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Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu této kampaně v prodejnách Albert.

ŠETŘEME PŘÍRODU 
S UDRŽITELNOU KOLEKCÍ

SBÍREJTE
BODY

200 Kč = 1 BOD

10 BODŮ = SLEVA

Akce platí ve všech prodejnách Albert od 19. 1. do 15. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách. 
Více informací naleznete na www.albert.cz/udrzitelnost nebo u informací prodejen.
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je tu nové číslo vašeho oblíbeného magazínu. V únoru je svátek lásky k těm, na kterých 
nám nejvíce záleží. Proto jsme kromě receptů na valentýnský dort, zamilovaný burger 
i sladké čokoládové jahůdky připravili také 8 tipů, jak může každý z nás neplýtvat 
a chránit přírodu a planetu. Stačí malé krůčky: omezit nákup jednorázových plastových 
lahví a používat eko lahve, které lze naplnit znovu a znovu domácími infuzovanými 
vodami, a vnést tak barvy a zdraví do každého dne. Nebo vynechat jednorázovky 
v podobě plastových sáčků na ovoce, zeleninu či pečivo a vyzbrojit se na nákupy eko 
sáčky, které budou vašimi stálými partáky. V nové sběratelské kampani je připravena 
spousta stylových a udržitelných pomocníků. Tak směle do toho, půl je hotovo!
Kromě receptů, které zahřejí u srdce, ochutnejte také ty, které zahřejí v žaludku. Husté, 
plné luštěnin a zeleniny, takové jsou recepty v rubrice Ochutnávka inspirované hotovými 
polévkami pod značkou Fresh Bistro, které stačí vzít a jíst. A nezapomeňte na Valentýna 
také ulovit tu pravou… rybu. Že to bude láska na první pohled, poznáte podle certifikací, 
díky kterým víte, že nakupujete s úctou k moři.

At je váš únor plný lásky. 

Váš Albert

Milí zákazníci a čtenáři,

ʼ

ʼ
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Novinky
Z FRESH BISTRA
I NATURE S PROMISE

Nová porce
GURMÁNSKÝCH ZÁŽITKŮ

Fresh Bistro 
STAČÍ PROTŘEPAT A JÍ(S)T

Kromě chytrých Shake salátů se zelená rodina Fresh Bistro 
rozrostla ještě o další přírůstky: nové druhy zeleninových 
salátů, které vedle zeleniny obsahují i quinou nebo těstoviny. 
Super ingredience, jako jsou fazolky edamame, cizrna, mix 
semínek, olivy a další, dodávají nejenom porci žádoucí energie, 
ale i skvělý chuťový podtext.

Fresh Bistro přináší novinky v podobě vegetariánských 
salátů balených v praktickém „shaker“ kelímku. Vychutnat si 
je tak můžete kdekoliv – v kanceláři, na cestách anebo jako 
rychlou svačinku po cvičení. Ingredience uvnitř kelímku stačí 
protřepat s dresinkem a díky přibalené vidličce můžete ihned 
jíst. Oceníte pestrobarevnou kombinaci čerstvé zeleniny  
s bulgurem, ječmenem nebo zelenou čočkou.

Během zimních dnů si jistě oblíbíte směs křupavé čerstvé 
zeleniny s barevnými těstovinami nebo perlovým ječmenem. 
Jemnost těmto zeleninovým pokrmům dodává máslo  
s italskými bylinkami. Jídla stačí pouze ohřát v mikrovlnné 
troubě nebo na pánvi a můžete jí(s)t!

NOVINKY V REGÁLUNOVINKY V REGÁLU

Fresh Bistro  
Salát s fusilli tricolore  

a tuňákem

Fresh Bistro
Mix salátů s quinoou  
a edamame fazolkami

Fresh Bistro
Salát s bulgurem, sušenými 

rajčaty a čekankou

Fresh Bistro
Salát s perlovým ječmenem 

a červenou řepou

Fresh Bistro 
Perlový ječmen  

se zeleninou

Fresh Bistro
Fusilli tricolore  
se zeleninou
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Společně ruku v ruce s přírodou
ECO POMOCNÍCI DO DOMÁCNOSTI

NOVINKY V REGÁLU

Poctivá chut ´BEZ LAKTÓZY

NOVINKY V REGÁLU

Pokud je vašemu zažívání lépe bez laktózy, 
budou pro vás sýry Nature’s Promise Free 
from ideální volbou. Díky krémovému 
sýru s modrou plísní a jemné mozzarelle 
si užijete oblíbené pokrmy naplno a bez 
nepříjemných zažívacích obtíží.

Nature’s 
Promise eco
Kapesníky 
papírové

Rodina Nature’s Promise eco se rozrostla 
o další nové členy, kteří zaručeně potěší 
každého příznivce zelené domácnosti. 
Produkty jsou vyrobeny z kvalitní celulózy 
z obnovitelných zdrojů a také způsobem 
vysoce šetrným k přírodě. K certifikátu FSC 
navíc produkty získaly i označení Nordic eco 
label pro udržitelnost. S těmito pomocníky 
můžete mít dobrý pocit, že děláte více pro 
naši planetu.

Nature’s Promise eco
Toaletní papír

Nature’s Promise eco
Kuchyňské utěrky

Nature’s Promise Free from 
Sýr s modrou plísní zrající bez laktózy

Nature’s Promise Free from 
Mozzarella bez laktózy

Více info na www.naturespromise.cz
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Batáty! Kouzelná surovina, která prozáří vaši 
kuchyni svou oranžovou barvou a energií. 

Pokrmy s tradičními brambory můžete nahradit 
právě batáty, které jsou zeleninou plnou zdraví.

Batáty 
BRAMBORY  
NASLADKO
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OBSAHUJEME  
VYŠŠÍ PODÍL 
VLÁKNINY  
NEŽ BĚŽNÉ BRAMBORY.

OBSAHUJEME TAKÉ 

KYSELINU 
LISTOVOU, JEJÍŽ 

DOSTATEK JE DŮLEŽITÝ ZEJMÉNA 

V TĚHOTENSTVÍ. 

JSME PLNÉ BETA- 
-KAROTENU,  
DÍKY KTERÉMU MÁME TYPICKOU 

ORANŽOVOU BARVU. BETA-

-KAROTEN JE VÝZNAMNÝM 

ANTIOXIDANTEM, 
KTERÝ POMÁHÁ NEUTRALIZOVAT 

VOLNÉ RADIKÁLY V ORGANISMU.

MÁME NASLÁDLOU 
CHUŤ DÍKY 
FRUKTÓZE, 
GLUKÓZE A SACHARÓZE,  

A PROTO SE HODÍME I DO 

SLADKÉ KUCHYNĚ.

VYZKOUŠEJTE NÁS DO 

BATÁTOVÉHO PYRÉ, 
POLÉVKY NEBO DO 

TEPLÝCH SALÁTŮ.

9

Tržnice  
U ALBERTA



UŠETŘETE VŽDY 
NEJVÍC

SBÍREJTE KREDITY A VYMĚŇTE JE 
ZA SLEVY NA COKOLIV

VÍCE NA APLIKACE.ALBERT.CZ

STÁHNĚTE SI APLIKACI A ZÍSKEJTE 
DO ZAČÁTKU PRVNÍ KREDITY HNED TEĎ

JAK KREDITY FUNGUJÍ?

ZA KAŽDÝCH ZAPLACENÝCH 200 KČ 
ZÍSKÁTE KREDIT

ZA KAŽDÝ BIO A NATURE'S PROMISE 
PRODUKT ZÍSKÁTE KREDIT NAVÍC

DALŠÍ EXTRA KREDITY ZÍSKÁTE  
ZA OZNAČENÉ POLOŽKY V LETÁKU 

 
NASBÍRANÝCH KREDITŮ ZNAMENÁ 
SLEVU 20 KČ NA DALŠÍ NÁKUP

VEGET

Batáty můžete také okořenit 
vaším oblíbeným kořením. 
Například směsí kari  
a chilli a rázem máte salát  
s orientálním nádechem.

SUROVINY:
200 g černé čočky beluga
1 batát
2 lžíce olivového oleje
sůl
pepř
1 červená cibule
150 g bílého jogurtu
1 lžička dijonské hořčice
1 hrst čerstvého koriandru
1 hrst dýňových semínek
3 hrsti polníčku
3 hrsti rukoly
150 g balkánského sýra

BOHATÝ SALÁT 
S BATÁTY  
a černou čočkou

4
porce

60
min

POSTUP:
1.  Černou čočku uvařte dle návodu na obalu  

a nechte ji vychladnout. 
2.  Batát oloupejte, omyjte a nakrájejte na 

kostky velké 1 × 1 cm. Kostičky dejte na plech 
opatřený pečicím papírem. Pokapejte 1 lžící 
olivového oleje, osolte a opepřete. Batáty 
promíchejte a pečte je v předehřáté troubě na 
200 °C 15 minut do změknutí. Očištěnou cibuli 
nakrájejte najemno a dejte stranou.

3.  V misce vidličkou smíchejte jogurt, půlku lžíce 
olivového oleje, dijonskou hořčici, sůl a pepř. 
Přidejte omytý a nadrobno nasekaný koriandr 
a promíchejte.

4.  V pánvi rozpalte zbylý olej a opražte osolená 
dýňová semínka.

5.  Polníček a rukolu opláchněte a dejte do větší 
mísy. Přidejte čočku, pečené batáty, cibuli, 
semínka a opatrně promíchejte. Posypte 
nadrobeným balkánským sýrem a podávejte  
s jogurtovým dresinkem.
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NP Bio = zkratka pro produkty pod značkou Albertu 
Nature‘s Promise Bio

TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
2 cibule
400 g hlívy ústřičné 
z Tržnice u Alberta
350 g žampionů
7 stroužků česneku
2 mrkve 
3 stonky řapíkatého 
celeru
1 kg cukety 
4 batáty
120 g baby špenátu
1 avokádo
300 g celeru
1 červená paprika
1 žlutá paprika
2 šalotky
150 g růžičkové kapusty
1 chilli paprička
½ salátové okurky
600 g brambor typu C

OVOCE 
1 ½ citronu 
½ pomeranče
2 jablka NP Bio

BYLINKY
4 snítky čerstvého 
rozmarýnu
4 snítky čerstvého 
tymiánu
2 snítky čerstvé bazalky
½ balení mikrobylinek 
– hrášek
1 hrst čerstvé pažitky
1 snítka čerstvé máty

MLÉČNÉ A CHLAZENÉ 
VÝROBKY:
150 g parmazánu
100 g sýra s modrou 
plísní NP Free from
95 g másla
9 vajec 
500 ml smetany ke 

šlehání (31 %)
8 klobásek s majoránkou 
NP Veggie
150 g veganské majonézy
160 ml polotučného 
mléka
250 g polotučného 
tvarohu

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:
100 g anglické slaniny
600 g vepřové panenské 
svíčkové NP Bio
500 g kuřecích prsou

SPÍŽ: 
TRVANLIVÉ
110 ml olivového oleje 
400 g konzervovaných 
sekaných rajčat
30 g rajčatového protlaku
150 ml vody
100 g sušených švestek
100 g sušených meruněk 
Albert
130 g rozinek
1 lžička kukuřičného 
škrobu
130 g hladké mouky

OCHUCOVADLA 
1 lžička stévie
100 g dijonské hořčice
50 g francouzské 
hrubozrnné hořčice
40 ml javorového sirupu
50 g cukru krupice
2 vanilkové cukry
30 g cukru moučky

KOŘENÍ 
sůl
pepř
2 bobkové listy
chilli vločky
1 lžička mletého kmínu
mletý muškátový květ

Nákupní seznam
Z ALBERTU

Foto: Vladimír Cimický  /  Foodstyling: Zuzana Štěpničková  /  Text: Kateřina Krásná

  Rychlé 
večeře
DO 30 MINUT

A přijde zase otázka, co bude dneska k večeři? 
Uvařte rychle a ze sezonních surovin. Navíc 

najdete v této rubrice nově vždy i jeden recept 
bez lepku či laktózy, jedno jídlo určené pro 

vegetariány nebo pro low carb dietu, tedy recept 
s omezeným obsahem sacharidů a s vyšším 

obsahem tuků a proteinů.
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BEZ LEPKU

SUROVINY:
300 g celeru
30 g másla
sůl
pepř
150 ml vody
600 g vepřové panenské 
svíčkové NP Bio
20 ml olivového oleje 

2 snítky čerstvého tymiánu 
1 cibule
250 g žampionů
1 lžička mletého kmínu
100 ml bílého vína
300 ml smetany ke šlehání 
(31 %)
½ citronu

POSTUP:
1.  Celer oloupejte a nakrájejte na malé kostičky. 

V rendlíku rozehřejte máslo a celer na něm 
dozlatova orestujte. Osolte, opepřete a přilijte 
vodu. Vařte 10 minut.

2.  Mezitím očistěte maso, odblaňte ho, potřete olejem, osolte 
a opepřete. Zprudka ze všech stran opečte v pánvi vhodné 
do trouby na rozpáleném oleji. Přidejte snítku tymiánu 
a vložte do trouby předehřáté na 170 °C, pečte 10 minut. 
Pak panenku vyjměte z pánve a zabalte do alobalu. 

3.  Ve výpeku v pánvi zpěňte oloupanou, najemno nakrájenou 
cibuli. Přidejte zbylý tymián, očištěné žampiony nakrájené 
na plátky a kmín. Přilijte víno a nechte odpařit. Vlijte 
200 ml smetany a nechte omáčku zredukovat. Dochuťte 
solí, pepřem a lžičkou vymačkané citronové šťávy.

4.  Do rendlíku s vařeným celerem vlijte zbytek smetany 
a rozmixujte ponorným mixérem dohladka.

5.  Panenku nakrájejte na plátky, přelijte omáčkou a podávejte 
s celerovým pyré. Ozdobte nasekanou snítkou tymiánu.

         VEPŘOVÁ PANENKA 
NA HOUBÁCH 
s celerovým pyré

4
porce

30
min

BEZ
lepku

13

Rychlé 
RECEPTY

1 porce obsahuje: ENERGIE: 572 kcal, 29 % / SACHARIDY: 13 g, 5 % / TUKY: 41 g, 65 % / BÍLKOVINY: 38 g, 54 %



BEZ LEPKU

BEZ LAKTÓZY

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

SUROVINY:
4 batáty
20 ml olivového oleje 
sůl
pepř
100 g anglické slaniny
2 stroužky česneku
100 g žampionů

120 g baby špenátu
100 g sýra s modrou 
plísní NP Free from
4 vejce 
1 avokádo
chilli vločky
2 snítky čerstvé bazalky

POSTUP:
1.  Batáty důkladně omyjte a podélně 

nakrájejte na 1cm plátky. Potřete olejem, 
osolte, opepřete a pečte na plechu 
vyloženém pečicím papírem 15 minut 
v troubě předehřáté na 190 °C.

2.  Mezitím na pánvi opečte dokřupava 
slaninu nakrájenou na kostky, poté 
přidejte oloupaný, nasekaný česnek 
a očištěné žampiony nakrájené na plátky. 
Vmíchejte špenát a nechte jej lehce 
zavadnout. 

3.  Batátové plátky vyndejte z trouby, rozložte 
na ně směs z pánve a poté posypte 
nahrubo nastrouhaným sýrem. Vraťte 
zpět do trouby a nechte 5 minut zapéct.

4.  Mezitím v pánvi na rozehřátém oleji 
opečte odděleně vejce.

5.  Avokádo podélně překrojte, vydloubněte 
pecku, oloupejte a nakrájejte na plátky. 
Zapečený batátový toust obložte 
avokádem a posypte špetkou chilli vloček. 
Na další batátový toust položte opečené 
vejce a opepřete.

6.  Podávejte posypané nasekanými lístky 
bazalky.

Batátové 
ZAPEČENÉ 
SENDVIČE

BEZ
 laktózy

BEZ
lepku

4
porce

30
min

14

Rychlé 
RECEPTY

1 porce obsahuje: ENERGIE: 491 kcal, 25 % / SACHARIDY: 26 g, 10 % / TUKY: 35 g, 57 % / BÍLKOVINY: 20 g, 28 %

https://www.albert.cz/videorecepty


DRŽTE SACHARIDY 
NÍZKO LOW 

CARB

VEGETARIÁN 

SUROVINY:
1 cibule 
3 stroužky česneku
30 ml olivového oleje
3 mrkve 
4 stonky řapíkatého 
celeru
300 g hlívy ústřičné 
z Tržnice u Alberta
400 g konzervovaných 
sekaných rajčat
30 g rajčatového protlaku

2 bobkové listy
1 snítka čerstvého 
rozmarýnu
2 snítky čerstvého 
tymiánu
1 lžíce mleté sladké 
papriky
1 lžička soli
pepř
1 kg cukety 
150 g parmazánu

POSTUP:
1.  Oloupanou, najemno nakrájenou cibuli a česnek 

orestujte v pánvi na rozpáleném oleji. Přidejte 
očištěnou, na kolečka nakrájenou mrkev, řapíkatý 
celer a pokračujte v restování. Poté přidejte 
na kousky nakrájenou hlívu ústřičnou, rajčata, 
rajčatový protlak, bobkový list, snítku rozmarýnu 
a tymiánu, papriku, sůl a špetku pepře. Na 
mírném plameni duste 15 minut.

2.  Mezitím omytou cuketu najemno nastrouhejte na dlouhé nudličky 
škrabkou na brambory nebo na mandolínovém struhadle. V hrnci 
přiveďte vodu k varu a v páře na pařáku cuketové tagliatelle 
uvařte doměkka, stačí 4 minuty.

3.  Z omáčky vyndejte bobkový list, tymián a rozmarýn. Cuketové 
tagliatelle rozdělte do talířů, přelijte omáčkou a posypte 
nastrouhaným parmazánem a lístky tymiánu.

Low carb
CUKETOVÉ TAGLIATELLE  
s omáčkou z hlívy ústřičné

VEGET BEZ
lepku

4
porce

30
min

15

Rychlé 
RECEPTY

1 porce obsahuje: ENERGIE: 331 kcal, 17 % / SACHARIDY: 22 g, 9 % / TUKY: 19 g, 30 % / BÍLKOVINY: 23 g, 32 %



VEGETARIÁN  
& VEGAN 

SUROVINY:
8 veganských klobás 
s majoránkou NP 
Veggie
1 červená paprika
1 žlutá paprika
1 šalotka

150 g růžičkové kapusty
20 ml olivového oleje 
150 g veganské 
majonézy
50 g dijonské hořčice
50 g francouzské 
hrubozrnné hořčice

½ pomeranče
1 chilli paprička
40 ml javorového 
sirupu
sůl
pepř
½ salátové okurky

POSTUP:
1.  Klobásky nakrájejte na kousky. Z paprik 

odstraňte jádřince, šalotku oloupejte 
a nakrájejte na přibližně stejné kousky 
jako klobásky. Kapustičky očistěte, 
odstraňte tvrdý košťál a překrojte 
napůl. Střídavě vše napichujte na 
špejle. Zakápněte olivovým olejem.

2.  Pečte 20 minut v troubě předehřáté na 
180 °C s funkcí gril. 

3.  Mezitím připravte dip. V misce 
vidličkou promíchejte majonézu, 
oba druhy hořčice, vymačkanou 
pomerančovou šťávu, plátky chilli 
papričky, javorový sirup, sůl a pepř.

4.  Upečené špízy podávejte s dipem, na 
kolečka nakrájenou okurkou 
a ozdobené bylinkami.

ŠPÍZY Z VEGANSKÝCH 
KLOBÁSEK  
s hořčičným dipem VEGAN4

porce
30
min

16

Rychlé 
RECEPTY

1 porce obsahuje: ENERGIE: 744 kcal, 37 % / SACHARIDY: 32 g, 12 % / TUKY: 41 g, 65 % / BÍLKOVINY: 54 g, 76 %

Efektní a zdravou 
ozdobu na talíři 
vytvoříte díky balení 
mikrobylinek, třeba 
hrášku, který zakoupíte 
v Albertu.



SUROVINY:
100 g sušených švestek
100 g sušených 
meruněk Albert
50 g rozinek
600 g brambor typu C
sůl
500 g kuřecích prsou
pepř
20 ml olivového oleje 

1 šalotka
2 stroužky česneku
200 ml bílého vína
1 lžička kukuřičného 
škrobu
30 g másla
100 ml smetany ke 
šlehání (31 %)
mletý muškátový květ
1 hrst čerstvé pažitky

POSTUP:
1.  Sušené ovoce dejte předem do misky, zalijte horkou 

vodou a nechte 10 minut namáčet. Poté sceďte.
2.  Oloupané, nakrájené brambory uvařte v osolené 

vodě doměkka. 
3.  Mezitím očistěte kuřecí prsa, osolte je a opepřete. 

V pánvi na rozehřátém oleji je ze všech stran 
zprudka orestujte. Maso vyjměte z pánve. Ve 
výpeku osmažte oloupanou, nadrobno nakrájenou 
šalotku a oloupaný česnek nakrájený na tenké 
plátky. Přidejte scezené sušené ovoce, víno a škrob. 
Promíchejte, nechte omáčku zredukovat, poté zpět 
do pánve vraťte maso a společně ještě 5 minut 
provařte.

4.  Uvařené brambory sceďte, přidejte máslo 
a šťouchadlem rozšťouchejte. Přilijte horkou 
smetanu, špetku muškátového květu a promíchejte.

5.  Kuřecí prsa nakrájejte na plátky a podávejte se 
šťouchaným bramborem posypané nasekanou 
pažitkou.

KUŘECÍ STEAKY  
s omáčkou ze 
sušeného ovoce

4
porce

30
min

BEZ
lepku

17

Rychlé 
RECEPTY

1 porce obsahuje: ENERGIE: 598 kcal, 30 % / SACHARIDY: 64 g, 25 % / TUKY: 22 g, 35 % / BÍLKOVINY: 30 g, 42 %



POSTUP:
1.  Dvě jablka oloupejte a nahrubo nastrouhejte.
2.  U vajec oddělte žloutky a bílky. K bílkům přidejte 

špetku soli a v míse metličkovým mixérem 
vyšlehejte tuhý sníh. 

3.  V jiné míse promíchejte dohladka mouku, mléko, 
50 g krupicového cukru, žloutky, 1 vanilkový 
cukr, 2 lžičky nastrouhané kůry z dobře omytého 
citronu a připravená jablka. Nakonec opatrně 
vmíchejte ušlehaný sníh.

4.  V pánvi vhodné i na pečení v troubě rozehřejte 
20 g másla. Vlijte do ní těsto, posypte rozinkami 
a opékejte 5 minut na mírném plameni 
dozlatova. Poté obracečkou rozdělte na 4 díly, 
kousek po kousku obraťte a z druhé strany je 
opečte. Potom roztrhejte pomocí dvou vidliček 
na malé kousky a pečte 5 minut v troubě 
předehřáté na 180 °C.

5.  Mezitím připravte tvarohovou omáčku. V misce 
metličkou vyšlehejte tvaroh se smetanou 
a vanilkovým cukrem.

6.  Na pánvi rozehřejte zbytek másla. Jablko 
oloupejte, zbavte jádřince a nakrájejte na kousky. 
Vsypte jablko, posypte zbylým cukrem a nechte 
2 minuty karamelizovat.

7.  Trhanec vyndejte z trouby, posypte moučkovým 
cukrem a podávejte s tvarohovou omáčkou, 
posypaný karamelizovanými jablky a ozdobený 
lístky máty.

SUROVINY:
3 jablka NP Bio
5 vajec 
sůl
130 g hladké mouky
160 ml polotučného 
mléka
65 g cukru krupice
2 vanilkové cukry

1 citron 
40 g másla
80 g rozinek
250 g polotučného 
tvarohu 
100 ml smetany ke 
šlehání (31 %)
30 g cukru moučky
1 snítka čerstvé máty

TRHANEC S JABLKY  
a tvarohovou omáčkou

4
porce

30
min

VEGET

18

Rychlé 
RECEPTY



VEGETARIÁN

19

Rychlé 
RECEPTY

1 porce obsahuje: ENERGIE: 644 kcal, 32 % / SACHARIDY: 81 g, 31 % / TUKY: 27 g, 43 % / BÍLKOVINY: 23 g, 32 %



Fotografie: Lucie Čermáková, Anthony The Anh Nguyen / Foodstyling: Adéla Srbová, Tereza Boušková / Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová

Každý z nás může udělat malou 
změnu, která bude mít trvalý dopad 

na náš každodenní život i na 
přírodu a planetu. Proto jsme  

pro vás připravili  
8 jednoduchých tipů a novou 
sběratelskou kampaň s řadou 
pomocníků, díky kterým bude 

začít žít „eco-friendly“ tak 
jednoduché.

Znovupoužitelné  
lahve na vodu  

CHRÁNÍ PŘÍRODU

Lednice i spíž,
KDYŽ JI UTŘÍDÍŠ,

UCHOVÁ VŠE SPÍŠ

Tričko místo do koše 
VEZMI MEZI KÁMOŠE

Kompostuji, 
kompostuješ?  

TÍM PLANETĚ PODĚKUJEŠ

Taška i pytlík 
 jsou parťáci, 

NE JEDNORÁZOVKA

Oběd do krabičky,
LOGICKY  

EKOLOGICKY

T řídění odpadu 
PŘIŠLO NA ŘADU,

TAK NEBUĎTE POZADU

Z farmy  
a lokálně 

JDE JÍST NORMÁLNĚ

20

Speciál
NEPLÝTVÁNÍ

8 tipů,
jak šetřit  
přírodu  
A NEPLÝTVAT



V nové udržitelné kampani můžete 
za zvýhodněnou cenu získat skvělé 
pomocníky.

Lahev na vodu 
červená 550 ml

Malina/tymián
 hrst malin

4 snítky čerstvého 
tymiánu
400 ml vody

21

Speciál
NEPLÝTVÁNÍ

Znovupoužitelné  
lahve na vodu  
ZACHRÁNÍ PŘÍRODU

1

Už jste vyzkoušeli použít eco-
-friendly lahve na vodu nebo 
je používáte dnes a denně? Má 
to spoustu výhod – nejenže 
šetříte přírodu od dalších plastů, 
které skončí hned po vypití 
v odpadkovém koši, ale také 
ušetříte peníze, když se vyhnete 
nákupu nápojů, protože vás 
nečekaně přepadne žízeň.



Lahev na vodu 
šedá 550 ml

Filtrační konvice Brita 
Marella + 6 filtrů

Eko lahve na vodu
CHRÁNÍ PŘÍRODU

Filtrační konvice Brita Marella 
Abyste si mohli dopřát kvalitní a chutnou vodu, 
nemusíte kupovat neekologická plastová balení. 
Filtrovací konvice značky Brita vám naservíruje 
tu nejčerstvější a nejvíce osvěžující vodu, 
protože účinně zbavuje vaši kohoutkovou vodu 
vodního kamene, chloru i dalších nechtěných 
látek, a to díky snadno použitelnému filtru.

PLASTOVÁ 
LAHEV 

SLOUŽÍ 
15 MINUT

PAK JDOU 
 DO ODPADU

A ČASTO 
ZNEČIŠŤUJÍ 

PLANETU

EKO LAHEV 
NA PITÍ

LZE POUŽÍVAT 
STÁLE  

A STÁLE DOKOLA

STAČÍ VYMÝT 
A NAPLNIT  

ZNOVU 

DEN ZA DNEM
KAŽDÝ DEN

×

KAŽDÝ ROK SE 
DO OCEÁNU 

DOSTANE VÍCE 
NEŽ 8 MILIONŮ 

TUN PLASTŮ.

PLASTY TVOŘÍ 
AŽ 80 PROCENT 

VEŠKERÉHO 
ODPADU  

V MOŘÍCH.

8 mil.
tun

  za rok
80 %TO JE, JAKO 

KDYBY SE 
DO MOŘE 
KAŽDOU 
MINUTU 

VYKLOPIL 
NÁKLADNÍ 
VŮZ PLNÝ 

PLASTOVÉHO 
ODPADU. X

Zdroj: www.osn.cz/fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/22

Speciál
NEPLÝTVÁNÍ

https://www.osn.cz/fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/


Okurka/citron
 okurky

 citron NP Bio
400 ml vody

Jablko se skořicí
 červeného jablka

3 svitky skořice
400 ml vody

Borůvka/bazalka
 hrst borůvek

2 snítky čerstvé 
bazalky
400 ml vodyGrep/citron/limeta

 grepu
 citron NP Bio
 limeta

400 ml vody

Mandarinka/ 
/rozmarýn

 mandarinka
2 snítky čerstvého 
rozmarýnu
400 ml vody

5×  
INFUZOVANÁ VODA

do eko lahve

POSTUP:
1.  Studenou vodu přefiltrujte pomocí konvice na 

vodu Brita.
2.  Vybrané ovoce, zeleninu a bylinky opláchněte, 

případně oloupejte a nakrájejte dle fotky. 
3.  Kousky ovoce, zeleniny a bylinky vložte do lahve 

a zalijte filtrovanou vodou z konvice Brita.
4.  Takto ochucenou vodu můžete pít po celý den.

23

Speciál
NEPLÝTVÁNÍ

500
ml

5
min

VEGAN



HORKÝ JABLEČNOSKOŘICOVÝ  
ČAJ do termosky SUROVINY:

1 červené jablko
½ cm čerstvého zázvoru
2 svitky skořice
2 lžičky javorového sirupu
500 ml vody

POSTUP:
1.  Jablko omyjte a nakrájejte na 

tenké plátky. Zázvor oloupejte 
a nakrájejte na plátky. Vložte 
do hrnce, přidejte skořici, sirup 
a zalijte vodou.

2.  Přiveďte vše k varu a nechte  
3 minuty probublávat. 
Stáhněte z plotny a přes cedník 
přelijte do termosky.

400
ml

10
min

Termoska slim fit 
béžová 400 ml

Termoska slim fit 
zelená 400 ml

ÚZKÁ LAHEV,
PERFEKTNÍ DRŽENÍ

HYGIENICKÁ 
NEREZOVÁ OCEL 

JEDNODUCHÉ 
OTVÍRÁNÍ JEDNOU 

RUKOU

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
PRO OCHRANU PŘED 

VYTÉKÁNÍM

VEGAN

24

Speciál
NEPLÝTVÁNÍ



HORKÝ JABLEČNOSKOŘICOVÝ  
ČAJ do termosky 

NOVÝVĚRNOSTNÍPROGRAM

Sadu eko sáčků získáte v nové 
sběratelské kampani Albert. 
Body sbírejte pohodlně  
v aplikaci Můj Albert. 25

Speciál
NEPLÝTVÁNÍ

2
Taška i pytlík 
 jsou parťáci, 
NE JEDNORÁZOVKA

Zapomeňte na plastové sáčky na 
každý druh zeleniny, ovoce nebo 
pečiva. Díky sadě bavlněných sáčků 
na potraviny se vyhnete zbytečným 
plastům, které hned po nákupu 
končí v odpadkovém koši. Hlavní je 
samozřejmě nezapomenout je na 
nákup přibalit. 

Napište si eko obaly jako první věc na 
nákupní seznam nebo mějte vždy jednu 
sadu uloženou v autě či kabelce. 



Plátěný sáček na chleba, a už 
nemusíte používat plasťáky. Na 
vypečený chléb i křupavé rohlíčky. 

Prodyšné sáčky jsou lehké a zajišt̓ují přístup vzduchu. 
Zelenina ani ovoce se tak při nákupu nezapaří  
a zůstanou čerstvé. Můžete je také  
v těchto sáčcích skladovat. 

DO ČEHO NAKOUPIT 
Sypané potraviny můžete 
dát do vlastní nádoby nebo 
si v prodejně vezmete 
naši, chytrou. Pro nákup 
drogerie a kosmetiky 
využijte určené nádoby dle 
vybraného výrobku. Vše 
najdete v prodejně  
u násypníků.

termokošík je praktickým pomocníkem při 
nákupu chlazených výrobků, především masa, 
kterému nesvědčí změna teploty během nákupu  
a cesty, než je opět uložíte do chladničky. Zároveň 
ho můžete použít i v létě na piknik.

Pojd'te s námi   
DO TOHO!

26

Speciál
NEPLÝTVÁNÍ

26

Dejte s námi STOP zbytečnému 
odpadu díky bezobalové stěně 
v hypermarketu v Praze na Chodově. 
Přicházíme s možností nakupovat 

sypké potraviny, eko drogerii  
a kosmetiku bez obalu. Vychutnáte 
si kvalitu bez kompromisů a zároveň 
nevytváříte zbytečný odpad.



JAK NAKOUPIT
Je to snadné. Nasypete 
si, kolik chcete, zvážíte  
a zaplatíte u pokladny. 
V prodejně můžete 
postupovat dle 
přehledných návodů 
nebo vám rádi poradí 
naši zaměstnanci.

Se sadami dóz ECO 
BUDETE CHRÁNIT 
PLANETU

27

Speciál
NEPLÝTVÁNÍ

Dózy ECO pořídíte v rozmanitých 
barvách a velikostech v současné 
kampani za nasbírané body v Albertu.



28

Speciál
NEPLÝTVÁNÍ

Lednice i spíž,
když ji utřídíš,
UCHOVÁ VŠE SPÍŠ 

3
Jak si zorganizovat lednici, aby v ní 
potraviny vydržely co nejdéle čerstvé? 
Stačí, když se budete držet našeho 
jednoduchého návodu, jak suroviny 
v lednici uchovávat. 

VRCHNÍ ČÁST LEDNICE  
•  ZDE SE NEJLÉPE DAŘÍ VEJCÍM, 

JOGURTŮM, MLÉKU A OSTATNÍM 
MLÉČNÝM VÝROBKŮM.

STŘEDNÍ ČÁST LEDNICE 
•  V TÉTO ČÁSTI UCHOVÁVEJTE 

UZENINY, SÝRY, HOTOVÁ JÍDLA.

SPODNÍ ČÁST LEDNICE
•  TATO ČÁST JE VYHRAZENA PRO    

ČERSTVÉ MASO NEBO RYBY.
 

ŠUPLÍK
•  VESPOD V LEDNICI JE VYHRAZEN 

PROSTOR PRO OVOCE A ZELENINU.

DVÍŘKA
•  VE DVEŘÍCH LEDNICE UCHOVÁVEJTE 

KEČUPY, NÁPOJE V KARTONOVÝCH 
I SKLENĚNÝCH LAHVÍCH. 

Víte, že skořápka vajec je pokryta ochrannou 
vrstvou, která zabraňuje mikrobiální 
kontaminaci? Proto vejce neomývejte, protože 
tím dojde k narušení této ochranné vrstvy.



PROTEINOVÁ 
KRABIČKA  
NA SVAČINU
s krůtím sendvičem

SUROVINY:
2 žervé
1 lžička javorového sirupu
1 jarní cibulka
sůl
pepř
200 g krůtích prsou
1 lžíce olivového oleje
12 plátků proteinového chleba NP Bio
6 plátků ementálu
6 nakládaných červených paprik
6 listů římského salátu
300 g baby karotky
2 červená jablka

POSTUP:
1.  V misce vidličkou smíchejte 

žervé, sirup, omytou  
a nasekanou jarní cibulku, 
sůl a pepř.

2.  Maso nakrájejte na tenké 
plátky, osolte a opepřete 
z obou stran. Pak ho 
opečte v rozpálené pánvi 
na oleji dozlatova.

3.  Plátek chleba rozkrojte 
napůl a obě poloviny 
potřete připravenou 
pomazánkou. Na spodní 
polovinu dejte ½ plátků 
ementálu, krůtí maso, 
okapanou nakládanou 
papriku a omytý plátek 
salátu rozkrojený napůl  
a přiklopte druhým 
plátkem chleba.

4.  Sendviče vložte do krabičky 
po 3 kusech a přidejte 
k nim omyté baby karotky 
a na čtvrtky nakrájená 
omytá jablka, zbavená 
jádřinců.

4
krabičky

20
min

*BPA-free je označení pro plasty, které 
neobsahují zdraví škodlivý bisfenol A. 29

Speciál
NEPLÝTVÁNÍ

Oběd do krabičky,
LOGICKY  
EKOLOGICKY 4
PROČ KRABIČKY ECO:

•   Jsou eco-friendly, vyrobené 
z recyklovaného plastového odpadu.

•   Každá má unikátní barvu díky výrobě 
z odřezků.

•  Jsou vzduchotěsné, nepropustné  
a BPA-free.*



PLASTY KOVPAPÍR ELEKTRONIKASKLO

Co kam patří?

V nové sběratelské 
kampani na vás čekají 
šikovní pomocníci do 
domácnosti, díky kterým 
se už nespletete, kam 
s kterým odpadem.

5
T řídění odpadu 
PŘIŠLO NA ŘADU,
TAK NEBUĎTE 
POZADU 
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Speciál
NEPLÝTVÁNÍ

Kompostuji, 
kompostuješ?  
TÍM PLANETĚ PODĚKUJEŠ
 

6
Používáním domácího kompostéru 
Bokashi snížíte množství 
vyprodukovaného bioodpadu  
až o 25 % původního množství.

Pozor, kompostovat se dá nově  
i doma! Díky domácímu kompostéru 
Bokashi, který můžete získat v nové 
sběratelské kampani.

1.  Na dno kompostéru dejte speciální
směs efektivních mikroorganismů. 
Tato směs není součástí balení 
kompostéru, který zakoupíte v Albertu. 

2.  Přidávejte průběžně organický 
odpad.

 

3.  Průběžně zasypávejte směsí 
bokashi.

 

4.  Průběžně udusávejte. 5.  Když kompostér naplníte, dobře ho 
uzavřete a počkejte 14 dní.

6.  Během procesu vznikne 
fermentační tekutina, která 
může být použita jako kvalitní 
hnojivo pro vaše rostliny. Obsah 
kompostéru použijte jako hnojivo 
do truhlíků.

VHODNÝ  
ODPAD

NEVHODNÝ 
ODPAD



Základový 
KUŘECÍ 
VÝVAR

SUROVINY:
1 kuřecí skelet
tučné odřezky 
z kuřete
2 kuřecí křidýlka
3 stonky řapíkatého 
celeru

3 mrkve
2 cibule
1 petržel
½ bulvy celeru 
3 l vody
sůl
2 hrsti čerstvé  
petržele

POSTUP:
1.  Kuře opečte v pánvi nasucho, jen lehce do barvy, a dejte stranou.
2.  Zeleninu pořádně omyjte. Neloupejte ji, jen ji nakrájejte na větší 

kusy. Na cibuli nechte čistou hladkou slupku, ta dodá vývaru barvu. 
3.  Kuře spolu se zeleninou dejte do hrnce se studenou vodou. 

Přiveďte vše k varu, pak stáhněte stupeň vaření a nechte jen zlehka 
probublávat následující 3 hodiny.

4.  Vývar přeceďte a dochuťte solí. 
5.  Podávat ho můžete do hrnečku s nasekanou čerstvou petrželkou.

1,5
litru

4
hod

+12
hod

namočení

Vývar přelijte do čistých 
zavařovacích sklenic  
a uskladněte po dobu  
1 týdne v lednici nebo nalijte 
do tvořítek na led a dejte 
zamrazit. Pak máte jednoduše 
základní vývar vždy po ruce.

BEZ
lepku
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Speciál
NEPLÝTVÁNÍ

Zkuste tentokrát ze zakoupeného kuřete 
využít každý kousek. Tři recepty zajistí, 
že celé Královské kuře zužitkujete do 
posledního sousta a bez plýtvání. 

7
Z farmy  
a lokálně 
JDE JÍST NORMÁLNĚ



SUROVINY:
1 Královské kuře 
celé bez drobů
4 lžičky soli
1 lžička pepře
2 batáty
2 cibule
1 citron NP Bio
200 ml vody

2 bobkové listy
1 hrst čerstvého 
rozmarýnu
1 hrst čerstvého 
tymiánu
1 palička česneku
3 lžíce olivového 
oleje
50 g másla

POSTUP:
1.  Kuře omyjte a osušte papírovou 

utěrkou. Odkrojte u stehen tučné 
části kůže a odložte je na vývar. Podél 
prsou veďte řez až k hrudní kosti a prsa 
postupně odřízněte tak, aby zůstal hezký 
skelet s křídly a spojená stehna. Horní 
skelet i s křídly oddělte a dejte k tučným 
částem na vývar. Zbudou 2 oddělená 
prsa a 2 spojená stehna. Kuře pořádně 
osolte asi 3 lžičkami soli ze všech stran  
a opepřete.

2.  Očistěte batáty a cibule. Nakrájejte 
je na větší kusy a vložte do pekáče. 
Přidejte rozkrojený omytý citron. Vše 
zalijte vodou, osolte, opepřete a přidejte 
bobkový list. Vložte bylinky a na ně 
položte stehna kůží nahoru. Po stranách 
dejte napůl rozkrojenou česnekovou 
paličku.

3.  Vložte do předehřáté trouby na 180 °C 
na 50 minut. Pak pekáč vyndejte a lehce 
osušte kůži. Pak ji pomažte 1 lžící oleje. 
Pekáč vložte zpět na 15 minut a zvyšte 
teplotu na 220 °C. Cca 10 minut před 
koncem pečení rozpalte pánev. Na zbylém 
oleji opečte kůží dolů okořeněná kuřecí 
prsa, aby byla kůže hezky křupavá. 

4.  Po 3 minutách opékání kůže vložte prsa 
do pekáče a dopékejte se zbytkem  
6 minut. 

5.  Po upečení nechte maso odpočinout. 
Výpek od opečených prsou slijte na 
pánev, přiveďte k varu a zredukujte. 
Následně výpek přeceďte a znovu 
přiveďte k varu. Vypněte plotnu, přidejte 
máslo a metličkou míchejte, až se vše 
spojí a vznikne hezká šťáva.

6.  Kuře naporcujte a podávejte na pečené 
zelenině spolu s výpekem a čerstvými 
bylinkami.

Štaʾvnaté pečené 
KRÁLOVSKÉ KUŘE

4
porce

150
min

BEZ
lepku
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TRHANÉ KUŘECÍ MASO
s quinoovým salátem

SUROVINY:
200 g quinoy
2 kuřecí prsa 
1 lžička soli
½ lžičky pepře
½ lžičky mleté papriky
1 lžíce olivového oleje
20 g másla
100 g balkánského sýra
1 limeta
150 g okurky
1 hrst čerstvého kopru
2 snítky čerstvé máty

POSTUP:
1.  Quinou uvařte dle návodu na 

obalu a dejte stranou.
2.  Kuřecí prsa vložte do hrnce 

s osolenou vroucí vodou  
a vařte 10 minut. Pak maso 
vyndejte, osušte papírovou 
utěrkou, osolte, opepřete  
a posypte mletou paprikou. Na 
rozpálenou pánev vlijte olej, 
přidejte máslo a maso opečte 
z obou stran asi 2 minuty dle 
velikosti, aby se dobře opeklo. 
Dejte stranou na chvilku 
odpočinout a pak natrhejte 
na větší kousky. Pokud máte 
maso z předešlého dne, 
jednoduše ho okořeňte 
pepřem a paprikou, natrhejte 
na kousky a opečte v pánvi, 
aby se prohřálo.

3.  Sýr nakrájejte na kousky, 
přidejte k uvařené quinoi  
a zakápněte limetovou šťávou. 
Přidejte na kolečka nakrájenou 
okurku, kopr a mátu. Vše 
promíchejte a podávejte 
s kuřetem.

4
porce

60
min

BEZ
lepku

U tohoto receptu 
můžete využít pečené 
maso z předešlého dne. 

34
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8
Tričko místo do koše
VEZMI MEZI KÁMOŠE 
Tričku, i když se 
vytahá, vybledne, 
vyjde z módy nebo  
už se do něj 
nevejdete, můžete 
vdechnout nový  
život. Stačí  
4 kroky a eko  
taška na nákupy  
je připravena  
vyrazit znovu  
do světa. 

.
Připravte si starší 
tričko, které máte 
v plánu přetvořit. 
Ideální je nějaké 
se zajímavým 
motivem, proužky 
nebo obrázkem.

.
Z trička 
odstřihněte 
rukávy, čímž 
zvětšíte výstřih tak, 
aby se výsledný 
tvar podobal 
tašce.

3.
Pak střihem 
zvětšete i výstřih 
tak, aby vznikla 
ucha tašky.

4. 
Tričko obraťte 
naruby a jeho 
spodní část sešijte. 

POTŘEBUJEME: 
1 staré tričko
1 nůžky
1 jehlu 
1 nit

35
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Překvapte své drahé 
dortem, který vyjádří 
lépe než slova vaši 
velkou lásku.  
S tímto receptem se  
přípravy nemusíte bát  
a navíc ho zvládnete 
přichystat v rekordním 
čase. Tajemství tkví  
v tom, že jde pouze  
o linecké těsto  
a jednoduchý výborný 
krém, ale pššššt…

Fotografie: Vladimír Cimický / Foodstyling: Adéla Říhová / Text: Kateřina Krásná36

Valentýnský
SPECIÁL

Symbol srdce je univerzálním vyjádřením 
lásky od Prahy až po severní pól a nemusíte 
ovládat žádné světové jazyky, abyste jím 
svou náklonnost vyjádřili. Symbol srdce 
objevíte ve tvarech květin i listů, když se 
labutě dotknou zobáky nebo když holubice 
rozvinou křídla. Vzniká také, když podélně 
rozříznete rudé plody ovoce jako třešně 
nebo jahody. Zkuste s tímto symbolem letos 
na Valentýna kouzlit v kuchyni. Ať už zvolíte 
dort, čokoládové jahůdky, nebo šťavnaté 
hamburgery, láskyplná zpráva bude určitě 
předána.

Daruj něco
Valentýnský

SPECIÁL

OD



POSTUP:
1. �Do�mísy�prosejte�mouku�a�na�kostičky�
nakrájené�studené�máslo.�Vytvořte�sypkou�
drobenku.�Ke�směsi�prosejte�moučkový�cukr�
spolu�s mandlovou�moukou�a�špetkou�soli.�
Nakonec�přimíchejte�vejce�a�uhněťte�na�hladké�
sušenkové�těsto.�Pracujte�rychle,�abyste�máslo�
moc�nezahřívali.�Takto�připravené�těsto�dejte�na�
2�hodiny�odležet�do�lednice.

2.  Z odleženého�těsta�vyválejte�mezi�2�pečicími�papíry�
3�placky�o�síle�3�mm.�Z každé�vykrojte�tvar�srdce�o�
velikosti�20�cm.�Šířka�srdce�by�měla�být�cca�4�cm.�
Přendejte�je�na�plech�opatřený�pečicím�papírem�
a�pečte�v předehřáté�troubě�na�180�°C�12�minut�
dozlatova.�Placky�nechte�po�upečení�vychladnout�
na�mřížce.

3.  V míse�metličkou�vyšlehejte�
mascarpone,�smetanu� 
a�vanilkový�extrakt�na�hladký�
a�nadýchaný�krém.�Rozdrobte�
polovinu�lyofilizovaných�malin�na�prach�a�stěrkou�
opatrně�vmíchejte�do�krému.�Krém�přendejte�do�
cukrářského�pytlíku�s hladkou�cukrářskou�špičkou.�

4.  Na�tác�dejte�jednu�placku�upečeného�srdce.�Po�
celém�obvodu�nastříkejte�dvě�řady�krému�tak,�aby�
hezky�zdobily�okraje�sušenkového�těsta.�Opatrně�
přikryjte�druhou�pečenou�plackou�a�pokračujte�
stejným�způsobem.�Nakonec�nastříkejte�krém� 
i�na�horní�část.�Tu�ozdobte�čerstvými�malinami,�
jahodami,�posypte�zbylými�lyofilizovanými�
malinami�a�čerstvými�okvětními�plátky�růže.

SUROVINY:
250�g�hladké�mouky
150�g�másla
90�g�cukru�moučky
40�g�mandlové�
mouky
sůl
1�vejce
250�g�mascarpone
200 g smetany ke 
šlehání�(31�%)

70�g�cukru�krupice
1�lžička�vanilkového�
extraktu
1�hrst�lyofilizovaných�
malin
60 g malin
60�g�jahod
1�růže�na�ozdobu

Zamilovaný DORT 
1

dort
90
min

+2
hod

odležení

POSTUP:
1. �Do�mísy�prosejte�mouku�a�přidejte�
nakrájené�studené�máslo.�Vytvořte�
sypkou�drobenku.�Ke�směsi�prosejte�
moučkový�cukr�spolu�s mandlovou�
moukou�a�špetkou�soli.�Nakonec�
přimíchejte�vejce�a�uhněťte�na�hladké�
sušenkové�těsto.�Pracujte�rychle,�
abyste�máslo�moc�nezahřívali.�Takto�
připravené�těsto�dejte�na�2�hodiny�
odležet�do�lednice.

2.  Z odleženého�těsta�vyválejte�mezi� 
2�pečicími�papíry�3�placky�o�síle 
3�mm.�Vyrobte�si�z�papíru�šablonu�ve�
tvaru�srdce�o�velikosti�20�cm.�Do�něho�
vyřízněte�menší�srdce�o�velikosti�12�cm�
tak,�aby�vzniklo�duté�srdce�s�šířkou 
4�cm.�Přendejte�placky�na�plech�opatřený�
pečicím�papírem,�vyřízněte�z�nich�srdce�
podle�šablony�a�pečte�v předehřáté�
troubě�na�180�°C�12�minut�dozlatova.�
Placky�nechte�po�upečení�vychladnout�na�
mřížce.

3.  V míse�metličkou�vyšlehejte�mascarpone,�
smetanu�a�vanilkový�extrakt�na�hladký�
a�nadýchaný�krém.�Rozdrobte�polovinu�
lyofilizovaných�malin�na�prach�a�stěrkou�
opatrně�vmíchejte�do�krému.�Krém�
přendejte�do�cukrářského�pytlíku�
s hladkou�cukrářskou�špičkou.�

4.  Na�tác�dejte�jednu�placku�upečeného�
srdce.�Po�celém�obvodu�nastříkejte�dvě�
řady�krému�tak,�aby�hezky�zdobily�okraje�
sušenkového�těsta.�Opatrně�přikryjte�
druhou�pečenou�plackou�a�pokračujte�
stejným�způsobem.�Nakonec�nastříkejte�
krém�i�na�horní�část.�Tu�ozdobte�
čerstvými�malinami,�jahodami,�posypte�
zbylými�lyofilizovanými�malinami� 
a�čerstvými�okvětními�plátky�růže.
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Valentýnský
SPECIÁL

12
srdíček

30
min

+60
min

schnutí

SUROVINY:
12�rýžových�chlebíčků�bez�příchutě
150�g�bílé�čokolády
2�lžičky�rostlinného�tuku�Omega
1�hrst�lyofilizovaných�malin

POSTUP:
1. �Z chlebíčků�opatrně�vykrojte�srdce�pomocí�
srdíčkového�vykrajovátka.

2.  Nad�vodní�lázní�rozpusťte�čokoládu�spolu�
s tukem.�Třetinu�bílé�polevy�dejte�do�
cukrářského�pytlíku�s milimetrovým�otvorem.�
Maliny�rozdrťte�na�prach�a�pár�nechte�
stranou�na�ozdobu.�Zbytek�čokoládové�polevy�
obarvěte�pomocí�malinového�prachu.�Půlku�
rýžových�srdíček�namočte�do�růžové�polevy.�
Nechte�lehce�okapat�a�přendejte�na�plech�
opatřený�pečicím�papírem.�Plech�přendejte�do�
lednice�a�nechte�polevu�pár�minut�zaschnout.

3.  Lehce�zaschlá�srdíčka�dozdobte�bílou�polevou.�
Srdíčka�nechte�úplně�zaschnout�v lednici.

4.  Chlebíčky�uchovávejte�v plechové�krabičce�
s co�nejmenším�přístupem�vzduchu.

Rýžová SRDÍČKA 

M A M I NCE

VEGET VEGET
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Valentýnský
SPECIÁL

4
porce

40
min

SUROVINY:
¼�hlávky�červeného�zelí
sůl
pepř
1�lžíce�javorového�sirupu
4�hamburgerové�bulky
4�lžíce�kečupu
2�hrsti�polníčku
¼ ananasu
4�hovězí�valentýnské�burgery�Albert
1�hrst�mikrobylinek� 
–�hráškové�výhonky

POSTUP:
1. �Zelí�omyjte�a�nakrouhejte�na�tenké�
nudličky.�V míse�ho�promíchejte�
se�solí�a�promačkejte,�aby�zkřehlo.�
Opepřete,�přidejte�javorový�sirup� 
a�vše�promíchejte.

2.  Housky�na�burgery�rozkrojte�napůl� 
a�opečte�na�pánvi�z obou�stran.�Spodní�
polovinu�burgerových�housek�potřete�
kečupem�a�rozložte�omytý�polníček.�
Ananas�očistěte�od�kůry�a�nakrájejte�

na�4�tenké�plátky.�Z obou�stran�plátky�
ogrilujte�na�rozpálené�grilovací�pánvi.�
Přendejte�na�prkénko�a�pomocí�
vykrajovátka�z nich�vykrojte�srdíčka� 
o�průměru�6�cm.

3.  Na�stejné�pánvi�ogrilujte�valentýnské�
burgery�z obou�stran�cca�3�minuty.

4.  Na�spodní�bulku�přidejte�na�polníček�
ochucené�zelí,�opečené�maso� 
a�srdíčko�ananasu.�Nakonec�ozdobte�
mikrobylinkami.

Šťavnatý ham 
HAMBURGER

Na Valentýna jsme pro vás 
připravili speciální burger ve 
tvaru srdce. Láska prochází 
žaludkem. 
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Valentýnský
SPECIÁL

4
porce

20
min

SUROVINY:
40�g�másla
4�plátky�toustového�chleba
4�vejce�NP�Bio
sůl
pepř
1�hrst�čerstvé�pažitky

POSTUP:
1. �Máslo�rozehřejte�v rendlíku.�Toustové�
chleby�z obou�stran�pomažte�máslem.�
Z prostřední�části�vykrojte�srdíčka�
srdcovým�vykrajovátkem�o�průměru� 
6�cm.�Takto�připravené�tousty�orestujte�na�rozpálené�pánvi�
z obou�stran.

2.  Na�pánev�dejte�vykrájené�tousty,�do�každého�opatrně�
rozklepněte�vejce�tak,�aby�byly�žloutky�co�nejvíce�vprostřed,� 
a�opečte�je�cca�4�minuty�na�středním�stupni�ohřevu.

3.  Pak�tousty�opatrně�přendejte�na�plech�s�pečicím�papírem� 
a�další�4�minuty�dopečte�v předehřáté�troubě�na�180�°C.�

4.  Toustíky�servírujte�na�talíře.�Posypte�solí,�pepřem� 
a�nasekanou�čerstvou�pažitkou.�Podávejte�se�šálkem�kávy�
nebo�čaje.

VAJÍČKOVÉ 
TOUSTY
Snídaně do postele

Valentýnskou 
snídani
můžete doplnit  
o ovocná  
a zeleninová 
smoothie z řady 
Nature’s Promise.

VEGET
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Valentýnský
SPECIÁL

SUROVINY:
10�lžiček�kvalitního�zeleného�
sypaného�čaje
3�plátky�sušených�jablek
1�svitek�celé�skořice�
1�lžíce�sušených�brusinek

BUDETE POTŘEBOVAT:
1�červená�čtvrtka�papíru�A5
nůžky
1�černá�čtvrtka�papíru�A5
10�čajových�filtrů
1�jehla
bílá nit

Ručně vyráběné 
VALENTÝNSKÉ 
ČAJE

3.  Před�koncem�cca�1,5�cm�
obstřihněte�kolem�dokola�tvar�
srdce,�abyste�mohli�čajový�
pytlík�naplnit�směsí.

4.��Po�naplnění�sáček�zašijte�a�na�konci�dobře�zakončete.�Zbylou�
nit�nechte�10�cm�přečnívat�� 
a�odstřihněte.

5.  Na�červenou�čtvrtku�nakreslete�10�srdíček�o�velikosti�2�cm� 
a�vystřihněte�je.�Na�konec�nitky�
je�přišijte�jako�visačku.

6.  Čajové�srdíčko�je�na�světě.�Při�přípravě�čaje�zalijte�horkou�
vodou�o�teplotě�80�°C� 
a�louhujte�po�dobu�2–3�minut.

.  Z�černé�čtvrtky�vystřihněte�srdíčko�o�velikosti�5�×�5�cm.�Černé�srdíčko�
přiložte�na�dvouvrstvý�čajový�filtr�
a�obšijte�jeho�tvar.�

Postup:

.  V�misce�smíchejte�zelený�čaj�
spolu�s�nakrájenými�sušenými�
jablky,�nadrobno�nasekanou�
skořicí�a�nakrájenými�brusinkami.

10
kusů

120
min

VEGAN
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Valentýnský
SPECIÁL

4
porce

20
min

SUROVINY:
400�g�čerstvých�jahod
100�g�čokolády�(70�%)
150�ml�smetany�ke�šlehání�(30�%)
1�hrst�lyofilizovaných�jahod
špejle

POSTUP:
1. �Čerstvé�jahody�omyjte,�odstopkujte�
a�rozkrojte�podélně�na�dvě�poloviny.�
Každou�polovinu�nožem�shora�odkrojte�
tak,�aby�vám�vzniklo�srdíčko.�

2.  Nad�vodní�lázní�rozpusťte�čokoládu.�
V hrnci�přiveďte�smetanu�k varu� 
a�dejte�z plotny.�Po�třetinách�stěrkou�

přimíchávejte�k čokoládě,�až�vám�vznikne�
hladká�poleva.

3.  Lyofilizované�jahody�nadrťte�na�prach.�
4.  Špejle�zlomte�na�poloviny.�Čerstvé�jahody�
napíchněte�na�špejle�a�ty�pak�namočte�
do�půlky�v čokoládové�polevě.�Nakonec�
je�posypte�jahodovým�prachem�a�sladké�
překvapení�je�hotové.

Jahodové  
JEDNOHUBIČKY

VEGET
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O polévkách
Fresh Bistro
BEZ OBALU

*  Jsou vhodné k rychlému 
obědu i večeři.

*  Jsou vyrobeny z kvalitních 
surovin, jako z čerstvé 
zeleniny a výživných luštěnin.

*  Jsou v praktickém balení, 
které stačí ohřát 
v mikrovlnné troubě 
po dobu 3 minut, 
a vše je hotovo.

Ochutnávka

Polévka
je grunt
ZVLÁŠŤ TA 

Z FRESH 
BISTRA

Ochutnávka
Polévka je grunt! To se ví. 
Vyzkoušejte naše bohaté poctivé 
polévky, ať už si je uvaříte doma, 
nebo nestíháte a sáhnete po 
polévkách z řady Fresh Bistro, které
jsme uvařili podle pravých italských
a nově také dalších, exotických
receptur. Můžete si být jistí, že
jsou z té nejlepší zeleniny, kterou 
začerstva šetrně zpracováváme. 
Obsahují jen kvalitní ingredience 
a skvěle chutnají, takže jsou stejně 
dobré jako ty domácí.



Chybí vám ingredience? 
vyzkoušejte hotovou 
exotickou polévku  
Z albertu

SUROVINY:
300 g dýně Hokkaidó
100 g brambor typu C
2 mrkve 
½ pórku
30 ml olivového oleje
1 cm zázvoru
1 lžíce žluté kari pasty
800 ml vody
½ manga
425 g cizrny v nálevu
50 g listového špenátu
200 ml kokosového mléka
sůl
pepř
1 lžička chilli vloček

POSTUP:
1.  Z dýně odstraňte semínka, brambory 

a mrkev oloupejte a vše nakrájejte na 
kostičky. Pórek očistěte a nakrájejte na 
kolečka. 

2.  V hrnci na rozpáleném oleji orestujte 
zeleninu dozlatova. Přidejte oloupaný, 
nastrouhaný zázvor a kari pastu. Krátce 
orestujte a nechte rozvonět. Zalijte vodou 
a vařte 20 minut doměkka. Do misky 
odeberte 4 lžíce zeleniny a odložte stranou. 
Mango oloupejte, nakrájejte na kostky  
a v hrnci se zbytkem zeleniny rozmixujte 
tyčovým mixérem.

3.  Přidejte scezenou cizrnu, odloženou zeleninu a lístky 
špenátu, vlijte kokosové mléko a vařte 10 minut.

4.  Osolte, opepřete a podávejte posypané chilli vločkami.

EXOTICKÁ POLÉVKA s cizrnou 
a kokosovým mlékem

Exotická polévka s cizrnou
a kokosovým mlékem
Bohatá polévka je inspirovaná 
typickým jihoindickým receptem 
a hustá díky cizrně, ideálně 
kořeněná a mírně nasládlá 
s neodolatelnou krémovou 
texturou, kterou polévce 
dodává jemné kokosové mléko. 
Neobsahuje žádná přidaná 
aditiva.

43

4
porce

45
min

VEGAN

Ochutnávka



KRÉMOVÁ TOMATOVÁ 
polévka se sýrem

SUROVINY:
1 cibule
30 ml olivového oleje
800 g konzervovaných 
drcených rajčat
100 g brambor typu C
70 g rajčatového protlaku
sůl

pepř
1 lžička sušeného oregana
20 g cukru krupice
600 ml vody
100 ml smetany (31 %)
2 snítky čerstvé bazalky
1 snítka čerstvé petržele
100 g parmazánu

POSTUP:
1.  Oloupanou cibuli nakrájejte 

najemno a orestujte v pánvi na 
rozpáleném oleji dozlatova.

2.  Přidejte rajčata, oloupané brambory 
nakrájené na kostičky, rajčatový 
protlak, sůl, pepř, oregano a cukr. 
Přilijte vodu a vařte 20 minut.

3.  Vlijte smetanu za stálého míchání 
a krátce povařte. Přidejte 1 snítku 
bazalky a petržele. Rozmixujte 
tyčovým mixérem dohladka.

4.  Servírujte do talířů, posypte plátky 
parmazánu a ozdobte lístky bazalky, 
čerstvě namletým pepřem 
a zakápněte olivovým olejem. 
Buon appetito!

Tomatová polévka
s italským sýrem
Neodolatelná kombinace vyzrálých 
rajčat, pikantního, jemně nasládlého 
sýra Grana Padano a poctivé smetany, 
která je vhodná i pro vegetariány.

4
porce

30
min

VEGET
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SUROVINY:
150 g brambor typu C
¼ celeru
1 mrkev 
50 g čerstvé petržele
¼ cukety
½ pórku
1 cibule
30 ml olivového oleje
800 ml vody
sůl

pepř
100 g mraženého 
hrášku
50 g mražených 
zelených fazolí
400 g konzervovaných 
fazolí borlotti
1 lžička mletého 
barevného pepře
3 snítky petržele

POSTUP:
1.  Brambory, celer  

a mrkev 
oloupejte  
a nakrájejte 
na kostičky. 
Petrželku nakrájejte. Cuketu 
a pórek očistěte a nakrájejte 
na kousky.

2.  Oloupanou, najemno 
nakrájenou cibuli orestujte 
v hrnci na rozpáleném oleji. 
Přidejte brambory, celer, mrkev, 
cuketu, pórek a pokračujte 
v restování. Přidejte vodu, sůl, 
pepř, propláchnutý mražený 
hrášek a vařte 40 minut.

3.  Poté přidejte zelené fazole, 
scezené fazole borlotti, petrželku 
a 10 minut vařte.

Polévka MINESTRONE
s extra panenským 
olivovým olejem

nestíháte? dejte 
si minestrone 
z fresh bistra

Polévka minestrone s extra 
panenským olivovým olejem
Tradiční italská polévka v sobě snoubí 
výběr té nejlepší zeleniny a luštěnin. 
Ideální na rychlou večeři nebo oběd, 
i pro vegetariány.

4
porce

60
min

VEGAN
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SUROVINY:
60 g hrachu
60 g bílých fazolí
60 g červených fazolí
60 g zelené čočky
60 g ječných krup
1 mrkev
¼ celeru
1 cibule

1,2 l vody
50 g mražených 
zelených fazolek
1 lžíce majoránky
60 g červené čočky
100 g čerstvé petržele
sůl
pepř

POSTUP:
1.  Den předem hrách, fazole, 

zelenou čočku a kroupy 
propláchněte a nechte 
namočené přes noc ve velké 
míse se studenou vodou.

2.  Nakrájejte oloupanou mrkev 
a celer na kostičky, cibuli 
nadrobno. Ve velkém hrnci 
rozehřejte olej a zeleninu 
orestujte. 

3.  Přilijte vodu, přidejte 
scezené a propláchnuté 
luštěniny, kroupy a fazolky, 
majoránku a vařte 
45–60 minut doměkka. 
Cca 15 minut před 
koncem vaření přisypte 
propláchnutou červenou 
čočku, petrželku, sůl a pepř.

4.  Ihned podávejte.

VYDATNÁ POLÉVKA 
s výběrem luštěnin 
a obilovin +12

hod 
namáčení

4
porce

60
min

nemáte čas? Ochutnejte vydatnou polévku z Albertu

Vydatná polévka s výběrem 
luštěnin a obilovin
Speciálně vybraná směs luštěnin 
a obilovin je připravená podle 
původního toskánského receptu, 
navíc bez aditiv a vhodná 
pro vegetariány.

VEGAN
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SUROVINY:
450 g dýně Hokkaidó
100 g brambor typu C
2 mrkve
½ pórku
30 ml olivového oleje
800 ml vody
250 ml sójového nápoje
sůl
pepř
chilli vločky
20 g cukru krupice
1 lžíce dýňových semínek
2 snítky čerstvého tymiánu

POSTUP:
1.  Dýni zbavte semínek, brambory  

a mrkev oloupejte, pórek očistěte 
a vše nakrájejte na kousky. 

2.  V hrnci na rozpáleném oleji 
orestujte zeleninu dozlatova. 
Přilijte vodu a vařte 20 minut.

3.  Přidejte 200 ml sójového nápoje, 
lžičku soli, špetku pepře a chilli 
vloček, cukr a krátce povařte. 
Rozmixujte tyčovým mixérem 
dohladka.

4.  Nalijte do hrnků, ozdobte zbytkem 
sójového nápoje, posypte 
dýňovými semínky, lístky tymiánu, 
chilli vločkami a ihned podávejte.

VYDATNÁ POLÉVKA 
s výběrem luštěnin 
a obilovin

KRÉMOVÁ POLÉVKA 
z dýně a mrkviček

4
porce

30
min

překvapil vás hlad? 
Ochutnejte dýňovku z Albertu

Dýňová semínka nemusíte 
kupovat, pokud použijete ta 
z dýně a nasucho je opražíte.

Krémová polévka z dýně a mrkviček
Je ideální k obědu i večeři díky kombinaci 
nezaměnitelné chuti dýně se sladkou 
chutí mladých mrkviček. Neobsahuje 
žádná přidaná aditiva a je vhodná pro 
vegetariány.

VEGAN
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+12
hod 

namáčení

4
porce

60
min

Ochutnejte 
farmářskou 
polévku 
z Albertu

SUROVINY:
60 g hrachu
60 g bílých fazolí
60 g zelené čočky
30 g ječných krup
1 mrkev
¼ celeru
1 cibule
½ pórku
30 ml olivového oleje

1,2 l vody
100 g mraženého 
hrášku
50 g mražených 
zelených fazolek
60 g červené čočky
100 g brambor typu C
sůl
pepř
8 plátků knäckebrotu

POSTUP:
1.  Den předem hrách, fazole, zelenou čočku a kroupy propláchněte 

a nechte namočené přes noc ve velké míse se studenou vodou.
2.  Nakrájejte oloupanou mrkev a celer na kostičky a cibuli 

nadrobno. Pórek očistěte a nakrájejte na kolečka. Hrst ponechte 
stranou na ozdobu. Ve velkém hrnci rozehřejte olej a zeleninu 
orestujte. 

3.  Přilijte vodu, přidejte scezené a propláchnuté luštěniny a kroupy 
a vařte 40 minut doměkka. Cca 20 minut před koncem vaření 
přisypte mražený hrášek, zelené fazolky, propláchnutou červenou 
čočku a přidejte oloupané brambory nakrájené na kostičky, 
sůl a pepř.

4.  Podávejte s knäckebrotem posypané kolečky pórku. Dobrou chuť.

FARMÁŘSKÁ POLÉVKA  
plná zeleniny a luštěnin

Farmářská polévka plná lahodné zeleniny a luštěnin 
Bohatá směs zeleniny a luštěnin, která skvěle zasytí, 
neobsahuje žádná přidaná aditiva a je vhodná pro 
vegetariány.

VEGAN
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Křížovka 
NÁS BAVÍ
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Jak se zapojit?
Vyluštěnou tajenku zašlete do 11. 2. 2022 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 1/2022: Miroslav Dlouhý, 
Praha 9

Pamatujte na to žít 
ekologicky a užijte si 
únorovou křížovku. 
Výherce tentokrát 
odměníme eko lahví na 
nápoje a termoskou.

Eko 
LUŠTĚNÍ

https://www.albert.cz/tajenka


Losos keta
S VITAMINY B 12 & D

ULOVTE TU PRAVOU

Losos keta se řadí mezi tzv. pacifické 
druhy lososů. Jde o druh divokého lososa, 

který žije volně v moři. 

Maso obsahuje kvalitní bílkoviny, 
vitamin B 12 a polynenasycené mastné 
kyseliny, především omega-3. Ty v těle 

působí protizánětlivě a mohou pozitivně 
ovlivňovat kardiovaskulární systém. 

Příprava tohoto druhu lososa by měla 
být rychlá a šetrná, protože má výrazně 

méně tuku (okolo 4 g / 100 g), tedy 
aby se maso nevysušilo.

Ryby, které si u nás zakoupíte, 
pocházejí od dodavatelů, kteří 
splňují nejpřísnější standardy 

jak v oblasti ekologie, tak 
společenské zodpovědnosti. 
Na obalu vám toto potvrdí 

označení MSC neboli Marine 
Stewardship Council. Ryby 

s tímto certifikátem pocházejí 
z udržitelného rybolovu. 

V Albertu se k moři chováme 
s úctou. Děkujeme, že i vy 

jejich nákupem podporujete 
dlouhodobě udržitelnou 

produkci a pomáháte nám 
uchovat dostatek ryb 

v mořích i do budoucnosti.

RYBÍ TRH

Zdravé ryby
ULOV TE TU PRAVOU

RADY ŘEZNÍKA

Kapra nebo lososa 
známe téměř 

všichni, ale když 
přijde na to, 

kterou rybu vylovit 
z chladicího pultu 

v Albertu, máte 
mnoho možností. 

Vyzkoušejte novinky 
v rybím trhu, 

poradíme vám jak 
na ně.
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Rady
ŘEZNÍKA

Fotografie: Lucie Čermáková, iStock 
Foodstyling: Tereza Boušková 

Text: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová



Štika mořská
TÉMĚŘ BEZ KOSTÍ

ULOVTE TU PRAVOU

Štika mořská je známá i pod 
názvem štikozubec obecný anebo 

hejk. Jde o štíhlou dravou rybu žijící 
v severovýchodním Atlantiku nebo 
i Středozemním moři v hloubkách 

až okolo 100 m. 

Maso mořské štiky se vyznačuje bílou 
barvou, lahodnou a jemnou chutí s nízkým 
obsahem tuku a je téměř bez kostí, tedy si 

ho zamilujete. Oblíbená je i u dětí.

V přípravě se fantazii meze nekladou. 
Hodí se k přípravě v páře, pečení na másle 

i grilování v jemných marinádách.

Treska skrei
S VITAMINEM B3

ULOVTE TU PRAVOU

Treska skrei obývá Barentsovo moře, 
které je okrajovým mořem Severního 

ledového oceánu. Tato ryba se 
každoročně vydává za rozmnožováním 
a díky skvělé kondici je v tomto období 

lovena. 

Tresky se díky pohybu vyznačují 
skvělým jemným a bílým masem 

s minimem tuku. Obsahuje také fosfor, 
který se doporučuje těhotným 

a kojícím ženám i dětem.

 
Při přípravě dbejte na to, aby nebyla 
jemná chuť masa přebita kořením. 

Hodí se k přípravě v páře, fritování na 
tradiční fish & chips, pečení i grilování.

ŘEZNÍK RADÍ, JAK UDRŽÍTE RYBY CO NEJDÉLE ČERSTVÉ:

•  Ryby nakupujte nejlépe na konci celého nákupu.
•  Domů ryby přepravte ideálně v chladicí tašce.

 
•  Skladujte je ve spodní části chladničky při teplotě 0–4 °C.
•  Pokud se nechystáte ryby marinovat nebo zmrazit, je vhodné je 

zpracovat do 2 dnů.

RYBÍ TRH

RYBÍ TRH
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POSTUP:
1.  Oloupané, omyté brambory nakrájejte na 

kousky, brokolici očistěte, rozeberte na 
růžičky a uvařte v osolené vodě doměkka. 
Vodu slijte, přidejte 20 g másla, špetku 
muškátového oříšku, horké mléko, 1 lžičku 
hořčice a rozmixujte ponorným mixérem 
dohladka.

2.  V misce vidličkou smíchejte strouhanku, 
zbytek hořčice, 80 g změklého másla, 
1 lžičku citronové šťávy, křen, lístky tymiánu, 
½ lžičky soli a špetku pepře. 

3.  Tresku osolte, opepřete a položte ji do 
pekáčku vymazaného zbytkem másla. 
Na filety naneste ve vrstvě cca 5 mm 

hořčičnokřenovou směs tak, aby vždy 
zakrývala celý filet. Nakonec ještě 
jemně dlaní přitiskněte. Pečte 15 minut 
v předehřáté troubě na 190 °C.

4.  Posypte mikrobylinkami hrášku a podávejte 
na brokolicovobramborovém pyré.

SUROVINY:
600 g brambor typu C
400 g brokolice
sůl
110 g másla
mletý muškátový oříšek

80 ml plnotučného mléka
3 lžičky dijonské hořčice
250 g strouhanky
½ citronu
2 lžíce konzervovaného 
strouhaného křenu

3 snítky čerstvého tymiánu
pepř
4 filety tresky skrei z Rybího 
trhu Albert
1 hrst mikrobylinek – hrášek

PEČENÁ 
TRESKA SKREI  
s hořčičnou 
krustou 4

porce
40
min

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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POSTUP:
1.  V misce metličkou smíchejte sůl, pepř, nastrouhanou 

citronovou kůru z dobře omytého citronu a javorový sirup. 
Filety lososa nechte ve směsi 10 minut marinovat.

2.  Mezitím z pečicího papíru vystřihněte 4 čtverce o velikosti 
25 × 25 cm. Na každý pak navrstvěte špenát, očištěné 
žampiony překrojené napůl a navrch položte filet lososa. 
Ke každé porci poté přidejte ještě dlaní rozdrcený stroužek 
česneku. Složte do pevně uzavřených balíčků a dejte do 
zapékací mísy. Pečte 20 minut v předehřáté troubě na 180 °C. 

3.  Lososa v papírové papilotě přendejte na talíř a podávejte.

SUROVINY:
1 lžička soli
½ lžičky pepře
1 citron NP Bio
2 lžičky javorového 
sirupu
4 filety lososa keta 
z Rybího trhu Albert
200 g baby špenátu
200 g žampionů
4 stroužky česneku

LOSOS 
KETA 
V PAPILOTĚ  
se špenátem 
a žampiony

4
porce

35
min

BEZ
 laktózy
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Pórek připravte 
na velkém množství 
másla, zachová si 
tak šťávu a zelenou 
barvu. Přebytečné 
máslo pak nechte 
okapat.

POSTUP:
1.  V misce promíchejte dohladka 30 g másla se 2 lžičkami mouky. 

Filety mořské štiky osolte, opepřete a lehce poprašte z obou 
stran zbytkem mouky.

2.  V pánvi rozehřejte olej, vložte snítku rozmarýnu a tymiánu 
a štiku z obou stran zprudka orestujte. 

3.  Olej opatrně slijte a do pánve přilijte víno a vodu. Přidejte 
rozdrobený bujón a nechte společně 5 minut provařit. 
Poté rybu vyndejte a uchovejte v teple. Do pánve přidejte 
připravené moučné máslo a za stálého míchání nechte omáčku 
zhoustnout.

4.  V jiné pánvi rozehřejte zbytek másla do zpěnění. Vsypte očištěný 
pórek nakrájený na kolečka, sůl, pepř a 5 minut opékejte.

5.  V cedníku nechte okapat z pórku máslo, nandejte na talíř, 
položte na něj štiku a přelijte omáčkou. Servírujte ozdobené 
snítkou mikrobylinek hrášku.

SUROVINY:
170 g másla
3 lžičky hladké mouky
4 filety mořské štiky 
z Rybího trhu Albert
sůl
pepř
50 ml olivového oleje 
 

1 snítka čerstvého 
rozmarýnu
1 snítka čerstvého tymiánu
100 ml bílého vína
100 ml vody
½ kostky zeleninového 
bujónu
2 pórky
1 hrst mikrobylinek – hrášek

PEČENÁ MOŘSKÁ ŠTIKA  
na pórku 4

porce
35
min
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STARBUCKS® COFFEE.
MAKE IT
AT HOME.

Položky jsou dostupné na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

Položky jsou dostupné na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
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STARBUCKS® COFFEE.
MAKE IT
AT HOME.

Položky jsou dostupné na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

Položky jsou dostupné na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

Když Ti chybí slova nebo odvaha, 
tahle oplatka bude tím nejmilejším vyznáním.
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Nakup jakýkoliv produkt Alpro a zapoj se do soutěže o 120× smart květináč. Soutěž trvá od 17. 1. - 17. 3. 2022.  
Ceny jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku. Více informací na www.alprosoutez.cz.

ZAPOJ SE ZDE!

& VYHRAJ 120×
SMART KVĚTINÁČ

KUP
ALPRO

K
Actimel

Nd
pod víčkem 
výherní ikonku

VrAj
poukaz

13 000 Kc

ˆ

1×
Actimel obsahuje 20 miliard probiotik L. casei Danone a vitamíny B6 a D, které přispívají ke správné funkci vašeho 
imunitního systému. Při každodenní konzumaci v rámci vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Soutěž trvá od 
1. 2. do 31. 3. 2022. Výhry jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku. Více na www.actimel.cz. 
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.www.brick.cz          brickfood
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K dostání ve vybraných hypermarketech Albert. 
V termínu 9. 2. - 15. 2. 2021 můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu.

 OcHutNejTe 
 OcHutNejTe 

LupPo Cake Bite 
LupPo Cake Bite 

„MINI“„MINI“

NOVINkA

PŮSOBIVÁ KOMbINACE PŮSOBIVÁ KOMbINACE 
vysoce kValitNí vysoce kValitNí 
čokolády, čokolády, 
jemNého pečiva jemNého pečiva 
a marShMalLowa marShMalLow

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert. 

obLíbená sVačinKa 
do školy, 
na cesTy,

do kanCeláře…  

Mléčný krém

Kokosový krémKokosový krém

Karamelový krémKaramelový krém

mléčná čokoláda
26 %26 %

lentilkové dražé
12 %12 %

křupavá sušenka
40 %40 %krém

22 %22 %



NOVINKy

VYKOUZLI

MLSOUNOVI
KAŽDÉMU

ÚSMĚV
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SBOHEM
ŠPINAVÉ NÁDOBÍ

NOVĚ I PRO 
VAŠI MYČKU

UŽ ŽÁDNÝ KOMPROMIS
MEZI ÚČINNOSTÍ A PŘÍRODOU
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zadej kód zpod
soutěžního víčka na webu
natura-soutez.cz

soutěž probíhá od 1. 2. – 31. 3. 2022.
kompletní pravidla najdeš 
na www.natura-soutez.cz. 

Kup Kup si vodusi vodu
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nírvrr
VYSOCE
KVALITNÍ
PROTEIN

rp rr  e fektní
kvalita

v každé misce

VYHRAJTE ZÁSOBU KRMIVA NA 3 MĚSÍCE!

ZÁSOBA KRMIVA
NA 3 MĚSÍCE!

50X

1 2 3
Kupte Whiskas produkty

v minimální hodnotě
149 Kč.

Registrujte se na 
marspromo.cz.

Akce platí na všech hypermarketech a supermarketech Albert od  3. 3. do 22. 3. 2022.

Vyhrajte 1 z 50
zásob krmiva
na 3 měsíce.

NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENY

v hypermarketech  
a supermarketech 

Albert 

Akční ceny platí v hypermarketech a supermarketech Albert od 2. 2. do 1. 3. 2022.
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Citlivé dásně a zuby?

Dopřejte jim kompletní 
systém pro trvalou péči

NOVINKA
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NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENY

v hypermarketech  
a supermarketech 

Albert 

Akční ceny platí v hypermarketech a supermarketech Albert od 2. 2. do 1. 3. 2022.
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NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENY

v hypermarketech
a supermarketech  

Albert 
Akční ceny platí v hypermarketech a supermarketech Albert od 2. 2. do 1. 3. 2022.

DLOUHOTRVAJÍCÍ SVĚŽEST

CHRAŇTE SI ÚSTNÍ DUTINU 
PŘED BAKTERIÁLNÍM PLAKEM

UŽ OD 1. POUŽITÍ

ZÁPACHY NEPŘEKRÝVÁ,

SKUTEČNĚ JE
ELIMINUJENYNÍ ZA  

AKČNÍ CENY
ve vybraných  

hypermarketech  
Albert 

Akce platí na vybrané produkty v hypermarketech Albert od 2. 2. do 1. 3. 2022.



RECYKLOVATELNÝ

OBAL S NIŽŠÍ 
UHLÍKOVOU STOPOU

*

Dopřejte hedvábnou jemnost
vaší citlivé pokožce.

NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENY

v hypermarketech
a supermarketech  

Albert 
Akční ceny platí v hypermarketech a supermarketech Albert od 2. 2. do 1. 3. 2022.

DLOUHOTRVAJÍCÍ SVĚŽEST

CHRAŇTE SI ÚSTNÍ DUTINU 
PŘED BAKTERIÁLNÍM PLAKEM

UŽ OD 1. POUŽITÍ

ZÁPACHY NEPŘEKRÝVÁ,

SKUTEČNĚ JE
ELIMINUJENYNÍ ZA  

AKČNÍ CENY
ve vybraných  

hypermarketech  
Albert 

Akce platí na vybrané produkty v hypermarketech Albert od 2. 2. do 1. 3. 2022.



Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling/text: Adéla Říhová

Třené těsto 
VÁŠ DENNÍ  
CHLEBÍČEK

Třené těsto je jednou ze 
základních cukrářských 

technik, kterou když 
zvládnete, máte vyhráno. 

Vše tkví v přípravě správné 
emulze. Díky ní pak těsto 

během pečení a především 
po něm dobře zraje. Že jste 
o zrání u cukrářských těst 

ještě neslyšeli? Nevadí! Zrání 
způsobuje, že vaše zákusky 

jsou vláčné a výtečné i tři dny 
po upečení. Tato těsta jsou 
výborná sama o sobě nebo 

z nich připravte váš oblíbený 
dort. Jsou skvěle univerzální, 
a tím pádem se hodí na den 

všední i sváteční.
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Pokud nemáte suroviny 
(máslo a vejce) stejné 
pokojové teploty, 
snadněji se stane,  
že se vám hmota  
začne srážet.  
S naším postupem  
tuto chybku  
snadno napravíte.



p ř i d e j t e 
po částech 
moučnou 

směs.

5.  

P ř i d e j t e 
v e j c e ,  
opět pokojové 
teploty, 
pokud se vám 
začne hmota 
srážet, bude 
mít hrubší 
charakter jako 
na obrázku. 
Nepanikařte!

.

V e j c e  p o s t u p n ě 
e m u l g u j t e 

 pomocí zahřátí mísy. 
Mísu zahřejte za 

stálého šlehání buď 
flambovací pistolí, 
nebo fénem. Stačí 
trochu a hmota se 

krásně spojí.

3.
d e t a i l  
správně 
emulgovaného 
těsta.

4.  

6.  

H o t o v é  t ě s t o 
rovnou nalijte  
do formy. 

. 

m á s l o  
a  c u k r  

vyšlehejte 
do pěny. 

Máslo mějte 
v pokojové 

teplotě.
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Foto: Petra Novotná
Foodstyling: Adéla Srbová  
Text: Adéla Srbová
Nádobí a dekor: BUTLERS

SUROVINY:
120 g másla
150 g třtinového cukru
2 vejce
240 g zakysané smetany
100 ml mléka
250 g hladké mouky
½ lžičky jedlé sody
2 lžičky kypřicího prášku
½ lžičky soli
2 lžičky vanilkového extraktu
2 lžíce holandského kakaa

POSTUP:
1.  Máslo pokojové teploty dejte do 

mísy a spolu s cukrem vyšlehejte 
ručním šlehačem do pěny. Po jednom 
zašlehejte k máslu vejce a vytvořte 
hladkou emulzi. Pomalu vlijte smetanu, 
mléko a promíchejte.

2.  Do jiné mísy prosejte mouku, sodu, 
kypřicí prášek a sůl. Po třetinách 
zamíchejte k máslovému základu 
moučnou směs. Vše vymíchejte na 
hladké těsto. Přidejte vanilkový extrakt 
a znovu promíchejte. Dejte stranou  
1/3 těsta a vmíchejte do ní kakao.

3.  Do formy o rozměru 22 × 10 cm 
vyložené pečicím papírem vlijte část 
světlého těsta, pak přilijte tmavé a takto 
střídavě pokračujte, až nalijete všechno 
těsto. Vidličkou na několika místech 
projeďte ode dna formy směrem 
vzhůru, aby vzniklo mramorování. 
Pečte v předehřáté troubě na 175 °C 
asi 60 minut. Před vyndáním proveďte 
test pečení pomocí zapíchnuté špejle. 
Než chlebíček vyndáte, nechte ho zcela 
vychladnout na mřížce.

1
chlebíček

80
min

MRAMOROVÝ 
CHLEBÍČEK 

VEGET
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VEGET

SUROVINY:
150 g másla
100 g třtinového cukru
3 vejce
230 ml javorového sirupu
250 g hladké mouky
2 lžičky skořice
½ lžičky muškátového oříšku
2 lžičky jedlé sody
½ lžičky soli
150 g lískových ořechů
150 g mléčné čokolády
1 lžička slunečnicového oleje
150 g mascarpone
100 ml smetany ke šlehání  
(30 %)

POSTUP:
1.  Máslo pokojové teploty dejte do mísy a spolu 

s cukrem vyšlehejte ručním šlehačem do pěny. 
Po jednom zašlehejte k máslu vejce a vytvořte 
hladkou emulzi. Přidejte 150 ml javorového 
sirupu a promíchejte.

2.  Do jiné mísy prosejte mouku, 1 lžičku skořice, 
muškátový oříšek, sodu a sůl. Z lískových 
ořechů rozemelte 120 g a 90 g přidejte 
k moučné směsi. Po třetinách zamíchejte 
k máslovému základu moučnou směs. 
Vše vymíchejte na hladké těsto.

3.  Do formy o rozměru 22 × 10 cm vyložené 
pečicím papírem vlijte těsto a pečte 
v předehřáté troubě na 175 °C asi 60 minut. 
Před vyndáním proveďte test pečení pomocí 
zapíchnuté špejle. Než chlebíček vyndáte, 
nechte ho zcela vychladnout na mřížce.

 

4.  Čokoládu nalámejte do misky a nad vodní 
lázní ji rozpusťte. K čokoládě přidejte olej 
a promíchejte spolu se zbytkem mletých 
ořechů. Z vychladlého chlebíčku odkrojte 
vrchní vyboulenou část. Přes chlebíček 
rovnoměrně přelijte 50 ml javorového sirupu. 
Chlebíček otočte dnem vzhůru a dejte na 
mřížku. Pod mřížku položte pečicí papír na 
přebytečnou čokoládu. Polijte ho čokoládovou 
polevou a dejte ztuhnout do lednice. Čokoládu, 
která steče, nechte také ztuhnout.

5.  V míse metličkou ušlehejte mascarpone, 
smetanu, zbylou skořici a zbylý sirup na 
hladký krém. Zbytek lískových ořechů nasucho 
opražte na rozpálené pánvi a rozpulte.

6.  Vyšlehaný krém přendejte do cukrářského 
pytlíku a ozdobte vršek vychlazeného 
chlebíčku. Posypte ořechy a střepy čokolády, 
která zbyla na pečicím papíru navíc.

JAVOROVÝ 
CHLEBÍČEK
s ořechy

 1
chlebíček

120
min

Javorový sirup,  
nebo třtinový cukr?  
75 ml javorového 
sirupu můžete 
nahradit 75 g 
třtinového cukru.

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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SUROVINY:
125 g másla
210 g třtinového cukru
1 vejce
125 g zakysané smetany
210 g špaldové hladké 
mouky
1 lžička jedlé sody
½ lžičky soli
3 banány
50 g hořké čokolády (70 %)

POSTUP:
1.  Máslo pokojové teploty dejte 

do mísy a spolu s cukrem 
vyšlehejte ručním šlehačem 
do pěny. Po jednom zašlehejte 
k máslu vejce a vytvořte 
hladkou emulzi. Pomalu vlijte 
smetanu a promíchejte.

2.  Do jiné mísy prosejte mouku, 
sodu a sůl. Banány oloupejte 
a 2 rozmixujte na pyré. Po 
třetinách střídavě zamíchejte 
k máslovému základu  
moučnou směs a pyré. 

3.  Čokoládu nasekejte na kousky 
a vmíchejte do těsta. Do formy 
o rozměru 22 × 10 cm vyložené 
pečicím papírem vlijte těsto. 
Navrch položte připravený 
podélně rozkrojený zbylý 
banán. Pečte v předehřáté 
troubě na 175 °C asi 60 minut. 
Před vyndáním proveďte test 
pečení pomocí zapíchnuté 
špejle. Než chlebíček vyndáte, 
nechte ho zcela vychladnout na 
mřížce .

Banánový chlebíček 
vydrží krásně vláčný 

až 3 dny, pokud ho 
zabalíte do pečicího 
papíru. Skvěle se hodí 
jako svačinka do školy.

BANÁNOVÝ
CHLEBÍČEK  

 1
chlebíček

80
min VEGET
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SUROVINY:
200 g másla
200 g třtinového cukru
3 vejce
100 g zakysané smetany
50 ml mléka
350 g hladké celozrnné 
mouky
1 lžička jedlé sody
¼ lžičky kypřicího prášku
½ lžičky soli
2 bio citrony
125 g borůvek
150 g cukru moučky
2 snítky čerstvé máty

POSTUP:
1.  Máslo pokojové teploty dejte do mísy 

a spolu s cukrem vyšlehejte ručním 
šlehačem do pěny. Po jednom zašlehejte 
k máslu vejce a vytvořte hladkou 
emulzi. Pomalu vlijte smetanu, mléko 
a promíchejte.

2.  Do jiné mísy prosejte mouku, sodu, kypřicí 
prášek, sůl a kůru z dobře omytých citronů.  

 
Po třetinách zamíchejte k máslovému 
základu moučnou směs. Vše vymíchejte na 
hladké těsto. Nakonec vmíchejte ¾ šťávy 
z obou citronů a 100 g borůvek.

3.  Do formy o rozměru 22 × 10 cm vyložené 
pečicím papírem vlijte těsto a pečte 
v předehřáté troubě na 175 °C asi 
60 minut. Před vyndáním proveďte test  

 
pečení pomocí zapíchnuté špejle.  
Než chlebíček vyndáte, nechte ho zcela 
vychladnout na mřížce.

4.  V misce metličkou smíchejte moučkový 
cukr spolu se zbytkem citronové šťávy. 
Polevou přelijte chlebíček. Nechte chvilku 
zaschnout a ozdobte zbytkem borůvek 
překrojených na polovinu a lístky máty.

CITRONOVÝ CHLEBÍČEK 
s ovocem a polevou

 1
chlebíček

80
min VEGET
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