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Zprávy

Z ALBERTU

Ochutnejte
NOVINKY Z ŘADY
FRESH BISTRO

Více info na http://www.albert.cz/freshbistro

Sortiment Albert Fresh Bistro se rozrůstá. Snídaně, svačina, oběd nebo lehká večeře? U nás nyní najdete
vše! Ochutnejte nové produkty, které vás dostanou pestrými kombinacemi chutí. Obsahují pouze kvalitní
suroviny a jsou oblíbené díky praktickému balení, takže si stačí jen vybrat a můžete jí(s)t!

PLNÉ PROTEINŮ

Svěží
SALÁTY
Chcete se dobře najíst,
i když právě pospícháte?
Vyzkoušejte nové druhy
zeleninových salátů, které
vás okouzlí svou pestrostí.
Vegetariáni ocení třeba ten
s kozím sýrem, červenou
řepou a vlašskými ořechy.
Milovníci masa jistě sáhnou
po misce s uzeným lososem,
kapary a olivami.

Praktické balení vhodné na cesty
SLADKÁ SVAČINA
PRO ZDRAVÝ START DNE

Fresh
Bistro
JOGURTY
Začněte svůj den s jogurtem.
Osvěžte se lahodnou chutí
smetanově jemného bílého
jogurtu v kombinaci s chia
semínky, ovocem nebo
křupavým müsli. Díky
praktickému balení se lžičkou
si jogurt můžete vychutnat
kdykoliv a kdekoliv. Třeba
cestou do práce.
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Jogurt s chia semínky
a borůvkami

Jogurt s chia semínky,
mangovým pyré a müsli

Jogurt s malinovým
pyré a müsli

Fresh
Bistro
MIX OVOCE
Dopřejte si sladké bez
výčitek a užijte si dotek
léta v každém ročním
období i při náročnějších
dnech. Využijte
přibalenou vidličku
a během přestávky
se osvěžte šťavnatým
čerstvým ovocem
v podobě exotického
ananasu, manga,
melounu nebo
šťavnatých jablíček.

Mix sezonního ovoce

Mix exotického ovoce

ZPRÁVY
Z ALBERTU

HORKÉ ZPRÁVY Z ALBERTU

Nezapomeňte
NA VALENTÝNA

Belgické pralinky
Patří k nejoblíbenějším
čokoládám na světě.
Už jste ochutnali ty
z Albertu?

Nezapomeňte na svátek všech zamilovaných.
Zvlášť teď určitě potěší malý dáreček nejen
vašeho partnera, ale třeba i rodiče nebo single
kamarádku.

SUPER ZDROJ ENERGIE

Excelentní paštiky
Vyzkoušejte delikátní
snoubení chutí našich
paštik. Vybírat můžete
z více druhů.

Gurmánské
SENDVIČE
Milujete při svých cestách
dlouhé snídaně či brunche
v pouličních bistrech? Nebo
jen tak rádi zkoušíte něco
nového? Naše bagely,
nadýchaný croissant, měkký
preclík nebo křupavá bageta
vám připomenou vůni dálek.

Speciál croissant se šunkou
a sýrem gouda

Císařský preclík se
schwarzwaldskou šunkou
a krémovým sýrem

Jak
je
to
S VALENTÝNEM
Valentýnské oslavy probíhaly už ve
starověkém Římě, kde se právě 14. února
slavil den bohyně Juno a pastýřského boha
Luperca. Ti byli ochránci rodiny a ženy
dostávaly květinové dárky.

Classic bagel se šunkou,
sýrem gouda a rajčaty
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Sezonně

V TRŽNICI
U ALBERTA

Sezonně
V TRŽNICI
U ALBERTA

sem aromatické
> jkoření
pocházející

Zahřejte se zázvorem,
podpořte chuť k jídlu
pórkem, bacily zažeňte
česnekem a imunitu
posilněte hlívou ústřičnou.
Všechny tyto pomocníky
a mnoho dalších najdete
v únoru v naší tržnici.
Zkuste z nich uvařit třeba
asijskou hřejivou polévku
s hlívou.

z Asie.
Vyzkoušejte mě
čerstvý, sušený či
kandovaný. Mám
léčivé účinky na
zažívání a proti
nachlazení.

Česnek

sem přírodním
> jantiseptikem
číslo 1.
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Obsahuji mnoho
významných minerálů
a vitaminů důležitých
v boji proti infekcím,
bakteriím a virům.

Zázvor
Pórek

Mrkev

a karoten, z minerálů především draslík,
vápník a fosfor.

nepaměti. Uchovávám v sobě spoustu
vlákniny a vitaminů potřebných na zimu.

romě toho, že jsem chutnou zeleninou, > jsem stará dobrá mrkev, která si své
> kobsahuji
také důležité vitaminy C, E
místo v českých kuchyních drží od

SEZONNĚ V TRŽNICI

Hlíva ústřičná

obranyschopnost organismu
> paodporuji
snižuji cholesterol v krvi. Budete-li
mne dlouhodobě užívat, odměním se vám
posílením imunity.

ASIJSKÁ POLÉVKA
s hlívou a zázvorem
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
75 ml sójové omáčky
45 ml slunečnicového oleje
½ lžičky mletého kmínu
¼ lžičky mletého koriandru
¼ lžičky sušeného česneku
1 tofu natural
2cm kousek zázvoru
1 stroužek česneku

150 g hlívy ústřičné
800 ml vody
1 kostka zeleninového
bujónu
1 mrkev
pórku
sůl
2 jarní cibulky
4 lžičky bílého sezamu

do ní bujón. Přilijte zbylou sójovou
POSTUP:
omáčku, přiveďte k varu a vařte
1. Ve střední misce promíchejte 60 ml
10 minut.
sójové omáčky s 30 ml oleje, římským
4. Do rozehřáté pánve vsypte tofu
kmínem, koriandrem a sušeným
i s marinádou. Opékejte ze všech
česnekem. Vsypte na kostičky
stran 5 minut. Před podáváním
nakrájené tofu a nechte marinovat.
přidejte do polévky.
2. Mezitím na mírném ohni v hrnci
5. Do polévky vložte očištěnou, na
rozehřejte zbylý olej. Vsypte
nudličky nakrájenou mrkev a pórek.
oloupaný, najemno nastrouhaný
Povařte 2 minuty. Polévku ochutnejte
zázvor a rozmělněný česnek. Nechte
a dle chuti případně dosolte.
asi 30 vteřin rozvonět, pak přisypte
omytou, na nudličky nakrájenou hlívu. 6. Polévku podávejte posypanou
nudličkami jarní cibulky, sezamem
Zvyšte teplotu a opékejte 3 minuty.
a omytou mrkvovou natí.
3. Poté směs podlijte vodou a vložte
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Rychlé

RECEPTY

Rychlé
recepty

Únorové večeře jsou
jako dělané na zahřátí
a jsou plné sezonních
zimních ingrediencí.
Navíc je budete mít
hotové raz dva
a zvládnete je připravit,
i když s vařením teprve
začínáte.

DO

30 MINUT

Nákupní
seznam
Z ALBERTU

200 g pomazánkového
másla natural Albert
100 g hermelínu
30 g parmazánu

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:

TRŽNICE U ALBERTA:

ZELENINA
5 stroužků česneku
6 cibulí
1 šalotka
1 jarní cibulka
1 pórek
250 g žampionů
¼ kapusty
1 brokolice
20 g čerstvého křenu
500 g brambor typu B
OVOCE
1 citron
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BYLINKY
1 svazek hladkolisté petržele

MLÉČNÉ VÝROBKY:

550 ml plnotučného mléka
4 vejce
680 ml smetany na vaření (12 %)
350 ml zakysané smetany NP Bio
180 ml smetany ke šlehání (31 %)
180 g másla
80 g uzeného plátkového sýra
Koliba Albert

Fotografie: Lucie Čermáková
Foodstyling: Bára Nosková Mosorjaková, Zuzana Štěpničková
Text: Bára Nosková Mosorjaková

400 g kuřecích prsních řízků
500 g uzeného vepřového kolena

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ:
4 pivní rohlíky
1 ciabatta

SPÍŽ:

OCHUCOVADLA
2 lžíce hrubozrnné hořčice
490 ml slunečnicového oleje
1 kostka hovězího bujónu
1 kostka kuřecího bujónu

KOŘENÍ
sůl
pepř
1 lžíce sušené petrželky
1 lžička sušeného oregana
2 lžičky sušeného tymiánu
1 lžička celého kmínu
½ lžičky mletého muškátového
oříšku
TRVANLIVÉ
80 g křenu mletého Albert
20 g cukru krupice
150 g pohankové mouky NP Bio
20 g hladké mouky
30 g vlašských ořechů
20 g blanšírovaných mandlí
– plátky
50 g ovesných vloček
NÁPOJE
100 ml suchého bílého vína

RYCHLÉ RECEPT Y
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RYCHLÉ RECEPT Y

HERMELÍNOVÁ
POMAZÁNKA

Každý večer přece nemusí být
na stole teplá večeře. S výbornou
hermelínovou pomazánkou si
určitě nikdo stěžovat nebude.

na rychlou večeři
4

porce

10
min

VEGET

SUROVINY:
200 g
pomazánkového
másla natural Albert
100 g hermelínu
50 ml plnotučného
mléka

¼ lžičky mletého
muškátového oříšku
sůl
pepř
30 g vlašských ořechů
1 hrst hladkolisté
petržele
4 pivní rohlíky

POSTUP:
1. Ve střední misce metličkou promíchejte
pomazánkové máslo s nahrubo
nastrouhaným hermelínem, mlékem,
muškátovým oříškem, ½ lžičky soli
a pepřem v hladkou pomazánku.
2. Vmíchejte najemno nasekané ořechy
a petržel.
3. Podávejte s čerstvými rohlíky a večeře je
raz dva na stole.
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 559 kcal, 28 % / SACHARIDY: 51 g, 20 % / TUKY: 33 g, 52 % / BÍLKOVINY: 15 g, 21 %

RYCHLÉ RECEPT Y

Chcete-li zdravější
variantu, můžete palačinky
péct na pečicím papíře
v troubě bez oleje.
20

BROKOLICOVÉ
PLACIČKY s dipem

placek

ze zakysané
smetany
SUROVINY:
1 brokolice
sůl
1 cibule
1 stroužek česneku
200 ml
slunečnicového oleje
100 g hladké mouky
30 g parmazánu

pepř
2 vejce
175 g zakysané
smetany NP Bio
½ bio citronu
1 jarní cibulka
1 hrst hladkolisté
petržele

30
min

VEGET

POSTUP:
1. Omytou brokolici rozdělte na růžice a vařte
5 minut v osolené vroucí vodě. Sceďte a dejte
stranou.
2. Oloupanou cibuli s česnekem nakrájejte
najemno. Osmahněte je v pánvi na 10 ml
oleje 3 minuty dosklovata. Přesypte do větší
mísy.
3. Uvařenou brokolici nasekejte nadrobno
a vsypte k cibuli s česnekem. Zasypte
moukou, najemno nastrouhaným
parmazánem, osolte a opepřete.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 303 kcal, 15 % / SACHARIDY: 24 g, 9 % / TUKY: 18 g, 29 % / BÍLKOVINY: 13 g, 18 %

Vklepněte vejce a důkladně promíchejte
vařečkou.
4. Ze směsi tvarujte mokrýma rukama placičky
o velikosti dlaně, vysoké 1–2 cm. Smažte je
v pánvi ve vyšší vrstvě rozpáleného oleje
z každé strany 3 minuty. Odkládejte na
papírový ubrousek.
5. Během smažení metličkou prošlehejte ve
střední misce zakysanou smetanu s kůrou
a šťávou z citronu, kolečky jarní cibulky, solí
a pepřem. Podávejte k placičkám, posypané
najemno nasekanou petrželí.
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RYCHLÉ RECEPT Y

CIBULAČKA

s mandlemi
SUROVINY:
20 g másla
2 lžíce slunečnicového oleje
5 cibulí
2 lžíce cukru krupice

Máte-li doma čerstvý
tymián, můžete jej použít
na ozdobu i do polévky
místo sušeného.
14

4

porce

30
min

20 g blanšírovaných mandlí
– plátky
50 g ovesných vloček
2 lžičky sušeného tymiánu
100 ml suchého bílého vína

1 l vody
1 kostka hovězího bujónu
1 ciabatta
80 g uzeného plátkového
sýra Koliba Albert

POSTUP:
1. Ve velkém hrnci rozpusťte máslo s olejem. Vsypte na kolečka nakrájené, oloupané cibule
a na středním ohni restujte 10 minut.
2. Přisypte cukr, promíchejte, přidejte mandle, vločky, tymián a ještě 1 minutu opékejte.
Podlijte vínem, přiveďte k varu a vlijte vodu. Vložte hovězí bujón, přiveďte k varu a 15 minut
povařte.
3. Pokrájejte ciabattu, obložte ji plátky sýra a asi 5 minut před dovařením polévky ji vložte do
trouby rozehřáté na 190 °C gril. Pečte 3–5 minut do rozpečení sýra.
4. Polévku podávejte se sýrovou topinkou přímo uvnitř misky nebo talíře.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 382 kcal, 19 % / SACHARIDY: 36 g, 14 % / TUKY: 20 g, 32 % / BÍLKOVINY: 11 g, 16 %

RYCHLÉ RECEPT Y

KŘENOVÁ OMÁČKA

s uzeným masem
SUROVINY:
500 g brambor typu B
sůl
1 lžička celého kmínu
500 g vepřového kolena
100 g másla
100 g hladké mouky
1 l vody

4

porce

30
min

180 ml smetany ke šlehání (31 %)
1 kostka kuřecího bujónu
sůl
80 g křenu mletého Albert
10 g cukru krupice
20 g čerstvého křenu
1 hrst hladkolisté petržele

POSTUP:
1. Oloupané brambory vložte do hrnce a vařte je v osolené
vodě s kmínem 20 minut.
2. Ve vedlejším hrnci zalijte uzené maso vodou, přiveďte k varu
a vařte 15 minut.
3. Ve třetím, středním hrnci rozehřejte máslo a zaprašte je
moukou. Za stálého míchání smažte 2 minuty. Vzniklou jíšku
zalijte vodou, smetanou, vsypte rozdrobený bujón, osolte
a prošlehejte metličkou. Na mírném stupni vařte 15 minut.
4. Do omáčky vmíchejte mletý křen a vařte 2 minuty. Nakonec
dochuťte cukrem a solí.
5. Maso servírujte nakrájené na plátky, s omáčkou
a brambory. Posypte čerstvým křenem a nasekanou petrželí.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 885 kcal, 44 % / SACHARIDY: 49 g, 19 % / TUKY: 64 g, 102 % / BÍLKOVINY: 29 g, 41 %

15

RYCHLÉ RECEPT Y

PEČENÁ KUŘECÍ PRSA

na smetanovém pórku
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
3 stroužky česneku
1 lžíce sušené petrželky
2 lžíce hrubozrnné hořčice
4 lžíce slunečnicového oleje
sůl
pepř
400 g kuřecích prsních řízků

1 pórek
500 ml smetany na vaření
Albert (12 %)
175 g zakysané smetany
NP Bio
¼ lžičky mletého
muškátového oříšku
20 g másla

POSTUP:
1. V malé misce smíchejte oloupaný, rozmělněný česnek, petrželku,
hořčici, olej, sůl a pepř.
2. Na očištěných prsních řízcích nařežte 3 zářezy. Poté je potřete ze
všech stran připravenou bylinkovou směsí, včetně zářezů.
3. Z pórku odkrojte nejtmavší zelenou část, podélně jej rozkrojte,
dobře promyjte a ještě jednou listy podélně rozkrojte.
4. V misce spolu prošlehejte metličkou obě smetany se solí,
pepřem a muškátovým oříškem.
5. Zapékací mísu vymažte máslem, vložte do ní pórek, přelijte ho
připravenou smetanovou směsí a vložte zbylé máslo. Nakonec
do mísy klaďte kuřecí prsní řízky a pečte 20 minut
v troubě předehřáté na 220 °C.

Podávejte s vařenými či
šťouchanými brambory,
rýží nebo zeleninovým pyré.
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 522 kcal, 26 % / SACHARIDY: 10 g, 4 % / TUKY: 43 g, 68 % / BÍLKOVINY: 27 g, 38 %

RYCHLÉ RECEPT Y

SLANÉ PALAČINKY

4

porce

30
min

VEGET

s krémovou žampionovou náplní
SUROVINY:
500 ml plnotučného mléka
2 vejce
150 g pohankové mouky
NP Bio
sůl
40 g másla
1 šalotka
250 g žampionů
1 stroužek česneku
pepř
1 lžička sušeného oregana
6 listů kapusty
180 ml smetany na vaření
(12 %)
1 hrst hladkolisté petržele

POSTUP:
1. V míse metličkou vyšlehejte mléko s vejci, přisypte
prosátou pohankovou mouku a špetku soli. Těsto
dejte stranou.
2. V pánvi rozehřáté na střední stupeň rozpusťte 20 g
másla a zpěňte na něm najemno nakrájenou, očištěnou
šalotku. Po 2 minutách vsypte plátky propláchnutých
žampionů, oloupaný, rozmělněný česnek, sůl, pepř
a oregano. Restujte 5 minut.
3. Nakonec vmíchejte omyté, pokrájené listy kapusty
zbavené středových stvolů. Zakryjte pokličkou a duste
5 minut na mírném ohni do změknutí. Vlijte smetanu,
promíchejte a odstavte z ohně.
4. Mezitím ve druhé, nepřilnavé pánvi vytřené máslem
smažte palačinky z připraveného těsta.
5. Palačinky servírujte plněné žampionovokapustovou
směsí, posypané najemno nasekanou petrželí.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 426 kcal, 21 % / SACHARIDY: 37 g, 14 % / TUKY: 23 g, 37 % / BÍLKOVINY: 19 g, 27 %
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Recept na
ROMANTIKU

Letošní Valentýn vychází na neděli, tak si
užijte víkend s láskou jako z filmového
plátna. Vyberte si svůj oblíbený
romantický film, uvařte si k němu
stylovou zamilovanou specialitu
pro dva a o recept na
romantiku máte
postaráno.
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Fotografie: Lucie Čermáková
Foodstyling & text:
Bára Nosková Mosorjaková,
Adéla Srbová

RECEPT NA
ROMANTIKU

Zamilovaná
PIKANTNÍ
PIZZA 1
pizza

SUROVINY:
200 ml vody
7 g sušeného
droždí
270 g hladké
mouky
2 lžičky cukru
krystalu
sůl
40 ml olivového
oleje

TIP NA F
55
min

ILM:

t,

Jíst, vmaet ditova
milo

½ červené
papriky
½ žluté papriky
250 g mozzarelly
200 ml rajčatové
passaty
6 nakládaných
beraních rohů
20 g salámu
s paprikou

POSTUP:
1. V misce promíchejte vlažnou
vodu s droždím a nechte
10 minut odstát.
2. Mezitím do větší mísy prosejte
260 g mouky. Přisypte cukr,
¼ lžičky soli, vlijte 35 ml oleje
a nakonec vzešlé droždí. Rukama
nebo v robotu vypracujte hladké
těsto. Vytvarujte do bochánku,
vložte do misky vytřené zbylým
olejem a potřete i svrchu, aby
těsto neosychalo. Nechte
10 minut odležet.
3. Mezitím nakrájejte omyté papriky
na nudličky a mozzarellu
na kolečka.
4. Na pomoučněném vále těsto
vyválejte do tenké kruhové
placky. Z vyváleného těsta
vykrojte co největší srdce, aby
nezbylo mnoho odpadu,
a opatrně ho přendejte na plech
vyložený pečicím papírem.
5. Těsto pomažte rajčatovou
passatou tak, aby po obvodu
zůstal 1 cm silný okraj. Na
passatu vyskládejte kolečka
mozzarelly, zasypte nudličkami
paprik a obložte beraními rohy
s tenkými plátky salámu.
6. Pečte v troubě předehřáté
na 250 °C 9 minut.
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RECEPT NA
ROMANTIKU

TIP NA F

ILM:

Láskaari
na k

INDICKÁ
TIKKA
MASALA

s rýží
basmati
2

45

+1

BEZ

porce

hod
marinování

20

min

lepku

SUROVINY:
1 lžíce kmínu
1 ½ lžičky mletého
koriandru
1 ½ lžičky mletého
kardamomu
2 ½ lžičky černého pepře
1 lžička mleté skořice
½ lžičky mletého
muškátového oříšku
½ lžičky mletého
hřebíčku
125 g bílého jogurtu
½ citronu
¼ lžičky mletého zázvoru
250 g kuřecích prsních
řízků

2 lžíce slunečnicového
oleje
15 g másla
¼ lžičky kajenského
pepře
5 stroužků česneku
400 g rajčatového pyré
240 ml smetany ke
šlehání (31 %)
½ lžičky mleté sladké
červené papriky
1 lžička mleté kurkumy
sůl
100 g rýže basmati
1 hrst čerstvého
koriandru

POSTUP:
1. Ve střední misce metličkou
promíchejte římský kmín,
koriandr, kardamom,
1 a ½ lžičky pepře, skořici,
muškátový oříšek
a hřebíček. Získáte tak
kořenicí směs garam
masala.
2. Připravte si marinádu.
V misce vidličkou vymíchejte
jogurt, 1 lžíci směsi garam
masala, 1 lžíci citronové
šťávy z vymačkaného
citronu, 1 lžičku pepře
a mletý zázvor. Na kostky
nakrájené očištěné kuřecí
maso naložte do misky
s marinádou. Překryjte fólií
a nechte 1 hodinu
marinovat v lednici.

3. V hlubší pánvi rozehřejte
olej a naloženou směs v ní
restujte 10 minut.
4. Snižte teplotu a přidejte
máslo, kajenský pepř,
očištěný, rozmělněný česnek
a další 1 minutu opékejte.
5. Vlijte rajčatové pyré,
smetanu, vsypte 4 lžičky
koření garam masala,
papriku, kurkumu, sůl
a dobře promíchejte.
Přiveďte k varu a na mírném
ohni 30 minut duste.
6. Během dušení kuřete
uvařte v osolené vodě
podle návodu na obalu
rýži. Hotovou tikka masalu
podávejte s rýží, romanticky
v mističkách a posypanou
čerstvým koriandrem.

RECEPT NA
ROMANTIKU

STEAK Z HOVĚZÍ
SVÍČKOVÉ s omáčkou

z červeného vína
2

porce

F I L M:

min

SUROVINY:
100 ml smetany (30 %)
100 ml plnotučného mléka
20 g másla
400 g brambor typu C
sůl
pepř
1 lžička mletého
muškátového oříšku
200 g smetanového sýra
Philadelphia
100 g sýra Gruyére

Vodu s bujónem nahraďte
hovězím vývarem, máte-li
jej doma uschovaný.

e

oug
R
n
i
l
u
o
M

TIP NA

70
450 g hovězí svíčkové
20 ml oleje
1 šalotka
5 g hladké mouky
300 ml vody
1 kostka hovězího bujónu
300 ml suchého červeného
vína
½ lžíce medu
1 lžička balsamikového octa
½ hrsti hladkolisté petržele

POSTUP:
1. V misce metličkou promíchejte smetanu s mlékem
a dejte stranou. Zapékací mísu vymažte 10 g másla.
Oloupané, omyté brambory nakrájejte na tenké plátky
a ihned skládejte do vymazané zapékací mísy.
2. Obložené dno mísy osolte, opepřete a posypte
trochou muškátového oříšku. Potřete v tenké vrstvě
smetanovým sýrem a pokračujte další vrstvou
připravených brambor. Nakonec podlijte smetanovou
směsí a posypte strouhaným sýrem Gruyére. Pečte
v troubě předehřáté na 180 °C 50 minut dozlatova.
3. Před dopečením brambor začněte připravovat steaky
s omáčkou. Maso vyndejte 30 minut před přípravou
z lednice. Potřete je v dlaních olejem, osolte, opepřete
a nechte odstát.
4. Do středního kastrůlku vložte zbylé máslo. Vsypte
oloupanou, najemno nakrájenou šalotku a nechte
zesklovatět. Přisypte mouku a 1 minutu restujte.
Za stálého míchání vlijte vodu a rozdrobte bujón.
Metličkou šlehejte do rozpuštění bujónu. Poté vlijte
víno, med a ocet. Míchejte a vařte tak dlouho, dokud
se omáčka nevyvaří do zhoustnutí konzistence medu.
Sceďte, osolte a opepřete.
5. Rozpalte litinovou pánev na maximum. Poté na ni
vložte steaky a z každé strany opékejte 2–3 minuty dle
výšky masa. S masem během opékání nijak nehýbejte.
Nakonec maso dejte stranou a zakryté nechte ještě
5 minut odpočinout.
6. Na talíře vlijte omáčku, přidejte porci gratinovaných
brambor a nakonec položte steak. Brambory posypte
najemno nasekanou petrželkou.
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RECEPT NA
ROMANTIKU

TIP NA F

ILM:

t
DeníkoBvéridge
Jones

ZMRZLINOVÉ
SENDVIČE

POSTUP:
1. Zmrzlinu nechte povolit při pokojové
teplotě, tak aby se dala roztírat.
Prkénko o rozměru 20 × 30 cm
přetáhněte potravinářskou fólií a po
celé ploše potřete zmrzlinou ve vrstvě
vysoké 1 cm. Zakryjte další vrstvou
+2
8–10
75
VEGET
hod
sendvičů
min
fólie a dejte na 2 hodiny zamrazit.
mrazení
2. Upečte sušenky. Elektrickým mixérem
vyšlehejte olej s cukrem 3 minuty.
SUROVINY:
60 g holandského
Přidejte prášek do pečiva, sůl, prosátý
1 l malinové
kakaa
kakaový prášek, instantní kávu,
zmrzliny
½ lžičky instantní
vanilkový extrakt a šlehejte další
125 ml
kávy
1 minutu. Zpomalte otáčky a přisypte
slunečnicového
½ lžičky
150 g mouky, vlijte 2 lžíce vody
oleje
vanilkového
a zapracujte. Přisypte zbylou mouku
225 g třtinového extraktu
a další 2 lžíce vody. Vzniklé těsto by
cukru
310 g hladké
nemělo být lepivé. V případě potřeby
½ lžičky prášku
mouky
přidejte více vody nebo naopak
do pečiva
4 lžíce vody
mouky.
¾ lžičky soli
3. Na lehce pomoučený vál těsto
vyklopte a vyválejte je na 3 mm tenký
22
plát. Pomocí cukrářského tvořítka

ve tvaru srdce

nebo podle nakreslené šablony
vykrajujte srdce o délce 5–7 cm
a klaďte je na plech vyložený pečicím
papírem. Nakonec do srdcí špejlí
propíchejte dírky a dejte sušenky na
10 minut do mrazáku.
4. Po vyndání z mrazáku je pečte
v troubě předehřáté na 180 °C
8 minut. Po vyjmutí z trouby nechte
sušenky 3 minuty chladnout a
poté je přendejte na mřížku, kde
vychladnou na pokojovou teplotu.
5. Před podáváním vyjměte zmrzlinu
z mrazáku. Odstraňte vrchní fólii
a stejným vykrajovátkem, které
jste použili na sušenky, vykrojte ze
zmrzliny srdce. Ta vkládejte mezi
2 sušenky. Ihned podávejte nebo
ještě vložte na 1 hodinu do mrazáku,
aby k sobě sušenky se zmrzlinou
přimrzly.

RECEPT NA
ROMANTIKU

TIP NA

Cheesecake můžete ozdobit
i lyofilizovanými jahodami
nebo malinami.

F I L M:

Čokoláda

Valentýnský

CHEESECAKE
1

cheesecake

30
min

+2

hod
odležení

VEGET

SUROVINY:
350 g sušenek Oreo
3 lžíce holandského
kakaa
113 g másla
450 g 70% čokolády
300 g mascarpone
350 g čerstvého sýra

Lučina
2 lžíce cukru moučky
2 lžičky vanilkového
extraktu
300 ml smetany ke
šlehání (30 %)
150 g čerstvých jahod
4 lžíce medu

POSTUP:
1. Sušenky Oreo dejte do mixéru a rozmixujte je najemno. Sušenkový prach vsypte do misky
spolu s 1 lžící kakaa, rozpuštěným máslem a vše rukou promíchejte, až vznikne lepivá hmota.
2. Dno i boky okrouhlé formy o velikosti 20 cm vyložte pečicím papírem. Díky tomu se
cheesecake snáz vyndá ven. Přimačkejte připravenou hmotu na dno dortové formy a vytvořte
asi 3 mm silné dno. Zbytek směsi vtlačte do boků formy. Takto připravený korpus dejte chladit
do mrazáku, než připravíte krém.
3. V mikrovlnné troubě rozpusťte 300 g čokolády nalámané na kousky. V míse ručním mixérem
prošlehejte mascarpone s Lučinou. Pak přidejte 2 lžíce kakaa, cukr, vanilkový extrakt a opět
prošlehejte. Pomalu přilijte teplou rozpuštěnou čokoládu a promíchejte. Nakonec vlijte
200 ml smetany a vše vyšlehejte ho hladkého krému. Pokud se vám bude zdát krém moc tuhý,
nahřejte ho trochu nad vodní lázní a znovu vyšlehejte. Náplň vlijte na vychlazený korpus
a dejte na 2 hodiny odležet do lednice.
4. Mezitím si připravte polevu a jahody. Na kousky nalámejte 50 g čokolády a rozpusťte ji
v mikrovlnné troubě. Do rozpuštěné čokolády namočte po jedné jahody do poloviny jejich
velikosti a dejte je zaschnout na pečicí papír.
5. Zbylou čokoládu nalámejte na kousky a dejte do misky spolu s medem. V hrnci zahřejte zbylou
smetanu k bodu varu a přilijte ji do čokolády s medem. Důkladně stěrkou promíchejte na
hladkou polevu.
6. Polevou pokojové teploty polijte připravený cheesecake. Nakonec ho ozdobte jahodami
a podávejte.
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Zkuste

S NÁMI
10

Mila je vášnivá,
přitom tak něžná.
Silná, a přece křehká.
Plná intenzivní
chuti, přesto tajemná
a nekonečně lehká.
Mila... je jen jedna.
Jedinečná křehká
oplatka s jemnou
smetanovou náplní
a s hladkou vrstvou
polevy na povrchu.
Překvapte s Milou
na Valentýna.

VEGET

min

VALENTÝNSKÝ TRIFLE

s Milou a malinami

SUROVINY:
250 g zakysané
smetany
100 g smetany
ke šlehání (30 %)

20 g cukru krupice
2 ks oplatek Mila
100 g čerstvých malin

POSTUP:
1. Obě smetany a cukr vyšlehejte ručním mixérem do hladkého krému.
Milu nakrájejte na kostičky a dejte stranou.
2. Do připravených skleniček vkládejte střídavě vrstvu smetanového krému,
pak vrstvu čerstvých malin a nakonec vrstvu oplatek Mila.
3. Všechny vrstvy opakujte, až budete mít skleničky plné.

Vyhlášení soutěže
Z LEDNOVÉHO ČÍSLA

ého čísla:
Výherci z lednov

Ja n a F .
R y c h lý c
h
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Děkujeme za vaše
krásné recepty a fotky
z lednové facebookové
soutěže a gratulujeme
výhercům k dárkové
kartě.

Další soutěž bude vyhlášena v březnovém čísle
Albert magazínu.
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/ advertorial

2

porce

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

JEN PRO VÁS

V únoru slaví svátek svatý Valentýn a my i nadále pokračujeme ve znamení zdravého životního
stylu. Spolu se svou láskou si procvičte šedou mozkovou kůru a za správně vyplněnou tajenku
můžete vyhrát dárkovou kartu v hodnotě 300 Kč na nákup v síti prodejen Albert.

Křížovka
NÁS BAVÍ

Jak se zapojit?
Vyluštěte únorovou křížovku a tajenku zašlete do 10. 2. 2021 na adresu redakce Albert
magazínu: Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte na webu www.albert.cz/
/tajenka přímo do formuláře. Výherce křížovky z čísla 1/2021: Anděla Olejníková, Bučovice.
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HOST

do kuchyně

MENU

Zuzany Klingrové

Fotografie: Lucie Čermáková
Foodstyling: Bára Nosková Mosorjaková
Text: Zuzana Klingrová
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Do únorového čísla Albert magazínu jsme
pozvali jednu z nejznámějších českých jógových
instruktorek, Zuzku Klingrovou. V zajímavém
rozhovoru se dočtete, jak díky pohybu porazit
zimní „depku“, a jednoduchou sestavičku si
můžete zacvičit doma. Navíc poradila čtyři
recepty, díky kterým pročistíte své tělo.

HOST DO KUCHYNĚ

Zuzko, ty jsi především učitelka jógy
a jógové terapie. Proč si myslíš, že je
pohyb důležitý?
Pohyb je důležitý nejen pro naši psychiku, ale
také pro správnou činnost všech tělesných
systémů. Pokud mohu mluvit speciálně
o józe a jógové terapii, tam je výzkumy
prokázán vliv například na produkci
hormonů, jako je serotonin, dopamin, ty nám
pomáhají k psychické pohodě a pocitu štěstí,
což je právě v této době důležité.

prostředí. Kvalitní potraviny mají svůj smysl,
a to nejen z pohledu živin, ale také z pohledu,
jak zatěžují náš organismus.

Je únor, co bys doporučila našim
zákazníkům vybírat a zařadit do jídelníčku
nyní a v následujících jarních měsících
a proč?
Toto téma jsem hodně podrobně popsala
ve své první knize Jóga po celý rok, kde
jsem zmínila nákupní seznamy, recepty,
ájurvédské terapie a jógové techniky pro
jednotlivá roční období. Nyní, až přibližně
Proč tě nadchla právě jóga a jak ses
do poloviny března, nás bude ovládat
dostala k tomu, zasvětit jí svůj život?
ájurvédská dóša kapha s podtóny váty.
Nebyla to láska na první pohled, ale vracela
Kapha je kombinací elementu země a vody.
se mi neustále do života, až jsme si k sobě
To v nás vyvolává lenost, letargii, pomalost,
našly cestu. Miluju anatomii, fyziologii, baví
ať už na úrovni fyzické, či psychické. Avšak
mě zkoumat pohyb těla a činnost vnitřních
záleží na tom, jaké je venku počasí, protože
orgánů. Během studií jógy na univerzitě
nás ovlivňují i již zmíněné podtóny dóši
v USA jsem se dostala k jógové terapii,
váty, element vzduchu a éteru. To přináší
výzkumům. Tam došlo k hlubšímu poznání
roztěkanost, nestabilitu, zejména na
jógy a k lásce na celý život.
psychické úrovni. Pokud je větrno, sucho
Napsala jsi knihu Jóga po celý rok a nyní
a mráz, pak právě váta nás bude více ovládat.
jsi vydala pokračování Jógou proti úzkosti
Pokud bude sníh, bláto, ucítíme více kaphu
a strachu. To je aktuální pro poslední
a tomu je třeba podřídit i stravu. Pro vátu
měsíce, kdy jsou kvůli omezením zavřené
zařadit více potraviny se sladkou chutí,
posilovny a sportoviště. Co bys poradila
mrkev, brambory, kukuřici, nemusíme se
čtenářům, jaký pohyb zařadit, když máme
bát používat olej, například přepuštěné
takzvaně depku?
máslo – ghí. Naopak kapha potřebuje
Zde platí méně je více. Hodně z nás má
odlehčit, vhodný je například květák,
tendence ve stresu si fyzicky „naložit“, jít
luštěniny, a pokud je jíte, tak bílé maso
běhat maraton, boxovat, ale v tuto chvíli
v menším množství. Na jaře se pak ztrácí
pomohou více pomalejší aktivity a nejvíce
podtóny váty a plně nás ovládá kapha, což
dechové techniky, meditace. Při správném
mnozí pociťují ve formě jarní únavy.
dýchání dochází k harmonizaci stresové
Myslíš si, že se dá jídlem zlepšit psychický
reakce „boj a útěk“, která je spojena se
stav a nálada? Co bys ráda našim
sympatickým nervovým systémem.
zákazníkům vzkázala jako pozitivní
V okamžiku, kdy zařadím vhodnou
dechovou techniku, pak dochází ke stimulaci zprávu pro tento rok?
parasympatického nervového systému, tedy No jasně. Není náhoda, že se říká, žaludek
je náš druhý mozek. Strava velmi intenzivně
reakce „trávení a odpočinek“. Právě toto je
vysvětleno v mé nové knize a je její nedílnou ovlivňuje náladu. Například zkuste si
vzpomenout, jak vám je, pokud sníte příliš
součástí. Často svým studentům
hub, které jsou těžké. Cítíte se zpomaleni, nic
a klientům říkám, pokud mám hodně
se vám nechce. Tělo si říká o prostor a čas
starostí, povinností a těžkostí v životě mimo
podložku, pak na podložce ubírám. Pokud je je strávit. Pak jsou naopak potraviny, které
nás zrychlují, což může být obtížné, zejména
život mimo podložku procházkou růžovým
pokud naše mysl má tendence být nestabilní,
sadem, pak vyhledávám výzvy na podložce.
zrychlená, až úzkostná.
To neplatí jen u jógy.
Co bych vzkázala? Co považuji za důležité,
Co pro tebe znamená „Stojí za to jíst
a to jak ve stravě, tak v aktivitách, je
lépe”?
pravidelnost a řád. To nám pomůže najít
Přemýšlet o tom, co dávám do svého těla.
psychickou stabilitu a pak jsme schopni ustát
Mnozí přemýšlí o tom, jaký krém nebo zubní
i ty nejtěžší bouře, které nám život přináší.
pastu použijí, ale pak „šetří“ na potravinách.
Přeji všem hodně zdraví, klidnou mysl
Je důležité kontrolovat obě cesty. Tedy to, co
a vnitřní stabilitu.
dávám svému tělu z vnějšího, ale i vnitřního
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HOST DO KUCHYNĚ

POLOVIČNÍ POZICE PÁNA RYB

– ardha maričíjásana

Posaďte se na podložku a propněte obě dolní končetiny. Pokrčte
pravou dolní končetinu a položte patu vedle levého kyčelního
kloubu. Pokrčte levou dolní končetinu a položte chodidlo z vnější
strany pravého stehna. Chytněte oběma rukama levé koleno
a s nádechem se vytáhněte z pasu, přitáhněte břicho k levému
stehnu. Uvědomte si spojení sedacích kostí se zemí i prostor mezi
pánví a hrudníkem. S výdechem vtáhněte dno pánevní dovnitř
a vzhůru, pupík k páteři. Pravá paže drží levé koleno, levou paži
položte za záda, co nejblíže k páteři. S každým výdechem procházíte
do hlubší rotace páteře, až se pravé podpaží dostane nad levé
koleno. Zvolte variantu, kdy pravé předloktí položíte z vnější strany
levého stehna. Existuje více variant postavení pravé paže, zvolte tu,
která vám je nejpříjemnější. Opakujte i na druhou stranu.
Tato pozice velmi intenzivně pomáhá při problémech se zácpou,
při menstruaci. Stimuluje játra i ledviny.

PŘEDKLON V SEDU STRANOU POD ÚROVNÍ KOLENA

– džanu šíršásana

Posaďte se na podložku, propněte obě dolní končetiny. Jemně chyťte hýžďové svaly,
odtáhněte je od sedacích kostí. Vnímejte spojení sedacích kostí se zemí. Pokrčte
levou dolní končetinu, otočte koleno do strany a položte chodidlo na vnitřní stranu
stehna. Vytáhněte se z pasu, s výdechem zapojte svaly dna pánevního, vtáhněte
podbřišek dovnitř. Pomalu přecházíte do předklonu. Zkuste si představit, že pravé
stehno chcete dostat do prostoru pánve, hrudníku. Vnímejte jemný posun trupu
směrem doprava, nad stehno (pupík je přesně nad středem pravého stehna). Pokud
potřebujete, použijte provaz na praktikování jógy a položte přes bříško pravého
chodidla. Pokud zvládnete, chytněte se za chodidlo. Zkuste kost pod palcem pravé
nohy tlačit do dlaní nebo provazu. Kontrolujte zapojení svalů na přední straně
pravého stehna, dna pánevního, břišních svalů i spojení pánve se zemí. Nespěchejte
a nechte čas na přirozené protažení. Opakujte i na druhou stranu.
Tato pozice má zklidňující účinky pro nervovou soustavu. Pomáhá při stavech
jemné deprese, úzkosti, při bolestech hlavy i menstruačních bolestech. Vhodná je
při nespavosti, pískání v uších nebo bolestech hlavy.

OBRÁCENÝ PŘEDKLON V SEDU STRANOU S HLAVOU
KE KOLENU

– parivrtta džanu šíršásana
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Výchozí pozicí je předklon v sedu. Z této pozice unožte stranou
propnutou levou dolní končetinu. Pravá zůstává pokrčená. Zkuste si
uvědomit zapojení svalů z vnější strany stehen a pocit, že vnitřní stranu
stehen otáčíte vzhůru. S nádechem se vytáhněte z pasu a s výdechem
položte levé předloktí na zem z vnitřní strany levého kolena. Pravou paži
s nádechem zvedněte vzhůru a s výdechem vytáhněte přes hlavu ke
špičce levého chodidla. Pomalu procházejte do hlubšího úklonu, vnímejte
otevírání pravé poloviny trupu a otáčení hlavy vzhůru ke stropu. Pokud
zvládnete, chytněte se oběma rukama za špičku levého chodidla. Můžete
přejít až do varianty přitažení hlavy ke kolenu, pozor, obě poloviny pánve
zůstávají spojené se zemí. Opakujte i na druhou stranu.
Tato pozice podporuje trávení, stimuluje játra, ledviny i ostatní orgány
v oblasti břicha.

HOST DO KUCHYNĚ

1.

PULZACE POZICE KOČKY A POZICE KRÁVY

– mardžariásana
– bidalásana
2.

Klekněte si na všechny čtyři, kolena od sebe na šířku kyčlí
a kolena pod kyčle. Položte dlaně pod ramena, roztáhněte prsty
na rukou a zkontrolujte, že prostředníčky směřují k hornímu
kraji podložky. Otočte lokty směrem nad malíčky. S výdechem
vtáhněte dno pánevní dovnitř, vzhůru, bedra vzhůru, lopatky od
sebe a hlavu mezi paže. S nádechem zatlačte stehna proti sobě,
vytáhněte se z pasu, zatlačte dlaně do podložky a přitáhněte
lopatky k sobě. Podívejte se směrem před sebe a otevřete
hrudník.
Střídání těchto dvou pozic v rytmu dechu navrací přirozenou
pružnost páteře, protahuje zadní i přední polovinu těla,
masíruje vnitřní orgány a vrací jim přirozený prostor. Přináší
pocit radosti a energie.

POZICE ŠTĚNĚTE V PROTAŽENÍ
NEBO TAKÉ SRDEČNÍ ČAKRY

– anahátásana

Přejděte do kleku na všechny čtyři a na špičkách prstů se
vytáhněte dopředu. Pomalu položte dlaně a čelo na zem. Pozor,
nechte kolena a kyčle v jedné přímce. S výdechem vtahujte pupík
k páteři, zkuste vnímat jemné odtažení pánve od stehen. Zkuste
zvednout paže od podložky a jen špičky prstů nechte spojené se
zemí. Prodýchejte. Pokud vás netrápí bolesti ramen, bederní
a krční páteře, můžete přejít k těžším variantám této pozice, kdy
pokládáte bradu a postupně i hrudník na zem.
Tato pozice pomáhá uvolnit tenzi svalů v oblasti ramen,
hrudníku, bederní páteře, kompenzovat dlouhé sezení
v práci. Otevření hrudníku pomáhá okysličení srdce, tvoří
prostor pro plíce. Jemný tlak na čelo stimuluje produkci
melatoninu, který pomáhá řídit biorytmy a spánkové vlny.

POZICE SFINGY

– salamba bhudžangásana
Položte se na břicho, spojte předloktí (chytněte se rukama
za paže – protilehlé lokty), zatlačte lokty do podložky a poté
uvolněte předloktí, položte na podložku. Zkontrolujte, že
prostředníčky směřují k hornímu kraji podložky, roztáhněte
prsty na rukou a tlačte klouby pod prsty do země, předloktí
i lokty. Vnímejte pohyb ramen dozadu a dolů, zapojení svalů
mezi lopatkami. Vnímejte správné zapojení svalů dolních
končetin, přední i vnitřní stranu stehen, hýžďové svaly, pánev
tlačíte směrem dopředu a dolů. Prodýchejte.
Tato pozice masíruje játra i slezinu, pomáhá uvolnit vnitřní
napětí, tenzi, negativní emoce. Posiluje zádové svaly, otevírá
oblast hrudníku.
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

Mangový chia
Energetická snídaně či svačina,
konzumujte maximálně 2 hodiny před
cvičením. Pokud by vám chia směs moc
zhoustla, během mixování přilijte ještě
trochu kokosového mléka nebo vody.

ZMRZLINOVÝ
KRÉM
2

porce

15

min

+1

hod
namáčení

VEGET

SUROVINY:
2 manga
125 g borůvek
50 g chia semínek
200 ml kokosového mléka
4 lžíce řeckého jogurtu
1 lžíce mleté skořice
½ lžíce kurkumy
1 lžíce javorového sirupu
50 g lesní směsi mraženého ovoce
1 hrst plátků mandlí

POSTUP:
1. Oloupané 1 a ½ manga nakrájejte na kostky a vložte
v uzavíratelném sáčku alespoň
na hodinu do mrazáku. Borůvky
též vložte do uzavíratelného
sáčku a zamrazte.
2. Z chia semínek odeberte
2 lžičky a nechte je stranou na
ozdobu. Zbylá chia semínka
namočte do kokosového mléka
na 1 hodinu.
3. Nabobtnalou chia směs přelijte
do mixéru. Přidejte mražené
mango, jogurt, skořici, kurkumu
a javorový sirup. Rozmixujte do
konzistence jemné zmrzliny.
Přelijte do výšky připravených sklenic.
4. Do zbylé mangové směsi vsypte
¾ množství zmražených borůvek, přidejte mražené ovoce
a opět rozmixujte dohladka.
Dolijte do sklenic.
5. Podávejte posypané kostičkami
ze zbylé půlky manga, mraženými borůvkami, chia semínky
a plátky mandlí.
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

Birjání je smažená rýže oblíbená především v Indii. Můžete

vyzkoušet tuto lehkou vegetariánskou verzi nebo přidat kuřecí
či krůtí maso. Obsahuje vyvážené množství sacharidů, vlákniny
a díky kešu oříškům také zdravé tuky. Můžete jíst maximálně
2 hodiny před cvičením nebo nejméně 30 minut po něm.

Rýžové

BIRJÁNÍ
4

porce

35
min

30

min
namáčení

VEGAN

SUROVINY:
200 g rýže basmati
4 lžíce kokosového oleje
2 lžičky sušeného zázvoru
1 lžička mleté skořice
¼ lžičky mletého hřebíčku
½ lžičky kurkumy
450 ml vody
3 mrkve
100 g mražených zelených fazolek
80 g rozinek
50 g kešu oříšků
1 hrst čerstvého koriandru

POSTUP:
1. Rýži předem namočte na 30 minut do vody. Slijte, propláchněte
a nechte okapat.
2. V rozehřátém středně velkém hrnci nechte rozpustit 3 lžíce
oleje. Vsypte koření a restujte 1 minutu. Přidejte rýži a opékejte
2 minuty, dokud se olej nevstřebá. Podlijte vodou a přiveďte
k varu. Stáhněte plamen a nechte 10 minut probublávat.
3. Přisypte očištěnou, na nudličky nakrájenou mrkev, fazolky
a vařte dalších 10 minut do změknutí rýže.
4. Na pánvičce rozehřejte zbylý olej a opečte na něm rozinky
a kešu 5 minut dozlatova.
5. Hotovou rýži načechrejte vidličkou a postupně vmíchejte
rozinky s kešu.
6. Servírujte posypané koriandrem.
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

BYLINKOVÁ
ČOČKA

s růžičkovou
kapustou
2

porce

45
min

VEGAN

SUROVINY:
4 lžíce olivového oleje
1 červená cibule
150 g zelené čočky
2 stroužky česneku
300 ml vody
1 kostka zeleninového bujónu
3 hrsti čerstvé petrželky
3 hrst čerstvé pažitky
4 jarní cibulky
mořská sůl
200 g růžičkové kapusty
1 citron
10 g dijonské hořčice
1 lžíce javorového sirupu

Bylinkovou čočku si dejte jako

lehkou večeři, která doplní vlákninu,
minerály i vitaminy.
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POSTUP:
1. Ve velkém hrnci rozehřejte
2 lžíce oleje a orestujte oloupanou, najemno nakrájenou
½ červené cibule dosklovata.
Vsypte propláchnutou, okapanou čočku, očištěný, najemno
nasekaný česnek a za stálého
míchání restujte 5 minut. Podlijte
vodou, vsypte rozdrobený bujón
a vařte odkryté 20 minut než se
voda vyvaří.
2. Po uvaření odstavte z ohně
a vmíchejte najemno nasekanou
petrželku, 2 hrsti nasekané pažitky, kolečka 2 jarních cibulek a sůl.

Nechte stranou vychladnout.
3. Ve větším hrnci rozehřejte zbylý
olej, vsypte očištěné půlky růžičkové kapusty, kolečka bílé části
jarních cibulek a sůl. Restujte na
mírném ohni za stálého míchání
4 minuty. Poté přidejte šťávu
z citronu. Na ohni nízké intenzity
povařte ještě dalších 5 minut.
Nechte lehce zchladnout. Promíchejte s bylinkovou čočkou.
4. V jiné, menší misce vyšlehejte
hořčici s javorovým sirupem
a touto směsí pokapejte čočkový
salát. Ozdobte kolečky z druhé
půlky cibule a zbylou pažitkou.

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

QUINOOVÝ
SALÁT

s křupavou
okurkou
2

porce

35
min

VEGET

SUROVINY:
125 g quinoy
sůl
40 ml olivového oleje
25 ml jablečného octa
½ citronu
1 lžíce plnotučné hořčice
pepř
60 g rukoly
½ okurky
3 ředkvičky
125 g mozzarelly
1 hrst čerstvé máty
2 lžíce sezamových semínek
1 lžička chilli vloček

Quinoa obsahuje velké množství

rostlinných proteinů, tedy látek
potřebných k budování svalové hmoty.
Salát je proto po cvičení ideálním
jídlem. Jezte nejméně 30 minut po
tréninku. Quinou můžete uvařit
i v zeleninovém vývaru.

POSTUP:
1. Quinou uvařte v osolené
vodě podle návodu na
obalu. Dávejte pozor, aby
se nerozvařila. Nechte ji
okapat a vychladnout.
2. V misce vyšlehejte olej
s octem, šťávou z citronu,
hořčicí, solí a pepřem
v jemný dresink.
3. Omytou okurku a ředkvičky
nakrájejte na kolečka.
4. V míse zlehka promíchejte
quinou s dresinkem, zeleninou, pokrájenou mozzarellou a ½ hrsti máty. Před
podáváním salát posypte
sezamem, podle chuti chilli
vločkami a mátou.

33

Rady

ŘEZNÍKA

RADY ŘEZNÍKA

Mleté maso
Klasika každého řeznictví, ale podle jeho
čerstvosti poznáte to skutečně dobré.
V Albertu se můžeme nově pochlubit,
že se to naše stalo vítězem spotřebitelského
testu Blesku na konci minulého roku.
Tak přijďte do našeho řeznictví pro vítěze!
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Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Srbová / Text: Kateřina Krásná

RADY ŘEZNÍKA

Z jakého masa
JE PŘIPRAVENO?

Mleté maso v Albertu najdete vepřové, hovězí a mix
vepřového a hovězího masa. Mletím masa se naruší
struktura vláken a díky tomu maso změní své vlastnosti.
Stačí mu velmi krátká doba tepelné úpravy, zároveň se ale
namletím velice zkracuje jeho trvanlivost.

Tip

NA SNADNOU PŘÍPRAVU
U nás v Česku je tradičně z mletého masa
připravována sekaná, karbanátky, masové koule,
tatarák či plněné papriky. Své místo v naší kuchyni
už ale našly i evergreeny světové kuchyně, jako jsou
například boloňské špagety, chilli con carne, burgery
nebo skotská vejce.

Rady

PŘI NÁKUPU A SKLADOVÁNÍ

Naše vepřové & hovězí
mleté maso je vítězem
spotřebitelského testu
Blesku 2020.

Maso je možné skladovat maximálně 6 měsíců a i zde platí,
že čím dříve se i zmrazené mleté zpracuje, tím lépe. U mrazení
mletého masa je důležité před zmrazením odstranit z balení
veškerý vzduch, nemrazit tedy v původním balení v krabičce,
ale například zavakuovat do sáčku, případně zabalit
do mikrotenového sáčku a odstranit vzduch z balení pouhým
stlačením. Pokud zůstane v balení vzduch, tak se do tohoto
vzduchu uvolní vlhkost z masa, vznikne takzvaný výmraz (ledové
krystaly uvnitř balení) a maso ztrácí svoji typickou chuť
a stává se takřka nepoživatelným. Mleté maso rozmrazujte
těsně před tepelnou úpravou. Zabrání se tím případnému
pomnožení mikroorganismů.

QR KÓD S INSPIRACÍ PRO VÁS
Váháte, jak maso správně zpracovat, nebo hledáte
zajímavé tipy a rady?
• Načtěte svým mobilním telefonem QR kód umístěný
na etiketě masa pod značkou Albert.
• Na jedno kliknutí získáte informace, jak s masem
zacházet, nebo inspiraci v podobě receptů pro váš
skvělý oběd či večeři.
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RADY ŘEZNÍKA

Tradiční recept
PLNĚNÉ PAPRIKY

v rajské omáčce
4

porce

70
min

Rajskou omáčku
můžete připravit
i z konzervovaných
rajčat.
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SUROVINY:
1 tukový rohlík
100 ml polotučného
mléka
2 cibule
500 g mletého masa
vepřového & hovězího
Albert
1 snítka čerstvé
petržele
1 stroužek česneku
1 vejce
sůl
pepř
2 papriky bílé
2 papriky sladké NP Bio
1 lžíce slunečnicového
oleje
2 lžíce másla

80 g hladké mouky
500 g rajčat
150 ml rajského
protlaku
1 kostka hovězího
bujónu
1 sušený bobkový list
5 kuliček nového koření
1 lžička skořice
1 lžička perníkového
koření
100 g cukru krystalu
600 ml vody
1 lžička octa

POSTUP:
1. Rohlík nakrájený na menší kousky vložte
do misky, zalijte mlékem a dejte stranou.
2. Jednu cibuli oloupejte, nakrájejte na
kostičky a vložte do mísy. Přidejte maso,
nasekané lístky petržele, oloupaný,
prolisovaný stroužek česneku,
vejce, ½ lžičky soli a špetku pepře.
Z namočeného rohlíku vymačkejte
a odlijte přebytečné mléko. Rohlík
přidejte do mísy a důkladně promíchejte.
3. Z omytých paprik vyřízněte stopku,
opatrně odstraňte semínka a bílá žebra,
aniž byste porušili zbytek papriky.
Naplňte je masovou směsí, upěchujte
a na rozpáleném oleji ze všech stran
osmahněte.
4. Připravte si omáčku. Zbylou cibuli
oloupejte a nasekejte najemno. V hrnci
rozpusťte máslo a orestujte na něm cibuli
dozlatova. Zasypte moukou a osmažte.
Přidejte rajčata nakrájená na kostičky,
rajský protlak, bujón, bobkový list, nové
koření, skořici, perníkové koření, cukr
a lžičku soli. Zalijte vodou, promíchejte
a přiveďte k varu.
5. Pak do omáčky přidejte připravené
papriky a duste 35 minut.
6. Papriky, bobkový list a nové koření
z hrnce vyjměte. Přidejte ocet,
promíchejte a propasírujte.
7. Papriky vraťte zpět do omáčky, prohřejte
a podávejte s rýží nebo houskovými
knedlíky.

RADY ŘEZNÍKA

Minutka
KOFTY

se sýrem feta
4

porce

30
min

+30

min
odležení

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 čerstvá chilli paprička
1 pomeranč
4 snítky čerstvé máty
4 snítky čerstvého
koriandru
2 jarní cibulky
700 g mletého masa
vepřového & hovězího
Albert

Kofty můžete péct i v troubě.
Rozložte je na plech vyložený pečicím
papírem a pečte na 190 °C 20 minut.

250 g řeckého jogurtu
150 g fety
sůl
pepř
1 lžička mletého
římského kmínu
20 ml řepkového oleje
1 stroužek česneku
1 citron

POSTUP:
1. Omytou chilli papričku zbavte semínek a nakrájejte
na tenké plátky. Z dobře omytého pomeranče
nastrouhejte kůru, lístky máty a koriandru
nasekejte najemno, jarní cibulku nakrájejte na
kolečka a vše vložte do mísy.
2. Přidejte mleté maso, 50 g jogurtu, rozdrobenou
fetu, lžičku soli, špetku pepře, římský kmín
a důkladně promíchejte a nechte v chladničce
30 minut odležet.
3. Masovou směsí obalte dřevěné nebo kovové
špízové jehly. Vytvarujte do šišek a opečte ze všech
stran na rozpáleném oleji v grilovací pánvi.
4. Připravte si dip. V misce promíchejte zbylý jogurt,
špetku soli a pepře a oloupaný, prolisovaný
stroužek česneku.
5. Kofty zakápněte citronem a podávejte
s jogurtovým dipem.
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RADY ŘEZNÍKA

Inspirace ze zahraničí
PASTÝŘSKÝ
KOLÁČ
SUROVINY:
1 kg brambor typu C
sůl
20 g másla
200 ml plnotučného
mléka
mletý muškátový oříšek
1 vejce
1 cibule
2 mrkve
1 lžíce olivového oleje
3 stroužky česneku
800 g mletého masa
vepřového & hovězího
Albert
pepř
20 g hladké mouky

4

porce

55
min

1 lžíce rajčatového
protlaku
250 ml vody
1 kostka hovězího
bujónu
1 lžička worcesterské
omáčky
1 snítka čerstvé
petržele
1 snítka čerstvého
tymiánu
1 snítka čerstvého
rozmarýnu
200 g mraženého
hrášku

POSTUP:
1. Připravte si bramborovou kaši. Brambory
oloupejte a nakrájejte na kostky, vložte do
hrnce a vařte v osolené vodě doměkka. Pak je
ručním šlehačem spolu s máslem a horkým
mlékem rozmixujte dohladka. Přidejte ½ lžičky
soli, špetku muškátového oříšku, žloutek
a důkladně promíchejte.
2. Cibuli a mrkev oloupejte. Cibuli nakrájejte
najemno, mrkev na kostičky. Společně orestujte
v pánvi na rozpáleném oleji. Přidejte oloupaný,
prolisovaný česnek, mleté maso a pokračujte

v restování. Osolte a opepřete, zaprašte
moukou a promíchejte.
3. Přidejte rajčatový protlak, vodu, bujón,
worcesterskou omáčku, omytou, nasekanou
petržel, tymián a rozmarýn. Vařte do
zhoustnutí. Nakonec vsypte hrášek.
4. Masovou směs přendejte do zapékací
mísy. Poté pomocí lžíce na ni rozprostřete
bramborovou kaši až do okrajů zapékací mísy.
5. Pečte 15 minut v troubě předehřáté na 200 °C
dozlatova.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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A je to

A je to

Nakládaná ZELENINA

Jak připravit rychlou nakládanou zeleninu, najdete v našich únorových videích
Albert. Zelenina upravená tímto způsobem je velmi chutná, zachovává si
v sobě hodně vitaminů a hodí se k masovým i zeleninovým jídlům.

Nakládaná
cibule
Nakládaná
ČERVENÁ ŘEPA
250
ml

20
min

+2

hod
marinování

VEGAN

ZAPEČENÉ
BRAMBORY

Nakládaná
cuketa

SUROVINY:
1 řepa
2 stroužky česneku
¼ hrsti čerstvého kopru
200 ml octa
½ lžíce hořčičného semínka
5 kuliček černého pepře
1 bobkový list
1 lžíce cukru
½ lžíce soli
250 ml vody

francouzské

4× jinak

ZAPÉKANÉ
BRAMBORY
se špenátem
2

se salsou
se špenátem

Nakládané
zelí

POSTUP:
1. Plátky oloupané řepy vložte do
uzavíratelné sklenice o objemu 250 ml,
tak aby byl 1 cm od okraje volný.
2. Přisypte 2 stroužky oloupaného česneku
a kopr.
3. Do hrnce vlijte ocet, vsypte hořčičné
semínko, pepř, bobkový list, cukr a sůl.
Za stálého míchání přiveďte k varu, aby
se cukr rozpustil.

porce

bolognské

Jak na ni?

Podívejte se na
videorecepty:

4. Vypněte plamen, vmíchejte
ledovou vodu a vlijte nálev
k řepě. Krouživými pohyby se
sklenicí lehce zatřepte, aby
se odstranil vzduch, uzavřete
a nechte vychladnout do
pokojové teploty.
5. V lednici nechte marinovat
nejméně 2 hodiny. Spotřebujte
do 1 týdne.

Podívejte sei na tento
i další 3 videorecepty

50
min

SUROVINY:
300 g brambor typu C
sůl
pepř
¼ lžičky mletého muškátového květu
200 g omáčky 4 formaggi
2 stroužky česneku
30 g baby špenátu
125 g mozzarelly

albert.cz/videorecepty

rozmělněný česnek, špenát, 100 g
nastrouhané mozzarelly
a promíchejte.
POSTUP:
3. Vsypte do zapékací misky 12 × 20 cm
1. Na kostičky nakrájené, oloupané
a zasypte zbylou mozzarellou.
brambory vložte do misky, osolte,
opepřete a přisypte muškátový květ. 4. Pečte v troubě předehřáté
39
na 200 °C 40 minut.
2. Vlijte omáčku, přidejte oloupaný,

Pro děti

SE ZDRAVOU

Pro
děti

SE ZDRAVOU 5

Maminky často řeší, jak uvařit
a zároveň zabavit děti, aby se zatím
nenudily. Máme pro vás nápady, jak
vaření s hlídáním skloubit. Pomáhat
vám mohou už batolata a věřte, že
děti to velmi baví. Pouze je třeba
uzpůsobit bezpečnost danému věku.
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Fotografie: Lucie Čermáková
Foodstyling: Bára Nosková Mosorjaková
Text: Bára Nosková Mosorjaková

PRO DĚTI
SE ZDRAVOU 5

Tipy, triky, jak zabavit děti v kuchyni
Činností s dětmi v kuchyni je mnoho. Vycházejte z postupu receptu
a vybírejte ty, které děti zvládnou a jsou pro ně bezpečné. Je-li dítě hodně
malé, dejte mu na zem nebo jídelní židličku pár surovin, ze kterých může
něco vyrábět.
Před vařením důkladně zkontrolujte bezpečnost kuchyně. Podívejte
se na ni „dětskýma“ očima a eliminujte nebezpečí (ostré nože, nůžky,
stoličku dejte dítěti dál od sporáku, zabezpečte zásuvky).
Děti jsou velmi kreativní a pravděpodobně se nebudou chtít řídit
postupem vašeho receptu. Připravte jim proto vlastní část surovin
a počítejte s tím, že ho uvaříte s dětmi zvlášť. Před dětmi jejich dílo nikdy
nevyhazujte, když se náhodou nepovede, mohli byste je zklamat
a odradit od dalšího vaření.
Máte-li málo surovin, zapojte děti do vaření pomáháním, tedy mícháním,
krájením zakulaceným nožem, hnětením a podobně.
Vysvětlujte dětem, proč se co a jak dělá. Ukažte jim, jak se po vaření
uklízí, jak správně třídit odpad, jak zacházet s jídlem šetrně. Ušetříte
si tak do budoucna hodně práce, a navíc v nich zažehnete lásku
k jídlu, vaření, ale i šetrnosti a udržitelnosti.

Jídla, která můžete vařit s dětmi:
Domácí pizza – děti pizzu milují, především když si ji mohou ozdobit podle
svého.
Míchaná vajíčka – děti zbožňují rozklepávat a smažit vajíčka, krájet máslo,
tím jim uděláte největší radost.
 ízky – obalování v trojobalu je další činnost, kterou děti také dělají moc
Ř
rády. Jen se obrňte trpělivostí, až se vaše kuchyň změní v zasněženou
krajinu.
Kakao – není nad to, když si váš raný školák umí sám připravit kakao. Je
jednoduché, a jakmile se ho dítě naučí, už je nebudete muset nikdy vařit.
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PRO DĚTI
SE ZDRAVOU 5

U vaření kuliček z krůtího masa mohou menší
děti míchat a tvarovat kuličky. Starší pomohou
s loupáním a krájením zeleniny, mícháním
omáčky a úklidem špinavého nádobí.

KULIČKY Z KRŮTÍHO MASA

v tomatové omáčce
SUROVINY:
40 g rýže
sůl
50 g brokolice
50 g mrkve
50 g květáku
70 ml řepkového
oleje
1 stroužek česneku
40 g strouhaného
sýra eidamového
typu s nízkým
obsahem soli
200 g krůtích prsních
řízků

1 šalotka
170 g sterilované
kukuřice
½ červené papriky
½ žluté papriky
½ cukety
1 lžička sušené
bazalky
400 g krájených
loupaných rajčat
1 hrst čerstvé
petrželky

Maso lze místo
mletí také nasekat
v kuchyňském robotu
jako zeleninu. Jen
je předtím nutné
nakrájet je nahrubo.
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2

porce

50
min

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Rýži uvařte dle návodu na obalu v jemně
osolené vodě dle věku dítěte.
2. Na přípravu kuliček v kuchyňském robotu
nebo nožem nasekejte na velmi jemné
kousky omytou, očištěnou brokolici, mrkev
a květák.
3. Na 30 ml rozehřátého oleje orestujte
připravenou zeleninu s rozmělněným
česnekem 5 minut. Vsypte do mísy
s uvařenou rýží, sýrem a 10 ml oleje.
4. Maso namelte, přidejte ke směsi a vše
jemně promíchejte. Navlhčenýma rukama
tvarujte kuličky a skládejte je na plech
vyložený pečicím papírem. Doprostřed

pekáče s kuličkami vložte malou
žáruvzdornou misku s trochou vody.
5. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C
20 minut. Po 10 minutách pečení kuličky
otočte.
6. Mezitím na zbylém oleji v pánvi rozehřáté na
střední stupeň zpěňte očištěnou, najemno
nakrájenou šalotku. Spolu se scezenou
kukuřicí vsypte omyté, na malé kostičky
nakrájené papriky a cuketu. Zlehka osolte,
vsypte bazalku a opékejte 5 minut.
7. Ponorným mixérem rozmixujte loupaná
rajčata. Vlijte je k zelenině, promíchejte
a duste 10 minut.
8. Upečené podávejte s tomatovou zeleninou,
můžete posypat petrželkou.

PRO DĚTI
SE ZDRAVOU 5

Nevíte, jak přimět mrňata, aby jedla zeleninu? Proměňte
kuchyň ve výtvarnou dílnu a dejte jim k dispozici různě
barevné a tvarově odlišné suroviny, se kterými mohou
pracovat. Uvidíte, jak do nich bude mimoděk zelenina
sama od sebe „padat“.

VESELÉ CHLEBÍČKY

ke svačině

3

chlebíčky

SUROVINY:
3 plátky celozrnného
toastového chleba
30 g hummusu natural NP Bio
15 g květáku
15 g brokolice
½ mrkve

15

min

VEGET

3 černé olivy
3 kuličky sterilovaného hrášku
¼ okurky
¼ červené papriky
2 žlutá cherry rajčata
2 křížaly

POSTUP:
1. Z toastového chleba pomocí kulatého vykrajovátka nebo
sklenice s širším hrdlem vykrojte kolečka a namažte je
hummusem.
2. Nazdobte je zeleninou podle obrázku. Z květáku a brokolice
vyrobte vlasy, z koleček mrkví a oliv oči, z kuliček hrášku
můžete udělat panenky nebo nosík. Okurka s paprikou
poslouží jako pusinka nebo přísné obočí. Cherry rajčátka se
postarají o pořádný nos a křížaly vytvoří krásná ouška.
3. Fantazii se meze nekladou. Obličeje můžete tvořit
z libovolné zeleniny, kterou máte zrovna doma.
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S Albertem
PO ČESKU

S

Albertem
PO ČESKU
Kuchyně z

Krkonoš

Krkonoše jsou v mnohém jedinečné. Jako
jediné u nás mají vysokohorský ráz, jsou
nejvyšší a nejnavštěvovanější. Kyselo je pak
neodmyslitelným symbolem tohoto regionu,
stejně jako postava vousatého Krakonoše.
Vyzkoušejte místní speciality uvařit i u vás
doma.

a Podkrkonoší

Sněžka

v Krkonoších
KAM NA VÝLET

Co
v
Krkonoších
OCHUTNAT?

Vzhledem k hornatému a na počasí
nevyzpytatelnému kraji museli místní
umět zpracovat všechno, co se
v daném ročním období urodilo na
zahrádce, na poli a v lese. Zásoby na
zimu si připravovali sušením
a zavařováním. Nejvíce se v kuchyni
využívaly brambory, kroupy, zelí,
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Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Kateřina Krásná

houby, česnek, bylinky a med.
Dnes je asi nejznámějším krkonošským
receptem kyselo. Tradiční je tady
z polévek také bramboračka či oukrop.
Oblíbenou krkonošskou obdobou
bramboráků jsou sejkory. Škubánkům
se velmi podobá kucmoch. O Vánocích
se jedl houbový kuba nebo jinak
také houbanec či hubník. Ze zelí se
připravovaly zelné placky – zelníky.

Nejvyšší hora Česka Sněžka (1 603 m) převyšuje
své okolí o 200 m, a poskytuje tak dechberoucí
výhled. Kvůli výskytu unikátních druhů rostlin
i zástupců zvířecí říše jsou Krkonoše chráněné
jako biosférická rezervace UNESCO. V zimě tu
najdete skvělé podmínky pro lyžování, v létě
jsou Krkonoše oblíbeným cílem pro turistiku
a cyklistiku.

S ALBERTEM
PO ČESKU

Kyselo bylo jídlem
chudých, polévka se
proto dříve musela
obejít bez smetany
a vajec a místo
droždí se přidával
chlebový kvásek.
Můžete zkusit i tuto
variantu.

Anče, Kubo, hajnej! Když si Trautenberk
vzpomněl, kyselo nebylo dost kyselý. Tohle
vám ale bude chutnat! Polévka z chlebového
kvásku je tradiční především v Podkrkonoší.

Krkonošské
KYSELO

SUROVINY:
50 g sušených hub
42 g čerstvého droždí
4 krajíce chleba
1,2 l vody
500 g brambor typu B
1 cibule

4

porce

+30

min
kynutí
kvásku

40
min

VEGET

1 lžička soli
1 lžička kmínu
100 ml smetany ke
šlehání (31 %)
30 g másla
4 vejce
¼ svazku čerstvé pažitky

POSTUP:
1. Sušené houby předem namočte ve 200 ml vody
a nechte odstát.
2. Do vlažné vody namočte chléb nakrájený na
kousky, rozdrobte droždí a nechte během asi
30 minut vzejít kvásek.
3. Mezitím oloupané brambory nakrájejte na
kostky a oloupanou cibuli nakrájejte najemno.
4. Do hrnce se vzešlým kváskem přidejte předem
namočené sušené houby i s nálevem. Osolte,
přidejte kmín a na mírném ohni vařte 20 minut.
Ke konci vmíchejte smetanu. Brambory uvařte
v osolené vodě zvlášť do měkka.
5. Na pánvi na másle orestujte cibuli, přidejte vejce
a připravte lehce syrová míchaná vejce.
6. Připravená vejce a brambory přidejte do
polévky, promíchejte a podávejte posypané
nasekanou pažitkou.
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S ALBERTEM
PO ČESKU

SEJKORY
4

porce

40
min

SUROVINY:
1 kg brambor
typu C
20 ml
polotučného
mléka
2 vejce
150 g hladké
mouky
1 lžíce sušené
majoránky
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Tento krajový druh bramboráků byl oblíbený na slavnostech
a jarmarcích. Sejkory se v krkonošských chalupách pekly často přímo
na plotně. Můžete je připravit naslano, ale také sladce s povidly.

½ lžičky pepře
1 lžička soli
4 stroužky
česneku
200 g sádla
1 snítka čerstvé
petržele
150 g zakysané
smetany

POSTUP:
1. Brambory oloupejte a najemno nastrouhejte. Vložte
do mísy a přebytečnou tekutinu z brambor slijte.
2. V mléce rozšlehejte vejce a přilijte k bramborám.
Přisypte mouku, majoránku, pepř, sůl a přidejte
oloupaný, prolisovaný česnek. Pečlivě promíchejte.
3. Rozpálenou pánev potřete sádlem a naběračkou
tvarujte asi půl centimetru silné placky. Ty zprudka
opečte po obou stranách dozlatova.
4. Hotové sejkory potřete sádlem, posypte nasekanou
petrželí a podávejte se zakysanou smetanou.

S ALBERTEM
PO ČESKU
Kucmoch je staročeské jídlo z brambor, jinde
zvané škubánky. Měly ho odedávna rády
především děti nasladko.

KUCMOCH
SUROVINY:
1 kg brambor typu C
sůl
350 g hrubé mouky

4

porce

50
min

BEZ

laktózy

200 g sádla
100 g mletého máku
150 g cukru moučky

POSTUP:
1. Brambory oloupejte, nakrájejte na kostičky a uvařte
v mírně osolené vodě do poloměkka. Vodu z brambor
slijte do jiné nádoby. Brambory v hrnci zasypte
moukou a obráceným koncem vařečky udělejte
několik důlků až ke dnu. Zalijte do necelé poloviny
vodou z brambor a nechte pod pokličkou 15 minut na
velmi mírném ohni propařit.
2. Přebytečnou vodu slijte a brambory pečlivě
rozmačkejte šťouchadlem. Pak je ještě propracujte
vařečkou, až se přestanou lepit a budou mít hladkou
škubánkovou konzistenci.
3. Lžící namočenou v rozpuštěném sádle vykrajujte
škubánky.
4. Podávejte přelité rozpuštěným sádlem, posypané
mákem promíchaným s moučkovým cukrem.
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Ochutnávka

Oleje v kuchyni

sáhnout?
PO KTERÉM

cí ý
Domárý
nov
a
zm
ro

Slunečnicový olej je v kuchyni klasika,
ale proč nevyzkoušet další druhy?
Jen v řadě Nature’s Promise Bio jich
najdete hned několik a každý se hodí
pro jiný druh přípravy. Naolejuje-li
Julie, či nenaolejuje, to už necháme
na vás.

Kokosový

Olej

KOKOSOVÝ
Získává se z kopry, jader zralých
kokosových ořechů z kokosové
palmy, a v tropech je hlavním
zdrojem tuku ve spoustě jídel.
Kokosový olej je velmi termostabilní,
a hodí se tedy na pečení dezertů,
restování zeleniny, ale také přípravu
lívanců a palačinek. Kouřový bod má
kolem 200 °C. Udělat si z něj můžete
i vlasový zábal nebo ho použít místo
tělového mléka. Nejenže skvěle
chutná, ale vašim pokrmům dodá
i báječnou vůni.
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Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Srbová / Text: Kateřina Krásná

Kouřový
BOD

Při použití olejů je kouřový bod
nebo bod zakouření velmi důležitá
informace. Jde o teplotu, kdy se
z oleje začne kouřit a začíná se
znehodnocovat. Některé oleje mají
tento bod velmi nízký a neměly by
se vůbec zahřívat, jiné jsou naopak
na užití při vysokých teplotách jako
dělané.

OCHUTNÁVKA

Olej

OLIVOVÝ

Sezamový

Řepkový

Olivový

Je skutečný poklad: voňavý,
lahodný a vysoko ceněný. Získává se
lisováním oliv a je typickou součástí
středomořské kuchyně. Konzumace
olivového oleje je považována
za zdraví prospěšnou pro obsah
mononenasycené mastné kyseliny
a vitaminu E. Olivové oleje se dělí na
panenské, rafinované a směsi obou
skupin. Při výrobě panenského oleje
jsou použity pouze mechanické postupy
a jsou lisovány zastudena. Nejvyšší
kvalitu mají oleje lisované bez pecek.
Rafinovaný olej je lisován za vysokých
teplot a tlaků a bývá ještě následně
chemicky upraven. Olivový olej je
vhodný na jakoukoliv techniku vaření.
Kouřový bod má kolem 191 °C.

Olej

ŘEPKOVÝ
Vyrábí se ze semen řepky olejné
a používá se při výrobě mnoha
potravin, například majonéz,
tatarských omáček a rostlinných
tuků. Nemá dominantní chuť,
a proto se hodí univerzálně na
vaření i smažení. Kouřový bod má
od 190 do 232 °C. Řepkový olej je
z hlediska výživového velmi kvalitní –
má nízký obsah nasycených
mastných kyselin a z běžných
rostlinných olejů nejvyšší obsah
kyseliny linolenové, která patří
k nenasyceným mastným kyselinám
řady omega-3.

Olej

Dýňový

Olej

SEZAMOVÝ
Získává se lisováním semínek sezamu zastudena a má specifickou oříškovou chuť,
výraznou vůni a světle hnědou barvu, proto je také oblíbený v aromatických kuchyních,
třeba čínských, indických a korejských specialitách. Používá se na dochucování pokrmů,
protože se přepaluje už při nízkých teplotách. Kouřový bod má kolem 177 °C.

DÝŇOVÝ
Vyrábí se lisováním dýňových
semínek zastudena, má jemnou
oříškovou chuť a poznáte ho podle
výrazné zelené barvy. Kouřový bod
má za nízké teploty kolem
160 °C, používejte jej proto nejlépe
ve studené kuchyni. Je výborný do
salátu, jogurtu, kaše či k pečivu.
Zakápněte s ním hotovou polévku,
49
těstoviny nebo rizoto.

OCHUTNÁVKA

ASIJSKÝ SALÁT

s kuřecím masem
SUROVINY:
500 g kuřecích prsou
sůl
pepř
2 lžíce olivového oleje
½ hlávky zelí
2 jarní cibulky
3 mrkve
3 snítky čerstvého koriandru
1 chilli paprička
1 ½ lžíce sezamového oleje
3 ½ lžíce omáčky hoisin
30 g nesolených arašídů
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4

porce

25
min

POSTUP:
1. Očištěné maso nakrájejte na nudličky, osolte,
opepřete a na oleji orestujte dozlatova.
2. Omyté zelí, jarní cibulku a oloupanou mrkev
nakrájejte na nudličky. Najemno nasekejte lístky
koriandru a chilli papričku zbavenou semínek.
3. Připravte si dresink. V misce metličkou vyšlehejte
sezamový olej s omáčkou hoisin.
4. Arašídy opečte nasucho v pánvi a poté nahrubo nasekejte.
5. Připravenou zeleninu vložte do mísy, přidejte kuřecí maso
a zalijte dresinkem. Podávejte posypané koriandrem
a opečenými arašídy.

Místo omáčky hoisin můžete
použít omáčku teriyaki.

OCHUTNÁVKA

Jak vyrobit

DOMÁCÍ
DÝŇOVÉ PESTO
200

15

ml

min

VEGET

SUROVINY:
100 g dýňových semínek
80 ml dýňového oleje
40 g parmazánu
5 stroužků česneku
sůl

POSTUP:

1. 
2. 

Dýňová semínka opečte
nasucho v pánvi a nechte
vychladnout.
Poté je vložte do mixéru,
přidejte olej, na kousky
nakrájený parmazán, oloupané
stroužky česneku, špetku soli
a vše spolu rozmixujte.

3. 

Přendejte do uzavíratelné
sklenice a skladujte
v chladničce.

Pesto z dýňových semínek se
skvěle hodí k těstovinám či
nokům. Když jej ve sklenici
zalijete slabou vrstvou
dýňového oleje, vydrží
v chladničce až několik
týdnů.
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OCHUTNÁVKA

FAZOLOVÉ BROWNIES

s mandlemi
20

kusů

45
min

VEGET

SUROVINY:
2 konzervy červených fazolí
6 vajec
50 g ovesných vloček
90 g kakaa
1 kypřicí prášek do pečiva
4 lžíce jablečného pyré
1 vanilkový cukr

100 ml javorového sirupu
sůl
6 lžic kokosového oleje
40 g mandlových plátků

POSTUP:
1. Fazole sceďte a vložte do
mixéru. Přidejte vejce, ovesné
vločky, kakao, kypřicí prášek,
jablečné pyré, vanilkový cukr,
javorový sirup, špetku soli,
kokosový olej a rozmixujte
dohladka.
2. Těsto nalijte do pekáčku
o velikosti 20 × 20 cm
vyloženého pečicím papírem,
posypte mandlovými plátky
a pečte 40 minut na 180 °C.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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Do těsta můžete přidat kousky
čokolády, ořechy nebo brusinky.

OCHUTNÁVKA

Jak vyrobit

DOMÁCÍ
ROZMARÝNOVÝ OLEJ

s citronem a chilli
papričkou
700

10

ml

min

+4–6

týdnů
odležení

VEGAN

SUROVINY:
1 citron
2 čerstvé chilli papričky
2 snítky čerstvého rozmarýnu
700 ml olivového oleje

POSTUP:

1. 

Z dobře omytého citronu škrabkou
oloupejte 4 tenké plátky kůry bez bílé části.
Vložte je do důkladně vymyté a vysušené
lahve.

2. 
3. 

Přidejte přepůlené chilli papričky a snítky
rozmarýnu.

Zalijte olejem a nechte 4–6 týdnů
macerovat. Uchovejte v chladu a ve tmě.
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BALENÍ OBSAHUJE
4 ks po 30 g

K dostání v hypermarketech Albert. V termínu 22. 2. - 28. 2. 2021 můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu.
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K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

NYNÍ SLEVA
MINIMÁLNĚ 20 %!

Akce platí na vybraných prodejnách Albert v termínu od 3. 2. do 2. 3. 2021.
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hrajte denně o 5000 Kč
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Terezy Maxové dětem.

Více na www.orionsoutez.cz.
Soutěž probíhá od 1. 2. do 31. 3. 2021.
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ODSTRAŇUJE BAKTERIE, KTERÉ KARTÁČEK NEVYČISTIL
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díky unikátní kombinaci
4 esenciálních olejů
THYMOL

EUKALYPTOL

METHYLSALICYLÁT

MENTHOL

CO KARTÁČEK ZAČNE, LISTERINE® DOKONČÍ!

Albert_

*umýváním rukou

Pomáhá chránit
proti bakteriím.*


Nabídka platí na vybraných prodejnách.
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polštářků Deluxe

ŘK

N

A DM N ĚJ Š O L Š TÁCE
ÝC H Í P
O
A N É A V YS

912102

Zdravé
zuby,
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život
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TROJÍ
ÚČINEK

DENNÍ PÉČE
O ÚSTNÍ DUTINU
REDUKUJE ZUBNÍ PLAK,
ČISTÍ I ŠPATNĚ DOSTUPNÁ MÍSTA,
NAPOMÁHÁ ZDRAVÍ DÁSNÍ

inzerce

S HUDBOU

JSME SPOLU
NAPIJ SE, ZADEJ KÓD
A VYHRAJ SKVĚLÉ CENY.

Stáhni Coca-Cola
appku a zadej kód
pod uzávěrem.

Akce probíhá 1. 2. – 31. 8. 2021. Organizátoři si vyhrazují právo
na změnu data trvání akce. Více informací na coca-cola.cz.
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Sladká

Mlsání
SBALENÉ NA CESTY

Jedete s rodinou na hory nebo na
celodenní výlet? Zvlášť v dnešní době se
určitě bude hodit vzít si s sebou něco
na svačinu. Co takhle sbalit pro všechny
zdravou svačinku v podobě domácích
müsli tyčinek? A pro ty náročnější
přinášíme recepty
na opravdové cookies!
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SLADKÁ TEČKA

Tajemství měkkých a vláčných cookies tkví ve směsi třtinového
a bílého cukru a poměru másla. Také uvidíte, jak snadno si
cookies připravíte. Stačí udělat na plech hromádky a dál se
o ně už nestaráte, těsto se totiž krásně rozteče v troubě zcela samo.

COOKIES SE SOLÍ

a kousky čokolády
30

kusů

45
min

VEGET

SUROVINY:
225 g másla
200 g třtinového cukru
100 g cukru krupice
3 vejce
2 lžičky vanilkového extraktu
310 g hladké mouky
1 lžička soli
1 lžička jedlé sody
200 g čokolády (70 %)

POSTUP:
V této fázi přidejte na kousky
1. V míse ručním mixérem prošlehejte
nasekanou čokoládu a promíchejte.
měkké máslo spolu s oběma cukry 5. Nakonec přidejte poslední
do pěnové hmoty.
moučné směsi a vše spolu
2. Postupně po jednom stěrkou
smíchejte.
zapracujte vejce a vše dobře
6. Na plech vyložený pečicím papírem
promíchejte. Přidejte vanilkový
klaďte hromádky těsta o velikosti
extrakt a opět promíchejte
1 zarovnané polévkové lžíce.
dohromady.
7. Pečte cca 11 minut v troubě
3. V další misce spolu smíchejte
předehřáté na 190 °C, až začnou
mouku, sůl a sodu.
hnědnout okraje. Po 8 minutách
4. K máslové směsi přidejte moučné
raději cookies sledujte. Po vyndání
z trouby je nechte ještě minimálně
směsi, utřete stěrkou, přidejte
5 minut vychladnout na plechu.
další moučné směsi, opět utřete
špachtlí, aby se vše dobře spojilo.
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SLADKÁ TEČKA

COOKIES S ČOKOLÁDOU

a burákovým máslem
24

kusů

60
min

+30

min
odležení

VEGET

Krok

ZA KROKEM

SUROVINY:
256 g jemného arašídového másla
62 g moučkového cukru
2 a ½ lžičky vanilkového extraktu
1 a ½ lžičky soli
226 g másla
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250 g tmavého třtinového cukru
100 g cukru krupice
3 vejce
292 g hladké mouky
50 g holandského kakaa

1 lžíce kukuřičného škrobu
1 lžička kypřicího prášku
½ lžičky jedlé sody
200 g čokolády (70 %)
150 g nasekaných arašídů

SLADKÁ TEČKA

1.

2.

3. 1. 4.
7.

8.

POSTUP:
1. N
 ejprve připravte burákovou náplň. V misce
smíchejte arašídové máslo, cukr, 1 lžičku
vanilkového extraktu a ½ lžičky soli.
 a plech vyložený pečicím papírem klaďte
2. N
hromádky burákové směsi o velikosti
2 zarovnaných lžiček. Plech se směsí dejte
do mrazáku, než připravíte zbytek těsta, aby
hromádky dobře zatuhly.

5.
3. P
 řipravte si zbylé suroviny. V míse
ručním mixérem prošlehejte měkké
máslo spolu s oběma cukry do pěnové
hmoty.
4. P
 ostupně po jednom stěrkou zapracujte
vejce a vše dobře promíchejte.
Přidejte zbylý vanilkový extrakt a opět
promíchejte dohromady.
5. V
 další misce spolu smíchejte mouku,
kakao, škrob, kypřicí prášek, sodu
a 1 lžičku soli.

9.
10.

6.
6. K
 máslové směsi přidejte moučné
směsi, utřete stěrkou, přidejte další
moučné směsi, opět utřete špachtlí,
aby se vše dobře spojilo.
7. V
 této fázi přidejte na kousky nasekanou
čokoládu a arašídy a promíchejte.
8. N
 akonec přidejte poslední moučné
směsi a vše spolu smíchejte. Mísu
zakryjte potravinářskou fólií. Těsto dejte
na 30 minut odpočinout do lednice.

11.
9. N
 a plech vyložený pečicím papírem
klaďte hromádky těsta o velikosti
1 zarovnané polévkové lžíce.
10. Doprostřed udělejte důlek tím, že
zatlačíte dovnitř hromádku zmrzlé
burákové náplně. Tu pak zakryjete
1 zarovnanou lžící čokoládového těsta.

11. Pečte cca 12 minut v troubě předehřáté
na 190 °C. Po vyndání z trouby nechte
ještě minimálně 5 minut vychladnout
na plechu.
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SLADKÁ TEČKA

ČOKOLÁDOVÉ
MÜSLI TYČINKY

s oříšky
10

kusů

74

20
min

+30

min
mražení

VEGET

SUROVINY:
250 g ovesných vloček
100 g lískových oříšků
3 lžíce strouhaného kokosu
sůl
100 g jemného arašídového
másla
6 lžic medu
150 g čokolády (70 %)
2 lžíce kokosového oleje
80 g arašídů

POSTUP:
1. V míse smíchejte vločky,
nasekané oříšky, kokos
a ½ lžičky soli.
2. Do druhé, menší misky dejte
máslo, med, 100 g čokolády
a olej. Směs zahřejte
v mikrovlnné troubě, až se vše
rozpustí a spojí. Po vyndání
dobře metličkou promíchejte
a přelijte přes suchou směs.
Vše pořádně promíchejte,
aby vločky nasákly tekutinu.
Nakonec přidejte nasekané

arašídy a nasekanou zbylou
čokoládu. Znovu dobře
promíchejte.
3. Celou směs vložte do pekáčku
o rozměru 23 × 23 cm
vyloženého pečicím papírem.
Válečkem udusejte směs tak,
aby se dobře spojila a uhladila.
Dejte na 30 minut do mrazáku.
4. Z pekáčku ztuhlou směs
vyklopte a naporcujte. Tyčinky
můžete uchovávat buď v lednici,
nebo mrazáku.

SLADKÁ TEČKA

Tip
Suroviny můžete
obměňovat dle vaší libosti.
Přidejte třeba citronovou
nebo pomerančovou kůru
či skořici. Pokud chcete,
můžete na tyčinky použít
čokoládovou polevu. Tu
připravíte jednoduše. Ve
vodní lázni rozpusťte 60 g
70% čokolády nalámané
na kousky spolu se lžičkou
kokosového oleje.
V čokoládové lázni můžete
tyčinky buď polomáčet,
nebo je lžičkou dozdobit
shora.

MÜSLI
TYČINKY

se semínky
10

kusů

20
min

+30

min
mražení

VEGET

SUROVINY:
250 g ovesných vloček
70 g rýžových burizonů
25 g strouhaného kokosu
sůl
100 g jemného arašídového másla
2 lžíce kokosového oleje
3 lžíce rýžového sirupu
3 lžíce datlového sirupu
20 g chia semínek
40 g tykvových semínek
100 g krájených sušených meruněk
30 g sušených brusinek

POSTUP:
1. V míse smíchejte vločky, burizony, kokos
a ½ lžičky soli.
2. Do druhé, menší misky dejte máslo, olej a vlijte
oba sirupy. Směs zahřejte v mikrovlnné troubě,
až se vše rozpustí a spojí. Po vyndání dobře
metličkou promíchejte a přelijte přes suchou
směs. Vše pořádně promíchejte, aby vločky
nasákly tekutinu. Nakonec přidejte všechna
semínka, ovoce a znovu dobře promíchejte.

3. Celou směs vložte do pekáčku o rozměru
23 × 23 cm vyloženého pečicím papírem.
Válečkem udusejte směs tak, aby se dobře
spojila a uhladila. Dejte na 30 minut do mrazáku.
4. Z pekáčku ztuhlou směs vyklopte a naporcujte.
Jednotlivé tyčinky zabalte do pečicího papíru
a převažte provázkem. Uchovávat je můžete buď
v lednici, nebo mrazáku.
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