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Milí čtenáři,
únor je měsícem zimních radovánek a lásky. Vánoce jsou sice za námi, ale lednová
předsevzetí trvají. Štíty hor lákají nejen lyžaře, ale i milovníky specialit z alpských středisek.
Koho hřeje láska a dobré jídlo, tomu není zima. A protože nám záleží na tom, abyste jedli
čím dál tím lépe, tak v únorovém magazínu najdete přímý přenos z horských kuchyní plných
dobrot, které si snadno uvaříte třeba po návratu z lyží.
Láska, to je alchymie, stejně jako kuchyně a protiklady se přitahují i ve světě chutí.
Vyzkoušejte s námi netradiční kombinace sladkokyselých, hořkosladkých nebo slanosladkých
delikates. Nechybí ani inspirace na sladké valentýnské dárečky, protože láska kvete
v každém věku.
My v Albertu si uvědomujeme, jak důležitá je v dnešní době ohleduplnost k přírodě.
Proto jsme pro vás v duchu novoročních předsevzetí připravili sběratelskou kampaň
s produkty, které jsou určeny k opakovanému užívání a díky kterým můžete šetřit přírodu.
V praktických ekologických obalech si můžete rovnou odnést třeba pestrobarevné citrusy,
které jsou v plné sezoně.
Ať vám chutná také v únoru.

Váš Albert
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INSPIRACE

JAKO VODA A OHEŇ
P otiklady chutí se pˇitahují
Sladká, slaná, kyselá, hořká – čtyři chutě, které známe od dětství.
Jak to dopadne, když se spojí dohromady? V Inspiraci tentokrát
objevíte netradiční spojení, která si zamilujete.

KDE VZNIKÁ CHUŤ
Vnímáme ji díky chuťovým pohárkům umístěným
nerovnoměrně na jazyku. Člověk jich má
průměrně kolem 10 000 a s přibývajícím věkem
se toto číslo snižuje.

chuť rozličně. Muži dávají přednost hořké,
škrobovosladké a kyselé chuti, kdežto ženy už
odpradávna rozeznávají chutě a vůně citlivěji,
aby tak chránily své děti před otravou.
V gastronomii a mezi šéfkuchaři je hra s chutí,
vůní a jejich propojováním přímo alchymií.
Chuťové preference se také liší u obyvatel nejen
jednotlivých kontinentů, ale i zemí, a proto
některé značky třeba upravují chuť stejného
výrobku pro jednotlivé trhy.

Také se nám chuť v průběhu života mění. To,
co jsme jako malé děti vůbec neměli rádi, jako
olivy nebo aromatické sýry, můžeme v dospělosti
přímo zbožňovat. Muži a ženy vnímají také

Kde vnímáme jakou chut’

SLANÁ

HOŘKÁ

KYSELÁ

NOVĚ OBJEVENÉ CHUTĚ
UMAMI – je novou, pátou chutí, která byla objevena v roce 2000
a ve volném překladu z japonštiny znamená lahodný. Vyskytuje se
například v rajčatech, sušených šunkách nebo rybích a sójových
omáčkách. Poprvé se s ní v životě potkáváme hned v mateřském mléce.
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Fotografie: Petra Novotná
Foodstyling: Petra Novotná
Text: Bára Mosorjaková Nosková, Naďa Fidrmucová

SLADKÁ

UMAMI

ŠKROBOVÁ – je údajně šestá, nedávno objevená chuť. Proto
máme tak rádi pečivo, rýži, těstoviny a brambory. Tato chuť nám
tedy často zatočí s dietními návyky, stejně jako chuť na sladké.

INSPIRACE

Sladkopálivá

ČOKOLÁDOVÁ PĚNA
s chilli
4

porce

SUROVINY:
200 g hořké
čokolády (70 %)
5 g másla
75 ml vody
3 vejce

20 g cukru krystalu
1 lžička sušeného
chilli
sůl
2 červené chilli
papričky

25
min

+3

hod
chlazení

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Ve vodní lázni rozpusťte 180 g čokolády
s máslem a vodou. Metličkou rozmíchejte
3. Z bílků se špetkou soli vyšlehejte tuhý sníh,
v hladký krém.
který přimíchejte do čokoládové směsi. Rozlijte
2. Oddělte bílky a žloutky. Žloutky s cukrem
do skleniček a nechte 3 hodiny
v lednici ztuhnout.
a sušeným chilli šlehejte do pěny, alespoň
3 minuty. Poté za stálého pomalého šlehání při- 4. Ozdobte nahrubo strouhanou čokoládou
lévejte čokoládový krém. Nechte vychladnout.
a tenkými nudličkami chilli papričky.
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INSPIRACE

Sladkokyseloslaný

HAWAI
BURGER
s omáčkou
teriyaki
4

porce

30
min

SUROVINY:
6 lžic slunečnicového oleje
2 cibule
400 g mletého vepřového masa
2 stroužky česneku
2 lžičky sušeného tymiánu
sůl, pepř
4 kolečka ananasu
4 hamburgerové housky
100 ml ananasového džusu
1 lžička kukuřičného škrobu
4 lžičky omáčky teriyaki
4 lžičky rýžového octa
1 červená cibule
4 hrsti čerstvého koriandru
4 listy ledového salátu

Omáčka teriyaki se používá
především v japonské kuchyni.
Koupíte ji již hotovou v Albertu
nebo připravíte ze sójové omáčky,
rýžového octa a vína, zázvoru,
česneku, chilli, soli a pepře.
8

POSTUP:
1. Na 4 lžících oleje
osmahněte pokrájenou
cibuli. Přisypte k masu
spolu s rozmělněným
česnekem, tymiánem, solí,
pepřem a promíchejte.
2. Z masové směsi vytvarujte
4 hamburgery. Do pánve
přilijte 2 lžíce oleje
a opékejte v ní hamburgery z každé strany 8 minut.
3. Rozehřejte pánev a ananas
v ní opečte z obou stran,
3 minuty. Pánev vytřete
papírovým ubrouskem

a opečte v ní vnitřní strany
rozpůlených hamburgerových bulek.
4. Na omáčku rozmíchejte
ananasový džus, škrob,
omáčku teriyaki a rýžový
ocet. Červenou cibuli
nakrájejte na kolečka
a koriandr nasekejte.
5. Spodní díly housek namažte omáčkou, obložte
salátem, masem, kolečky
cibule, ananasem a sekaným koriandrem. Zakápněte omáčkou a přiklopte
vrchní houskou.

INSPIRACE

Slanosladká

Pokud pospícháte, použijte
hotové těsto na pizzu Albert.

PIZZA
nasladko
4

porce

30
min

+1

hod
kynutí

VEGET

SUROVINY:
10 g droždí
160 ml vody
1 lžička cukru krystalu
255 g polohrubé mouky
sůl
15 ml olivového oleje
120 g mascarpone
1 lžíce medu
250 g mozzarelly
150 g malin
10 ml balsamikového glazé
10 g nesolených pistácií
20 g hořké čokolády
1 snítka rozmarýnu

POSTUP:
1. Nejprve připravte
kvásek. V misce
rozmíchejte rozdrobené
droždí s 20 ml vlažné
vody s cukrem. Nechte
5 minut odstát.
2. Ručně vypracujte
250 g mouky, špetku
soli, olej a kvásek. Postupně přilévejte zbylou
vodu, dokud nevznikne
hladké těsto. Zaprašte
je moukou, zakryjte
utěrkou a dejte kynout
na teplé místo na
60 minut.
3. Těsto rozkrojte na
4 díly. Z každého vytvarujte tenkou placku
a položte na plech
s pečicím papírem.
4. V misce prošlehejte
mascarpone s medem.
Natřete na těsta, obložte plátky mozzarelly,
posypte malin a pečte
9 minut v předehřáté
troubě na 250 °C.
5. Druhou třetinu malin
rozmixujte. Hotové
pizzy zalijte malinovou
tapenádou, balsamikovým glazé, posypte
pistáciemi, rozmarýnem,
nastrouhanou čokoládou a zbylými čerstvými
malinami.
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INSPIRACE
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INSPIRACE

Hoˇkosladké

KREVETY
s citrusovým salátkem
4

porce

15

min

BEZ
lepku

SUROVINY:
80 g krevet
1 červený grep
1 pomeranč
½ lžičky chilli koření
1 lžička mleté papriky
¼ lžičky mletého česneku
½ lžičky římského kmínu
¼ lžičky kajenského pepře

3 lžíce olivového oleje
sůl
40 g rukoly
½ červené cibule
180 g bílého jogurtu
2 lžičky tahini pasty
½ citronu
2 lžičky javorového sirupu
1 lžíce arašídového másla

POSTUP:
3. Rozehřejte pánev na střední plamen,
1. Připravte si krevety. Pokud máte
vlijte olej a vložte krevety. Osolte,
posypte kořením a restujte 3 minuty.
mražené, vyjměte je alespoň
Vyjměte.
20 minut předem z mrazáku a nechte
4. Do servírovacích misek vložte rukolu,
povolit.
2. Citrusy oloupejte ostrým nožíkem
kousky citrusů, na jemné nudličky
a vykrájejte z nich měsíčky nad
pokrájenou cibuli a krevety.
miskou tak, aby se v ní zachytila
5. Na dresink vyšlehejte jogurt, tahini
vytékající šťáva. Měsíčky pokrájejte
pastu, lžíci citronové šťávy, sirup
na menší kousky. V malé misce
a arašídové máslo. Ozdobte
smíchejte suché koření.
nastrouhanou citronovou kůrou
a podávejte k salátu.

Tahini je pasta z lisovaných sezamových semínek, která
se používá k přípravě hummusu. Je oblíbená v orientální
kuchyni a díky vysokému obsahu rostlinných bílkovin také
u vegetariánů.
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INSPIRACE

Sladkokyselý

STIR-FRY
z vepřové
plece
4

porce

20
min

+1

hod
marinování

BEZ
lepku

SUROVINY:
500 g vepřové plece
4 stroužky česneku
6cm kousek zázvoru
6 lžic sójové omáčky
320 g rýže basmati bílé
2 cibule
1 zelená paprika
1 žlutá paprika
1 červená paprika
240 g bramborového škrobu
200 ml slunečnicového oleje
140 g rajčatového protlaku
200 ml bílého vinného octa
140 ml vody
200 g třtinového cukru
2 hrsti čerstvého koriandru
2 lžičky chilli vloček

POSTUP:
1. Maso pokrájejte na kostky
a vložte do mísy. Přidejte rozmělněný česnek a nastrouhaný
oloupaný zázvor. Vmíchejte
4 lžíce sójové omáčky a marinujte v chladu 1 hodinu.
2. Rýži uvařte dle návodu na obalu.
3. Papriky nakrájejte na větší kousky. Rozpalte hlubokou pánev na
střední plamen.
4. K masu přisypte 200 g škrobu
a dobře promíchejte. Do pánve
vlijte alespoň na 1 cm oleje
a smažte maso 5 minut. Vyjměte děrovanou naběračkou na
připravený ubrousek a olej slijte.

5. Pánev vytřete ubrouskem
a vlijte 2 lžíce nového oleje.
Přidejte protlak a 2 minuty
restujte. Přilijte ocet, 100 ml
vody, vmíchejte cukr, zbytek
sójové omáčky a na středním
ohni vařte 5 minut.
6. V misce rozšlehejte zbylý škrob
s vodou, přilijte k protlakové
směsi a za stálého míchání
nechte zhoustnout. Přisypte papriky, cibuli a 2 minuty restujte.
Vraťte maso, promíchejte, a až
se vše propojí, odstavte z ohně.
7. Podávejte s rýží, posypané
sekaným koriandrem a chilli.

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

albert.cz/videorecepty
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Chuť pokrmu skvěle doplní
semínka sezamu.

INSPIRACE

Hoˇkokyselosladká

VODKA-LEMON
sorbet
4×
150
ml

15

min

+9

hod
mražení

VEGET

SUROVINY:
600 ml vody
200 g cukru krystalu
2 citrony
120 ml vodky

POSTUP:
1. V rendlíku vařte 10 minut vodu,
cukr a kůru z 1 citronu. Nechte
vychladnout a sceďte přes jemné
sítko.
2. Přilijte vodku a 3 lžíce citronové
šťávy.
3. Vše přelijte do uzavíratelné nádoby
vhodné do mrazáku a dejte na
30 minut mrazit. Vyjměte,
promíchejte a nechte mrazit dalších
30 minut. Pak směs rozmixujte
a nechte mrazit přes noc.
4. Před podáváním vlijte do sklenic,
ozdobte tenkými proužky
citronové kůry a doplňte lžičkou.
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NOVINKY

VALENTÝNSKÉ
INSPIRACE

ŠLEHAČKA SMETANOVÁ
VE SPREJI
ALBERT

Pět tipů, které oceníte nejen na valentýnský večer.
Ať už milujete sladké, nebo slané, v Albertu vždy
najdete exkluzivní produkty, které vás potěší.
Vyrobené s láskou a z kvalitních surovin.
Přijďte si vybrat.

Obsahuje 91 % pravé smetany,
naopak v ní nehledejte rostlinný tuk
ani umělá sladidla. Rozmazlujte se její
jemnou sladkou chutí a nadýchanou
konzistencí. Podle kulinářské magie
prohlubuje schopnost přijímat
a dávat lásku.

KAVIÁR Z KAPELINA
SEVERNÍHO
ALBERT
Jeho chuť nejlépe vynikne na
bílém toustu a se skleničkou
sektu. Rozumí si však i s vejci,
smetanou, salátovou okurkou
nebo pažitkou.

ČOKOLÁDY ALBERT EXCELLENT
Pravá belgická čokoláda prémiové kvality z rodinné čokoládovny
s tradicí od roku 1956, vyrobená z kakaa s certifikátem UTZ.
Ideální pro odpolední chvilku pohody.
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HOŘKÁ ČOKOLÁDA S HIMÁLAJSKOU SOLÍ ALBERT EXCELLENT
– jemná čokoláda snoubící se s růžovou solí.
HOŘKÁ 70% ČOKOLÁDA ALBERT EXCELLENT
– prémiová belgická kvalita s bohatou kakaovou chutí.
MLÉČNÁ ČOKOLÁDA S LÍSKOVÝMI OŘÍŠKY ALBERT EXCELLENT
– exkluzivní čokoláda s pečlivě vybranými lískovými oříšky.
HOŘKÁ 83% ČOKOLÁDA ALBERT EXCELLENT
– intenzivní chuť kakaa potěší i nejnáročnější milovníky čokolády.
HOŘKÁ ČOKOLÁDA S POMERANČEM ALBERT EXCELLENT
– delikátní spojení sametové chuti kakaa s tóny pomeranče.

NOVINKY

LINECKÉ ROHLÍČKY OVOCNÉ
ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ

POTĚŠÍME NA VALENTÝNA

Dvě polomáčené křehké sušenky spojené ovocnou
náplní, které se vám rozplynou na jazyku.

BIO VÝBĚROVÉ DŽEMY
NATURE‘S PROMISE

NEJLEPŠÍ JSME K ČAJI

Pravá chuť ovoce v každé lžičce. Jahody a meruňky
z ekologického zemědělství jsou zpracované
bez přidaných konzervantů, aromat nebo
potravinářských barviv. Navíc jsou vhodné
pro vegany.
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TRŽNICE

Což takhle
dát si ŠPENÁT
Tmavě zelené pevné listy této
rostliny v sobě ukrývají velké
množství pokladů pro využití
v kuchyni i pro lidský organismus.

RADY Z TRŽNICE
Milí kuchaři a kuchařky, rád bych
vám poradil, jak se mnou zacházet,
abych vám přinesl co nejvíce
dobrého. Konzumujte mě nejlépe
blanšírovaný v páře nebo vroucí
vodě, a to co nejdříve od nákupu.
Po více dnech či delší tepelné
úpravě některé vitaminy ztrácím.
Základní pravidlo zní: jsem zelená
zelenina a zelený bych měl zůstat
i po tepelném zpracování. Abych
déle vydržel, můžete mě až na
8 měsíců zamrazit.
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PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

NÁPADY DO KUCHYNĚ

Mým domovem je pravděpodobně
Írán a země v jihozápadní Asii,
odkud jsem se do evropských
zeměpisných šířek dostal díky
kupcům a jejich cestám. Slavným
jsem se stal i díky příběhům Pepka
námořníka, který s plechovkou
špenátu dokázal vyřešit jakýkoliv
problém a stal se miláčkem dětí
od 30. let dvacátého století až do
dneška.

1. Čerstvý mě přidávejte do salátů, sendvičů, smoothies nebo mě nakrájejte a nasypte místo
bylinek na omeletu, pomazánku či brambory.
2. Dopřejte si mě s mléčnými výrobky nebo kvalitním olejem, díky nimž budete lépe vstřebávat
vitaminy a vápník, který obsahuji.
3. Vím, že mě spousta lidí miluje s bramborovým knedlíkem a výpečky. Potěším vás také třeba
ve smetanové omáčce s těstovinami a masem. Jsem výborný parťák s vejci, proto bývám často
v nádivkách, slaných koláčích a závinech. A platí to i naopak, do špenátového krému se skvěle
hodí pošírované vejce.
4. Jak mě správně dusit? Krátce mě spařte ve velkém množství slané vroucí vody nebo mě rychle
připravte v páře a pak zchlaďte ve studené vodě. Zůstanu tak krásně zelený.

TRŽNICE

Sezona:

jaro/pod
zim

BABY ŠPENÁT ALBERT,
125 G

Vitaminy
:
listová, C, kyselina
be
Minerály takaroten
:d
vápník, raslík,
hořčík,
sodík
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

6
ychlých vecˇe ˇí

pá ing ediencí

Úspěch výtečné večeře nestojí na tom, že uvaříte ze spousty surovin ani že v kuchyni strávíte hodiny.
Někdy méně je více. Klíčové je uvařit z kvalitních a čerstvých ingrediencí každý den.
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Fotografie: Petra Novotná
Foodstyling: Petra Novotná
Text: Bára Mosorjaková Nosková

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

Pro krásně žlutou
barvu přidejte
do polévky
½ lžičky kurkumy.
Na dozdobení
použijte čerstvé
bylinky.

SÝROVÁ POLÉVKA
s brokolicí
4

porce

25
min

SUROVINY:
1 brokolice
1 cibule
1 stroužek česneku
200 g sýra čedar
3 lžíce slunečnicového oleje
sůl

800 ml kuřecího
vývaru
2 lžičky kukuřičného
škrobu
180 ml smetany na
vaření Albert (12%)

POSTUP:
1. Brokolici omyjte a rozeberte na
menší růžičky. Oloupanou cibuli
a česnek nakrájejte nadrobno.
Čedar nahrubo nastrouhejte.
2. V hlubším hrnci rozehřejte olej
a osmahněte na něm cibuli
s česnekem dosklovata. Vsypte
brokolici, osolte a opékejte
1 minutu. Zalijte vývarem a vařte
10 minut.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 416 kcal, 21 % / BÍLKOVINY: 21 g, 30 % / TUKY: 33 g, 52 % / SACHARIDY: 12 g, 5 %

3. Děrovanou naběračkou vyjměte
část brokolice a polévku rozmixujte. Do hrnečku odeberte
naběračku rozmixované tekutiny a rozmíchejte v ní škrob.
Vlijte zpátky do polévky, přilijte
smetanu a přiveďte zpět k varu.
Přidejte hrst strouhaného čedaru a 3 minuty vařte.
4. Odstavte z ohně, vraťte brokolici
a podávejte ozdobené zbylým
sýrem.
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

Před podáváním posypte
čerstvě nasekanou
petrželkou.

KRÉMOVÉ
RIZOTO
s chorizem
a hráškem
4

porce

20

30

SUROVINY:
1 lžíce slunečnicového oleje
200 g choriza Albert Excellent
200 g kulatozrnné rýže Albert
100 ml bílého vinného octa
500 ml zeleninového vývaru
200 g mraženého jemného
hrášku Albert
200 g parmazánu
sůl, pepř

POSTUP:
1. V hluboké pánvi rozehřejte olej, vsypte na nudličky pokrájené chorizo a opečte dokřupava. Čtvrtinu klobásy vyjměte
děrovanou naběračkou a nechte na ubrousku okapat.
2. Vsypte rýži, minutu restujte a vlijte ocet. Nechte odpařit
a vlijte 100 ml vývaru. Až se vstřebá, přilijte dalších 100 ml
a opakujte ještě dvakrát, zbude vám 100 ml vývaru.
3. Nakonec vsypte hrášek, ¾ najemno nastrouhaného sýra
a vlijte zbývající vývar. Vše dobře promíchejte. Až se sýr
rozpustí, dosolte, opepřete a rozdělte do misek. Posypte
zbylým chorizem a parmazánem.

min

1 porce obsahuje: ENERGIE: 707 kcal, 35 % / BÍLKOVINY: 36 g, 51 % / TUKY: 38 g, 60 % / SACHARIDY: 54 g, 21 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

Ozdobit
můžete
mixem
bílého
a černého
sezamu.

4

porce

15

min

BEZ

laktózy

RUMP STEAK
s míchaným salátem
SUROVINY:
2 rump steaky Albert Excellent
4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
4 mrkve
2 stroužky česneku
200 g mixu listových salátů

POSTUP:
1. Rozpalte pánev na vysokou teplotu. Troubu
předehřejte na 190 °C.
2. Do každého steaku dlaněmi vmasírujte lžíci
oleje a zprudka opečte v pánvi z obou stran
1 minutu. Vložte do zapékací misky a dejte na
5 minut do trouby. Poté vyjměte, osolte, opepřete a nechte zakryté odpočinout.
3. Oloupané mrkve škrabkou nařezejte na široké
nudle. Pánev po steacích ztlumte na mírný
plamen, vlijte zbylý olej, vsypte rozmělněný
česnek, mrkev, osolte a duste 5 minut.
4. Salát rozložte na talíře, ozdobte mrkví a servírujte s plátky steaků.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 309 kcal, 16 % / BÍLKOVINY: 22 g, 31 % / TUKY: 23 g, 37 % / SACHARIDY: 4 g, 2 %
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

Těstoviny dochutíte
čerstvými bylinkami,
například petrželkou.

ITALSKÉ
ŠPAGETY
s čočkou
4

porce

22

20
min

VEGET

SUROVINY:
sůl
5 lžic olivového oleje
500 g špaget
250 g cherry rajčat mix
195 g zelených oliv bez pecky
2 stroužky česneku
200 g čočky Vapeur
pepř
4 lžíce kaparů

POSTUP:
1. Ve velkém hrnci přiveďte vodu k varu. Dobře osolte, vlijte
2 lžíce oleje a vložte špagety. Vařte špagety al dente dle
návodu na obalu.
2. V hluboké pánvi rozehřejte zbylý olej na střední plamen.
Opečte na něm omytá rozpůlená cherry rajčata, scezené
olivy a oloupaný rozmělněný česnek, 3 minuty.
3. Vsypte slitou čočku, vlijte 1 naběračku vody ze špaget,
opepřete a nechte prohřát.
4. Špagety sceďte, přidejte k nim čočkovou směs, kapary
a promíchejte.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 679 kcal, 34 % / BÍLKOVINY: 22 g, 31 % / TUKY: 19 g, 30 % / SACHARIDY: 106 g, 41 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

Abyste recept dotáhli k dokonalosti,
posypte čerstvým koriandrem
a podávejte s měsíčky limetky.

ZAPEČENÉ
TORTILLA
CHIPS
s trhaným
vepřovým
4

porce

15

min

SUROVINY:
1 balení trhaného
vepřového – Sous Vide Albert Excellent
200 g tortilla chipsů solených Albert
3 rajčata
1 červená cibule
200 g sýra čedar

POSTUP:
1. Maso pečte v předehřáté troubě
na 180 °C 10 minut.
2. Vyjměte z obalu a dejte stranou.
3. Tortilla chipsy vsypte do zapékací
misky. Maso natrhejte pomocí
vidliček na vlákna a rozsypte
na chipsy. Zasypte strouhaným
sýrem a vložte na 5 minut zpět
do trouby.
4. Posypte nadrobno pokrájenými
rajčaty a červenou cibulí.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 597 kcal, 30 %
/ BÍLKOVINY: 37 g, 52 % / TUKY: 34 g, 54 % /
SACHARIDY: 40 g, 15 %
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

ŠPENÁTOVÉ NOKY
s ricottou
4

porce

25
min

SUROVINY:
300 g špenátu
400 g ricotty
3 vejce Nature’s Promise Bio
510 g hladké mouky Nature’s Promise Bio
1 citron Nature’s Promise Bio
1 hrst čerstvé máty
sůl
250 ml smetany na vaření (12%)
pepř
4 plátky slaniny
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JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:
albert.cz/videorecepty

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

POSTUP:
1. Špenát, ricottu, vejce, 500 g mouky,
nastrouhanou kůru z citronu a najemno
nasekané lístky máty vložte do mísy
a dobře promíchejte.
2. Přendejte na vál vysypaný moukou,
rozdělte na 4 části a z každé dlaněmi
vyválejte válečky o průměru 3 cm.
Nakrájejte na 2cm kousky.

3. Ve velkém hrnci přiveďte vodu k varu
a dobře osolte.
4. Připravené syrové noky vsypte do vroucí
vody a vařte 3 minuty.
5. Do hlubší pánve vlijte smetanu, vsypte
scezené noky a 5 minut prohřívejte.
Opepřete a dle chuti osolte.
6. S
 laninu opečte nasucho v pánvi
a přidejte k nokům.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 821 kcal, 41 % / BÍLKOVINY: 39 g, 55 % / TUKY: 29 g, 46 % / SACHARIDY: 101 g, 39 %
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

Après ski
Jak chutná na horách
Únor je bílý a plný chutí. Přinášíme
inspiraci především z alpských
horských chat. Pohoří Alp se táhne
přes několik států a v každém
z nich můžete na sjezdovce
ochutnat různé speciality.
S našimi recepty si dobroty
ze svahů uvaříte kdekoliv,
třeba na lyžovačce v Beskydech.

26

Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling: Tomáš Babinec, Bára Mosorjaková Nosková
Text: Bára Mosorjaková Nosková, Naďa Fidrmucová

Après ski znamená ve francouzštině
doslova „po lyžování“ a stalo se
nedílnou součástí každé lyžovačky.
Není nad to si vychutnat konec dne
ještě na sjezdovce s přáteli u šálku
horké čokolády či něčeho ostřejšího.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

GULÁŠOVÁ
POLÉVKA
z horské chaty
4

porce

95
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
250 g bio
hovězího masa na
guláš
1 cibule
3 stroužky
česneku
10 g sádla
10 g hladké
mouky
1 bobkový list
2 kuličky nového
koření
1 lžička uzené
papriky

2 lžičky sladké
papriky
1 lžička drceného
kmínu
1 ½ l vody
sůl
2 mrkve
4 brambory
1 lžička sušeného
tymiánu
1 lžíce sušené
majoránky
1 hrst petrželky

POSTUP:
1. Maso nakrájejte na malé kousky, cibuli
najemno, česnek nasekejte.
2. V hrnci rozehřejte sádlo na střední plamen
a osmažte cibuli dozlatova. Plamen zvyšte
a vsypte maso. Restujte do odpaření masové
šťávy.
3. Plamen opět stáhněte a vše zaprašte moukou.
Přidejte bobkový list s novým kořením. Za
stálého míchání 2 minuty opékejte. Přisypte
paprikové koření, kmín, česnek a opékejte asi
minutu do rozvonění.
4. Vlijte vodu, osolte, přiveďte k varu, zakryjte a na
mírném plameni vařte 60 minut.
5. Oloupanou mrkev a brambory nakrájejte na
kostičky. Vsypte do polévky a vařte 15 minut.
Z polévky vyndejte bobkový list a nové koření.
Vsypte tymián a majoránku rozmělněnou
v dlaních, 2 minuty prohřejte.
6. Podávejte posypané petrželkou s čedarovou
topinkou.

Čedarová topinka raz dva:
Krajíce položte na pekáč
s pečicím papírem. Zasypte
strouhaným čedarem
a pečte 6 minut na 180 °C.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

HORSKÉ ŠPECLE
s žampiony
a hlívou
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
300 g hrubé mouky
3 vejce
sůl
300 ml polotučného mléka
2 šalotky
200 g hlívy ústřičné
200 g žampionů
20 g másla
bílý pepř
1 lžička mletého kmínu
100 ml suchého bílého vína
230 ml smetany na vaření (12 %)
150 g ementálu
1 hrst hladkolisté petrželky
200 ml zakysané smetany
2 stroužky česneku
pepř

POSTUP:
1. V míse promíchejte mouku, vejce,
sůl a za postupného přilévání
i mléko. Vzniklé těsto nechte
15 minut odpočinout. Ve větším
hrnci přiveďte k varu osolenou
vodu.
2. Šalotky nakrájejte nadrobno, houby
očistěte a nakrájejte na kousky.
3. Rozehřejte pánev a na másle opečte
šalotku dosklovata. Vsypte houby,
osolte, okořeňte a restujte 10 minut
do odpaření veškeré vody z hub.
Podlijte vínem a další 3 minuty
opékejte.
4. Do vroucí vody dejte vařit těsto
protlačené za pomoci stěrky skrz

děrované síto na halušky nebo
špecle. Vařte 2 minuty a sceďte.
5. Ve větší míse promíchejte 180 ml
smetany na vaření, nastrouhaný
sýr a opepřete. Vsypte špecle
a promíchejte. Vše přelijte do
zapékacích misek a pečte v troubě
10 minut na 180 °C.
6. Podávejte s houbovou směsí,
posypané petrželkou.
7. Na dip promíchejte zakysanou
smetanu, zbylou smetanu na vaření
a prolisovaný česnek se solí
a pepřem.

Sommeliér
z Albertu
doporučuje ke
špeclím Pálavu
pozdní sběr
z exkluzivní řady
vín Moravian
Collection.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

BOMBA
BOMBARDINO
Zahřeje po lyžování
4

porce

10
min

VEGET

Tento nápoj je známý z italských
sjezdovek, i když dnes už se s ním
setkáte klidně i na našich kopcích,
a ne nadarmo se říká, že zahřeje víc
než čepice.

Neˇco malého
p o velké

SUROVINY:
100 ml vaječného koňaku
40 ml plnotučného mléka
40 ml whisky
20 ml šlehačky ve spreji Albert
2 lžičky mleté skořice
20 g mléčné čokolády

POSTUP:
1. Vaječný koňak za stálého míchání
zahřejte s mlékem a whisky
maximálně do teploty 80 °C.
2. Rozlijte do připravených panákových
skleniček. Ozdobte šlehačkou,
posypte skořicí a najemno
strouhanou čokoládou.
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Podle chuti můžete
whisky zaměnit
za brandy.

ALPSKÝ KNEDLÍK
s vanilkovou omáčkou
4

porce

45
min

+70

min
kynutí

SUROVINY:
100 ml plnotučného
mléka
15 g čerstvého droždí
90 g cukru krupice
25 g másla
260 g polohrubé mouky
sůl
1 vejce

VEGET

4 lžíce švestkových
povidel
40 g mletého máku
40 g moučkového cukru
400 ml smetany ke
šlehání (30 %)
1 lžička vanilkového
aroma
4 vejce

POSTUP:
1. Z 20 ml vlažného mléka, droždí a lžíce cukru připravte kvásek. Po
10 minutách přimíchejte vychladlé rozpuštěné máslo a promíchejte.
2. Do mísy prosejte 250 g mouky, špetku soli, vsypte 2 lžíce cukru, přidejte
vejce, zbylé mléko a kvásek. Propracujte 3–5 minut v hladké těsto.
Zakryjte fólií a nechte kynout při pokojové teplotě 60 minut.
3. Vykynuté těsto prohněťte na pomoučeném vále a rozdělte na 4 díly.
Vytvarujte placičky a vložte na ně po lžíci povidel. Povidla skryjte
uprostřed v kouli – knedlíku.
4. Každý knedlík položte na čtverec z pečicího papíru a nechte 10 minut
kynout přikryté utěrkou.
5. Knedlíky vařte zvlášť po jednom 18 minut v páře.
6. V misce smíchejte moučkový cukr s mletým mákem.

Neˇco velkého
p o malé
7. V kastrůlku promíchejte smetanu s vanilkovým aroma
a zbylým cukrem krupicí, pomalu přiveďte k varu
a stáhněte z ohně. Ve větší misce vidličkou prošlehejte
žloutky a za stálého šlehání velmi pomalu přilévejte horkou
smetanu. Směs vraťte zpět do hrnce a za soustavného
míchání pomalu zahřívejte do zhoustnutí. Ihned odstavte.
8. N
 akonec položte knedlík do omáčky a zasypte mákem
smíchaným s cukrem.
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Název rakousko-bavorského nápoje
vznikl ze dvou slov – lovec a čaj. Mix
kořeněného rumu s černým čajem
najdete téměř na každé rakouské
sjezdovce.

Kdy ˇ se
sejdou ly ˇa ˇi,
cˇajícˇek si uvaˇí.

JÄGERTEE
z rakouského après ski
4x

250 ml

10
min

BEZ

laktózy

POSTUP:
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1. Čaj, džus, 3 hvězdičky
SUROVINY:
badyánu, 1 skořici a plátky
250 ml černého čaje
citronu
přiveďte v kastrůlku
Bramborový salát
spotřebujte
dříve
250 ml pomerančového
varu.
džusu
nežli klasický sk nakládanou
okurkou.
2. Stáhněte plamen na mírný
7 hvězdiček badyánu
Čerstvá okurkastupeň
totižapostupně
pustí
vlijte víno a rum.
5 celých skořic
hodně
šťávy.
3. Přiklopte a nechte 5 minut
½ citronu
prohřívat, nevařte.
250 ml červeného vína
4. Odstavte z ohně, oslaďte
250 ml kořeněného
a podávejte v hrnečcích
rumu
ozdobené badyánem,
100 g třtinového cukru
plátkem mandarinky,
1 mandarinka
citronu a skořicí.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

BRAMBORY
V PÁNVI
aneb tyrolský
gröstl
4

porce

45
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
600 g brambor
1 balení hovězí pečeně
s černým česnekem
– Sous Vide Albert
Excellent
100 g slaniny, plátky
2 cibule
1 lžíce oleje
10 g másla
sůl, pepř
1 lžička majoránky
1 lžička mletého kmínu
8 vajec
1 hrst čerstvé pažitky

POSTUP:
1. Brambory uvařte ve slupce 17 minut téměř doměkka. Slijte
a nechte vychladnout.
2. Vyjměte maso z obalu, pokrájejte na malé kousky a dejte stranou.
Slaninu na proužky, cibuli a předvařené brambory na kolečka.
3. V hluboké pánvi rozehřejte trochu oleje a osmahněte na něm
slaninu. Vysypte na talířek s ubrouskem a nechte okapat. Do
pánve vložte 5 g másla a opečte na něm cibulku dozlatova.
Přidejte maso a opékejte 5 minut. Nakonec vložte brambory
a opékejte dalších 5 minut z každé strany dozlatova. Osolte
a okořeňte.
4. Ve vedlejší pánvičce opečte na zbylém másle sázená vejce.
5. Opečené brambory podávejte se sázeným vejcem, posypané
slaninou a nasekanou pažitkou.

Když vám ze včerejšího oběda
zbudou uvařené brambory, je
ideální čas na tento recept.

HOVĚZÍ PEČENĚ S ČERNÝM
ČESNEKEM – SOUS VIDE
ALBERT EXCELLENT
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

SÝROVÉ
FONDUE
Národní jídlo Švýcarska
4

porce

25
min

Fondue je vlastně takovým zimním druhem pikniku
a je ideální na večer po lyžovačce s přáteli. Všichni
sedí kolem voňavého kotlíku plného roztaveného
sýra, popíjejí víno a o zábavu je postaráno.
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SUROVINY:
1 žlutá paprika
1 červená paprika
1 brokolice
2 zelená jablka
200 g hnědých žampionů
100 g nakládaných okurek
cornichonek
150 g nakládaných cibulek
200 g prosciutta cruda
1 rustikální bageta

1 francouzská bageta
400 g ementálu, blok
300 g sýra gouda, blok
200 g sýra Gruyère, blok
1 lžička kukuřičného škrobu
1 stroužek česneku
250 ml suchého bílého vína
1 lžička mletého
muškátového oříšku
bílý pepř

POSTUP:
1. Zeleninu, jablka a houby omyjte.
Brokolici rozdělte na růžičky
a uvařte 10 minut na páře. Papriky
nakrájejte na proužky. Jablka na
tenké plátky. Žampiony na čtvrtky.

R
 ozdělte do malých misek spolu
s okurkami a cibulkami. Šunku
vyskládejte na malé prkýnko.
2. P
 ečivo nakrájejte na kostky
o velikosti sousta. Vložte do ošatky.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

Pokud máte ve
spíži třešňovici,
přilijte trošku
do fondue kvůli
lepšímu trávení.

3. V
 e velké míse smíchejte nahrubo nastrouhané sýry
se škrobem. Hlubokou pánev vytřete rozpůleným
stroužkem česneku. Vlijte bílé víno a přiveďte
k mírnému varu. Postupně prošlehávejte sýr až do
rozpuštění. Jakmile vznikne hedvábné, jemné fondue,
zašlehejte ještě muškátový oříšek a mletý bílý pepř.
Přelijte do nádoby na fondue s podpáleným hořákem.
4. V
 šechny připravené pochutiny namáčejte
v rozpuštěném sýru a připíjejte bílé víno.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

2× PLNĚNÉ BRAMBORY
Ofenkartoffel
4

porce

60
min

SUROVINY:
8 brambor
20 g másla
2 stroužky česneku
20 g žampionů
20 g baby špenátu
sůl, pepř
20 g eidamu, blok

BEZ
lepku

40 g kysaného zelí
2 hrsti pažitky
20 g čedaru, blok
8 cherry rajčat
200 g zakysané smetany
1 hrst petrželky
½ lžičky sušeného česneku
15 g lískových ořechů

naplňte strouhaným čedarem,
POSTUP:
špenátovožampionovou směsí
1. Brambory uvařte ve slupce
a rozpůlenými rajčaty.
25 minut. Slijte a nechte lehce
4. V zapékací misce vyložené
vychladnout.
2. Na 5 g másla orestujte na
alobalem pečte na 200 °C
v troubě nastavené na gril asi
mírném ohni česnek s plátky
10 minut.
žampionů dozlatova. Vsypte
5. V menší misce prošlehejte na dip
špenát, osolte, opepřete,
promíchejte a odstavte.
smetanu se sekanou petrželkou,
3. V bramborách vydlabejte lžící
sušeným česnekem, solí
a pepřem.
hlubší důlky. Do všech vložte
6. Zelné brambory posypte
kousek másla, osolte
a opepřete. Polovinu brambor
nahrubo nasekanými opraženými
vyplňte strouhaným eidamem
ořechy a špenátové brambory
a nasekaným zelím promíchaným
podávejte s dipem ze zakysané
s pažitkou. Zbylé brambory
smetany.

Špenátová
b ambo a
se ˇampiony

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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Zelná b ambo a
s lískovými o ˇíšky

ALBERT JSTE VY

FOTOVÝZVA:

SDÍLEJ SLADKÉHO
VALENTÝNA

JAK SOUTĚŽIT?
•	Inspirujte se našimi valentýnskými
recepty z aktuálního čísla Albert
magazínu.

VYHRAJ 3× 1 000 KČ

Nejlepší fotografie zaslané do 14. 2. 2020
se objeví v březnovém čísle.

•	Ať už se pustíte do zamilovaných
drinků, nebo sladkých překvapení,
nezapomeňte své výtvory vyfotit.
•	Sdílejte fotku na Instagramu
s #valentynsalbertem a označte
@albertceskarepublika nebo nám
ji pošlete e-mailem či do schránky
redakce.
•	Tři nejlepší inspirace získají jako
výhru poukázku na nákup
v Albertu v hodnotě 1 000 Kč.

výhra utěže!
so
é
v
o
únor
AZ

OUK Ě
3X P DNOT
O
V H 000 Kč
1

Redakce
Albert magazínu:
Podkovářská 2,
Praha 9, 190 00
albertmagazin@albert.cz

Podrobná pravidla magazínové výzvy a informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.albert.cz

KDO
VYHRÁL
POUKAZ
1 000 KČ
v lednové
snídaňové
výzvě?
Mag

da J
. Pra
ha

á S k á la
a T . V e lk
V e r o n ik

Ha na P. Plz eň

Děkujeme všem, kdo přijali naši snídaňovou výzvu, a gratulujeme výhercům.
Autoři vybraných fotek získávají poukázku v hodnotě 1 000 Kč na nákup v Albertu.
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ELIXÍR ŽIVOTA

CITRUSOVÉ PLODY
Slunce na talíři

STOP PLASTOVÝM
SÁČKŮM!

Sbírejte body v kampani
a pořiďte si ekologický sáček
třeba na nákup citrusů.

Uprostřed zimy září citrusové
plody jako letní paprsky, jsou
jedním z klíčových zdrojů
vitaminu C.

ŠŤAVNATÉ
POMERANČE

SVĚŽÍ
LIMETKY
ALBERT RADÍ,
JAK NA CITRUSY:

CITRONY
V BIO KVALITĚ

ČERVENÉ
GREPY
CITRUSOVÝ
FRESH
VEGAN

• V
 ybírejte plody s pevnou, neporušenou
a jasnou slupkou. Krátkodobě je
skladujte při pokojové teplotě, pro
delší uchování je vhodnější lednice.
• P
 ro použití citrusů i s kůrou vybírejte
plody v bio kvalitě, například bio
citrony z Albertu.
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BONUSOVÝ RECEPT
NAVÍC najdete
exkluzivně na
webových stránkách.

albert.cz/recepty

ELIXÍR ŽIVOTA

SVĚŽÍ CAPRESE
s citrusy
SUROVINY:
1 červený grapefruit
2 pomeranče
3 mandarinky
2 mozzarelly
2 hrsti čerstvé bazalky
10 g piniových oříšků

4

porce

10
min

VEGET

10 ml olivového oleje
4 lžíce balsamika
sůl, pepř
1 lžíce bílého vinného
octa

POSTUP:
1. Grapefruit a pomeranče oloupejte až na dužinu
a celé krájejte na kolečka. Mandarinky oloupejte
a rozdělte na měsíčky. Mozzarellu nakrájejte na
plátky.
2. Na velký mělký talíř vyskládejte citrusy a mozzarellu,
vše zasypte lístky bazalky a piniovými oříšky.
3. V malé misce vyšlehejte dresink z olivového oleje,
balsamika, soli, pepře a octa.
4. Salát podávejte s dresinkem.

Výborný citrusový
salát připravíte
také se sýrem feta,
jehož slanost skvěle
zvýrazní ovocné
chutě.
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MASO MĚSÍCE

TATARSKÝ
BIFTEK
3× jinak
Oblíbenou pochoutkou k pivu nebo
červenému vínu je bezesporu pokrm
ze škrábaného hovězího masa
– tatarský biftek. Základem je vždy
maso prvotřídní kvality, které můžete
v Albertu koupit už připravené,
a vyhnete se tak zdlouhavému
ručnímu škrábání. Jak si ho upravíte
dále, už je jen na vás.

PO FRANCOUZSKU
s domácími hranolky

25
min

SUROVINY:
400 g brambor typu A
1 šalotka
1 hrst hladkolisté petrželky
500 g tatarského bifteku Albert
2 vejce
2 lžičky dijonské hořčice
6 kapek tabaska
15 ml brandy

1 lžíce balsamika
2 lžíce kaparů
sůl, pepř
200 ml řepkového oleje
60 ml olivového oleje
1 lžíce hrubozrnné hořčice
½ lžíce medu
1 lžíce jablečného octa
125 g mixu baby salátů

POSTUP:
1. Brambory ve slupce omyjte
a nakrájejte na hranolky.
Propláchněte studenou vodou
a 5 minut povařte. Sceďte
a nechte vychladnout.
2. Šalotku a petrželku nakrájejte
nadrobno. V míse promíchejte
maso, žloutky, hořčici, tabasko,
brandy, balsamiko, kapary, šalotku,
petrželku, osolte a opepřete.

3. Rozpalte hlubší pánev, vlijte
vysokou vrstvu řepkového oleje
a usmažte v ní hranolky dozlatova.
Nechte okapat na ubrousku.
4. V menší misce připravte
medovohořčicový dresink. Olivový
olej, hořčici, med, ocet, sůl a pepř
vyšlehejte. Promíchejte se salátem
a ihned podávejte s tatarákem
a hranolky.

Tatarský biftek z Albertu obsahuje
99 % masa a je připraven rovnou
ke konzumaci.
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4

porce

BEZ

laktózy

MASO MĚSÍCE

TATARÁK
jako z pivnice
SUROVINY:
1 bílá cibule
4 nakládané okurky
1 hrst hladkolisté petrželky
4 krajíce kváskového chleba
500 g tatarského bifteku Albert
1 lžíce kečupu

4

porce

10
min

BEZ

laktózy

1 lžíce worcesterské omáčky
1 lžíce dijonské hořčice
2 lžičky mleté papriky
sůl, pepř
4 stroužky česneku
1 vejce

POSTUP:
1. Oloupanou cibuli, okurky
a petrželku nakrájejte
nadrobno.
2. Krajíce chleba opečte
na sucho v pánvi.
3. Maso, kečup, worcester,
hořčici, papriku, sůl, pepř,
okurky, cibuli, petrželku

a oloupané stroužky
česneku připravte na
prkýnko nebo větší talíř.
Uprostřed masa lžící
vytvarujte malý důlek
a vyklepněte do něj
žloutek.
4. Servírujte spolu
s topinkami.

Těsně před podáváním
promíchejte maso, žloutek, cibuli,
tekuté suroviny a koření. Topinky
potřete česnekem, namažte
tatarákem a zasypte petrželkou
a okurkami.
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MASO MĚSÍCE

TATARÁK ASIA
s mangem a avokádem
SUROVINY:
500 g tatarského bifteku Albert
8 lžic olivového oleje
4 lžičky sójové omáčky
2 lžičky worcesterské omáčky
4 hrsti čerstvého koriandru
4 chilli papričky
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2 avokáda
1 mango
2 limetky
2 lžíce bílých
sezamových semínek
4 hrsti rukoly

4

porce

20
min

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Ve větší míse promíchejte
maso, 6 lžic oleje, sójovou
a worcesterskou omáčku,
2 hrsti nadrobno pokrájeného
koriandru a 2 nadrobno
pokrájené chilli papričky.
Odložte do chladu odpočívat.
2. Dužinu avokáda a manga
pokrájejte na kostičky.
Promíchejte s limetovou šťávou.
3. Kulatou formičku o průměru asi
8 cm vymazanou olejem

položte na servírovací podklad.
Navrstvěte do jedné třetiny
masovou směs, do druhé třetiny
avokádovomangovou směs
a do třetí třetiny opět maso.
4. Formičku pomalým
tahem odejměte, vrch
tataráku ozdobte zbývající
avokádovomangovou směsí,
kolečky chilli papričky,
lístky koriandru a posypte
sezamovými semínky. Podávejte
s rukolou.

ALBERT BAVÍ

Informace o zpracování osobních údajů společností Albert Česká republika, s.r.o., naleznete v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz

ÚNOROVÉ
LUŠTĚNÍ

Najděte tajenku a vyhrajte
poukázku na nákup v síti
prodejen Albert v hodnotě 300 Kč.

Jak se zapojit?
Vyluštěte únorovou křížovku a tajenku zašlete do 14. 2. 2020
na adresu redakce Albert magazínu: Podkovářská 2, Praha 9,
190 00. Nebo tajenku vyplňte přímo do formuláře na webu
www.albert.cz/tajenka. Výherce křížovky z čísla 1/2020:
www.albert.cz/tajenka
Milena Maroušková, Horažďovice.
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KOLEM SVĚTA

SKANDINÁVSKÁ
KUCHYNĚ
Jak chutná na severu
Severské země jsou v gastronomii velkou
inspirací. V čem spočívá její úspěch?
Je to jednoduchý styl s důrazem na kvalitu
lokálních surovin pocházejících přímo
z divoké přírody, který uchvátil celý svět.

KULINÁŘSKÉ ZAJÍMAVOSTI
ze Skandinávie:

Skandinávská kuchyně je díky velké
rozloze zemí i rozdílným podnebním
podmínkám dosti rozmanitá a nejde
jen o proslulé masové kuličky. Tradiční
víkendový oběd může trvat i několik
hodin, během kterých se podávají malé
porce chodů od studených přes teplé až
po dezert nebo sýry. Nejoblíbenějšími
pokrmy jsou nakládané ryby s žitným
chlebem, salát z jablek a červené řepy,
masové kuličky, sušený či uzený losos
nebo pečené vepřové. Skandinávie
je populární i svým sladkým pečivem
kořeněným velkým množstvím skořice
nebo kardamomem.
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Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling: Bára Mosorjaková Nosková, Tomáš Babinec
Text: Bára Mosorjaková Nosková
Nádobí a dekor: NILA store

KOLEM SVĚTA

CHLEBÍČKY
s řepou a matjesy
SUROVINY:
1 nakládaná červená řepa
200 ml bílého skyru
1 lžička dijonské hořčice
sůl, pepř
¼ lžičky sušeného česneku
½ citronu
3 vejce
½ bílé cibule
100 g kaparů
4 krajíce vícezrnného chleba
4 lžíce matjesů v oleji
1 hrst čerstvého kopru

4

porce

15

min

POSTUP:
1. Řepu nastrouhejte najemno, vložte do
síta a lehce vyždímejte. V menší misce
promíchejte se skyrem, hořčicí, solí, pepřem,
sušeným česnekem a 1 lžící citronové šťávy.
2. Vejce vložte do kastrůlku s vroucí vodou,
stáhněte plamen a vařte 7 minut. Cibuli
nakrájejte na proužky, kapary sceďte.
3. Chléb opečte v topinkovači nebo nasucho
v pánvi dokřupava. Každý krajíc namažte
řepnou pomazánkou, obložte cibulí, plátky
vajec a kousky matjesů. Posypte lístky kopru
a kapary.
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KOLEM SVĚTA

KŘEHKÉ
VĚTRNÍČKY
z Finska
4

porce

46

25
min

SUROVINY:
200 g másla
180 ml smetany ke šlehání (33 %)
520 g hladké mouky
1 lžička prášku do pečiva

30 ml meruňkové marmelády
30 ml švestkových povidel
1 vejce
10 g moučkového cukru

POSTUP:
1. Máslo vyjměte z lednice a nechte
změknout. Vychlazenou
smetanu vyšlehejte elektrickým
šlehačem do šlehačky.
2. Ve větší míse promíchejte 500 g
mouky s práškem do pečiva,
přidejte šlehačku a máslo.
Vypracujte hladké těsto.
3. Na pomoučněném vále
rozválejte na tenký plát, poté
dvakrát za sebou poskládejte
do čtverce a opět rozválejte.
Těsto rozkrájejte na zhruba

10 cm velké čtverce. Z každého
rohu veďte zářezy asi do ke
středu. Doprostřed dejte lžičku
marmelády nebo povidel, přes
náplň spojte naříznuté cípy
k sobě a přitlačte.
4. Větrníčky potřete rozšlehaným
vejcem a pečte 8 minut v troubě
předehřáté na 200 °C na plechu
vyloženém pečicím papírem.
5. Nechte vychladnout a před
podáváním posypte moučkovým
cukrem.

U části větrníčků
nejprve spojte
cípy na středu
k sobě a pak
zakryjte spoj
náplní.

KOLEM SVĚTA

Pokud byste
měli těsto na
noky příliš řídké,
zahustěte je ještě
trochou mouky.

SEVERSKÝ
VÝVAR
s bramborovými
noky
4

porce

110
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
600 g hovězího masa s kostí
2 mrkve
1 cibule
1 kedlubna
6 stroužků česneku
2 bobkové listy
1 lžíce majoránky
5 brambor
1 vejce
120 g hladké mouky
sůl
1 hrst hladkolisté petrželky

POSTUP:
1. Očištěné maso s mrkví, cibulí, kedlubnou,
česnekem a bylinkami vložte do hrnce
s vodou a vařte hodinu a půl.
2. Dvacet minut před ukončením varu
přidejte oloupané brambory v celku a vařte
doměkka. Pomocí děrované naběračky
brambory vyberte a odložte do misky,
nechte lehce vychladnout. Vývar sceďte
a čistý postavte zpátky na sporák.
3. Brambory rozmačkejte šťouchadlem,
přidejte 250 ml vývaru, vejce, mouku, sůl
a vypracujte těsto. Pomocí dvou lžiček
tvarujte noky, které vařte ve vývaru 5 minut.
4. Uvařené maso očistěte a pokrájejte na
menší kousky, mrkev na klínky a vraťte do
polévky. Podávejte posypané petrželkou.
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KOLEM SVĚTA

MASOVÉ
KULIČKY
s bramborovou
kaší
4

porce

48

40

minut

SUROVINY:
200 g mletého hovězího masa
200 g mletého vepřového masa
1 šalotka
1 vejce
85 g strouhanky
sůl, pepř
1 lžička mletého nového koření
½ lžičky mletého zázvoru

POSTUP:
1. Ve větší míse promíchejte maso
s najemno pokrájenou šalotkou, vejcem,
strouhankou, solí a kořením. V dlaních
vytvarujte asi 20 kuliček. Nechte
20 minut odpočinout.
2. Ve větším hrnci s osolenou vodou
přiveďte oloupané brambory k varu.
Po 20 minutách sceďte, vložte 10 g
másla, přilijte teplé mléko a rozmačkejte
na kaši. Dle chuti dosolte.

400 g brambor typu C
25 g másla
200 ml plnotučného mléka
25 ml slunečnicového oleje
300 ml hovězího vývaru
200 ml smetany ke šlehání (30 %)
1 hrst hladkolisté petrželky
4 lžičky brusinkové marmelády

3. V hluboké pánvi rozehřejte olej a opečte
na ní kuličky ze všech stran dozlatova.
Vyjměte a nechte na ubrousku okapat.
Do pánve vložte zbylé máslo, nechte
rozpustit a vlijte hovězí vývar. Přiveďte
k varu, vlijte šlehačku a vařte na mírném
ohni do zhoustnutí, 10–15 minut.
Vraťte kuličky.
4. Posypte nasekanou petrželkou
a podávejte s kaší a brusinkovou
marmeládou.

KOLEM SVĚTA

LOSOS V SOLI
zvaný gravlax
SUROVINY:
400 g lososa s kůží
200 g soli
5 lžic cukru krystalu
3 hrsti čerstvého kopru

POSTUP:
1. Celý kus lososa položte
na pracovní desku kůží
nahoru a tupou stranou
velkého nože oškrábejte
důkladně šupiny. Rukou
přejeďte po rybím mase,
a pokud ucítíte kosti,
vytáhněte je opatrně
pinzetou.


4

porce

10
min

+2

dny
na odležení

1 lžička bílého pepře
8 krajíců semínkového chleba
40 ml pepřovohořčičné omáčky
1 citron

2. Misku vyložte potravinovou fólií. Do
ní položte lososa kůží dolů. Celý filet
zasypte solí smíchanou s cukrem,
nasekaným koprem (část si ho odložte
na zdobení) a bílým pepřem. Pevně
zabalte do fólie a vložte na 2 dny do
lednice.
3. Lososa rozbalte, vyndejte ze solné
směsi a dobře oklepejte. Krájejte
velkým ostrým nožem našikmo na
velmi tenké plátky. Plátky chleba opečte
nasucho na rozpálené pánvi.
4. Lososové plátky podávejte na topince,
s hořčičnou pastou, snítkou čerstvě
nasekaného kopru a kouskem citronu.
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KROK

ZA KROKEM

VEJCE BENEDIKT
A HOLANDSKÁ OMÁČKA
Směle do toho!
Je tu další část naší nové rubriky, díky níž si postupně
osvojíte základní kuchařské techniky. Tentokrát jde
o delikatesu vejce Benedikt – snídani podávanou v hotelích
po celém světě. Spojení křupavého pečiva, kvalitní šunky,
holandské omáčky a ztraceného vejce zvládnete hravě
i u vás doma. Historie této snídaňové klasiky je obestřena
tajemstvím, ale jedna z teorií tvrdí, že si je poprvé roku 1894
vyžádal makléř z Wall Streetu jménem Lemuel Benedict
v newyorském hotelu Waldorf pro zahnání kocoviny.

Vejce Benedikt

Základní holandskou omáčku lze dochutit bílým
pepřem, dijonskou hořčicí, bílým vinným octem
či vinnou redukcí.
50

KROK

ZA KROKEM

Vejce
Benedikt
4

porce

2

1

40
min

SUROVINY:
1 lžíce octa
sůl
4 vejce Nature’s Promise
Bio
4 cereální kaiserky
4 plátky sušené šunky
2 hrsti baby špenátu

Vodu přiveďte
k teplotě mezi
70–82 °C,
osolte špetkou
soli.

POSTUP
POŠÍROVÁNÍ:
Do středního
kastrůlku vlijte
vodu asi do
výšky
a přilijte ocet.

3
Když je voda
horká a sem
tam vyběhne
nějaká
bublinka,
vezměte lžíci
a vytvořte vír.

4
Doprostřed
víru opatrně
vyklepněte
z co nejmenší
výšky vejce.

5
Dle velikosti
vejce pošírujte
(nechte „louhovat“) 2–3 minuty.
Nakonec je
vyjměte, nejlépe
děrovanou naběračkou, a odložte
na ubrousek
okapat.

6
Kaiserky rozpulte a nasucho
opečte vnitřní
stranou v pánvi.
Spodní část
housek obložte
sušenou šunkou, hrstí špenátových listů,
navrch položte
pošírované
vejce a přelijte
holandskou
omáčkou.
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KROK

ZA KROKEM

Holandská
omácˇka
4

porce

10

VEGET

min

SUROVINY:
3 vejce Nature’s
Promise Bio
sůl
1 lžíce citronové šťávy
100 g másla

1
Do kastrolu
vlijte asi na 2 cm
vody. Přiveďte
k mírnému
varu, voda by
měla jen lehce
probublávat.
Do žáruvzdorné
mísy dejte
žloutky spolu
se špetkou soli
a posaďte ji na
kastrol s vroucí
vodou.

2
Ke žloutkům
vmíchejte
jednu lžíci
citronové
šťávy a ihned
začněte šlehat.
Žloutky nesmí
překročit
teplotu 65 °C,
jinak se
omáčka srazí.

4
Nyní přichází poslední
fáze – zašlehávání
másla. Použijte
přepuštěné máslo
nebo si rozehřejte
klasické máslo. Máslo
přidávejte po troškách
a nepřestávejte
šlehat, aby se žloutky
a tuk dokonale
propojily. Nepřilévejte
další máslo, dokud
se první várka zcela
nevstřebá.

3
Šlehejte
2–4 minuty, dokud
směs najednou
nezbělá. Pokud by
se příliš zahřívala,
odstavte misku na
chvíli z páry. Stále
však šlehejte a po
lehkém zchladnutí
vraťte misku opět
nad páru.

5
Omáčka je
hotová, když
v ní po metličce
zůstávají viditelné
stopy, má hustou
a krémovitou
konzistenci. Je
určena k přímé
spotřebě, nelze
totiž ohřívat. Proto
si její přípravu
dobře naplánujte.
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ˇ
NADACNÍ
FOND

ALBERT

NADAČNÍ FOND ALBERT
PLNÍ DĚTSKÁ PŘÁNÍ
Nadační fond Albert pomáhá dětem z dětských
domovů a sociálně ohrožených rodin již 10 let.
Každý rok poskytne na vzdělávací aktivity,
volnočasové kroužky, řidičské průkazy, přípravné
kurzy na povolání a další rozvojové aktivity dětí
téměř 5 milionů korun.
KRISTÝNA PEKLA S HVĚZDOU MEZI CUKRÁŘI

Čtrnáctiletá Kristýna vyrůstá v Dětském domově v Dolní Čermné
společně se svými čtyřmi sourozenci. Ve volném čase se věnuje
sportovním aktivitám. Její další, ještě větší zálibou je výtvarné
umění. Nejraději maluje a také díky Nadačnímu fondu Albert
může svůj koníček pravidelně rozvíjet při studiu výtvarného
oboru na základní umělecké škole. „Nemůžu se dočkat, až
se naučím tvořit novými výtvarnými technikami a budu se
v malbě zdokonalovat,“ vysvětluje Kristýna a jedním dechem
dodává: „A také se těším na nové spolužáky, se kterými budeme
společně pracovat na zajímavých výtvarných projektech.“
Kristýnka se bude tento rok rozhodovat, kam půjde na střední
školu. Chtěla by využít svůj výtvarný talent a láká ji studium
cukrářství. Díky programu Bertíkova štafeta Nadačního fondu
Albert měla možnost strávit den s mistrem cukrářského
umění Josefem Maršálkem, se kterým společně upekli úžasný
čokoládový dort. Cukrářské umění pana Josefa Maršálka
v sobě snoubí výtvarné umění a pečení, tedy záliby, které jsou
Kristýnce blízké. Oba si společné pečení užili.

JOSEF MARŠÁLEK je cukrářský mistr, známý z televizní obrazovky, který se
svým uměním proslavil po celém světě, a jeho výrobky okouzlily i britskou
královnu. Přitom jeho první inspirací byla babiččina bábovka. Miluje
poctivé a domácí jídlo z kvalitních surovin, ale hledá i nové kombinace.

Více o nadačním fondu naleznete
na www.nadacnifondalbert.cz
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Chutná odměna
pro spokojený
ocásek

 Nový obal s transparentní částí
 Nízký obsah tuku a kalorií pro zdravější stravu
 Větší výběr příchutí, tvarů a velikostí pro více radosti
inzerce

Je jedno, jak ho jíte.
Hlavně že vám chutná.
Na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert

KOMPLETNÍ PÉČE O VAŠE ÚSTA
LISTERINE® TOTAL CARE VÁM PŘINÁŠÍ

1. DEN

SVĚŽEJŠÍ

DECH

7. DEN
POCIT ČISTĚJŠÍCH

ZUBŮ

14. DEN
SILNĚJŠÍ

ZUBY

21. DEN

MÉNĚ POVLAKU PRO

ZDRAVĚJŠÍ
DÁSNĚ

* Záruka vrácení peněz se vztahuje na libovolné ústní vody LISTERINE® zakoupené od 30. 12. 2019 do 29. 2. 2020. Může být
uplatněna od 21. 1. do 23. 3. 2020. Při uplatnění je třeba prokázat nákup LISTERINE® v celkovém objemu pokrývajícím 21denní
péči pro jednotlivé varianty, tj. u ADVANCED WHITE, PROFESSIONAL SENSITIVITY THERAPY a SMART RINSE® alespoň 500 ml,
NIGHTLY RESET 800 ml a u ostatních variant 1000 ml (lze kombinovat různé velikosti balení s výjimkou balení 95 ml).

Úplné znění pravidel najdete na www.listerine.cz
inzerce

Čistěte si zuby jako expert.

KUP ALWAYS
A POMOZ JÍ
NEVYNECHÁVAT
ŠKOLU

VYČISTÍ LINII DÁSNÍ
PRO ZDRAVĚJŠÍ ÚSTNÍ DUTINU

#NenechSiToUjit

BALENÍ

PŘÍSPĚVEK

Za každé balení vložek Always zakoupené
od 1.2.2020 do 15.3.2020 daruje Always vložku
školou povinným dívkám v nouzi.
Podrobnosti na: www.alwaysnenechsitoujit.cz

NYNÍ V AKCI VYBRANÉ PRODUKTY
ALWAYS V HYPERMARKETECH
A SUPERMARKETECH ALBERT

NYNÍ
SLEVA

na vybrané produkty
značky Oral-B
v hypermarketech
Albert

inzerce

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Hovězí Wellington v listovém těstě

Židovský hovězí řízek

Chléb se škvarkami
Videorecepty najdete na
brickfood
www.brick.cz nebo

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
inzerce

POTĚŠ TE S V É SM YSLY
DOKONALOU K ÁVOU L´OR
NOVINKY 100% ARABIKA

KOMPATIBILNÍ S NESPRESSO ® * K ÁVOVARY
*Ochranná známka třetí osoby, není ve spojení s JACOBS
DOUWE EGBERTS. Podrobný seznam kompatibilních strojů
najdete na www.lorespresso.com

K dostání ve vybraných hypermarketech Albert.

V termínu od 5. 2. do 3. 3. 2020 můžete ve vybraných prodejnách Albert zakoupit za zvýhodněnou cenu.
inzerce

13 000 Kč

Athentikos TI Albert 217x122_5 02.indd 1

10×

VYHRAJTE!

3×

Kupte 3 jakékoliv tyčinky ORION.

Pošlete SMS s údaji z účtenky.

Vyhrajte!

Soutěž probíhá na všech hypermarketech a supermarketech Albert od 5. 2. do 3. 3. 2020.
Více informací a úplná pravidla na www.nestle.cz.

inzerce
07.01.20 8:39

inzerce

K dostání ve vybraných
prodejnách Albert

inzerce

PBCK_Kolobezka_217x122.5.indd 1

12/10/2019 12:22:55 PM

Potkáme e v aplikaci!
Aplikace Olmíci je atraktivní pro své funkce
a užitečné informace.
Po zadání kódu z jogurtů Olmíci si můžete stáhnout
jednu z padesáti nejkrásnějších českých pohádek
nebo poslouchat Fandovy super vtipy.
Aplikaci pro Android si můžete stáhnout

Navíc, když budete mít štěstí, naleznete pod obalem
jogurtů Olmíci zlatou samolepku s Fandou, který
ze samolepky vyskočí a odvykládá vám vtipy osobně.
O příjemné usínání a super zábavu je tak postaráno.

inzerce

Vyhraj 4x týdenní rodinnou
dovolenou v luxusním karavanu

Nakup vybrané produkty Coca-Cola* v minimální hodnotě 50 Kč a vyhraj.
Výhra zahrnuje:
• Týdenní pronájem karavanu pro 6 osob
• Poukázka na nákup v Albertu v hodnotě
10.000 Kč
• Benzina karta v hodnotě 10.000 Kč

Ilustrační fotografie

Více info na www.coca-cola-souteze.cz/karavan
Termín soutěže: 5. 2. 2020 – 3. 3. 2020. Platí ve všech hypermarketech a supermarketech Albert.
*) Platí pro 1,25 l, 1,75 l a 2,25 l:

1,5 l PET:

NYNÍ SLEVA
MINIMÁLNĚ 20 %!

Akce je platná na vybraných prodejnách ALBERT od 5. 2. do 3. 3. 2020.

SLADKÁ TEČKA

SLADKÁ LÁSKA
kvete v každém věku
Svatý Valentýn si zaslouží oslavit! Proto
jsme připravili recepty, které zvládnou
pro své tajné lásky připravit malí
i velcí kuchaři. A pro dospělé jsme navíc
namíchali nápoje lásky! Pojďte se s námi
zamilovat.

Zamilované jahodové
KAPSIČKY
15

kusů

45
min

+2

hod na
odležení

+20

min na
ztuhnutí

VEGET

SUROVINY:
500 g hladké mouky
1 lžička soli
1 lžička cukru krupice
125 g másla
13 lžic vody
5 jahod
100 g malinového džemu
1 vejce
100 g moučkového cukru
2 kapky růžového
potravinářského barviva

POSTUP:
1. Prosejte 450 g mouky, přidejte sůl, cukr
a máslo na kostičky. Míchejte, až získáte
sypkou směs. Nakonec přidejte 12 lžic ledové
vody a vypracujte hladké těsto. Zabalte do
fólie a nechte 2 hodiny odležet v lednici.
2. Jahody rozkrájejte na plátky. Těsto vyválejte
na pomoučeném válu na plát silný 3 mm
3. Plněná srdíčka na plechu potřete
a vykrajujte srdíčka o velikosti asi 6 cm.
rozšlehaným žloutkem a pečte 15 minut
Spodní srdíčko potřete džemem, poklaďte
v troubě na 190 °C.
plátky jahod a překryjte dalším vykrojeným
4. Na polevu promíchejte prosátý moučkový
srdíčkem. Horní a spodní díl spojte po okraji
cukr, lžičku vody a barvivo dohladka.
hrotem vidličky a vložte na plech vyložený
Vychladlá srdíčka potřete polevou a nechte
zaschnout.
70 pečicím papírem.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

SLADKÁ TEČKA

POPCORN
s bílou
čokoládou
a solí
4

porce

Pokud k přípravě použijete
slaný popcorn, nepřidávejte
už další sůl.

15

min

+10

min na
ztuhnutí

BEZ
lepku

SUROVINY:
100 g bílé čokolády
150 g máslového popcornu
1 lžíce cukrového zdobení
2 lžíce lyofilizovaných malin
1 lžička soli

POSTUP:
1. Čokoládu rozlámejte do větší
misky a rozehřejte ve vodní
lázni. Popcorn připravte
podle návodu na obalu.
2. K tekuté čokoládě přisypte
hotový popcorn, rozdrcené
maliny, cukrové zdobení
a sůl, vše dobře promíchejte.
Směs přendejte na pečicí
papír a nechte ztuhnout.
Potom nalámejte a servírujte
nebo uložte do dárkového
obalu.

Foto: Petra Novotná
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Adéla Srbová
Nádobí a dekor: BUTLERS
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SLADKÁ TEČKA

Nápoje lásky

Valentýnská
MIMOSA
1,2
litru

10
min

VEGET

SUROVINY:
1 grapefruit
6 jahod
125 ml jahodového sirupu
500 ml grapefruitového džusu
500 ml šumivého vína rosé

POSTUP:
1. Ovoce dobře omyjte,
abyste mohli použít i kůru
grapefruitu, a nakrájejte na
plátky. Vložte do džbánu.
2. Zalijte sirupem, džusem
a nakonec přidejte šumivé
víno. Promíchejte.
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Před servírováním
doplňte do džbánu
pár kostek ledu.

SLADKÁ TEČKA

Malinový
GIN FIZZ
4×
250
ml

10
min

SUROVINY:
4 lžíce lyofilizovaných malin
20 cl ginu
4 dl spritu
4 dl sody
snítka rozmarýnu

POSTUP:
Do sklenice nasypte lžíci malin,
přilejte 5 cl ginu, 1 dl spritu a 1 dl
sody. Lehce promíchejte, přidejte
pár kostiček ledu a větvičku
rozmarýnu.

VEGET

K dozdobení se výborně
hodí květy růží.

Jahodový
SPRITZ
4×
250
ml

10
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
12 jahod
4 lžičky citronové šťávy
4 dl sody
6 dl prosecca

POSTUP:
Jahody rozmačkejte vidličkou
a rozdělte do 4 sklenic. Do každé
sklenice přidejte lžičku citronové
šťávy, zalijte 1 dl sody a 1,5 dl
prosecca.
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SLADKÁ TEČKA

Růžová ČOKOLÁDA
s plněnými malinami
2×
150
ml

30
min

VEGET

SUROVINY:
100 g bílé čokolády
100 ml plnotučného mléka
200 ml smetany ke šlehání
(30 %)
2 lžíce lyofilizovaných malin

POSTUP:
1. Rozlámanou čokoládu
rozehřejte ve vodní
lázni. Mléko a 100 ml
smetany zahřejte těsně
pod bod varu a odstavte
z ohně. K teplému mléku
přimíchejte rozdrcené
lyofilizované maliny
a pár kapek růžového
barviva.

Plněné maliny servírujte
k růžové čokoládě.
Jejich nakyslá chuť skvěle
doplní sladký nápoj.
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2 kapky růžového
potravinářského barviva
50 g mascarpone
1 lžíce moučkového cukru
100 g čerstvých malin

2. Do rozehřáté
čokolády přidávejte
postupně po třetinách
mléčnou směs. Dobře
promíchejte, rozdělte do
připravených skleniček
a ozdobte šlehačkou,
kterou ušleháte ze zbylé
smetany.
3. Mascarpone s cukrem
opatrně promíchejte
a vložte do cukrářského
sáčku. Krémem plňte
čerstvé maliny.

SLADKÁ TEČKA

MANDLOVÉ
SUŠENKY
se sklíčky
20

kusů

30
min

+2

hod na
odležení

+15

min
chlazení

BEZ
lepku

SUROVINY:
90 g tvrdých červených bonbonů
typu Bon Pari
200 g mandlí, plátky
80 g kokosové mouky
40 g kokosového oleje
50 g kokosového cukru
1 vejce
1 lžíce vody
sůl

POSTUP:
1. Bonbony rozdrťte v hmoždíři na
prášek. Mandlové plátky rozmixujte
tyčovým mixérem.

2. Rozmixované mandle, 30 g kokosové
mouky, rozehřátý olej, cukr, žloutek,
studenou vodu a špetku soli zpracujte do hladkého těsta. Zabalte do fólie
a nechte 2 hodiny odležet v lednici.
3. Těsto rozválejte na válu posypaném
zbylou kokosovou moukou na
4 mm silný plát a tvořítkem vykrajujte
srdce i s otvory uvnitř. Ukládejte na
plech vyložený pečicím papírem.
4. Sušenky pečte v troubě vyhřáté na
180 °C 10–12 minut. Tři minuty před
dopečením naplňte vykrojené středy
vrstvičkou bonbonového prachu, který po upečení vytvoří hladká sklíčka.
Sušenky sundávejte z plechu až po
vychladnutí.

V průhledných
středech srdíček
nejlépe vyniknou
červené bonbony.
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ORION ATELIÉR.

NAŠE UMĚNÍ
ČOKOLÁDY.

