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České
maso
nejen v české kuchyni

úvodník
O princezně na švestkách
To jsem šla jednou za Božkou Tomanů na její zahrádku: „Natrhej si
jich, kolik chceš!“ volala na mě z okna na náměstí. Byl poslední den
prázdnin a já věděla, že její švestka se letos předvedla v plné plodnosti. „Dobrý, díky moc,“ říkám jí a ona hned: „A to víš? Zabila se Diana!“
Od toho posledního srpna před 19 lety si pokaždé, když peču
švestkový koláč, vzpomenu na princeznu. Tedy nejméně jednou
do roka ke mně do kuchyně na chalupě přichází Diana, aby ochutnala svůj švestkový koláč.
Bývá to na kraji babího léta, což s krásnou mladou princeznou
moc nejde dohromady, protože ona jistě neměla šedivé vlasy jako ty
pavučiny, které u nás za babího léta poletují a šedé babské vlasy tím
připomínají. Pro mě je to nejkrásnější kus roku. Pořád svítí sluníčko,
ale neobtěžuje vedrem. V noci, když přespávám v kuchyni, protože se
v troubě pečou povidla a já je chodím pravidelně kontrolovat, si na pyžamo obleču péřovku, sednu na zápraží, úplně sama, v tichu, koukám
do hvězd a čichám babí léto, kterému v Americe říkají přívětivě indiánské. Nesním při tom nijak romanticky. Ta vůně bublajících povidel
mi v hlavě roztáčí pomyšlení na jídlo. To je moje! O ničem víc vlastně
nesním. A tak vymýšlím, co ještě ze švestek a taky z hub uvařím, jak
to nafotíme, v čem to budeme servírovat, jaké u toho má být světlo.
A hlavně, koho pozvu ke stolu, aby pak pěl chválu,
jak jsem to hezky uvařila. Budeme si u toho povídat
a já řeknu: A víš, jak souvisí Diana se švestkou?
Dita Pecháčková
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Plná a vyvážená chuť

černá, nebo s mlékem

Jedna káva pro každé Tvé já
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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KŘÍŽOVKA
Tajenka z minulého čísla:
UŠETŘETE A UCHOVEJTE JÍDLO.
Výherkyní je Helma Šemberová ze Zábřehu.
SUDOKU
Výherkyně Zdena Čejcharová z Náchoda.

42

Garance se vztahuje
na potraviny, kosmetiku,
drogerii, hygienu a papírové hygienické produkty,
péči o zuby a krmivo pro
zvířata. Z garance na potraviny jsou vyloučeny
alkoholické nápoje, tabákové výrobky a gastro
provozy (restaurace/kavárny). Garance je
platná do 31. 12. 2016. Znění plných pravidel
naleznete na www.albert.cz/garance.
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Lučina Nadýchaná 140 g
s okurkou a koprem

Lučina Nadýchaná 140 g
sezonní - šalotka
Lučina Nadýchaná 140 g
bylinková
Lučina Nadýchaná 140 g
s křenem
Lučina Nadýchaná 140 g
extra smetanová

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
Zuppe DimmidiSi Ceco copia.pdf
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Cekanka
Velmi chutn pro p pravu
nejr zn j ch
pokrm
Tip:
Vyzkouše
jt
če k a n k u e
k
přípravě
osvěžujíc
ího
letního
salátu.

ekanka gratinovan v troub
Přiveďte vodu k varu a přidejte sůl. Odkrojte košťál čekanky a rozkrojte ji podélně a vařte ji
po dobu 5 min. Následně zceďte vodu. Předehřejte troubu na 180 °C. Vymažte zapékací
mísu máslem. Zabalte jednotlivé kousky čekanky do šunky a posypte rolky strouhaným
sýrem. Pečt po dobu zhruba 40 min, v případě potřeby přikryjte mísu alobalem a dopečte
dozlatova. Tip: Skvěle se hodí ke steaku nebo masovým kuličkám z mletého masa a
bramborům.
Věděli jste že? Čekanka je bílé barvy, protože se pěstuje ve tmě, a proto neobsahuje
chlorofyl - rostlinné barvivo v listech způsobující zelené zabarvení listů.
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Pizza s tradicí

Originální receptury, poctivé suroviny, skvělá chuť.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
inzerat albert pizza 183x111,5 2016.indd 1
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TULLAMORE D.E.W. 14 LET SINGLE MALT

P

řestože jde o naprostou novinku, která byla na světový
trh uvedena teprve v září 2015 a na ten český o necelé dva
měsíce později, již se celkem schopně zabydluje v portfoliu
milovníků nejen irské whiskey, ale whisky obecně.
Není divu, vždyť se pečlivě drží výběru sudů pro zrání
i způsobu přípravy, které se tolik osvědčily u její desetileté
předchůdkyně. A to jak primárním zráním v sudech po
bourbonu (na rozdíl od desetileté Tullamore D.E.W.
v nich však tato whiskey pobyla minimálně 14 let),
tak následným dokončením.
Na závěr zracího procesu byla totiž rozdělena na čtyři části,
které byly přečerpány do čtyř rozdílných typů sudů – po
oloroso sherry, madeiře, portském a bourbonu, a v nich
následně zrály 6–9 měsíců. Po této fázi, během níž sudy
dodaly destilátu specifickou chuť, barvu a aroma, následovalo
smíchání ve scelovací kádi, kde whiskey zůstala 2–3 týdny,
aby se chutě destilátů z jednotlivých sudů nenásilně propojily.
Výsledný destilát je naprosto unikátní svým ovocným
charakterem, který navozuje atmosféru letního ovocného
sadu se zrajícími hruškami, jablky a na pozadí i broskvemi
a meruňkami. A celkový dojem? Nádherný pocit z nevtíravé
líbivosti a příjemné harmonie všech chutí této whiskey
ze zeleného ostrova.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

A JAKÁ JE TULLAMORE D.E.W 14 LET?
Nadechnete-li se nad sklenkou, otevře se před vámi sad plný
ovocných stromů. Ucítíte zejména hrušky, jablka a na pozadí
lehce přezrálé broskve, ale také dotek jemné a příjemné
dubové suchosti. Poté se objeví náznak exotického ovoce
s vanilkově medovým dipem a jemnou máslovou karamelkou.
Napijete-li se, opět ucítíte výrazný charakter máslové hrušky
a jablek, k nimž se přidají tóny exotického ovoce (především
banánů, kokosu a ananasu) s lehkým nádechem anýzu.
V dokončení výraznou ovocnou chuť postupně nahrazuje
lehká kořenitě dřevitá suchost s náznaky limety.

od pondělí do pátku

Zdravý konec léta
Po všech těch nádherných ovocných knedlících, bublaninách,
voňavých buřtech na ohni si můžete - když chcete - ozdravit
konec léta. A ten samotný pocit vám bude chutnat.
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Nudle s houbami a zázvorem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÉ

400 g vaječných nudlí

Uvařte nudle podle návodu na obalu.

1 lžíce sezamového oleje

Slijte je a protřeste se sezamovým

2 lžíce arašídového nebo

olejem, aby se neslepily.

slunečnicového oleje
čerstvý zázvor o velikosti palce,
nastrouhaný
2 hrsti sušených nebo 4 hrsti 		

Rozehřejte wok nebo velkou pánev
a vlijte do ní olej. Osmahněte na něm
nastrouhaný zázvor, po pár sekundách
přidejte houby a případně přilijte lžíci

pokrájených čerstvých hub

vody, aby se směs nepřipalovala. Přimí-

8 jarních cibulek, nakrájených

chejte nudle a asi 2 minuty prohřívejte.

na třetiny a pak na tenké proužky

Nakonec vmíchejte jarní cibulku, ústři-

4 lžíce ústřicové omáčky

covou a sójovou omáčku. Podávejte se

3 lžíce sójové omáčky

sezamovým olejem k pokapání.

KCAL - 554 - 28 % | SACHARIDY - 89 g - 33 % | TUKY - 15 g - 21 % | BÍLKOVINY - 16 g - 32 %
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Večeře vám zavoní exotikou,
přestože všechny čerstvé
suroviny vám mohly vyrůst
na zahrádce.

ABio olej sezamový panenský
Za studena lisovaný olej ze semen
sezamu. Má protizánětlivé účinky
a je snadno stravitelný. Hodí se
do studené i teplé kuchyně.

albert.cz
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od pondělí do pátku

Plněné papriky s jáhlami
a balkánským sýrem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÉ

2 lžíce olivového oleje
1 červená cibule, nakrájená najemno
2 stroužky česneku, nakrájené na plátky
velká hrst baby špenátu
100 g jáhel

, uvařených podle návodu na obalu

hrst vypeckovaných oliv
6 sušených rajčat
sůl a čerstvě mletý pepř
1 lžička strouhané citronové kůry
1 lžička sušeného oregana
4 červené papriky
100 g balkánského sýra
Rozehřejte gril v troubě. V pánvi rozpalte olej. Osmahněte na něm cibuli, přidejte česnek a špenát.
Nechte ho zavadnout a stáhněte z ohně. Vmíchejte
jáhly, olivy, nasekaná sušená rajčata a osolte, opepřete, ochuťte citronovou kůrou a vmíchejte oregano.
Papriky podélně rozpulte, zbavte semeníku a naplňte
je připravenou směsí. Navrch rozdrobte sýr a zapečte
v troubě pod grilem, aby sýr zezlátl a paprika změkla.
KCAL - 332 - 17 % | SACHARIDY - 42 g - 16 %
TUKY - 15 g - 21 % | BÍLKOVINY - 10 g - 19 %

Grilované zdraví. To
přesně splňují tyhle
plněné papriky. Zítra je
budete chtít znovu!

12
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ABio jáhly
Velmi chutná a přirozeně bezlepková
potravina má vysoký obsah minerálů
a vlákniny. Pokrmy z jáhel jsou
lehce stravitelné a přitom
velmi výživné.

Dýňové kari s cizrnou
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÉ

1 lžíce slunečnicového oleje
3 lžíce thajské žluté kari pasty
2 cibule, nasekané
3 stonky citronové trávy
6 tobolek kardamomu
1 lžíce hořčičných semínek
1 kg dýně, oloupané a pokrájené
na kostky
250 ml zeleninového vývaru
400ml konzerva kokosového mléka
400 g cizrny

, vařené

2 limetky
velká hrst mátových lístků
rýže k podávání
Rozehřejte olej a opečte na něm kari pastu, cibuli, citronovou trávu,
kardamom a hořčičná semínka; stačí 2–3 minuty. Přimíchejte dýni,
nechte ji obalit směsí a potom přilijte vývar a kokosové mléko. Přiveďte k varu, přisypte cizrnu a vařte asi 10 minut, aby dýně změkla.
Ochuťte šťávou z jedné limety, druhou nakrájejte na klínky a podávejte ji ke kari. Těsně před servírováním ozdobte nasekanými mátovými lístky, podávejte s vařenou rýží.
KCAL - 621 - 31 % | SACHARIDY - 82 g - 30 %
TUKY - 33 g - 47 % | BÍLKOVINY - 34 g - 67 %

ABio cizrna
Tato nedoceněná luštěnina obsahuje
bílkoviny, vápník a minerály, díky
nimž dokáže vegetariánům nahradit maso. Má vynikající
oříškové aroma.

P rávě teď „ dospěly“
dýně. Recept vonící Indií
je dokonale okrášlí a vám
přijde k chuti.
albert.cz
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od pondělí do pátku

Kuře s hořčicí a javorovým sirupem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 45 MINUT | VELMI SNADNÉ

800 g kuřecích řízků
4 lžíce dijonské hořčice
60 ml javorového sirupu
1 lžíce citronové šťávy nebo vinného octa

Vyzkoušejte, co dokáže
udělat s kuřecím masem
kombinace hořčice
a javorového sirupu!

sůl a čerstvě mletý pepř
2 lžičky čerstvého rozmarýnu na ozdobu
1 lžíce másla
vařené brambory nebo grilovaná zelenina
k podávání
Předehřejte troubu na 230 °C.
V malé misce promíchejte hořčici, sirup, citronovou
šťávu nebo ocet, sůl a pepř. Do směsi vložte kousky
kuřete a pořádně je obalte ze všech stran. Přeneste
je do pekáče vymazaného máslem, lehce podlijte
vodou nebo vývarem a pečte 40 minut, až bude maso
propečené. Nakonec přidejte rozmarýn a podávejte
s bramborami nebo zeleninou.
KCAL - 553 - 28 % | SACHARIDY - 44 g - 16 %
TUKY - 16 g - 23 % | BÍLKOVINY - 60 g - 120 %

ABio javorový sirup
Sladidlo z mízy javorů se oproti bílému
cukru nevstřebává do krve, ale
přes trávicí trakt. Organismus
si vezme jen tolik, kolik
potřebuje.

14
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Plněné koláčky ze žitné mouky
NA 8 KOLÁČKŮ | HOTOVÉ ZA 45 MINUT | VELMI SNADNÉ

220 g másla
350 g žitné mouky

+ na poprášení

špetka soli
1 lžíce třtinového cukru
60–180 ml ledové vody
NA NÁPLŇ
2 lžíce másla
1 malá cibule, najemno nakrájená
4 velké hrsti špenátových listů
2 stroužky česneku, prolisované
sůl a čerstvě mletý pepř
100 g čerstvého krémového sýra nebo ricotty
1 vejce
sezamová semínka na posypání
Máslo nakrájejte na kostičky a dejte na půl hodiny
do mrazáku. V robotu několika pulsy smíchejte mouku,
sůl a cukr. Pak přisypte kostky másla a přilijte čtvrt hrnku
ledové vody. Prohněťte a pokud je těsto příliš suché, přilévejte po lžících vodu, ale ne víc než 180 ml.
Hotové těsto prohněťte a vypracujte z něj 6–8 bochánků.
Každý vyválejte na placku o síle desetikoruny a nechte

Špenátové koláčky
můžou být skvělou
večeří, ale taky
překvapivým pohoštěním
pro hosty k vínu.

aspoň půl hodiny chladit. Mezitím připravte náplň a předehřejte troubu na 170 °C.
V pánvi na másle opečte cibuli, přidejte špenát a prolisovaný česnek. Osolte a opepřete a stáhněte z ohně.
Sýr rozmíchejte s vejcem a směs přidejte ke špenátu.
Náplň rozdělte doprostřed koláčků, okraje přehněte přes
náplň, posypte sezamem a přeneste na plech vyložený
pečicím papírem. Pečte asi 30 minut dozlatova.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ
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TUKY - 58 g - 83 % | BÍLKOVINY - 12 g - 25 %
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KCAL - 858 - 43 % | SACHARIDY - 74 g - 27 %
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ABio celozrnná mouka žitná
Pochází ze surovin z ekologických farem. Její vynikající chuť je dosažena
minimální dobou transportu při
mlecím procesu, což eliminuje zvětrávání.

albert.cz
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od nás pro vás
Zabalené ředkvičky bez listů
vám usnadní přípravu
zdravého občerstvení.

Malý nový rok
Právě nastává takový malý nový rok,
kdy znovu začínáme: po prázdninách,
po dovolené. Jste připraveni? My ano!

Hotovou
zeleninovou
svačinku
rozhodně
oceníte.

Co nového ve Veggie?
Rozšířili jsme nabídku výrobků z řady Veggie - nově si pochutnáte
na dalších pomazánkách nebo celozrnném falafelu. Ochutnejte
placičky pro vegetariány ve stylu karbanátků nebo bio rýžové placičky
se zeleninou, se slunečnicovými semínky nebo s cizrnou.

Sušenky
nejen pro děti
Cereální sušenky jsou
přiměřeně oslazené
medem a ochucené
křupavými
lískovými
oříšky.

Čerstvé bio banány mají
vynikající chuť a vy máte
jistotu ohleduplného pěstování.
16
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Hravé cereálie pro děti
ve tvaru kuliček a rýže
s kakaem.

od nás pro vás
Pokud hledáte kvalitu, tu skutečně
nejvyšší, pak jste na správném
místě. Ochutnejte naši kvalitu bez
kompromisů v RETRO řadě Albert.

RETRO
Debrecínská pečeně

Hotovky rychle a snadno
Vylepšili jsme pro vás kvalitu hotových

Obsahuje nejméně 94 % masa.

jídel. Přesvědčíte se hned, jak některé

Vyrábí se z naložených vepřových

z nich ochutnáte.

pečení, nakladených k sobě. Tak se
ukládají do formy, ve které se vaří,

Sladká chuť rajčat
Papeletto vás okouzlí.

a na povrchu se posypou paprikou.
Díky tomu dostává debrecínská
pečeně cihlově červenou barvu. Celý
proces končí vůní udírny.

RETRO
Párek s extra sýrem
Základem jsou tři suroviny: vepřový
a hovězí ořez a sýr eidam. Po zpracování hmoty se plní do tenkých
skopových střívek a pak se udí
horkým kouřem.
Kvůli obsahu sýru je dobré párky
ohřát, aby sýr vynikl.
Obsahují 80 % masa.

RETRO
Šunka nejvyšší kvality
Jde skutečně o šunku mimořádné
jakosti, do které se nesmí přidat
škrob ani barviva. Vyrábí se z vepřové kýty, tvaruje do známého tvaru
v nerezových formách a pak se vaří.
Tato kvalitní šunka obsahuje mini-

Dobré ráno s müsli

málně 93 % masa.

Snídaňové cereálie pro celou rodinu
s ovocem a semínky nebo s ovocem
a ořechy.
albert.cz
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od nás pro vás
Buchty jako
od maminky
Tři různé náplně –

Banánová RAW tyčinka vrací
energii díky rýžovému proteinu.
Celozrná sušenka s vlákninou
zaručuje zdravé mlsání.

povidlové, tvarohové
a makové. Ve vylepšené receptuře
připomenou dětství.
Obsah náplně 45 %.

Káva pro zdraví
Špaldové bezkofeinové kafe s vlákninou
vrací tělu vitalitu. Zelená káva srovnává

Ochutnejte Itálii v nové řadě Albert Excellent, jako například
prosciutto crudo, prosciutto cotto a spianata romana, které
jsou dostupné ve vybraných prodejnách Albert.
18
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FOTO: MAREK BARTOŠ A ARCHIV FIREM, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Uvedené výrobky jsou k dostání ve vybraných prodejnách Albert.

cukr v krvi a brání ukládání tuku v těle.

od nás pro vás
Oblíbená Ruská
zmrzlina
v oplatkách
obsahuje
30 % smetany.
Chia
brusinková
šťáva
Tu musíte ochutnat!
Brusinková šťáva
s chia semínky je
totiž plná superpo-

Zdravé oplatky

travin.
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Celi Hope jsou s amarantem, tedy laskavcem. Ten
usnadňuje trávení, váže cholesterol, podporuje
imunitní a nervový systém, je prevencí proti bolestem
kloubů... A jsou bez lepku.

Ovocné sirupy
jsou obohacené
vitaminy.
Ředí se
v poměru 1:6.

Snídaně z Krásna
Balíčky, které dětem budou chutnat jako svačina
nebo snídaně. Vybrat si můžou ze dvou šunek
nebo párku. A k tomu s přibaleným rozvrhem
hodin. Výrobek najdete od 24. 8. do 6. 9.
k dostání ve vybraných prodejnách Albert.

FESTIVAL PROBÍHÁ
V 15 MĚSTECH
V ČECHÁCH I NA MORAVĚ
VE 24 HYPERMARKETECH ALBERT.
Kompletní seznam prodejen
naleznete zde

www.albertzdrave.cz
RIČNÍ
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Ovocné pomazánky – Z přírody přímo do skleničky – tak
se k vám dostávají vyráběné z 60 % ovoce, bez konzervantů, barviv
a lepku. Potěšte se příchutí jahod, broskví, borůvek a ostružin.
ALB_Banner_Festival_57_228.indd 1
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od nás pro vás

Pro čistotu a vůni těla

ZPĚT DO ŠKOLY.
Konec prázdnin vždy ulehčí
nákupy nového a krásného
vybavení do aktovek. V prodejnách Albert jsme na tyto
chvíle připraveni. Najdete u
nás vše od školních batohů
po obyčejné tužky. Udělejte
si čas a pečlivě vybírejte.

Sůl chrání
myčku před
vodním kamenem
a změkčuje vodu.

Školní potřeby musí
být nejen užitečné,
ale také hezké.

Vůbec není jedno, čím se myjete, jaká používáte tělová mléka nebo jaké
volíte šampony. Vyberte si podle typu pleti, vlasů a oblíbené vůně z nových
kvalitních kosmetických výrobků. Budete se cítít jako znovuzrozeni.

Chut’ inspirovaná Itálií již od roku 1882

Mění jednoduché
v jednoduše geniální.

Testovinové pláty

Mini lasagne
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

20
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Recepty na www.galbani.cz

Savoury Cake
V V

1

1

GRILOVANÝ NAKLÁDANÝ
OLMÍN V ALOBALU
Ingredience (4 porce):

Ochutnejte novinku Olmín
Sýr vyšlechtěný na Moravě

4 ks sýru Olmín, 200 g cibule, 50 g feferonek,
300 ml slunečnicového oleje, pepř

Postup:

K dostání ve vybraných
prodejnách Albert.

www.olma.cz

Olmín podélně rozkrojíme a dáme do misky, přidáme cibuli,
feferonky a pepř. Zalijeme olejem a necháme alespoň 4 dny
marinovat v chladu. Sýr zabalíme do alobalu a opékáme na grilu
nebo na pánvi.
www.olma.cz

1

Bertíci jsou zpátky

B

k

er tí

Populární charitativní program
BERTÍK POMÁHÁ se právě vrací
do hypermarketů Albert. A má
připravenou pěknou sumu: celkem
3 700 000 korun. Budete to vy,
kdo rozhodne, kterým regionálním
projektům Bertík pomůže.
Komu už Bertík pomohl?
Spoustě dětem. Jedněm udělal radost při sportování, když jim koupil například
nové kolo, druhé podporuje v hudebním vzdělávání, anebo podpoří děti, které
vyrostly v dětském domově, tím, že jim přispívá, aby mohly vystudovat vysokou
školu. Šanci získat docela velkou částku peněz mají děti a rodiny ze sociálně
ohroženého prostředí. Své projekty posílaly Nadačnímu fondu Albert na konci
jara. Na podzim se pak dozví, koho jste svým hlasem zvolili vy, zákazníci.
Jak hlasovat?

Chcete vědět víc?

Není to nic složitého. Za každý nákup

Mnohem více informací najdete na:

v hodnotě nad 200 korun dostanete mezi

nadacnifondalbert.cz./akce/bertik-pomaha.

21. zářím a 11. říjnem v hypermarketech Albert

Je tu seznam projektů, které můžete podpo-

jeden žetonek – Bertík. Pak už stačí ho vhodit

řit ve vašem okolí, taky si v Bertíkově štafetě

do hlasovacího zařízení za pokladnami jedno-

přečíst dojemné i veselé příběhy dětí, kte-

mu ze dvou nominovaných projektů

rým už Nadační fond Albert dal šanci a ony

z vašeho okolí a dát tak hlas tomu, koho chce-

ji smysluplně využily.

te podpořit. Projekt, který ve vašem regionu

O dalších dětských nadějích rozhodnete

v hypermarketech Albert dostane více Bertíků,

právě vy. Zapojte se, má to velký smysl. Jde

získá finanční příspěvek 55 tisíc korun, druhý

o děti, které to ne vždy mají lehké.

si pak odnese 35 tisíc korun.

albert.cz
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Zkus to jogurtově
Současná hektická, uspěchaná doba
s sebou nese spoustu negativních důsledků
a problémů. Stres, únava, pocit vyhoření,
ale i podrážděnost vůči okolí včetně našich
nejbližších.
Jedním z faktorů, jak se s těmito nástrahami
vypořádat, je tzv. aktivní životní styl. Aktivní
životní styl je fenoménem dnešních dnů.
Odborníci, ale i laici rozebírají a aktivně
aplikují různé procesy, které mají zaručit
našemu tělu dostatek energie a svěžesti.

Strava je jednou z nejdůležitějších součástí
aktivního životního stylu.
Jak se máme správně stravovat? Optimální
variantou je asi pomoc od výživového poradce. Možná by ale stačilo věnovat větší
pozornost tomu, co jíme a kdy to jíme. Vyvážená strava by měla být složena z kvalitních potravin zajišťujících optimální poměr
živin, vitamínů a minerálů. Strava má být
rozdělena podle nutričních studií nejlépe
do 5 jídel denně. Velké jídlo je doplněno

o několik menších jídel, svačinek.
Největším problémem u stravy mohou být
právě menší jídla. Naštěstí pokrok zasáhl
i do oblasti malých, svěžích pochoutek.
Müsli tyčinky jsou dnes již samozřejmostí.
Stejnou samozřejmostí se může stát
NOVINKA na trhu, chlazená tyčinka
Joghurt Schnitte. Základem snacku jsou
dva delikátní piškoty s kakaovou příchutí,
mlékem a jogurtovým krémem s citronovou příchutí. Snack se vyrábí v německé
pobočce společnosti Ferrero v Stadtallendorfu a zamilují si jej všichni, kteří žijí
a chtějí žít aktivním životním stylem.

Joghurt Schnitte představuje
atraktivní formu mlsání, o které
jsme si doposud mohli nechat
jen zdát. Chlazená novinka
Joghurt Schnitte doplní tělu
potřebnou energii a svěžest
pro každý den.
Zkuste to jogurtově,
smlsněte si na Joghurt Schnitte!

Joghurt Schnitte je k dostání ve vybraných prodejnách Albert.

spolu u stolu

ZPÁTKY DO

Oslavte s dětmi poslední dny prázdnin anebo první školní
den dobrotami, které jim nejen zachutnají, ale budou je
i bavit, a to ať už se rozhodnete uspořádat velkou dětskou
párty u vás na zahradě, poslední nedělní slavnostní oběd
nebo pojmete poslední den zcela jinak.

albert.cz
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spolu u stolu

Okurkový salát s klasickou
zálivkou ke kuřeti
neodmyslitelně patří.
Kysaná smetana dobrý
oběd skvěle osvěží.

Děti milují, když jídlo
křupe. S kuřecími prsy
a opečenými brambůrky
si toho užijí až až.

26
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Polévka je přiměřeně sladká
a navíc obohacena o zajímavou
chuť kokosového mléka.

albert.cz
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spolu u stolu
Kuřecí prsa s opečenými
brambůrkami

Na rozehřátém oleji opékejte chvilku cibuli,
a rajčata, promíchejte a nechte ještě chvil-

PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 40 MINUT | VELMI SNADNÁ

Velký pečený lívanec

česnek a kurkumu. Přidejte mrkev
PRO 4–6 OSOB | HOTOVÝ ZA 45 MINUT | VELMI SNADNÝ

ku opékat. Zalijte vodou tak, aby byla zelenina ponořená, osolte a opepřete, přikryjte

5 vajec

4 kuřecí prsa, každé o hmotnosti cca 200 g

pokličkou a nechte 15–20 minut zvolna

590 ml mléka

8 plátků prosciutta

vařit, dokud nebude mrkev měkká. Polévku

1 lžička prášku do pečiva

500 g malých nových brambůrek,

rozmixujte, přidejte kokosové mléko a pro-

špetka soli

hřejte ji. Podle potřeby dochuťte, ozdobte

100 g jemně mletých mandlí

krutonky a řeřichou a podávejte.

2 lžíce špaldové mouky

rozpůlených
sůl a pepř
1 lžíce olivového oleje
NA SALÁT
1 salátová okurka, nastrouhaná na plátky

2 lžíce javorového sirupu nebo

Zeleninové rolky

snítka kopru, nasekaného
šťáva z ½ citronu

30 g másla
NA OZDOBU

NA 12 ROLEK | HOTOVÉ ZA 35 MINUT | VELMI SNADNÉ

cukr a sůl
kysaná smetana s bylinkami k podávání

tekutého medu

hrst malin, jahod
hrst mátových lístků, natrhaných

400 ml kokosového mléka

125 ml bílého jogurtu

1 lžička jemně strouhané citronové kůry

moučkový cukr

Troubu předehřejte na 220 °C. Každé prso

2 lžíce sojové omáčky

obalte pevně dvěma plátky prosciutta

500 g kuřecích prsou, očištěných

Troubu předehřejte na 220 °C a vložte do ní

a položte na olejem vymazaný plech.

12 kusů rýžových placek

pekáček o rozměru 25×25 cm. Vejce vyšle-

Brambory dejte do pekáčku, osolte je,

s menším průměrem

hejte do pěny, přilijte mléko, přidejte mou-

opepřete, zakápněte olejem a promíchejte.
Kuře a brambory dejte do trouby, po

100 g nudlí vermicelli, uvařených
a vychladlých

ku, prášek do pečiva, sůl, sirup nebo med.
Prošlehejte dohladka. V pekáčku nechte

10 minutách otočte a ještě 20 minut pečte

hrst zelených klíčků

rozpustit máslo a vlijte do něj těsto. Pečte

dozlatova.

1 mrkev, oloupaná a nastrouhaná

asi 30 minut dozlatova. Nechte trochu

Ingredience na salát promíchejte v misce.

2 okurky, na tenké plátky

vychladnout, ozdobte ovocem, mátou

Zakysanou smetanu podávejte zvlášť.

hrst lístků thajské bazalky

a jogurtem. Pokud chcete, posypte ještě

K PODÁVÁNÍ

moučkovým cukrem.

Mrkvovo–rajčatová polévka
s kokosovým mlékem

oblíbený dip nebo omáčka
Kokosové mléko, citronovou kůru a sojovou
omáčku přiveďte k varu. Přidejte kuře, za-

PRO 4–6 OSOB | HOTOVÁ ZA 35 MINUT | VELMI SNADNÁ

kryjte, snižte plamen a zvolna vařte 15 minut doměkka. Sundejte z plamene a odlijte

1 lžíce kokosového nebo olivového oleje

si zhruba 100 ml tekutiny, ve které se kuře

1 cibule, nakrájená

vařilo. Kuřecí maso natrhejte a promíchejte

2 stroužky česneku, nasekané

s odlitou tekutinou.

1 lžička mleté kurkumy (nemusí být)

Rýžovou placku namočte na 30 vteřin do

10 středních mrkví, očištěných

teplé vody nebo postupujte podle návodu

a nakrájených na kolečka
400 g konzervovaných rajčat nebo
5 čerstvých, nakrájených na kousky

na obalu. Vláčnou placku přesuňte na
navlhčenou papírovou utěrku a rozložte
na ni část nudlí, výhonků, mrkve, okurky

sůl a pepř

a bazalky tak, aby po straně zůstaly asi

400 ml kokosového mléka

centimetrové okraje a náplň sahala tak

NA OZDOBU

do třetiny placky. Okraje zahrňte dovnitř

opečené krutonky a řeřicha

a placku srolujte do balíčku.
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Hranatý a obrovský
lívanec s kopečkem
čerstvého ovoce klidně
můžete ještě na talířku
korunovat zmrzlinou.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ
NÁDOBÍ A OBLEČENÍ ZAPŮJČILY FIRMY: NÁBYTEK SPOMYŠL A CHEROKEE

Rolky vypadají a taky
chutnají skvěle. A dají
se jíst i rukama!

albert.cz
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spolu u stolu
Ovoce v čokoládě
PRO 4–6 OSOB | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

Ovoce nakrájejte na větší
kousky, napíchněte na párátka

ovoce podle chuti (banány, jahody, 		
švestky, kaki, ananas…)
1 tabulka tmavé čokolády (nejlépe 		
alespoň s 80 % kakaa)

nebo špejle a dejte do mrazáku.
Mezitím rozpusťte čokolády –
každou zvlášť. Ovoce vyndejte
z mrazáku, namočte v čokoládě

1 tabulka bílé čokolády

a obalte v oříškách. Odložte

špejle nebo párátka na napichování ovoce

na pečicí papír zaschnout. Po-

hrst oříšků (pistácie, kokos, vlašské 		

dávejte buď ihned, nebo vraťte

ořechy, kešu...), nasekaných nahrubo

30
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do mrazáku na později.

Lasagne
PRO 6 OSOB | HOTOVÉ ZA 3 HODINY | SNADNÉ

NA BEŠAMEL

zervy naplňte vodou a tu přilejte do kastrolu.

75 g zralého čedaru, nastrouhaného

Všechno dobře promíchejte a nechte zhruba

nahrubo
1 střední pórek, očištěný a nakrájený

1 snítka čerstvého rozmarýnu, lístky
sdrhnuté a nasekané

najemno

1 a půl hodiny zvolna vařit do zhoustnutí.
Mezitím si připravte bešamel. V kastrolu
rozehřejte olej, vhoďte pórek a bobkové listy,

1 čerstvý bobkový list

trochu osolte a opepřete. Snižte plamen

2 lžíce hladké mouky

a vařte zhruba 30 minut, dokud pórek zcela

500 ml mléka

nezměkne, podle potřeby občas podlijte

2 lžíce olivového oleje

1 muškátový oříšek, na strouhání

vodou.

500 g mletého hovězího masa

pepř a sůl

500 g mletého vepřového masa

lístky bazalky na ozdobu

50 g prorostlé slaniny, nakrájené
na malé kousky

2 mrkve, rozpůlené a nakrájené
na malé kousky

Přidejte mouku, dobře promíchejte a postupně přilévejte za stálého míchání mléko
a přiveďte k varu. Plamen snižte, míchejte,

V hlubokém kastrolu rozehřejte lžíci oleje,

nechte 5–10 minut mírně vařit do zhoustnu-

1 cibule, nasekaná najemno

přidejte rozmarýn a slaninu a opékejte

tí. Omáčku rozmixujte dohladka a vmíchejte

2 řapíky celeru, nakrájené

zhruba 2 minuty, až slanina začne být

polovinu nastrouhaného sýru. Přistrouhejte

křupavá. Přidejte všechno mleté maso,

polovinu muškátového oříšku a promíchejte.

na malé kousky
1 vrchovatá lžíce rajčatového protlaku

vařečkou ho rozmíchejte na drobné kousky,

2 400g konzervy krájených rajčat

snižte plamen a zvolna opékejte zhruba

zapékací mísy (25×30 cm) dejte čtvrtinu

175 g suchých lasagní

10 minut, dokud se neodpaří tekutina. Občas

masové směsi, čtvrtinu bešamelu a zakryjte

zamíchejte. Pak přidejte mrkev, cibuli a celer

pláty lasagní. Vrstvy 3× opakujte, zakončete

a vařte ještě 15–20 minut doměkka. Vlijte

bešamelem. Navrch nasypte zbylý sýr a na-

rajčatové konzervy a protlak. Prázdné kon-

strouhejte zbylý oříšek. Pečte 45–50 minut

Troubu předehřejte na 190 °C. Na dno

dozlatova. Ozdobte lístky bazalky.

albert.cz
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Knížky od Albatrosu jsou zpět s novými příběhy.
Sbírejte body za nákupy.
200 KČ NÁKUPU = 1 BOD
PARTNERSKÝ PRODUKT = 1 BOD
10 BODŮ = 1 KNÍŽKA ZDARMA

Zažijete překrásné chvíle: děti leží
v postýlkách, voní mýdlem, je čas
spát a ono se jim ještě nechce.
Otevřete knihu a nastává zázrak.
Známe ho i my v Albertu,
proto jsme ve spolupráci
s nakladatelstvím
Albatros vybrali několik
nejúspěšnějších knih
z večerníčků do
speciální edice pro naše
prodejny. Užijte si je
s dětmi!
Akce platí v supermarketech a hypermarketech Albert od 17. 8. do 27. 9. 2016 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. V prodejnách
804 Frýdek - Místek, 807 Zlín, 813 Most a 825 Liberec začala akce 20.7.2016. Pro získání bodů platí cena po odečtení slev a kupónů za vrácené
obaly. Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.
32
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Z

ažijete hotové zázraky: Děti s vámi

zavírat víčka to nejkrásnější stvoření

budou létat z Větrné Lhoty, budete

na světě: váš syn, dcera, vnuk, neteř, pro-

tančit s Křemílkem a Vochomůr-

stě ti malí, kteří ještě mají rádi tajemství

kou, překonáte nebezpečná dobrodružtví

a události, které se dějí jen právě teď.

s hajným Robátkem a jelenem Větrníkem

Otevřete knížku a čtěte. Jednou se to

a hezky vás rozněžní Maková panenka

vrátí – ne vám, ale dalším genera-

s motýlem Emanuelem. A vedle vás bude

cím. A to za to stojí. Dobrou noc.

Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu v kampani v prodejnách Albert.

albert.cz
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DO ŠKOLY V CHEROKEE
Zpátky ke kamarádům!
Ke spolužákům! Škola je tady
a děti si ji můžou užít
v novém pocitu: „Vypadám
dobře, cítím se dobře, padne mi
to! Dám to!“ Šaty dělají školáka.
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kouzlujícím hitem
letošní sezony jsou
hravá 70. léta. Malé
i větší slečny si určitě
zamilují pohodlné
legíny všech barev a vzorů, prošívané
vesty či topy s originálními motivy.
Nechybí ani roztomilé sukýnky a šaty
pro parádnice... Kluci se rozhodně
neobejdou bez sepraných džínů,
triček s potiskem a rošťáckých mikin.
A bude jim dobře, protože všechno
oblečení je z kvalitních materiálů
a skvěle padne. To platí i pro tepláko-

vé soupravy, takže honem převlékat,
po škole nastává čas na sport
a legraci! Vše si můžete důkladně
prohlédnout na cherokee.albert.cz.

Dívčí tepláky 299 Kč

Chlapecké tepláky 299 Kč

Dívčí jeggins 499 Kč

Dívčí legíny 199 Kč

Dívčí mikina 449 Kč

Chlapecké tričko 199 Kč

Dívčí mikina 449 Kč

Chlapecký svetr 499 Kč

Dívčí top 499 Kč

Chlapecká mikina 449 Kč

Dívčí šaty 499 Kč

Chlapecké džíny 499 Kč

albert.cz
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TIP:

horalky-sedita
www.horalkysedita.cz

maso měsíce

ČESKÉ MASO ČESKY
V jídelníčku dobré české restaurace i domácí kuchyně prostě nemůže
chybět španělský ptáček, guláš, moravský vrabec nebo holandský řízek.
Pro vás českou klasiku tentokrát uvařil Zdeněk Pohlreich, který dobře ví,
jak má chutnat a jak záleží na kvalitě a volbě druhu masa.

Někdo španělským ptáčkům říká
„slavíci z Madridu“. Možná proto,
že se mu chce po tak skvostném
jídle rovnou zpívat.

albert.cz
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maso měsíce

Sýr holandský řízek
„nadýchne“ a jemná
kaše vynese do nebes.

40
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Guláš se musí lesknout, chutnat
lépe druhý den, maso rozplývat
a přitom držet pohromadě...

albert.cz
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maso měsíce
Španělské ptáčky
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 2 HODINY | SNADNÉ

3 vejce

nakrájená cibule na ozdobu

hrst petrželky

karlovarský nebo houskový

1 lžíce mléka

knedlík k podávání

hladká mouka, vejce
4 plátky hovězí roštěné

1 lžička strouhané citronové kůry

Cibuli opečete na sádle dozlatova – trvá

sůl a pepř

strouhanka na obalení

to asi 15 minut. Zasypte mletou paprikou,

3 lžičky dijonské hořčice + 1 lžíce do omáčky

olej na smažení

rychle promíchejte a přidejte kousky masa.

1 párek, rozdělený na 4 díly

nakládaná okurka k podávání

Ze všech stran je opečte. Dobře míchejte,

1 vejce natvrdo, na čtvrtiny

NA KAŠI

guláš má tendenci se přichytávat ke dnu

1 malá cibule + 1 velká cibule

1 kg moučných brambor

hrnce, ale nesmí se připalovat.

2 nakládané okurky, na podélné půlky

1cm plátek másla

4 malé špalíčky slaniny + slanina na

200 ml smetany na vaření

a okmínujte. Zalijte 200 ml vody, přidejte

sůl

prolisovaný česnek a na mírném plameni

kostičky do omáčky
1 lžíce sádla

Maso pak pořádně osolte, opepřete

duste. Hlídejte a podle potřeby promíchejte

800 ml hovězího vývaru, horkého

Maso nakrájejte na kostky a umelte najemno

1 lžíce hladké mouky

na masovém strojku. Sýr nastrouhejte

rýže k podávání

najemno a promíchejte v míse s masem,

vsypte majoránku a ještě deset minut po-

solí, pepřem, polovinou nasekané petrželky,

vařte. Pokud chcete guláš zahustit, rozdrob-

Maso naklepejte, každý plátek osolte a opepře-

1 vejcem a smetanou. Mísu přikryjte a uložte

te do něj střídku chleba a chvíli povařte.

te, potřete hořčicí a poklaďte kouskem párku,

na půl hodiny do chladničky ztuhnout.

Podávejte s kolečky cibule a knedlíkem nebo

vejce, čtvrtkou cibule, okurkou a slaninou.
Maso zaviňte a převažte je provázkem.
Velkou cibuli nakrájejte na kostičky. V hrn-

Mezitím oloupejte brambory a uvařte je

a dolijte vodou nebo vývarem.
Po hodině a půl, když je maso měkké,

chlebem.

doměkka.
Masovou směs rozdělte na 4 stejné díly

Kuře na paprice

ci rozehřejte sádlo a slaninu, přidejte kostičky

a vytvarujte z nich ploché a oválné řízky

cibule a opečte. Přidejte závitky a opečte je

5–7 mm vysoké. Postupně je obalte v mouce,

ze všech stran. Zalijte vývarem tak, aby bylo

prošlehaných vejcích a strouhance promí-

maso do poloviny ponořené a duste 1,5 hodi-

chané se zbylou petrželkou a citronovou

ny doměkka. Občas obraťte a podlijte.

kůrou. Ve vyšší pánvi rozehřejte větší vrstvu

1 kuře o hmotnosti 1,5 kg

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 80 MINUT | VELMI SNADNÉ

oleje a řízky osmažte po obou stranách do-

sůl

ky a nechte odpařit všechnu tekutinu až

zlatova. Řízky odkládejte na papírové utěrky,

60 g másla

na tuk. Pak přisypte mouku, osmahněte ji

aby se odsál přebytečný tuk.

1 cibule

Ptáčky vyjměte, zvyšte teplotu plotýn-

dozlatova, vmíchejte lžíci hořčice a ores-

Brambory prošlehejte s máslem a smeta-

1 lžíce mleté sladké papriky

tujte. Zalijte zbylým vývarem, případně

nou na kaši. Podle chuti osolte a podávejte

1 lžíce rajského protlaku

dolijte vodou či lákem z okurek. Zahuště-

k řízkům. Servírujte s okurkou.

1 litr drůbežího vývaru

nou šťávu prošlehejte metličkou a vařte

200 ml smetany ke šlehání

ji na mírnějším ohni půl hodiny, občas

2 lžíce hladké mouky

zamíchejte. Jakmile začne vystupovat opět

Hovězí guláš

přeceďte šťávu přes jemný cedník. Vraťte

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 2 HODINY | SNADNÝ

do ní ptáčky, nechte je prohřát a podávejte,
nejlépe s rýží.

knedlíky, těstoviny, noky nebo rýže 		
k podávání

tuk na hladinu a mouka je provařená,

Kuře naporcujte a osolte. Ve větším těžkém
500 g hovězího masa na guláš,
nejlépe kližky

hrnci rozpusťte máslo a opečte na něm cibuli
a porce kuřete ze všech stran dozlatova.

500 g cibule, nakrájené najemno

Ke konci opékání přisypte papriku a rychle

3 lžíce sádla

ji opečte, aby se nepřipálila, přidejte protlak.

2 lžíce sladké mleté papriky

Zalijte vývarem a hodinu duste pod pokličkou

4 stroužky česneku, prolisované

doměkka. Nakonec přilijte smetanu, ve které

1 lžička mletého nebo drceného kmínu

jste rozmíchali mouku, a nechte chvíli povařit.

600 g vepřové krkovice nebo bůčku bez kosti

čerstvě mletý pepř a sůl

Hotové kuře vyjměte a oberte z kostí, omáčku

150 g tučného eidamu nebo goudy

1 lžíce sušené majoránky

přeceďte, do omáčky vraťte maso a podávejte

sůl a pepř

střídka z krajíce chleba

s knedlíky, těstovinami, noky nebo rýží.

Holandský řízek
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 50 MINUT + CHLAZENÍ | VELMI SNADNÝ
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Klasika české kuchyně, kterou
výborně vaří i v Maďarsku.
Zkuste místo knedlíků noky!

albert.cz
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maso měsíce
Moravský vrabec se špenátem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 70 MINUT | SNADNÝ

1 kg libovějšího vepřového boku

Troubu předehřejte na 160 °C. Maso nakrá-

sůl a pepř

jejte na stejně velké kousky. Osolte, opepřete,

kmín

promíchejte s kmínem, česnekem a cibulí.

4–6 stroužků česneku, drcených

Vložte do pekáče, podlijte vodou a pečte při-

3 cibule, nakrájené na kostičky

klopené hodinu v troubě. Občas promíchejte.

bramborové knedlíky k podávání

Pak odklopte, podle potřeby dolijte vodou

NA ŠPENÁT

a dopečte dozlatova.

1 lžíce másla

Mezitím připravte špenát. Na másle opečte

1 cibule, nakrájená nadrobno

cibuli, přidejte česnek a vhoďte špenát. Ne-

2 stroužky česneku, nakrájeného na plátky

chte ho zavadnout. Podávejte k masu

600 g listového špenátu

s výpekem s bramborovým knedlíkem.

O zdraví si nad vrabcem moc
povídat nebudeme. Ale ta chuť
a vůně - ty jsou na román.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: POTTEN & PANNEN STANĚK, FLOWERS & LIVING, SUPERSTORE 4. PATRO OC DBK

Křupavé kuře s vůní a chutí
čerstvých hub a bylinek... o čem
více snít právě teď?

Kuře na houbách
se šťouchanými brambory
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 100 MINUT | VELMI SNADNÉ

1 kuře
100 g másla

Kuře důkladně osolte a vložte ho

300 g čerstvých hub, pokrájených

do pekáčku. Poklaďte ho kousky másla, pod

2 malé cibule, nakrájené najemno

něj dejte pokrájené houby, cibuli, česnek a bylinky.

4 stroužky česneku, nasekané

Osolte, opepřete a podlijte vínem. Pečte 1,5 hodiny do-

svazek nasekaných bylinek (tymián, petrželka...)

zlatova. Kuře občas přelévejte výpekem a podle potřeby

sůl a čerstvě mletý pepř

podlévejte vínem nebo vodou.

100 ml bílého vína
brambory nebo rýže k podávání

Upečené kuře naporcujte, na talíře rozdělte houby
a podávejte se šťouchanými brambory.
albert.cz
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maso měsíce

Vepřové maso

JAK NA MASO
V Česku ještě stále zůstává
vepřové maso nejoblíbenější. A sníme ho hodně –
jeden člověk sní v průměru
skoro 80 kg masa (bez ryb)
za rok, polovina je vepřové.
I proto jsme možná odborníci na jeho zpracování.
Dokážeme využít doslova
každý kus.

Krkovice

Pečeně

Můžete si ji koupit vcelku nebo jako

Vepřová pečeně, někdy nazývaná

maso odnášet v termo tašce

plátky s kostí i bez. Skvělá je na letní

kotleta, je ideální na pečení, přípravu
minutek i smažení a dušení.

Je dobré se naučit s ním
dobře nakládat. Nejlepší je
a doma ho uložit co nejdříve

grilování, dušení, pečení a zapékání.

do lednice, aby se nepřerušil

A řízky z krkovičky rovněž nemají

teplotní řetěz. Nejvhodnější

chybu.

teplota pro vepřové a hovězí
je 1 až 4 °C. Steaková hovězí
masa ve vakuovém balení
můžete skladovat 30–90 dnů
při teplotě okolo 0°C.

Plec

Bok
Bok neboli bůček je maso, které
obecně patří k nejtučnějším. Hodí

Obvykle se používá k dušení, pečení,

se skvěle na pečení, nadívání, uzení,

na přípravu gulášů a mletých směsí.

vaření a dušení. Z vepřového boku se

Koleno
Nejčastěji se peče, griluje, nebo

vyrábí například anglická slanina.
Je vhodný i na přípravu rolád.

vykostěné nadívá a potom peče.

Kýta

Češi ho milují.

Je to právě kýta, ze které se vyrábí
šunka. V kuchyni je skvělá na řízky,
dušení, pečení a přípravu minutek.
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Hovězí maso
MASO
POTŘE BUJE PÉČI
Před pečením nebo dušením
velkých kusů maso
několik hodin před úpravou
nasolte, aby sůl prostoupila
celou tloušťkou svaloviny.
Upečené maso krájejte až
za 10–15 minut po částečném
vychladnutí, aby se v něm
rovnoměrně rozložila všechna

Krk

Svíčková

Hovězí krk je vhodný na pečení

Pravá svíčková je vysoce kvalitní,

Před přípravou steaků je

(na víně, s česnekem), pomalé

šťavnaté, krásně libové a křehké maso.

dobré maso vyjmout z původ-

dušení, ale i na omáčky.

Připravíte z ní klasický i tatarský biftek

ního obalu, osušit papírovou

nebo jemné carpaccio.

utěrkou a nechat odpočinout

Plec
Umožňuje široké využití: hodí se

Žebra

na dušení, pečení, nebo omáčky.

Hovězí žebra jsou poměrně levná,

Z plece je výborný především guláš.

ovšem chuťově nepřekonatelná –

Kližka
Maso velmi oblíbené na guláš.

Roštěná

15-30 minut.

vhodná na vaření a dušení. Používají
se do vývarů nebo jen vařené
s nastrouhaným křenem a hořčicí.

Pupek

Vysoký roštěnec je vhodný

Maso bez kosti, doporučujeme vařit

na přípravu šťavnatého steaku,

v tlakovém hrnci anebo dusit.

použijte na minutky nebo roastbeef.

při pokojové teplotě

vedle tuku mají i dost masa. Jsou

Dělí se na vysoký a nízký roštěnec.

k pečení i dušení. Nízký roštěnec

šťáva a nevytekla.

Kýta
Kýta se skládá z několika svalů.
Spodní šál a ořech jsou ideální
na pečení i dušení. Vrchní šál pak
na plátky. Dobře vyzrálá květová
špička (rump steak), se hodí na steaky.

albert.cz
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maso měsíce

ČESKÉ MASO
Čerstvost a kvalita, to jsou vlastnosti, které u masa velmi
pečlivě sledujeme. Obojí začíná u zpracovatelů. Naše
producenty masa proto důkladně vybíráme a nyní pro vás
rozšiřujeme nabídku masa českého původu.
Z etikety snadno
poznáte, jaký druh masa
kupujete.

Zaručujeme vám 100% kvalitu našeho
masa. V případě nespokojenosti vám
vrátíme peníze.
48
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Označení Česká potravina
se řídí pravidly vyhlášky
ministerstva zemědělství.

Na balíčku masa uvádíme, od jakého
zpracovatele maso pochází.

Znalci dobrého guláše
ho vaří nejraději
z hovězí kližky.

HOVĚZÍ STEAK MĚLNĚNÝ
Klasický burger na gril.

HOVĚZÍ PŘEDNÍ ŽEBRO
Dokonale ochutí polévku, ale
je dobré i na grilování.

VEPŘOVÁ KRKOVICE
S KOSTÍ, PLÁTKY
Nejlepší maso na gril i pečení.

VEPŘOVÉ MEDAILONKY
Jsou vhodné na přípravu
minutek nebo špízů.

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK
Výborné maso, vhodné na smažený
nebo přírodní řízek.

KUŘECÍ DOLNÍ STEHNA
Hodí se na pečení, dobrou
chuť dají i omáčce.
albert.cz
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vína

Jean-Claude Mas
Francie
CABERNET DE CABERNET
nebo CHARDONNAY, vína
z regionu Languedoc.

A není divu, že milovníků
vína přibývá. Všichni už
víte, že v přiměřeném
množstí prospívá zdraví.
Z obrovské nabídky
různých vín, která
nabízíme většinou
exkluzivně jen u nás, si
vyberte podle příležitosti,
jídla a doby, kdy se jimi
chcete osvěžit.

Moravian Collection
Vysoce kvalitní jakostní
vína z odrůd typických pro
danou oblast, stejně tak
i vína přívlastková, která si
oblíbíte pro jejich noblesu
a odrůdovou čitelnost.

albert.cz
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vína
Undurraga, Chile

Undurraga, Chile

Bílé suché víno s výraznou vůní po
broskvích, hruškách a zralých citrusových
plodech. Chutí je výrazné, kulaté a jemné.

Červené suché víno
s výraznou vůní zralého
ovoce v tónech ostružin,
brusinek a višní.

Na zdraví!
Canti, Itálie
CHARDONNAY, elegantní
a rafinované bílé víno s vyváženou svěží chutí.
MERLOT, červené víno
s jemnou dobře vyváženou
tříslovinou.

Château Valtice
MODRÝ PORTUGAL, jakostní,
suché, jemnější červené víno
s výraznou barvou a elegantní chutí.
SAUVIGNON, pozdní sběr,
polosuché víno jemné vůně s tóny
zralých broskví.

Herbarium
Moravicum
Kolekce vín
Herbarium
Moravicum Vám
představuje
přívlastková vína
v kategorii pozdní
sběr, která mají
typický odrůdový
charakter.

Vinselekt
Michlovský
Výborná
přívlastková vína
od předního
českého vinaře.
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Z Habánských sklepů
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ je suché
moravské víno s vyváženou
chutí. FRANKOVKA se
honosí hlubokou barvou
s kořenitou vůní.

Mrkvový salát
s ananasem 350 g

Zelný salát
s křenem 350 g

Jarní salát
350 g

Coleslaw salát
350 g

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Ahold_inzerce_zel_salaty_183x111,5_2016.indd 1
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když Dita P.

Když Dita P.

... potřebuje červenou řepu
Kdysi jsem v červenou řepu moc nevěřila, tedy hlavně mi nechutnala
jako salát bez chuti a univerzální příloha k čemukoliv v restauracích.
Ale teď bezpečně vím, že je strašně dobrá, jen ji musím dobře uvařit.
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když Dita P.

Tahle pečená čalamáda
krásně chutná a zázračně
dokáže zvednout náladu.

Salát s červenou řepou
a quinoou
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÝ

NA SALÁT
150 g quinoi, propláchnuté
1 střední syrová červená řepa, oloupaná
1 střední mrkev, oloupaná
2 hrsti čerstvých špenátových listů
nebo rukoly, nahrubo nasekaných
hrst dýňových semínek
1 avokádo, oloupané a nakrájené
na kostičky
NA ZÁLIVKU
3 lžíce jablečného octa
2 lžíce limetkové šťávy
2 lžíce olivového oleje
hrstka nasekané máty nebo koriandru
2 lžíce medu nebo javorového sirupu
1 lžička dijonské hořčice
sůl, pepř

Muffiny z červené řepy

Quinou připravím podle návodu. Řepu

Troubu předehřeju na 180 °C. Rajčata

a mrkev nakrájím nebo nastrouhám na-

položím na plech řeznou stranou nahoru,

jemno. Spolu s quinoou, dýňovými semínky

osolím je, rozdělím na ně plátky česneku

a avokádem je dám do velké mísy. Všechny

a zakapu olivovým olejem. Peču je zhruba

suroviny na zálivku důkladně prošlehám

hodinu ve spodní části trouby. Pak je

1 červená řepa (250 g), oloupaná

a přeliju jí salát a dobře promíchám – a už

promačkám přes sítko, zbavím se tak

3 vejce

je tu krásný růžový salát.

slupky a semínek a zůstane mi krásně

90 g hnědého cukru

voňavé pyré.

50 g kakaa
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60 g jemně mletých mandlí

červenou řepu a pokapu ji trochou oleje.

75 g pohankové mouky

Dám do trouby k rajčatům a peču 1 až

125 ml podmáslí

1,5 hodiny, nebo i trochu déle, dokud se

2 lžičky prášku do pečiva

nedělají na slupce puchýřky a není trochu

NA ČOKOLÁDOVOU POLEVU

zčernalá a uvolněná. Pak nechám řepy tro-

25 g kakaa

1 kg mladé červené řepy, bez natě

chu vychladnout a oloupu je. Jde to celkem

60 g javorového sirupu

olivový olej

snadno. Pak je nahrubo nastrouhám.

1 lžička vanilkového extraktu

250 g krupicového cukru

Cukr, oba octy, cibuli a křen dám do

80 ml vody

150 ml červeného vinného octa

většího hrnce, promíchám, přivedu k varu

2 lžíce balzamikového octa

a vařím asi 5 minut. Pak přidám rajčatové

Troubu předehřeju na 160 °C. Řepu nastrouhám

1 velká červená cibule,

pyré a ještě pár minut vařím. Nakonec

a s ostatními surovinami ji promíchám v míse.

přidám řepu a ještě 10 minut povařím do

Těsto rozdělím do 6 tukem vymazaných 180ml

50 g čerstvého křenu, nastrouhaného

zhoustnutí. Horké přendám do sterilizova-

muffinových formiček. Peču je 25 minut. Ne-

NA PEČENÉ RAJČATOVÉ PYRÉ

ných skleniček, otočím na víčko a nechám

chám je chvilku vychladnout a připravím si po-

1 kg rajčat, rozpůlených

vychladnout. Po otevření je raději nechá-

levu. Kakao, javorový sirup, vanilku a vodu za-

sůl

vám v ledničce. Dlouho ale stejně nevydrží,

hřeju v rendlíku. Míchám, dokud se vše nespojí

4 stroužky česneku, nakrájené na plátky

klidně si čalamádu k snídani namažu na

a nechám 4 minuty probublávat do zhoustnutí.

50 ml oleje

topinku, přidám vedle míchaných vajíček...

Polevou přeliju muffiny a podávám.

nakrájená nadrobno
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Pečená čalamáda
z červené řepy

Na druhý plech nebo do pekáče vložím

PRO 6 OSOB | HOTOVÉ ZA 35 MINUT | VELMI SNADNÉ

Řepa muffinové těsto přijemně zvláční

a nadlehčí. A čokoláda muffinům pak dodá to,
co má a umí: teplou sladkost!
albert.cz
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Nastartuj den s úsměvem

Navštivte nové stránky www.nescafe.cz

Znáte z TV

Terezu Kostkovou, Ivu Janžurovou, Michala Suchánka
a Evu Holubovou známe všichni. Málokdo však zná jejich
oblíbené recepty. Zveme vás tedy přímo k nim do kuchyně.
Krok po kroku s nimi můžete vařit, péct a potom taky jíst
mnohokrát vyzkoušené recepty.

albert.cz
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pečeme podle Terezy Kostkové
Každou část jídla připravujte postupně.
Začněte pečenými rajčaty. Plech vyložte pečicím papírem. Rozpalte troubu na 180 °C.
Seřízněte špičky rajčat, od stopky vydlabejte asi čtvrtinu dužiny, kam vložte bylinky
nebo koření a osolte. Plněná rajčata posypte strouhankou a vložte na plech, zalijte
olejem, poházejte na něj 20 oloupaných
stroužků česneku, stonky tymiánu
a grilujte 10 minut.
Zatím si připravte zeleninu na grilování.
Plech pokapejte olejem a vložte na něj
cibuli, papriky, cuketu, brambůrky a lilek.
Osolte a krátce grilujte, aby zelenina zůstala mírně křupavá. Ogrilovanou zeleninu vyjměte a udržujete teplou. Na stejný plech
dejte brambůrky, osolte a pečte je v troubě

NA NÁPLŇ

asi 25 minut.

500 g datlí

Oba sýry, jogurt a tvaroh smíchejte, osolte

Grilovaná provensálská
rajčata s nokem z gorgonzoly

100 g vlašských ořechů

a opepřete a vytvarujte noky. Na omáčku

100 ml rumu na potření

povařte do zhoustnutí cukr s balsamicem.

50 g rozpuštěného másla na potření

Měla by být jemně hustá. Rajčata a zeleninu
podávejte s noky. Vše pokapejte omáčkou.

Smíchejte v misce mouku, kypřicí prášek,
cukr, ovesné vločky. Pak přidejte máslo,
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vejce, citronovou kůru a zpracujte těsto.
NA RAJČATA

Troubu předehřejte na 180 °C, plech vyložte

4 střední rajčata

pečicím papírem. Těsto vyválejte do obdélní-

hrst čerstvého tymiánu, rozmarýnu

ku a přesuňte na plech. Okraje nechte vyšší.

a šalvěje nebo Provensálské koření

Připravte si náplň na koláč. Datle vařte

sůl

2 minuty ve vodě, pak je sceďte, vypeckujte

1 lžíce strouhanky

ABio tvaroh odtučněný

a nasekejte nadrobno. Také ořechy rozdrťte

Vanička plná přírody. Mléko pochází
jen z českých biofarem. Dodá vám
dostatek bílkovin a vápníku.

lovinou rumu. Směsí rovnoměrně posypte

150 ml olivového oleje extra virgin
20 stroužků česneku, oloupaných
15 větviček tymiánu
NA ZELENINU

na větší kousky. Smíchejte dohromady s pokoláč a pečte 30 minut. Krátce před dopečením koláč potřete máslem a rumem.

1 lžíce olivového oleje
1 velká cibule, nakrájená na silnější kolečka
1 cuketa, nakrájená na 8 plátků
2 žluté papriky, nakrájené podélně na čtvrtiny
1 střední lilek, nakrájený na plátky

Celozrnný koláč s datlemi

hrubá mořská sůl
NA NOKY

NA 1 PLECH | HOTOVÝ ZA 40 MINUT | VELMI SNADNÝ

50 g sýru gorgonzola, nastrouhaného
50 g sýru eidam 30%, nastrouhaného

450 g celozrnné mouky

100 g bílého jogurtu

1 sáček kypřicího prášku

1 lžíce odtučněného tvarohu

120 g tmavého cukru

sůl a pepř

100 g ovesných vloček

NA OMÁČKU

350 g másla pokojové teploty

25 g krystalového cukru

2 vejce

150 ml tmavého octa balsamico

kůra z ½ citronu, nastrouhaná
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ABio ovesné vločky
Milují je děti i dospělí. V kaši, doma
připravených müsli, v sušenkách,
karbanátcích nebo placičkách.
Výborné jsou jako zavářka
do polévek.

pečeme podle Ivy Janžurové
Pečený hovězí krk
na víně s noky
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pečení masa nasypte do dalšího pekáčku

Začněte s bezé. Rozehřejte troubu na

sůl, poklaďte na ni omyté brambory

160 °C a vyložte si plech pečicím papí-

ve slupce a pečte doměkka.

rem. Ušlehejte bílky s krupicovým cukrem

Pečené brambory oloupejte, nechte

na hladký sníh. Opatrně do něj vmíchejte

vychladnout, nastrouhejte, přidejte vejce

mandle, rýžovou mouku a moučkový cukr.

800 g hovězího krku nebo žeber

a vsypte mouku. Důkladně spojte v hladké

Z bílkové směsi tvořte lžící placky v průmě-

sůl a pepř

těsto, ze kterého tvarujte noky, které vařte

ru asi 8 cm a silné 1 cm. Pečte 20–30 minut

olivový olej

v osolené vodě, dokud nevyplavou. Pak je

do jemně zlatava. Placky nechte vychlad-

1 střední mrkev, nakrájená na plátky

vyjměte děrovanou naběračkou nebo sceďte

nout a připravte si krém.

1 cibule, nakrájená na půlkolečka

do mísy. Pokapejte je olivovým olejem, aby

1 stonek řapíkatého celeru, nakrájený

se neslepily.

na kostky
3 stroužky česneku, nakrájené na plátky

Maso vyndejte z pekáčku, šťávu propasírujte přes cedník. Podávejte s noky.

Nejdříve v robotu vyšlehejte máslo.
Do kastrůlku s vroucí vodou přilijte Baileys
a vsypte oba cukry. Touto horkou směsí
zalijte mletou kávu smíchanou s rozpustnou,

3 lžíce švestkových povidel

vsypte čokoládu, která se tak rozpustí. Dobře

1 větvička rozmarýnu

promíchejte a nechte vychladnout na po-

8 větviček tymiánu

kojovou teplotu. Do vyšlehaného másla po-

100 ml červeného vína

stupně přilévejte kávovo-čokoládovou směs

NA NOKY

a vymíchejte na hladký krém. Naneste ho

1 kg mořské soli

na polovinu placek, každou přiklopte druhou.

800 g brambor
2 vejce
350 g hladké mouky
olivový olej
Rozehřejte troubu na 150 °C. Maso omyjte,
osušte, osolte a opepřete. Na rozpáleném

Hovězí přední bez kosti krk
Vynikající kus hovězího masa, které
pečením nebo i vařením dokonale
změkne a přitom si zachová
výbornou chuť.

oleji v kastrolu, který se hodí do trouby,
ho opečte ze všech stran. Vyndejte maso,
na výpeku opečte nejprve cibuli a česnek
a pak přidejte mrkev a celer s tymiánem,
rozmarýnem, povidla a zalijte červeným
vínem. Maso vraťte k zelenině, podlijte

Bezlepkový bezé dort
s kávovým krémem

200 ml vody a zakryjte poklicí. Pečte v troubě 3 a půl hodiny, maso občas podlijte tro-

ABio třtinový cukr
Cukr ze zralé cukrové třtiny. Obsahuje
melasu, proto je tmavší. Neprochází
procesem rafinace, a proto má
tak jedinečnou vůni a chuť.

PRO 6 OSOB | HOTOVÝ ZA 50 MINUT | VELMI SNADNÝ

chou vody. Přibližně 40 minut před koncem
NA BEZÉ
3 bílky
110 g krupicového cukru
50 g plátkových mandlí
15 g rýžové mouky
25 g moučkového cukru
NA KRÉM
250 g másla
50 ml vody
4 lžíce Baileys
1 lžíce třtinového cukru
1 lžíce krystalového cukru
100 g bílé čokolády, nalámané na kousky
1 lžíce rozpustné kávy
1 lžička mleté kávy
albert.cz
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pečeme podle Michala Suchánka
Steak s bramborovým
závinem a pepřovou
omáčkou
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pečicím papírem a pečte 20 minut.
Zatím připravte steaky. Maso nakrájejte

Předehřejte si troubu na 190 °C a vyložte
dortovou formu pečicím papírem. Ušlehejte

na 2cm plátky, osolte je, opepřete, poka-

vejce s cukrem a pak opatrně vmíchejte

pejte olejem a vložte na suchou, rozpále-

mouku. Vlijte do formy a pečte 10–13 minut.

nou pánev. Steaky po 3 minutách otočte

Na krém ušlehejte žloutky s cukrem

a opékejte 1 minutu. Pánev postavte mimo

a pak zalijte mlékem. Směs v hrnci zahří-

NA NÁPLŇ ZÁVINU

plotnu, ihned zakryjte poklicí. Po 1 minutě

vejte, až začne houstnout. Přeceďte, přidejte

800 g brambor

přilijte 3 lžíce vody – připravené ve skle-

želatinu a vymíchejte dohladka. Do misky

200 g mražené brokolice, nasekaná

ničce – a hned přikryjte poklici. Steaky

s ušlehanou šlehačkou postupně vmíchejte

100 g čerstvých žampionů

nechte odpočinout 5 minut, pak je vyndejte

žloutkovo-mangovou směs a naneste na vy-

50 g másla a sůl

a do výpeku přidejte marinovaný zelený

chladlý upečený korpus – dejte do lednice.

NA ZÁVIN

pepř, drcený pepř a smetanu. Vařte, až

Ve studené vodě nechte povolit želatinu,

150 g hladké mouky

omáčka jemně zhoustne. Steaky podávej-

přidejte horké mangového pyré a cukr. Pak

1/3 lžičky soli

te s pepřovou omáčkou a s nakrájeným

vyndejte z lednice korpus s krémem a na-

50 ml vody

závinem.

lijte navrch želatinovou směs. Dort nechte

špetka droždí, asi 5 g

aspoň 10 hodin uležet.

1 vejce, rozšlehané
NA STEAK
800 g hovězího vysokého roštěnce (Rib Eye)
sůl a čerstvě drcený pepř
1 lžička marinovaného zeleného pepře
200 ml smetany ke šlehání 33%

Brokolice Bonduelle
Na náplň uvařte oloupané a rozpůlené
brambory. Scezené je rozšťouchejte a nechte vychladnout. Nakrájejte na osminky
žampióny, osolte je a opečte na másle
v pánvi. Přidejte brokolici a krátce opečte.

Sklizená v nejvyšší fázi zralosti, blanšírována
na páře a šokově zamrazena, aby si
uchovala své vitamíny. Vy tak máte
možnost ochutnat brokolici
jako dnes sklizenou.

Houby s brokolicí smíchejte s brambory.
Rozehřejte troubu na 180 °C. Ze surovin
na závin vypracujte hladké těsto a vyválejte ho na tenkou placku, kterou rovnoměrně

Mangový dort

pokryjte připravenou náplní. Těsto sbalte
do rolády, potřete vajíčkem a propíchejte
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vidličkou. Závin položte na plech vyložený
NA KORPUS
3 vejce
80 g krupicového cukru
90 g celozrnné špaldové mouky
NA KRÉM
3 žloutky
225 ml mléka, vařícího
80 g krystalového cukru
8 plátků želatiny, povolené
150 ml mangového smoothie (pyré)
110 ml šlehačky ke šlehání, ušlehaná
NA ŽELÉ
100 ml mangového smoothie
4 plátky želatiny
1 lžíce krystalového cukru
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ABio celozrnná špaldová mouka
Špalda je prastarý nešlechtěný druh
pšenice. Má velký podíl bílkovin,
vysoký obsah minerálních látek
a výborně kyne.

pečeme podle Evy Holubové

ABio zeleninový bujón
Bujón v „kostce“, a to doslova, vám
skvěle usnadní vaření. Obsahuje jen
to, co vyrostlo v ekologických
farmách, kde berou ohled
na přírodu i člověka.

ných brambor, přisypte mouku, vejce, sůl
a promíchejte. Bramborovou směsí naplňte
cukrářský sáček a na plech, vyložený
pečicím papírem, tvarujte pusinky. Pečte

Cizrnová polévka s pestem
a bramborovými pusinkami

v troubě vyhřáté na 180 °C asi 20 minut.
Na polévku opečte v hrnci na oleji cibuli
a mrkev, vsypte scezenou cizrnu, římský
kmín, zalijte portským vínem, vývarem
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tekutiny, přilijte smetanu, mléko a vše roz-

250 g hladké mouky

NA BRAMBOROVÉ PUSINKY

mixujte ručním mixérem. Dochuťte solí

180 g másla

300 g brambor

a pepřem. Na ozdobu si připravte petr-

špetka soli

100 g italské slaniny Panchetta

želkové pesto. Rozmělněte v hmoždíři

50 g krystalového cukru

150 g hladké mouky

petrželku s ořechy a solí. Přidávejte olivový

1 vejce

1 vejce

olej, až pesto zvláční. Polévku podávejte

kůra z 1/3 citronu

sůl

ozdobenou lžičkou pesta a s pusinkami.

1 vejce na potření, rozšlehané

NA POLÉVKU

NA NÁPLŇ

4 lžíce olivového oleje

250 ml mléka

1 malá cibule, nakrájená nadrobno

1 vanilkový pudink

1 menší mrkev, nakrájená na kostičky

pár kapek citronu

400g konzerva cizrny

1 polotučný tvaroh ve vaničce

100 ml portského vína

80 g moučkového cukru

300 ml vývaru z 1 kostky
zeleninového bujónu
¼ lžičky římského kmínu
200 ml 30% smetany

Cizrna Bonduelle
Upravena na páře, aby ji bylo možné
ihned použít, zůstala úžasně
křupavá a oříškově chutná.

Z mléka a droždí nechte vzejít kvásek. Zpracujte v robotu do hladkého těsta všechny
další ingredience. Z těsta vytvořte 25g kulič-

100 ml mléka

ky a nechte je kynout na plechu s pečicím

sůl a čerstvě mletý pepř

papírem. Zatím připravte náplň. V rendlíku

NA PETRŽELKOVÉ PESTO

smíchejte mléko, pudink, šťávu z citronu

20 lístků petrželky hladkolisté

a cukr a vařte, až pudink zhoustne. Nechte

3 jádra vlašských ořechů
5 lžic olivového oleje
FOTO: ZDROJ FTV PRIMA

a vařte, až zbude nad zeleninou tak 2 cm

Koláčky s tvarohovým
krémem a drobenkou

Rozehřejte troubu na 200 °C. Na plechu
upečte brambory. Oloupejte je a teplé na-

vychladnout a vmíchejte tvaroh. Troubu
rozehřejte na 160 °C. Do vykynutých kuliček
udělejte asi 5cm důlky. Okraje koláčků potřete rozšlehaným vejcem a důlky naplňte
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strouhejte nahrubo. Zatímco se brambory

pomocí cukrářského sáčku pudinkovou
směsí. Koláčky posypte drobenkou z 50 g

pečou, nakrájejte na kostičky slaninu

100 ml mléka, vlažné

hrubé mouky, 50 g másla, 40 g cukru

a opečte ji na pánvi. Dejte ji do nastrouha-

½ kostky droždí

a 1/3 lžičky skořice. Pečte 15–18 minut.
albert.cz
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seznamte se

Život mezi

kuřaty

Ta prastará vesnička u Horšovského
Týna se jmenuje Horšov. A synonymem
jí je „drůbežárna.“ Bývala tam odjakživa.
Proměnila se v supermoderní farmu kuřat.
Roste jich tu 300 tisíc.
O tolik kuřátek v 7 halách se stará
jen pět můžů. JOSEF BUČÁK mezi
nimi a docela ho ta práce baví. Střídají se po směnách, ve dne v noci.
Jejich starostí je, aby kuřata měla
dost krmení, vzduchu, tepla a světla.
I když pan Bučák zrovna nemá směnu, pošle mu počítač do telefonu
zprávu s přesně definovanou chybou
a on už ví, kde co opravit. Kuřata tu
žijí 34 dnů, než je dopraví ke zpracování do mateřských Drůbežářských
závodů v Klatovech. Pan Bučák žije
nejen starostí o kuřata. Doma na
dvoře se kolem něj motá spousta
zvířátek. A rád vaří: „Zrovna křídla
máme rádi. Dám je na pekáček, osolím, zaliju smetanou, upeču a je to!“
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Křupavá kuřecí křidélka
PRO 6–8 OSOB | HOTOVÁ ZA 75 MINUT | VELMI SNADNÁ

NA OMÁČKU BUFFALO
15 g másla, rozpuštěného
¼ lžičky kajenského pepře
¼ lžičky čerstvě mletého černého pepře
¼ lžičky soli
60 ml harissy
NA ZÁZVOROVO-SOJOVOU GLAZURU
75 g medu

h
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í
Na kř
vůní

Omáčku i glazuru si
můžete připravit několik
dní předem – nechte je
vychladnout a uchovejte
v lednici. P řed použitím
je prohřejte.

2 lžíce sojové omáčky
3 velké stroužky česneku, rozmačkané
kousek zázvoru, asi 2×2,5 cm
NA KŘÍDLA
2 kg kuřecích křídel
2 lžíce rostlinného oleje
sůl a pepř
Začněte omáčkou Buffalo. Smíchejte první čtyři
suroviny v míse a nechte chvilku odstát. Vmíchejte
ohřátou harissu a udržujte v teple.
Suroviny na glazuru přiveďte spolu s 60 ml vody
k varu, snižte plamen a 7–8 minut zvolna redukujte.
Sundejte z plamene a nechte zhruba 15 minut
odpočívat, aby glazé trochu zhoustlo.
Troubu předehřejte na 200 °C. Připravte si dva pečicí
plechy s mřížkou. Křídla promněte ve velké míse
s olejem, trochu osolte a opepřete. Rozložte je na
mřížky a 45–50 minut pečte. Pak polovinu křidélek
promíchejte se zázvorovo-sojovou glazurou a vraťte je
ještě na 8–10 minut do trouby trochu zkaramelizovat.
Druhou polovinu křídel promíchejte s Buffalo

FOTO: MAREK BARTOŠ, PACKSHOT, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

omáčkou. Ty můžete rovnou podávat, nemusí se péct.

ZÁMECKÉ BRAMBORY

KUŘECÍ KŘÍDLA

SVATOVAVŘINECKÉ

Ke kuřecím křídlům vám budou chutnat
jako příloha malé brambůrky. Jednokilové
balení je plné téměř stejně malých
brambor s tenkou slupkou, která se nemusí
loupat. Dají se péct přímo s masem, nebo
samostatně.

Těmi nikdo nepohrdne. Kuřecí
křídla jsou dobrá na polévku, ale
skutečnou delikatesou se stávají,
když je originálně okořeněné
upečete, přidáte skvělý dip a velká
slavnost může začít.

Suché červené víno z edice Moravian Collection
je k dostání exkluzivně v prodejnách Albert.
Charakteristika vína: ve vůni tohoto vína se
objevují jemné tóny višní a červeného rybízu, chuť
je středně plná s nádechem červeného lesního
ovoce a jemným taninem.
albert.cz
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UMÍŠ ZABRAT JAKO VÁVRA?

POZNEJ VÁVRU DO HLOUBKY.
ZADEJ KÓD Z VÍČKA NA REDBULL.CZ/VAVRA
A VYHRAJ S NÍM DOBRODRUŽNOU
CESTU DO DUBAJE.

Soutěž probíha od 1. 9. do 18. 10. 2016.
Exkluzivně v síti Albert.

Olomoucké tvarůžky – jediný původní český sýr
www.tvaruzky.cz
Jubilejní rok, ve kterém společnost A.W. slaví 140 let od chvíle, kdy začala vyrábět
Olomoucké tvarůžky pod vlastní značkou, vstupuje do poslední třetiny. V našich
podnikových prodejnách v Lošticích a Brně byli naši zákazníci odměňováni drobnými
dárky, Muzeum Olomouckých tvarůžků uspořádalo velkou výstavu a další akce se
chystají. A také jsme otevřeli podnikovou prodejnu v Olomouci na Horním náměstí.
Jsme rádi, že toto kulaté výročí můžeme oslavit právě s Vámi – našimi zákazníky
i návštěvníky Muzea Olomouckých tvarůžků.
Dnešní první recept je tak trochu pro pamětníky, druhý využijete v nadcházející sezóně
jablek. Doufáme, že si pochutnáte!

Pivní smaženky s tvarůžky

Jablka v županu

Na jednu porci: 25 g Olomouckých tvarůžků, 1 vejce, 2 lžíce piva, 2 lžíce
strouhanky, hořčice, 1/4 cibule, 1 krajíc chleba, olej na smažení

100 g Olomouckých tvarůžků, 4 velká jablka, 8 plátků slaniny, řeřicha
na ozdobu

Tvarůžek nastrouháme a smícháme s rozšlehaným vejcem,
strouhankou a trochou piva. Vzniklou hmotu vlijeme na rozpálenou
pánev s olejem a z obou stran osmažíme. Smaženku položíme na
chléb potřený hořčicí a posypeme drobně nakrájenou cibulí.

Jablka rozkrojíme na poloviny a vyřízneme jádřince. Vzniklou
prohlubeň vyplníme pokrájenými tvarůžky a jablko zabalíme
do plátku slaniny. Půlky jablek naskládáme do pekáče bohatě
vytřeného máslem a ve vyhřáté troubě zapečeme.

Spoléhám se na
Křišťálově lesklá okna s novou generací
vysavače na okna WINDOW CLEANER!
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Zp á t k y d o š ko ly s n ov ý m i P o d e m !

30x

Apple
iPod
Shuffle

Nakupte jakékoliv výrobky Oral B v minimální hodnotě 499 Kč,
zodpovězte soutěžní otázku
a každý den vyhrajte Apple iPod Shuﬄe!
Bližší informace v prodejně. Nabídka pla� 1. 9.–30. 9. 2016 v hypermarketech Albert.
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NAPLŇTE MISKY
v útulku ve Vašem městě

PÁTEK
30. 9. 2016
2. ROČNÍK
SBÍRKY KRMIVA
IVA
A
ve Vašem městě
ěsttě

Darujte krmivo zástupci
lokálního útulku ve vybraných
hypermarketech.
Za každý kg
Whiskas® a Pedigree®
zakoupený 30. 9. 2016, daruje
společnost Mars Czech s.r.o.
1 misku psí nebo
4 misky kočičí navíc.

Akce probíhá na vybraných prodejnách Albert.
Více informací na www.naplntemisky.cz.

1-2-3

HOTOVO

Staňte se snadno

a sami generálem
ve vaší vlastní

I Like!

kuchyni!

2,5 min.

10 min.

Nejlépe chutnají ohřáté

200 ˚C

v troubě

900W

mikrovlnce

nebo
jen tak,
rozmrazené

Rychle a chutně
doma, na chatě, na výletě...
nebo třeba na koleji :)

Kuřecí

mini řízečky
stehýnka

stripsy

Z Jižního Tyrolska.
Zaručeně.
Jihotyrolská jablka CHZO: certifikovaná kvalita a původ.
Čerstvá a šťavnatá, s autentickými kořeny, pěstovaná tradičními metodami:
to jsou jablka z Jižního Tyrolska/Südtirol, originální a jedinečná. Proto si zaslouží
označení CHZO (Chráněné zeměpisné označení), udělené Evropskou unií.
Aby každý rozeznal jejich kvalitu. Autentickou a zaručenou.

www.jiznityrolskogarantovano.eu

Financováno z prostředků Evropské unie a Itálie.

hmmmm...

to musíte ochutnat

Tepelně připraveno

Výhradní distributor
pro ČR:

mňam...

Nepoužíváme žádný separát
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Dolcefrutta - chut’ italského ovoce

Dolcefrutta Group srl

Via Cappafredda, 25 - 37050 Roverchiara - Verona - Italia - Tel. 0442 74144 - Fax 0442 688198 - e-mail: dolcefrutta@dolcefrutta.it

sladká tečka

Chycený

na švestkách

Z trouby začne vonět po celé
kuchyni za chvilku. A budete si
to pamatovat ještě dlouho, ten
koláč je opravdu hodně dobrý.

Švestkový
koláč
PRO 6–8 OSOB | HOTOVÝ ZA 75 MINUT | VELMI SNADNÝ

120 g másla, pokojové teploty
+ na vymazání formy
150 g krupicového cukru
140 g hladké mouky
+ na vysypání formy
1 lžička prášku do pečiva
špetka soli
2 vejce, pokojové teploty
24 švestek, odpeckovaných
a rozpůlených
1 lžíce moučkového cukru
1 lžička citronové šťávy

Troubu předehřejte na 180 °C. Máslo utřete s krupicovým
cukrem. Přidejte mouku, prášek do pečiva, sůl a vejce
a propracujte. Těsto přelijte do vymazané a vysypané dortové
formy o průměru 22 cm. Navrch položte švestky řeznou
stranou dolů. Lehce poprašte moučkovým cukrem a skořicí
a zakápněte citronovou šťávou. Pečte zhruba hodinu. Koláč
podávejte ještě vlažný s kopečkem šlehačky. Můžete ho
i zamrazit.
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1 lžička skořice

www.cantiwine.com

