albert

ÚNOR · 2018

V KUCHYNI

Stojí za to
jíst zdravě

PLUS:

VALENTÝNSKÉ
MENU U VÁS
DOMA

USPOŘÁDEJTE
PIKNIK
NA SNĚHU

SOUS VIDE:
DOKONALE
UPEČENÉ MASO

Magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert

KŘUPAVÉ
OŘÍŠKOVÉ
RECEPTY

BATÁTY
VÁM ROZJASNÍ
ZIMU

zdarma

VY SE CHCETE
DOTKNOUT HVĚZD.
MY VÁS K NIM
RYCHLE PŘIBLÍŽÍME.

Ester Ledecká
Team Visa
© 2017 Visa. All Rights Reserved. © 2017 Getty Images.

Zažijte Olympijský festival s kartou Visa!
kartou Visa v prodejnách Albert a užijte si naplno období Zimních olympijských her 2018 v Pchjongčchangu.
• Plaťte
Díky Visa se každá účtenka k nákupu nad 500 Kč navíc automaticky stává i vstupenkou na Olympijský festival v Brně
či Ostravě pořádaný Českým olympijským výborem.
své účtenky z prodejen Albert můžete navíc registrovat na visa.cz/soutez a získat tak jednu z hodnotných
• Všechny
výher. Třeba jeden ze tří luxusních balíčků Zimní olympijský víkend ve francouzských Alpách pro 4 osoby, během
nějž vás čeká i VIP lyžování s hvězdou Zimních olympijských her, 21× poukaz na nákup v prodejnách Albert
v hodnotě 5 000 Kč a spoustu dalších cen, které můžete najít na stránkách soutěže.
Více na visa.cz

Akce trvá od 7. 2. do 27. 2. 2018.

Plaťte kartou Visa
v prodejnách
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na začátek

Milé čtenářky a milí čtenáři,

i v druhém zimním měsíci jsme pro vás vybrali spoustu báječných receptů.
Nenechali jsme se odradit ani teplotou na bodě mrazu a uspořádali parádní piknik
na sněhu. Vyrazte na chalupu nebo do zasněžené přírody a připravte si občerstvení,
které nejen zahřeje, ale navíc skvěle chutná. Guláš na ohýnku funguje i na sněhu,
čokoládová lízátka se v hrnku s horkým mlékem promění v lahodný zimní nápoj
a horalský čaj vás spolehlivě dostane do atmosféry horských výšin.
Na vlně zdravého životního stylu vás tentokrát ponese inspirace, jak si vychutnat
citrusy v méně tradiční úpravě nebo jak kouzlit s křupavými ořechy. Vyzkoušejte
svěží salát s pomelem a quinoou nebo poctivé domácí müsli tyčinky, které oceníte
jako zdravou svačinu pro svoje nejmenší.
Další hvězdou tohoto vydání jsou batáty. Nejen že na talíři tak trochu připomínají
slunce, kterého se nám v zimě dostává poskrovnu, ale zároveň vás překvapí, jak
všestranné použití mají. Fenomenální batátové brownie s oříšky upečete v cuku letu
a navíc bez mouky.
Pro ty, kdo neodolají křehkému a šťavnatému masu, vřele doporučujeme
stránky věnované metodě sous vide. Právě tento způsob přípravy masa zaručí
opravdový gurmánský zážitek. A přitom v kuchyni nemusíte trávit dlouhé hodiny,
protože v našich vybraných prodejnách si můžete vybrat hned z několika druhů
již připravených mas od našich řeznických mistrů, kteří si na prémiovou kvalitu
opravdu potrpí. K dopečení vám bude stačit pouhá půlhodinka.
Také se blíží svátek všech zamilovaných, svatý Valentýn. Zkuste to letos jinak
a slavnostní večeři s láskou uvařte doma. Afrodiziaky nabité menu vás zaručeně
vynese do oblak. A pakliže tu správnou polovičku do života ještě hledáte,
uspořádejte tuto hostinu v širším kruhu, nikdy nevíte, kdy může přeskočit jiskra.
Přeji vám spoustu inspirativních zážitků v kuchyni.

Anna Tošovská
šéfredaktorka

Inspiraci na spoustu dalších
skvělých receptů najdete na
albert.cz/recepty
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ZÍSKEJTE PRÉMIOVÉ LAHVE
A ORIGINÁLNÍ SVAČINOVÉ
UBROUSKY A KAPSIČKY

200 KČ = 1 BOD
15 BODŮ = SLEVA OD 60 %

NEKOMPROMISNÍ KVALITA
DLOUHÁ FUNKČNOST
MODERNÍ A TRENDY

INOVATIVNÍ ZPŮSOB BALENÍ SVAČIN
OPAKOVANÉ POUŽITÍ
SVAČINA ZŮSTANE DÉLE ČERSTVÁ
EKOLOGICKÉ A ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ

DĚKUJEME NAŠIM OBCHODNÍM PARTNERŮM ZA PODPORU TÉTO KAMPANĚ V PRODEJNÁCH ALBERT.

AKCE PLATÍ V PRODEJNÁCH ALBERT OD 17.1.2018 DO 6.3.2018, NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB V JEDNOTLIVÝCH PRODEJNÁCH. PRO ZÍSKÁNÍ BODŮ PLATÍ CENA
PO ODEČTENÍ VEŠKERÝCH SLEV A KUPONŮ ZA VRÁCENÉ OBALY. ZA KAŽDÝCH 200 KČ NÁKUPU OBDRŽÍTE BĚHEM PLATNOSTI AKCE 1 BOD. NA KAŽDÉ KARTIČCE
BONUS 3 BODŮ OD ALBERTA. ZBOŽÍ ZÍSKÁTE NA ZÁKLADĚ BODŮ NASBÍRANÝCH ZA NÁKUPY. PODROBNOSTI NA WWW.ALBERTZDRAVE.CZ NEBO
NA INFORMACÍCH PRODEJEN.

Seznam receptů
VYBERTE SI PODLE SVÉHO GUSTA:

bezlepkové

veganské

vegetariánské

bez laktózy

hlavní jídlo

Cuketové špagety s krevetami			
Bulgurový Buddha bowl			
Kuře s hořčičnou omáčkou a pestrobarevnou rýží		
Krůtí roláda a batátové pyré			
Pečený losos se salsou z pečených paprik a limetkovými rýžovými nudlemi
Hovězí líčka s příchutí červeného vína a lanýžů s kořenovou zeleninou
Hovězí pečeně s černým česnekem a rozmarýnovou polentou
Hovězí hrudí s cibulí a kořeněnými batáty			
Hovězí guláš se zeleninou			
Zeleninové chilli con carne			

—

—
—
—
—

9
16
17
26
35
38
41
42
45
47

svačina

Květákový slaný koláč			
Domácí müsli tyčinky s ořechy			
Raw zeleninové závitky			
Smoothie bowl			
Bageta plněná pečenými batáty			
Sendvič pro hladové lyžaře			

—

13
20
21
22
25
46

saláty

Salát s pohankovými kroupami a plátkem uzeného 		
Salát s pomelem			
Salát s jahodami, růžovým grepem a chilli vlašskými ořechy
Salát s quinoou, cizrnou a pečenými batáty			

14
31
34
75

zákusky

Batátové brownie			
Pomerančový chlebíček s pekanovými ořechy		
Dort z čokoládové pěny			
Čokoládová lízátka do mléka			
Veganské skořicové rolky			
Celozrnné koláčky s bílým mákem a ořechovou drobenkou
Pohankové lívanečky s tvarohovým krémem a ovocem		

27
30
37
49
50
53
55

nápoje

Horalský čaj			

51

polévky

Miso ramen			
ÚNOR | ALBERT.CZ
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

inspirace z alberta

ZKUSTE OBĚD
JINAK

ÚNOR | ALBERT.CZ

Cuketové špagety
s krevetami
Tento recept je jako stvořený
pro lehký a přitom vynikajicí
oběd. Špagety z cukety
drží tvar stejně jako klasické
těstoviny a grilované krevety
s limetkou a chilli dodají
pokrmu pikantní chuť.

4 porce
40 minut přípravy
velmi snadné
2 cukety
2 lžíce olivového oleje
2 chilli papričky
250 g krevet
šťáva z jednoho citronu
sůl

·· Cuketu nakrájejte škrabkou na julianne nudličky, lehce osolte a dejte
stranou.
·· Na zálivku smíchejte olivový olej,
šťávu z jednoho citronu a nadrobno
nakrájené chilli papričky. Cuketové
špagety po osolení pustí vodu, proto je
sceďte. Vyšlehejte metličkou a promíchejte se špagetami. Na olivovém oleji
osmahněte krevety dozlatova a přidejte
je k cuketovým špagetám.

9

inspirace z alberta

Jemný bílý jogurt Activia obsahuje jogurtové
kultury a navíc je obohacen o unikátní živou
kulturu Bifidus ActiRegularis®. Každý kelímek
výrobku Activia® obsahuje 4 miliardy
těchto bifidogenních kultur spolu
s hodnotnými bílkovinami a vápníkem.

Svačinové kapsičky
a ubrousky

Recept na skvělé müsli tyčinky
z domácích surovin najdete na
straně 20. Přikusujte je k Activii
s ovocem nebo je nalámejte
přímo do jogurtu.

10 	

Objevte nový,
inovativní způsob
balení svačiny
se speciálními
látkovými ubrousky
a kapsičkami
FreshPack.
Jsou určené
k opakovanému
použití a dokonale
ochrání vaši svačinu,
která zůstane déle
čerstvá, svěží
a chutná. Ubrousky
a kapsičky se
snadno ošetřují –
jednoduše je otřete
nebo vyperete.
Vybírat můžete ze
dvou typů a několika
originálních
designů.

ÚNOR | ALBERT.CZ

Zdravá hravá svačinka
Když se na vás svačina směje, je radost se do ní
pustit! Čokoládový úsměv ovocného hada vykouzlíte
během chvilky a nadšení malých strávníků nebude
znát hranic. Spokojené budou i maminky, protože díky
lahodné jemné Activii a domácí müsli tyčince mají
jistotu, že dětem dopřejí vyváženou a zdravou svačinu.
FOTO

NEZAPOMÍNEJTE NA

pitný režim
VAŠICH DĚTÍ

ÚNOR | ALBERT.CZ

Marek Bartoš FOOD STYLING Veronika Šlajerová DECOR STYLING Denisa Hřiščiščová

Kuličky hroznového vína
napíchejte na špejli. Pomocí špejle
nebo párátka namalujte na první
kuličku oči a pusu z rozpuštěné
bílé a tmavé čokolády. Před
podáváním nezapomeňte
ulomit ostrý hrot špejle.

Rozpusťte kvalitní čokoládu
s vysokým obsahem kakaa
a namáčejte do ní jednotlivé
mandarinkové dílky. Dejte na
pečicí papír a nechte zatuhnout.

11

na každý den

RYCHLÉ VAŘENÍ

ze zimních surovin
V zimním období nás obvykle honí
chutě na těžší a vydatnější jídla. To ale
neznamená, že hned musíme trávit hodiny
u plotny a hřešit proti zdravému stravování.
Ze zimní zeleniny se dá vyčarovat spousta
chutných jídel, která jsou do půlhodinky
připravená uspokojit naše zimní chutě.
Marek Bartoš
Denisa Hřičiščová
FOOD STYLING Veronika Šlajerová
RECEPTY Kateřina Bednářová
FOTO

DECOR

Olivový olej

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

12 	

ÚNOR | ALBERT.CZ

na každý den
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Květákový
slaný koláč
Rychlé slané koláče jsou
stálicí jídelního repertoáru
pro uspěchané dny, kdy
je o dobré nápady na
večeři stejná nouze jako
o dostatek času. Vyzkoušejte
ho tentokrát v bílé zimní
variantě s květákem a sýrem.
4 porce
30
 minut přípravy
velmi snadné
400 g listového těsta
1 velká červená cibule
sůl
olivový olej
polovina květáku
200 g sýru s modrou plísní
1 vejce
200 ml zakysané smetany
1 lžíce čerstvého tymiánu

·· Listové těsto nechte trochu povolit.
Rozválené je rovnou rozprostřete na plech
vyložený pečicím papírem, případně těsto
nejdříve rozválejte válečkem na obdélník.
Přibližně tři centimetry od stran naznačte
nožem okraje. Vnitřek koláče několikrát
propíchejte vidličkou.
·· Červenou cibuli nakrájejte na proužky. Posolte, smíchejte s trochou olivového
oleje a nechte chvilku marinovat. Květák
rozeberte na růžičky a pět minut povařte
v osolené vodě. Slijte a nechte oschnout.
·· Polovinu sýra nastrouhejte a smíchejte
s vajíčkem a zakysanou smetanou. Směs
natřete na listové těsto. Poklaďte květákovými růžičkami a červenou cibulí. Posypte nadrobeným zbytkem sýru a tymiánem. Vložte do trouby předehřáté na
200 °C a pečte 15 až 20 minut.

Upečte si koláč s novou příchutí.
Na smetanový základ dejte pórek se
slaninou nebo brokolici se šunkou
a čedarem.

i

ENERGIE: 750 kcal / 37 %
BÍLKOVINY: 24,1 g / 48 %
TUKY: 52,9 g / 76 %
SACHARIDY: 47,3 g / 18 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
ÚNOR | ALBERT.CZ
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na každý den

Salát
s pohankovými
kroupami
a plátkem uzeného
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Vepřové a kroupy jsou
doslova zabijačkové
chutě. V této moderní
a lehké úpravě si je můžete
vychutnat bez pocitu
těžkosti i výčitek proti
zdravému stravování.

R AVÁ V E R Z E O B
LÍ
BE
N

S
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Y

4 porce
30 minut přípravy
velmi snadné
150 g Bio pohankových krup
Nature's Promise
4 plátky libového uzeného masa
1/2 brokolice
1 menší dýně hokkaido
1 červená cibule
olej
D RE S I N K

šťáva z jednoho citronu
2 lžíce tekutého medu
1 lžička dijonské hořčice

·· Kroupy uvařte podle návodu.
·· Brokolici rozeberte na růžičky a pět
minut povařte v osolené vodě.
·· Dýni překrojte na polovinu, vydlabejte semínka a nakrájejte na měsíčky. Cibuli oloupejte a nakrájejte. Potřete trochou oleje, vložte do pekáčku
a dejte na 20 minut péct do trouby při
teplotě 200 °C.
·· Na dresink smíchejte citronovou šťávu, med a hořčici. Do mísy dejte opečenou dýni, cibuli, brokolici i kroupy,
zalijte dresinkem a promíchejte. Plátky uzeného masa opečte na troše oleje
a podávejte s ještě teplým salátem.

Tenhle salát bude skvěle chutnat
i s kuskusem. Pro intenzivnější
chuť připravte kuskus
v zeleninovém vývaru.
14 	
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Bio pohanka loupaná, kroupy
Nature's Promise

i

ENERGIE: 591 kcal / 30 %
BÍLKOVINY: 40,0 g / 80 %
TUKY: 27,5 g / 39 %
SACHARIDY: 51,6 g / 19 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.

Přirozeně bezlepková plodina
vyniká oříškovou chutí. Skvěle
chutná v salátu, rizotu, sladké
snídani nebo jako příloha místo rýže.

na každý den

15

HOTOVÉ ZA

Miso ramen
Nejrychlejší z expresních
večeří! Potřebujete jen
pět surovin a za čtvrt
hodiny můžete podávat
chutné a vydatné jídlo.

MINUT

4 porce
15 minut přípravy
velmi snadné
4 Bio vejce Nature's Promise
2 mrkve
250 g udon nudlí
4 lžíce miso pasty
2 kusy pak choi

·· Vajíčka uvařte natvrdo. Mrkve oškrábejte a nakrájejte na slabé proužky. Nudle připravte podle návodu.
·· Miso pastu zalijte horkou vodou v poměru uvedeném na obalu a připravte
vývar. Pak choi rozkrojte napůl nebo rozeberte na jednotlivé listy a krátce spařte v horkém vývaru.
·· Do misky dejte porci nudlí. Naaranžujte na ně pak choi, nakrájenou mrkev
a rozpůlené vajíčko. Zalijte miso vývarem a hned podávejte.

Pokud máte pár minut
navíc, připravte si do polévky
dokřupava opečenou cibulku,
která jídlu dodá autenticky
asijský styl.

Bio vejce
Nature's Promise
Odpovídají zásadám ekologické
produkce. Vaječný
bílek vám dodá
kvalitní proteiny,
žloutek pak vitamíny a minerální látky.

i

ENERGIE: 261 kcal / 13 %
BÍLKOVINY: 13,2 g / 26 %
TUKY: 7,8 g / 11 %
SACHARIDY: 36,5 g / 14 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
ÚNOR | ALBERT.CZ

15

na každý den

Bulgurový
Buddha bowl
Pro misky naplněné až po
okraj pečlivě vyskládanými
vegetariánskými dobrotami
se vžilo označení, které se
dá jednoduše přeložit jako
„Buddhova miska“. Spíše
než na principy východní
věrouky odkazuje na
Buddhovo blahobytně kulaté
bříško, které plné misky
svým tvarem připomínají.
4 porce

Bio pšeničný
bulgur
Nature's Promise

Dokonalou tečku dodá jídlu
dresink – hrnek kešu oříšků
namočte přes noc do studené
vody. Druhý den ořechy
rozmixujte se 100 ml vody.
Na dresink smíchejte dvě
lžíce takto připraveného
ořechového krému se stejným
množstvím olivového oleje
a šťávou z poloviny citronu.

Bulgur má jemnou
oříškovou chuť
a v kuchyni nachází
všestranné využití.
Vyzkoušejte různé
variace salátů
nebo polévek.

30 minut přípravy
velmi snadné

Y
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ENERGIE: 388 kcal / 19 %
BÍLKOVINY: 14,2 g / 28 %
TUKY: 7,7 g / 11 %
SACHARIDY: 70,2 g / 26 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
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·· Batáty nakrájejte na kostky a smíchejte se dvěma lžícemi rostlinného oleje,
strouhaným zázvorem a nasekanou chilli papričkou. Dobře promíchejte, aby
se batáty dobře obalily. Přesuňte je na
plech, posolte a dejte na 15 minut péct
do trouby při teplotě 180 °C. Po upečení
zakápněte limetkovou šťávou.
·· Bulgur připravte podle návodu, dochuťte solí a dejte jako základ na dno
misky. Na něj navršte upečené batáty,
kešu a čerstvé špenátové listy. Přidejte nakrájené jablko, čerstvé výhonky
a nakonec ozdobte jahodami.

SPOJTE D
OH

N

500 g batátů
2 lžíce rostlinného oleje
1 lžíce strouhaného zázvoru
1–2 chilli papričky
sůl
1 limeta
200 g Bio pšeničného bulguru
Nature's Promise
hrst nesolených kešu ořechů
100 g špenátu
1 jablko
čerstvé výhonky a klíčky
150 g jahod

na každý den

S tímto receptem si můžete
pohrát, perfektně funguje také
s krůtím nebo králičím masem.

Kuře s hořčičnou
omáčkou
a pestrobarevnou
rýží
Omáčka z dijonské hořčice
dodá jemnému kuřecímu
masu a kapustičkám
ten správný šmrnc.
4 porce
10 minut přípravy
velmi snadné
4 kuřecí prsní řízky
3 lžíce másla
sůl
300 ml kuřecího nebo zeleninového
vývaru
1 lžíce hladké mouky
100 ml smetany na vaření
1 lžíce hrubozrnné hořčice
250 g Bio rýže pestrobarevné
Nature's Promise
350 g růžičkové kapusty

NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: BROSTE

·· Kuřecí maso nakrájejte na kostky
a orestujte na dvou lžících másla. Osolte, zalijte vývarem a nechte pod pokličkou dusit doměkka.
·· V trošce vody rozmíchejte mouku.
Přidejte smetanu, hořčici a dobře rozmíchejte. Vlijte k masu, promíchejte
a krátce povařte do zhoustnutí.
·· Rýži uvařte podle návodu na obalu.
Růžičkové kapustičky překrojte na polovinu a krátce opečte na zbylém másle. Podlijte malým množstvím vody,
posolte a poduste doměkka.

Příprava kapustiček se podstatně
zkrátí, když půlky růžiček
nakrájíte na proužky. Za pět
minut budou hotové.
Bio rýže pestrobarevná
Nature's Promise
Kombinace tří druhů rýže
dodá pokrmům novou jiskru a zpestří jejich chuť.

i

ENERGIE: 584 kcal / 29 %
BÍLKOVINY: 56,1 g / 112 %
TUKY: 15,3 g / 22 %
SACHARIDY: 59,0 g / 22%
Hodnoty odpovídají jedné porci.
ÚNOR | ALBERT.CZ
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porce zdraví

Dejte si OŘECHY
pro zdraví i krásu
V každém oříšku se skrývá něco zajímavého.
Některé se hodí na zlepšení pleti, jiné
na dobrou náladu a další posílí imunitu.
Vyberte si ty nejlepší pro vás.
Marek Bartoš DECOR Lenka Táchová
Johana Střížková
RECEPTY A TEXT Kateřina Bednářová
FOTO

FOOD STYLING

V Y PL AT Í SE
V ĚDĚT
·· Nezapomínejte zařadit do jídelníčku mandle, když musíte
vynechat mléčné výrobky. Jsou
skvělým zdrojem kalcia.
·· Makadamy jsou náchylné ke
žluknutí, proto je vždy rychle
spotřebujte. Mandle i vlašské
ořechy můžete skladovat podstatně déle.
·· Zatímco mandle snadno oloupete spařením ve vroucí vodě,
lískové oříšky je potřeba opražit
na pánvi nebo v troubě. Slupku
potom setřete v prstech nebo
utěrkou.
·· Říkáme jim také ořechy, ale
kešu a pistácie jsou přísně vzato
semena ovocných stromů.

IDEÁLNÍ
PRO PEČENÍ
BEZ MOUKY
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LÍSKOV É OŘECH Y
Pomáhají proti stresu,
rozjasní vaši pleť a jsou
významným zdrojem
vitamínů B i E. Lisuje se
z nich také jemný olej,
ceněný mezi gurmány po
celém světě. Zábavným
faktem je, že ve starém
Řecku se užívaly jako lék
proti plešatosti.

VLA
ŠSK
É OŘ
Ze vš
ECH
e ch o
Y
ř
n e jví
c e an e c h ů m a
j
í
tioxid
které
an
c h rá
n í b u tů ,
p ře d
ň
ky
pošk
i p ře
oze
d
Jako časným s ním
j e din
t
é z o árnutím.
také
ře c h
zdro
j
e
m om ů js ou
nena
e
syce
ných ga-3
tuků
.

KE ŠU
Pokud se chcete
na
stará kolena vyhn
out
ztrátě paměti, de
jte si
každý den práv
ě hrst
kešu. Dopřejete
si
tím také nášup
železa
a zinku.

ÚNOR | ALBERT.CZ

Zrádné tuky? Ano i ne.

Moderní je mouka i máslo

Připravte si ořechová nemléka

Obsah tuku často bývá důvodem, proč se
lidé ořechům vyhýbají. Ořechy ho skutečně obsahují velké množství, ale naštěstí
se jedná o tzv. zdravé tuky, nenasycené
mastné kyseliny, které naše tělo chrání
před kornatěním tepen a infarktem.
Jezte je proto střídmě a s rozmyslem, pak
budou vašemu zdraví jen prospívat. Malá
hrst ořechů například spolehlivě zažene
tzv. vlčí hlad, který by vás o chvíli později
donutil bezhlavě sníst cokoliv, jen abyste se nasytili. O pocit plnosti se postarají
právě tuky a také bílkoviny, kterých mají
ořechy také hodně.

Aktuální trend zdravého stravování a bezlepkového pečení vynesl na výsluní ořechy v nové podobě. Dohladka namleté
totiž dovedou nahradit pšeničnou mouku
v řadě receptů a dají se použít i na zahuštění. Nejlepší je postupovat podle receptu, který je již rozpočítán na ořechovou
mouku – vyzkoušejte recept na batátové
brownie s mandlovou moukou na straně 38. Pokud adaptujete klasický recept,
uberte ze surovin část tuku, protože už
samotné ořechy jsou docela olejnaté.
Pro ořechová másla je obsah tuku naopak
výhoda. Oblíbená jsou jako pomazánka zastudena a při veganském pečení se s ní nahrazuje máslo.

Z ořechů se dá připravit i přirozeně bezlaktózové mléko, nebo spíše nemléko, protože je čistě rostlinného původu. Snadno
si ho připravíte i sami doma. Mandle nebo
lískové oříšky dejte namočit přes noc a poté
je i s vodou, ve které byly namočené, co nejjemněji rozmixujte. Tekutinu přeceďte přes
plátýnko a je hotovo. Využijte je na běžné
pití, do kávy a samozřejmě také na pečení.
Různé druhy jsou už běžně k dostání v obchodech. S mandlovým mlékem si podle
receptu na straně 54 upečete veganské skořicové rolky.
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PAR A OŘECHY

PE K ANY
Křehká jádra s jemnou
chutí se prodávají
vyloupaná, protože
skořápka je velmi tvrdá.
V jazyku původních
středoamerických
indiánů dokonce pekan
znamená „ořech,
k rozbití jehož skořápky
je potřeba kámen“.

ÚNOR | ALBERT.CZ
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Tyto ořechy původem
z Brazílie jsou
nejbohatším přírodním
zdrojem selenu, který
posiluje naši imunitu
a funkci štítné žlázy.
Pět až šest para ořechů
denně plně pokryje jeho
denní dávku. Což se
vyplatí pohlídat, protože
selen potřebujeme také
pro zdravé spalování tuků
i pro ochranu nervového
systému.
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porce zdraví

Domácí müsli tyčinky s ořechy
Dobré domácí müsli tyčinky
připravíte snadněji, než si
myslíte. Budete mít jistotu, že
použijete jen ty nejkvalitnější
suroviny a zároveň udržíte
pod kontrolou cukr. V našem
receptu jsme použili med,
a to jen v minimálním
množství.
cca 12 kusů

·· Hranatý pekáček (20×20 cm) vyložte
pečicím papírem. Datle namelte nebo
rozsekejte v mixéru. Ořechy nakrájejte
na menší kousky.
·· Vezměte dostatečně velký hrnec, do
kterého se pohodlně vejdou všechny
suroviny, a začněte v něm nejprve zahřívat med s kokosovým olejem. Není
potřeba, aby směs dosáhla vysoké teploty. Úplně stačí ji zahřívat jen do chvíle, kdy se obě suroviny rozpustí.
·· Stáhněte hrnec z plotny a nasypte do

něj mandlové plátky a všechny ořechy,
vločky, semínka, datle a skořici. Dobře
promíchejte a potom vyklopte do připraveného pekáče. Rozhrňte směs, aby
byla všude stejně silná vrstva, a dobře
upěchujte – rukama nebo to jde také
rovným dnem široké skleničky.
·· Vložte pekáč do trouby a 20–25 minut dozlatova zapékejte při teplotě
180 °C. Nechte úplně vystydnout a teprve potom nakrájejte na tyčinky. Skladujte v dobře těsnící nádobě.

40
 minut přípravy
velmi snadné

Zabalte si do
svačinového ubrousku
nebo kapsičky

75 g datlí bez pecky
100 g směsi ořechů
120 g medu
100 g kokosového oleje
50 g mandlových plátků
200 g ovesných vloček
1 lžíce chia semínek
1 lžička skořice

VÍCE NA STRANĚ 10

Aby müsli tyčinky dobře držely
pohromadě, několikrát je stlačte
rukou. Na krájení použijte široký
ostrý nůž.

i

ENERGIE: 254,2 kcal / 13 %
BÍLKOVINY: 5,3 g / 11 %
TUKY: 16,3 g / 23 %
SACHARIDY: 24 g / 9 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
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Směs ořechů
TĚŠTE SE NA NOVÝ
DESIGN OBALU

ÚNOR | ALBERT.CZ

porce zdraví

Převažte závitky
„provázkem“ z pažitky
a budou lépe držet
pohromadě.

TĚŠTE SE NA NOVÝ
DESIGN OBALU

Raw zeleninové
závitky
Vlašské ořechy se dají
dobře ochutit naslano
i pikantně a dovedou velmi
rafinovaně nahradit maso.

Vlašské ořechy
jádra

4 porce
20 minut přípravy
+ čas na namočení ořechů
velmi snadné
200 g vlašských ořechů
1 lžíce sójové omáčky
1 lžíce olivového oleje
1/2 lžičky sušeného česneku
1 lžička mletého římského kmínu
1 lžička chilli
sůl
malý kousek červeného zelí
1 mrkev
1 rajče
1 avokádo
velké salátové listy – římský salát, jemné
zelí apod.
D RE S I N K

NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: STONEBRIDGE, BISQUIT

4 středně velká rajčata
100 ml olivového oleje
50 ml červeného vinného octa
1–2 stroužky česneku
1 lžíce dijonské hořčice
2 lžíce čerstvé bazalky
sůl, pepř

i

ENERGIE: 752,3 kcal / 38 %
BÍLKOVINY: 13,5 g / 27 %
TUKY: 72,8 g / 104 %
SACHARIDY: 23,4 g / 9 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.

·· Vlašské ořechy zalijte studenou vodou
a nechte 2–3 hodiny máčet. Poté slijte
a přesuňte do mixéru. Přidejte sójovou
omáčku, olej, česnek, římský kmín, chilli
a sůl. Několika pulzy rozsekejte nahrubo.
·· Na zálivku nejdřív překrojte rajčata na
polovinu a odstraňte semínka. Dejte do
mixéru spolu s všemi ostatními surovinami a rozmixujte dohladka.
·· Připravte si zeleninu na náplň – zelí
a mrkev nakrájejte na jemné proužky,
rajče na kolečka (větší případně přepulte)
a avokádo na měsíčky.
·· Do středu každého listu dejte nejprve
trochu ořechové směsi, rozdělte nakrájenou zeleninu a pokapejte zálivkou. Nakonec list zarolujte.

ÚNOR | ALBERT.CZ
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porce zdraví

Smoothie bowl
Zdravá snídaně každý den
jinak. To jsou ozdobené
smoothie bowls, což
doslova znamená miska
rozmixovaného ovoce.
Krásně vypadají a jsou
plné vitamínů, minerálních
látek a vlákniny.

2 porce
10
 minut přípravy
velmi snadné
200 g čerstvých borůvek
2 banány
100 g ananasu
4 lžíce řeckého jogurtu
NA P O SYPÁN Í

nasekané lískové
a pekanové ořechy, pistácie
mango

·· Borůvky nasypte do mixéru. Přidejte
banány, ananas i jogurt a rozmixujte
dohladka.
·· Nalijte do misky a ozdobte nasekanými ořechy a čerstvým ovocem.

Můžete použít i zmražené
borůvky. Klidně si dejte zmrazit
i ostatní ovoce. Smoothie bude
hustší a z misky ho lépe sníte.

TĚŠTE SE NA NOVÝ
DESIGN OBALU

i

ENERGIE: 378 kcal / 19 %
BÍLKOVINY: 7,3 g / 15 %
TUKY: 13,2 g / 19 %
SACHARIDY: 62,7 g / 23 %
Hodnoty odpovídají jedné porci.
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Lísková jádra
natural
ÚNOR | ALBERT.CZ

Zdravá volba!
Naše hroznové víno bez pecek je

vhodné jak pro děti tak dospělé jako

praktická svačinka:
• do školy • do práce

• do auta • při sportu

J e d n o d u c hé
a l a h o d né!
Origin Fruit Direct B.V. • info@originfruitdirect.nl • www.originfruitdirect.nl

produkt měsíce

Marek Bartoš FOOD STYLING Lenka Táchová
Markéta Zindulková
RECEPTY A TEXT Kateřina Bednářová
FOTO

DECOR STYLING

Batáty jsou charakteristické
svou sytě oranžovou barvou,
kterou má na svědomí vysoký
obsah zdraví prospěšného
betakarotenu.
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NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: BISQUIT, BUTLERS, NILA STORE, POTTEN&PANNEN, P&J BAZAR.

U
Batáty,
oranžová
porce
zdraví

ž jste vyzkoušeli batáty?
V poslední době se těší velké
kulinářské pozornosti a není
se čemu divit. V kuchyni mají opravdu
mnohostranné využití a skoro je nejde
uvařit špatně.
Sladké brambory, jak se jim
také říká, jsou totiž velmi variabilní
zelenina. Podobně jako naše staré
známé brambory, se kterými je pojí
vzdálené příbuzenství, jsou batáty
škrobnaté hlízy. Jsou ovšem nutričně
mnohem hodnotnější než brambory,
protože se pyšní obsahem železa,
vitamínů A, B, C a E, stopových
prvků a také vlákniny. Zároveň
obsahují rostlinný cukr, díky němuž
mají přirozeně nasládlou chuť
připomínající dýni. Proto se batáty
snadno uplatní ve slané i sladké
kuchyni a dají se také dobře ochutit
výrazným či pálivým kořením.
Pokud se chystáte na svoji
batátovou premiéru, doporučujeme je
jednoduše rozvařit na přílohové pyré
nebo opéct v troubě jako hranolky,
abyste se seznámili s jejich chutí.
Dál už se vám otevře široké pole
pro experimentování – nastrouhejte
batáty na zeleninové placky nebo
bramboráky, rozvařte je do polévek,
podle libosti opékejte jako přílohu
či náplň do sendvičů. Snadno se
dají uvařit v páře nebo zapékat.
Samostatnou kapitolou jsou batátové
brownie, buchty nebo muffiny, které
se podobně jako dýňové sladkosti
dokážou obejít bez přidané mouky.
Ostatně ze sušených batátů se také
vyrábí přirozeně bezlepková mouka
s mírně nasládlou chutí.

produkt měsíce

Bageta plněná
pečenými batáty
Tento sendvič v sobě
nezapře inspiraci
oblíbenými vietnamskými
bánh mì bagetami. Ocení
ho nejen ti, kteří maso
příliš nevyhledávají.
4 porce
30
 minut přípravy
velmi snadné
400 g batátů
2 lžíce olivového oleje
1 lžička mletého římského kmínu
1/2 lžičky chilli
sůl, pepř
120 ml zakysané smetany
2 limety
10 kusů cherry rajčat
100 g nakládaných paprik
svazek koriandru
4 malé bagety
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SK V ĚLE NA HR A DÍ M A SO

·· Předehřejte troubu na 180 °C.
·· Batáty oloupejte a podélně nakrájejte
na plátky silné půl až jeden centimetr. Smíchejte olej s římským kmínem
a chilli, osolte a opepřete. Směsí potřete
batátové plátky a rozložte je na plech.
Dejte péct na 15 minut.
·· Zakysanou smetanu ochuťte lžící limetové šťávy, osolte a opepřete. Dejte
stranou a v další misce si připravte salsu. Nakrájejte cherry rajčata, papriky
a čerstvý koriandr, promíchejte se zbývající limetovou šťávu a přidejte také
sůl a pepř.
·· Bagety podélně nařízněte a naplňte
je opečenými batáty, rajčatovo-paprikovou salsou a ochucenou zakysanou
smetanou.

Jemnější salsu získáte z paprik
pečených v troubě. Upečte je na
plechu rovnou s batáty.
Batáty
ÚNOR | ALBERT.CZ
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produkt měsíce

Krůtí roláda
a batátové pyré
Batátové pyré je úplně
stejně jednoduché jako
bramborová kaše. Podobně
jako brambory ho bez
obav můžete dochutit
třeba parmazánem nebo
pečeným česnekem.
6 porcí
90 minut přípravy
velmi snadné
1 kg krůtího prsního řízku vcelku
3 lžíce dijonské hořčice
6 vajec
sůl
3 jarní cibulky
50 g másla
2 hrsti špenátu
100 g anglické slaniny
3 větší batáty
120 ml mléka

·· Krůtí maso nařízněte tak, aby vznikl jeden velký plát vcelku. Vložte mezi
dva kusy igelitové fólie na potraviny
a naklepejte paličkou na maso. Vnitřní
stranu posolte a potřete hořčicí.
·· Vajíčka rozklepněte do misky, osolte a pořádně prošlehejte. Jarní cibulku
nakrájejte a opečte na trošce másla. Do
pánvičky vlijte vejce a umíchejte do řidší smaženice. Opečená vajíčka rozprostřete na plát krůtího masa, poklaďte
listy špenátu a zarolujte.
·· Roládu zvenku zabalte do plátků anglické slaniny a pečlivě omotejte provázkem. Vložte do pekáče, podlijte trochou vody a pečte 60 minut při teplotě
180 °C. Během pečení roládu otáčejte
a podlévejte výpekem.
·· Batáty oloupejte, nakrájejte na kostky
a uvařte v páře doměkka. Rozmačkejte
nebo tyčovým mixérem rozmixujte. Vmíchejte mléko, máslo a nakonec osolte.
·· Upečenou roládu zbavte provázku,
nakrájejte na plátky a podávejte s batátovým pyré.
26 	
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Krůtí prsní řízek

Karamelizovaná cibulka je ta nejlepší tečka
k jemnému pyré. Na oleji pozvolna orestujte cibuli
nakrájenou na kolečka. Před koncem pečení ji
zakápněte javorovým sirupem a nechte jemně
zkaramelizovat.

produkt měsíce

Batátové brownie

Bio kokosový olej
Nature's Promise

PEČT

E BEZ MOUKY

Nasládlé batáty zvládnou
v kuchyni mnoho rolí
a všechny na výbornou.
Nikoho by ani nenapadlo,
že do těsta této voňavé
čokoládové buchty přišel
celý hrnek zeleniny. A navíc
bez jediného gramu mouky.
8 porcí
30 minut přípravy
velmi snadné
600 g batátů
250 g mandlí
4 lžíce kakaa
2 lžičky prášku do pečiva
3 vejce
4 lžíce medu
100 ml rozpuštěného Bio kokosového
oleje Nature's Promise
100 g čokolády s vysokým obsahem
kakaa
hrst sušených brusinek
hrst makadamových ořechů
bílá čokoládová poleva na ozdobení

·· Troubu předehřejte na 180 °C.
·· Připravte si menší hranatý pekáč a vyložte ho namočeným pečicím papírem
– lépe přilne k formě a bude dobře držet tvar. Batáty oloupejte a nakrájejte na
kostky. Uvařte je v páře, až se začnou při
napíchnutí na vidličku rozpadat. Potom
rozmixujte na pyré a nechte vychladnout.
·· Mandle nasypte do mixéru a několika
pulzy rozmixujte na směs připomínající hrubší mouku. Smíchejte s kakaem
a práškem do pečiva.
·· Vajíčka rozklepněte do mísy a ušlehejte s medem a kokosovým olejem. Pokud
je olej ztuhlý, postavte sklenici na chvilku do misky s teplou vodou. Při teplotě
25 °C začne opět tát.
·· Vmíchejte mandlovou mouku s kakaem a poté zapracujte batátové pyré. Nakonec přidejte nasekanou čokoládu, brusinky a makadamové ořechy.
·· Vlijte do připraveného pekáčku a pečte
půl hodiny. Nechte úplně vychladnout
a potom ozdobte polevou z bílé čokolády.

ÚNOR | ALBERT.CZ
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Vitamínu C není
nikdy dost
Marek Bartoš, Michal Ureš
Lenka Táchová, Veronika Šlajerová
DECOR STYLING Johana Střížková
RECEPTY A TEXT Kateřina Bednářová
FOTO

FOOD STYLING

P

lody citrusů jsou nabité nejrůznějšími vitamíny. Hlavní
je vitamín C, který sice nevyléčí nastydnutí, ale jako
silný antioxidant vás proti němu dovede ochránit i zmírnit
jeho průběh.
Významný je také vysoký obsah pektinu, rozpustné
rostlinné vlákniny. Ten pomáhá udržet hladinu
cholesterolu na normální úrovni, podporuje peristaltiku
střev a chrání i před rakovinou tlustého střeva.
Citrusy si vychutnáte zasyrova, jednoduše s nimi
proměníte obyčejnou vodu v osvěžující nápoj a využijete
je i při vaření. Zejména šťávy se používají na marinování
masa i jako základ salátových dresinků.

VYBERTE SI U NÁS Z ŠIROKÉ
NABÍDKY CITRUSŮ A INSPIRUJTE SE
RECEPTY NA DALŠÍCH STRANÁCH.
Citron

Nadopuje vás
pořádnou dávkou
vitamínu C a jeho šťáva
má bělící účinky. Kromě
skvrn od vína a ovoce
zesvětlí i vlasy a bělí
zuby. Při vaření se
citron hodí do většiny
sladkých i slaných
receptů od klasického
pečení až po exotiku.
Nakrájené ovoce
i zelenina po zakápnutí
citronovou šťávou
nebudou hnědnout
a ze strouhané kůry
z biocitronu připravíte
voňavou sůl na
dochucení masa při
grilování.

SKVĚLÉ PŘI

redukční
dietě

Pomelo

Obsahuje málo
kalorií a hodně
vody. Pomáhá při
žaludečních obtížích,
kašli, zahlenění a po
večírku vás spolehlivě
dostane zpátky do
formy. Pomelo patří do
tradičních thajských
salátů – naslano
v kombinaci s chilli,
limetovou šťávou a rybí
omáčkou. Hodí se
i do ovocných salátů
a dezertů.

Pomeranč

Šťavnatá vitamínová
bomba je také plná
vlákniny. Jeden
pomeranč vám
poskytne tolik vlákniny
jako sedm hrnků
kornflejků! Čerstvá
pomerančová šťáva
příjemně osvěží
a zjemní dresinky na
zeleninové saláty. Hodí
se i na pečení – pečivo
potom nádherně voní.

28 	
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Grep

Napomáhá hubnutí
a pomůže udržet pod
kontrolou krevní tlak.
Nevyhazujte jeho bílou
mechovou dužinu,
která odděluje měsíčky
od vnější kůry. Z celého
ovoce obsahuje nejvíc
antioxidantů a vlákniny.
Grepový džus je
nepostradatelný do
celé řady koktejlů
a smoothie. Hodí
se i do salátů a do
pečených dezertů.

HODNĚ
VODY

málo
kalorií
Mandarinka

Je dnes rozšířená
po celém světě, ale
původně pochází
z Japonska a Číny.
Její sladká dužina je
plná vitamínu C. Ten
je nejen důležitý pro
naše zdraví a posílení
imunity, ale jako účinný
antioxidant napomáhá
také hojení ran.

Věděli jste, že nejde spočítat,
kolik existuje druhů citrusů?
Opravdu. Jsou jich desítky odrůd
a vzájemným křížením vznikají
stále další. Některé vyšlechtěné
druhy už dokonce během času
zplaněly.

Limeta

NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: STONEBRIDGE A NILA.

Mineola

Tento floridský kříženec
grepu a mandarinky
si z obou rodičů
vzal to nejlepší – od
mandarinky sladkost
a od grepu velikost.
Mineolu dobře poznáte
podle vystouplého
krčku u stopky. Díky
svému složení je
součástí dietních
jídelníčků, protože má
vysoký obsah vitamínů
C, A a železa. Mineolu
si vychutnáte jen tak
samotnou a skvělá je
i do svěžích salátů.
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Zelená sestra citronu
má dvakrát více šťávy
a je kyselejší. Dochutí
zeleninové i ovocné
saláty a používá se také
na marinování. Využívá
se i nastrouhaná
kůra, která je velmi
aromatická.

POSILUJÍ

imunitu
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Pomerančový
chlebíček
s pekanovými
ořechy

Přidejte do těsta sušené brusnice a upečený
chlebíček ozdobte citronovou polevou.
Připravíte ji jednoduše utřením 200 g
moučkového cukru se dvěma lžícemi citronové
šťávy a stejným množstvím studené vody.

Strouhanou citronovou
kůru jsme zvyklí přidávat
do pečiva celkem běžně.
Když se ale místo ní použije
pomerančová, rozvoní se
kuchyně doslova pohádkově.
10 porcí
60 minut přípravy
velmi snadné
80 g másla + navíc na vymazání formy
60 g pekanových ořechů
1 pomeranč
2 lžíce strouhané pomerančové kůry
200 g hladké mouky
70 g celozrnné mouky
1 kypřící prášek
špetka soli
100 g hnědého třtinového cukru
1 vanilkový cukr
2 vejce
250 ml mléka

·· Troubu předehřejte na 180 °C.
·· Nechte rozpustit máslo a nasekejte pekanové ořechy. Z pomeranče ostrouhejte kůru, pouze tu vrchní oranžovou část.
Zbytek oloupejte, pomeranč rozeberte
na dílky a ty potom nakrájejte.
·· Oba druhy mouky prosijte do mísy,
přidejte pekany, prášek do pečiva, špetku soli a také hnědý i vanilkový cukr.
·· Až rozpuštěné máslo trochu vychladne, rozklepněte k němu vajíčka a prošlehejte. Směs nalijte do mísy k mouce,
přidejte mléko a dobře promíchejte. Poté
zapracujte kousky pomeranče a strouhanou kůru.
·· Formu na biskupský chlebíček vymažte trochou másla. Nalijte těsto a uhlaďte
na povrchu. Pečte 45 minut.
·· Nechte chlebíček úplně vychladnout a teprve potom vyklopte z formy
a nakrájejte.
Pomeranč
30 	
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Ke konci pečení píchněte
do těsta párátkem. Když
ho vytáhnete suché a bez
drobečků, můžete chlebíček
vyndat z trouby.

podle kalendáře
AVOKÁDO
DOPLNÍ

zdravé
tuky

U

P

V I N A V I TA
MÍ
NŮ

Vitamínová bomba jako
stvořená pro boj se zimním
spánkem! Šťavnaté citrusy
se postarají o pořádný
nášup vitamínů a doplní
je trojice superpotravin –
avokádo, brusnice a quinoa.
2 porce
30
 minut přípravy
velmi snadné

N

É

S

R
E
P

RA
OT

Salát s pomelem

PL

100 g quinoy
1/2 pomela
1 pomeranč
1 avokádo
směs salátových listů
60 g pekanových ořechů
50 g sýru Feta
hrst sušených brusnic
D RE S I N K

3 lžíce pomerančové šťávy
1 lžíce jablečného octa
1 lžíce medu
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce citronové šťávy
trochu strouhané citronové kůry
sůl, pepř

Vylepšete chuť quinoy tím,
že ji uvaříte ve vývaru
místo ve vodě.

·· Quinou uvařte podle návodu a nechte vychladnout. Pomelo oloupejte
a odstraňte také bílou slupku u jednotlivých dílků. Rozdělte na menší kousky
nebo nakrájejte. Z pomeranče odstraňte kůru a nakrájejte na plátky.
·· Avokádo rozkrojte podélně na poloviny a pootočením oddělte. Do pecky zasekněte nůž a vyloupněte ji. Oloupejte
slupku a dužinu nakrájejte na kousky
·· Quinou, pomelo, pomeranč, avokádo a salátové listy dejte do mísy a prohoďte. Přidejte také nasekané pekanové ořechy, nadrobenou fetu a sušené
brusnice.
·· Na dresink smíchejte v hrnku všechny suroviny a prošlehejte. Nalijte na připravený salát a můžete podávat.

Pomelo
ÚNOR | ALBERT.CZ
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SPOLEK VINOHRADNÍKŮ

Více o projektu Moravicus na:

www.vinohradnici.cz

valentýnské menu

Svátek všech zamilovaných,
svatý Valentýn, sice vybízí
k tomu zajít na romantickou
večeři, ale nenechte se
zmást. To dělají jen ti,
kteří zatím ještě neobjevili
kouzlo společného vaření.
Flirtování proložte trochou
bublinek nebo vína a spolu
si uvařte lehká jídla plná
afrodiziak z našeho speciálně
sestaveného menu.
Marek Bartoš
Lenka Táchová
DECOR STYLING Markéta Zindulková
STYLING A MAKE-UP Kateřina Krobová
FOTO

FOOD STYLING

ZAJIŠTĚNÍ MODELŮ A LOKACE

NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: VILLEROY&BOCH, WEDGWOOD, À LA MAISON.

Agents Model Management
RECEPTY Kateřina Bednářová

LÁSKA PROCHÁZÍ
KUCHYNÍ
ÚNOR | ALBERT.CZ

SVATÝ
VALENTÝN
14. 2.
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valentýnské menu

Salát s jahodami,
růžovým grepem
a chilli vlašskými
ořechy
Chilli papričky vám
rozpumpují krevní oběh a do
žil doslova vlijí novou energii.
Nadávkovali jsme je přesně
tak, aby chuťové buňky jen
lehce poškádlily a nechaly
vyniknout chuť salátu.

Vlašských ořechů si klidně
udělejte větší množství.
Hodí se na ozdobení salátů
i dezertů a určitě je budete
chtít mlsat také jen tak jako
malou svačinku.
Polníček

30 g bílého cukru
1 lžíce medu
hrst vlašských ořechů
1/2 lžičky chilli
1 lžička strouhané pomerančové kůry
1 růžový grep
hrst polníčku
100 g jahod

IL

U

E
JT

SI

RA

D

INACE

ZA

25
 minut přípravy
velmi snadné

M

2 porce

T
NE

MB
Í KO
IČN

D RE S I N K

2 lžíce olivového oleje
1 lžíce limetkové šťávy
1 lžíce grepové šťávy
1 lžička medu
špetka soli

·· Cukr, med a jednu lžíci vody dejte do
rendlíku a za stálého míchání vařte, až
se cukr rozpustí. Potom bez dalšího míchání nechte dozlatova zkaramelizovat.
·· Stáhněte z plotny, vhoďte vlašské ořechy, chilli a pomerančovou kůru. Promíchejte, aby se ořechy dobře obalily.
Vyklopte na plech vyložený pečicím
papírem a rozhrňte. Zapečte pět minut
v troubě při teplotě 180 °C a poté nechte
vychladnout.
·· Grep oloupejte a vyfiletujte. Přidejte polníček, nakrájené jahody a zalijte
dresinkem, který připravíte smícháním
všech surovin. Rozdělte na talíř na jednotlivé předkrmové porce a posypte
vlašskými ořechy s chilli.
34 	
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Losos se salsou
z pečených paprik
a limetkovými
rýžovými
nudlemi
Hlavní chod pro romantickou
večeři musí být lehký,
protože skvělým jídlem
všechno teprve začíná.
Losos se šťavnatou salsou
a chutnou přílohou je pro
valentýnskou večeři ideální.
Je rychle připravený bez
velkého vyváření a hlavně
plný omega 3 mastných
kyselin, které podporují
zdravou funkci srdce.
A o srdeční záležitosti jde
na Valentýna především!
2 porce
40 minut přípravy
velmi snadné
3 papriky – nejlépe po jednom kusu
žluté, oranžové a červené
olivový olej
2 filety z lososa
sůl, pepř
2 lžíce nakrájených sušených rajčat
1 lžíce kaparů
hrst bazalky
150 g širokých rýžových nudlí
hrst čerstvého koriandru i se stonky
2 lžíce limetkové šťávy

TIP REDAKCE

Canti Prosecco
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·· Papriky nakrájejte na proužky zhruba jeden centimetr silné. Rozložte je na
plech, pokapejte olivovým olejem a dejte
na 15 minut péct do trouby předehřáté
na 180 °C.
·· Shrňte zeleninu trochu na stranu a udělejte si na plechu místo pro lososový filet.
Posypte solí a pepřem a vraťte do trouby
na dalších 10 až 12 minut.
·· Během pečení si připravte zbytek zeleniny na salsu. Smíchejte nakrájená suše-

ná rajčata, kapary a nasekanou bazalku.
Po dopečení přidejte papriky a dochuťte
podle potřeby solí a pepřem.
·· Rýžové nudle připravte podle návodu.
Z čerstvého koriandru odřízněte jen dolní části stonků, vložte do mixéru a rozmixujte s limetovou šťávou. Hotové nudle
slijte a smíchejte s koriandrovou zálivkou.

Do paprikové salsy můžete
přidat trochu jarní cibulky
a na rýžové nudle rozmixujte
s koriandrem a limetkovou
šťávou také jeden stroužek
česneku.
35
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Dort z čokoládové pěny je velmi křehký.
Díky triku s fólií potaženou dortovou
formou půjde snadněji vyjmout. Pokud
se na to necítíte, klidně dort nechte stát
na vyjmutém dnu formy. Je to natolik
působivý dezert, že takového malého
prohřešku si nikdo ani nevšimne.

INT
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valentýnské menu

Dort z čokoládové pěny
Už podle pohledu smyslně
nadýchaný dort, který
chutná naprosto božsky.
To je to nejlepší zakončení
jídla pro zamilované.

UPEČENO
S LÁSKOU

6–8 porcí
45 minut přípravy
+ 8 hodin chlazení
snadné
170 g oplatek s čokoládovou náplní –
vhodné jsou např. Lázeňské trojhránky
nebo oplatky Manner
50 g másla
240 g kvalitní hořké čokolády
80 ml espressa nebo silné kávy
1 lžíce pomerančového likéru nebo
brandy
2 lžíce kakaového prášku
2 vejce
2 balíčky vanilkového cukru
330 ml smetany ke šlehání
NA OZD O B E N Í

150 ml smetany ke šlehání
čokoládové hoblinky
granátové jablko

·· Vezměte menší dortovou formu
o průměru 16–20 cm. Rozeberte ji a dno
potáhněte fólií na potraviny. Formu
znovu složte, zacvakněte přezku a okraje fólie nechte přesahovat.
·· Sušenky nasekejte v mixéru na drobky a smíchejte s rozpuštěným máslem.
Vyklopte hmotu do připravené formy
a pečlivě ji rozetřete na dno v rovnoměrné vrstvě. Dejte do ledničky a nechte alespoň půl hodiny zatuhnout.
·· Nalámejte čokoládu na malé kousky
a rozpusťte ji ve vodní lázni. Přidejte
espresso, likér a kakaový prášek a rozmíchejte dohladka. Dejte na chvilku
stranou trochu vychladnout.
·· Rozklepněte vajíčka a oddělte žloutky a bílky. Ke žloutkům nasypte jeden
vanilkový cukr a šlehejte, až zesvětlají. Potom k nim začněte přidávat po
lžících rozpuštěnou čokoládu a dobře
promíchejte.
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·· Bílky ušlehejte na sníh, a když se
zpevní, přidejte k nim druhý vanilkový
cukr. Tuhý sníh pak jemně vmíchejte
do čokoládové hmoty. Nejlépe v několika dávkách.
·· Ušlehejte smetanu. Můžete klidně
použít mísu, ve které jste měli bílkový sníh. Hotovou šlehačku přidejte do
čokoládové pěny a dobře zapracujte,
aby nebyly vidět bílé stopy. Nalijte do
připravené formy. Povrch uhlaďte, překryjte formu potravinovou fólií a nechte
v lednici zatuhnout, nejlépe přes noc.
·· Po zatuhnutí opatrně ostrým nožem
projeďte těsně kolem okrajů a sejměte
dortovou formu. Ozdobte dort ušlehanou šlehačkou, čokoládovými hoblinkami a zrníčky granátového jablka.
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NAŠE PRÉMIOVÉ

sous vide
Na kvalitní zpracování masa si u nás
v Albertu dáváme opravdu záležet.
Díky našim prémiovým produktům si teď
můžete dopřát pečeni jemnou doslova jako
mandle i doma a bez zdlouhavých příprav.
Marek Bartoš
Lenka Táchová
DECOR STYLING Johana Střížková
RECEPTY A TEXT Kateřina Bednářová
FOTO

FOOD STYLING

Profesionální zpracování metodou sous vide zaručuje,
že pečené maso je dokonale křehké a zároveň si zachová
šťavnatost i maximum přirozené chuti. I proto je tento
postup tolik oblíbený mezi esy světové gastronomie.
Trik sous vide spočívá v tom, že se maso připravuje
pomalým vařením ve vakuu. Po ochucení se dají do
speciálního sáčku a zavakuují. Následně se vloží do vodní
lázně a pomalu vaří pod bodem varu, což zabere několik
hodin a klidně i celou noc. Výsledný efekt ovšem rozhodně
stojí za to. Maso je krásně měkké, až se skoro rozpadá,
a zároveň si zachovává svoji přirozenou strukturu, vůni
i obsah živin.

JSME

EXPERTI
NA SOUS
VIDE

Sous vide v Albertu je připravené
skutečnými řeznickými mistry a navíc
vám ušetří spoustu času. Křehké
a šťavnaté maso doma krátce dopečete
a doplníte přílohu podle našich receptů.
38 	
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Hovězí líčka
s příchutí
červeného
vína a lanýžů
s kořenovou
zeleninou
Noblesní pečeně s lanýži
potřebuje přílohu, která
zasytí a zároveň nepřehluší
všechny skvělé chutě, které
už v mase jsou. Pečená
kořenová zelenina jen
ovoněná tymiánem tuto
úlohu splňuje na jedničku.
4 porce
50 minut přípravy
velmi snadné
2 balení Sous vide hovězí líčka
s příchutí červeného vína a lanýžů
400 g mrkve
400 g pastináku
3 stroužky česneku
4 lžíce olivového oleje
2–3 lžíce tekutého medu
sůl, pepř
2 lžíce čerstvého tymiánu
2 lžíce citronové šťávy

·· Mrkve a pastináky oškrábejte a nakrájejte na kolečka. Přesuňte do mísy, přidejte česnek nakrájený na plátky a zalijte
olivovým olejem a medem. Dobře promíchejte, osolte a opepřete.
·· Rozprostřete zeleninu na hluboký
plech, zakryjte alobalem a dejte na 20 minut péct do trouby při teplotě 180 °C. Poté
odstraňte alobal, promíchejte zeleninu
a vraťte do trouby na dalších 20 minut.
Po upečení posypte tymiánovými lístky
a zakápněte citronovou šťávou.
·· Maso ponechte ve speciálním igelitovém obalu, ve kterém jste ho koupili, odstraňte pouze papírovou krabičku. Pečte
20 minut.

Hovězí líčka
s příchutí
červeného vína
a lanýžů
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NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: POTTEN&PANNEN POUTLET STORE ČESTLICE, PENTIK, H&M, STONEBRIDGE, SOTENBRIDGE, BISQUIT

Š

Ť

A

Aby se kolečka mrkve
a pastináku nekutálela
při krájení pryč
z prkénka, krájejte je
trochu našikmo. V mžiku
je to utíkání přejde.

MASO
HOTOVÉ ZA
20 MINUT

maso měsíce

SVĚŽÍ SALÁT Z ŘEDKVIČEK
A FAZOLEK DOPLNÍ

AK
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dokonale
jemné maso

,

Polenta při vaření ráda dělá cucky.
Tomu se vyhnete, když ji budete do
vroucí vody sypat pozvolna a ihned
rozmíchávat.
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Hovězí pečeně
s černým
česnekem
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POLENTA JE
KLASICKÁ ITALSKÁ
KUKUŘIČNÁ
MOUKA, ZE KTERÉ
PŘIPRAVÍTE KAŠI
STEJNÉHO JMÉNA
NEBO NAPŘÍKLAD
OPEČENÉ PLACKY.
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Hovězí pečeně
s černým
česnekem
a rozmarýnovou
polentou
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Už jste vyzkoušeli černý
česnek? Není to nová
odrůda, ale speciální úprava.
Takto zpracovaný česnek
ztmavne a jeho chuť se
zjemní. Na tuhle pečeni
můžete s klidem pozvat
důležité hosty, jemné maso
a bohatá příloha jsou pro
velkou hostinu jako dělané.
4 porce
30 minut přípravy
velmi snadné
2 balení Sous vide hovězí pečeně
s černým česnekem
500 g zelených fazolek
sůl
2 svazky ředkviček
2 lžíce oleje
2 stroužky česneku
200 g polenty
50 g másla
1 lžíce čerstvého rozmarýnu

·· Troubu předehřejte na 180 °C.
·· Maso vyjměte z krabičky a v neporušeném igelitovém sáčku vložte do trouby a pečte 20 minut. Poté odstřihněte
horní roh a opatrně vyjměte hotovou
pečeni.
·· Fazolkám odkrojte stopku a případně
překrojte dlouhé lusky. Vložte do hrnce
s vařící osolenou vodou a vařte 4–5 minut. Poté fazolky slijte a ihned je propláchněte studenou vodou.
·· Ředkvičky očistěte a rozčtvrťte. Na
pánvi rozehřejte olej a orestujte na něm
fazolky, ředkvičky a nakrájený česnek.
·· Polentu připravte podle návodu. Ke
konci vaření vmíchejte máslo, nasekaný
rozmarýn a osolte.
ÚNOR | ALBERT.CZ
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Hovězí hrudí
s cibulí
a kořeněnými
batáty

P
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Hovězí hrudí je pro
zpracování metodou sous
vide jako stvořené. Toto maso
má dlouhá vlákna, která
pomalým dušením změknou
do dokonalé křehkosti.
Protože je zároveň jemně
prorostlé, je hrudí, připravené
skutečnými mistry kuchyně,
také neodolatelně šťavnaté.

Ů
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Y
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4 porce
30 minut přípravy
snadné
2 balení Sous vide hovězího hrudí
s cibulí
600 g batátů
sůl
2 jarní cibulky
2 lžíce oleje
1 lžička drceného kmínu
1–2 lžičky sušeného česneku
pepř

·· Troubu předehřejte na 180 °C.
·· Sejměte papírový obal a maso v neporušeném igelitovém sáčku vložte
do trouby a pečte 20 minut, poté odstřihněte horní roh a opatrně vyjměte
hotovou pečeni.
·· Batáty oloupejte a nakrájejte na kostky nebo silnější hranolky. Povařte pár
minut v osolené vodě do změknutí.
Poté slijte a nechte oschnout.
·· Jarní cibulku nakrájejte a krátce
opečte na rozehřátém oleji. Přidejte vařené batáty, poprašte kmínem, česnekem a opečte ze všech stran. Dobře promíchejte, aby se batátové kousky pěkně
obalily kořením. Osolte a opepřete.
Hovězí hrudí
s cibulí
42 	
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Lehce nasládlé batáty snesou
koření v docela velkém množství.
Klidně si ho přidejte podle své
chuti. Kombinujte přílohu, skvěle
fungují i obyčejné brambory.

V zimním období
vždy čerstvé
kousky z našich
polí u Atlantiku

www.bramko.cz

BRAMKO - pěstitel zeleniny a brambor v ČR a Portugalsku.

Vysočina

salám s tradicí

zažijme spolu

PIKNIK

NÁDOBÍ A DEKOR ZAPŮJČILY: A PROPOS, H&M HOME, BAZAR U MEDVĚDA

na sněhu

Jestli rádi hodujete na zdravém vzduchu,
potom vás ani mráz nezastaví. Letní
piknik je klasika, ale takový zimní piknik
na sněhu, to je teprve zážitek!

FOTO

Michal Ureš FOOD STYLING Marek Všetečka
Johana Střížková RECEPTY Kateřina Bednářová

DECOR STYLING
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Hovězí guláš
se zeleninou
Když se vám na horách
nechce pouštět do
velkého vaření, přijde vhod
delikátní guláš připravený
metodou sous vide,
který najdete v našich
hypermarketech. Guláš
připravte podle návodu,
sbalte si ho s sebou
a v kotlíku pak jen ohřejte.

Hovězí guláš se
zeleninou

4 porce
20 minut přípravy
velmi snadné
2 balení hovězího guláše se
zeleninou
hrst čerstvé petrželky

DO

·· Vyjměte maso z papírové krabičky
a v igelitovém obalu vložte do trouby. Dopečte dvacet minut při teplotě
180 °C. Podle chuti osolte a opepřete, případně přidejte pálivou papriku
a čerstvou petrželku.
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Sendvič pro
hladové lyžaře
Plněná houska je nekorunovaný
král pikniků a chybět nesmí ani na
tom zimním. S tapenádou z oliv
a kaparů je skvěle šťavnatá a rychle
mizí z talíře. A kdyby náhodou
zbyla, snadno ji sbalíte do kapsy
a vezmete s sebou na sjezdovku.

4 porce
15
 minut přípravy
velmi snadné
100 g oliv, černé i zelené
1/2 šalotky
4 lžíce nakládané papriky
3 lžíce kaparů
1 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
4 hamburgerové bulky nebo ciabatty
náplň podle chuti – šunka, plátkový sýr,
prosciutto nebo salám italského typu

·· Olivy, šalotku, papriky a kapary
nasekejte na co nejjemnější kousky.
Smíchejte dohromady a přilijte
olivový olej. Podle chuti osolte
a opepřete, případně přidejte
trochu láku z kaparů pro větší říz.
·· Pečivo podélně překrojte na
poloviny a obě strany na řezu
potřete olivovou směsí včetně
oleje. Naplňte uzeninami a sýrem,
přiklopte vršek a nakrájejte na dílky.

Sendvič chutná nejlépe, když ho
připravíte dopředu a necháte hodinu
odležet v lednici, aby se tapenáda
vsákla to pečiva.

Salami Extra
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Zeleninové chilli
con carne
I když je tento pokrm
původem z horkého Mexika,
na zimní piknik je to doslova
sázka na jistotu. Pikantní
rajčatová omáčka s dušenou
zeleninou a fazolemi totiž
báječně zahřeje i uprostřed
naší české zimy.
Pokud je chilli až příliš
pálivé, zjemněte jeho chuť
lžící kokosového mléka.

4–6 porcí
45 minut přípravy
velmi snadné
2 cibule
2 lžíce rostlinného oleje
4 stroužky česneku
1–2 lžíce chilli pasty nebo mletého chilli
1/2 lžičky skořice
1 lžička římského kmínu
1 lžička mleté papriky
2 mrkve
2 papriky – červená a žlutá
2 stonky řapíkatého celeru
3 lžíce nakládané kukuřice
300 ml zeleninového vývaru
2 plechovky krájených rajčat
100 g rajčatového protlaku
2 plechovky červených fazolí
1–2 lžíce limetkové šťávy
sůl, pepř
2 lžíce nasekaného čerstvého koriandru
1 avokádo
tortillové chipsy nebo tortilly

·· Cibuli nakrájejte na kostičky a nechte
zesklovatět na rozehřátém oleji.
Ztlumte plamen, přisypte nasekaný
česnek a koření – chilli pastu, skořici,
římský kmín a papriku. Promíchejte
na pastu a nechte krátce rozvonět.
·· Přidejte nakrájenou zeleninu –
mrkev, papriku, řapíkatý celer
a kukuřici. Dobře promíchejte, aby
se koření rovnoměrně rozmíchalo.
Podlijte vývarem a přidejte krájená
rajčata, rajčatový protlak a fazole

bez nálevu. Dobře promíchejte
a nechte 25 minut vařit při mírné
teplotě. Poté odeberte zhruba
čtvrtinu obsahu do misky a tyčovým
mixérem rozmixujte dohladka. Vraťte
zpátky do hrnce pro zahuštění.
·· Hotové chilli dochuťte limetovou
šťávou, osolte a opepřete, pokud
je to potřeba. Nakonec přidejte
nasekané koriandrové lístky
a podávejte s plátky avokáda,
tortillovými chipsy nebo tortillou.

ÚNOR | ALBERT.CZ
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Krmítko pro
ptáčky
Nechte hodovat i sýkorky
a další malé ptáčky.
Semínkový „muffin“ je
plný ptačích dobrot a jeho
snadnou přípravu klidně
přenechte dětem. Budou
potom rády pozorovat,
kteří ptačí hosté přiletí.
3 kusy
15 minut + zatuhnutí
velmi snadné
100 g směsi oříšků a semínek
150 g kokosového oleje nebo
rostlinného tuku

·· Plechovou formu na pečení
muffinů vyložte papírovými
košíčky s vroubkovanými stranami.
Nastříhejte kousky provázku o délce
alespoň 25 cm. Konce zavažte na
uzel a vložte do každého košíčku.
·· Smíchejte semínka a, pokud
přidáváte oříšky, nasekejte je. Zalijte
rozpuštěným tukem, promíchejte
a ihned naplňte do muffinových
košíčků. Upravte provázky, aby
byly pěkně ve středu každého
„muffinu“, a nechte zatuhnout. Před
zavěšením na větev nebo krmítko
odstraňte papírový košíček.

Vhodná jsou loupaná
i neloupaná slunečnicová
semínka, lněná semínka, mák,
proso, sezamová i dýňová
semínka, ovesné vločky. Ořechy
použijte vždy přírodní, nesolené.
Můžete přidat i pár rozinek.
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Čokoládová
lízátka do mléka
Horká čokoláda je
opravdová dávka štěstí
v hrnku! Látky obsažené
v čokoládě totiž v našem
mozku startují tvorbu
endorfinu a serotoninu,
které zlepšují náladu.
10 kusů
20 minut + zatuhnutí
velmi snadné
150 g čokolády na vaření
tvořítka nebo formičky různých tvarů
silnější špejle nebo nanuková dřívka
mléko

·· Ve vodní lázni pomalu rozpusťte
čokoládu, nalijte do formiček
a vložte dřívka. Nechte zatuhnout.
·· Horké mléko nalijte do
hrnku a pořádně ho zamíchejte
čokoládovým lízátkem.

Čoko lízátka uděláte
i ve tvořítkách na ledové kostky.
Jen si pohlídejte, aby špejle držely
přibližně ve středu.
ÚNOR | ALBERT.CZ
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Veganské
skořicové rolky
Skořice je oblíbené koření pro
zahřátí. Proto skořicové rolky
milují po celé Skandinávii.
Sladká zimní tečka, kterou
si prostě zamilujete.
15 kusů
2 hodiny přípravy
velmi snadné
TĚ STO

·· K mandlovému mléku přidejte dvě lžíce vody,
lžíci kokosového cukru a kokosový olej. Zahřejte,
aby se olej rozpustil a směs měla vlažnou teplotu, ve které můžete udržet prst. Nesmí být příliš
horká. Vmíchejte kvasnice a nechte asi tak 10 minut vzejít.
·· Ke kvásku začněte postupně zapracovávat špaldovou mouku se špetkou soli a pomerančovou šťávu. Ze začátku se bude těsto lepit. Můžete přidat
trochu mouky navíc, ale ne příliš velké množství.
Až se přestane přichytávat na mísu, je připravené
na kynutí. Přikryjte mísu čistou utěrkou, umístěte
ji do tepla a nechte 45–60 minut kynout.
·· Připravte si kulatou formu na pečení o průměru

120 ml mandlového mléka
1 lžíce kokosového cukru
2 lžíce kokosového oleje + trochu navíc
na vymazání formy
1 balíček instantního droždí (9 g)
400 g špaldové mouky
špetka soli
100 ml čerstvé pomerančové šťávy
NÁPLŇ

2 lžíce kokosového oleje
100 g kokosového cukru
1 lžíce mleté skořice

Když si budete chtít dopřát
oblíbenou polevu na skořicové
rolky, snadno ji připravíte tak,
že utřete 200 g moučkového
cukru a dvě lžíce čerstvé
pomerančové šťávy.
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Mandlové
mléko si můžete
připravit i sami.
Návod najdete
na straně 19.

20–25 cm a vymažte ji kokosovým olejem. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněný vál a válečkem rozválejte aspoň přibližně do obdélníkového
tvaru. Potřete kokosovým olejem a posypte cukrem se skořicí.
·· Z delší strany zarolujte těsto jako roládu a přitiskněte okraj. Položte spojem dolů a ostrým nožem nakrájejte na 15 menších dílků. Naskládejte
je do formy řeznou stranou dolů, naplacato. Než
se trouba předehřeje na 180 °C, nechte rolky ještě
asi 20 minut kynout. Pečte 20 minut dozlatova.
Na posledních pět minut můžete pekáč zakrýt
alobalem, aby rolky příliš nezhnědly. Nechte je
vychladnout ve formě.

Horalský čaj
Něco do hrnku na
zahřátí nesmí na zimním
pikniku chybět. Voňavý
čaj s kapkou něčeho
ostřejšího zahřeje na
těle a potěší na duši.
4 šálky
10
 minut přípravy
velmi snadné
3 sáčky černého čaje
10 hřebíčků
3 svitky skořicové kůry
špetka muškátového oříšku
2 lžíce medu
80 ml whisky nebo tmavého rumu
pár plátků citronu a pomeranče

·· Černý čaj zalijte 600 ml vařící
vody, přidejte koření a nechte vylouhovat. Sáček vyjměte a oslaďte čaj
medem. Přilijte whisky a podávejte
horké s plátkem citronu a pomeranče.

Pro dětskou verzi vynechte
alkohol a přidejte sušené
ovoce – švestky, meruňky nebo
brusnice.
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domácí stříbro

Od našich čtenářů:

Celozrnné koláčky
s bílým mákem
a ořechovou
drobenkou

BÍLÝ MÁK
SVOU CHUTÍ
PŘIPOMÍNÁ
OŘÍŠKY.
TO MUSÍTE
OCHUTNAT!

» Pište na adresu: redakce.albertmagazin@gmail.com, autoři zveřejněných receptů
dostanou poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup v prodejnách Albert.
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Bílý mák je hotový poklad. Jeho netradiční světlá
barva přitahuje oči a po ochutnání vás překvapí jemná
oříšková chuť. V době našich babiček byl k dostání
mnohem častěji než dnes. S oblibou z něj dělávaly i tyto
koláčky z tmavé mouky, o které se s námi podělila Marie
Jelenová z Kyjova. A jaké je vaše rodinné stříbro?
FOTO

Marek Bartoš FOOD STYLING Veronika Šlajerová DECOR STYLING Denisa Hřičiščová

cca 18 kusů
50 minut přípravy + 1 hodina kynutí
velmi snadné
TĚ STO

250 ml mléka
20 g droždí
250 g hladké špaldové mouky
250 g celozrnné pšeničné mouky jemně
mleté
70 g hnědého třtinového cukru
120 g másla
špetka soli
1 vejce

·· Na přípravu koláčů si nejprve nechte vzejít kvásek. Ohřejte mléko tak,
aby bylo vlažné, nikoli vařící. Nadrobte
do něj droždí, přidejte po lžíci mouky
a cukru, zlehka promíchejte a nechte
15 minut na teplém místě pracovat.
V malém rendlíku také nechte rozpustit máslo.
·· Do větší mísy dejte oba druhy mouky, zbylý cukr a špetku soli. Přilijte kvásek, rozpuštěné máslo a jedno vajíčko.
Pomocí vařečky všechno zapracujte
a dobře prohněťte. Zakryjte mísu čistou utěrkou, uložte ji do tepla a nechte hodinu kynout. Za tu dobu by těsto mělo přibližně zdvojnásobit svůj
objem.
·· Zatímco těsto kyne, pusťte se do přípravy makové náplně. Bílý mák nejprve
namelte strojkem najemno. V rendlíku
přiveďte k varu mléko, přisypte mletý
mák a mleté mandle a chvilku povařte do zhoustnutí. Poté oslaďte medem
a dochuťte rumem.
·· Na přípravu drobenky nasekejte
nebo nahrubo namelte vlašské ořechy.
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NÁPLŇ

150 g bílého máku
250 ml mléka
2 lžíce mletých mandlí
2 lžíce medu
2 lžíce rumu
D RO B E N K A

130 g vlašských ořechů
50 g hnědého třtinového cukru
80 g špaldové mouky
60 g másla

Smíchejte je s cukrem a moukou a potom mezi prsty promněte se změklým
máslem.
·· Z vykynutého vláčného těsta oddělujte malé kousky a rukama z nich
nejprve zformujte kuličku. Položte ji
na plech vyložený pečicím papírem,
zmáčkněte na pravidelné kolečko a prsty udělejte uprostřed důlek. Naplňte
makovou náplní a bohatě posypte drobenkou a ozdobte.
·· Okraje koláčků potřete rozšlehaným
vajíčkem, a než si předehřejete troubu
na 180 stupňů, nechte koláčky ještě
chvilku kynout. Vložte plech do trouby
a pečte 15 minut dozlatova.

V zimě se hodí přidat do
drobenky lžičku skořice pro
zahřátí i krásnou vůni.
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naši lidé

Umění vařit
bez mouky
Pro Moniku Menky bylo už odmalička jídlo
a vaření velkou vášní. Před dvěma lety se
ale dozvěděla, že má celiakii – nemůže
tedy jíst nic, co obsahuje lepek. Prvotní
šok ale vystřídala chuť se s alergií na lepek
vyrovnat a dnes ukazuje lidem, jak je možné
i s dietou vařit zdravě, chutně a s nápadem.
TEXT

Bára Procházková FOTO archiv Moniky Menky

Jak jste přišla na to,
že máte celiakii?
Najednou jsem začala být unavená,
necítila jsem se ve své kůži a objevily
se i křeče v břiše. Když mi lékaři
řekli, že mám alergii na lepek, bylo
to nepříjemné překvapení, protože
se jedná o celoživotní nevyléčitelnou
nemoc. Ale teď vnímám intenzivněji
své tělo a cítím se lépe, a to je změna
k lepšímu.
Jak se změnily Vaše
stravovací návyky?
Snídani, oběd i večeři si plánuji
dopředu a věřte, že to jde stihnout
i při běžném zaměstnání. V podstatě
jsem se musela naučit vařit a péct
úplně od začátku.
Základem bezlepkové diety je, že
nejíte lepek. Jak ji nahrazujete?
Chvíli mi trvalo, než jsem přišla na
to, jaké jsou vlastnosti jednotlivých
muk. Například kokosová mouka
je jemná a dobře se z ní pečou
moučníky, kukuřičná mouka je
v podstatě univerzální a dobře
lepí, pohanková má silné aroma
a výraznou chuť, proto se hodí spíše
na pečivo.
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Proč jste se rozhodla
psát o celiakii blog?
Informace, které jsou běžně
k dispozici na internetu, jsou
odborné, a navíc jich není mnoho.
Zajímavých receptů tam najdete také
pomálu. Nové poznatky a inspiraci
čerpám také na veletrzích v zahraničí,
které pravidelně navštěvuji. Protože
komunikace přes internet pomáhá
celiakům, kteří ve svém okolí
nenajdou dostatečnou podporu, je
to pro mě cesta, jak se s nimi o své
poznatky a tipy podělit.
Nakupujte i v běžném
supermarketu, nebo jen ve
specializovaných prodejnách?
Situace se za poslední dobu určitě
zlepšila. Například v Albertu najdete
v řadě Nature´s Promise skvělé
bezlepkové potraviny. K snídani
jsou výborné pohankové lupínky
s mlékem nebo s jogurtem. Když
mám chuť na něco sladkého, kupuji
si bezlepkové čokoládové věnečky,
které jsem zatím jinde neobjevila.
Jedinečné jsou i bezlepkové těstoviny.
Kromě bezlepkových produktů Albert
nabízí i širokou nabídku výrobků
bez laktózy. Tyto potraviny jsou také

Monika Menky spolupracuje se značkou Nature's Promise
na tvorbě bezlepkových receptů, které najdete na
blog.naturespromise.cz. Založila webovou stránku
www.celiaxmoni.cz, kam pravidelně píše tipy, jak se
plnohodnotně stravovat bez lepku, a také informuje
o restauracích, které vycházejí vstříc celiakům. Mimo jiné
vydala knihu plnou receptů Můj život bez lepku.

bez umělých barviv a palmového
tuku. Vegani ocení širokou škálu
chutných zeleninových pomazánek.
Vlastně cokoliv si se značkou
Nature´s Promise koupíte, tak má
výbornou kvalitu a odpovídá všem
pravidlům zdravé výživy.

Pochutnejte si
na báječných
pohankových
lívanečcích.
Recept najdete
na následující
straně.

Nature's Promise je nová značka
potravin určených pro zdravý životní
styl a různá dietologická omezení, která
je dostupná exkluzivně v prodejnách
Albert. Pod touto značkou naleznete
široký sortiment bio výrobků,
výrobků bez lepku a laktózy či
vegetariánské a veganské speciality.
Nechte se inspirovat a sledujte Facebook, Instagram nebo
blog Nature´s Promise, kde se dozvíte spoustu tipů na
jednoduchá, rychlá, zdravá a hlavně chutná jídla.
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#albertzdrave

Velká instagramová
soutěž pokračuje
Už jste se zapojili do velké instragramové soutěže s Albertem?
Nastartujte zdravější životní styl a podělte se o to s námi. Uděláte něco
pro svoje zdraví i dobrý pocit. Navíc můžete vyhrát skvělé pomocníky
do kuchyně od značky Philips a balíček s produkty zdravé výživy
Nature's Promise.

Pohankové lívanečky
s tvarohovým krémem
a ovocem
RECEPT A FOTO

Monika Menky

3 porce
25 minut přípravy

#albertzdrave
#cviceni #super

velmi snadné
KO RPU S

1 banán
100 g bezlepkových pohankových
lupínků Nature’s Promise
1 banán
1 vejce
NA OZD O B U

1 vanička tvarohu
med
ovoce dle chuti
ořechy

• Troubu předehřejte na 180 °C.
• Banán rozmixujte na pyré a přesuňte
do mísy. Přidejte lupínky a vejce
a směs důkladně promíchejte.
Na plech vyložený pečicím papírem
nanášejte lžící těsto ve tvaru placiček.
Pečte 20 minut.
• Tvaroh promíchejte v misce a podle
chuti doslaďte medem.
• Upečené placičky vyjměte z trouby
a nechte vychladnout. Ovoce
nakrájejte na malé kousky a ořechy
nasekejte. Placičky potřete tvarohem.
Dozdobte ovocem a oříšky.
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#albertzdrave #vegetarianlunch
#fitnesslifestyle #dnesjim

1

Sdílejte na Instagramu fotografie
vašich aktivit spojených se
zdravým životním stylem – zdravou
snídani či procházku v přírodě
nebo trénink v tělocvičně.

MÍSTO

Fotografie označte
hashtagem #albertzdrave.
Porota v čele s šéfredaktorkou
magazínu Albert v kuchyni
Annou Tošovskou vybere vítěze
s nejvyšším počtem kreativních
a originálních příspěvků.

2

3

MÍSTO

MÍSTO

Soutěž probíhá od
10. ledna do 6. února,
bližší informace najdete
na www.albertzdrave.cz.
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cherokee

PÁNSKÁ MASKÁČOVÁ
BUNDA · 899 Kč
PÁNSKÉ DŽÍNY · 499 Kč

DÁMSKÁ BUNDA
S KAPUCÍ · 899 Kč
DÁMSKÉ DŽÍNY · 399 Kč

CHLAPECKÁ PROŠÍVANÁ
BUNDA · 599 Kč
CHLAPECKÉ
DŽÍNY · 399 Kč
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Zimní radovánky
s Cherokee v Albertu
Buďte aktivní, i když je venku mrazivo. V Albertu najdete
kvalitní a módní zimní outfity pro celou rodinu do
města i na hory. To vše samozřejmě za atraktivní ceny.
Více inspirace: www.cherokee.albert.cz
FOTO

Michal Ureš MAKE-UP A STYLING Kateřina Krobová

DÍVČÍ BUNDA
S KYTIČKAMI · 599 Kč
DÍVČÍ DŽÍNY
S KAMÍNKY · 399 Kč
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napište nám

Dopisy čtenářů

Pište nám, vaše postřehy jsou pro nás důležité.
Nejzajímavější dopis vždy odměníme poukázkou na nákup
v prodejnách Albert v hodnotě 300 Kč.
Dobrý den,
musím vás pochválit. Jako jiné měsíce předtím
i tentokrát jsem si u nás v obchodě vzala váš
magazín. I když i jindy se mi obsahově líbí,
tentokrát jsem nadšená! Je mi 77 let, jsem zvyklá
vařit tak, jak jsem se naučila v mládí, ale teď,
i když už je třeba pozdě, začínám jídla připravovat
zdravěji. A právě takovými recepty jsem byla
nadšená ve vašem lednovém vydání. Po přečtení
jsem dala časopis dceři, pak jsem si ale uvědomila,
že si ty bezva recepty nebudu pamatovat, abych je
postupně zkoušela, a tak jsem jela pro další výtisk,
který už budu mít doma k dispozici. Například
krůtí dělám, ale obyčejné pečení, z avokáda jen
pomazánku.... Ještě ten den jsme s vnukem udělali
smoothies. Je vidět, že se redakce snaží dát do
časopisu vše, co lidi zajímá, od křížovek, článků,
receptů až po sladké pečení. Prostě pro každého
něco.

Milá redakce,
jelikož jsem vaše dlouholetá čtenářka, rozhodla jsem se, že vám konečně
napíšu. Pravidelně vyhlížím každé nové číslo magazínu Albert v kuchyni
a těším se, čím mě zase překvapíte. Dokonce jsem si začala zapisovat do
deníčku, kdy časopis vychází, abych jej nezmeškala. Tentokrát mě velice
potěšilo smoothie z titulní stránky. O Vánocích jsem marodila, a tak je
načase v lednu doplnit energii a vitamíny. Smoothie máme navíc rádi celá
rodina. Vyzkoušela jsem citrusovou variantu a ozdobila ji zdravými chia
semínky a lístečkem máty. Do nového roku vám přeji spoustu zdraví a hodně
spokojených čtenářů, jako jsem i já.
Renata Šoltysová, Třebíč

babička Anička

Milá Aničko,
děkujeme za sdílení Vašich kuchařských úspěchů,
a jsme rádi, že fandíte zdravému životnímu stylu.
V dalším čísle se již můžete těšit na spoustu
svátečních velikonočních receptů.
Vaše redakce

Milá Renato,
děkujeme za moc
milý dopis a fotografii
smoothies podle
našeho receptu.
Věříme, že jste opět
plná elánu a že Vás
i nadále budeme
inspirovat.
Vaše redakce

Dopisy a samozřejmě i fotografie vašich kuchařských úspěchů posílejte na adresu
Redakce Albert v kuchyni / Újezd 19, 110 00 Praha 1, nebo emailem
redakce.albertmagazin@gmail.com
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Křížovka
Tajenku zašlete do 12. 2. 2018 na adresu Redakce Albert v kuchyni, Újezd 19, 118 00 Praha 1, nebo ji vyplňte do formuláře na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný
luštitel obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen Albert v hodnotě 300 Kč. Výherce křížovky z čísla 1/2018: Milena Štěpáníková, Horažďovice.
Řešení z minulého čísla: V novém roce zdravě, chutně i hravě s Albertem

křížovka a sudoku
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Sudoku
Do každého políčka vepište jednu číslici
od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly
v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti
vyznačených menších čtverců.
Obě vyřešená sudoku (stačí první řádek)
zašlete do 12. 2. 2018 na adresu Redakce
Albert v kuchyni, Újezd 19, 118 00 Praha 1,
nebo ji vyplňte do formuláře na
www.albert.cz/tajenka.
Výherce sudoku z čísla 1/2018:
František Los, Zlonice.
Řešení z minulého čísla:
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Maminka mě vždycky podporovala, říká biatlonista
Ondřej Moravec v kampani Děkuji, maminko.
Biatlonista Ondřej Moravec je jednou z našich hlavních nadějí pro nadcházející olympijské hry. Letos se stal ambasadorem mezinárodní kampaně Děkuji, maminko, kterou sportovci ve spolupráci se společností Procter & Gamble oceňují nezastupitelnou
roli maminek. Maminky často odvádějí černou práci v pozadí, nejsou přímo vidět,
ale jejich role je nezastupitelná. Právě ony svým dětem zavazovaly boty, chystaly
svačiny na závody a otíraly dětské slzičky při prvních neúspěších.
Stejně tak i paní Magda Moravcová. Ondru přivedli spolu s manželem k biatlonu proto, že to byl zkrátka
sport, který se dělal v jejich okolí. „U nás v Letohradě byl oddíl, takzvaný ´lyžák´, kam jsme Ondru zapsali.
Brzy bylo jasné, že je šikovný a že mu to půjde,“ prozradila Magda Moravcová. „Mě sport vždycky bavil,
odmala jsem se na tréninky i na závody těšil,“ říká Ondřej Moravec. Pak ale přišlo období, které nadějnému
dětskému závodníkovi zkomplikovalo život. V deseti letech odhalili Ondrovi lékaři Petrhesovu chorobu,
nemoc, která způsobuje rozpad kyčelního kloubu. „Pořád ho bolela noha, až nakonec lékaři odhalili tuhle
nemoc. Ondra musel být dlouho v léčebně, naštěstí to bylo blízko a mohli jsme za ním jezdit i několikrát do
týdne,“ vzpomíná maminka. Vypadalo to, že Ondra bude rád, když bude bez následků chodit, o vrcholovém
sportu lékaři ani neuvažovali. „Nijak jsme tím Ondru nestresovali, nic jsme mu o tom, že by neměl sportovat,
neříkali,“ popisuje Magda Moravcová. „Já jsem to snášel dobře a ani jsem si nepřipouštěl, že bych už
nesportoval,“ připojuje se Ondřej Moravec. „Prostě jsem pak po čase začal zase trénovat, obtíže se nevrátily,
kontroly vypadaly dobře. No, a už jsem u sportu zůstal, “ doplňuje nejúspěšnější český biatlonista.
Sportu podřídil do velké míry i osobní život. I školu vybíral tak, aby byla blízko. „Šel jsem na průmyslovku
kousek od našeho baráku, abych měl čas na biatlon,“ popisuje Ondřej Moravec tehdejší rozhodnutí.
Stavební průmyslovku dokončil, maminka na maturitě trvala. „Chtěla jsem, aby měl alespoň nějaký
základ do života. Aby, kdyby se něco se sportem nepovedlo, neseděl najednou doma s prázdnýma
rukama,“ zdůvodňuje Magda Moravcová. Naštěstí se sportem se to v případě Ondřeje Moravce
povedlo. A to dokonce tak, že je nejúspěšnějším českým biatlonistou v historii olympijských her.
Za všechnu podporu Ondřej nikdy nezapomíná mamince poděkovat a oba v roli ambasadorů
kampaně Děkuji, maminko ukazují, že díky maminkám mnohdy překonáme i náročné překážky
či předsudky ze strany našeho okolí.
Ondřej nyní absolvuje už čtvrté olympijské hry a znovu patří mezi favority. Palce mu samozřejmě
drží i maminka, která každý Ondrův závod prožívá spolu s „fanklubem“ složeným z celé rodiny
a kamarádů.

Dostupné pouze v

Albert fandí sportu a zdravému životnímu stylu

Společnost Procter & Gamble u příležitosti Zimních olympijských her 2018 v Pchjongčchangu vzdává hold všem maminkám a děkuje jim za péči, kterou
každý den věnují své rodině. Ambasadory kampaně „Děkuji, maminko“ se stali biatlonista a olympijský medailista ze Soči Ondřej Moravec s maminkou
Magdou. Podtitulem kampaně „Děkuji, maminko“ je „Láska místo předsudků“ a vyzývá nás, abychom si představili, jak by mohl svět vypadat, kdybychom
na sebe všichni pohlíželi očima maminek. Má zároveň za cíl překonávat předsudky, kterým museli někteří sportovci čelit.

SOUTĚŽTE
S NÁMI
Nakupte výrobky
níže uvedených P&G značek
alespoň za 349 Kč.
Vyhrajte 2× denně
balíček produktů P&G

Akce trvá
od 24. 1. do 20. 2. 2018.

v hodnotě 4 000 Kč.

Dostupné pouze v

Do soutěže se lze zapojit zasláním SMS. Více na www.Veniceftp.cz/Albert.

NAKUPTE

valentýnské
výrobky ORION

minimálně za 149 Kč

a VYHRAJTE!
www.orioncokolada.cz

KUP JAKOUKOLI
STUDENTSKOU PEČEŤ,
JDI NA COKOREBEL.CZ A JEĎ!
SOUTĚŽ PROBÍHÁ OD 1. DO 28. 2. 2018.

50 HER

VÝ

Za nákup 1 balení
GANKO 450g

Podmínky soutěže nalezneš na www.granko.cz

Jsme česká zelenina...
www.agrojesenice.cz | www.milujememrazenecz

Nejlepší zelenina
je od českých farmářů
Zelenina AGRO Jesenice je vypěstovaná
převážně v České republice v tradičních
pěstitelských oblastech jako je Polabí
a Litoměřicko. Preferujeme surovinu
od českých pěstitelů a farmářů, kteří
splňují požadavky nejvyšší kvality.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

LIMITOVANÁ EDICE
S KONOPNÝM SEMÍNKEM
WWW.OLMA.CZ

V ALPÁCH A DALŠÍ CENY
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Více info na www.estervalpach.cz
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Kvalita a tradice od ceského výrobce.
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Dalamánek
Tradicní pecivo,
jak ho znáte
z detství.
Chut, krupavost
i typická vune.

Naše produkty najdete ve vybraných
supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz
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OBLÍBENÉ VITAMINY
Z VAŠEHO OBCHODU

Doplněk stravy.

www.maxivita.cz

Koupíte ve svém oblíbeném supermarketu nebo hypermarketu Albert.
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A
NOVINK
VÉ JABLKO
GRANÁTO

CA
BORŮVKA a MA

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

www.x-drink.cz
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V termínu 31.1. - 27.2. 2018 můžete ve vybraných prodejnách Albert zakoupit za zvýhodněnou cenu.

novinka
novinka

chutná
utná vždy a všude
chutná
utná vždy a všude

Únor
ve znamení
kvality za
výhodné
ceny

Sušenky WALKERS
Garance čistě máslové kvality.

MACKAYS
Skotské džemy a zavařeniny.

Čaje LONDON FRUIT & HERB
Nezaměnitelná chuť ovoce,
výborně chutnají i chlazené.

hmotnost 160 g

Műsli JORDANS
Chutná a zdravá snídaně.
hmotnost 340 g
Čaje HEATH & HEATHER
Pro zdraví a duševní pohodu.

hmotnost 40 g
MISSION Wraps
Placky pro teplé i studené sendviče.

LUCIEN GEORGELIN
Poctivé masové teriny.

Tato položka je
k dostání pouze
ve vybraných
prodejnách.

S MATCHOU
hmotnost 40 g

hmotnost 500 - 850 g

hmotnost 220 g

Akční ceny jsou platné od 31. 1. do 27. 2. 2018 ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

hmotnost 370 g

Sledujte, jak Hanka
ucesala naše blog

SOUTĚŽTE
o účes
pro zdravé

NAKUPTE

Niki

produkty Pantene nad 99 KČ

erky.

Lucie Šumová

POŠLETE SMS
na číslo (+420) 725 308 538 ve tvaru:
PANTENE mezera JMENO mezera
PRIJMENI mezera CISLO UCTENKY

Splněný sen a kouzelné účesy

Při představování nové řady Pantene se splnil
sen 14leté hairstylistce Hance. Odmalička
ji baví hrát si s vlasy a neustále vymýšlí
VYHRAJTE
nové účesy, které zkouší na svém nejbližším
denně balíček Pantene pro zdravé a krásné vlasy okolí. Výtvory potom fotí a dává na svůj
instagramový účet HairStyleCZ. Dostala
a 6 účesů od Hanky z Instagramu HairstyleCZ
příležitost učesat tři české blogerky. A právě
účesy od Haničky a balíčky vlasové kosmetiky
Intensive repair lze nyní vyhrát i v soutěži
Akce platí od 10. 1. do 20. 2. 2018 v hypermarketech i supermarketech Albert.
s Pantene v supermarketech a hypermarketech
Úplné znění pravidel naleznete na: www.VenicePraha.cz/AlbertPantene,
Albert. Stačí jen nakoupit produkty Pantene
kontaktní email: SOUTEZ@VenicePraha.cz
nad 99 Kč a následně zaslat sms.

a krásné vlasy

POCÍTÍTE
ROZDÍL

NEBO
VÁM VRÁTÍME
PENÍZE*

21 DNÍ
KOMPLETNÍ PÉČE
O VAŠE ÚSTA
1. DEN

SVĚŽEJŠÍ

DECH

7. DEN

POCIT ČISTĚJŠÍCH

ZUBŮ

14. DEN 21. DEN
SILNĚJŠÍ

ZUBY

MÉNĚ POVLAKU PRO

ZDRAVĚJŠÍ
DÁSNĚ

* Záruka vrácení peněz se vztahuje na libovolné ústní vody LISTERINE® zakoupené od 1. 1. do 28. 2. 2018.
Může být uplatněna od 21. 1. do 21. 3. 2018.
Při uplatnění je třeba prokázat nákup LISTERINE® v celkovém objemu 1000 ml
(včetně kombinací menších balení s výjimkou balení 95 ml).
Úplné znění pravidel najdete na www.listerine.cz.

Vyberte tu
nejjemnější péči
pro vaši rodinu

videorecept

Videorecept najdete na
blog.naturespromise.cz
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Salát s cizrnou,
quinoou
a pečenými
batáty
Salát nabitý superpotravinami
vám doplní energii v chladných
zimních dnech.
FOTO

Lucie Fenclová FOODSTYLING Marika Kučová

4 porce

1 hodina 20 minut

velmi snadné
500 g cizrny
200 g quinoy
2 větší batáty
4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
4 hrsti čerstvého špenátu
2 avokáda
2 hrsti vlašských ořechů
2 hrsti sušených brusnic
NA Z ÁLIVKU

80 ml olivového oleje
1 lžíce citronové šťávy
1 lžička medu
sůl, pepř

·· Cizrnu namočte ideálně přes noc do
vody, tu pak sceďte a vařte ji v nové
vodě do změknutí. To bude trvat přibližně hodinu.
·· Quinou důkladně propláchněte
v horké vodě. Do rendlíku přidejte dva
díly vody a jeden díl propláchnutých
semínek. Vařte na mírném plameni
15 minut.
·· Troubu rozehřejte na 220 °C.
·· Batáty oloupejte a nakrájejte na kostky o velikosti cca 2×2 cm. Ty vložte do
pekáčku, zalijte dvěma lžícemi olivového oleje, osolte, opepřete a důkladně
promíchejte. Pečte 20–25 minut.
·· Mezitím co se budou batáty péct, připravte zálivku.
·· Do talíře nebo mísy vložte uvařenou
quinou, cizrnu a upečené batáty. Špenátové listy nakrájejte na menší kusy
a avokádo na kostky a přidejte na talíř.
·· Ořechy nasekejte na menší kousky
a spolu s brusinkami nasypte na salát.
·· Salát zalijte připravenou zálivkou,
lehce promíchejte a ihned podávejte.

Batáty můžeme nahradit
pečenou mrkví nebo řepou.
Stejně tak místo vlašských ořechů
můžete použít pekanové nebo
lískové ořechy.
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Každé zlato

má svůj příběh

