varu. Ze stěn pekáče setřete připečené zbytky a šťávu
zredukujte.
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Tip

Roládu můžete naplnit a svázat den
dopředu a nechat ji v lednici uležet.

albert.cz
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Vepřová plec z jednoho hrnce
PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | VAŘENÍ: 60 MINUT

Ve velkém hrnci rozpalte 2 lžíce olivového oleje. Maso osolte a opepřete a postupně opečte dohněda. Odložte ho na stranu. Snižte plamen,
do hrnce dejte zbývající lžíci olivového oleje a orestujte doměkka cibuli.
Přidejte česnek, papriku a chilli vločky a zhruba 1 minutu míchejte, dokud se koření nerozvoní. Rajčata rozmačkejte, nejlépe to půjde rukama,
a přidejte do hrnce spolu s polovinou vývaru. Promíchejte vařečkou,
přidejte maso i se šťávou, kterou pustí, a přiveďte k varu. Snižte plamen
a nechte zvolna vařit 30–40 minut, až maso změkne.
Vsypte rýži, přidejte zelí a zbývající vývar, přiveďte opět k varu a zvolna vařte ještě 15–20 minut, dokud není hotová rýže. Sundejte z plotýnky,
dochuťte solí, pepřem a paprikou.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: BAZAR POTOČNÍKOVÁ, NÁBYTEK SPOMYŠL

3 lžíce olivového oleje
1 kg vepřové plece, nakrájené na 2,5cm kostky
sůl a pepř
1 velká cibule, nakrájená na kostky
6 stroužků česneku, nakrájených na tenké plátky
3 lžíce mleté sladké papriky + na dochucení
½ lžičky červených chilli vloček
2 konzervy celých rajčat (po 400 g)
1,5 litru kuřecího vývaru
350 g dlouhozrnné rýže, propláchnuté
½ hlávky zelí, nasekaná na menší kousky

44

albert.cz

Albert - 183 -111,5 mm - polotovary.pdf 1 6.1.2016 7:32:49
inzerat albert_Q.indd 1

8. 6. 2015 12:30:54

Více času na rodinu? Právě teď!
Vyzkoušejte širokou nabídku sortimentu
z naší řady
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www.vodnanskadrubez.cz
www.vodnanskadrubez.cz

sezona

Limetky?
Ano, kamkoliv!
Jsou nenápadně přitažlivé.
Hořkokyselé. Ale jako ingredience
dokážou změnit nudu
v gejzír zábavy. Nevěříte?
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Trochu ostrý a taky trochu sladký
losos pečený v alobalu je zkrátka
svátek chutí, dokonalá mana.
albert.cz
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Opojný nápoj už jen svou
barvou dokonale osvěží
a uhasí žízeň!

48
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Odvážnou kombinaci koření
na kuřecích stehnech podtrhne
šťáva z limetek a koriandr.
albert.cz
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sezona
Losos s limetkou a chilli

Limetkový koláč

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT

Troubu předehřejte na 190 °C. V pánvi
smíchejte limetkovou šťávu, drcené chilli,
med, česnek a sůl. Přiveďte k mírnému
varu a svařte na polovinu objemu. Pak
vmíchejte polovinu másla, sundejte z plamene a za stálého kroužení pánví nechte
máslo rozpustit. Vraťte na oheň a to samé
udělejte se zbývajícím máslem.
Lososa položte na velký kus alobalu.
Mašlovačkou dobře potřete lososa připravenou marinádou. Posypte kmínem,
uzenou paprikou a limetkovou kůrou. Zabalte do alobalu, utěsněte všechny strany,
aby neutekla ani kapka šťávy.
Pečte 12–15 minut, nebo dokud maso
nezpevní. Rozevřete alobal a nechte rybu
ještě 2–3 minuty péct, raději za stálého
dozoru. Vyndejte z trouby, posypte čerstvým koriandrem a hned podávejte se
zeleninovým salátem nebo s rýži.

Limetkovo-okurkovo-jahodový
nápoj
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | CHLAZENÍ: 10 MINUT

120 g jahod, nakrájených na plátky
120 g salátové okurky, nakrájené
na kolečka
2 limetky, nakrájené na kolečka
hrst čerstvých mátových lístků
kostky ledu a voda
Do dvoulitrové lahve nebo džbánu
naskládejte jahody, okurku, limetky, mátu
a kostky ledu. Zalijte vodou a nechte
10 minut chladit.
50
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PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 45 MINUT
PEČENÍ: 17 MINUT | CHLAZENÍ: ALESPOŇ 3 HODINY

Kuřecí stehna s koriandrem
a limetkou
PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 55 MINUT

8 kuřecích horních stehen
1–2 lžíce olivového oleje
200 ml suchého bílého vína
6 stroužků česneku, nasekaných
nahrubo
šťáva ze 2 limetek
350 ml drůbežího vývaru
větší hrst čerstvých koriandrových
lístků, nasekaných + trochu na ozdobu
Na kořenicí směs
1 lžíce bylinkové soli
1 lžička mleté pálivé papriky
1 lžička mletého černého pepře
1 lžíce sušeného česneku
½ lžičky mletého muškátového oříšku
V malé misce smíchejte sůl s kořením.
Kuřecí stehna omyjte, osušte a ze všech
stran okořeňte směsí. Nechte alespoň
15 minut odležet.
Předehřejte troubu na 200 °C. Na pánvi
rozehřejte olivový olej a odležené maso
z obou stran opečte pěkně dozlatova. Pak
je vyjměte a odložte stranou. Stáhněte
plamen a do pánve nalijte víno. Přiveďte
k varu, nechte zredukovat a přilijte vývar.
Opět přiveďte k mírnému varu a přidejte
limetkovou šťávu a česnek. Opečené
maso vložte do zapékací mísy, přelijte
částí šťávy z pánve a přisypte koriandr.
Mísu pokryjte alobalem a pečte 40 minut.
Občas přelijte zbytkem šťávy. Odstraňte
alobal a nechte péct, aby zezlátla kůrka na
stehnech. Vyndejte z trouby, maso před
podáváním znovu zakryjte a nechte odpočinout. Hotové jídlo posypte zbytkem
koriandrových lístků. Jako příloha se hodí
rýže nebo kuskus.

Na sušenkový korpus
170 g špaldoých sušenek, rozdrcených
70 g krupicového cukru
90 g másla, rozpuštěného
Na náplň
300–350 ml slazeného kondenzovaného
mléka
150 ml zakysané smetany
180 ml limetkové šťávy (5–6 limetek)
kůra ze 2 limetek
Na ozdobu
240 ml tučné smetany ke šlehání
Troubu předehřejte na 190 °C. V misce
smíchejte rozdrcené sušenky, cukr a máslo a směs namačkejte na dno a po obvodu dortové formy o průměru 22 cm.
Vložte do trouby a pečte 7 minut. Nechte
alespoň půl hodiny chladnout. Teplotu
trouby snižte na 180 °C.
V míse prošlehejte slazené kondenzované mléko, zakysanou smetanu, limetkovou šťávu a kůru, směs nalijte na připravený korpus. Pečte zhruba 10 minut.
Koláč nechte vychladnout a poté ho dejte
alespoň na 3 hodiny do ledničky. Před
podáváním ušlehejte smetanu a pomocí
cukrářského sáčku dort ozdobte. Posypte
strouhanou kůrou.

Limetkové nanuky
PŘÍPRAVA: 10 MINUT | CHLAZENÍ: 4–5 HODIN

480 ml vody
180 g krupicového cukru
kůra z 1 limetky
180 ml šťávy z 5–6 limetek
V rendlíku smíchejte vodu, cukr a limetkovou kůru a zahřívejte, až se cukr dobře
rozpustí. Sundejte z plotny a nechte
zchladnout na pokojovou teplotu.
Přeceďte a přidejte limetkovou šťávu.
Vlijte do nanukových formiček, ponořte
větvičky a nechte mrazit 4–5 hodin.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: NILA, EMA MAMISU

2 lžíce limetkové šťávy + 1 lžička
limetkové kůry + plátky k podávání
½ lžičky drceného chilli
2 lžičky medu
1 stroužek česneku, nasekaný
½ lžičky soli
30 g másla, nakrájeného na plátky
750 g filetu z lososa, v celku
½ lžičky mletého kmínu
½ lžičky mleté uzené papriky
hrst koriandrových lístků, nasekaných

Avokádovo-mangový salát s limetkovým dresinkem
PRO 4 OSOBY JAKO PŘÍLOHA I PŘÍPRAVA: 15 MINUT

Na zálivku
1 červená chilli paprička, rozpůlená,
zbavená semínek a nakrájená
(pár semínek si schovejte)
1 stroužek česneku, nasekaný
2 lžíce limetkové šťávy + na zastříknutí
avokáda
20 ml rybí omáčky
2 lžíce krupicového cukru
2–3 lžíce olivového oleje
2 avokáda, oloupaná, rozpůlená
a nakrájená na plátky
125 g lístků řeřichy
1 pevné zralé mango, oloupané
a nakrájené na plátky

Chilli papričku, několik semínek
a česnek rozdrťte v hmoždíři. Přesuňte
do misky, přidejte limetkovou šťávu,
rybí omáčku, cukr, olej a prošlehejte.
Nakrájená avokáda zastříkněte šťávou z limetky, aby nezměnila barvu.
V salátové míse smíchejte řeřichu,
avokáda a mango a těsně před podáváním zlehka promíchejte se zálivkou.
Chcete-li podávat jako hlavní chod,
přidejte třeba kuřecí maso.

albert.cz
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sezona

Úžasná limetková chuť
v celém krásném koláči
přímo vybuchne, když ho
ochutnáte. Je vynikající.
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Pravé ledové království
limetek. Tyhle nanuky
chutnají dětem, mužům,
každému.

albert.cz
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sezona
Grapefruit se zářivě
červenou dužinou dá krásnou
barvu nápojům.

Pomelo nejvíc
připomíná jemnější,
sladší grep
bez hořkosti.

Pomeranče chutnají
nejvíc samotné, ale
i ve fresh džusu nebo
smoothie.

Sladké mandarinky
zbožňují hlavně děti.
Limeta se od citronu
liší mírnější kyselostí
a výraznějším aroma.

Mineola, kříženec
mandarinky a grapefruitu.
Po mandarince
zdědilo nasládlou chuť
a po grapefruitu šťavnatost.

Citron, král vitaminů,
je v naší kuchyni
nepostradatelný.
54
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Vstávejte s Actimelem.
Najděte budík pod víčkem a vyhrajte
chytrý telefon nebo snídani do postele.
Trvání soutěže 1. 2. - 31. 3. 2016.

Více o soutěži na www.actimel.cz

Nespíš?
Nervuješ?

Stresuješ?

Bylinný relaxační nápoj

SLEVA

- 35 %
Nabídka platí ve vybraných hypermarketech Albert od 3. 2. do 1. 3. 2016.

První protistresový nápoj, co tě hodí do klidu

www.zenonade.com

když Dita P.

Když Dita P.

... peče koláče
Může to být neděle ráno anebo jedno zimní odpoledne, když
si stoupnu k míse a v ní pomalu roste koláč. Vždycky vím, pro
koho bude, komu bude chutnat. Tentokrát peču pro vás.
Ať vám jejich chuť zůstane dlouho na jazyku.
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když Dita P.

Měkkost obstará banán,
pikantnost ořechy. A šlehačka
vás vtáhne rovnou do nebes.

Jablečný koláč
PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 45 MINUT | PEČENÍ: 60 MINUT

Na těsto
jako u ovocného koláče, viz níže
Na náplň
110 g másla
3 lžíce hladké mouky
60 ml vody
75 g krupicového a 75 g hnědého cukru
8 jablek Granny Smith, oloupaných,
zbavených jádřinců, nakrájených 		
na plátky
moučkový cukr na ozdobu
Připravím těsto podle receptu na ovocný
koláč. Předehřeju troubu na 220 °C.
Na náplň si rozpustím v pánvi máslo
a vmíchám do něj mouku – vznikne
hladký bílý krém. Přidám vodu, oba
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cukry a přivedu k varu. Snížím teplotu
a nechám mírně probublávat.
Vyválím o trošku víc než polovinu těsta a vyložím jím koláčovou formu o průměru 24 cm. Vsypu na něj jablka a přeliju
sirupem z pánve. Ze zbytku těsta vyválím
placku, položím ji na jablka a uprostřed
rozříznu na kříž. Koláč peču 15 minut při
teplotě 220 °C, pak ještě 35–45 minut při
teplotě 180 °C. Před podáváním posypu
moučkovým cukrem.

Sušenky rozmixuju v robotu, pekanové
ořechy nasekám nahrubo a obojí smíchám s rozpuštěným máslem se špetkou
soli. Na dno a okraje dortové formy
o průměru 23 cm natlačím rovnoměrně
sušenkovou směs a formu dám vychladit
do lednice.
V pánvi rozpustím máslo a přidám
cukr, míchám, dokud se nerozpustí. Pak
přidám karamelové kondenzované mléko
se špetkou soli a pomalu přivedu k varu,
občas zamíchám. Náplň naliju na připravený základ ve formě a nechám alespoň
hodinu chladit.
Troubu předehřeju na 180 °C a připravím si plech vyložený pečicím papírem.
Pekanové ořechy opláchnu a nechám okapat. Dám je do misky, zasypu moučkovým
cukrem a protřepu. Vyložím je na plech
a peču 15 minut, občas plechem zatřesu.
Opečené je nechám zchladnout. Banány
nakrájím na tenké plátky a zastříknu je citronovou šťávou, aby neztmavly. Hezky je
naaranžuju na vychlazený dort. Ušlehám
šlehačku a dám ji na banány. Nakonec
poházím ořechy.

Ovocný koláč
PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 45 MINUT | PEČENÍ: 70 MINUT

Banánovo-karamelový koláč
PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT |
CHLAZENÍ: 60 MINUT

Na korpus
225 g BeBe sušenek, jemných rodinných

Na koláč
375 g hladké mouky + na podsypání
1 lžíce krupicového cukru + špetka soli
175 g másla, chlazeného a nakrájeného
na kousky
5–7 lžic ledové vody
2 lžičky čerstvé citronové nebo

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: POTTEN & PANNEN STANĚK

100 g pekanových ořechů
125 g másla, rozpuštěného + špetka soli
Na náplň
125 g másla, na kostky
400 g karamelového slazeného
kondenzovaného mléka
½ lžičky soli
Na ozdobu
60 g pekanových ořechů
15 g moučkového cukru
4–5 zralých banánů
trochu citronové šťávy
275 ml smetany ke šlehání

limetkové šťávy
1 vejce
Na náplň
40 g hladké mouky
1 lžička škrobu
špetka soli
100 g krupicového cukru
¼ lžičky mleté vanilky nebo 1 lžička
vanilkového cukru
½ lžičky mletého kardamomu
1 kg ovoce nejradši čerstvého, třeba
borůvky maliny a jahody
1 vejce + 1 lžíce vody + špetka soli
na potření
krystalový cukr

Vypadá jako klasický
mřížkovaný koláč. Ale omyl.
Tohle je největší rozkoš.

Předehřeju si troubu na 200 °C a začnu
těstem. Do mísy proseju mouku, cukr
a sůl. Přidám máslo a míchám, dokud
těsto nepřipomíná jemnou drobenku. Postupně přidávám ledovou vodu, nejprve
5 lžic, podle konzistence těsta přidám
ještě dvě. Pak citrusovou šťávu a vejce
a uhnětu krásně hladké těsto. Zabalím
ho do potravinářské fólie a dopřeju mu
aspoň půl hodiny odpočinku v ledničce.
Na nepatrně pomoučněném válu pak
vyválím ⅔ těsta a vyložím jím dno kulaté
formy o průměru 24 cm. I tu dám na chvíli do lednice. Zbytek těsta taky vyválím
a nakrájím ho na dlouhé proužky.
Je čas na náplň. V misce smíchám
mouku, škrob, sůl, cukr, vanilku a kardamom – ten někdy vynechám. Orosené
ovoce dám do velké mísy a přisypu
k němu směs z mouky. Velkou lžící nebo
rukou opatrně obracím ovoce, aby se rovnoměrně obalilo. Vsypu ho do připravené
formy a navrch udělám mřížku z proužků
těsta, které k sobě „přilepím“ vajíčkem
prošlehaným s vodou a solí. Hezky oříznu okraje a mřížku potřu vajíčkem. Koláč
zlehka posypu krystalovým cukrem.
Peču 10 minut na 200 °C, pak teplotu
snížím na 175 °C a peču ještě 50–60 minut, dokud náplň nebublá. Tak za půl
hodiny ale začnu koláč kontrolovat, aby
zůstal zlatavý a nepřipálil se. Vypnu
troubu a koláč v ní nechám ještě dalších
30 minut. Před podáváním ho nechám
zchladnout na pokojovou teplotu.
Podávám se šlehačkou nebo vanilkovou
zmrzlinou na hezkých talířcích.
albert.cz
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SEDLÁCKÁ BAGETA
UPEČENÁ
V KAMENNÉ PECI.
CHARAKTERISTICKÁ
DLOUHOTRVAJÍCÍ
VLÁČNOSTÍ
A ČERSTVOSTÍ

k

A TYPICKOU VŮNÍ
A CHUTÍ.

Čerstvé a pečlivě
namíchané listy salátů
na dosah ruky

www.profrost.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.gs-marketing.cz

GS Marketing - inzerce 183x111,5 mm.indd 1

20.01.16 15:19

vína

pro zamilované
Vína pro zamilované, tedy skoro pro každého
aspoň jednou do roka, když se slaví Valentýn.
Jsou romanticky růžová i perlivá, nebo obojí.
Patří do vašich skleniček právě teď.

CHILSKÉ ŠUMIVÉ

FRANCOUZSKÉ ROSÉ

0,75 l
OUDINOT ROSÉ
Vyvážené růžové šampaňské s nádhernou
středně tmavou růžovou barvou.

FRANCOUZSKÉ ROSÉ

0,75 l
ROSÉ D’ANJOU
Legendární růžové
víno z oblasti Loire.
Vůně jahod a příjemná, ovocná chuť.
Je dobrým aperitivem nebo vínem ke
grilovaným rybám,
salátům, desertům
a sýrům s modrou
plísní.

ŠPANĚLSKÉ ROSÉ

ITALSKÉ ŠUMIVÉ

0,75 l
PROSECCO DOC
Šumivé víno s trvalým
perlením a plnou
chutí. Exkluzivně
v prodejnách Albert.

0,75 l
CODORNÍU CLASICO
Elegantní růžové šumivé
víno Cava. Díky více než
9 měsíčním druhotným
kvašení v lahvi má víno
jemné perlení, je elegantní
a příjemně ovocné.
Doporučujeme podávat
pořádně vychlazené.

0,75 l
CASILLERO
DEL DIABLO
Intenzivní, živé,
v chuti lehké
a jemné s osvěžující kyselinkou
a dlouhým ovocným závěrem.
Hodí se k předkrmům, či jako
aperitiv.

albert.cz
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Chleba musí dunět
Poklepe na spodní kůrku chleba, co právě vyplul z pece. „Slyšíte?
Duní! Známka, že je dobře upečený,“ řekne s moudrostí starého
pekaře. A to je Martinovi Lupačovi teprve třicet šest let. Vede
pekárnu a cukrárnu v Jílovišti u Prahy. Jeho chleba duní jak zvon
a škvarkové placky chci sníst všechny a hned.
Mám kliku: šéf výroby Jiří Šťastný právě ťuká do počítače nad obrovskou díží dávkování na škvarkové
placky, spolu se škvarkovým chlebem je to vyhlášená
specialita téhle pekárny. Znají je i zákazníci Alberta
nejméně ve třiceti prodejnách v Praze a okolí.
Dobrá, projdu s plackami celou jejich cestu. Automat zvládne nadávkovat mouku. I tu si tu hlídají. Než
se Martin Lupač rozhodne pro dodavatele, pečlivě
podrobí mouku svému rozboru. Musí být nejlepší.
Do ocelové díže s chytrým míchačem, který umí těsto
„nadzvednout“ a taky citlivě rozmíchat, se sype dávka
mouky, pekař Šťastný v ní udělá důlek, „hrobeček“,
a ručně rozdrobí droždí. Do těžkého těsta přijde ještě
sádlo, vejce, mléko, kysané zelí, nakonec
i škvarky – bez omládku neboli kvásku by
nevykynulo. Koukám, jak pomoučněný
kvásek praská ve švech a pak už se
do těsta spustí míchač. Nádherné
těsto. Vyčuhují z něj škvarky, ty tam
přibyly poslední, aby je stroj nerozmačkal. Čekám na svou chvíli. Vyndávám ruce z kapes. Přijde brzy.
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Palcem pěkně posunujte
„Co myslíte, šéfe,“ volají od pece na Martina Lupače.
Ten prstem jemně zatlačí na povrch jednoho ze spousty chlebů, které čekají na správný okamžik, kdy můžou
pokračovat v peci. „Dejte tomu ještě tři minuty,“ řekne
a ví, že těsto musí být správně pružné, než vstoupí
do pece s kamenným základem, kde se z něj při počáteční teplotě 256 °C stane „chléb náš vezdejší“.
Pan Šťastný, mimochodem spolužák Martina Lupače v pekařském učilišti, ukrajuje z těsta v díži téměř
na gram přesně a hází na váhu 1800gramové hroudy
těsta a posílá je dál. Budou z nich škvarkové placky.
Jednoduchá mašinka je rozdělí na přesně stejně kousky a přichází moje
příležitost. Stoupnu si vedle
Dariny a zírám. U pracovního stolu stojí i Martin
Lupač. To dám, řeknu si.
Hodím si na stůl, stejně jako
oni, pod každou dlaň kousek
těsta… koulím dlaní, co to jde,
a mám z toho podivnou hro-

Škvarkové
placky se zelím
a taky chleba
jsou místní recepturou a také
velmi oblíbeným artiklem.

Synovi známé pekařky a cukrářky Stanislavy
Kortánové – Martinu Lupačovi – padlo řemeslo
do kolébky. Moc na výběr neměl a je za to rád.
Dnes vede pekárnu a cukrárnu v Jílovišti u Prahy.
mádku. Darina mi směsí češtiny a slovenštiny řekne:
„Ten palec, pěkně s ním těsto točte.“ Dělám, co můžu,
a všichni mě předhánějí mnoha koňskými délkami.
Mají v rukou grif díky tisíci ručně vyválených placek.
Hází je na jeden, druhý plech, vezou do kynárny a já se
těším na to nejjednodušší: razidlem jim dát mřížkovanou tvář. Pak už jen pec a je hotovo.

FOTO: MICHAL NOVOTNÝ

Nejsem číslo
Ze šikovné Slovenky Dariny z Popradu prýští vášeň.
Z poctivého řemesla a skvělé party tady v Jílovišti.
Umí všechno, spoustu let pracuje jako pekařka a zažila
pekárny, kde byla číslem do počtu. „Tady jsem Darina
a jsem tu šťastná. Všechno je tu poctivé, kamarádské

a dobré.“ Před chvílí pletla housky „karásky“ podle
receptu babičky Martina Lupače. Ochutnávám a polykám slast, kterou neumím ani popsat. Prostě karásek.
Martinovo řemeslo „pekař-cukrář“ k němu nespadlo
z nebe. Je synem slavné pekařky Stanislavy Kortánové, která se řemeslo naučila od hvězdy českého cukrářství Františka Myšáka. A když se Martin pokoušel
rozhodovat, čím jednou bude, neměl šanci: cukrář,
pekař. Maminka si zřídila hned, jak to šlo, tedy v roce
1991, svoji pekárnu, cukrárnu, kavárnu v Malé Hraštici.
Martin s matkou pracoval spoustu let, ale když si
otevřeli další pekárnu s kavárnou v Jílovišti, padlo to
na něj. Nebránil se. A umí všechno. Jeho majstrštykem jsou marokánky, tenounké jak papír a nekonečně
dobré. Také jedna z receptur pana Myšáka.
V pekárně v Jílovišti rozhodně nikdo neleží na peci.
Denně otevírají svoji pekárnu, cukrárnu a kavárnu.
V sezoně se tu stojí fronty na čerstvé rohlíky a chleba,
před Vánoci na sváteční pečivo a k tomu denně vyjíždí
sedm aut, aby zásobovalo coby regionální dodavatel
třicet prodejen Albert v Praze a okolí. Několikrát denně, aby vše vonělo pecí.

Hodně zvládnou stroje, ale ruční práce a vlastní
receptury desítek pekařských a cukrářských výrobků
dokážou zázraky, jež voní, chutnají, ke kterým se
vracíme.
albert.cz
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napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E

REJST ŘÍK

Listuju Albertem v kuchyni, dívám se na krásně nafocená jídla – mimochodem váš fotograf je
na jedničku s hvězdičkou – a narazím na recepty: Dobrý chleba s… No co vám mám povídat.
Zkouším první s kozím sýrem, medem a tymiánem. Pak se slaninovým džemem. Vtom přichází
manžel s dětmi a chleby mi mizí pod rukama. A co na to manžel: „Já snad požádám o obnovení manželského slibu, jsi výborná kuchařka a naše milovaná maminka.“ Díky, Alberte.
Kristýna Budínová, Želechovice

Moc ráda vařím a vybírám si i ty nejsložitější
recepty z vašeho magazínu. Jenže teď mám
zlomenou nohu a s pracným vařením na nějakou dobu utrum. Jaké bylo mé překvapení, když
v posledním vydání byly recepty z jednoho hrnce. Jako na zavolanou. Jak vy to jenom děláte?!
Daša Fajkusová

Ráda bych vám poděkovala za úsilí, se kterým
vydáváte časopis ALBERT. V dnešní době je
možnost číst něco tištěného ZDARMA velmi
ojedinělá. U nás si toho vážíme a časopisy
v rodině si posíláme přes celou Prahu. Čtu ho
já, můj muž i dítě – jeho fotku posílám, a to
opravdu nebylo naaranžované. No a pak ho
pošlu mámě i babičce, nebo naopak zase ony
nám.
Anna Kadlecová
Jste opravdu senzační. Moc velká kuchařka nejsem, ale když jsem celý týden vařila ty vaše senzační pochoutky, můj muž se je chtěl naučit vařit
a společně jsme podle vás vykouzlili výborný
oběd pro naše milé děti. Všichni teď k nám jezdí
na oběd a pochvalují si, jaká je to pochoutka.
Samozřejmě díky vám. Jinak by k nám nechodili.
Milada Vývodová, Ženklava 316

Vaření je můj koníček, kamarádil jsem se i se
známými kuchaři, jako byl Josef Vladař, a vařil
podle jejich receptů. Jenže – syn přesedlal
na stravu vegetariánů. Nevěděl jsem, co mu
vařit, když přijede. Nedávno napsal: Uvař mi
třeba quinou. Vůbec jsem nevěděl, o co jde,
a najednou jsem to objevil v Albertu. A nejen
to! V minulém Albertu v kuchyni i recepty.
Hned dva jsem mu uvařil a sklidil jsem hlasitou
pochvalu. Tak se s vámi o ni podělím.
Karel Ulík
Až teď jsem pochopila, jaký má Albert magazín
záběr. Na své si přijde i sportovec. Běhám
maratony a chia semínko je neustále ve spíži
připraveno vystartovat do mé misky. Vždy jsem
ho ráno maximálně rozšlehala s banánem.
Všechno změnil váš magazín a já pevně věřím,
že si v září díky chia pudinku s kokosovým mlékem a malinami doběhnu na 42. kilometru pro
medaili. Vám ji uděluji už teď. A rovnou zlatou!
Jana Svobodová, Ostrava-Zábřeh

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. Tentokrát ho získává Kristýna Budínová.

V příštím čísle, které vychází 2. 3. 2016, najdete:
Co se jí v pražských kavárnách – Medvědí česnek – Vejce originálně

Hlavní jídla

Koprovka 
36
Kořeněná rýže se zeleninou  13
Křupavé rybí prsty
24
Kuře s hráškovým pyré
36
Kuřecí stehna s cizrnou
13
Kuřecí stehna s koriandrem
a limetkou
50
Losos s limetkou a chilli
50
Palačinky s míchanými vejci  28
Palačinky s papričkou 
28
Palačinky s pošírovaným
vejcem 
28
Palačinky se špenátem 
28
Pomalu pečená plec s citrusovou
marinádou
41
Roláda z vepřové plece
42
Vepřová plec z jednoho hrnce 44
Zeleninové lasagne 
24
Žemlovka s cherry rajčátky
a šunkou
13

Polévky

Cibulová polévka se sýrovým
toustem
16
Zeleninová polévka s těstovinami
a sýrem
13

Saláty

Avokádovo-mangový salát
s limetkovým dresinkem 
Rančerský salát s fazolovou
salsou 
Salát s myškami 

51
13
34

Sladká jídla, dezerty
a nápoje

Banánovo-karamelový koláč
58
Celozrnné palačinky
28
Citronové palačinky s ricottou 28
Jablečný koláč
58
Jahody v hlíně
34
Kakaové palačinky plněné
šlehaným tvarohem
27
Kornouty s ovocem
36
Limetkové nanuky
50
Limetkovo-okurkovo-jahodový
nápoj
50
Limetkový koláč
50
Makové palačinky
28
Mangovo–jogurtový pudink
74
Muffiny s dýní
24
Ovocný koláč
58
Špaldové palačinky
28
Špaldové palačinky s borůvkami 28
Žemlovka s tvarohem
16

Malá jídla a pochoutky
Berušky 
Domácí housky 
Sendviče s chutí pizzy 
Zeleninoví panáčci 

34
16
34
36

– vegetariánské
albert.cz
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DÁREK

křížovka
NĚMECKY
„VÝCHOD“

PAŽITKA

BÝT
V NEJISTOTÁCH

INICIÁLY
MLÁDKA

AFRICKÁ
ŘEKA

PRKENNÉ
STROPY
(NÁŘEČNĚ)

JAPONSKÁ
POTÁPĚČKA

PRACOVAT
S RÝČEM

DOVEDNOST

CEPÍN
(SLANG.)

TĚLO
ANGINA
PECTORIS
(ZKRATKA)

OSINA
(ŘIDČEJI)

3. DÍL
TAJENKY

DRUH
SLITINY

PAPOUŠEK

STAROARMÉNSKÉ
MĚSTO
DRUH
GIBBONA
BÁSNICKÝ
ZÁPOR

2. DÍL
TAJENKY
CHYTAT
MODEL

SPIS

OSOBNÍ
ZÁJMENO
TAMHLE
FILIPÍNSKÁ
SOPKA

ŽENSKÉ
ZPĚVNÍ
HLASY
LUDOLFOVO
ČÍSLO

UVÉST
DO SPÁNKU

DOMÁCKY
STANISLAVA

Tajenku zašlete do 15. 2. 2016 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
300 Kč.
Výherkyní z minulého čísla je
Jana Petránková ze Strakonic.
TURECKÁ
JEDNOTKA
OBJEMU

OKOUSÁNÍ

VÝZVA
K TICHU

ZNAČKA
STATU
DOMÁCKY
ATILA

KONTRABAS

POŽERÁK

STAROŘÍM.
PENÍZ
ŽÁDNÁ VĚC

ŽEHLICÍ
STROJ
TATRANSKÝ
PARK

TAJEMSTVÍ
(ŘÍDCE)

META
JEDNOTKA
HLASITOSTI

DRUH
SALÁMU
INIC.
ROSICKÉHO

KOMORNÍ
ORCHESTR
ZNAČKA
NEONU
NEPODEPSANÝ
TVŮRCE
JMÉNO
HERCE
PACINA

ASIAT

Puzzle
Puzzle
21 21
(Medium,
(Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.47)
0.47)

88

22

11

11

55 88

44

88

66

44
55

11

77 22

99
44

88 33
22

88 99
22

99

77 22

55
77 33

55
66 99

11

77

33

6 56 25 92 89 48 74 37 13 1

5 15 81 48 34 63 26 92 79 7

7

17 61 46 84 28 32 53 95 9

33
55 99

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen Albert v hodnotě
300 Kč. Výhercem z minulého čísla je Pavel Kratochvíl z Kroměříže. Zasláním tajenky nebo řešení
sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.

61 56 25 32

3 43 24 82 68
7

5

6 96 79 37 13

8

5 35 13 41 74

7

8 28 42 94 59

2

9 59 65 16 81

87 98 59 45

1

2 12 81 78 97

5 65 76 17 21 82 48 94 39 3

4 74 37 63 26

Obě správně vyřešená
sudoku
9 29 62 46 54 75 87 18 31 3
27 42 54 1první
5 91 69 3řádek
6 83 8
34 13 91 89 68 56 75 27 2
(stačí
z 4každého)
8 18 51 35 63 76 27 92 49 4
7 87 58 15 21 32 93 49 64 6
zašlete do 15. 2. 2016
na adresu:
5 95 79 27 82 18 31 43 64 6
2 62 36 53 75 97 19 81 48 4
2 ALBERT
82 38 73 47 64v56kuchyni,
15 91 9
1 71 97 89 48 24 62 36 53 5
6 46 14 91 39 53 85 78 27 2
5 45 84 68 36 13 71 27 92 9
Ortenovo náměstí 29a,
9 79 27 62 56 35 43 84 18 1
3 53 25 72 67 86 48 94 19 1
4 170
54 85 00
18 71 Praha
27 92 69 367,3 nebo
8 98je
49 vyplňte
34 13 51 25 do
62 76 7
6 16 71 27 92 49 34 53 85 8
1 31 63 46 94 89 78 27 52 5
formuláře
na
www.albert.cz/tajenka.
PuzzlePuzzle
19 (Medium,
19 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.56) 0.56)
PuzzlePuzzle
20 (Medium,
20 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.53) 0.53)
PuzzlePuzzle
17 (Medium,
17 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.49) 0.49)

PuzzlePuzzle
18 (Medium,
18 (Mediu
d

6 76 17 31 83

9 59 45 64 26

3

8 28 32 93 59
7

47 64 56 35

2 92 59 15 41

3 13 81 78 97
1

31 93 89 68

4 84 78 27 12

5 65 26 42 74

PuzzlePuzzle
21 (Medium,
21 (Mediu
d

2 62 86 58 15 71 97 49 34 3

6 46 84 78 27

4 14 31 93 69 76 87 28 52 5

1

9 79 37 13 61

2 72 87 38 53 15 41 94 69 6

9 49 54 85 38 63 26 72 17

1

2 52 15 41 94

7

6 96 19 21 82 58 45 34 73 7

8 38 43 64 16

4

4 84 28 72 67 36 13 91 59 5

5 15 61 96 89

3 53 15 71 27 42 64 86 98 9

5 75 37 13 41 94 69 86 28 2

7

1

3 13 41 64 76 87 58 25 92 9

4 84 28 32 73

27 42 84 98 69 56 35 13 1

61 26 52 85 98 39 43 74 7

8 48 94 69 76 37 13 51 25 2
5 35 73 47 14 21 92 69 86 8
1

7

31 73 47 94 29 82 58 65 6

57 65 96 29 42 34 13 81

8

8 28 92 39 53 15 71 67 46 4

Řešení z minulého
čísla.
8 98 69 36 43 54

PuzzlePuzzle
22 (Medium,
22 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.58)0.58)

PuzzlePuzzle
23 (Medium,
23 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.55) 0.55)

51 35 73 27 62 46 84 98 9

15 71 27

2

1

27 92 59 35

61 76 27 52

3 93 59 85 48

PuzzlePuzzle
24 (Medium,
24 (Medid

6 86 28 72 57

6 46 24 12 91 89 38 53 75 7

1

21 52 65 86 78 37 93 49 4

7

97 49 84 68

9 89 78 57 35 43 14 61 26 2

4 74 37 13 21 92 59 85 68 6

1

51 35 23 42

7
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2 52 75
87 18 31 43 64 96 9

37 53 25 82 18 61 96 49 4

6 16 41 54 95 29 72 37 83 8

2 12 81 48 74

9 39 83 48 74 67 26 12 51

5

3 43 64 96 89

67 96 29 32 43 84 58 15 1

4 64 16 51 25

8 98 49 34 63 76 27 12 51

Puzzle
Puzzle
2424
(Medium,
(Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.48)
0.48)

1

6

7

6 96 59 25 42 84 78 17 31

11

PuzzlePuzzle
15 (Medium,
15 (Mediu
d

4

3 63 96 89 28 42 14 51 75 7

9 89 68 16 31 53 25 72 47

Puzzle
Puzzle
2323
(Medium,
(Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.55)
0.55)

PuzzlePuzzle
14 (Medium,
14 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.45) 0.45)

Do každého políčka 3vepište
93 89 78 57jednu
65 16 21 42
3 73 17 61 26 52 85 48 94 9
52 45 94 39 13 71 87 68
číslici od 1 do 9 tak,2 aby
se číslice
1 31 63 56 45 74 97 29 82 8
8 78 17 21 42 94 69 36 53
9 neopakovaly
49 54 85 68 26 12 71 v37 žádném
3
9 49 5řádku,
4 35 63 76 27 12 81
2 82 78 37 13 91 69 56 45 4
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z devíti
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58 5
4 24 čtverců.
92 59 75 37 83 68 16
PuzzlePuzzle
16 (Medium,
16 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.49) 0.49)

1 1 44

44

SUDOKU

PuzzlePuzzle
13 (Medium,
13 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.57) 0.57)

8 98 49 14 71 37 53 65 26 2

22 88 1 1

33 44
33

99

77

33

99

33 77

33
22

POMŮCKA:
AMA, AZA,
OKE, PIKL,
SON

PANEČKU (!)

Řešení z minula: NECHTE SE INSPIROVAT ALBERTEM
Puzzle
Puzzle
2222
(Medium,
(Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.58)
0.58)

22

66 1 1

88

INICIÁLY
SPISOVATELE
JIRÁSKA

KRISTOVA
MATKA

POPĚVEK

1. DÍL
TAJENKY

77

LYŽAŘSKÁ
DISCIPLÍNA

OBLOŽENÍ

OTEC
(Z FRANC.)
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TISÍC
MILILITRŮ

2 62 16 41 54 95 89 78 37

3

4 74 97 89 18 31 53 25 62 6

7

5 75 97 19 31

...již 140 let pro Vás...
V letošním roce je to již 140 let, co společnost A.W. začala
vyrábět v Lošticích proslulé Olomoucké tvarůžky. Za tu
dlouhou dobu se leccos změnilo, ale jedno zůstává stejné:
Olomoucké tvarůžky stále vévodí sýrům s nejmenším obsahem
tuku a přitom vysokým obsahem bílkovin. Tudíž mají své místo
i v gastronomii 21. století.

Bramborák s inovací
150 g Olomouckých tvarůžků, 800 g brambor, 1 vejce, česnek,
polohrubá mouka dle potřeby, sůl, pepř, majoránka, 1/2 lžičky jedlé
sody
Brambory i tvarůžky nastrouháme, přidáme česnek utřený se solí,
vejce, mouku a koření. Nakonec do směsi zamícháme jedlou sodu.
Z takto vzniklého těsta smažíme v oleji jednotlivé bramboráčky.
Podáváme s kysaným zelím.

www.tvaruzky.cz

pomáháme lidem
vést zdravější život

Tak chutná
Český bramborák
Malá rodinná firma PZP Merlin
se zrodila v Hlinsku před dvaceti
lety. Dnes vyrostla do středně
velké firmy a vyrábí hlavně
mražené polotovary.
Řada Český bramborák se stále rozrůstá,
momentálně na třicet různých mražených
produktů, jako jsou bramboráky, langoše,
lívance, plněné papriky, špekové knedlíky
a další.
Už dvanáct let má PZP Merlin statut
Chráněná dílna a zaměstnává vedle zdravých i lidi postižené.
“Od mala mi otec říkal, že o kvalitě se
nediskutuje.”
Pavel Jirmásek, jednatel PZP Merlin
Důraz na kvalitu je v PZP Merlin absolutní prioritou. Při výrobě se vyhýbají
chemickým přídavkům, většina surovin
pochází od českých dodavatelů a to vše se
děje v duchu firemního motta:

„…s radostí vyrábíme pro vás“

V PZP Merlin nevěší jen vavřínové věnce,
ač už je zdobí několik ocenění. Jsou připraveni rozšiřovat pracovní místa pro postižené i zdravé lidi. Držet se nadále zásady,
že o „kvalitě se nediskutuje“ a s „radostí
vyrábět“ produkty bez chemický přídavků,
z českých surovin od českých dodavatelů.

VYBRANÉ VÝROBKY SPLEČNOSTI PZP MERLIN ZAKOUPÍTE
V HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT.

Kvalita ovšem znamená také chuť. Bramboráky nebo cokoliv jiného prostě musí
skvěle chutnat.

sladká tečka

Nejjemnější mango
Krásné exotické ovoce vyzní výborně v pudinkové
konzistenci. Zkuste ho třeba po příštím nedělním obědě.
Mangovo–jogurtový pudink
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | CHLAZENÍ: 2 HODINY

3 hodně zralá manga
1 lžička mletého kardamomu
4 lžičky krupicového cukru
120 ml smetany ke šlehání
350 g bílého řeckého jogurtu
šťáva z 1 citronu
sekané pistácie na ozdobu

U NÁS V ALBERT U

Mango kromě potěšení dodává
tělu vitaminy A, C, beta-karoten,
také draslík a vlákninu.
74
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Manga oloupejte a okrájejte dužinu od pecek. V mixéru zpracujte
manga, kardamom, cukr a smetanu tak, aby směs připomínala
hustší těsto. Za stálého chodu mixéru přidávejte jogurt, pak citronovou šťávu. Rozdělte do misek a nechte alespoň 2 hodiny chladit,
aby byl dezert pevný jako pudink. Ozdobte pistáciemi.

Kup si Studentskou Pečeť 180 g
a rozbal i Ty svou píseň
na www.cokoladahraje.cz

VŠEM VÁM
MNOHOKRÁT
DĚKUJEME.
Již potřetí jsme
získali Národní
cenu kvality.
2011

2015 2014

