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Jak na
valentýnské menu
a párování s vínem
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stojí za to jíst lépe

Zamilované 
recepty 

za hubičku



Akce platí ve všech prodejnách Albert od 1. 2. do 21. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách. Více informací na: www.albert.cz/sklo nebo u informací prodejen.

Z DOPORUČENÉ PRODEJNÍ 
CENY VÝROBCE

-50
SLEVA AŽ

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

sbírejte  
body na

http://www.albert.cz/sklo
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Lépe pro vás, pro vaše zdraví, lépe pro přírodu i pro 
naše farmáře. Přidejte se k nám a vychutnejte si  
s každým soustem i lepší pocit. Lepší jídlo je lepší pro 
všechny. Jak se můžete přidat, poznáte v magazínu 
snadno díky tomuto označení.

Váš Albert

Naši milí zákazníci  
a čtenáři,
je tu únor, měsíc oslavy všech zamilovaných. 
Řekněte „mám tě rád“ nebo „mám tě ráda“ 
komukoliv, na kom vám záleží, a nemusí jít o velká 
gesta ani dárky. Připravili jsme pro vás valentýnské 
tipy doslova za hubičku. Děti můžete ráno překvapit 
zamilovanými lívanci ve tvaru srdíčka, babičku 
potěšit tomatovou polévkou se srdcovými toasty  
a s manželem si večer přiťuknout skvělým 
moravským vínem v nových křišťálových sklenicích 
za výjimečně nízkou cenu s nasbíranými body za 
nákup v Albertu. Sommelierka Klára Kollárová, 
která se stala národní sommelierkou České 
republiky, vám v únorovém čísle poradí, které víno 
z řady Sommelier Collection správně napárovat 
k valentýnské večeři. A jako speciální dárek jsme 
pro vás připravili novou rubriku, kterou budete 
pravidelně potkávat v každém čísle magazínu: 
Albertovo menu týdne. Připravte si doma specialitu 
jako z restaurace, a to jen do 59 Kč za porci. 
V únoru jak jinak než se zamilovaným menu, kdy se 
u vás bude servírovat pravý valentýnský burger.

Přejeme vám spoustu lásky, 
a to nejenom k jídlu.

http://www.reklamama.cz
mailto:albertmagazin@albert.cz
http://www.butlers.cz
http://www.albert.cz/magazin-albert
https://www.instagram.com/albertceskarepublika/
https://www.facebook.com/albertceskarepublika
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Láskou nabitý únor
VE VAŠEM ALBERTU
Únor je měsícem lásky a láska prochází žaludkem. Pokud jste na 
žhavější vyznání lásky, překvapte vitaminovou a pikantní bombou 
ve formě lahodného kimchi. Na Valentýna si přiťukněte proseccem 
nebo sektem na lásku z prémiových českých sklenic Crystal 
BOHEMIA, které právě teď získáte za zvýhodněnou cenu v nové 
sběratelské kampani. 

Nově v naší Veggie nabídce 
narazíte na kimchi, které 
milovníci asijské kuchyně 
dobře znají. Kimchi je křupavý 
salát připravený především 
z nakládané fermentované 
zeleniny. Obsahuje navíc 
probiotika, která se přirozeně 
vyskytují v lidském těle a jsou 
součástí střevní mikroflóry. 
V nabídce Albertu najdete 
dva druhy kimchi, jak pro 
milovníky pálivých jídel, tak 
i pro ty, kdo dávají přednost 
jemnější chuti.

Bomba plná vitaminů
KIMCHI PRO KAŽDÉHO

DOBA ROSTLINNÁ

Na Valentýna
SKLENIČKA BUBLINEK 

NA ZDRAVÍ I LÁSKU

Už jste ochutnali naše nové prosecco značky 
Sommelier Collection? Je sušší a ovocné s typickým 
aroma žlutého jablka, máslové hrušky, bílé broskve  
a lipových květů. Pochází z oblasti Treviso  
a naleznete ho exkluzivně v prodejnách Albert. 
Je skvělou volbou pro zpříjemnění vašeho večera 
anebo jako dárek pro někoho z vašich blízkých. 
Pokud preferujete sladší přípitek, vyzkoušejte 
Demi Sekt Célébration z Albertu. V nabídce sektů 
naleznete také Célébration Brut nebo Rosé. 
Neváhejte ochutnat!

Sommelier Collection
Prosecco 

D.O.C.
Extra dry

LA GRANDE
Célébration

Exclusive Sekt
Sparkling wine

demi sec
6

Nature’s Promise 
Veggie

Bio kimchi natur
Fermentovaný salát

Nature’s Promise 
Veggie

Kimchi pálivé
Fermentovaný salát
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Sklenice na vodu
350 ml

4 ks

Sklenice na 
bílé víno
360 ml

4 ks

Sklenice na  
červené víno

450 ml
4 ks

Sklenice na  
šampaňské

200 ml
4 ks

Sklenice na  
koktejly
600 ml

4 ks

Sbírejte body 
na český křišťál
crystal bohemia 
se slevou až −50 %

WWW.ALBERT.CZ/SKLO

Crystal BOHEMIA je 
nositelem bohaté historie 
a mimořádné tradice 
českého křišťálu, která 
sahá až do 18. století. 
Nasbírejte si body  
a pořiďte si celou kolekci 
jedinečných křišťálových 
sklenic pro každou 
příležitost i do vaší 
domácnosti. Přinášíme 
vám vysokou kvalitu  
a nadčasový design od 
českého výrobce za  
skvělou cenu.

-50
SLEVA AŽ

SPORTOVÁNÍ

pro Nadační fond Albert  
MÁ CENU

ALBERT POMÁHÁ

Nadační fond Albert uspěl při prestižních Cenách 
Fóra dárců za rok 2022. Díky vysportovaným 
kilometrům zaměstnanců Albertu, které obchodník 
finančně znásobil, získal 3. místo v kategorii 
Zaměstnanecká sbírka.
Běhy v Praze, Olomouci i Klecanech a další sportovní 
výzvy v zaměstnanecké aplikaci loni přinesly rekordních 
307 400 korun pro 15 dětských domovů a dalších 
organizací. Porota Fóra dárců ocenila nejen tuto částku, 
ale především unikátnost charitativního projektu – 
propojení činnosti Nadačního fondu Albert, jehož cílem 
je dlouhodobá podpora a rozvoj dětí nejen ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, a zdravého životního stylu 
zaměstnanců obchodních řetězců Albert.
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inzerce

o zrnk   lepší svačina

www.mlekarna-kunin.cz

http://www.mlekarna-kunin.cz


Valentýnské luštění
PLNÉ LÁSKY A SKVĚLÉHO VÍNA

Crystal BOHEMIA 
Champagne 
sklenice 4 ks

Výhra:

o zrnk   lepší svačina

www.mlekarna-kunin.cz 9

Křížovka 
NÁS BAVÍŠťastní výherci budou tentokrát tři a získají  

sadu 4 sklenic na šampaňské Crystal BOHEMIA.
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Jak se zapojit? 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 9. 2. 2023 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 1/2023: Jana Pánková, Šumperk.

http://www.albert.cz
http://www.albert.cz/tajenka
https://www.albert.cz/podminky-pouzivani


řepa
ČERVENÁ

Její zářivě červená barva rozsvítí  
i pošmourný únorový den. Šťáva  
z řepy je skvělá jako ranní životabudič 
do freshe, k obědu bude chutnat 
úžasně s kozím sýrem v lehkém salátu 
a vykouzlíte s ní i efektní romantickou 
večeři na Valentýna. A nezapomeňte, 
že výborná je i do pečení. Kámoška  
na každý den. Právě teď  
v Albertově tržnici.

na zimu třeba
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Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling: Zuzana Štěpničková / Text: Naďa Fidrmucová / + archiv Albert magazínu

Vybírejte pevné,  
hladké bulvy, které 
skladujte zabalené  
v papíru nebo fólii  

v lednici. Zabráníte tím 
jejich vysychání.

Obsahuji 
červená barviva 
– betalainy, ty 

se používají jako 
přírodní barviva.

Flavonoidy, 
které obsahuji, 

působí proti 
oxidačnímu 

stresu.

Listy červené 
řepy můžete  

v kuchyni využít 
jako špenát.

Jsem  
vhodná pro 
sportovce.

Tipy a triky
S ČERVENOU ŘEPOU V KUCHYNI

Jak správně uvařit řepu?
Nebude to trvat krátce, ale výsledek stojí 
za to. Řepu neloupejte, jen ji omyjte  
a vložte do osolené vody. Vařte dle 
velikosti, malým řepám postačí hodina, 
větší kousky se mohou vařit dvě až tři 
hodiny. Zda je řepa hotová, poznáte 
podobně jako u brambor nakrojením. 
Nakonec řepu po uvaření oloupejte.

Pozor na červenou šťávu
Aby vaše kuchyň, oblečení i pokožka 
nedopadly jako po scéně z napínavé 
detektivky, použijte jednorázové 
rukavice a dejte pozor, aby se šťáva 
nedostala na hůře umyvatelné 
povrchy.

Jak řepu péct?
Řepu opět neloupejte, jen očistěte, 
zakápněte na plechu olivovým 
olejem, osolte a pečte v troubě na 
200 °C. Menší kousky budou měkké 
zhruba po hodině, větším pak 
dopřejte delší pečení. Po mírném 
vychladnutí řepu oloupejte.
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FALAFEL  
Z ČERVENÉ ŘEPY 
VE WRAPU

SUROVINY:
250 g předvařené 
červené řepy
1 cibule
3 stroužky česneku
1 lžíce olivového oleje
2 lžičky mletého 
kmínu
1 lžička mleté papriky
400 g cizrny  
v plechovce

6 lžic hladké mouky
1 vejce
sůl, pepř
100 ml pasty tahini 
1 citron
1 balení mixu salátů
1 balení čerstvého 
koriandru
5 cherry rajčátek
1 balení tortill

6
porcí

50
min

VEGET

POSTUP:
1.  Nastrouhejte na struhadle 250 g červené 

řepy a vymačkejte všechnu přebytečnou 
tekutinu. Pak oloupejte a nadrobno 
nakrájejte cibuli a 2 stroužky česneku.

2.  Na pánvi rozehřejte lžíci olivového oleje 
a nechte na něm změknout nakrájenou 
cibuli a česnek, asi 5 minut. Pak přidejte 
2 lžičky mletého kmínu a lžičku papriky  
a nechte minutu rozvonět.

3.  Potom v mixéru rozmixujte dohladka 
nastrouhanou řepu, ochucený česnek 
s cibulí, 400 g slité cizrny, 6 lžic hladké 
mouky a rozklepnuté vejce. Z hmoty pak 
tvarujte rukama malé kuličky a rozložte 
je s dostatečným rozestupem na plech 
vyložený pečicím papírem. Pečte je 
v troubě na 200 °C po dobu 20–25 minut.

4.  Když se peče falafel, připravte si pastu 
tahini. Nadrobno nasekejte 1 stroužek 
česneku a smíchejte ho se 100 ml pasty 
tahini, 70 ml vody a šťávou z citronu. Vše 
promíchejte. Hotový falafel pak zabalte 
spolu s čerstvým salátkem, nasekaným 
koriandrem a cherry rajčátky do tortill, 
které krátce prohřejte na pánvi nebo 
v troubě a podávejte s pastou tahini. 
Orientální dobrota se může podávat.
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SKANDINÁVSKÉ 
CHLEBÍČKY  
s řepou a matjesy

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

POSTUP:
1.  Nastrouhejte najemno předvařenou řepu a vložte  

ji do síta. Lehce vyždímejte přebytečnou tekutinu.
2.  V menší misce smíchejte řepu s 200 ml skyru,  

lžičkou dijonské hořčice, osolte a opepřete. Přidejte  
¼ lžičky sušeného česneku a lžíci citronové šťávy.

3.  Do kastrůlku s vroucí vodou vložte 3 vejce a stáhněte na mírný 
plamen. Vařte 7 minut, zchlaďte, oloupejte a nakrájejte na plátky. 
Nakrájejte na proužky ½ cibule a sceďte 100 g kaparů.

4.  Opečte v topinkovači nebo nasucho na pánvi 4 krajíce chleba 
dokřupava. Každý natřete řepnou pomazánkou, obložte nakrájenou 
cibulí, plátky vajec a 4 lžícemi matjesů. Na závěr posypte hrstí 
nasekaného kopru a dozdobte kapary. Skvělá svačina na zimní 
odpoledne.

4
porce

30
min
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VEGAN

FRESH Z ŘEPY  
SE ZÁZVOREM  
pro posílení imunity

POSTUP:
1.  Všechnu zeleninu  

a ovoce dobře umyjte 
a oloupejte nebo 
oškrábejte.

2.  Pak je nakrájejte na 
malé kousky.

3.  Vše postupně 
v odšťavňovači 
odšťavněte nebo 
rozmixujte v blenderu.

4.  Rozlijte do sklenic  
a porce pro posílení 
imunity se může 
podávat.

4×
200 ml

15
min

SUROVINY:
3 červené řepy
3 mrkve
75 g čerstvého 
zázvoru

3 pomeranče
½ limety nebo 
citronu
175 g řapíkatého 
celeru
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červená řepa

zázvor

limeta

citron

pomeranč

mrkev
řapíkatý celer
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JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

ŘEPNÉ PALAČINKY  
s kozím sýrem

SUROVINY:
200 ml plnotučného mléka
4 vejce
500 g předvařené červené 
řepy
140 g hladké mouky
sůl

20 ml olivového oleje
200 g ricotty
1 stroužek česneku
70 g měkkého kozího sýra
pepř
1 mango
20 g lískových jader natural

POSTUP:
1.  Rozmixujte společně 200 ml 

mléka, 4 vejce a 300 g předvařené 
řepy. Přidejte 140 g hladké 
mouky, osolte a vymixujte 
dohladka.

2.  Rozehřátou pánev vytřete 20 ml 
oleje a vlijte tenkou vrstvu těsta. 
Palačinku pečte na středním 
plameni, dokud nebude těsto 
propečené. Otočte a dopečte 
ještě 30 vteřin. Postupně 
připravte stejným způsobem  
8 palačinek.

3.  Rozmíchejte 200 g ricotty 
s prolisovaným stroužkem 
česneku a se 70 g kozího sýra. 
Osolte a opepřete.

4.  Nakrájejte na nudličky zbylých 
200 g řepy. Mango zbavte slupky 
a nakrájejte na stejné nudličky 
jako řepu. Připravené palačinky 
z poloviny natřete sýrovou směsí, 
posypte pokrájenou řepou 
a mangem a navrch posypte 
nasucho opraženými lískovými 
oříšky. Krásné a barevné jídlo je 
na stole. Ať vám chutná!

4
porce

30
min

VEGET

16

Tržnice  
U ALBERTA

https://www.albert.cz/recepty
https://www.albert.cz/recepty


PICKLES Z ČERVENÉ  
ŘEPY A ŘEDKVIČEK

SUROVINY:
600 g červené řepy
4 stroužky česneku 
1 svazek ředkviček
sůl
4 snítky čerstvého 

tymiánu
150 ml bílého vinného 
octa
60 g cukru krupice
1 lžička kuliček  
barevného pepře

POSTUP:
1.  Oloupejte a nakrájejte na tenké 

plátky 600 g červené řepy  
a 4 stroužky česneku. Očistěte 
svazek ředkviček, také je 
nakrájejte na tenké plátky  
a vsypte společně s řepou  
a česnekem do mísy.

2.  Promíchejte se solí v poměru  
20 g soli na 1 kg zeleniny. Nechte 
přibližně hodinu odležet, aby 
zelenina pustila šťávu. Občas 
promíchejte a promačkejte. 
Po hodině naplňte zeleninou 

sterilizované sklenice a přidejte  
4 snítky tymiánu.

3.  V rendlíku krátce povařte 150 ml 
vinného octa se 150 ml vody, 60 g 
cukru a lžičkou kuliček barevného 
pepře.

4.  Horkým nálevem zalijte zeleninu 
ve sklenicích. Nechte vychladnout 
při pokojové teplotě, zavíčkujte 
a nechte alespoň týden kvasit. 
Skladujte v chladničce až  
3 měsíce. Pickles se hodí jako 
příloha k masu, do sendviče nebo 
pomazánky.

2×
0,5 litru

25
min

+1
hod

odležení

+1
týden

kvašení
VEGAN

Tržnice  
U ALBERTA
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*Cena receptu za 1 osobu je složena ze součtu vyjmenovaných akčních produktů zakoupených v týdnu 8.–14. 2. 2023 v prodejnách Albert a vydělena počtem osob, 
pro které je recept určen. Suroviny uvedené jako „ze spíže“, základní ingredience a dochucovadla, jako je sůl, pepř či olej, netvoří základ receptu a nejsou do celkové 

částky započítány. Mimo období speciální valentýnské nabídky je možné v prodejnách Albert zakoupit produkty podobné.

VALENTÝNSKÝ BURGER
Chcete překvapit na Valentýna romantickou večeří, ale přitom ušetřit?

S novou rubrikou Albertovo menu týdne se vám povede vykouzlit menu jako z restaurace
snadno a za málo. Šťavnatý valentýnský burger ve spojení s milovaným sýrem

padne do náruče křupavé housky a je to krása k pochutnání.
A to celé jen do 59 Kč na osobu. 
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Menu  
TÝDNE



 

2
porce

30
min

 SUROVINY K NÁKUPU:
1 balení Albertova kvalitního hovězího burgeru Valentýn
2 plátky čedaru
2 burgerové bulky z Albertova pekařství
2 hrsti baby špenátu z Albertovy tržnice

VALENTÝNSKÝ 
BURGER 

POSTUP:
1.  Na rozpálené grilovací pánvi opečte oba 

valentýnské burgery z Albertova kvalitního 
hovězího. Z každé strany maso opékejte 

     3 minuty.
2.  Minutu před koncem opékání dejte na každé 

maso rozpéct plátek čedaru.
3.  Obě bulky rozkrojte napůl, opečte je ze strany 

řezu na pánvi dokřupava a potřete svou oblíbenou 
omáčkou či dipem.

4.  Na spodní bulku dejte vždy půlku hrsti baby 
špenátu, na něj položte maso s čedarem a zasypte 
druhou polovinou hrsti špenátu. Burger přiklopte 
horní bulkou a ihned podávejte. Romantická 
večeře je na stole!

Zaručený recept na šťavnaté maso do burgeru je ho především 
včas vyndat z lednice před přípravou, stačí 15 minut předem. 

Dejte pozor na správnou teplotu grilovací pánve. Nebojte se 
ji nejdříve pořádně rozpálit a pak na ni položit masíčko, až to 
hezky zasyčí! 

Maso poté opékejte z každé strany zhruba 3 minuty dle tloušťky 
masa, abyste dosáhli střední propečenosti na stupeň medium. 
Tak vám zůstane maso hezky šťavnaté.

Burgerovou bulku vždy rozkrojte a opečte na grilovací pánvi, 
aby se prohřála a získala na povrchu správnou křupavost.

 SUROVINY ZE SPÍŽE:
váš oblíbený dip či omáčka

Máte rádi v burgeru kečup nebo majonézu, ale chcete změnu? Kečup 
zkuste ochutit třeba trochou kari koření. Majonézu se zase nebojte 
osvěžit citronovou šťávou!

talíř na pečivo

sklenice na červené
víno

sklenice na bílé víno

talířsalátová 
vidlička

ubrousek
vidlička nůž

sklenice
na vodu

čajová
lžička

polévková 
lžíce

nůž na
 máslo

dezertní lžička
dezertní vidlička

ST
O

LO
VÁ

N
Í
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Menu  
TÝDNEGastro tipy

JAK NA BURGER JAKO Z RESTAURACE

Tip:



Mám tě ráda, jsi moje zlato, 
díky, že tě mám, jsi pro 

mě celý svět… řekněte to 
valentýnskými recepty od 

srdce komukoliv, na kom vám 
záleží. Právě teď je na to ten 

pravý čas. S naší inspirací 
připravíte jednoduché 

speciality, které zahřejí  
u srdce v jakémkoliv věku.

Láska kvete

v každém věku

Díky, že jsi

jako čokoládu

Mám tě ráda
Pro moje

zlatíčka

Foto: Lucie Čermáková / Foodstyling: Zuzana Štěpničková, Adéla Říhová / Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová

Valentýnské
RECEPTY
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Valentýnské 
recepty za  
hubičku



4
porce

25
min

SRDÍČKOVÉ 
LÍVANCE 
s lesním 
ovocem

SUROVINY:
300 ml plnotučného mléka
1 banán
100 g ovesných vloček
sůl
½ lžičky mleté skořice
1 a ½ lžičky prášku do pečiva
2 vejce
50 ml oleje
200 ml smetany ke šlehání 
(31 %)
70 g borůvek
70 g malin
50 g moučkového cukru

POSTUP:
1.  Do vysoké nádoby vlijte 300 ml mléka, přidejte nakrájený banán, 100 g 

ovesných vloček, špetku soli, ½ lžičky mleté skořice, 1 a ½ lžičky prášku do 
pečiva. Vše rozmixujte tyčovým mixérem do hladké hmoty.

2.  Do směsi přidejte 2 vejce a promíchejte dobře metličkou. Na pánev dejte 
rozehřát trochu oleje a rozetřete ho papírovou kuchyňskou utěrkou, 
abyste neměli lívance mastné. Doprostřed nalijte trochu těsta a z každé 
strany opékejte na mírném stupni ohřevu 2–3 minuty dozlatova.

3.  Hotové lívance vykrájejte vykrajovátkem do tvaru velkého srdce. V míse 
vyšlehejte 200 ml šlehačky dotuha.

4.  Na talíř dejte jeden lívanec, přidejte trochu šlehačky, na ni posaďte další 
srdce z lívance a opět ozdobte šlehačkou. Nakonec posypte lesním 
ovocem, zaprašte 50 g moučkového cukru a rovnou podávejte.

Láska kvete  
v každém věku

VEGET

Valentýnské
RECEPTY
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VEGET

POSTUP:
1.  Omyjte 100 g jahod a osušte 

je. Nasekejte 30 g mandlí 
a vsypte je do misky. Nad 
vodní lázní rozpusťte 100 g 
bílé čokolády a jahody v ní do 
poloviny namáčejte. Pak je 
posypte sekanými mandlemi  
a dejte na pečicí papír 
ztuhnout.

2.  Do smoothie makeru vsypte 
100 g mražených nebo 
čerstvých jahod, přidejte  
300 g smetanové zmrzliny  
a zalijte 50 ml mléka.

3.  Směs rozmixujte dohladka 
a přelijte do sklenic. V míse 
vyšlehejte 100 g zakysané 
smetany a 100 ml šlehačky  
do krému.

4.  Sklenice naplňte a navrch 
ozdobte vyšlehaným krémem 
a polomáčenými jahůdkami. 
Sladký Valentýn pro ty 
nejmenší je připraven!

4
porce

20
min

JAHODOVÝ 
MILKSHAKE 
s polomáčenými 
jahůdkami

SUROVINY:
100 g čerstvých jahod
30 g blanšírovaných mandlí
100 g bílé čokolády
100 g mražených jahod
300 g smetanové zmrzliny
50 ml polotučného mléka
100 g zakysané smetany
100 ml smetany ke šlehání (31 %)

moje zlatíčka

Pro

Valentýnské
RECEPTY
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VEGET4
porce

30
min

Zamilovaná 
TOMATOVÁ 
POLÉVKA

POSTUP:
1.  Cibuli a 2 stroužky česneku 

oloupejte, nakrájejte nadrobno  
a orestujte v hrnci na 2 lžících oleje.

2.  Do hrnce přidejte 400 g loupaných 
rajčat. Rozmíchejte 2 kostky 
zeleninového bujónu v 700 ml 
vroucí vody a zalijte jím základ 
polévky. Osolte, opepřete a vařte 
10 minut.

3.  Nakonec polévku dochuťte lžící 
cukru, lžičkou octa a lžičkou 
oregana. Ze 4 plátků chleba 
vykrájejte vykrajovátkem srdce  
a ta opečte nasucho na rozpálené 
pánvi. Navrch nastrouhejte 100 g 
eidamu a dejte zapéct do trouby na 
200 °C na 2 minuty.

4.  Hotovou polévku rozmixujte 
tyčovým mixérem dohladka. 
Servírovat můžete do hrníčků, ve 
kterých polévku dozdobte  
100 ml zakysané smetany  
a sýrovým toustíkem. Pozor, 
podává se horká porce lásky!

jako čokoládu

Mám tě ráda

 SUROVINY K NÁKUPU:
400 g sterilovaných loupaných 
rajčat
4 plátky toastového chleba
100 g eidamu
100 ml zakysané smetany
1 cibule
2 stroužky česneku

 SUROVINY ZE SPÍŽE:
2 lžíce slunečnicového oleje
2 kostky zeleninového bujónu
sůl
pepř
1 lžíce cukru
1 lžička octa
1 lžička sušeného oregana

29Kč
T O M A T O V Á 
P O L É V K A

NÁKUP DO

OSOBA

Cena receptu za 1 osobu je složena ze součtu vyjmenovaných produktů zakoupených v době platnosti magazínu v prodejnách Albert a vydělena počtem osob, pro které je 
recept určen. Suroviny uvedené jako „ze spíže“, základní ingredience a dochucovadla, jako je sůl, pepř či olej, netvoří základ receptu a nejsou do celkové částky započítány.

Valentýnské
RECEPTY

Tip na servírování: 
Na závěr můžete 
polévku ozdobit 

čerstvou pažitkou 
nebo bazalkou, pokud 

máte v květináči.
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29Kč
VALENTÝNSKÉ 

RAV IOLY
NÁKUP DO

OSOBA

Cena receptu za 1 osobu je složena ze součtu vyjmenovaných produktů zakoupených v době platnosti magazínu v prodejnách Albert a vydělena počtem osob, pro které je 
recept určen. Suroviny uvedené jako „ze spíže“, základní ingredience a dochucovadla, jako je sůl, pepř či olej, netvoří základ receptu a nejsou do celkové částky započítány.

Valentýnské
RECEPTY

24



VEGET

A

C

E

B

D

VALENTÝNSKÉ 
RAVIOLY 
z červené řepy

 SUROVINY K NÁKUPU:
200 g čerstvého smetanového sýra
1 bio citron
400 g hladké mouky
2 vejce
1 předvařená červená řepa
50 g másla

 SUROVINY ZE SPÍŽE:
1 ½  lžičky sušeného tymiánu
sůl
pepř

POSTUP:
1.  V misce smíchejte 200 g čerstvého sýra, 

1 lžičku tymiánu a nastrouhanou kůru 
z omytého citronu. Směs osolte, opepřete 
a dejte odležet do lednice.

2.  Na pracovní plochu vysypte na hromádku 
400 g hladké mouky. Uprostřed udělejte 
důlek a přidejte 2 vejce. Řepu rozmixujte 
v sekáčku na hladké pyré a přidejte 
k vejcím. Rukama postupně uhněťte na 
hladké těsto, zabalte do potravinářské 
fólie a nechte 30 minut odležet v pokojové 
teplotě.

3.  Těsto rozdělte na čtvrtiny a z každé 
vyválejte co nejtenčí stejně velké placky. 
Dvě placky budou jako spodní část raviol. 
Na ně dejte v dostatečném rozestupu vždy 
lžičku připravené náplně. Kolem náplně 
těsto trochu potřete vodou, aby se dobře 
slepilo. Zakryjte ho druhou plackou  
a kolem náplně lehce přitiskněte, aby se 
těsto spojilo. Pomocí vykrajovátka ve tvaru 
srce pak vykrajujte jednotlivé raviolky. 
Takto pokračujte i se zbytkem těsta.

4.  Do osolené vroucí vody postupně nasypte 
ravioly a nechte je 3 minuty vařit, dokud 
nevyplavou k hladině. V rendlíku rozpusťte 
50 g másla a vsypte zbylou ½ hrsti tymiánu. 
Uvařené ravioly servírujte na talíř, zalijte 
tymiánovým máslem, pokapejte šťávou 
z citronu a posypte ½ lžičky tymiánu. 
Rande v italském stylu může začít.

4
porce

40
min

+30
min

odležení

Láska kvete  

v každém věku

Valentýnské
RECEPTY
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4
porce

45
min

ČÍNSKÉ 
KOLÁČKY
ŠTĚSTÍ

SUROVINY:
2 vejce
60 ml smetany ke šlehání (31 %)
110 g cukru krupice
sůl
50 g másla
70 g hladké mouky
1 lžička škrobu

POSTUP:
1.  Do misek oddělte ze 2 vajec žloutky od bílků. K bílkům přidejte 60 ml smetany  

a prošlehejte. Do směsi přidejte 110 g cukru, špetku soli a vyšlehejte na 
hladkou hmotu. V rendlíku rozpusťte 50 g másla a opatrně přilijte ke směsi.

2.  Do mísy prosejte 70 g hladké mouky spolu se lžičkou škrobu. Moučnou směs 
přisypávejte za stálého míchání do směsi tekuté, až vznikne hladké řídké 
těstíčko.

3.  Vyložte plech pečicím papírem. Lžící nalijte trochu těsta na papír a rozetřete do 
tenké placičky o průměru 8 cm. Placky nalijte maximálně 2, ať je pak stihnete 
tvarovat. Pečte v troubě na 170 °C 10 minut, dokud nejsou zlaté okraje. Po 
upečení sundejte placky z papíru obracečkou. Doprostřed vložte úzký papírek 
s vaším valentýnským přáním, přehněte napůl a stiskněte okraje tak, aby vznikl 
půlkruh.

4.  Půlkruh pak ohněte přes okraj prázdného hrnku tak, aby vznikl typický tvar pro 
koláček štěstí, a vložte ho do formy na muffiny, kde ho nechte vychladnout, 
aby si zachoval svůj tvar. A jaké přáníčko jste našli vy ve svém koláčku?

Díky, že jsi

VEGET

Valentýnské
RECEPTY
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4
porce

75
min

RŮŽOVÉ RIZOTO 
s řepou  
a čerstvým 
sýrem

SUROVINY:
3 předvařené červené řepy
2 kostky kuřecího bujónu
1 cibule
2 stroužky česneku
30 g másla
200 g kulatozrnné rýže
100 ml bílého vína
1 lžička balzamikového octa
sůl, pepř
100 g čerstvého sýra
1 hrst čerstvého kopru

POSTUP:
1.  Ze 2 předvařených řep rozmixujte v sekáčku pyré. Zbývající řepu nakrájejte na malé kostičky. V 1 litru 

vroucí vody rozmíchejte 2 kostky bujónu. Oloupanou cibuli a 2 stroužky česneku nakrájejte nadrobno.
2.  V rozpálené pánvi rozpusťte 30 g másla. Vsypte cibuli, česnek a restujte, dokud se směs nerozvoní. 

Přisypte 200 g rýže, orestujte a vlijte 100 ml bílého vína, poté vařte na mírném stupni ohřevu, dokud 
se víno nevstřebá do rýže. Postupujte stejně dál, ale podlévejte rýži připraveným bujónem po půl 
hrnku. Další přidejte, vždy až se tekutina vstřebá. Po zapracování celého bujónu přidávejte už čistou 
vodu, pokud je třeba.

3.  Když je rýže al dente neboli na skus, přidejte řepové pyré, nakrájenou řepu, lžičku balzamikového 
octa, osolte, opepřete a vmíchejte 100 g čerstvého sýra.

4.  Hotové rizoto rozdělte na talíře a ozdobte nasekaným čerstvým koprem. Dobrou chuť všem 
zamilovaným!

jako čokoládu

Mám tě rád

BEZ
lepku

Valentýnské
RECEPTY
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POTŘEBUJETE:
1 bílou čtvrtku A4
různě barevné papíry

1 lepidlo na papír
1 nůžky

POTŘEBUJETE:
10 barevných 
papírů A4

1 tužku
1 nůžky
1 izolepu

POSTUP:
1.  Vystřihněte si šablonu a obkreslete ji na 

připravený papír, který chcete použít, pak 
podle nakresleného obrysu vystřihněte ovál.

2.  Přeložte papír ve stylu harmoniky, jak je 
naznačeno tečkovanými čarami.

3.  Přeložte poskládaný papír na polovinu, abyste 
vytvořili špičku srdce. Pak rozevřete, abyste 
vytvořili zaoblený vršek srdce.

4.  Nakonec zajistěte okraje papíru ve středu 
záhybu průhlednou izolepou.

VALENTÝNKA 
TO ŘEKNE ZA VÁS

SKLÁDANÁ 
SRDÍČKA

20
min

20
min

Valentýnské
RECEPTY
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Ruffled-Heart 
Valentines

Cut out template and trace it on 
paper, then cut out. Fold paper 

accordion-style, as indicated by 
dotted lines, creasing every ⅜ 

inch or so. Fold creased paper 
in half to form tip of heart. Fan 

out to create heart’s rounded top, 
then secure edges of paper at 

center of crease with clear tape. 
Note: To create our assortment, 
we used vellum, crepe paper, 

and pages from a drawing pad, 
and added a few strokes and 

splatters of paint.

ŠABLONA:

POSTUP:
1.  Z bílé čtvrtky připravte klasický tvar přání, 

jaký vidíte na obrázku.
2.  Barevné papíry přehněte napůl  

a vystřihněte kolem přehybu tvar půl srdce. 
Jednotlivá různě barevná srdce vystřihněte.

3.  Pak je poskládejte za sebe a v ohybu slepte 
k sobě.

4.  První a poslední srdce poté přilepte 
k bílému přání a rozviňte. Potom už stačí 
vepsat do valentýnky vaše přáníčko.

SKLÁDANÁ SRDÍČKA

1.

2.

3.

4.

Valentýnské
RECEPTY
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SUROVINY:
8 plátků toustového chleba
2 lžíce olivového oleje
200 g měkkého tvarohu
3 velká rajčata
1 jarní cibulka
½ lžičky balzamika
sůl, pepř
1 hrst čerstvé bazalky

POSTUP:
1.  Z toustového chleba pomocí vykrajovátka 

vykrájejte tvary srdce. Chléb opečte 
z obou stran na rozpálené pánvi se lžící 
olivového oleje nebo v topinkovači.

2.  Opečený chléb potřete vrstvou tvarohu.
3.  Do mísy nakrájejte 3 větší omytá rajčata 

zbavená dužiny. Nasekejte jarní cibulku  
a přidejte k rajčatům. Přelijte lžící oleje  
a ochuťte ½ lžičky balzamikového 
octa. Vše promíchejte a poklaďte na 
připravené toustíky.

4.  Srdce naskládejte na servírovací tác, 
osolte, opepřete a ozdobte hrstí 
nasekané čerstvé bazalky. Přejeme 
spoustu lásky a ať vám chutná!

4
porce

30
min

TOUSTÍKY
OD SRDCE

moje zlatíčka

Pro

VEGET

Valentýnské
RECEPTY
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POHÁDKA 
O LÁSCE
Podaří se ti projít začarovaným 
bludištěm a pomoci tak statečnému 
princi zachránit zakletou 
princeznu?

Zábava
PRO DĚTI
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Fotografie/text: archiv Albert magazínu

100% 
ČESKÉ 

KUŘECÍ
V Albertu nám záleží na tom, 

abyste mohli mít na svém stole 
čerstvé kuřecí maso z Česka. 
Najdete ho pod naší značkou 
Albertovo čerstvé. Naše kuřecí 
je 100% české. Což znamená, 

že maso nebylo v Česku pouze 
zabaleno, ale pochází skutečně 

a výhradně z českých chovů. 
Dopřejte si dozlatova vypečené 

kuře k nedělnímu obědu 
nebo třeba tradiční českou 
pochoutku kuře na paprice 

podle našich typických receptů. 
Přejeme vám dobrou  

českou chuť.
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BENEFITY 
KUŘECÍHO 

MASA

kuřecí 
PRSNÍ ŘÍZKY

kuřecí 
KŘÍDLA

KUŘE

kuřecí 
ČTVRTKY 

ZADNÍ

Kuřecí maso je 
zdrojem kvalitních 
lehce stravitelných 
živočišných bílkovin. 
Hlídáte-li si svoji 
tělesnou hmotnost, 
tak byste měli zvolit 
kuřecí prsa, která 
zbavíte kůže  
a přebytečného tuku.

Kuřecí maso bývá 
pro svoji jemnost 
oblíbené dětmi. 
Abyste zachovali větší 
množství vitaminů a 
minerálů, připravujte 
kuřecí maso v páře.

Pokud znáte původ vašeho 
kuřecího masa, je to velkým 
benefitem. Lokálnost je 
důležitým faktorem, kterým 
byste se měli při nákupu řídit.

Bílkoviny obsažené 
v kuřecím mase se 
podílí na udržení a 
budování svalové 
hmoty u sportovců.

Kuřecí maso má výhodu, 
že je jeho struktura i chuť 
jemná, a vy si můžete 
v kuchyni pohrát s jeho 
ochucením. Můžete využít 
nepřeberné množství 
bylinek, koření, zeleniny 
i ovoce a pokaždé bude 
chutnat jinak a skvěle.
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KUŘECÍ MEDAILONKY 
NA PAPRICE
s karlovarským 
knedlíkem
SUROVINY:
2 žluté cibule 
1 ½ sladké červené papriky 
8 kuřecích medailonků 
z prsních řízků Albertovo 
čerstvé kuřecí 
sůl
pepř
75 ml extra panenského 
olivového oleje 

1 lžíce mleté sladké papriky
2 kostky kuřecího bujónu 
450 ml čerstvého 
polotučného mléka
80 g másla 
30 g hladké mouky 
3 lžíce zakysané smetany 
6 kaiserek 
3 vejce 
3 snítky čerstvé petrželky

POSTUP:
1.  Oloupejte a nakrájejte nadrobno 2 cibule  

a 1 ½ červené papriky. Osolte a opepřete  
8 kuřecích medailonků a dejte je stranou. V hrnci 
rozehřejte 75 ml olivového oleje a zprudka na 
něm orestujte kuřecí maso. Stačí 3 minuty z každé 
strany. Maso vyjměte z hrnce ven.

2.  Ve výpeku orestujte připravenou cibuli s paprikou 
a přidejte lžíci mleté papriky. V 750 ml vroucí 
vody rozmíchejte 2 kostky bujónu a zalijte cibuli 
s paprikou. Přilijte 250 ml mléka a vařte společně 
10 minut. 

3.  V pánvi připravte jíšku. Rozehřejte 30 g másla a na 
něm za stálého míchání nechte zpěnit 30 g hladké 
mouky. Omáčku v hrnci rozmixujte ponorným 
mixérem, přidejte jíšku a 10 minut povařte. 
Stáhněte plamen, přidejte 3 lžíce zakysané 
smetany, dochuťte solí a pepřem. Do omáčky 
vložte maso a nechte krátce prohřát.

4.  Nakrájejte na kostičky 6 kaiserek. Oddělte  
u 3 vajec žloutky od bílků a v rendlíku rozpusťte 
zbylých 50 g másla. V míse prošlehejte 200 ml 
mléka se žloutky, špetkou soli a rozpuštěným 
máslem. Přidejte pokrájené kaiserky  
a promíchejte. Bílky vyšlehejte dotuha a vmíchejte 
spolu se 3 nasekanými snítkami petrželky 
k nasáklým kaiserkám. Vytvarujte navlhčenýma 
rukama kulaté knedlíčky o průměru 7 cm. Vařte 
na pařáku v hrnci s vroucí vodou přiklopené 
pokličkou přibližně 20 minut. Nyní je vše hotovo 
k servírování. Česká klasika všech klasik se podává.

4
porce

80
min
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BEZ
lepku

PEČENÉ KUŘE
s jarní zeleninou

SUROVINY:
1 Albertovo čerstvé kuře
sůl
pepř
100 g másla
8 brambor 

8 baby mrkví
100 g zelených fazolek
200 g cherry rajčat
200 ml suchého bílého 
vína 
2 snítky čerstvé petrželky

POSTUP:
1.  Omyjte a osušte celé kuře a rukama do kůže vmasírujte sůl a pepř.
2.  Rozpusťte 100 g másla. Kuře vložte do hlubšího pekáče prsy nahoru 

a potřete povrch kuřete i jeho břišní dutinu připraveným máslem. 
3.  Očistěte a vložte do pekáče ke kuřeti 8 menších brambor, 8 baby 

mrkviček, 100 g zelených fazolek a 200 g cherry rajčátek. Zeleninu 
osolte, opepřete a podlijte 200 ml bílého vína. Vložte do rozehřáté 
trouby na 190 °C a pečte 40 minut. Během pečení podlévejte 
vzniklým výpekem.

4.  Po 40 minutách zvyšte teplotu na 200 °C a dopékejte dalších  
20 minut. Kuře vyjměte z trouby a naporcujte. Servírujte na talíře 
společně s pečenou zeleninou a posypte 2 nasekanými snítkami 
hladkolisté petrželky. Pečené české kuře je skvělý recept na 
nedělení oběd.

4
porce

80
min
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české sklo  

a vína z moravy 

 

 

tvoří dokonalý pár

Proč by nejlepší víno  
nemohlo být z Moravy?  

A proč mít exkluzivní sklenice 
na víno odjinud než z Česka? 

Zkuste překvapit na Valentýna 
výjimečnými moravskými víny 
značky Sommelier Collection  
a prémiovým českým sklem  
od tradiční lokální značky  

Crystal BOHEMIA.

TEN PRAVÝ PÁR

Najděte

Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling: Adéla Říhová, Zuzana Štěpničková / Texty: Klára Kollárová, Kateřina Krásná36
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Dobré víno si nejlépe vychutnáme z nejen 
krásné, ale hlavně funkční skleničky. 
Naštěstí u nás v Česku máme obojí,  
dobré víno i sklo. A věřte, že investice do 
sklenic nejsou vyhozené peníze. Udělejte  
si doma malý test a nalijte jedno víno  
do několika sklenic, budete překvapeni.  
Z historického pohledu se můžeme  
s klidným srdcem nazývat sklářskou 
velmocí. Začátky výroby skla sahají 
až do konce 13. století a ani dnes se 
nenecháváme zahanbit. Komunismus dal 
sklářství jak jinak než na frak, ale tradice 
naštěstí našla své pokračovatele, a tak dnes 
můžeme navázat na naši slavnou minulost.  
Fenomén českého broušeného  
i zabarveného skla je neoddiskutovatelný,  
v moderní gastronomii ale razíme  
hlavně funkčnost před zdobností  
a barevností. Všechno má totiž svůj smysl. 
Při uvědomělém hodnocení vína chceme 
barvu bez zkreslení. A zhodnotit vůni  
a chuť nám pomůže i správný tvar sklenice 
a věřte nebo ne, je to obrovský rozdíl. 
Máte-li alespoň maličko rádi víno, pořiďte si 
na doma minimálně tři skleničky – na bílé, 
červené a šumivé – a hlavně je používejte.

Do sklenice zásadně naléváme malé 
množství vína, cca 1 decilitr, a raději 
často doléváme. Jen tak bílé i šumivé 
víno zůstane ve správné teplotě. Úzký 
tvar sklenice na šumivé víno dává 
vyniknout perlení, tvar na bílé víno  
v menším objemu kalichu dobře 
zachycuje svěžest aroma. Červené 
víno naopak potřebuje prostor. I zde 
ale platí, že méně vína je více. S plnou 
sklenicí se hůře pohybuje, a tak  
s ní nemůžeme dostatečně kroužit  
a uvolnit aroma. I u červeného vína je 
lepší dolévat, protože správná teplota 
je taktéž důležitá, a maximálně je  
u plných vín 18 stupňů! Můžete tedy 
i červené umístit před podáváním do 
lednice a vytáhnout jej třeba až půl 
hodiny před otevřením.

Tři různé sklenice zúročíte minimálně 
na Valentýna a na Vánoce, kdy 
je použijete všechny. Valentýn je 
rozhodně blíž, tak pokud chcete doma 
zapůsobit, nezapomeňte na přípitek 
klasickým sektem v kategorii brut 
ve správné sklenici. Poté pokračujte 
bílým vínem s lehkým občerstvením. 
Rozhodně nemusíte vypít celou lahev. 
Nalijte dámě skleničku a zbytek 
nechte na víkend. Kvalitní víno vydrží 
i po otevření. Při povídání u krbu pak 
pohladí červené dle chuti. 

Teď už zbývá jen připít na vaše zdraví 
a na lásku k českému sklu i vínu.

Klára Kollárová – národní someliérka

Víno 
SERVÍROVANÉ 

KRÁSNĚ  
A SPRÁVNĚ!
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TRAMÍN ČERVENÝ
 

Na závěr večera vy-
užijete víno k výraz-
ným zrajícím sýrům.
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KANAPKY 
S POMAZÁNKOU
Z ROMADURU

LILKOVÉ ROLKY 
s čerstvým sýrem, 
ořechy a olivami

SUROVINY:
200 g měkkého zrajícího sýra romadur
100 g čerstvého sýra
2 lžíce smetany ke šlehání (31 %)
1 bio vícezrnná bageta
1 svazek ředkviček
1 hrst čerstvé pažitky

SUROVINY:
2 lilky
sůl
2 lžíce olivového oleje
200 g čerstvého sýra
2 stroužky česneku

pepř
60 g černých oliv
40 g vlašských ořechů
200 g zakysané 
smetany
1 hrst čerstvé petrželky

POSTUP:
1.  Nakrájejte na kousky 200 g zrajícího sýra  

a poté jej rozmixujte dohladka společně se  
100 g čerstvého sýra a 2 lžícemi smetany.

2.  Nakrájejte na plátky vícezrnnou bagetu  
a opečte ji na pánvi nebo v troubě nasucho. 

3.  Opečenou bagetu potřete připravenou 
pomazánkou.

4.  Připravené jednohubky ozdobte plátky 
ředkviček z jednoho svazku. Navrch posypte 
hrstí nasekané pažitky. Servírujte společně 
s vychlazeným Tramínem červeným.

POSTUP:
1.  Podélně nakrájejte 2 lilky na plátky silné  

0,5 cm. Každý plátek posolte a nechte  
20 minut takzvaně vypotit. Poté je osušte  
a na rozpálených 2 lžících oleje v pánvi 
osmažte z obou stran přibližně 5 minut.

2.  Na náplň v misce promíchejte 200 g 
čerstvého sýra, 2 prolisované stroužky 
česneku, špetku soli a pepře, 60 g černých 
oliv nakrájených na plátky a 40 g nasekaných 
vlašských ořechů. 

3.  Vychladlé plátky lilku potřete připravenou 
směsí, opatrně zarolujte a sepněte párátkem.

4.  Dejte do chladničky zatuhnout a před 
podáváním ozdobte 200 g zakysané smetany 
a lístkem petrželky. Dobrou chuť!

4
porce

25
min

4
porce

45
min

VEGET

VEGET

V právě 
probíhající 

sběratelské kampani 
pořídíte prémiové 
české sklenice se 
slevou až -50 %.

koupí  
jakéhokoli 
vína značky

1bod  
navíc

získáte 
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PEČENÁ KACHNA 
NA POMERANČÍCH

SUROVINY:
1 celá kachna 
sůl
pepř
5 pomerančů NP Bio
4 stroužky česneku
6 snítek čerstvého 

tymiánu
4 lžíce olivového oleje
100 ml Tramínu pozdní 
sběr Sommelier 
Collection
80 g másla
40 g cukru krupice

POSTUP:
1.  Očištěnou kachnu potřete solí a pepřem zvenku i zevnitř. Důkladně omyjte 4 pomeranče, 

z toho 2 oloupejte a nakrájejte na čtvrtky. Z jednoho pomeranče pak nastrouhejte kůru  
a vymačkejte šťávu, zbylý pomeranč nakrájejte i s kůrou na čtvrtky. Oloupejte a nadrobno 
nasekejte 4 stroužky česneku. V misce pak promíchejte na čtvrtky nakrájené oloupané 
pomeranče s česnekem a lístky ze 3 snítek tymiánu. Směsí naplňte břišní dutinu kachny.

2.  Kachnu nejprve zprudka ze všech stran orestujte na 4 lžících rozpáleného oleje. Poté k ní 
přidejte na čtvrtky nakrájený pomeranč, zbylé 3 snítky tymiánu a podlijte pomerančovou 
šťávou, 100 ml vína a 100 ml vody a přidejte na kostky nakrájených 80 g másla. 

3.  Pečte přikryté 1 hodinu 30 minut v troubě předehřáté na 180 °C. Poté pečte odkryté 
dozlatova ještě 30 minut. Mezitím oloupejte kůru z posledního pomeranče a nakrájejte 
ji na tenké pásky. Pozor, ať stáhnete jen oranžovou část kůry, bílá je hořká. Z pomeranče 
vymačkejte veškerou šťávu a v malém kastrůlku v ní rozpusťte 40 g cukru a přidejte 
připravenou kůru.  Společně provařte přibližně 10 minut a vzniklým sirupem přelijte 
upečenou kachnu.

4.  Pochutnejte si na této delikátní voňavé kachně třeba s bramborovým nebo batátovým pyré.

4
porce

170
min

BEZ
lepku

TRAMÍN ČERVENÝ
 

Pro milovníky aro-
matických vín máme 
přitažlivou kombina-
ci výrazného tramínu  
a kachny na pome-
rančích. Intenzita 

koření tvoří zajíma-
vou kombinaci  

s výrazným vínem.
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RYZLINK
 

Ryzlink je univerzál-
ním vínem a můžeme 
s ním i experimento-
vat. Vyzkoušejte ho 
k pečenému bůčku. 
Jeho kyselina skvěle 
smyje tučnost, která 

ulpívá v ústech.
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PEČENÝ 
BŮČEK 
S HRUŠKAMI 
A BADYÁNEM

SUROVINY:
1 ½ kg vepřového bůčku
1 lžička soli
½ lžičky pepře
4 hrušky
3 hvězdičky badyánu
2 snítky čerstvého rozmarýnu
100 ml Ryzlinku rýnského 
Sommelier Collection

POSTUP:
1.  Omyjte a osušte 1 ½ kg bůčku 

a ostrým nožem udělejte 
zářezy do kůže po celé jeho 
délce. Ze všech stran osolte  
a opepřete.

2.  Zbavte jádřince  
4 hrušky a nakrájejte je  
na čtvrtky. Rozložte je na  
dno pekáčku spolu se  
3 hvězdičkami badyánu  
a 2 snítkami rozmarýnu. 
Zalijte 100 ml vína a navrch 
položte kůží nahoru 
připravený bůček. 

3.  Pečte 30 minut na 220 °C, 
pak snižte teplotu a pečte 
ještě 60 minut na 130 °C, 
dokud nebude bůček měkký 
a upečený dozlatova. Maso 
vyjměte z trouby, nechte  
10 minut a pak nakrájejte  
na plátky.

4.  Hrušky poslouží jako vynikající 
příloha, vychutnejte si nejlépe 
se sklenkou ryzlinku.

4
porce

120
min

BEZ
lepku
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PEČENÝ 
MOŘSKÝ VLK 
NA BÍLÉM 
VÍNĚ

SUROVINY:
2 mořští vlci
sůl
pepř
3 snítky čerstvého tymiánu
2 stroužky česneku
2 citrony NP Bio
2 lžíce olivového oleje
300 g brambor typu A
1 cibule
200 g cherry rajčat
100 ml Ryzlinku rýnského 
Sommelier Collection

POSTUP:
1.  Omyjte a očistěte 2 mořské 

vlky. Několika příčnými, ne příliš 
hlubokými řezy nařízněte kůži. 
Osolte, opepřete, do řezů a břišní 
dutiny vetřete tymiánové lístky ze 
2 snítek.

2.  Do misky dejte plátky ze  
2 oloupaných stroužků česneku, 
vymačkanou šťávu z 1 citronu  
a 2 lžíce olivového oleje a poté 
vetřete do kůže ryb. 

3.  Oloupejte 300 g brambor  
a 1 cibuli, nakrájejte na 0,5cm 
plátky. Spolu s kolečky citronu, 
přepůlenými 200 g cherry rajčat  
a zbylým citronem pokrájeným na 
čtvrtky rozložte na dno zapékací 
mísy. Osolte, opepřete a zalijte  
100 ml vína a 2 lžícemi zbylého 
oleje. Navrch položte ryby.

4.  Pečte 25 minut v troubě na  
180 °C. Nakonec posypte zbylými 
tymiánovými lístky a vychutnejte si 
nejlépe s ryzlinkem.

4  
porce

45
min

BEZ
lepku

RYZLINK RÝNSKÝ
 

Ryzlink rýnský je  
ideálním vínem  

k rybě, jeho kyseli-
na totiž podtrhuje 
lehkost a čerstvost 
suroviny. Nejlepší 
je ryba s pevným 

masem, jako pražma. 
Tu pak stačí jen lehce 
okořenit a svěží ryz-
link funguje i namís-

to citronu.
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Kvalitní 
bílé víno si  

nejlépe vychutnáte  
z křištálových 
sklenic Crystal 

Bohemia.

‚

koupí  
jakéhokoli 
vína značky

1bod  
navíc

získáte 
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SVATOVAVŘINECKÉ
 

Na Svatovavřinecké 
je spoleh. Hodí se 
k lehkým úpravám 
masa a houbám.
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RIZOTO 
S HOUBAMI 
A VEPŘOVÝM 
MASEM

SUROVINY:
2 kostky zeleninového bujónu
2 lžíce olivového oleje
40 g másla
2 šalotky
2 stroužky česneku
200 ml suchého bílého vína
300 g rýže arborio
200 g hnědých žampionů
150 g mletého vepřového masa
70 g parmazánu
2 snítky čerstvé petržele

POSTUP:
1.  V hrnci přiveďte k varu 800 ml vody 

a rozdrobte do ní 2 kostky bujónu, 
nechte provařit 8 minut.

2.  V jiném hrnci nebo hluboké pánvi 
nechte zpěnit na rozpálené lžíci oleje 
a 15 g másla 2 oloupané, najemno 
nakrájené šalotky a 2 stroužky 
česneku. Přidejte 300 g rýže a za 
stálého míchání ji krátce orestujte. 

3.  Přilijte 200 ml ohřátého vína  
a následně jej nechte odpařit. 
Přilijte jednu třetinu připraveného 
vývaru, promíchejte a za občasného 
míchání a přilévání zbylého vývaru 
vařte 30–40 minut. Mezitím na pánvi 
na lžíci rozpáleného oleje a 10 g 
másla orestujte 200 g žampionů 
nakrájených na kousky. Orestované 
houby dejte stranou a do pánve 
přidejte 150 g mletého masa.

4.  Nyní vše spojte, přidejte k rýži  
a nechte ještě 10 minut na mírném 
ohni podusit, dokud nebude rýže 
al dente. Poté vmíchejte zbylých 
15 g másla a 50 g nastrouhaného 
parmazánu, nechte chvilku 
odpočinout a servírujte posypané 
zbylými 20 g nastrouhaného 
parmazánu a nasekanými  
2 snítkami petrželky. Servírujte se 
sklenkou vína a užijte si společnou 
romantickou večeři.

4
porce

60
min

BEZ
lepku

Vyberte 
tu pravou 

sklenici z řady 
Crystal Bohemia.

koupí  
jakéhokoli 
vína značky

1bod  
navíc

získáte 
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RYCHLÉ 
RECEPTY

DO 30 MINUT
Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA

Chuť pravé vietnamské bagety s  chilli, turecká luštěninová polévka, 
pestrobarevný salát jako samo Mexiko, francouzský rafinovaný slaný 
koláč nebo špetka jižní Itálie. Procestujte země, kde jídlo zahřeje na duši, 
a to vše každý den ve své domácí kuchyni a do 30 minut.

48

Rychlé 
RECEPTY

Foto/text: archiv Albert magazínu, iStock



SUROVINY:
1 cibule 
150 g bulguru 
150 g červené čočky 

4 lžíce olivového oleje 
1 stroužek česneku
70 g rajčatového protlaku 
2 lžičky sušené máty 

sůl 
4 snítky čerstvé máty 
4 pita chleby

POSTUP:
1.  Oloupejte a pokrájejte nadrobno cibuli. Pod tekoucí vodou propláchněte  

150 g bulguru a 150 g červené čočky a nechte okapat.
2.  Na 4 lžících oleje zpěňte připravenou cibuli, přidejte oloupaný a prolisovaný 

stroužek česneku a restujte do zesklovatění. Vmíchejte 70 g protlaku  
a 2 lžičky sušené máty. Vsypte čočku s bulgurem a osolte. 

3.  Zalijte litrem vody, přiveďte k varu a vařte 15 minut.
4.  Uvařenou polévku servírujte ozdobenou lístky čerstvé máty se 4 rozpečenými 

pita chleby. Tato polévka voní jako z pohádky tisíce a jedné noci.

EZOGELIN 
ČORBA
Turecká 
polévka 
s bulgurem  
a čočkou

TURECKO

4 
porce

30
min
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SUROVINY:
2 lžíce rostlinného oleje 
200 g mletého hovězího
sůl, pepř
4 rajčata
1 červená cibule
100 g papriček jalapeño
1 limeta

200 g červených fazolí  
z plechovky
2 avokáda
1 ledový salát
25 ml olivového oleje
2 hrsti čerstvého 
koriandru 
100 g tortilla chipsů

POSTUP:
1.  Rozehřejte na pánvi 2 lžíce oleje a orestujte na něm mleté maso. 

Osolte a opepřete.
2.  Rozkrojte na poloviny 4 rajčata a vyjměte jádřince. Dužinu 

nakrájejte na drobné kostičky. Promíchejte s jemně nasekanou 
červenou cibulí, 100 g papriček jalapeño nakrájených na kolečka  
a šťávou z ½ limety. Dejte stranou. 

3.  Sceďte 200 g fazolí a dejte je do misky. Rozkrojte 2 avokáda, 
vyjměte pecky lžící, vyjměte dužinu a nakrájejte na plátky. 
Propláchnutý ledový salát nasekejte na nudličky.

4.  Do 4 misek rozdělte rovnoměrně veškeré připravené suroviny, 
zakápněte šťávou z druhé ½ limety, zalijte 25 ml olivového oleje  
a posypte 2 hrstmi nasekaného čerstvého koriandru. Salát 
podávejte s tortilla chipsy. Mexický oběd se nese na stůl.

BAREVNÝ SALÁT
z Mexico City

4 
porce

30
min

MEXIKO

BEZ
lepku
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SUROVINY:
2 listová těsta rozválená 
2 snítky čerstvého 
tymiánu
2 snítky čerstvého 
rozmarýnu
1 hrst hladkolisté petržele

200 g šunky 
4 vejce
500 ml smetany na 
šlehání (33 %)
sůl, pepř
100 g strouhaného 
eidamu

POSTUP:
1.  Koláčovou formu o průměru 28 cm vyložte 2 listovými těsty.
2.  Nasekejte nadrobno 2 snítky tymiánu, 2 snítky rozmarýnu  

a hrst petrželky. 
3.  Pokrájejte na čtverečky 200 g šunky. V misce prošlehejte  

4 vejce, 500 ml smetany, osolte, opepřete, přidejte nasekané 
bylinky a 1/3 připravené šunky. Na závěr zašlehejte 100 g 
strouhaného sýra.

4.  Směs vlijte na připravenou formu s těstem a pečte v troubě na 
200 °C přibližně 15 minut. Po uplynutí 15 minut koláč posypte 
zbylými 2/3 šunky a ještě nechte 5 minut dopéct. Quiche je 
skvělý jak teplý, tak další den do krabičky na oběd.

Bylinkovošunkový 
QUICHE 1 

koláč
30
min

FRANCIE
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SUROVINY:
6 lžic olivového oleje
1 červená chilli paprička
1 žlutá chilli paprička
3 stroužky česneku
1 lžíce sušené bazalky

800 g krájených 
loupaných rajčat
140 g rajského protlaku
sůl, pepř
500 g těstovin 
1 hrst hladkolisté petržele

POSTUP:
1.  Na mírném ohni rozehřejte 

v pánvi 6 lžic oleje a vsypte 
nadrobno pokrájenou červenou 
a žlutou chilli papričku a plátky 
ze 3 stroužků česneku. Restujte 
1 minutu a vsypte lžíci sušené 
bazalky. Promíchejte.

2.  Do pánve přidejte 800 g 
krájených rajčat, 100 ml vody  
a 140 g rajského protlaku. 
Osolte a opepřete. Vařte na 
mírném ohni 15 minut. 

3.  Mezitím uvařte 500 g těstovin 
dle návodu na obalu tak, 
aby byly al dente. Odeberte 
naběračku vody z těstovin 
a vmíchejte ji do omáčky. 
Těstoviny sceďte a přidejte 
k omáčce.

4.  Hotový pokrm servírujte do 
hlubokých talířů a ozdobte hrstí 
nasekané petrželky. Pikantní 
a zároveň delikátní. Takové 
jsou těstoviny s omáčkou à la 
arrabbiata.

ITALSKÉ TĚSTOVINY
à la arrabbiata

4 
porce

30
min

ITÁLIE

VEGET
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SUROVINY:
600 g krůtích prsou
1 lžíce slunečnicového oleje 
sůl, pepř
2 mrkve
200 ml vinného octa
1 lžíce třtinového cukru 
30 ml sezamového oleje 

5 kuliček černého pepře 
2 celozrnné bagety
4 lžíce majonézy
½ okurky
2 chilli papričky 
1 hrst čerstvého koriandru 
2 lžíce omáčky sriracha

POSTUP:
1.  Očistěte a osušte 600 g krůtích prsou. Osolte je a opepřete 

a zprudka opečte na lžíci slunečnicového oleje ze všech 
stran. Poté nakrájejte na kousky.

2.  Nakrájejte na nudličky 2 očištěné mrkve a spařte je litrem 
vroucí vody společně s 200 ml octa, lžící cukru, lžičkou soli, 
30 ml sezamového oleje a 5 kuličkami černého pepře. 

3.  Nařízněte podélně 2 celozrnné bagety a potřete je 
4 lžícemi majonézy. Na spodní část naskládejte kousky 
krůtího masa, naloženou mrkev, na plátky nakrájenou 
½ okurky, posypte nasekanými 2 chilli papričkami 
a hrstí nasekaného koriandru.

4.  Hotové bagety servírujte se 2 lžícemi omáčky sriracha. 
Pravá chuť Vietnamu, která zahřeje.

BÁNH MI BAGETA
s pořádnou dávkou 
chilli na zahřátí 4 

porce
30
min

Bagety 
můžete doplnit  

třeba opraženými 
arašídy nebo 
sezamovými 

semínky.

VIETNAM
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Když ti chybí slova a nebo odvaha, 
tahle oplatka bude tím nejmilejším vyznáním.

DEBRECÍNSKÉ 
PÁRKY

RETRO KRÁLOVSKÁ 
SLANINA

ŠUNKOVÁ KLOBÁSA

K dostání ve vybraných prodejnách Albert
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CMY
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Když ti chybí slova a nebo odvaha, 
tahle oplatka bude tím nejmilejším vyznáním.
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daruj

jemnost
K dostání na vybraných

prodejnách Albert.
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30x kávovar Nespresso
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© 2022 Monster Energy Company. Akce probíhá od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. 
Na soutěž se vztahují obchodní podmínky. Podrobnosti na webových stránkách.

© Disney
© 2022 MARVEL

Logo Coca-Cola a tvar láhve Coca-Cola jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company.

Naskenuj 
QR kód
produktu
Zadej PIN kód
zpod víčka
do Coca-Cola appky
Získej šanci 
na výhru

SKENUJ
A HRAJ

SKENUJ
A HRAJ

Akce probíhá: 16. 1. – 20. 3. 2023.
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu data trvání akce. 

Více info v Coca-Cola aplikaci a na www.coca-cola.cz

Každé soutěžní balení má šanci vyhrát

Hraj v Coca-Cola appce
o výlet do světa Marvel

v Disneyland Paris
a spoustu dalších cen

http://www.coca-cola.cz
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PŘINESTE SI DOMŮ CHUŤ, 
KTEROU MILUJETE

STARBUCKS®

MAKE IT
AT HOME.

NOVINKA
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Na úklid jsme tu my.
NEBOJTE SE ŽÍTNEBOJTE SE ŽÍT

NAPLNO!NAPLNO!
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NYNÍ ZA AKČNÍ CENY VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH ALBERT
Akce platí od 1. 2. do 28. 2. 2023.
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Na úklid jsme tu my.
NEBOJTE SE ŽÍTNEBOJTE SE ŽÍT

NAPLNO!NAPLNO!
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NYNÍ ZA AKČNÍ CENY VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH ALBERT
Akce platí od 1. 2. do 28. 2. 2023.
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VĚDECKY PROKÁZANÉ 
snížení tvorby

zubní ho kamene

Pro více informací navštivte
www.dentastix.marspromo.cz

Získejte zubní vyšetření
jako dárek

http://www.dentastix.marspromo.cz
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NYNÍ ZA AKČNÍ CENY VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH ALBERT
Akce platí od 1. 2. do 28. 2. 2023.
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K dostání ve vybraných hypermarketech Albert. 

 OcHutNejTe 
 OcHutNejTe 

LupPo Cake Bite 
LupPo Cake Bite 

„MINI“„MINI“

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 krémMléčný krém

Kokosový krémKokosový krém

Karamelový krémk ékrém

mléčná čokoláda
26 %26 %

křupavá sušenka
40 %40 %

krém
22 %22 %

lentilkové dražé
12 %12 %

Kakaová sušenka Kakaová sušenka 
s mléčným krémem s mléčným krémem 
v hořké čokoládě v hořké čokoládě 

Sušenka Sušenka 
s mléčným krémem s mléčným krémem 
v mléčné čokoládě v mléčné čokoládě 





PERLA BIO AROMA NO 5 
 
Vyvážená, jemná a čistá chuť kávy, vyrobené pěstiteli podle pravidel ekologického 
zemědělství. Plantáže jsou při pěstování chráněny před jakýmkoliv zásahem chemikálií 
a jiných nežádoucích látek. Nedochází tak ke znečištění bezprostředního okolí, půdy, 
vody ani vzduchu. Díky tomu si ji i vy můžete vychutnat s ještě lepším pocitem a chutí.

Foto/text: archiv Albert magazínu, iStock

Existuje celá řada důvodů, 
proč si čas od času dopřát 
šálek kvalitní kávy s něčím 
sladkým. Kofein v kávě má 
povzbudivé účinky a díky 

sladkému zvýšíme hladinu 
krevního cukru, který působí 

na uvolňování endorfinu, 
hormonu štěstí. A trocha 
toho štěstí navíc přijde 

zvlášť v zimních měsících 
určitě vhod. Ochutnejte kávu 

jedinečných chutí Perla.

CHUTNÁ NEJLÉPE 
S DOMÁCÍM DORTEM

70



POSTUP:
1. �Troubu�předehřejte�na�180�°C.�Ve�vodní�lázni�rozehřejte�140�g�hořké� 
čokolády�a�nechte�ji�vychladnout�při�pokojové�teplotě.�V míse�ušlehejte� 
140�g�změklého�másla�a�za�stálého�míchání�přidejte�115�g�cukru.�Do�hmoty�vmíchejte�
vychladlou�čokoládu.�Z 5�vajec�oddělte�žloutky�od�bílků.�Žloutky�postupně�zapracujte�do�
máslového�krému�s čokoládou.

2.��Nyní�do�směsi�prosejte�85�g�mandlové�mouky�a�55�g�hladké�mouky.�Bílky�z vajec�vyšlehejte�
do�tuhého�sněhu�a�po�třetinách�ho�opatrně�zapracujte�do�těsta.�Do�formy�o�průměru�23�cm�
vlijte�připravené�těsto�a�pečte�45�minut.�Po�upečení�nechte�vychladnout.�

3. �Rozehřejte�si�200�g�meruňkového�džemu�v kastrůlku�nebo�v mikrovlnné�troubě�a�potřete�
jím�vršek�a�boky�vychladlého�korpusu.

4. �Ve�vodní�lázni�rozpusťte�zbylých�140�g�čokolády.�Přiveďte�k varu�200�ml�smetany�a�po�
třetinách�ji�zapracujte�do�rozpuštěné�čokolády.�Dort�polijte�polevou�a�nechte�vychladit�
v lednici.�Dokonalý�a�jednoduchý�Sacherův�dort�můžete�využít�jako�narozeninový�dort�nebo�
jako�skvělý�zákusek�ke�kávě.

SUROVINY:
280�g�hořké�
čokolády�(70�%)�
140�g�másla
115�g�cukru�krupice
5�vajec
85�g�mandlové�

mouky
55�g�hladké�
pšeničné�mouky
200�g�meruňkového�
džemu
200�ml�smetany�ke�
šlehání

SACHERŮV DORT  
Klasika z Vídně

1
dort

90
min

+60
min

chlazení
VEGET
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SUROVINY:
36�g�kávy�Perla�Origins�Sumatra
600�ml�vody
80�ml�whisky
40�ml�cukrového�sirupu�(nebo�
sirupu�dle�výběru)
120�ml�smetany�na�šlehání�(31�%)

POSTUP:
1. �Namelte�a�připravte�běžným�způsobem�36�g�kávy�pomocí�french�pressu�nebo�
jiné�metody�přípravy�kávy.�Celkový�objem�600�ml.

2.��Během�toho�si�připravte�4�sklenice�o�objemu�cca�220�ml.�Do�každé�z�nich�
nalijte�20�ml�whisky�a�10�ml�cukrového�sirupu.�Nakonec�do�každé�přilijte� 
150�ml�horké�kávy�a�vše�zamíchejte.�

3. �Do�koktejlového�shakeru�nalijte�120�ml�chlazené�smetany�ke�šlehání�a�lehce�
protřepte�zhruba�20�vteřin,�dokud�smetana�mírně�nezhoustne�a�nebude�mít�
krémovou�konzistenci.�Pokud�nemáte�doma�shaker,�můžete�použít�třeba�
zavařovací�sklenici.

4. �Natřepanou�smetanu�opatrně�přelijte�přes�lžičku�na�hladinu�kávy,�aby�vytvořila�
bílý�proužek�o�tloušťce�cca�2�cm.�Nápoj�můžete�ozdobit�třeba�celými�kávovými�
zrnky.�Ať�vám�chutná.

VEGET

JAK NA TO?
Podívejte�se�na�
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

IRSKÁ KÁVA
4

porce
15
min
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POSTUP:
1. �V jedné�míse�smíchejte� 
250�g�špaldové�mouky�se�
100�g�cukru,�2�lžičkami�
kypřicího�prášku�a�lžičkou�
skořice.�Ve�druhé�míse�
vyšlehejte�společně�2�vejce�
s 200�ml�mléka�a�80�ml�oleje.�
Nyní�obě�směsi�spojte� 
a�vymíchejte�v kompaktní�
řidší�těsto.

2.��Formu�na�muffiny�vyložte�
papírovými�košíčky�a�ty�
naplňte�do�¾�těstem.�Navrch�
naskládejte�nakrájených�
40�g�sušených�fíků�a�40�g�
sušených�plátků�banánu.�

3. �Pečte�přibližně�20�minut�
na�180�°C.�Během�pečení�si�
vyšlehejte�100�g�změklého�
másla�se 70�g�moučkového�
cukru�a�125�g�čerstvého�sýra.

4. �Naplňte�krémem�cukrářský�
sáček�a�vložte�na�chvíli�do�
lednice.�Upečené�muffiny�
nechte�přibližně�20�minut�
vychladnout�a�poté�krémem�
ozdobte.�Na�závěr�doplňte�
o�hrst�borůvek�a�zalijte�80�g�
javorového�sirupu.�Muffiny�
jsou�hotové�a�můžete�se�do�
nich�s chutí�pustit.

SUROVINY:
250�g�hladké�špaldové�mouky
100�g�třtinového�cukru�
2�lžičky�kypřicího�prášku�do�
pečiva�
1�lžička�skořice
2�vejce
200�ml�mléka
80�ml�slunečnicového�oleje
40�g�sušených�fíků�
40�g�sušených�banánů�
100�g�másla
70�g�moučkového�cukru�
125�g�čerstvého�sýra
1�hrst�borůvek�
80�ml�javorového�sirupu

FÍKOVÉ 
CUPCAKES  
s banánem

8
porcí

45
min

+20
min

vychladnutí
VEGET
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POSTUP:
1. �Troubu�předehřejte�na�180�°C.�Formu�o�průměru�23�cm�vymažte�20�g�másla�
a�vysypte�20�g�mouky.�V míse�smíchejte�90�g�mouky,�120�g�ovesných�vloček,�
80�g�třtinového�cukru,�¼�lžičky�soli,�5�g�prášku�do�pečiva�a�½�lžičky�sody.

2.��Ve�druhé�míse�vyšlehejte�100�g�změklého�másla�s 50�g�třtinového�cukru�
do�pěny.�Přidejte�2�vejce�pokojové�teploty.�Rozmačkejte�na�kaši�3�banány�
a�přidejte�k máslové�směsi�spolu�se�šťávou�z citronu�a�lžičkou�vanilkového�
aroma.�Suchou�i�mokrou�směs�nyní�spojte�a�těsto�přelijte�do�připravené�
formy.�Pečte�45�minut.�Poté�nechte�korpus�vychladnout�při�pokojové�teplotě.�

3. �Namočte�4�plátky�želatiny�do�studené�vody.�Zahřejte�v kastrůlku�60�ml�mléka�
a�odstavte.�Zašlehejte�do�něj�vyždímanou�želatinu�a�nechte�zchladnout.�Poté�
vmíchejte�200�g�ricotty,�lžičku�vanilkového�aroma�a�zbylých�50�g�cukru.

4. �Z 250�g�vychlazené�smetany�vyšlehejte�šlehačku�a�vmíchejte�ji�do�krému.�Na�
korpus�stále�v dortové�formě�vyskládejte�po�obvodu�podélně�rozkrojené� 
3�banány�a�celý�dort�zalijte�připraveným�krémem.�Vložte�do�lednice�alespoň�
na�2�hodiny�chladit.�Hotový�dort�dozdobte�60�g�kokosové�granoly�a�můžete�
podávat.

SUROVINY:
120�g�másla
110�g�špaldové�mouky
120�g�ovesných�vloček
180�g�třtinového�cukru�
sůl
5�g�prášku�do�pečiva
½�lžičky�jedlé�sody
2�vejce
6�banánů�
1�citron�
2�lžičky�vanilkového�aroma
4�plátky�želatiny
60�ml�polotučného�mléka
200�g�ricotty
250�ml�smetany�ke�šlehání�(33�%)�
60�g�kokosové�granoly

BANÁNOVÝ 
DORT  
s granolou

1
dort

90
min

+120
min

chlazení
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Vybrané bio produkty Vám nabízíme za akční cenu, která je stejná nebo dokonce nižší, než je cena srovnatelných běžných produktů.




