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Bio a pohádkové vaření
vás čeká s Albert magazínem v září. Je po letních prázdninách, 
což ale vůbec neznamená, že se musíte vzdát čerstvých, 
lokálních, sezonních a bio surovin. Vždyť ty pravé oslavy sklizně 
bývaly vždy až na konci léta. Tak zajděte pro svoji čerstvou 
úrodu do Albertu, kde se sortiment produktů vyrobených podle 
zásad ekologického zemědělství značně rozrostl. 
V rubrice Inspirace pro vás výživová specialistka Lada Nosková 
sestavila vyvážený jídelníček pro celou rodinu, který nezatíží ani 
vaše tělo, ani peněženku, a obsahuje navíc spoustu bio surovin. 
Na pět pracovních dní tak máte připravené recepty na snídaně, 
obědy i večeře, a nadto zde najdete řadu užitečných informací  
o tom, co vlastně bio znamená.
Pro děti můžete nyní v Albertu získat za body z nákupu ty 
nejkrásnější české pohádky a s magazínem si také společně 
s malými pomocníky uvaříte pohádkově dobré recepty.  
Krtkův dort i hravé svačinky se budou určitě s návratem  
do školních lavic hodit. 
A protože se kvůli letošní mimořádné situaci přesunula  
řada svateb až na babí léto, zkuste tu vaši uspořádat 
jednoduše, bez zbytečných příkras a podomácku.  
Ve Sladké tečce najdete inspiraci, jak si upéct  
vlastní dort, koláčky i výslužku pro svatebčany.

Žijte lehce a bio. 

Váš Albert
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VYVÁŽENÝ 
JÍDELNÍČEK 
NA 5 DNÍ
plný bio zdraví
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Zdravé potraviny od těch 
nezdravých rozezná většina 
z nás. Jak si však připravit 
vyvážený jídelníček na týden 
a pro celou rodinu a zároveň 
tak, aby to nezatížilo ani 
peněženku, to už je těžší 
oříšek. Výživová poradkyně 
Lada Nosková sestavila 
jednoduché recepty, díky nimž 
máte o inspiraci na všech pět 
pracovních dní postaráno.

INSPIRACE

ŠIROKÝVÝBĚR     ZA SKVĚLÉ CENY

BIO
ZNAMENÁ: 

Z EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

PROČ BIO 
POTRAVINY?
BIO ZNAMENÁ: CHUTNĚJŠÍ
Díky přirozenému pěstování a chovu má bio 
potravina někdy i lepší chuťové vlastnosti. 
Bio produkty možná nejsou vždy dokonalými 
reklamními modely, ale o to více vás překvapí 
opravdovou chutí a vůní. Ochutnejte pravou 
přírodu i vy.

Přes 20 let pomáhá lidem 
cítit se dobře, zhubnout a být 
v dobré kondici. Sestavuje 
funkční, chutné a výživné 
jídelníčky a také vydala 
kuchařku plnou vyvážených 
receptů Štěstí na talíři. 
Vyzkoušejte její jídelníček 
v magazínu.

Mgr. LADA NOSKOVÁ
nutriční terapeut

BIO ZNAMENÁ: 
ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ
Víte, že díky ekologickému 
zemědělství je produkce bio potravin 
šetrnější k životnímu prostředí? 
Bio princip zdůrazňuje, že naše 
zdraví nemůže být oddělováno od 
zdraví celého systému: zdravá půda 
produkuje zdravé rostliny, které 
dále podporují zdraví zvířat i lidí. Tak 
chraňme naši přírodu.

BIO ZNAMENÁ: 
Z EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Ekologické zemědělství je takové, 
které využívá principy ochrany 
krajiny, zamezuje poškozování 
půdy, vylučování agrochemikálií, 
a nesmí se v něm užívat ani geneticky 
modifikované organismy (GMO). 
Tak podpořme ty, kteří věnují péči 
každému produktu i naší planetě.

BIO ZNAMENÁ: 
BEZ PŘIDANÝCH 
CHEMICKÝCH LÁTEK
Bio potraviny neobsahují 
škodlivé přidané látky, které 
vám mohou způsobovat 
zdravotní problémy. 
Agrochemické látky, genetické 
modifikace nebo obsah léčiv, 
nic z toho vaše bio ovoce, 
zeleninu nebo třeba maso 
nepotká.
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20
min

4
porce

OMELETA 
Z BÍLKŮ
s pak choi 
a paprikou

SUROVINY:
8 vajec NP Bio 
8 žampionů
100 g pak choi
2 lžíce olivového oleje
sůl
20 g parmazánu

POSTUP:
1.  Oddělte bílky od žloutků. 

Žampiony očistěte 
a nakrájejte na plátky, omyté 
pak choi pokrájejte nahrubo. 

2.  Budete připravovat 2 omelety, 
proto ze všech surovin 
použijte poloviční množství 
a poté postup zopakujte.

3.  Do nepřilnavé pánve 
rozehřáté na střední plamen 
vlijte olej. Vsypte žampiony 
a restujte 3 minuty. Vmíchejte 
pak choi a osolte.

4.  Bílky prošlehejte v misce. 
Do pánve k zelenině vlijte 
½ množství a zasypte lžící 
parmazánu. Po 3 minutách 
omeletu vyjměte a posypte 
další lžící parmazánu.

5× SNÍDANĚ
PRO KAŽDÝ DEN

Jak na vyváženou
snídani?

15
min

4
porce

POMAZÁNKA 
ze sušených
rajčat

SUROVINY:
50 g piniových 
oříšků
2 stroužky česneku 
NP Bio
60 g parmazánu
80 g sušených rajčat 

půlených
250 g tvarohu 
odtučněného NP Bio
¼ lžičky pepře
1 hrst čerstvé 
bazalky
1 cereální bageta

POSTUP:
1.  Piniové oříšky opražte nasucho 

v pánvi 2 minuty. 
2.  Vsypte do mixéru spolu s oloupaným 

česnekem, nastrouhaným 
parmazánem, sušenými rajčaty 
a 3 lžícemi oleje z rajčat. Rozmixujte 

dohladka a přendejte do misky. 
3.  Vmíchejte tvaroh, pepř a nahrubo 

nasekanou bazalku. Nesolte, naložená 
rajčata jsou dostatečně ochucená. 
Dobře promíchejte. 

4.  Servírujte každou porci se 2 plátky 
pečiva. 

INSPIRACE

98

INSPIRACE

Žloutky uložte do lednice 
a uchovejte maximálně 
do druhého dne. Využijte 
je třeba k přípravě 
palačinek.

VEGET

VEGET
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40
min

4
porceŠPALDOVÉ PALAČINKY

s hruškami
SUROVINY:
250 ml mléka NP Bio
2 vejce NP Bio
sůl
235 g špaldové mouky NP Bio
4 lžíce slunečnicového oleje
4 hrušky
80 ml čekankového sirupu

½ lžičky mleté skořice
2 hřebíčky
80 ml vody
260 g jogurtu smetanového 
vanilka NP
125 g ostružin
40 g vlašských ořechů
½ hrsti čerstvé máty

POSTUP:
1.  Připravte si palačinkové 

těsto. V mléce 
rozšlehejte žloutky se 
špetkou soli. Za stálého 
míchání vsypte prosátou 
mouku a nechte 
10 minut odležet. 

2.  Pánev vymažte olejem 
a opékejte palačinky, 
2 minuty z každé strany. 
Mezitím si nakrájejte 
hrušky zbavené jádřince 
na plátky. 

3.  Po upečení palačinek 
vložte hrušky do pánve, 
přilijte sirup, vsypte 
skořici, 2 hřebíčky 
a vodu. Povařte na 
mírném ohni 5 minut. 

4.  Palačinky namažte 
hustším vanilkovým 
jogurtem, polijte 
hruškovým přelivem, 
ozdobte další lžící 
jogurtu, ostružinami, 
ořechy a snítkou máty. 

QUINOOVÁ KAŠE 
s mákem a blumami

SUROVINY:
250 g quinoy NP Bio
sůl
2 lžičky mleté skořice
280 g řeckého bílého 
jogurtu (0 % tuku) 

1 citron NP Bio
50 g mletého máku
6 lžic javorového sirupu 
NP Bio
4 blumy

POSTUP:
1.  Quinou uvařte se špetkou soli a skořicí dle návodu na 

obalu. Sceďte a nechte vychladnout.
2.  Promíchejte s jogurtem, kůrou z omytého citronu, 40 g 

máku a 4 lžícemi javorového sirupu. 
3.  Rozdělte do misek, posypte lžičkou máku, ozdobte 

čtvrtkami blum a zakápněte 2 lžičkami zbylého sirupu.

ČOKOLÁDOVÉ 
SMOOTHIE 
s proteinem
SUROVINY:
450 g Cottage natur NP Bio
4 banány NP Bio
4 lžíce kakaa holandského typu
300 ml protein yoghurt drinku
25 g mandlí (plátky)

POSTUP:
1.  Do mixéru vložte cottage, kousky banánů, 

kakao, 20 g mandlí a přelijte proteinovým 
nápojem.

2.  Rozmixujte dohladka.
3.  Podávejte posypané plátky mandlí. 

20
min

4
porce

5
min

900
ml

+15
min

chladnutí

VEGET

VEGET

VEGET

10 11

INSPIRACEINSPIRACE



40
min

4
porceŠPALDOVÉ PALAČINKY
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JAK SE VYZNAT 
V ETIKETÁCH? 
Víte, že máte možnost dozvědět se 
spoustu důležitých informací z etikety? 
Zde máte návod, jak na to: 

Tabulka výživových hodnot rozděluje 
složení výrobku na obsah makroživin 
(sacharidy, tuky, bílkoviny) a mikroživin 
(vitaminy a minerály), někdy i obsah vlákniny 
či cholesterolu. Informace jsou na 100 g 
výrobku nebo i na porci.

TUKY
•  Jsou důležité pro zdravý růst a obnovu 
 tělesných buněk.
•  Transportují vitaminy rozpustné v tucích 
 (A, D, E, K).
•  Ideál denního příjmu u dospělého je 
 20–30 % s přihlédnutím na váš věk, zdraví, 
 fyzický výdej a další. 
•  Dělí se na nasycené a nenasycené, z nichž 
 prospěšnější jsou nenasycené (rostlinné, 
 tuk mořských ryb), které do jídelníčku 
 často nepřidáváme. 

SACHARIDY 
•  Jsou zdrojem okamžité energie, důležité
 pro svalovou práci i mozek.
•  Obsažené jsou např. ve výrobcích 
 z obilovin, brambor, luštěninách i ovoci.
•  Ideální zastoupení v denním jídelníčku 
 dospělého by mělo být 40–60 % 
 s přihlédnutím na váš věk, zdraví, fyzický 
 výdej a další. 

BÍLKOVINY 
•  Slouží pro tvorbu a obnovu svalové 
 hmoty.
•  Obsažené jsou např. v mase, vejcích,  
 mléčných výrobcích, ořeších 
 a luštěninách.
•  Ideální zastoupení v denním jídelníčku 
 dospělého by mělo být 15–30 % 
 s přihlédnutím na váš věk, zdraví, fyzický 
 výdej a další. 
 
ADITIVA
•  Každé aditivum není škodlivé, proto  
 je důležité se v nich umět orientovat.

VLÁKNINA
•  Je složka potravin rostlinného původu, 
 důležitá pro správnou funkci trávení.
•  Obsahuje ji například zelenina, ovoce, 
 luštěniny, obiloviny a celozrnné pečivo.

CO JSME SE DOZVĚDĚLI 
Z ETIKETY JOGURTU?

Náš jogurt je přirozenou 
potravinou bez přidaných 
cukrů, bez aditiv, vznikl jen 
kombinací mléka, syrovátky 
a jogurtových kultur. Jde 
o čistý výrobek, navíc v bio 
kvalitě.

ENERGETICKÉ HODNOTY 
•  Údaj o energii je důležitý 
 při držení diet.
•  Záleží vždy na celkovém 
 denním výdeji, kolik
 energie potřebujete.
•  Údaj na etiketě je důležitý 
 při srovnávání 
 mezi výrobky jednoho
 druhu (např. dvě balení
 müsli).

12
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Pondelí

Úte  ý

HOVĚZÍ SEKANÁ
Odlehčená verze

SUROVINY:
120 g mrkve NP Bio 
140 g petržele 
130 g celeru 
500 g hovězího polotovaru NP 
Bio
2 vejce NP Bio
55 g ovesných vloček NP Bio
3 stroužky česneku NP Bio
1 červená cibule
1 lžíce majoránky

sůl, pepř
3 lžíce slunečnicového oleje
80 g rukoly
125 g cherry rajčat mix
2 lžíce olivového oleje
12 okurek Cornichons
4 bulky se slunečnicovým 
semínkem
40 ml plnotučné hořčice

POSTUP:
1.  Očištěnou zeleninu 

nastrouhejte nahrubo, 
přidejte maso, vejce, 
vločky, utřený česnek, 
nadrobno nakrájenou cibuli, 
majoránku, sůl a pepř. 
Promíchejte a vtlačte do 
olejem vymazané formy 
srnčí hřbet. 

2.  Pečte na 210 °C 20 minut. 
Ztlumte na 180 °C a pečte 
dalších 40 minut.

3.  Rukolu promíchejte 
s půlkami cherry rajčat, 
olivovým olejem, solí 
a pepřem.

4.  Do krabičky vložte salát, 
2 plátky sekané, okurky 
a pečivo. Přiložte mističku 
s hořčicí.

5× BIO OBĚD 
v krabičce na celý 
pracovní týden

Vykročte s námi do nového školního roku chutně a zdravě.  
I v práci nebo ve škole lze jíst snadno vyváženě se skvělým 
pocitem z dobrého jídla. Přinášíme vám inspiraci vyvážených 
obědů s sebou do krabičky. I samotnou přípravu zvládnete hravě, 
takže se už stačí jen těšit na dny plné energie. 

THAJSKÉ KUŘE
s batátovými hranolky

SUROVINY:
2 batáty
sůl
4 lžíce sezamového oleje NP Bio
1 červená cibule
1 červená chilli paprička
2 stroužky česneku NP Bio
1cm kousek zázvoru
200 g kuřecích prsních řízků bez 
kůže NP Bio

1 červená paprika NP Bio
pepř
2 vejce NP Bio 
1 jarní cibulka
½ citronu NP Bio
200 g brokolice

POSTUP:
1.  Omyté batáty nakrájené na 

hranolky vsypte na plech 
vyložený pečicím papírem 
a osolené, zakapané 2 lžícemi 
oleje pečte 20 minut na 180 °C. 
Během pečení 2× promíchejte. 

2.  Na rozehřátém zbylém oleji 
restujte 1 minutu nudličky 
cibule, přidejte plátky chilli 
papričky, česneku a zázvoru. 
Vmíchejte na kousky pokrájené 
kuřecí maso a vsypte nudličky 
papriky. Osolte, opepřete, 
přiklopte a duste 5 minut. 

3.  Vejce rozšlehejte v misce. 
Kuřecí směs shrňte na stranu 
pánve a ve vzniklém prostoru 
osmažte vejce na způsob 
míchaných vajec. Promíchejte 
se směsí a přidejte nudličky 
jarní cibulky. Zakapejte 
citronovou šťávou.

4.  Brokolici nakrájenou na menší 
růžičky vařte v páře 8 minut. 
Zprudka zchlaďte v ledové 
vodě a nechte okapat. Rozdělte 
do krabiček na 4 porce.

BEZ
 laktózy

INSPIRACE

14 15

INSPIRACE

80
min

1
bochník

30
min

4
porce

PONDĚLÍ ÚTERÝ

ˇ

MÁM VYVÁŽENÝ PŘÍJEM SACHARIDŮ 
PRO START DO NOVÉHO TÝDNE.

BROKOLICE NA PÁŘE OBSAHUJE VÍCE 
VITAMINŮ NEŽ VAŘENÁ VE VODĚ.
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St  eda

Ctv  tek

RIZOTO S HLÍVOU
a krůtím masem
SUROVINY:
200 g rýže basmati NP Bio
sůl
50 g nesolených pistácií
4 lžíce slunečnicového oleje
200 g krůtího masa
150 g hlívy ústřičné

100 g mraženého hrášku
150 ml vody
1 kuřecí bujón NP Bio
pepř
2 hrsti pažitky
1 hrst čerstvého koriandru
1 červená chilli paprička

POSTUP:
1.  Rýži uvařte v osolené 

vodě dle návodu, pistácie 
vyloupejte, nasekejte 
nahrubo a dejte stranou.

2.  V pánvi rozehřejte olej 
a přidejte nakrájené krůtí 
maso. Osolené opékejte 
4 minuty, přesypte do 

mísy. Do pánve vsypte 
hlívu, hrášek, podlijte 
vodou, rozdrobte bujón, 
promíchejte a duste 5 minut. 

3.  Rýži s masem vmíchejte do 
pánve, dosolte a dopepřete. 
Posypte bylinkami, pistáciemi 
a drobně nasekanou chilli 
papričkou.

25
min

4
porce

TRESKA 
s rajčatovou salsou
SUROVINY:
400 g brambor
sůl 
125 g cherry rajčat mix
80 g sušených rajčat půlených
¼ lžičky mletého chilli

2 snítky čerstvého tymiánu
pepř
2 lžíce sezamového oleje NP Bio
4 filety tresky 
1 hrst čerstvé pažitky

POSTUP:
1.  Brambory uvařte v osolené 

vodě 20 minut. 
2.  Do mísy vsypte rozpůlená 

cherry rajčata, na nudličky 
pokrájená sušená rajčata, 
přisypte chilli, tymián a pepř. 
Promíchejte s olivovým olejem. 

3.  Na plech vyložený pečicím 
papírem vložte tresku nahoru 
stranou, kde byla kůže. Osolte, 
potřete rajčatovou směsí 
a pečte 10 minut na 200 °C. 

4.  Do krabiček vložte brambory, 
filet tresky a rajčatovou salsu. 
Posypte pažitkou.

STŘEDA ČTVRTEK

TOFU 
PLÁTKY
s cizrnovým 
salátem

PÁTEK

75
min

4
porce

+8
hod

namáčení

BEZ
 laktózy

INSPIRACE

16 17

BONUSOVÝ 
RECEPT NA 

PÁTEK
najdete 

exkluzivně 
na webových 

stránkách:

albert.cz/videorecepty

16
min

4
porce

INSPIRACE

ˇ

TRESKA PROSPÍVÁ 
ZDRAVÍ SRDCE. 

HLÍVA POSÍLÍ IMUNITU.

ˇ
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vodou, rozdrobte bujón, 
promíchejte a duste 5 minut. 

3.  Rýži s masem vmíchejte do 
pánve, dosolte a dopepřete. 
Posypte bylinkami, pistáciemi 
a drobně nasekanou chilli 
papričkou.

25
min

4
porce

TRESKA 
s rajčatovou salsou
SUROVINY:
400 g brambor
sůl 
125 g cherry rajčat mix
80 g sušených rajčat půlených
¼ lžičky mletého chilli

2 snítky čerstvého tymiánu
pepř
2 lžíce sezamového oleje NP Bio
4 filety tresky 
1 hrst čerstvé pažitky

POSTUP:
1.  Brambory uvařte v osolené 

vodě 20 minut. 
2.  Do mísy vsypte rozpůlená 

cherry rajčata, na nudličky 
pokrájená sušená rajčata, 
přisypte chilli, tymián a pepř. 
Promíchejte s olivovým olejem. 

3.  Na plech vyložený pečicím 
papírem vložte tresku nahoru 
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Posypte pažitkou.

STŘEDA ČTVRTEK

TOFU 
PLÁTKY
s cizrnovým 
salátem

PÁTEK

75
min

4
porce

+8
hod

namáčení

BEZ
 laktózy

INSPIRACE

16 17

BONUSOVÝ 
RECEPT NA 

PÁTEK
najdete 

exkluzivně 
na webových 

stránkách:

albert.cz/videorecepty

16
min

4
porce

INSPIRACE

ˇ

TRESKA PROSPÍVÁ 
ZDRAVÍ SRDCE. 

HLÍVA POSÍLÍ IMUNITU.

ˇ

https://www.albert.cz/videorecepty


33 %
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INSPIRACE

5× LEHKÁ VEČEŘE
pro tělo i peněženku

I výživově vyvážená večeře může být 
chutná a dostatečně sytá. S použitím  
bio výrobků Albert můžete mít jistotu,  
že dopřejete sobě i svým blízkým to 
nejlepší. A navíc za rozumnou cenu. 

33 %
PEČIVO, 
BRAMBORY, 
OBILNINY, 
TĚSTOVINY 
A DALŠÍ 
POTRAVINY 
OBSAHUJÍCÍ 
ŠKROB

15 %
MLÉKO 
A MLÉČNÉ 
VÝROBKY

12 %
MASO,
RYBY, VEJCE, 
FAZOLE 
A DALŠÍ 
NEMLÉČNÉ 
VÝROBKY 
BOHATÉ 
NA PROTEIN

7 %
CUKRY 
A TUKY

JAK BY MĚL VYPADAT VYVÁŽENÝ TALÍŘ?

1 porce obsahuje: ENERGIE: 328 kcal = 16 % / SACHARIDY: 15 g = 6 % / TUKY: 24 g = 38 % / BÍLKOVINY: 15 g = 21 %

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept

albert.cz/videorecepty

BIO MRKVOVÁ POLÉVKA
s kuřecím masem

SUROVINY:
4 lžíce dýňového oleje NP Bio
1 cibule NP Bio
4 mrkve NP Bio
2cm kousek zázvoru
sůl, pepř
800 ml vody 

1 zeleninový bujón NP Bio
200 g kuřecího prsního řízku 
bez kůže NP Bio
1 pomeranč 
175 g zakysané smetany NP Bio
4 lžičky černého sezamu
1 hrst čerstvého koriandru

POSTUP:
1.  V hrnci zpěňte na 2 lžících 

oleje nahrubo nakrájenou 
cibuli. Přidejte kolečka 
mrkve, nastrouhaný 
zázvor, osolte, opepřete 
a na mírném ohni restujte 
10 minut. Zalijte vodou 
a vsypte rozdrobený bujón. 
Vařte 20 minut, promíchejte.

2.  Mezitím opečte na zbylém 
oleji nudličky kuřecích prsou 
na pánvi dozlatova, z každé 

strany 3 minuty. Osolte 
a opepřete. 

3.  Polévku rozmixujte 
dohladka. Přidejte 
vylisovanou šťávu 
z pomeranče a podle chuti 
dosolte. Nakonec vmíchejte 
155 g zakysané smetany.

4.  Před podáváním ozdobte 
kuřecím masem, zbylou 
smetanou, sezamem 
a koriandrem.

18

ZELENINA  
A OVOCE

BEZ
lepku

30
min

4
porce
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18

ZELENINA  
A OVOCE

BEZ
lepku

30
min

4
porce

https://www.albert.cz/videorecepty


20 2120 211 porce obsahuje: ENERGIE: 305 kcal = 15 % / SACHARIDY: 24 g = 9 % 
/ TUKY: 16 g = 25 % / BÍLKOVINY: 22 g = 31%

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

1 porce obsahuje: ENERGIE: 920 kcal = 46 % / SACHARIDY: 62 g = 24 % / TUKY: 58 g = 92 % / BÍLKOVINY: 33 g = 47 %

TUŇÁKOVÁ PÁNEV
raz dva
SUROVINY:
1 žlutá cibule NP 
Bio
1 červená paprika 
NP Bio
1 cuketa NP Bio
160 g tuňáka ve 
vlastní šťávě

80 g černých oliv 
bez pecky 
400 g bílých fazolí 
Cannellini 
sůl, pepř
1 hlávkový salát
1 hrst čerstvé 
bazalky

POSTUP:
1.  Oloupanou cibuli s paprikou 

nakrájejte nahrubo, cuketu na 
půlkolečka. Tuňáka, olivy a fazole 
sceďte. Olivy pokrájejte na kolečka.

2.  Na nepřilnavé pánvi nasucho 
5 minut restujete nejprve papriku 
s cibulí. Přisypte cuketu, olivy 
a opékejte dalších 5 minut dozlatova. 

3.  Nakonec vmíchejte tuňáka 
s fazolemi a minutu krátce prohřejte. 
Dosolte a dopepřete.

4.  Servírujte na natrhaném salátu, 
posypané nasekanou bazalkou.  

30
min

4
porce

DÝŇOVÝ SALÁT
s hovězím steakem

SUROVINY:
1 dýně Hokkaidó
4 lžíce sezamového oleje 
NP Bio
2 lžíce javorového sirupu 
NP Bio
sůl, pepř
40 g semínkové směsi 
Albert

400 g hovězího flank 
steaku
4 lžíce olivového oleje
80 g rukoly
150 g sýra feta
1 balení Vital chleba se 
slunečnicovými a lněnými 
semínky NP Free from

POSTUP:
1.  Omytou dýni rozpulte, vydlabejte 

semínka a dužinu nakrájejte na 
kostky. Vložte do mísy, přidejte 2 lžíce 
oleje, javorový sirup, sůl a pepř. 
Promíchejte a rozprostřete na plech 
vyložený pečicím papírem. Pečte 
20 minut na 170 °C. Na posledních 
5 minut přisypte semínka. 

2.  Do steaků pokojové teploty vmasírujte 
olivový olej a zprudka je opečte 
z každé strany 2 minuty. Vložte do 
trouby k dýni na 5 minut.

3.  Do talířů rozložte rukolu, zasypte 
pečenou dýní a rozdrobenou fetou.  
Podávejte s plátky steaku a 2 plátky 
Vital chleba. Případně ještě zakapejte 
sezamovým olejem promíchaným se 
solí a pepřem.

Máte-li rádi česnek, 
přidejte do pánve 
1 prolisovaný stroužek 
spolu s cuketou 
a olivami.

BEZ
 laktózy

25
min

4
porce



20 2120 211 porce obsahuje: ENERGIE: 305 kcal = 15 % / SACHARIDY: 24 g = 9 % 
/ TUKY: 16 g = 25 % / BÍLKOVINY: 22 g = 31%

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

1 porce obsahuje: ENERGIE: 920 kcal = 46 % / SACHARIDY: 62 g = 24 % / TUKY: 58 g = 92 % / BÍLKOVINY: 33 g = 47 %

TUŇÁKOVÁ PÁNEV
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Bio
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s fazolemi a minutu krátce prohřejte. 
Dosolte a dopepřete.

4.  Servírujte na natrhaném salátu, 
posypané nasekanou bazalkou.  

30
min

4
porce
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NP Bio
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400 g hovězího flank 
steaku
4 lžíce olivového oleje
80 g rukoly
150 g sýra feta
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oleje, javorový sirup, sůl a pepř. 
Promíchejte a rozprostřete na plech 
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5 minut přisypte semínka. 

2.  Do steaků pokojové teploty vmasírujte 
olivový olej a zprudka je opečte 
z každé strany 2 minuty. Vložte do 
trouby k dýni na 5 minut.

3.  Do talířů rozložte rukolu, zasypte 
pečenou dýní a rozdrobenou fetou.  
Podávejte s plátky steaku a 2 plátky 
Vital chleba. Případně ještě zakapejte 
sezamovým olejem promíchaným se 
solí a pepřem.

Máte-li rádi česnek, 
přidejte do pánve 
1 prolisovaný stroužek 
spolu s cuketou 
a olivami.

BEZ
 laktózy

25
min

4
porce



22 2322 23

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

ENERGIE: 305 kcal = 15 % / SACHARIDY: 24 g = 9 % / TUKY: 16 g = 25 % / BÍLKOVINY: 22 g = 31 %
1 porce obsahuje: ENERGIE: 920 kcal = 46 % / SACHARIDY: 62 g = 24 % / TUKY: 58 g = 92 % / BÍLKOVINY: 33 g = 47 %

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept

albert.cz/videorecepty

TUNISKÉ 
RATATOUILLE (RATATUJ)
s bio vejci

SUROVINY:
2 lžíce slunečnicového oleje
1 cibule NP Bio
1 červená paprika NP Bio
1 žlutá paprika
1 lilek
1 cuketa NP Bio
3 stroužky česneku NP Bio

½ lžičky mletého římského 
kmínu
sůl, pepř
3 rajčata 
200 g krůtí šunky
80 g rajčatového protlaku
4 vejce NP Bio
1 hrst hladkolisté petržele

POSTUP:
1.  V hlubší pánvi vhodné do 

trouby rozehřejte olej. 
Orestujte na něm najemno 
nakrájenou cibuli 3 minuty. 
Přidejte nahrubo pokrájené 
papriky, na kousky 
pokrájený lilek s cuketou 
a prolisovaný česnek. 

2.  Zakryjte a duste 5 minut, 
2× promíchejte. Vsypte 
kmín, sůl a pepř.

3.  Přidejte na kostky 
pokrájená rajčata a šunku. 
Vmíchejte rajčatový protlak 
a zakryté 5 minut duste. 

4.  Mezitím předehřejte 
troubu na 200 °C. 

5.  V hotové směsi vytvořte 
důlky a do každého 
rozklepněte vejce. Dejte na 
3 minuty zapéct.

6.  Podávejte posypané 
nasekanou petrželí. 

KVĚTÁKOVÉ 
RIZOTO
s bio hovězím 
masem 

SUROVINY:
1 avokádo NP Bio
1 citron NP Bio
½ lžičky sušeného 
česneku
sůl
1 hrst čerstvého 
koriandru
2 lžíce 
slunečnicového 
oleje
250 g mletého 
hovězího 
polotovaru NP Bio
¼ lžičky mletého 
chilli
¼ lžičky římského 
kmínu

¼ lžičky mleté 
uzené papriky
pepř
1 květák
140 g řeckého 
jogurtu bílého (0 %)
80 g čedaru v celku
1 červená chilli 
paprička

POSTUP:
1.  Dužinu avokáda rozmačkejte vidličkou 

a vložte do misky. Přidejte šťávu 
z ½ citronu, sušený česnek, sůl, 1 lžíci 
nasekaného koriandru a promíchejte. 
Dejte stranou. 

2.  Na rozehřáté pánvi s 1 lžící oleje 
restujte za občasného míchání mleté 
hovězí maso 5 minut. Okořeňte, 
osolte a opékejte dalších 10 minut. 

3.  Z omytého květáku oberte růžičky, 
vložte do mixéru a pár vteřin 
promixujte.

4.  Připravte si další pánev, vlijte zbylý olej 
a květákovou rýži na něm 2 minuty 
orestujte. Zakápněte citronovou 
šťávou, osolte a opepřete.

5.  Na talíř servírujte květákovou rýži 
zasypanou orestovaným hovězím, 
obloženou lžící avokádového 
guacamole a lžící řeckého jogurtu. 
Nakonec posypte strouhaným 
čedarem, koriandrem, případně 
kolečky chilli papričky.

Chcete-li směs 
pikantnější, přidejte 
do ní špetku 
kajenského pepře. 

BEZ
 laktózy

30
min

4
porce BEZ

lepku
30
min

4
porce



22 2322 23

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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https://www.albert.cz/videorecepty


BIO NOVINKY
VÍCE PŘÍRODY, 
VÍCE CHUTI
Pochutnejte si na bio kvalitě 
výrobků, tak jak je příroda 
vymyslela. V prodejnách 
Albert najdete širokou 
nabídku bio potravin na 
jednom místě, z ekologického 
zemědělství zaručujícího tu 
nejvyšší kvalitu. Navíc bez 
kompromisu na kvalitě a za 
ceny nižší, než čekáte.

BIO OBĚD HOTOVÝ ZA PÁR MINUT.

JSEM V BIO KVALITĚ!

NATURE’S PROMISE BIO

VÝTEČNÉ TĚSTOVINY
Semolinové těstoviny a výtečná 
boloňská omáčka s hovězím 
masem, to je italská klasika, které 
je těžké odolat. Pomocí našich bio 
hotovek Nature’s Promise vykouzlíte 
skvělou večeři během chvilky, 
a navíc bez práce a nádobí.

LASAGNE

ŠPAGETY
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KUŘE NEBO ZELENINA, UMÍME OBOJÍ.

NATURE’S PROMISE BIO 
BUJÓNY
Zeleninový a kuřecí bujón v bio kvalitě. Neobsahují 
žádná barviva ani škodlivá aditiva. Jsou proto 
vhodné i pro nejmenší děti. Skvěle se hodí do 
polévek či jako základ do omáček.

NATURE’S PROMISE BIO 

CAMEMBERT
Jemný sýr s bílou plísní na povrchu vyniká svou 
charakteristickou chutí, která se postupně mění 
s jeho stárnutím, od jemné až po palčivou. 
Výtečný dezertní sýr v bio kvalitě.

NATURE’S PROMISE BIO

KEČUP JEMNÝ
Vyrobený ze surovin 
z ekologického zemědělství, 
potěší každého milovníka 
plné rajčatové chuti. 
Navíc bez přidaných 
konzervantů a bez lepku. 

NATURE’S PROMISE BIO

PŘESNÍDÁVKY
Rychlé a zdravé zeleninové 
pokrmy pod značkou 
Nature’s Promise pro vaše 
děti od ukončeného
6. měsíce v bio kvalitě.
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PODZIMNÍ 
DÝNĚ
už se kutálí
Zdálo by se, že nás můžete hodit do 
jednoho pytle. Ale to je omyl, každá 
z nás je jedinečná. Přivítejte dýňovou 
i halloweenskou sezonu v Albertově 
tržnici v našem velkém stylu.

RADY Z TRŽNICE 

Objevíme se v sezoně na konci léta 
a jako jedna z hlavních lahůdek 
podzimní zeleniny vydržíme až do 
Vánoc. Při nákupu vybírejte podle 
druhu, velikosti a neporušené zaschlé 
stopky, podle které poznáte, že jsme 
zralé.

Každá z nás skrývá trošku jinou 
dužinu a lišíme se v chuti. Skladujte 
nás na suchém a temném místě. 
Naporcované nás uložte ve fólii do 
lednice.

Tip na neplýtvání: Naše semínka 
nevyhazujte. Povařte je v osolené 
vodě 15 minut, následně osušte 
a pečte v troubě s olivovým olejem, 
solí a kořením dle chuti na 200 stupňů 
asi 20 minut.

1.

2.

3.
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NÁPADY DO KUCHYNĚ

1. Patison
Nezdám se, ale jsem také dýně. Pokud 
jsem ještě mladý, nemusíte mě ani 
loupat. Ale jsem-li velký a vyzrálý, 
odstraňte slupku, nařežte mě na plátky 
a můžete připravit vegetariánské řízečky.

2. Máslová dýně
Jsem jemná, s máslovooříškovými tóny. 
Díky měkké dužině se hodím do pyré, 
které je základem pro omáčky, polévky 
i krémy. Uvařenou mě rozmixujte třeba 
s vývarem, případně ještě před vařením 
můžete kousky opéct na troše oleje či 
másla. Výborná jsem také na pečení.

3. Sweet dumpling
Jsem skutečně nasládlá, proto šup se 
mnou do koláčů a jiných dezertů. Krásně 
zdobit budu i podzimní kuchyň, terasu 
nebo zahrádku. 

4. Mexická dýně
Jsem obr, který může dorůst do velikosti 
i mnoha desítek kilogramů. Má vodová 
dužina má nevýraznou chuť, proto 
mě použijte na krásná halloweenská 
strašidla. 

5. Dýně Hokkaidó
Mě poznáte na první pohled podle zářivě 
oranžové slupky. Hodím se do všech 
dýňových specialit, především na pečení 
a pyré. Dýňové pyré můžete také klidně 
zamrazit.

6. Špagetová dýně
Můžete si ze mě připravit bezlepkové 
zeleninové špagety, protože se má 
dužina po upečení rozpadá na vlákna. 
Rozpulte mě, vydlabte semínka, potřete 
trochou olivového oleje, osolte, opepřete 
a pečte v troubě. Upečenou dužinu pak 
naškrabejte vidličkou a promíchejte 
třeba s pestem.

4.
5.

6.
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Bylo nebylo, v jedné kuchyni se sešla maminka,  
táta i děti. A to teprve začala pravá legrace.  
Ten nalil kouzelné mléko, ten oškrábal králíkovu 
mrkvičku a ten nejmenší dal drakovi na veliké tělo 
moc dobré šupiny. A všichni uvařili spoustu dobrot.  
Celé království tak krásně vonělo a žilo šťastně  
po celý dlouhý den.

AVOKÁDOVÝ 
CHLEBÍK
s dračími 
ostny
a vejcem 
ptáka 
Ohniváka

SUROVINY:
2 avokáda NP Bio
1 citron NP Bio
sůl, pepř
4 krajíce Mistrovského 
chleba
4 křepelčí vejce
100 g tykvových semen

POSTUP:
1.  Rozkrojte avokáda, vyjměte pecku, 

vydlabejte lžící všechnu dužinu 
a rozmačkejte v míse vidličkou. Přidejte 
šťávu z citronu, osolte a opepřete.

2.  Připravte si krajíce chleba a opečte je 
v topinkovači. 

3.  Dejte vařit v kastrůlku vodu a křepelčí 
vejce opatrně vložte do vroucí vody. 
Nahniličko vařte křepelčí vejce 3 minuty. 

Uvařená vajíčka ihned zchlaďte 
studenou vodou a nechte v ní alespoň 
2 minuty odpočívat, aby šla skořápka 
dobře oloupat.

4.  Plátky opečeného chleba potřete 
rozmačkaným avokádem a nechte děti 
ozdobit je tykvovými semínky, která 
vytvoří na těle draka ostny. K dračímu 
chlebíku podávejte také připravené 
vajíčko ptáka Ohniváka.

CHIA PERLOVÁ KAŠE 
z náhrdelníku princezny 

SUROVINY:
500 ml mandlového mléka
2 kapky vanilkového aroma
1 lžíce medu
100 g chia semínek
125 g malin
125 g ostružin
1 lžička třtinového cukru
10 g pistácií nesolených
1 snítka čerstvé máty

POSTUP:
1.  Mléko s vanilkovým 

aroma a medem přiveďte 
v kastrůlku k varu.

2.  Přidejte chia semínka 
a odstavte z ohně. Přelijte 
do mističek a nechte 
hodinu chladit.

3.  Do menšího kastrůlku 
dejte 100 g malin a ostružin 
s troškou vody a třtinovým 
cukrem, vařte 10 minut.

4.  Malinovoostružinovou 
omáčku přelijte přes 
hotovou kaši. Zdobte 
čerstvými malinami, 
ostružinami, nasekanými 
pistáciemi a lístkem máty.

POHÁDKOVÉ
VAŘENÍ s dětmi

30
min

4
porce

+1
hod

chlazení
VEGET

VEGET

Foodstyling, fotografie: Petra Novotná
Redaktoři: Bára Nosková Mosorjaková, Hana Dybová, Naďa Fidrmucová
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45
min

4×
200 ml

ZELENINOVÁ 
POLÉVKA 
Hrnečku, vař

SUROVINY:
1 lžíce 
sezamového 
oleje NP Bio
5 g másla
½ cibule NP Bio
½ batátu
3 mrkve NB Bio
sůl

1 jablko NP Bio
300 ml vody
1 kostka 
zeleninového 
bujónu NP Bio
100 ml smetany 
na vaření (12 %)
1 listové těsto
1 vejce NP Bio

POSTUP:
1.  Na oleji spolu s máslem orestujte pokrájenou 

cibuli dosklovata. Vsypte kostky oloupaného 
batátu a mrkve. Osolte a restujte na mírném 
ohni 5 minut. Vsypte nakrájené jablko zbavené 
jádřince. Promíchejte a zalijte vodou. Přidejte 
rozdrobený bujón a vařte 10 minut.

2.  Odstavte z ohně a tyčovým mixérem rozmixujte 
dohladka. Vmíchejte smetanu a rozlijte do 
připravených hrníčků.

3.  Z listového těsta vykrojte 4 kruhy s průměrem 
asi o 0,5 cm větším než hrdla hrníčků. Jako 
šablonu použijte misku, kterou položte na těsto 
a nožem obkreslete. Okraje kruhů pomažte 
rozšlehaným vajíčkem.

4.  Každý kruh položte namazanou stranou na 
hrníček a přitlačte, aby nikde nezůstala mezera. 
Vajíčkem pomašlujte i těsto. Vložte do trouby 
předehřáté na 180 °C. Pečte 15 minut a kouzelné 
hrníčky s jedlou pokličkou jsou hotové.

RÝŽOVÝ 
NÁKYP
Křemílka 
a Vochomůrky

SUROVINY:
150 g kulatozrnné rýže 
sůl
500 ml plnotučného 
mléka
60 g másla
5 vajec
100 g cukru moučky
1 lžička skořice
10 blum

POSTUP:
1.  Rýži propláchněte, vsypte do litru 

vroucí osolené vody a 5 minut 
povařte. Mezitím přiveďte v dalším 
kastrůlku mléko k varu.

2.  Rýži slijte, vraťte do hrnce a zalijte 
vroucím mlékem. Osolte, zakryjte 
hrnec pokličkou a na mírném 
ohni vařte 10–15 minut. Občas 
promíchejte.

3.  Do uvařené rýžové kaše vmíchejte 
¾ másla a nechte ji zchladnout na 
pokojovou teplotu.

4.  Oddělte bílky od žloutků a cukr 
rozdělte na dvě poloviny. Žloutky 
a ½ cukru se skořicí našlehejte do 
husté a světlé pěny. Bílky ušlehejte 
se zbývajícím cukrem. 

5.  Vše smíchejte dohromady. 
Vymažte zapékací formičky 
máslem, nalijte do nich rýžovou 
směs a rozložte na ně očištěné 
měsíčky blum. 

6.  Pečte na 170 °C 50 minut. Po 
upečení nechte chladnout 
v otevřené troubě a nákyp jako 
z Pohádek z mechu a kapradí je 
hotový.

VEGET

VEGET
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ZELENINA
Z KOUZELNÉ 
ZAHRADY
s hořčičným dipem

SUROVINY:
1 květák
2 mrkve NP Bio
1 okurka NP Bio
1 řapíkatý celer
1 mix cherry rajčat
1 tvaroh odtučněný 
NP Bio
1 lžička plnotučné 
hořčice
1 hrst čerstvé 
hladkolisté petržele
sůl, pepř

POSTUP:
1.  Květák očistěte a zbavte listů i košťálu. Omytý dejte vařit 

do osolené vody. Aby si květák zachoval své cenné látky, 
vařte ho maximálně 5–7 minut za předpokladu, že je 
rozebrán na jednotlivé růžičky. Případně je ideální vařit 
ho jen na horké páře, kde bude hotový za 5–10 minut.

2.  Nechte děti oškrábat mrkev a okurku a ti starší je 
mohou i nakrájet na klínky nebo kolečka.

3.  Omyjte společně rajčátka i řapíkatý celer, který zbavte 
lístků, a děti je opět mohou nakrájet nebo nalámat na 
tyčinky. 

4.  V misce nebo hrníčku smíchejte tvaroh s hořčicí, 
petrželkou nebo jinými čerstvými bylinkami a dochuťte 
troškou soli či pepře. Děti si pak mohou čerstvou 
zeleninu namáčet do připraveného dipu.

VEGET20
min

4
porce

ČESKÉ 
pohádky

ISBN 978-80-00-05876-4

Pohádky na dobrou noc7
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CESTUJTE SPOLU DO SVĚTA 
ČESKÝCH POHÁDEK. 

Za body z nákupu nyní získáte se slevou krásné pohádkové knížky. 

Akce platí ve všech prodejnách Albert od 5. 8. 2020 do 22. 9. 2020 
nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Podrobnosti 
naleznete na stránkách http://www.albert.cz/pohadky nebo 
u informací prodejen. 

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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VEGET20
min

4
porce

ČESKÉ 
pohádky
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CESTUJTE SPOLU DO SVĚTA 
ČESKÝCH POHÁDEK. 

Za body z nákupu nyní získáte se slevou krásné pohádkové knížky. 

Akce platí ve všech prodejnách Albert od 5. 8. 2020 do 22. 9. 2020 
nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Podrobnosti 
naleznete na stránkách http://www.albert.cz/pohadky nebo 
u informací prodejen. 

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

http://www.albert.cz/pohadky


KUŘECÍ STEHÝNKO,
které miluje maxipes

SUROVINY:
20 g sušených 
brusinek 
250 g celozrnného 
kuskusu NP Bio
sůl, pepř
9 lžic olivového oleje
600 ml vody
150 g cherry rajčat 
NP Bio

1 hrst čerstvé máty
½ okurky NP Bio
1 citron NP Bio
2 balení kuřecích 
stehen s kostí a kůží 
NP Bio
½ hrsti petrželky
½ hrsti čerstvé bazalky

ŠPAGETY
s omáčkou 
z Popelčiny dýně

SUROVINY:
1 dýně Hokkaidó 
7 lžic olivového oleje
sůl, pepř
1 lžička sušeného tymiánu
½ lžičky sušené bazalky 
½ lžičky sušeného oregana

1 šalotka
200 ml krájených loupaných rajčat 
s příchutí bazalky
500 g celozrnných špaget NP Bio 
100 g mascarpone
20 g nesolených pistácií

Některým 
dětem nemusí 
chutnat pepř, 
proto s ním při 
vaření zacházejte 
opatrně, případně 
ho zcela vynechte.

POSTUP:
1.  Brusinky a kuskus vsypte do mísy. 

Osolte, opepřete a promíchejte 
s 1 lžící olivového oleje. Přelijte 
500 ml vroucí vody, zakryjte 
a nechte 5 minut odstát. 
Promíchejte.

2.  Po vychladnutí přimíchejte 
pokrájená cherry rajčata, ½ hrsti 
máty nasekané najemno, kostičky 
okurky a šťávu z ½ citronu. Nechte 
2 hodiny chladit.

3.  Po hodině chlazení salátu nasolte 
kuřecí stehýnka a vložte do zapékací 
mísy.

4.  V misce promíchejte zbylý olej 
s citronovou šťávou a nasekanými 
bylinkami. Směsí přelijte stehýnka, 
podlijte vodou, zakryjte a pečte na 
160 °C 45 minut. V průběhu pečení 
jednou obraťte. Zvyšte teplotu na 
180 °C a dopékejte 15 minut. 

5.  Pečené stehýnko podávejte 
s brusinkovým kuskusem.

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

34 35

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

POSTUP:
1.  Omytou dýni rozpulte a vydlabejte 

semínka. Do zapékací mísy vsypte 
dýni pokrájenou na měsíčky, 
zakapejte 3 lžícemi oleje, osolte, 
opepřete, zasypte sušenými 
bylinkami a promíchejte. Pečte 
15 minut na 180 °C. 

2.  Na 2 lžících olivového oleje 
zpěňte pokrájenou šalotku. Vlijte 
rajčata a nechte na mírném ohni 
probublávat.

3.  Špagety uvařte podle návodu, 

sceďte a nechte okapat.
4.  Většinu upečené dýně přendejte 

k rajčatové omáčce. Povařte 
5 minut, odstavte a tyčovým 
mixérem rozmixujte dohladka. 
Vmíchejte mascarpone, dle chuti 
a věku vašeho malého kuchtíka 
dosolte.

5.  Špagety podávejte přelité 
omáčkou, ozdobené kouskem 
pečené kouzelné dýně 
a posypané vyloupanými, 
nahrubo nasekanými pistáciemi. 

BEZ
 laktózy

120
min

4
porce

VEGET45
min

4
porce
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35
min

8×
200 ml

DÝŇOVOJABLEČNÁ 
PŘESNÍDÁVKA
z lesa Řáholce

SUROVINY:
500 g máslové dýně
1,5 kg jablek
400 ml kojenecké 
vody
1 citron
½ lžičky kurkumy
1 lžička skořice
4 lžíce javorového 
sirupu

POSTUP:
1.  Dýni a jablka oloupejte, zbavte jádřinců 

a nakrájejte na kostky. Dejte do hrnce, přidejte 
šťávu z jednoho citronu a kojeneckou vodu. 
Zprudka přiveďte k varu a následně ztlumte 
a vařte ještě 25–30 minut.

2.  Přebytečnou vodu slijte a uvařené ovoce 
rozmixujte do konzistence kašovité přesnídávky. 

3.  Na závěr dochuťte kořením a javorovým 
sirupem. Nechte vystydnout a přesnídávka pro 
malé Cipísky je hotová.

KRTKŮV DORT
s jahodami

60
min

1
dort

SUROVINY:
10 g másla
450 g mletých lískových 
ořechů
50 g kakaa
2 lžičky jedlé sody
6 vajec
100 ml mandlového 
mléka
150 g kefíru 
vanilkový extrakt
100 g hořké 73% čokolády 
Albert Excellent
6 lžic cukru
500 g mascarpone
500 ml smetany ke 
šlehání (30 %)
5 lžic moučkového cukru
500 g jahod 

POSTUP:
1.  Dortovou formu 

o průměru 24 cm 
vymažte máslem. 

2.  Mleté ořechy vložte do 
mísy. Přidejte kakao, 
sodu a promíchejte. Do 
suché směsi zamíchejte 
3 celá vejce, mandlové 
mléko, kefír, několik 
kapek vanilkového 
extraktu a vše dobře 
promíchejte. 

3.  Ve vodní lázni rozehřejte 
40 g čokolády. Připravte 
si 3 bílky, které 
vyšlehejte s 6 lžícemi 
cukru a opatrně 
zapracujte do těsta. 
Hotové těsto pečte 
v troubě 35–40 minut na 
175 °C.

4.  Mascarpone, smetanu, 
moučkový cukr a kapku 
vanilkového extraktu 

vyšlehejte dotuha. 
Nakonec zamíchejte 
nasekaný zbytek 
čokolády. Dejte chladit 
na hodinu do lednice. 

5.  Vychladlý korpus 
opatrně vydlabejte od 
středu pomocí lžíce. 
Podél celého obvodu 
nechte asi 1 cm silnou 
stěnu korpusu. 

6.  Jahody očistěte 
a rozpulte. Vyskládejte 
je na dno korpusu 
a naneste na ně 
krém, který vrchovatě 
zasypte nadrobeným 
vydlabaným korpusem, 
až se vytvoří celý krtinec. 
Hromadění sladké 
„hlíny“ klidně nechte na 
malých pomocnících. 
Dort dejte chladit před 
podáváním alespoň na 
3 hodiny. 

+4
hod

chlazení

BEZ
lepku

BEZ
lepku
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RECEPTY Z POHÁDKOVÉHO VAŘENÍ S DĚTMI 
SDÍLEJ FOTKU A VYHRAJ

JAK SOUTĚŽIT?

•  Přizvěte malé pomocníky do kuchyně  

a inspirujte se při společném vaření  

s pohádkovými dobrotami ze zářijového 

čísla Albert magazínu.

•  Vyfoťte, jak společně vaříte, či vaše 

pohádkově dobrá jídla. 

•  Fotku sdílejte v komentářích pod 

soutěžním příspěvkem na Facebooku 

Albertu, http://www.facebook.com/

albertceskarepublika, a to do 9. 9. 2020.

•  Tři nejlepší pohádkové recepty získají jako 

výhru dárkovou kartu na nákup v Albertu  

v hodnotě 1 000 Kč. 

•  Více informací o dárkové kartě na  

www.albert.cz/darkovakarta. 

Nejlepší vybrané fotografie oceníme 

dárkovou kartou, a navíc se objeví jako 

hvězdy v říjnovém čísle. 

Výherci z letního čísla  
v receptech z lesa i zahrady:

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

SOUTĚŽ O 3× 
DÁRKOVOU KARTU 

V HODNOTĚ 1 000 Kč

ALBERT JSTE VY

38 Petra K.
Ovoce ze zahrádky

Maude J.
Víkendová snídaně

Děkujeme za vaše 

letní recepty ve 

facebookové soutěži 

a gratulujeme 

výhercům  
k dárkové kartě. Klára L.

Okurková polévka s koprem

3× DÁRKOVÁ 

KARTA NA NÁKUP 

v Albertu

výhra

http://www.albert.cz
https://www.facebook.com/albertceskarepublika/
https://www.albert.cz/darkovakarta


Jak se zapojit?
Vyluštěte křížovku z aktuálního čísla a tajenku zašlete 
do 11. 9. 2020 na adresu redakce Albert magazínu: 
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte 
přímo do formuláře na webu www.albert.cz/tajenka. 
Výherce křížovky z letního čísla 2020: 
Marie Slámová, Švihov

KDO ZAZÁŘÍ 
s křížovkou

Léto je téměř pryč, a tak když začne 
pršet, vyluštěte si křížovku. Za 
správnou tajenku můžete vyhrát 
dárkovou kartu na nákup v síti 
prodejen Albert v hodnotě 300 Kč.
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Marcela VUONG

CHUTĚ RÁJE  
Z VIETNAMU
jednoduše uvařte 
doma

Foodstyling a text: Marcela Vuong
Fotografie: Tomáš Babinec

Do zářijového čísla magazínu jsme za 
poznáváním kuchyní z celého světa pozvali 
Marcelu. České jméno může klamat, ale 
jde o pravou znalkyni vietnamské kuchyně 
i kultury, protože z Vietnamu pochází její 
rodina. Naučte se s ní základní speciality, 
které hravě zvládnete s ingrediencemi 
z Albertu.

Ahoj! Jmenuju se Marcela Vuong. 
Jsem z druhé generace Vietnamců 
žijících v Česku, tzv. banánové dítě. 
Žlutá navenek, bílá uvnitř :) Moji 
rodiče přijeli do Československa 
v 80. letech. Odmalička miluju 
jídlo a hodně mě baví street food. 
V Čechách jsem založila své 
kuchařské kurzy, které začaly 
před pěti lety, kdy jsem je 
poprvé uspořádala doma pro 
své kamarády. Naučila jsem je 
pho a závitky, fotili jsme a sdíleli 
jídla a najednou mi začali psát 
různí lidé, ať je také naučím vařit 
vietnamskou kuchyni. Co mě na 
tom nejvíc baví? Láska k jídlu  
a že ji můžu sdílet. Jsem ráda, 
že vám můžu v Albert magazínu 
přiblížit naše tradice, kulturu  
a gastronomii. 
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NESMAŽENÉ 
ZÁVITKY 
Nem cuốn 
SUROVINY:
½ balení nudlí bún
1 balení rýžového papíru
1 avokádo
1 mrkev
½ okurky
1 salát Little gem
300 g krevet

1 hrst čerstvého 
koriandru
4 lžíce omáčky hoisin 
2 lžíce arašídového másla
1 stroužek česneku
½ chilli papričky
1 lžíce sezamového oleje

POSTUP:
1.  Nudle bún připravte podle návodu, sceďte a dejte je stranou. 
2.  Na každou rolku namočte rýžový papír do studené vody, nechte změknout. 

Avokádo, mrkev a okurku očistěte a nakrájejte na tenké proužky. Pak do 
rýžového papíru skládejte 1 list salátu, uvařené nudle, avokádo, mrkev, okurku, 
bylinky a čerstvé krevety. Rýžový papír přehněte, zabalte kraje a dorolujte.

3.  Arašídovou omáčku připravte smícháním omáčky hoisin, arašídového másla, 
nasekaného stroužku česneku, chilli a lžíce oleje. Vše povařte asi 8 minut  
v rendlíku.

4.  Hotové závitky namáčejte v arašídové omáčce.

30
min

4
porce
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20
min

4
porce

MANGOVÝ  
SALÁT
Nộm xoài

SUROVINY:
1 mango
1 mrkev
½ okurky
hrst mungo klíčků
hrst čerstvé máty
hrst čerstvého 
koriandru
1 lžíce sezamového 
oleje
300 g krevet

2 stroužky česneku
1 cm zázvoru
1 chilli paprička
40 ml rybí omáčky
sůl, pepř
60 ml horké vody
1 limeta
30 g třtinového cukru
1 lžička sezamu
150 g solených 
arašídů

POSTUP:
1.  Oloupané mango, mrkev a okurku nakrájejte na tenké nudličky a dejte 

do mísy.
2.  Přidejte mungo klíčky, nahrubo nasekanou mátu a koriandr.
3.  Na pánvi rozehřejte olej, přidejte celé krevety, plátky oloupaného 

stroužku česneku, najemno nasekaný zázvor a půlku chilli papričky  
a vše krátce orestujte, asi 3 minuty. Dochuťte 10 ml rybí omáčky, solí  
a pepřem. 

4.  Připravený mangový salát zalijte zálivkou, kterou připravíte smícháním 
horké vody, 30 ml rybí omáčky, šťávy z jedné limety, třtinového cukru, 
najemno nasekaného stroužku česneku a půlky chilli papričky. Vše 
promíchejte se sezamem a dochuťte solí a pepřem. 

5.  Arašídy opražte krátce nasucho na pánvi, nechte vychladnout a poté je 
nadrťte na větší kousky. Na salát naservírujte krevety a zasypte arašídy.
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ŠPÍZY  
Z MLETÉHO 
MASA
Nem Lụi 

SUROVINY:
500 g mletého masa mix
2 stroužky česneku
1 šalotka 
1 hrst čerstvého koriandru
2 lžičky třtinového cukru
2 lžíce rybí omáčky
2 lžíce sójové omáčky
10 stonků citronové trávy či špejle

POSTUP:
1.  Mleté maso dejte do mísy, přidejte 

rozmělněný česnek, nadrobno 
nasekanou šalotku, nasekaný 
koriandr, cukr, rybí omáčku, 
sójovou omáčku a vše důkladně 
prsty promíchejte.

2.  Maso rozdělte na 10 stejně 
velkých částí. Stonky citronové 
trávy ve spodní třetině na pár 
místech propíchněte nožem nebo 
naklepejte (aby se rozvoněla), 
případně použijte špejle,  
a s pomocí jemně navlhčených 
rukou je obalte ochuceným 
mletým masem.

3.  Maso grilujte nebo opečte na pánvi 
ze všech stran dozlatova, asi  
4 minuty z každé strany.

30
min

4
porce
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20
min

4
porce

KUŘECÍ SATAY
s arašídovou 
omáčkou

SUROVINY:
500 g kuřecích prsou
3 stroužky česneku
1 cm zázvoru
1 hrst čerstvého koriandru
1,5 lžíce třtinového cukru
2 lžíce rybí omáčky
3 lžíce sójové omáčky
2,5 lžíce arašídového másla
½ chilli papričky
50 ml kokosového mléka
40 ml vody

POSTUP:
1.  Kuřecí maso nakrájejte na kostičky a dejte do mísy. 

Přidejte 2 najemno nasekané stroužky česneku 
a zázvor, nahrubo nasekaný koriandr, ½ lžíce 
třtinového cukru, lžíci rybí omáčky, lžíci sójové 
omáčky a vše důkladně promíchejte a nechte 
odležet 30 minut. 

2.  Na arašídovou omáčku vložte do mixéru arašídové 
máslo, lžíci třtinového cukru, 2 lžíce sójové omáčky, 
lžíci rybí omáčky, oloupaný stroužek česneku, chilli, 
kokosové mléko, vodu a vše rozmixujte na hladkou 
omáčku.

3.  Naložené maso napichujte za sebe na jednotlivé 
špejle, grilujte nebo opékejte ze všech stran 
dozlatova a podávejte s arašídovou omáčkou.

+30
min na

odležení



JAK NA TO?
Podívejte se na videorecept:

albert.cz/videorecepty
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30
min

4
porce

BÚN BÒ NAM BÔ

SUROVINY:
400 g hovězího  
zadního bez kosti
4 lžíce rybí omáčky
sůl, pepř
3 stroužky česneku
1 lžíce rostlinného oleje
1 hrst mungo klíčků
1 mrkev
½ okurky
1 hrst čerstvého 
koriandru
150 g solených arašídů
1 balení nudlí bún
1 limeta
30 g třtinového cukru
½ chilli papričky

POSTUP:
1.  Maso nakrájejte na co nejtenčí 

plátky, přidejte 2 lžíce rybí 
omáčky, špetku soli a pepře, 
najemno nasekané 2 stroužky 
česneku a lžíci oleje. Nechte asi  
hodinu odležet. 

2.  Připravte si všechnu zeleninu 
nakrájenou na tenké nudličky, 
klíčky a nasekané bylinky. Arašídy 
opražte nasucho na pánvi  
a rozdrťte nahrubo v hmoždíři 
nebo válečkem.

3.  Nudle bún uvařte dle návodu na 

obalu a propláchněte následně 
studenou vodou, aby se nelepily. 

4.  Na rozpálené pánvi zprudka 
orestujte naložené maso  
a případně ještě dochuťte.

5.  Na zálivku smíchejte horkou 
vodu, 2 lžíce rybí omáčky, šťávu 
z 1 limety, cukr, ½ nasekané chilli 
papričky a nasekaný stroužek 
česneku.

6.  Do velké mísy vložte nudle, 
zeleninu, mungo klíčky, bylinky, 
maso a vše zalijte zálivkou. Na 
závěr posypte arašídy.

Nudle před podáváním ještě prohřejte propláchnutím 
v horké vodě. Pokud máte, dochuťte je nadrobno 
nasekanou citronovou trávou.

+60
min na

odležení

https://www.albert.cz/videorecepty
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Fíková  
BONBONIÉRA

ELIXÍR ŽIVOTA

ČERSTVÉ FÍKY 
rozveselí stolovníky
Hebký fialovozelený plod skrývá pod slupkou 
lahodnou červenou dužinu. Na rozdíl od sušených 
fíků mají ty čerstvé méně cukru. Jsou šťavnaté  
s jemně nasládlou chutí, bohaté na bílkoviny,  
vitaminy a minerály. 

ALBERT RADÍ,
JAK NA FÍKY:

BONUSOVÝ RECEPT NAVÍC 
najdete exkluzivně  
na webových stránkách:

albert.cz/videorecepty

•   Vybírejte měkké, zdravé plody.
•   Z omytých fíků odkruťte stopku  

a jezte je očištěné celé i se slupkou 
nebo je můžete rozpůlit a lžičkou 
konzumovat pouze dužinu. 

•   Hodí se k aromatickým sýrům i do 
dezertů.

https://www.albert.cz/videorecepty
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ELIXÍR ŽIVOTA

CHIA PUDINK 
s fíky

ALBERT RADÍ,
JAK NA FÍKY:

SUROVINY:
400 ml kokosového mléka
60 g chia semínek
30 g strouhaného kokosu
60 g medu

3 čerstvé fíky
300 g smetanového bílého  
jogurtu NP Bio
175 g zakysané smetany NP Bio
20 g mandlí (plátky)

POSTUP:
1.  Ve větší misce metličkou 

rozšlehejte kokosové mléko. 
Přisypte chia semínka, 
kokos, 20 g tekutého medu 
a opět promíchejte. 

2.  Ze 2 omytých čerstvých fíků 
odstraňte stopky  
a nakrájejte je podélně na 
plátky. Do každé sklenice 
prsty přitiskněte na sklo po 
2 až 4 plátcích. Rovnoměrně 
do sklenic naneste lžící chia 
směs. Chlaďte 2 hodiny.

3.  Nyní vyšlehejte jogurt se 
smetanou a 20 g tekutého 
medu. Naneste do sklenic 
na ztuhlá chia semínka.

4.  Zbylý fík rozčtvrťte a každý 
chia pudink ozdobte  
1 kouskem. Zasypte plátky 
mandlí a před podáváním 
ještě polijte medem. 

4×
250 ml

10
min

+2
hod

chlazení
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KROK
ZA KROKEM

hruskové
CHUTNEY

Chutney je v podstatě omáčka podobná džemu s pikantním 
kořením, která se používá k dochucení masa i vegetariánských 
jídel. Původem pochází z indické kuchyně, která hojně používá 
výrazná koření, jako skořice, chilli, kurkuma, badyán, hřebíček 
a mnoho dalších. 

DOMÁCÍ CHUTNEY 
s podzimními chutěmi

cibulové 
CHUTNEY

dýnové
CHUTNEY

48
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KROK
ZA KROKEM

1.  Připravte si omyté, očištěné 

a nakrájené hlavní suroviny. V tomto 

případě dýni, zázvor a cibuli.

DÝŇOVÉ 
chutney 
SUROVINY: 
1 malá dýně Hokkaidó
2cm kousek zázvoru
½ cibule 
3 lžíce slunečnicového oleje
100 g třtinového cukru 
sůl a pepř
100 ml bílého vinného octa
¾ lžičky kurkumy
¼ lžičky mletého 
muškátového květu
2 celé skořice
1 lžička hořčičného semínka

CIBULOVÉ
chutney
SUROVINY: 
1,5 kg červené cibule
1 červená chilli paprička
2 lžičky sušeného tymiánu
3 lžíce slunečnicového oleje
5 g másla
125 g ostružin
150 g třtinového cukru 
sůl
120 ml balsamikového octa
120 ml červeného vinného octa

HRUŠKOVÉ
chutney
SUROVINY: 
1 kg hrušek 
300 g rybízu
1 stroužek česneku 
150 g třtinového cukru 
sůl
2 lžíce červeného vinného octa
1 lžička mletého kardamomu
½ lžičky mletého chilli
½ lžičky mletého koriandru
¾ lžičky skořice

2.  Vše orestujte v hrnci na oleji 5 minut. 

3.  Zasypte cukrem a solí.

5.  Vsypte zbylé koření.

6. Duste doměkka 40–60 minut, podle použitých surovin. Vložte do sterilizovaných sklenic, uzavřete, otočte dnem vzhůru a nechte zcela vychladnout. 

4.  Podlijte octem a promíchejte.

400
ml

90
min

VEGET

700
ml

90
min

VEGET

600
ml

70
min

VEGET



Proč nakupovat maso v bio kvalitě? Pokud vám není 
lhostejné, v jakých podmínkách zvířata žijí a jakou 
kvalitu masa dostanete na talíř, určitě byste měli 
zbystřit u sortimentu bio produktů Nature’s Promise.

BIO KUŘE CELÉ

BIO MASO 
NATURE’S 
PROMISE
Záleží na tom, 
co kupujete

Můžete vybírat 
z různých druhů 
hovězího a kuřecího 
masa. Obaly 
bezpečně poznáte 
podle zelené barvy 
a označení logem 
Nature's Promise.

BIO KUŘECÍ 
JÁTRA CHLAZENÁ

BIO KUŘECÍ 
PŮLKA

BIO HOVĚZÍ ZADNÍ 
BEZ KOSTI

BIO KUŘECÍ 
PRSNÍ ŘÍZEK 
BEZ KŮŽE

BIO KUŘECÍ 
STEHNA 
S KOSTÍ 
A KŮŽÍ

BIO KUŘECÍ 
KŘÍDLA S KOSTÍ 

A KŮŽÍ

BIO HOVĚZÍ 
MASO NA GULÁŠ

BIO HOVĚZÍ 
POLOTOVAR

BIO 
HOVĚZÍ 
PŘEDNÍ 

BEZ KOSTI

BIO HOVĚZÍ PLÁTKY 
PŘÍRODNÍ

CHOV 
BIO KUŘAT 

•  Je podřízen welfare zásadám a kvalita života kuřat je výrazně vyšší než v běžných velkochovech.
•  Kuřata mají k dispozici venkovní výběhy, žijí na čerstvém vzduchu a mají dostatek volného prostoru. 
 Fyzická aktivita a pastva jsou rozhodující vlivy pro vyšší kvalitu bio kuřecího masa. 
 Kuřata žijí téměř třikrát déle než ta chovaná v běžných velkochovech.
•  Kvalitní přírodní bio krmivo neobsahuje antibiotika, hormony či geneticky modifikované suroviny.
•  Maso má výraznou chuť, je křehké a oproti kuřecímu z velkochovu vykazuje nižší obsah tuku 
 a škodlivých, tzv. nasycených mastných kyselin.
•  Maso obsahuje optimální množství bílkovin a je bohatým zdrojem selenu, fosforu, zinku a vitaminu B.

JAKÉ BIO 
MASO 
najdete  
v Albertu:

MASO MĚSÍCEMASO MĚSÍCE

5150
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SUROVINY:
4 lžíce slunečnicového oleje
sůl
4 kuřecí stehna s kostí a kůží NP Bio
2 šalotky
3 stroužky česneku NP Bio
3 snítky čerstvého tymiánu
2 červené papriky NP Bio
¼ lžičky pepře 
2 lžičky mleté papriky
70 g rajčatového protlaku
250 ml vody
1 kuřecí bujón NP Bio
500 g nových brambor
1 lžička hrubozrnné soli

30
min

4
porce

75
min

4
porce

TOAST 
s bio játry a sýrem

KUŘECÍ BIO 
STEHNA
v paprikovém ragú

POSTUP:
1.  V hrnci vhodném do trouby na 

rozpáleném oleji zprudka opečte očištěná, 
nasolená kuřecí stehna. Vyjměte a nechte 
stranou.

2.  Vsypte najemno nakrájenou šalotku, 
celé stroužky česneku, 2 snítky tymiánu 
a orestujte dosklovata. Přisypte nudličky 
papriky a opékejte 2 minuty. Osolte, 
opepřete, zasypte mletou paprikou, 
vmíchejte protlak, podlijte vodou 
a rozdrobte bujón. Promíchejte a vložte 
zpátky maso. Přiklopte a pečte na 160 °C 
po dobu jedné hodiny. 

3.  Brambory vařte 15 minut ve slupce, slijte. 
Po mírném vychladnutí nakrájejte podélně 
na polovinu a opečte v pánvi dozlatova. 
Osolte hrubozrnnou solí a opepřete. 

4.  Kuřecí stehna před dopečením odkryjte 
a pečte 10 minut odklopená na 180 °C.

5.  Podávejte s brambory, ozdobené 
tymiánem. 

SUROVINY:
1 lžíce slunečnicového 
oleje
10 g másla
1 cibule NP Bio
300 g kuřecích jater 
chlazených NP Bio
sůl, pepř
20 g vlašských ořechů
100 g bílého hroznového 
vína bez pecek
50 g baby špenátu
120 ml červeného vína
2 vejce NP Bio
100 g sýra gouda bloček
4 plátky Mistrovského 
chleba 

POSTUP:
1.  Do pánve vlijte olej a vložte máslo. Vsypte 

nudličky cibule a restujte 2 minuty. 
Přidejte očištěná játra, osolte, opepřete 
a opékejte 3 minuty. Vsypte nahrubo 
nasekané ořechy, rozpůlené kuličky 
hroznového vína a špenát. 

2.  Podlijte vínem a za stálého míchání nechte 
odpařit. Poté odstavte z ohně. 

3.  Vejce rozšlehejte a vsypte k nim najemno 
nastrouhaný sýr. 

4.  V troubě předehřáté na 200 °C gril 
rozpékejte 2 minuty na mřížce plátky 
chleba. Otočte, naneste cca 2cm vrstvu 
vaječnosýrové směsi, obložte játry a ještě 
5 minut zapékejte pod grilem.

MASO MĚSÍCEMASO MĚSÍCE

5352

V hypermarketech 
Albert zakoupíte 
červené víno 
Cabernet Sauvignon 
nebo Merlot 
v bio kvalitě. 

Máte-li po 
ruce hotový 
kuřecí vývar, 
použijte jej 
místo bujónu.



SUROVINY:
4 lžíce slunečnicového oleje
sůl
4 kuřecí stehna s kostí a kůží NP Bio
2 šalotky
3 stroužky česneku NP Bio
3 snítky čerstvého tymiánu
2 červené papriky NP Bio
¼ lžičky pepře 
2 lžičky mleté papriky
70 g rajčatového protlaku
250 ml vody
1 kuřecí bujón NP Bio
500 g nových brambor
1 lžička hrubozrnné soli

30
min

4
porce

75
min

4
porce

TOAST 
s bio játry a sýrem

KUŘECÍ BIO
STEHNA
v paprikovém ragú

POSTUP:
1.  V hrnci vhodném do trouby na 

rozpáleném oleji zprudka opečte očištěná, 
nasolená kuřecí stehna. Vyjměte a nechte 
stranou.

2.  Vsypte najemno nakrájenou šalotku, 
celé stroužky česneku, 2 snítky tymiánu 
a orestujte dosklovata. Přisypte nudličky 
papriky a opékejte 2 minuty. Osolte, 
opepřete, zasypte mletou paprikou, 
vmíchejte protlak, podlijte vodou 
a rozdrobte bujón. Promíchejte a vložte 
zpátky maso. Přiklopte a pečte na 160 °C 
po dobu jedné hodiny. 

3.  Brambory vařte 15 minut ve slupce, slijte. 
Po mírném vychladnutí nakrájejte podélně 
na polovinu a opečte v pánvi dozlatova. 
Osolte hrubozrnnou solí a opepřete. 

4.  Kuřecí stehna před dopečením odkryjte 
a pečte 10 minut odklopená na 180 °C.

5.  Podávejte s brambory, ozdobené 
tymiánem. 

SUROVINY:
1 lžíce slunečnicového 
oleje
10 g másla
1 cibule NP Bio
300 g kuřecích jater 
chlazených NP Bio
sůl, pepř
20 g vlašských ořechů
100 g bílého hroznového 
vína bez pecek
50 g baby špenátu
120 ml červeného vína
2 vejce NP Bio
100 g sýra gouda bloček
4 plátky Mistrovského 
chleba 

POSTUP:
1.  Do pánve vlijte olej a vložte máslo. Vsypte 

nudličky cibule a restujte 2 minuty. 
Přidejte očištěná játra, osolte, opepřete 
a opékejte 3 minuty. Vsypte nahrubo 
nasekané ořechy, rozpůlené kuličky 
hroznového vína a špenát. 

2.  Podlijte vínem a za stálého míchání nechte 
odpařit. Poté odstavte z ohně. 

3.  Vejce rozšlehejte a vsypte k nim najemno 
nastrouhaný sýr. 

4.  V troubě předehřáté na 200 °C gril 
rozpékejte 2 minuty na mřížce plátky 
chleba. Otočte, naneste cca 2cm vrstvu 
vaječnosýrové směsi, obložte játry a ještě 
5 minut zapékejte pod grilem.

MASO MĚSÍCEMASO MĚSÍCE

5352

V hypermarketech 
Albert zakoupíte 
červené víno 
Cabernet Sauvignon 
nebo Merlot 
v bio kvalitě. 

Máte-li po 
ruce hotový 
kuřecí vývar, 
použijte jej 
místo bujónu.



KURZ VAŘENÍ JAKO ZÁŽITEK
pro nejlepší kuchtíky Finále Zdravé 5
O celostátní kuchařské soutěži Finále Zdravé 5 jste už určitě 
četli v předchozích číslech Albert magazínu. Děti z celé České 
republiky se do ní mohly přihlásit se svými originálními 
svačinkami a soutěžit o několik výjimečných cen. Hlavní 
odměnou pro malé kuchtíky, kteří vyhráli, byl celodenní 
kurz ve vyhlášené škole vaření. Pojďte s námi nahlédnout 
pod pokličku kuchařského umění dětí i profíků.

Kurzy vaření ve škole Ola Kala v Praze proběhly na začátku léta ve 
dvou dnech, kdy nejprve připravovaly jídla mladší děti a pak ty starší. 
Kurz vedla Zuzana Kováč, která se specializuje na zdravé a moderní 
vaření s dětmi. Malí kuchtíci si připravili svěží a moderní recepty, které 
jim ukázaly nové chutě, postupy a suroviny. Také zjistili, že i doma 
se dá jednoduše a snadno uvařit lahodné jídlo, které je navíc zdravé 
a obsahuje všechny potřebné živiny.

Největší úspěch získal hamburger, který si děti připravily úplně samy 
včetně domácí kynuté housky. „Všechny nás opravdu překvapila jejich 
šikovnost. S přípravou všech jídel si hravě a s úsměvem poradily,“ dodává 
Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá 5. 

NADAČNÍ FOND

ALBERT

54

Více o nadačním fondu naleznete  
na www.nadacnifondalbert.cz

ZDRAVÁ 5 je projekt realizovaný  
Nadačním fondem Albert. Jeho cílem je 
hravou a zábavnou formou vzdělávat děti 
v oblasti zdravé výživy. Výukové programy 
je možné si objednat ZDARMA na webových 
stránkách www.zdrava5.cz, kde se dozvíte 
více informací.

http://www.zdrava5.cz
http://www.nadacnifondalbert.cz


ZÁBAVA PRO DĚTI

Ahoj děti, připravili 
jsme si pro vás malý 
ovocný kvíz. Tak jen 
s chutí do toho!

KDO POMŮŽE  
malému dinosaurovi?

Pomozte malému 
dinosaurovi najít 
všechna ovoce 
v bludišti na 
obrázku. Velcí 
počtáři mohou 
spočítat, kolik jich 
celkem nalezl.

BLUD IŠTĚ

KOL IK  
KUSŮ OVOCE

nasbírá
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Rychlá a chutná 
večeře do 15  minut

šetří váš čas

český původ masa

rychlá a jednodu
chá 

příprava

Rychlá a chutná 
večeře do1515 minut

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

inzerce

WWW.AGROLAJOGURTY.CZ

ŽIJE VE SKLE
I V PAPÍRU
ŽIJE VE SKLE

PÍRU

WWW.AGROLAJOGURTY.CZWWW.AGROLAJOGURTY.CZ

papírový
kelímek
400g

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.  

Novinka Agrola jogurt z jižních Čech bílý 400g  

k dostání pouze v hypermarketech Albert.

Halušky s brynzou zná snad každý, ale ochutnali jste je někdy  
s Olomouckými tvarůžky? A vepřové panence v listovém těstě 
právě tvarůžky dodají ten správný šmrnc.

Nevěříte? Tak se sami přesvědčte.
 
Recepty jsme čerpali z Tvarůžkové kuchařky, která je na trhu již třetím 
rokem a dočkala se už i dotisku. Obsahuje padesát tvarůžkových 
receptů rozdělených do osmi kapitol. Všechny recepty mají ovšem 
něco společného – využívají jedinečných vlastností Olomouckých 
tvarůžků, což je v prvé řadě nízký obsah tuku (pouze 0,4 %), nízká 
energetická hodnota a vysoký podíl bílkovin a minerálů.

Přejeme vám dobrou chuť!

www.tvaruzky.cz

1 vepřová panenka (přibližně 500 g), 40 g přepuštěného másla ghí,  
2 lžíce hořčice, 100 g Olomouckých tvarůžků, 1 cibule, 200 g žampionů, 
1 žloutek, plát listového těsta, olej na pečení

Panenku osolte a opepřete a zprudka ji na pánvi opečte na 
rozpáleném oleji, aby se pěkně zatáhla. Přesuňte na talíř, zakryjte 
alobalem a nechte ji vychladnout. 
Na pánvi rozpusťte ghí a opečte cibuli nakrájenou na kostičky.  
Po zhruba 5 minutách přidejte žampiony nakrájené také nadrobno 
a restujte do odpaření šťávy. Nechte vychladnout. Do středu 
vyváleného plátu listového těsta vyskládejte do pruhu podušené 
žampiony. Potom přidejte nakrájené tvarůžky, na ně položte 
opečenou panenku, kterou potřete hořčicí. Zabalte a spoje pečlivě 
slepte žloutkem. Přebytečné těsto odkrojte – můžete jím celý 
balíček ozdobit. Po každé straně píchněte do těsta vidličkou, aby  
z něj měla kudy unikat pára. Potřete celé žloutkem a dejte na 20 až 
30 minut péct do trouby při teplotě 200 stupňů.
Upečenou panenku nakrájejte na plátky a můžete hned podávat.

200 g Olomouckých tvarůžků, 700 g brambor, 300 g hladké mouky,  
1 vejce, 2 lžičky soli, 200 g slaniny, 2 cibule 

Oškrábané syrové brambory, nastrouhejte a vodu z nich nevylévejte. 
Vmíchejte vejce, mouku a osolte. Pokud bude potřeba, přidejte 
trochu mouky. Těsto by mělo být husté asi jako na bramborové 
knedlíky, záleží na typu brambor a obsahu škrobu. 
Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Těsto přesuňte 
do speciálního cedníku na halušky a protlačujte ho rovnou do 
vroucí vody. Halušky stačí vařit jen pár minut, hotové vyplavou 
na hladinu. Vyberte je děrovanou naběračkou, přesuňte do mísy 
a hned pokračujte s další várkou. Uvařené halušky promíchejte  
s nastrouhanými tvarůžky.
Slaninu nakrájejte na plátky a opečte na pánvi. Dejte ji prozatím 
stranou a na vypečeném tuku orestujte dozlatova cibule nakrájené 
na kolečka. Halušky rozdělte na talíře a na každou porci dejte 
bohatou dávku opečené slaniny a cibule. 

Proč nezkusit něco netradičně…

Vepřová panenka
se žampiony 
v křupavé krustě 

Tvarůžkové halušky  
s vypečenou chalupářskou 
slaninou 



Halušky s brynzou zná snad každý, ale ochutnali jste je někdy  
s Olomouckými tvarůžky? A vepřové panence v listovém těstě 
právě tvarůžky dodají ten správný šmrnc.

Nevěříte? Tak se sami přesvědčte.
 
Recepty jsme čerpali z Tvarůžkové kuchařky, která je na trhu již třetím 
rokem a dočkala se už i dotisku. Obsahuje padesát tvarůžkových 
receptů rozdělených do osmi kapitol. Všechny recepty mají ovšem 
něco společného – využívají jedinečných vlastností Olomouckých 
tvarůžků, což je v prvé řadě nízký obsah tuku (pouze 0,4 %), nízká 
energetická hodnota a vysoký podíl bílkovin a minerálů.

Přejeme vám dobrou chuť!

www.tvaruzky.cz

1 vepřová panenka (přibližně 500 g), 40 g přepuštěného másla ghí,  
2 lžíce hořčice, 100 g Olomouckých tvarůžků, 1 cibule, 200 g žampionů, 
1 žloutek, plát listového těsta, olej na pečení

Panenku osolte a opepřete a zprudka ji na pánvi opečte na 
rozpáleném oleji, aby se pěkně zatáhla. Přesuňte na talíř, zakryjte 
alobalem a nechte ji vychladnout. 
Na pánvi rozpusťte ghí a opečte cibuli nakrájenou na kostičky.  
Po zhruba 5 minutách přidejte žampiony nakrájené také nadrobno 
a restujte do odpaření šťávy. Nechte vychladnout. Do středu 
vyváleného plátu listového těsta vyskládejte do pruhu podušené 
žampiony. Potom přidejte nakrájené tvarůžky, na ně položte 
opečenou panenku, kterou potřete hořčicí. Zabalte a spoje pečlivě 
slepte žloutkem. Přebytečné těsto odkrojte – můžete jím celý 
balíček ozdobit. Po každé straně píchněte do těsta vidličkou, aby  
z něj měla kudy unikat pára. Potřete celé žloutkem a dejte na 20 až 
30 minut péct do trouby při teplotě 200 stupňů.
Upečenou panenku nakrájejte na plátky a můžete hned podávat.

200 g Olomouckých tvarůžků, 700 g brambor, 300 g hladké mouky,  
1 vejce, 2 lžičky soli, 200 g slaniny, 2 cibule 

Oškrábané syrové brambory, nastrouhejte a vodu z nich nevylévejte. 
Vmíchejte vejce, mouku a osolte. Pokud bude potřeba, přidejte 
trochu mouky. Těsto by mělo být husté asi jako na bramborové 
knedlíky, záleží na typu brambor a obsahu škrobu. 
Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Těsto přesuňte 
do speciálního cedníku na halušky a protlačujte ho rovnou do 
vroucí vody. Halušky stačí vařit jen pár minut, hotové vyplavou 
na hladinu. Vyberte je děrovanou naběračkou, přesuňte do mísy 
a hned pokračujte s další várkou. Uvařené halušky promíchejte  
s nastrouhanými tvarůžky.
Slaninu nakrájejte na plátky a opečte na pánvi. Dejte ji prozatím 
stranou a na vypečeném tuku orestujte dozlatova cibule nakrájené 
na kolečka. Halušky rozdělte na talíře a na každou porci dejte 
bohatou dávku opečené slaniny a cibule. 

Proč nezkusit něco netradičně…

Vepřová panenka
se žampiony 
v křupavé krustě 

Tvarůžkové halušky  
s vypečenou chalupářskou 
slaninou 

http://www.tvaruzky.cz
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V prodeji na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
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*Použita ovocná pyré, jejichž množství odpovídá 30 % ovoce v okamžiku výroby. ZKU
S T

AKÉ
 ...

NOVINKA

VYHRAJ KUP ČOKOLÁDU 
STUDENTSKÁ PEČEŤ.
1 ÚČTENKA = 1 ÚČAST V SOUTĚŽI.

ZADEJ ÚDAJE Z ÚČTENKY 
NA WWW.COKOREBEL.CZ.

VYHRAJ LÍSTKY 
ANEBO iPHONE 11.

1.

2.

3.

SOUTĚŽ PROBÍHÁ OD 1. 9. DO 30. 9. 2020. 
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.COKOREBEL.CZ.
DENNĚ LOSUJEME 50 VÝHERCŮ LÍSTKŮ DO 

KINA (1 VÝHERCE = 2 LÍSTKY) A PO SKONČENÍ 
SOUTĚŽE 3 VÝHERCE iPHONE 11.

100 LÍSTKU° 
DO KINA 
DENNE

3×
STYLOVÝ
iPHONE 11

inzerce_Albert_STP_JOJO_Svestka_CZ_217x249_02.indd   1 14.07.20   11:47

inzerce

Akce platí 26. 8. – 29. 9. 2020 ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

SLEVA - 20 %
NA VYBRANÉ VÝROBKY ZNAČKY VILEDA

ZNÁTE
Z TV
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OSLAVUJTE S NÁMI

25 let 25 let 

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert

školního

Zabal si

do batohu
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OSLAVUJTE S NÁMI

25 let 25 let 

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert

školního

Zabal si

do batohu
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To nejlepší z produkce moravských a českých vinařů si 
právě teď, ještě víc než kdy jindy, zaslouží vaši podporu. 
Dejte si s chutí vína v národních barvách!

Na život jako víno! Pijte zodpovědně

Podporujme vína 
z naší země

Hledejte
symbol

v národních
barvách

Hledejte

Vinari_2020_ALBERT_217x249.indd   1 22. Jul 2020   15:53
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K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.



KÁVY

PŘICHÁZEJÍ
I K VÁM DOMŮI K VÁM DOMŮ

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.



GRTW_1L_hola_217x249_P_albert.indd   1 21. 7. 2020   15:42:07

ZDROJ 
ROVNOVÁHY
°  PŘIROZENÝ ZDROJ 

MAGNÉZIA A VÁPNÍKU

°  PŘISPÍVÁ TĚLESNÉ 
A DUŠEVNÍ POHODĚ

°  BOJUJE PROTI 
STRESU A ODSTRAŇUJE 
PŘÍZNAKY ÚNAVY

°  NAVOZUJE ROVNOVÁHU 
ORGANISMU
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V OPTIMÁLNÍM
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O
M
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U

WWW.ZDROJROVNOVAHY.CZ � GEMERKACZ �         GEMERKAVODA

STN_GEMERKA_inzerat_Albert_magazin_217×122mm_200720.indd   1 22.7.2020   10:18:49

BLUE_S1_3PMS_LARGE (4" AND LARGER)

BLUE_S1_3PMS_MEDIUM (FOR USE 1.5" TO 4")

BLUE_S1_3PMS_SM (FOR USE .25" TO 1.5")

CYAN 0
MAGENTA 100

YELLOW 82
BLACK 0

CYAN 100
MAGENTA 42

YELLOW 0
BLACK 0

CYAN 100
MAGENTA 69
YELLOW 17

BLACK 3

To convert the Pepsi logo
to 4 - color process
please use these values;

PLEASE NOTE: IF A CIRCLE R ® IS WITH A LOGO IT 
SHOULD ALWAYS REMAIN AT 7PT NO MATTER 
WHAT SIZE THE LOGO IS REDUCED OR ENLARGED TO.

7pt R ®
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 VZNIKU PACHŮ
PŘEDCHÁZÍ

45 DNŮAŽ PO
DOBU
AŽ AŽ 
DOBDOB

NYNÍ 
ZA AKČNÍ 

CENY

Akce platí na vybrané produkty 
v hypermarketech Albert od 2. 9. do 29. 9. 2020.

inzerce

od spotřebitelů v nezávislém testu
NEJLEPŠÍ HODNOCENÍ

 FUNKCÍ

ÚČINNÝ
PROTI
MASTNOTĚ

EXTRA SILNÝ
PROTI
VODNÍMU KAMENI

ČISTIČ MYČKY

Rakouský expert 
na desinfekci 

už více než 120 let
*Virucidní účinnost proti obaleným virům (bovinní virová dirrhaea (BVDV), virus vakcínie (VACV), virus chřipky A)

ZABÍJÍ
AŽ 99,9%

A VIRŮ*
BAKTERIÍ

*Virucidní účinnost proti obaleným virům (bovinní virová dirrhaea (BVDV), virus vakcínie (VACV), virus chřipky A)
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EXTRA SILNÝ
PROTI
VODNÍMU KAMENI

ČISTIČ MYČKY

Rakouský expert 
na desinfekci 

už více než 120 let
*Virucidní účinnost proti obaleným virům (bovinní virová dirrhaea (BVDV), virus vakcínie (VACV), virus chřipky A)

ZABÍJÍ
AŽ 99,9%

A VIRŮ*
BAKTERIÍ

*Virucidní účinnost proti obaleným virům (bovinní virová dirrhaea (BVDV), virus vakcínie (VACV), virus chřipky A)



DOMÁCÍ SVATBA
jako nezapomenutelná 

pohádka
Trend malých domácích svateb se nezadržitelně 

rozrůstá a my mu fandíme! Co je víc než užít si svůj 
den D s nejbližší rodinou. Navíc v prostředí, které 

tak dobře znáte! Vyrazte na zahradu a připravte si 
svatební dezerty podle vašich snů při vůni čerstvě 

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

SUROVINY: 
750 g hladké mouky
100 g cukru krystalu
1 lžička soli
250 ml plnotučného 
mléka
70 g čerstvého droždí
5 vajec
500 g másla
250 g sádla
250 ml rumu
500 g cukru moučky

NÁPLŇ MAKOVÁ:
100 g mletého máku
100 ml plnotučného 
mléka
1 lžička skořice
1 lžička perníkového 
koření
1 lžíce rumu

NÁPLŇ TVAROHOVÁ:
250 g měkkého 
nízkotučného tvarohu 

1 vejce
1 lžíce cukru krupice
1 lžíce rozinek

NÁPLŇ POVIDLOVÁ:
200 g švestkových povidel
1 lžička skořice
1 lžíce rumu
špetka badyánu
1 lžíce strouhaného 
perníku

POSTUP:
1.  Do mísy dejte mouku, cukr a sůl a promíchejte. 
2.  Do vlažného mléka nadrolte droždí a promíchejte vidličkou. Tuto směs přilijte 

k moučné směsi. 
3.  Pak přidejte 5 žloutků a 2 bílky z vajec, 250 g nastrouhaného studeného másla  

a všechno sádlo. Vše zapracujte a uhněťte v robotu. Těsto rozdělte na 3 díly  
a nechte zabalené v potravinářské fólii uležet přes noc.

4.  Na makovou náplň: Mák uvařte se všemi ingrediencemi cca 20 minut na 
mírném ohni, až vše zhoustne.

5.  Na tvarohovou náplň: Z jednoho vejce oddělte žloutek od bílku. Použijte pouze 
žloutek. Tvaroh smíchejte se všemi ingrediencemi. Rozinky nechte stranou.

6.  Na povidlovou náplň: Povidla smíchejte se všemi ingrediencemi.
7.  Odleželé těsto vyválejte na pomoučené ploše na tloušťku cca 3 mm. 

Nakrájejte na čtverečky velké asi 4 × 4 cm. Doprostřed každého čtverečku 
nastříkejte cukrářským pytlíkem zvolenou náplň. Na tvarohovou ještě přidejte 
jednu rozinku. Čtvereček následně zabalte do šátečku. Pečte v troubě na 
180 °C cca 16 minut do zrůžovění.

8.  Po upečení potřete rumovým rozvarem – rum a 250 g másla spolu rozehřejte  
a touto směsí potírejte. Nakonec koláčky obalte v moučkovém cukru.

Nadýchané 
SVATEBNÍ 
KOLÁČKY

30
ks

180
min

+12
hod na
uležení

Klasika každé svatby a recept, který vám opravdu přijde 
vhod. Koláčky jsou hned krásně vláčné a vaši hosté si je 
zajisté oblíbí!
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SUROVINY: 
800 g jablek
4 lžíce třtinového cukru
1 lžíce skořice
špetka muškátového 
květu
špetka badyánu
1 citron NP Bio
120 g cukru krystalu
300 ml smetany ke 
šlehání (30 %)
20 g másla
sůl
50 g vlašských ořechů
50 g ovesných vloček

4
porce

180
min

Karamelové 
POHÁRY
s jablečným 
konfitem

POSTUP:
1.   Oloupejte 700 g jablek, zbavte je 

jádřinců a nakrájejte na kostičky 
1,5 × 1,5 cm.

2.   Smíchejte s třtinovým cukrem, 
skořicí, muškátovým květem  
a badyánem.

3.   Nastrouhejte kůru z bio citronu 
a vymačkejte šťávu. Vše dobře 
promíchejte a dejte do pekáčku. 
Jablka pečte na 200 °C  
cca 20–30 minut, až změknou  
a zkaramelizují. Vyndejte a nechte 
vychladnout. 

4.   Mezitím usušte jemně nakrájené 
plátky zbylého jablka rozprostřené 
na plechu s pečicím papírem 
v troubě na 160 °C  
cca 30–40 minut dle tloušťky.

5.   Na karamel si připravte pánvičku. 
Do ní vložte cukr krystal a nechte 
ho na plameni zkaramelizovat. 
Mezitím zahřejte 100 ml smetany 
ke šlehání v mikrovlnce do horka. 
Až cukr zkaramelizuje, stáhněte 
ho z plotny a pomalu postupně 
přilévejte za stálého míchání 
horkou smetanu, nakonec 
přidejte máslo a špetku soli. 
Nechte v misce vychladnout do 
pokojové teploty. 

6.   Připravte skleničky. Do  vložte 
jablka, pak lžíci karamelu. Na 
pánvi opražte nasekané vlašské 
ořechy spolu s vločkami a vsypte 
na karamel. Nakonec ušlehejte 
zbylou šlehačku dotuha a zakryjte 
jablky s karamelem. Vše ozdobte 
plátkem jablka.

jsem o iginál
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VEGET

Jablečný konfit můžete 
využít i do zmrzlinových 
pohárů.

Jablka voní všude kolem, 
proto jsme vymysleli 
dezert, který rozezní 
symfonii podzimních chutí 
s lehkým dotekem 
babího léta.



JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

POSTUP:
1.   Prosátých 400 g mouky 

smíchejte s cukrem a špetkou 
soli. Přidejte vychlazené 
máslo nakrájené na kostičky 
a zpracujte v drobenku. 
Nakonec vmíchejte ledovou 
vodu a vypracujte hladké 
těsto. Zabalené ve fólii nechte 
2 hodiny odležet v lednici. 

2.   Na pomoučeném vále těsto 
rozválejte na 3 mm tenký 
plát. Vykrajujte kolečka  
o průměru 6 cm. 

3.   Na ½ množství koleček 
vyskládejte pokrájené 
ostružiny. Do zbylých 

vykrájejte srdíčka. Mezi 
ostružiny vložte dřívko. 
Spodní vrstvu kolem 
ostružin pomažte po 
obvodu rozmíchaným 
vejcem. Přiklopte kolečkem 
s vykrojeným srdíčkem 
a vidličkou po stranách 
utěsněte. Nakonec potřete 
vejcem i shora. 

4.   Pečte na 180 °C 20–25 minut 
dle velikosti dozlatova. 

5.   Po upečení poprašte 
moučkovým cukrem.

SUROVINY: 
410 g hladké mouky
125 g cukru krupice
sůl
125 g másla
6 lžic vody
120 g ostružin
1 vejce 
2 lžíce moučkového cukru
dřívka na nanuky

OSTRUŽINOVÉ PÁJKY 
plné lásky

Pokud milujete letní 
koláče a nevíte, jak 
je zařadit na oslavu, 
máme pro vás ten 
nejroztomilejší tip. 
Nasaďte je na tyčku 
od nanuku!

16 
ks

120
min

+2
hod

chlazení
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VEGET

Jakmile pájky 
vychladnou, můžete je 
zabalit do celofánových 
pytlíčků jako výslužku.

http://albert.cz/videorecepty
http://albert.cz/videorecepty
http://albert.cz/videorecepty


SUROVINY: 
300 g hladké mouky
2 lžičky prášku do pečiva
100 g vlašských ořechů
650 g másla 
580 g cukru krupice
9 vajec 

200 g jogurtu řeckého typu
100 g tmavé čokolády (70 %)
100 g smetany ke šlehání 
(30 %)
200 g konzervovaných 
broskví
750 g mascarpone

POSTUP:
1.   Připravte si dvě dortové formy o průměru  

12 a 18 cm. V misce smíchejte prosátou mouku 
a prášek do pečiva, pak přidejte namleté vlašské 
ořechy. 

2.   V robotu ušlehejte 300 g másla spolu  
s 300 g cukru do pěny. Oddělte žloutky a bílky. 
Postupně po jednom přimíchávejte 6 žloutků, až 
vznikne hladká emulze. 

3.   V druhé míse ušlehejte 6 bílků do sněhu. K máslové 
směsi pomalu přimíchávejte moučnou směs. 
Nakonec vmíchejte jogurt a ručně zapracujte 
bílkový sníh. Pečte v troubě na 180 °C cca 50 minut.

4.   Nad vodní lázní rozehřejte čokoládu. Zahřejte 
smetanu k varu, dejte stranou a po třetinách 
přimíchávejte k rozpuštěné čokoládě. Čokoládovou 
směs zakryjte fólií a nechte vychladnout. 
Mezitím slijte broskve. Nálev použijte na potření 
jednotlivých korpusů, tak aby byly vlhké a vláčné. 
Broskve nakrájejte na kostičky 1 × 1 cm.

5.   V robotu vyšlehejte mascarpone se 100 g cukru a 
pak přidejte vychladlou čokoládovou směs a už jen 
stěrkou zapracujte na krém.

6.   Po upečení korpusy vyjměte z forem a nechte 
vychladnout. Pak rozkrojte na 3 třetiny. Jednotlivé 
třetiny potřete broskvovým sirupem, poté rozdělte 
na dva vnitřní korpusy nakrájené broskve. Pláty 
korpusu pomažte krémem, který jste si rozdělili 
na 4 porce. Vždy nejdříve namažte jeden korpus 
krémem, rozetřete a pak položte další část 
korpusu. Tento způsob opakujte, až budete mít 
všechny korpusy složené.

7.   Dort dejte vychladnout do lednice  
a připravte si máslový krém na obmazání dortu. 
Do mísy nad vodní lázeň dejte 3 bílky spolu s 180 
g cukru. Šlehejte, než se cukr úplně nerozpustí 
a docílíte lesklého sněhu. Ten pak přendejte do 
robotu a šlehejte na maximum až do vychladnutí. 
Poté po malinkých kouscích zašlehávejte 350 
g měkkého másla. Vznikne krásný lesklý bílý 
nadýchaný krém. Ten rovnou aplikujte pomocí 
paletového nože na obě patra dortu. Spodní patro 
vyztužte několika širokými brčky. Pod horní patro 
dejte podložku z tvrdého kartonu – můžete ho 
obalit potravinářskou fólií. Nahoru položte druhé 
patro a nechte přes noc vychladnout.
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Pokud chcete jednoduchým a originálním způsobem
připravit usazení hostů u svatební tabule, dejte
na každý talíř sladkou pusinku se jmenovkou
z ručního papíru. Recept na sněhové pusinky najdete
na webové stránce albert.cz/recepty/pusinky.

Tip na se ví ování



VEGET
25
porcí

180
min

+12
hod

chlazení

Polonahý
SVATEBNÍ DORT
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Na ozdobu použijte sušené 
květiny nebo větvičky 
ostružin.

Vláčné těsto, bohatá chuť
čokolády a ovoce. To je pravý
svatební dort, který si zamiluje
opravdu každý!
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