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Vaříme s dětmi
Pohádkově dobré recepty



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

Akce platí ve všech prodejnách Albert od 4. 8. do 21. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách.  
Více informací naleznete na www.albert.cz/pohadky nebo u informací prodejen.
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Naši milí zákazníci 
a čtenáři, 

žít zdravěji nikdy nebylo jednodušší díky tipům 
a radám ze zářijového čísla Albert magazínu  
i bio produktům, které hravě nakoupíte  
v Albertu. Připravili jsme pro vás celou paletu 
receptů slaných i sladkých, masových  
i vegetariánských, ale převážně bio. Tak začněte 
žít i jíst lépe i vy!
Při podzimním návratu do školních lavic  
i kanceláří se vykročí lépe s bio obědem do 
sklenice nebo do krabičky, který je navíc hotový 
do půl hodiny, a ve dnech svátečních si uvařte 
osvědčené klasiky, jako kuře na paprice nebo 
kyjevské řízky, a navíc v bio kvalitě. Uvidíte, že 
budou chutnat ještě lépe!
Jako hosty do kuchyně jsme v září přivítali tři 
sympatické food blogerky, které uvařily podle 
své chuti bio oběd o dvou chodech a také 
prozradily, proč vlastně bio produkty samy 
nakupují.

I pro děti je toho během září v magazínu  
i Albertu připravena spousta. Na ty menší čeká 
při nákupu aktuální kolekce večerníčkových 
pohádek na dobrou noc, které díky sběratelské 
kampani pořídíte, jak se říká, za hubičku, a větší 
školáci ocení praktický smart batoh do školy.  
A uvařit s vámi mohou všichni zábavné recepty, 
jako řezy včelích medvídků, Rákosníčkovy 
zelené lívance nebo kouzelné tyčinky na dračí 
hlad, které jsou navíc pohádkově dobré.  
Na konci čísla pak určitě dolistujte až k rubrice 
Sladká tečka, kde ve stínu jabloní, hrušní  
a ostružiní čekají výtečná domácí povidla.

Ať se vám žije s chutí.

 Váš Albert

Editorial

http://www.reklamama.cz
mailto:albertmagazin@albert.cz
http://www.butlers.cz
http://www.albert.cz/magazin-albert
https://www.facebook.com/albertceskarepublika/
https://www.instagram.com/albertceskarepublika/
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Bylinkové
           ČAJE

NAKUPUJTE BIO

Ochutnejte nezaměnitelnou 
chuť a plnou vůni kvalitních  
bio čajů z bylin vypěstovaných 
bez použití pesticidů 
a chemických hnojiv. Jemný 
heřmánkový čaj vám uleví při 
zánětech a pomůže při relaxaci.  
Osvěžující máta působí  
příznivě na zklidnění trávení 
i celého organismu.

Zdravé
         JOGURTY

NAKUPUJTE BIO

Bílé jogurty představují 
skvělou kombinaci 
prospěšných živin 
a jsou bohatým zdrojem 
vápníku i bílkovin. 
Vyzkoušejte proto nový 
bifido jogurt s vyšším 
obsahem živých kultur 
nebo si pochutnejte na 
hustém a krémovém bio 
jogurtu s obsahem tuku 
10 %. 

Ještě více
         MASA

V Albertu je pro nás důležité, abyste 
měli možnost nakoupit většinu 
základních surovin také v bio kvalitě. 
Proto je tu nová rozmanitá řada bio 
kuřecího a krůtího masa. Klasické 
prsní řízky jsou jistota, ale ochutnejte 
třeba kuřecí nugetky, krůtí burger 
nebo už připravené obalované kuřecí 
řízky, a mějte tak ještě více času 
pro sebe a svou rodinu. Jezte jen ty 
nejlepší suroviny v bio kvalitě.

Bio krůtí burger 
Nature‘s Promise 200 g

Bio krůtí prsní řízky 
Nature‘s Promise 300 g

Bio kuřecí spodní stehna 
Nature‘s Promise 450 g

Bio kuřecí nugetky obalované 
Nature's Promise 220 g

Nature’s Promise  
Bio mátový čaj

Nature’s Promise  
Bio heřmánkový čaj

Nature’s Promise  
Bio bílý jogurt

Nature’s 
Promise Bio 

smetanový bílý 
jogurt

V září by vám neměla v Albertu uniknout spousta bio novinek v produktech pod značkou Nature’s 
Promise. Určitě řada z vás ocení nové bio kuřecí a krůtí maso, a to nejen prsní řízky, ale i další 
speciality, jako kuřecí nugetky nebo krůtí burgery. Se začátkem školního roku je tu zpět oblíbená 
sběratelská kampaň na pohádkové knížky pro děti na dobrou noc. Nebo sbírejte body na chytré 
batohy do práce i do školy. V září se zkrátka vyplatí zastavit ve vašem Albertu.             i další  

čerstvé zprávy
Z ALBERTU

Zjistěte více informací o našem bio mase v rubrice Rady řezníka na straně 44.

Zprávy
Z ALBERTU
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Více info na www.naturespromise.cz

Čas na kávu 
PERLA          AROMA

CHVILKA PRO SEBE

Vyvážená a aromatická 
bio káva Perla je 
pěstovaná s respektem 
k přírodě. Plantáže jsou 
chráněny před jakýmkoliv 
zásahem chemikálií 
a jiných nežádoucích 
látek. Nedochází tak ke 
znečištění půdy, vody ani 
vzduchu. Díky tomu si 
ji i vy můžete vychutnat 
s ještě lepším pocitem 
a chutí. Nově i jako 
instantní káva.

http://www.naturespromise.cz
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CENA PRO  MŮJ ALBERT  

2 390,-

Akumulátorový 
VYSAVAČ

S věrnostní aplikací Můj Albert 
můžete opět získat HIT měsíce za 
neopakovatelnou cenu. Vysavač 
Leifheit Rotaro PowerVac 2 v 1 
obsahuje navíc integrovaný ruční 
vysavač a je bezdrátový. Na jedno 
nabití vydrží až 40 minut, používá 
bezsáčkovou technologii s filtrem 
a díky 4 předním LED diodám vám 
žádná nečistota neunikne.

Leifheit Akumulátorový vysavač 
Rotaro PowerVac 2 v 1 20 V

Pohádkové knížky
NEBO CHYTRÉ BATOHY?

SBĚRATELSKÁ KAMPAŇ V PLNÉM PROUDU

S návratem do školky i do školy je tu už 
pravidelná podzimní sběratelská kampaň, 
ve které si můžete rozšířit svou sbírku 
dětských pohádkových knížek, tentokrát 
s roztomilými hrdiny z večerníčkových 
pohádek. Rumcajs a Manka, Malá 
čarodějnice nebo Bob a Bobek získávají 
srdce čtenářů už po celé generace. Pro 
větší školáky, studenty i pro vás do práce 
jsou tu pak chytré batohy, se kterými 
budete mít u sebe přehledně a v bezpečí 
vše, co potřebujete pro svůj nabitý den. 7

BATOH  
TOWN 

BATOH  
BUSINESS 

  SBÍREJTE BODY NA

 ESKÉ POHÁDKY
A CHYTRÉ BATOHY

PLATÍ OD 8. 9. DO 12. 10. 2021.MĚSÍCEHIT

Více info na www.naturespromise.cz

Cena bez bodů:  
1 990 Kč

799,90 Kč
+ 10 BODŮ

SLEVA 60 %

Cena bez bodů:  
1 690 Kč

599,90 Kč
+ 10 BODŮ

SLEVA 65 %

Cena bez 
bodů: 349 Kč

89,90 Kč
+ 10 BODŮ

SLEVA 74 %



Lokální dodavatel Strudo 
V ALBERTU

Je tu další z představení našich lokálních dodavatelů z Albertu. 
Tentokrát vám rozmanité dýně v Albertu pěstuje a dodává 
p. Rudolf Starý, který se pěstování zeleniny věnuje coby soukromý 
zemědělec již 25 let. Za tu dobu se stal průkopníkem na poli 
pěstování dýní. Mezi jeho nejvyhlášenější zeleninu patří dýně 
Hokkaidó, dýně špagetová, dýně máslová, dýně Sweet dumpling,  
dýně okrasná a v neposlední řadě dýně mexická neboli 
halloweenská.

>   obsahuji také spoustu 
vitaminů jako Hokkaidó. 
Jsem oblíbená na 
dekorace a vydlabávání, 
ale málokdo ví, že moje 
dužina je tak chutná. 
Obsahuji více vody, 
a proto se hodím třeba 
do polévek nebo jako 
náplň koláčů.

Dýně mexická

>   mé jméno vystihuje, jak mě můžete použít, třeba  
na dýňové špagety. Obsahuji důležitý prvek draslík 
pro správnou funkci nervů, svalů a srdce.

Dýně špagetová 

TO NEJLEPŠÍ  
NAJDETE TAM,  

KDE ŽIJETE
Se zářím už se hrnou od našich 

lokálních dodavatelů vykutálené 
dýně. Každá je jiná, a přesto 

všechny zdravé a úžasně chutné 
do slaných i sladkých jídel. 
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SUROVINY:
500 g dýně Hokkaidó
500 g dýně mexické
500 g dýně špagetové
3 lžíce olivového oleje

sůl, pepř
1 lžička chilli vloček
100 g ostružin
3 ks fíků
1 lžička balsamika

1 lžička medu
100 g vlašských ořechů
200 g rukoly
200 g balkánského sýra

POSTUP:
1.  Dýně očistěte a nakrájejte na podlouhlé 

měsíčky. Rozprostřete je na plech, přelijte 
olivovým olejem, osolte, opepřete a přidejte 
chilli vločky. Vše dobře promíchejte a dejte péct 
do trouby předehřáté na 200 °C na 50 minut.

2.  Ostružiny a fíky omyjte pod tekoucí vodou. 
Rozkrojte ostružiny na půlky a fíky na čtvrtiny. 

Rozehřejte pánev a vsypte ostružiny a fíky. 
Přidejte balsamiko, med a rychle orestujte. 
Pak ovoce přendejte do misky a nechte 
vychladnout.

3.  Na talíře rozdělte pečené dýně, restované 
ovoce, nalámejte vlašské ořechy a posypte jimi 
salát. Nakonec přidejte opláchnutou rukolu 
a nalámejte balkánský sýr.

TRIO DÝŇOVÝ SALÁT  
s podzimním ovocem a ořechy

4
porce

40
min

>   obsahuji vlákninu  
a vitamin A, E.  
jsem nízkokalorická 
a kromě sodíku 
jsem také zdrojem 
betakarotenu.

Dýně Hokkaidó

VEGET
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Tržnice  
U ALBERTA



Pojďte si s námi připravit 
rychlé obědové menu, 
které navíc díky Albertu 
uvaříte v bio kvalitě!

NP Bio = zkratka pro produkty pod značkou Albertu Nature‘s Promise Bio

10

Rychlé 
RECEPTY

  rychlé 
recepty

DO 30 MINUT
DO PRÁCE  

I ŠKOLY

TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
1 sladká paprika NP Bio
4 mrkve NP Bio
2 avokáda NP Bio
390 g cherry rajčat NP Bio
2 cukety NP Bio
1 žlutá cibule NP Bio
2 stroužky česneku NP Bio
1 červená cibule
2 červené řepy NP Bio
2 cm zázvoru
1 bio brokolice
120 g mixu salátu s mrkví 
NP Bio
1 kapusta

OVOCE 
3 citrony NP Bio
4 banány NP Bio
1 hruška
2 jablka skládaná NP Bio

BYLINKY
2 hrsti čerstvého koriandru
hrst mikrobylinek
2 snítky čerstvého tymiánu
3 hrsti čerstvé hladkolisté 
petržele

MLÉČNÉ VÝROBKY:
110 g bio másla
160 g hummusu NP Bio
200 g tvarohu odtučněného 
NP Bio
2 vejce NP Bio
300 ml polotučného mléka 
NP Bio
2 sýry camembert NP Bio
250 g zakysané smetany  
NP Bio

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:
400 g kuřecích prsou NP Bio
460 g hovězího polotovaru 
NP Bio
400 g hovězího zadního bez 
kosti NP Bio

SPÍŽ: 
OCHUCOVADLA 
2 kostky kuřecího bujónu  
NP Bio
200 g celozrnného kuskusu 
NP Bio
8 lžic olivového oleje NP Bio
3 lžíce javorového sirupu  
NP Bio
1 lžíce kokosového cukru  
NP Bio
2 hrsti vlašských ořechů
2 lžíce hrubozrnné hořčice
hrst sušených brusinek

KOŘENÍ 
1 lžička sušeného bio tymiánu
sůl
pepř
1 lžička bio kari koření
1 lžička římského kmínu
1 lžička mleté bio skořice

TRVANLIVÉ 
240 g rýže basmati bílé NP Bio
200 g sterilované kukuřice 
NP Bio
100 g pohankové mouky  
NP Bio

ALBERTOVA PEKÁRNA:
4 plátky proteinového chleba 
s kysaným zelím NP Bio
4 pšeničné tortilly

Nákupní seznam
Z ALBERTU

Fotografie: Lucie Čermáková, Vladimír Cimický
Foodstyling: Zuzana Štěpničková / Text: Adéla Srbová

S KAŽDÝM PRODUKTEM
NATURE’S PROMISE A BIO 

ZÍSKÁTE VŽDY 
KREDIT NAVÍC



POSTUP:
1.  Do hrnce vlijte vodu, přiveďte ji k varu  

a přidejte kostky bujónu. Vše promíchejte. 
Do větší mísy vsypte kuskus. Papriku omyjte, 
očistěte a nakrájejte na malé kostičky. Papriku 
přidejte ke kuskusu a zalijte polovinou vývaru. 
Mísu přikryjte pokličkou a nechte 10 minut 
odstát, až se vývar vsákne. 

2.  Mrkev omyjte, očistěte a nakrájejte na kolečka. 
Rozpalte pánev a mrkev v ní zprudka nasucho 
orestujte. Pak stáhněte plamen a opatrně 

zalijte zbylým půl litrem vývaru. Takto vařte po 
dobu 10 minut. Nakonec sundejte z plotny  
a přidejte máslo pro zjemnění.

3.  Avokádo rozpulte, zbavte pecky, oloupejte 
a nakrájejte na plátky. Pokapejte citronovou 
šťávou, osolte a opepřete. Rajčata omyjte  
a nakrájejte na půlky.

4.  Připravte 4 vyšší zavařovací sklenice. Postupně 
do nich vrstvěte uvařený kuskus, mrkev, plátky 
avokáda a rajčátka. Nakonec přidejte čerstvý 
koriandr a dobře zašroubujte víčko.

SUROVINY:
1 l vody
2 kostky kuřecího bujónu NP Bio
200 g celozrnného kuskusu NP Bio 

1 sladká paprika NP Bio
4 mrkve NP Bio
40 g bio másla
1 avokádo NP Bio

1 citron NP Bio
150 g cherry rajčat NP Bio
2 hrsti čerstvého koriandru 
sůl, pepř

KUSKUSOVÝ SALÁT  
do sklenice

4
porce

20
min

11

Rychlé 
RECEPTY

KREDIT
NAVÍC1

1 porce obsahuje: ENERGIE: 374 kcal, 19 % / SACHARIDY: 42 g, 16 % / TUKY: 18 g, 29 % / BÍLKOVINY: 9 g, 13 %



1 porce obsahuje: ENERGIE: 398 kcal, 20 % / SACHARIDY: 28 g, 11 % / TUKY: 28 g, 44 % / BÍLKOVINY: 12 g, 17 %

KREDIT
NAVÍC1

12

Rychlé 
RECEPTY

           CUKETOVÁ 
POLÉVKA s obloženým 
chlebíčkem

4
porce

30
min

SUROVINY:
2 cukety NP Bio 
1 žlutá cibule NP Bio
2 stroužky česneku NP Bio
3 lžíce olivového oleje NP Bio
sůl, pepř
1 lžička sušeného bio tymiánu
200 g sterilované kukuřice NP Bio
1 červená cibule 
30 g bio másla 
1 lžíce javorového sirupu NP Bio
4 plátky proteinového chleba  
s kysaným zelím NP Bio
160 g hummusu NP Bio
240 g cherry rajčat NP Bio
hrst mikrobylinek 

POSTUP:
1.  Cukety dobře omyjte, podélně rozkrojte  

a pak nakrájejte na tenká půlkolečka. Cibuli 
oloupejte a nakrájejte na kostičky, oloupené 
stroužky česneku prolisujte. 

2.  Do většího hrnce vlijte olej a rozpalte ho. 
Vsypte cuketu, cibuli a česnek a vše orestujte. 
Osolte a opepřete. Zalijte 1,5 litrem vody 
a přiveďte k varu. Vařte 12 minut.

3.  Kukuřici slijte z nálevu a přidejte do polévky. 
Vše rozmixujte do krémové konzistence 
tyčovým mixérem.

4.  Červenou cibuli oloupejte a nakájejte na 
proužky. Na pánvi rozpalte máslo  
a vsypte cibuli. Osolte, opepřete a zalijte 
sirupem. Za stálého míchání nechte cibuli 
zkaramelizovat a pak hned přendejte do 
misky, kde ji nechte vychladnout.

5.  Plátky proteinového bio chleba natřete 
hummusem. Cherry rajčátka omyjte  
a nakrájejte na plátky a chleby jimi ozdobte. 
Navrch přidejte karamelizovanou cibulku  
a mikrobylinky.

VEGET



1 porce obsahuje: ENERGIE: 606 kcal, 30 % / SACHARIDY: 36 g, 14 % / TUKY: 44 g, 70 % / BÍLKOVINY: 19 g, 27 %1 porce obsahuje: ENERGIE: 462 kcal, 23 % / SACHARIDY: 39 g, 15 % / TUKY: 18 g, 29 % / BÍLKOVINY: 36 g, 51 %

KREDIT
NAVÍC1

SUROVINY:
2 ks červené řepy NP Bio 
200 g tvarohu odtučněného NP Bio
sůl, pepř
400 g kuřecích prsou NP Bio
1 lžíce olivového oleje NP Bio
2 snítky tymiánu 
1 citron NP Bio
4 pšeničné tortilly 
2 hrsti čerstvé hladkolisté petržele 
1 avokádo NP Bio
2 banány NP Bio
1 lžíce kokosového cukru NP Bio
700 ml vody

POSTUP:
1.  Řepu omyjte, oloupejte, nakrájejte na 

kostky 2 × 2 cm a dejte do středního 
hrnce. Zalijte vodou, přiveďte k varu 
a vařte 15 minut. Pak vodu sceďte  
a řepu nechte vychladnout. Přendejte 
do mísy spolu s tvarohem. Osolte, 
opepřete a rozmixujte tyčovým mixérem 
dohladka. 

2.  Mezitím, co se vaří řepa, nakrájejte kuřecí 
prsa na nudličky, osolte a opepřete. 
Na pánvi rozehřejte olivový olej a kuře 
opečte dozlatova. Pak posypte tymiánem 
a nastrouhanou citronovou kůrou a dejte 
stranou.

3.  Tortilly pomažte z jedné strany 
připravenou řepovou pomazánkou, 
přidejte opečené maso a snítky čerstvé 
petrželky. Jeden konec tortilly ohněte 
směrem dovnitř jako dno wrapu. Poté 
protilehlé strany zarolujte. Zabalte do 
pečicího papíru a převažte provázkem.

4.  Avokádo rozpulte, zbavte pecky, oloupejte  
a nakrájejte na kousky. Ty dejte do odměrky. 
Banány oloupejte a nakrájejte k avokádu. 
Přisypte cukr, zalijte vodou a vše tyčovým 
mixérem rozmixujte na hladké smoothie. 
Přelijte do sklenic.

Sbírejte body v kampani na 
krásné chytré batůžky na  
www.albert.cz/batohy

          KUŘE V TORTILLE  
a avokádové smoothie

4
porce

30
min

13

Rychlé 
RECEPTY

http://www.albert.cz/batohy


KREDIT
NAVÍC1

1 porce obsahuje: ENERGIE: 435 kcal, 22 % / SACHARIDY: 51 g, 20 % / TUKY: 13 g, 21 % / BÍLKOVINY: 31 g, 44 %

Doplňte svůj oběd o zdravý 
nápoj kombucha z řady 
Nature’s Promise Bio.

         HOVĚZÍ  
KULIČKY  
s rýžovým  
salátem

4
porce

30
min

SUROVINY:
240 g rýže basmati bílé NP Bio
460 g hovězího polotovaru NP Bio 
1 vejce NP Bio
1 lžička bio kari koření
1 lžička římského kmínu
sůl
2 cm zázvoru
1 bio brokolice
pepř
hrst petrželky

POSTUP:
1.  Rýži propláchněte pod tekoucí 

vodou a uvařte dle návodu na obalu. 
Hovězí maso dejte do mísy, přidejte 
vejce, kari, římský kmín a sůl. Vše 
promíchejte a ze směsi vytvarujte 
stejně velké kuličky.

2.  Na tuku v pánvi opečte postupně 
všechny masové kuličky. Kuličky 
vyndejte na talíř s papírovým 
ubrouskem, aby nasákl přebytečnou 
mastnotu.

3.  Zázvor oloupejte a nastrouhejte. 
Brokolici opláchněte a nakrájejte na 
malé růžičky. Osolte, opepřete  
a spolu se zázvorem opražte zprudka 
na pánvi. Pak spolu se slaninou 
přidejte k rýži a vše promíchejte.

4.  Do 4 obědových krabiček rozdělte 
rýži s brokolicí, vložte masové kuličky 
a ozdobte petrželkou.

14

Rychlé 
RECEPTY

BEZ
lepku



KREDIT
NAVÍC1

1 porce obsahuje: ENERGIE: 368 kcal, 18 % / SACHARIDY: 22 g, 9 % / TUKY: 22 g, 35 % / BÍLKOVINY: 24 g, 34 %

          POHANKOVÉ PALAČINKY
s bio camembertem 
SUROVINY:
100 g pohankové mouky NP Bio
1 vejce NP Bio
300 ml polotučného mléka NP Bio
sůl
2 sýry camembert NP Bio
1 hruška 
40 g bio másla
1 lžíce olivového oleje NP Bio
150 g zakysané smetany NP Bio
120 g mixu salátů s mrkví NP Bio
2 banány NP Bio
2 jablka skládaná NP Bio
hrst vlašských ořechů 
1 lžíce javorového sirupu NP Bio
1 lžička mleté bio skořice

POSTUP:
1.  V míse smíchejte mouku, vejce, špetku soli a za stálého míchání 

přilévejte mléko. Camembert a umytou hrušku nakrájejte na 
tenké plátky. Máslo rozehřejte a přilijte vychladlé do těsta. 

2.  Na pánvi rozehřejte olej, ¼ těsta nalijte naběračkou do 
rozpálené pánve a rozetřete na tenkou palačinku. 

3.  Jakmile se palačinka zatáhne, otočte ji a opékejte z druhé 
strany. Pak potřete 1 lžící zakysané smetany, rozprostřete  
¼ camembertu a hrušky. Posypte salátem a z pánve přendejte 
na talíř. Stejně postup zopakujte s dalšími 3 palačinkami.

4.  Do misky nakrájejte oloupané banány a omytá jablka na 
kousky. Přidejte hrst nasekaných vlašských ořechů. Přilijte sirup 
a vsypte skořici. Vše dobře promíchejte.

5.  Hotové palačinky přeložte v půlce a pak znovu přeložte, až vám 
vznikne tvar šátečku. Vložte do jedné části obědové krabičky 
 a do druhé přidejte porci ovocného salátu.

4
porce

30
min

VEGET
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Rychlé 
RECEPTY

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

albert.cz/videorecepty

albert.cz/videorecepty


KREDIT
NAVÍC1

SUROVINY:
400 g hovězího zadního 
bez kosti NP Bio 
2 lžíce hrubozrnné 
hořčice 
sůl, pepř
3 lžíce olivového oleje 
NP Bio
1 kapusta 

hrst vlašských ořechů 
hrst sušených brusinek 
1 lžíce javorového sirupu 
NP Bio
1 citron NP Bio
hrst hladkolisté petržele 
100 g zakysané smetany 
NP Bio

POSTUP:
1.  Hovězí maso nakrájejte na tenké nudličky 

a vložte do mísy. Přidejte hrubozrnnou hořčici, 
sůl, pepř, 1 lžíci olivového oleje a dobře 
promíchejte.

2.  Na pánev vlijte 1 lžíci oleje a nechte rozpálit. Pak 
vsypte maso a zprudka orestujte, dejte stranou. 

3.  Kapustové listy omyjte a zbavte středových 
stvolů. Listy nakrájejte na proužky a dejte do 
cedníku. Uvařte vodu a listy kapusty jí přelijte, 
aby se spařily. Pak propláchněte studenou 

vodou a dejte do mísy. Přisypte nalámané 
ořechy a brusinky. 

4.  Do menší misky nalijte sirup, lžíci olivového 
oleje a šťávu z 1 citronu. Vše promíchejte  
a dresinkem přelijte kapustový salát. Vše 
dobře promíchejte.

5.  Do obědových krabiček servírujte maso, salát 
a hladkolistou petržel a na závěr přidejte 
lžičku zakysané smetany.

Maso na pánev 
vkládejte v co 
nejtenčí vrstvě, aby 
se nedusilo, ale 
zprudka restovalo. 
Jen tak zůstane 
křehké.

          HOVĚZÍ 
KOUSKY
s kapustovým 
salátkem

16

Rychlé 
RECEPTY

4
porce

30
min

1 porce obsahuje: ENERGIE: 396 kcal, 20 % / SACHARIDY: 15 g, 6 % / TUKY: 25 g, 40 % / BÍLKOVINY: 29 g, 41 %

BEZ
lepku



Jak se zapojit?
Vyluštěte křížovku ze zářijového čísla 
a tajenku zašlete do 9. 9. 2021  
na adresu redakce Albert magazínu: 
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo 
tajenku vyplňte na webu www.albert.cz/ 
/tajenka přímo do formuláře. Výherce 
křížovky z čísla 7–8/2021: Josef Šípek, Protivín

Připravte si třeba Bio čaj 
Nature’s Promise nebo Bio kávu 
Perla a užijte si zaslouženou 
chvilku odpočinku se zářijovou 
křížovkou. Za správně vyplněnou 
tajenku můžete vyhrát dárkovou kartu  
v hodnotě 300 Kč na nákup v síti prodejen Albert. 

Křížovka  
K BIO  
SVAČINĚ
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Křížovka
NÁS BAVÍ

http://www.albert.cz/
http://www.albert.cz
http://www.albert.cz
http://www.albert.cz
www.albert.cz/tajenka
www.albert.cz/tajenka


Fotografie: Vladimír Cimický
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Kateřina Krásná
Grafika a ilustrace: Ludmila Reichová, Martin Pospíšil18

Pro děti 
SE ZDRAVOU
Pro děti 

SE ZDRAVOU

Vstávat a cvičit… A proč? Protože je ráno! Otevřít 
Albert magazín a honem začít vařit… A proč?  
Protože takové dobroty jste ještě neochutnali! 
S návratem do školy jsme pro vás v Albertu připravili 
pokračování sběratelské edice krásných dětských 
knížek, tentokrát plných večerníčků. Sbírejte body, 
čtěte si na dobrou noc a další den podle své oblíbené 
pohádky uvařte pohádkově dobrou mňamku.

Objednejte si 
zdarma do vaší 
školy vzdělávací 
program 
zaměřený na 
zásady správného 
stravování dětí od 
Nadačního fondu 
Albert – Zdravá 5. 
Objednávejte na 
www.zdrava5.cz 

Pohádkové 
VAŘENÍ
SE ZDRAVOU 5

http://www.zdrava5.cz


KVETOUCÍ 
FOCACCIA
Umění na talíři

SUROVINY:
21 g droždí
300 ml vody
500 g hladké mouky
15 g soli
4 lžíce olivového oleje
10 cherry rajčátek
8 snítek čerstvého rozmarýnu
8 snítek čerstvé hladkolisté petrželky 
8 snítek čerstvého tymiánu
1 lžíce nemletého máku 
1 hrst dýňových semínek
1 hrst slunečnicových semínek
hrubozrnná sůl

Pro děti 
SE ZDRAVOU

8
porcí

55
min

ŘEZY
včelích  
medvídků

SUROVINY:

POSTUP:
1.  V míse metličkou utřete do pěny vejce  

s třtinovým cukrem. Pomalu přilijte olej, 
mléko a znovu prošlehejte. Přisypte mouku, 
kypřicí prášek, vanilkový cukr, nastrouhanou 
kůru z půlky dobře omytého citronu  
a promíchejte dohladka. Těsto vlijte do 
vyššího pekáčku o velikosti 34 × 24 cm 
vyloženého pečicím papírem a pečte  
30 minut v troubě předehřáté na 180 °C.

2.  Mezitím ručním mixérem vyšlehejte žervé 
a moučkový cukr. Ze směsi odeberte lžičku 
na vytvoření včelích oček a zbytkem potřete 
po celé ploše vychladlý korpus. 

3.  Meruňky sceďte, důkladně osušte papírovou  

utěrkou, rozložte řeznou stranou dolů na 
pečicí papír a dejte stranou.

4.  Ve vodní lázni rozpusťte čokoládu 
s kokosovým olejem. Přendejte do 
cukrářského sáčku s tryskou průměru 1 mm. 
Cukrářským sáčkem nakreslete na každé 
meruňce čokoládové proužky. Špičkou nože 
prořízněte shora dva otvory a vložte do 
nich plátky mandlí jako křídla. Z odloženého 
krému a zbytku rozpuštěné čokolády ještě 
vytvarujte oči jako na obrázku. Čokoládu 
nechte zaschnout, poté meruňky opatrně 
přeneste na krémem potřený korpus. 
Nakrájejte na kostky a řezy včelích medvídků 
jsou připravené na cestu do bříška.

1 prášek
do pečiva

1 vanilkový 
cukr

240 g 
polohrubé 
mouky

100 g 
třtinového 
cukru NP Bio

1 citron NP Bio

500 g žervé

30 ml  
slunečnicového 
oleje

100 ml 
čerstvého 
polotučného 
mléka NP Bio

2 vejce NP Bio

100 g hořké čokolády

50 g cukru 
moučky

850 ml 
meruněk 
ve sladkém 
nálevu

10 g 
kokosového 
oleje NP Bio

50 g mandlových 
plátků

VČELÍ 
MEDVÍDCI

ISBN 978-80-00-06179-5

Pohádky na dobrou noc 24
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VEGET

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

albert.cz/ 
videorecepty

albert.cz/videorecepty


KOUZELNÉ  
TYČINKY 
NA DRAČÍ HLAD

SUROVINY:
1 plát listového těsta
1 vejce NP Bio
1 lžíce dýňových semínek
1 lžíce sezamových 
semínek
1 lžíce chia semínek
1 lžíce kmínu

POSTUP:
1.  Těsto rozviňte, nakrájejte na 

proužky silné 1,5 cm a přendejte 
na plech vyložený pečicím papírem.

 

2.  Oddělte žloutek od bílku. Žloutek 
rozšlehejte a mašlovačkou jím 
potřete tyčinky, s čímž mohou 
pomoci malé princezny a princové. 

3.  Podle toho, co máte nejraději, 
je posypte libovolnými semínky, 
kmínem nebo třeba i sýrem.

4.  Pečte 10 minut v troubě 
předehřáté na 200 °C a tyčinky 
na dračí hlad jsou jako mávnutím 
kouzelného proutku hotové.

Tyčinky před 
pečením 
můžete posypat 
nastrouhaným 
čedarem. Je to 
dobrota!

DEVATERO
POHÁDEK

ISBN 978-80-00-06183-2

Pohádky na dobrou noc 27
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Pro děti 
SE ZDRAVOU

18
kusů

20
min VEGET



LOSOSOVÉ 
KOUSKY 
PRO CIPÍSKA

SUROVINY:
500 g brokolice 
300 g brambor pozdních 
NP Bio
sůl
pepř
20 ml sezamového oleje 
NP Bio
4 snítky čerstvé petržele
120 g nesolených pražených 
arašídů
3 snítky čerstvého kopru
1 jarní cibulka
2 citrony NP Bio
1 vejce NP Bio
30 g kukuřičného škrobu
500 g filetů lososa

POSTUP:
1. 
Brokolici očistěte a rozeberte na růžičky. 
Brambory oloupejte a nakrájejte na 1cm 
plátky. Rozložte na pařák nebo nad parní 
lázeň, kterou uděláte jako vodní lázeň, 
jenom nad vodu dáte cedník, a uvařte 
doměkka. Osolte, opepřete a pokapejte 
sezamovým olejem promíchaným 
s nasekanými lístky jedné snítky petržele.

2. 
Nasekejte nadrobno arašídy, lístky zbylé 
petržele, kopr a očištěnou jarní cibulku. 
Vše promíchejte s vymačkanou citronovou 
šťávou z 1 citronu a odložte stranou. 

3. 
V jiné misce důkladně metličkou promíchejte 
vejce se škrobem. Filety lososa osolte 
a opepřete. Poté je obalte nejdřív 
v rozšlehaném vajíčku se škrobem a potom

v připravené arašídové směsi, s tím zase 
pomohou malí kuchtíci. 

4. 
Rozpalte pánev a filety nasucho opečte na 
mírném ohni z každé strany 3 minuty.

5. 
Cipískovi naložte na talíř brambůrky, brokolici, 
lososa a můžete i pokapat troškou citronu.

RUMCAJS

ISBN 978-80-00-06180-1

Pohádky na dobrou noc 23

V
ác

la
v 

Č
tv

rt
ek

 •
 I

lu
st

ro
va

l R
ad

ek
 P

ila
řR

U
M

C
A

JS

21

Pro děti 
SE ZDRAVOU

4
porce

40
min

RUMCAJS

ISBN 978-80-00-06180-1

Pohádky na dobrou noc 23
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ROZŠIŘTE  

SVOU SBÍRKU  

 KNÍŽEK 

O 7 POHÁDEK

SBÍREJTE 
BODY  

RYCHLEJI
V APLIKACI

Více informací  
naleznete na  
www.albert.cz/pohadky

BEZ
lepku

http://www.albert.cz/pohadky


BRAMBOROVÉ 
ŠIŠKY 

OD ZILVARA
Z CHUDOBINCE

SUROVINY:
600 g brambor pozdních NP Bio
1 vejce NP Bio
60 g třtinového cukru NP Bio
230 g špaldové celozrnné  
mouky NP Bio
sůl
70 g másla

1 kg čerstvých švestek
20 g medu
1 skořicový cukr
1 snítka čerstvé máty
200 g zakysané smetany NP Bio (20 %)

POSTUP:
1.  Brambory uvařte ve slupce a po 

vychladnutí je oloupejte a nastrouhejte  
do mísy najemno. Přidejte vejce, cukr, 
200 g mouky, špetku soli a vypracujte 
těsto. Zbytkem mouky posypte pěkně stůl 
nebo prkénko a vytvarujte z těsta malé 
šišky, s tím krásně pomohou malí kuchaři.

2.  V hrnci přiveďte osolenou vodu k varu 
a postupně v ní šišky vařte. Když vyplavou 
na hladinu, poznáte, že jsou hotové. 

3.  V pánvi rozpusťte 20 g másla a opečte 
na něm omyté, vypeckované, na kousky 
nakrájené švestky. Přidejte med, skořicový 
cukr a nechte zkaramelizovat.

4.  V rendlíku rozpusťte zbytek másla. Šišky 
dejte na talíře a přelijte je rozpuštěným 
máslíčkem. Na šišky nandejte švestkovou 
omáčku, posypte skořicovým cukrem 
a ozdobte lístky máty. Podávejte se lžící 
zakysané smetany a dobrota je na stole.

4
porce

55
min

Brambory 
uvařte nejlépe 
den předem,  
s těstem se 
potom lépe 
pracuje.

VEGET

22

Pro děti 
SE ZDRAVOU



POSTUP:
1. 

Vyšlehejte máslo s cukrem, vanilkovým 
cukrem, vejci a špetkou soli do pěny. 
Postupně přisypávejte 300 g mouky a hněťte, 
dokud nebudete mít hladké těsto. Zabalte je 
do potravinářské fólie a dejte na 30 minut do 
chladničky.

2. 

Zbytkem mouky poprašte vál a těsto na 
něm rozválejte na plát silný cca 5 mm. 
Vykrajovátkem nebo ostrým nožem pak 
vykrajujte do tvaru králíka nebo králičích 
uší. Přendejte na plech vyložený pečicím 
papírem a pečte dozlatova 15 minut v troubě 
předehřáté na 180 °C. 

3. 

V míse ušlehejte dotuha smetanu, přidejte 
tvaroh a med. Tvarohovým krémem naplňte 
sklenice a zapíchněte do něj vychladlé 
sušenky. Ozdobte borůvkami a podávejte.

BRAMBOROVÉ 
ŠIŠKY 

OD ZILVARA1
chlebíček

70
min

SÝROVÝ 
CHLEBÍČEK

PRO MEDVĚDA KUBULU

SUROVINY:
sůl
150 g mraženého hrášku
250 g hladké pšeničné 
mouky NP Bio
1 prášek do pečiva
pepř
120 ml čerstvého 
polotučného mléka NP Bio

120 ml slunečni- 
cového oleje
3 vejce NP Bio
150 g šunky
5 trojúhelníčků taveného 
sýra

POSTUP:
1. Přiveďte k varu osolenou                 a povařte v ní                            4 minuty. Sceďte, prolijte v                              studenou              a nechte okapat.

2. V                          smíchejte                   ,                        , špetku                          . Přidejte                  ,                  ,                         a vypracujte hladké vláčné těsto.

Přidejte                   nakrájenou na                    , připravený hrášek a nakonec vmíchejte                   . Vlijte do formy na biskupský chlebíček vyložené pečicím 

papírem a pečte 45 minut v                      předehřáté na 180 °C.

Chlebíček už dětem 
nemusíte dále mazat, 
je krásně vláčný
a přidejte třeba jen 
plátek šunky.

KUBULA  
A KUBA KUBIKULA 

 MALÁ ČARODĚJNICE

ISBN 978-80-00-06169-6

Pohádky na dobrou noc 21
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Pro děti 
SE ZDRAVOU

KUBULA  
A KUBA KUBIKULA 

 MALÁ ČARODĚJNICE

ISBN 978-80-00-06169-6

Pohádky na dobrou noc 21
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RÁKOSNÍČKOVY 
LÍVANEČKY 

Z BRČÁLNÍKU

SUROVINY:
2 banány NP Bio
50 g baby špenátu NP Bio
50 g řeckého jogurtu
60 ml čerstvého polotučného mléka 
NP Bio
1 vanilkový cukr
30 g třtinového cukru NP Bio

1 vejce NP Bio
150 g hladké pšeničné mouky NP Bio
sůl
1 lžička jedlé sody
20 ml slunečnicového oleje
100 g čerstvých ostružin
100 ml javorového sirupu NP Bio

POSTUP:
1.  V mixéru rozmixujte dohladka 1 banán a špenát. Přidejte 

jogurt, mléko, vanilkový cukr, třtinový cukr, vejce, mouku, 
špetku soli a jedlou sodu. Opět pořádně mixujte.

2.  V pánvi rozehřejte olej a naběračkou vlijte postupně těsto 
na lívanečky. Ty pak jeden po druhém opékejte 
cca 2 minuty z každé strany. 

3.  Ozdobte nakrájeným banánem a ostružinami. Podávejte 
přelité javorovým sirupem, jak to má Rákosníček nejraději.

24

Pro děti 
SE ZDRAVOU

12
kusů

55
min

ROZŠIŘTE  

SVOU SBÍRKU  

 KNÍŽEK 

O 7 POHÁDEK

SBÍREJTE BODY  RYCHLEJI
V APLIKACI

Více informací  
naleznete na  
www.albert.cz/pohadky

VEGET

http://www.albert.cz/pohadky


VSTÁVAT A CVIČIT 

S TVAROHEM 
OD BOBA  
A BOBKA

SUROVINY:
180 g másla
70 g třtinového cukru NP Bio
1 vanilkový cukr
2 vejce NP Bio
sůl
330 g hladké pšeničné mouky NP Bio
250 ml smetany ke šlehání (31 %)
500 g odtučněného tvarohu NP Bio
20 g medu
100 g čerstvých borůvek NP Bio

POSTUP:
1. 

V misce vyšlehejte do pěny máslíčko 
s třtinovým cukrem, vanilkovým cukrem, 
vejci a špetkou soli. Postupně přisypte 
300 g mouky a hněťte ručkama, dokud 
nebudete mít hladké těsto. Zabalte je do 
potravinářské fólie a dejte odpočívat do 
lednice na 30 minut.

2. 

Zbytkem mouky poprašte vál a těsto na 
něm rozválejte na plát silný asi 5 mm. 
Vykrajovátkem či ostrým nožem vykrojte 
těsto do tvaru králíka nebo králičích oušek. 
Přendejte na plech vyložený pečicím 
papírem a pečte v troubě předehřáté na 
180 °C 15 minut dozlatova. 

3. 
 

Mezitím v míse ušlehejte dotuha smetanu, 
pak přidejte tvaroh a med. Tvarohovým 
krémem naplňte připravené sklenice 
a zapíchněte do něj vychladlé sušenky 
jako králičí ouška.

+30
min

odležení

Tvaroh bude
mňamka
s borůvkami
nebo jiným
ovocem. 25

Pro děti 
SE ZDRAVOU

6
porcí

55
min

VEGET

BOB a BOBEK

ISBN 978-80-00-xxxxx-x

BOB a BOBEK
BOB a BOBEK

Pohádky na dobrou noc 2

2

Ja
ro

sl
av

 P
ac

ov
sk

ý
• 

Ji
ří

 Š
eb

án
ek

• 
V

la
di

m
ír

 J
ir

án
ek

B
O

B
 A

 B
O

B
E

K

BOB a BOBEK

ISBN 978-80-00-xxxxx-x

BOB a BOBEKBOB a BOBEK
Pohádky na dobrou noc 2
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BOB a BOBEK

ISBN 978-80-00-xxxxx-x

BOB a BOBEKBOB a BOBEK

Pohádky na dobrou noc 22
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Milé děti, 
spojte si jedno s druhým  
a poznejte veselou pohádkovou 
postavičku, která žije  
u rybníka Brčálníku a povídá si 
s hvězdami, které se chichotají 
na modré obloze.  
A podle písmenek poznejte  
i to, co je skryté, a objevte 
názvy pohádkových knížek, 
které jsou právě v Albertu za 
bodíky se slevou.

2.  Poznáš názvy 
 českých pohádek?   
 Nápovědu najdeš na str. 2  :-)

1.   Kdo to je? 
 
Dokresli pohádkovou postavičku. 
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Flambujte jako šéfkuchař. 
Naučte se s námi díky 
názornému videu tuto efektní 
úpravu známého dezertu, 
kdy se banány polijí malým 
množstvím alkoholu a zapálí. 
Výsledkem je delikátní šťáva  
s příjemnou chutí i vůní.

JEDNODUCHÉ 
VIDEORECEPTY

VIDEORECEPT
Jak na flambované 
banány, najdete pod 
QR kódem nebo na 
albert.cz/videorecepty

MAGAZÍN

MAGAZÍN

MAGAZÍN

MAGAZÍN

MAGAZÍN

MAGAZÍN

         FLAMBOVANÉ

 banány
se zmrzlinou

VEGET4
porce

15
min
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albert.cz/videorecepty


Fotografie: Vladimír Cimický, Anthony The Anh Nguyen / Foodstyling: Barbora Vaňková, Tereza Langmajerová, Romana Böhmová / Text: Naďa Fidrmucová

Do zářijového čísla magazínu, které se nese v duchu 
bio, jsme pozvali tři nejen sympatické, ale především 
talentované milovnice jídla, které možná znáte z jejich 
instagramových profilů. Ty jsou plné fotek krásně 
nastylovaného jídla, cestování, zdravého životního 
stylu nebo jejich rodin a právě Bára, Tereza a Romana 
přijaly naši zářijovou bio výzvu a připravily pro vás 
v tomto magazínu skvělé recepty na oběd nebo večeři 
pro čtyřčlennou rodinu, téměř celé z bio surovin,  
a navíc s omezeným rozpočtem.

28

HOST
do kuchyně

výzva
PRO FOOD 
BLOGERKY

Bio vaření
ANEB JAK TO VŠE 
PROBĚHLO

S Bárou, Terezou i Romanou se se-
šel náš tým fotografů a redaktorů 
nejdříve v supermarketu Albert na 
pražské Florenci, kde probíhalo na-
kupování. Po výběru bio surovin se 
celý tým přesunul do studia Albert 
magazínu a začal frmol. Míchání, 
loupání, krájení, vaření i focení se 
mísilo se smíchem a pohodou  
i vůní výtečných jídel a kupodivu za 
tři hodiny bylo i s rozhovory  
a focením vše hotovo.  
A jaké menu připravily?

MENU OD @BARA_V_

Polévka: BIO MRKVOVÝ KRÉM 
s červenou čočkou a vejcem

Hlavní chod: BIO SALÁT Z QUINOY
s opečeným tempehem

MENU OD @INSPIRED_KITCHEN

Hlavní chod: BIO CIZRNA v paprikovo-
rajčatové omáčce s rýží

Dezert: BIO CELOZRNNÁ BÁBOVKA  
s jablky a rozinkami

MENU OD @NASKOKVKUCHYNI

Hlavní chod: BIO KUŘECÍ STRIPSY 
s rozbitými bramborami a citronovým 
dipem

Dezert: TVAROHOVÝ BIO KOLÁČ 
s griliášem

Bio výzva 
S BIO MENU!

Trojice food blogerek dostala 
výzvu, kterou řeší řada z nás 
několikrát za týden:

Uvařte oběd nebo večeři  
o dvou chodech: polévku 
a hlavní jídlo nebo hlavní jídlo 
a dezert, a to pro čtyřčlennou 
rodinu s omezeným
rozpočtem 700 Kč!* 

Navíc připravovaly recepty
z bio surovin.

* Do rozpočtu 700 Kč se nepočítaly suroviny jako olej nebo 
koření, které není třeba pořizovat při každém nákupu.

https://www.instagram.com/bara_v_
https://www.instagram.com/inspired_kitchen
https://www.instagram.com/naskokvkuchyni
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HOST
do kuchyně

 @bara_v_ 
S Bárou Vaňkovou je radost 
se potkat, protože je pořád 
usměvavá a sálá z ní dobrá 
nálada. Když se navíc ocitne 
v kuchyni, je ve svém živlu 
a čerstvé a zdravé suroviny 
se jí mění pod rukama 
v úžasné dobroty. Její 
instagramový profil také 
na první pohled prozradí, 
že je instruktorkou jógy, 
maminkou dvou holčiček  
a milovnicí výletů do hor.

 @         inspired_kitchen

@ naskokvkuchyni
Éterická duše  
a úžasná kuchařka 
Terka Langmajerová je 
foodstylistka  
a food blogerka, která je 
také jednou z duší Albert 
magazínu. Miluje zdravé 
jídlo, vaří bez masa,  
a když zrovna netráví čas 
na foceních nebo v kuchyni, 
cestuje a objevuje krásy 
dalekých zemí. Její 
instagramový profil vás 
okouzlí krásnými fotkami  
a potěší všechny 
vegetariány skvělými 
recepty.

Romana Böhmová je živel plný 
energie, v kuchyni se hned 
zorientuje a při pečení jí září 
oči štěstím. Píše nejraději  
o jídle, protože je její vášní,  
a kromě blogu Na skok 
v kuchyni vydává také vlastní 
stejnojmenný magazín  
o jídle a životním stylu. Je 
navíc maminkou malého 
Vojty a s rodinou se podle 
svého instagramového profilu 
rozhodně nenudí.

https://www.instagram.com/naskokvkuchyni
https://www.instagram.com/inspired_kitchen
https://www.instagram.com/bara_v_


Nákup Bio bez obalu

Bára vybírá Zdravě :)

Už je skoro hotovo

Báro, jaká byla tvoje cesta k lásce k jídlu  
a k vaření?
Od malička mě bavilo stát s mamkou a babičkou 
u plotýnky a připravovat s nimi jídlo. Potom když 
se mi narodila první dcerka, tak jsem začala 
vařit prakticky denně (jako skoro každá máma). 
Zkusila jsem hodit pár receptů na sítě a postup-
ně založila blog. Tomu se teď moc nevěnuji, ale 
zkoušení receptů mě baví stále.
Hlavním sloganem a myšlenkou sítí prodejen 
Albert je „Stojí za to jíst lépe“. Co znamená 
jíst lépe pro tebe?
Pro mě to asi znamená tak nějak zdravým rozu-
mem přemýšlet o tom, co nakupuji, připravuji  
a jím. Nenakupovat bezhlavě, ale podle toho, co 
je za období a jak se moje tělo cítí. Pokud to jen 
trochu jde, tak se zaměřit na lokální produkty, 
ideálně v bio kvalitě, a omezit jakkoliv proce-
sované potraviny. Občas se to daří lépe, občas 
hůř. Nechci být otrokem jídla, a tak se snažím 
jíst všechno, a když jsme na dovolené, má moje 
stravování často velmi daleko ke „zdravé“ výživě.
A když jsi doma, nakupuješ běžně bio po-
traviny a je pro tebe bio kvalita produktů 
důležitá? 
Pokud to jde, nakupuji v bio kvalitě. Určitě je to 
pro moje zdraví i zdraví mojí rodiny vhodnější. 
Pořád si ale myslím, že je lepší dát dětem ovoce  
a zeleninu, která třeba bio není, než žádnou. 
Zároveň se snažíme doma více či méně úspěšně 
něco vypěstovat – z toho máme největší radost.
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Co Bára prozradila o sobě a lásce 
k vaření?



menu od Báry
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SUROVINY:
250 g quinoy NP Bio
½ žluté cibule NP Bio
10 cherry rajčat NP Bio
1 hrst čerstvé hladkolisté petržele
1 hrst čerstvé máty

2 lžíce olivového oleje NP Bio
1 citron NP Bio
1 lžíce javorového sirupu NP Bio
sůl, pepř
½ lžičky římského kmínu
190 g tempehu uzeného NP Bio

SUROVINY:
1 žlutá cibule NP Bio
1 stroužek česneku NP Bio
5 mrkví NP Bio
2 lžíce olivového oleje NP Bio
½ lžičky kurkumy
½ lžičky římského kmínu
sůl

1 zeleninový bujón NP Bio 
1 brambora pozdní NP Bio
500 g červené čočky loupané NP Bio
4 vejce NP Bio
pepř
1 citron NP Bio
2 snítky čerstvé hladkolisté petržele
1 zakysaná smetana NP Bio

POSTUP: 
1.  Uvařte dostatečné množství quinoy dle návodu na obalu. Nezapomeňte

ji před vařením několikrát pořádně propláchnout. Uvařenou quinou
slijte a nechte okapat. 

2.  Poté nakrájejte cibuli a rajčata na velmi drobné kousky. Smíchejte je 
s quinoou, přidejte nasekanou petrželku, mátu a zakápněte olivovým
olejem. Vše důkladně promíchejte a dochuťte trochou citronové šťávy,
lžící javorového sirupu, solí, čerstvě mletým pepřem a špetkou nadrce-
ného římského kmínu. 

3.  Dejte salát do lednice na chvilku uležet. Mezitím nakrájejte na plátky 
uzený tempeh. Rozpalte pánev a z obou stran tempeh na olivovém oleji
opečte. Servírujte ho s vychlazeným salátem.

POSTUP: 
1.  Oloupejte cibuli, česnek i mrkev a na olivovém oleji opečte společně

s kurkumou a římským kmínem. Opékejte do zlatavě hnědé barvy 
a koření nechte rozvonět. 

2.  Poté trochu osolte a zalijte zeleninovým vývarem připraveným z bio
bujónu. Přidejte velmi najemno nakrájenou bramboru a vařte, dokud
nebudou všechny suroviny měkké. Pak horkou polévku mixujte dohlad-
ka a nechte odpočinout. 

3.  V druhém hrnci uvařte dle návodu červenou čočku a přidejte ji do po-
lévky. Můžete znovu mixovat. Záleží na tom, zda máte rádi polévky spíše 
hladké, nebo se strukturou. V dalším hrnci uvařte vejce natvrdo.

4.  Polévku dochuťte solí, pepřem a citronovou šťávou. Podávejte s naseka-
nou petrželkou, lžící zakysané smetany a rozpůleným uvařeným vejcem.

     SALÁT Z QUINOY
s opečeným tempehem

4
porce

45
min

4
porce

45
min

VEGET

VEGAN

       MRKVOVÝ KRÉM 
s červenou čočkou



Bio bez přidaných chemických látek

I kaiserka může být Bio

Teri, jaká byla tvoje cesta k lásce k jídlu  
a inspirace pro inspiredkitchen k vaření?
Plná experimentů a zkoumání různých výživo-
vých směrů, ale postupně jsem si v jídle našla to, 
co mně a mému tělu nejvíce vyhovuje.
Hlavním sloganem a myšlenkou sítí prodejen 
Albert je „Stojí za to jíst lépe“. Co znamená 
jíst lépe přímo pro tebe?
Když si uvařím jídlo z kvalitních surovin, cítím se 
po něm dobře, a ještě si pochutnám. 
A nakupuješ bio potraviny, bio kvalita pro-
duktů je pro tebe důležitá?
Můj nákup nikdy není kompletně bio, ale je řada 
potravin, u kterých preferuji bio kvalitu. Patří 
mezi ně především mouka, mléčné výrobky  
a vejce. Mám totiž jistotu, že bude zachovaná 
jejich přirozená, opravdová chuť a vůně. A navíc 
nákupem podpořím ekologické zemědělce.
Máš něco, co bys našim čtenářům ráda vzká-
zala?
Aby se nebáli vařit i péct, měli z toho radost a po 
jídle se cítili plní energie! 

Pro Terku je důležitý zdravý životní styl a co dalšího, 
se dozvíte z následujícího rozhovoru:
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       CIZRNA 
v paprikovorajčatové omáčce

SUROVINY:
180 g jablek skládaných NP Bio
100 g hladké pšeničné mouky 
NP Bio
100 g celozrnné pšeničné 
mouky NP Bio
1 lžička prášku do pečiva
1 lžička mleté skořice

50 g rozinek
1 citron NP Bio
90 g bio másla 
strouhanka na vysypání formy
2 vejce NP Bio
110 g třtinového cukru NP Bio 
150 g zakysané smetany NP Bio

SUROVINY:
300 g cizrny NP Bio
sůl
400 g rýže basmati bílé NP Bio
1 žlutá cibule NP Bio
2 červené papriky sladké NP Bio
2 stroužky česneku NP Bio

2 lžíce řepkového oleje
1 lžička mleté sladké papriky
1 lžička sušeného chilli
2 lžíce rajčatového protlaku
100 g zakysané smetany NP Bio
1 hrst čerstvého koriandru
50 g cherry rajčat NP Bio 

POSTUP: 
1.  Jablka nastrouhejte nahrubo. V míse smíchejte s moukami, 

práškem do pečiva, skořicí, rozinkami a kůrou z citronu.
2.  Formu na bábovku o průměru 18 cm vymažte máslem a vysypte 

strouhankou.
3.  Vejce vyšlehejte se 100 g cukru do pěny. Postupně zašlehejte i 70 g 

rozpuštěného másla a zakysanou smetanu. Pak jemně vmíchejte 
sypké suroviny.

4.  Těsto vlijte do formy. Pečte 30–35 minut v troubě na 170 °C. 
5.  Upečenou bábovku nechte zcela vychladnout, poté vyklopte  

a pocukrujte třtinovým cukrem namletým najemno.

POSTUP: 
1.  Cizrnu zalijte vodou a nechte namáčet přes noc. Druhý den vodu slijte, 

cizrnu zalijte novou vodou a vařte 45–60 minut doměkka. Pak osolte 
lžičkou soli a vývar z cizrny si ponechte.

2.  Uvařte rýži dle návodu na obalu.
3.  Zatímco se vaří rýže, nakrájejte cibuli najemno, papriku na kostičky. 

Česnek prolisujte. 
4.  V hrnci rozpalte olej. Cibuli, česnek a papriku orestujte dozlatova. Pak 

vmíchejte mletou sladkou papriku, chilli a restujte další 2 minuty. 
5.  Orestovanou zeleninu zalijte 200 ml vývaru z cizrny a rozmixujte 

tyčovým mixérem najemno. Pak přidejte všechnu uvařenou cizrnu, 
protlak a zakysanou smetanu. Podle chuti osolte. Podávejte  
s uvařenou rýží, čerstvým koriandrem a nakrájenými cherry rajčátky.

       CELOZRNNÁ  
BÁBOVKA  
s jablky a rozinkami

4
porce

50
min

1
bábovka

50
min

+8
hod

namáčení
VEGET

VEGET



Výběr v sekci Bio masa

Nakupujte srdcem

S úsměvem se vaří lépe

Romano, jaká byla tvoje cesta k lásce k jídlu 
a k vaření?
Začínala jsem ve svých dvanácti letech domácí 
pizzou a byla na ni velmi pyšná. Nejvíce mě to 
ale stejně táhlo k pečení dezertů a tvorbě nových 
receptů. Když jsem pak věčně svým kamarádům 
a známým posílala recepty, rozhodla jsem se za-
ložit blog a vytvořit si tak svoji online kuchařku :-)
Hlavním sloganem a myšlenkou sítí prodejen 
Albert je „Stojí za to jíst lépe“. Co znamená 
jíst lépe přímo pro tebe?
Vzhledem k tomu, že se posledních pár let 
snažím v oboru výživy více vzdělávat, je pro mě 
nejdůležitější vařit z kvalitních a nezpracovaných 
produktů. I když nejsem ve všem stoprocentní, 
snažím se hledět na sezonnost a kvalitu, která je 
pro mě nejdůležitější.
A nakupuješ i bio potraviny a je pro tebe bio 
kvalita produktů důležitá?
Ano, nakupuji bio potraviny. I když v životě 
nastanou situace, že si nemohu vybírat, snažím 
se co nejvíce nakupovat bio produkty, protože 
jejich kvalita je nejen pro mě, ale i pro celou moji 
rodinu důležitá.
Máš něco, co bys našim čtenářům ráda vzká-
zala?
Ať je pro vás vaření a pečení stále taková zábava 
a přeji všem spoustu hezkých dní strávených  
v kuchyni, protože vaření a pečení je pro mnohé 
z nás tou správnou zábavou a koníčkem.

Romana prozradila, jak se stala food blogerkou, 
a mnoho dalšího:
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SUROVINY:
800 g brambor pozdních NP Bio
500 g kuřecích prsních řízků NP Bio
200 g bílého jogurtu NP Bio
2 vejce NP Bio
½ lžičky kurkumy
½ lžičky sušeného zázvoru
½ lžičky kajenského pepře
½ lžičky sušeného česneku 
sůl 
2 lžíce olivového oleje NP Bio
2 lžíce bio másla
½ hrsti čerstvé petrželky
½ hrsti čerstvého tymiánu
1 a ½ lžíce balsamikového octa 
himálajská sůl
pepř 
200 g kukuřičných lupínků NP Bio
100 g zakysané smetany NP Bio
100 g žervé NP Bio
1 citron NP Bio

POSTUP: 
1.  Brambory omyjte, uvařte ve slupce a nechte vy-

chladnout.
2.  Kuřecí maso očistěte a nakrájejte na nudličky.
3.  V misce smíchejte jogurt, vejce, kurkumu, zázvor, 

pepř a česnek. Vše důkladně promíchejte a osolte. 
Nakrájené maso naložte do této marinády. Ideálně 
přes noc, či alespoň na hodinu.

4.  Brambory dejte na plech s pečicím papírem  
a pomocí dna skleničky je „rozbijte“ (tzn., že je trochu 
rozmáčknete). V misce smíchejte olivový olej, máslo, 
½ nasekaných bylinek a balsamikový ocet. Brambory 
osolte, opepřete a polijte bylinkovou zálivkou.

5.  Kukuřičné lupínky pomocí tyčového mixéru  
s nástavcem na sekání rozemelte na jemnější 
kousky. Každý kousek masa v kukuřičných lupíncích 
obalte a dejte na plech. Maso pečte na jednom 
plechu a brambory na druhém plechu vyloženém 
pečicím papírem v troubě předehřáté na 180 °C po 
dobu 20–25 minut. U konce doby pečení zkuste vzít 
jeden kousek masa a nakrojit ho. Pokud už bude 
uvnitř upečený, máte hotovo. 

6.  Na dresink v misce smíchejte zakysanou smetanu, 
žervé, přisypte lžičku nastrouhané citronové kůry 
a přidejte ještě pár kapek citronové šťávy a zbylé 
nasekané bylinky.

4
porce

45
min

       KUŘECÍ STRIPSY 
s rozbitými  
bramborami  
a citronovým dipem
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POSTUP: 
1.  Špaldové sušenky dejte do mixéru a rozmixujte 

na prach. Pokud nemáte mixér, rozdrťte je 
v hmoždíři nebo pomocí válečku v pevném sáčku. 

2.  Koláčovou formu o velikosti 36 × 11 cm nebo 
dortovou formu o průměru 18 cm vyložte pečicím 
papírem – dno i boky. 

3.  Rozemleté sušenky smíchejte s rozpuštěným 
máslem, těsto dejte do formy a dobře upěchujte 
na dno v rovnoměrné vrstvě. Korpus vložte do 
trouby předehřáté na 190 °C a pečte po dobu 
10 minut. Vždy mějte ještě pod dortovou formou 
plech, kdyby náhodou forma trochu protékala.

4.  Připravte náplň. Do mísy od robotu vložte 
překapaný tvaroh, žervé, vanilkový cukr a 120 g 
třtinového cukru. Vše nechte zhruba 3–4 minuty 
prošlehat pomocí šlehací metly nebo ručního 
mixéru. Poté po jednom přidávejte vejce. 

Nakonec přidejte do náplně lžičku nastrouhané 
citronové kůry a opatrně promíchejte.

5.  Předpečený korpus vyndejte po 10 minutách 
z trouby, zalijte ho náplní a pečte na 160 °C cca 
45 minut. Hotový dezert pak nechte vychladnout, 
můžete i přes noc v lednici.

6.  Na dokončení dezertu připravte griliáš. Vezměte 
plát pečicího papíru a zlehka ho potřete olejem. 
Do silnostěnné pánve dejte 100 g třtinového 
cukru a nechte ho na středním plameni zahřívat. 
Po chvilce se začne tvořit karamel, který nechte 
mírně zhnědnout. Poté do něj přidejte nasekané 
mandle a ihned odstavte z pánve. Griliáš nalijte 
na pečicí papír, který přeložte, a griliáš rychle 
dorovnejte válečkem na placku. Griliáš po 
vychladnutí nalámejte nebo rozdělte pomocí 
nože či sekáčku a ozdobte jím koláč.

SUROVINY:
160 g špaldových sušenek NP Bio
40 g bio másla
500 g tvarohu NP Bio 
120 g žervé NP Bio
2 lžíce bio vanilkového cukru
220 g třtinového cukru NP Bio
4 vejce NP Bio
1 citron NP Bio
½ lžíce olivového oleje NP Bio
60 g nasekaných mandlí NP Bio

TVAROHOVÝ 
       KOLÁČ 
s griliášem

1
koláč

70
min

VEGET



JAK SOUTĚŽIT?•  Nechte se inspirovat našimi bio recepty 
z aktuálního čísla Albert magazínu.

•  Ať už se pustíte do bio pečení, nebo 
rychlých bio receptů, nezapomeňte své 
dobroty vyfotit.•  Sdílejte fotku na Facebooku pod soutěžním 

příspěvkem www.facebook.com/ 
/albertceskarepublika, a to do 10. 10. 2021.

•  Autoři tří bio inspirativních fotek získají 
jako výhru produkty Nature’s Promise 
v hodnotě 1 000 Kč a budou otištěny 
v listopadovém čísle magazínu.

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

A VYHRAJTE BIO NÁKUP  
PRODUKTŮ NATURE’S  
PROMISE Z ALBERTU  

V HODNOTĚ 1 000 KČ

Soutěž: Vyfot’te  
Váš zářijový  
           recept 
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http://www.facebook.com/
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http://www.albert.cz
http://www.albert.cz
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https://www.albert.cz/
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Třeboňsko patří s unikátní
sítí rybníků, kouzelným 
městem Třeboň a malebnou 
vesnickou architekturou 
selského baroka mezi 
nejkrásnější oblasti jižních 
Čech. Na své si tu přijdou 
všichni vodáci, cyklisté  
a také milovníci gastronomie, 
protože místní rybí speciality 
jsou široko daleko vyhlášené. 
Nebo si je po návratu můžete 
s recepty z Albert magazínu 
připravit doma.

Třeboňsko

38

Cestujeme
          PO     ČESKU



Maso 
sladkovodních 
ryb je výživově 
vysoce hodnotné, 
prospívá zdraví, 
zejména srdci  
a cévám. 

POSTUP:
1. �Pstruhy�očistěte,�šikmo�několikrát�na�bocích�nařízněte,�
osolte�a�opepřete.�Šunku�nakrájejte�na�malé�hranolky� 
a�lístky�petržele�nasekejte.�Polovinu�šunky�a�petržele�vložte�
do�břišních�dutin�pstruhů.�Takto�připravené�pstruhy�obalte�
v hladké�mouce.

2. �V pánvi�vhodné�do�trouby�rozehřejte�máslo�a�olivový�olej� 
a�pstruhy�opečte�dozlatova,�z každé�strany�asi�5�minut.�Poté�
podlijte�ciderem�a�nechte�2�minuty�probublat�a�zredukovat.�

3. �Posypte�zbytkem�šunky�a�petržele�a�nechte�dopéct�7�minut� 
v�troubě předehřáté�na�200�°C.�Podávejte�s bagetkou.

SUROVINY:
4�pstruzi�
sůl
pepř
200�g�šunky
4�snítky�čerstvé�petržele
30�g�hladké�mouky
20�g�másla
20�ml�olivového�oleje
250�ml�jablečného�cideru
1�bageta

PSTRUH PEČENÝ NA CIDERU 
se šunkou

4
porce

40
min
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39Fotografie: Tomáš Babinec, iStock / Foodstyling: Adéla Srbová / Text: Kateřina Krásná



RYBÍ STEW 
(čti stjú)
ze sumečka 
afrického
SUROVINY:
600�g�sumečka�
afrického�–�filet
sůl
pepř
2�jarní�cibulky
3�stroužky�česneku
2�červené�papriky
1�chilli�paprička
2�cm�čerstvého�
zázvoru
30�ml�olivového�
oleje
1�lžíce�sladké�
červené�papriky

1�lžička�kari
400�g�
konzervovaných�
sekaných�rajčat
200�ml�vody
50�g�rajčatového�
protlaku
1�kostka�
zeleninového�
bujónu
300�g�rýže
3�snítky�čerstvého�
tymiánu
2�snítky�čerstvé�
petržele

4
porce

30
min

POSTUP:
1. �Filet�sumečka�nakrájejte�na�větší�
kostky,�osolte�a�opepřete.�Jarní�
cibulku�očistěte�a�nakrájejte�na�
kolečka,�česnek�oloupejte�
a�nakrájejte�na�tenké�plátky.�Papriky�
zbavte�jádřince�a�nakrájejte�na�
proužky.�Chilli�papričku�zbavte�
semínek�a�nadrobno�nakrájejte.�
Zázvor�oloupejte�a�nastrouhejte.

2. �V hrnci�rozehřejte�olej,�opečte�na�
něm�dozlatova�sumečka,�přendejte�
na�tác�a�odložte�stranou.�Ve�výpeku�
pak�nechte�zesklovatět�cibulku�
s česnekem,�přidejte�papriku,�
chilli�papričku�a�zázvor.�Poprašte�
červenou�paprikou,�kari�a�krátce�
orestujte.�Vlijte�rajčata�a�vodu,�
přidejte�rajčatový�protlak,�bujón,�
lžičku�soli,�špetku�pepře�a�vařte�
15�minut.�Mezitím�uvařte�rýži�
dle�návodu�na�obalu.

3. �Do�hrnce�vložte�opečeného�sumečka�
a�společně�ještě�10�minut�povařte.�
Nakonec�vmíchejte�lístky�tymiánu.�
Podávejte�ozdobené�petrželkou�
a�s rýží�ozdobenou�citronem.

BEZ
lepku
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Pokud budete chtít vyzkoušet 
exotičtější rybku, ochutnejte z rybího 
trhu v Albertu také sumečka afrického. 
Jeho filety jsou šťavnaté, bez kostí 
a mají vysoký podíl bílkovin. Původem 
je z Afriky a jihovýchodní Asie, ale od 
roku 1990 se chová také v Česku.



V�Třeboni�kromě�vyhlášených�kapřích�specialit�určitě�
zavítejte�i�do�renesančního�zámku,�kde�vás�seznámí�se�
slavnými�českými�rybníkáři,�jako�byl�Štěpánek�Netolický�
nebo�Jakub�Krčín�z Jelčan.�Projděte�se�po�náměstí� 
s�barokním�mariánským�sloupem.�Nejkrásnější�vyhlídky�
do�zelené�a�modré�krajiny�a�Třeboň�jako�na�dlani�vám�
ze�svého�ochozu�nabídne�31�metrů�vysoká�čtyřboká�
radniční�věž.�

Třeboň

Tipy na třeboňské výlety!

Jeden�z nejkrásnějších�pohádkových�zámků�v České�republice,�
kde�se�každá�malá�slečna�bude�cítit�jako�princezna�a�kluci�jako�
rytíři,�se�tyčí�nad�Zámeckým�rybníkem.�Můžete�si�zde�pronajmout�
lodičku�a�kochat�se�nádherou�jihočeského�zámku�z vodní�
hladiny.

Okolí�Třeboně�je�jediné�místo�v Česku,�kde�můžete�podniknout�
„cestu�kolem�světa“,�kolem�rybníka�Svět�s rozlohou�200�hektarů.�
Lužnice�zase�láká�vodáky.�Ahóóój!

Zámek Červená Lhota
Jed’te kolem Světa
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POSTUP:
1. �V misce�promíchejte�majonézu,�jarní�
cibulku�nakrájenou�na�kolečka,�nasekaný�
kopr,�trošku�citronové�šťávy�a�špetku�soli�
a�pepře.

2. �Bio�kaiserky�přepulte,�vnitřní�strany�potřete�
vyšší�vrstvou�koprové�majonézy.�Na�každou�
spodní�část�pak�rozložte�100�g�rybářských�
řezů,�překryjte�listem�salátu,�okurkou�
nakrájenou�na�hranolky,�ředkvičkami�na�
plátky�a�přiklopte�horní�částí�kaiserky.

SUROVINY:
300�ml�majonézy
2�jarní�cibulky
3�snítky�kopru
1�citron
sůl
pepř
4�bio�kaiserky�
400�g�rybářských�řezů�v oleji
1�salátová�okurka
1�svazek�ředkviček

         KAISERKA 
S RYBÁŘSKÝMI 
ŘEZY a koprovou 
majonézou 

4
porce

20
min

V�Albertově�pekařství�najdete�novinku�v�sortimentu�bio�pečiva.�
Můžete�tak�mít�jistotu,�že�při�jeho�výrobě�nebyly�použity�geneticky�
modifikované�organismy�ani�žádné�umělé�chemické�prostředky.�
Základní�surovinou�pro�bio�kaiserku�je�obilí�vypěstované�bez�
používání�umělých�hnojiv�či�pesticidů.�Navíc�je�bio�kaiserka�natural�
bohatě�sypaná�zlatým�lnem,�který�se�vyznačuje�oříškovou�chutí�a�je�
zdrojem�vlákniny.

              KAISERKA
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POSTUP:
1. �Kulaté�formičky�o�průměru�12�cm�vhodné�do�
trouby�vymažte�důkladně�10�g�másla�a�vysypte�
hrubou�moukou.

2. �V míse�vyšlehejte�žloutky�s cukrem�a�vanilkovým�
cukrem�do�pěny,�poté�zašlehejte�zbylé�změklé�
máslo.�Přidejte�polohrubou�mouku,�kypřicí�prášek,�
rum,�mléko,�lžičku�nastrouhané�citronové�kůry�
a�nakonec�do�směsi�opatrně�vmíchejte�ušlehaný�
sníh�z bílků.

3. �Těstem�naplňte�formičky�do�tří�čtvrtin�a�pečte�
30�minut�v�troubě předehřáté�na�180�°C.�Vyklopte�
hnětýnky�z formiček�a�nechte�vychladnout.

4. �Mezitím�si�připravte�čokoládovou�polevu.�Ve�vodní�
lázni�rozpusťte�za�stálého�míchání�čokoládu�se�
smetanou.

5. �Hnětýnky�potřete�polevou�a�ozdobte�cukrovým�
zdobením.

SUROVINY:
260�g�másla
20�g�hrubé�mouky
3�vejce
250�g�cukru�moučky
1�vanilkový�cukr
300�g�polohrubé�mouky
1�lžička�kypřicího�prášku
1�lžička�rumu
1�lžíce�mléka
1�bio�citron
200�g�čokolády�na�vaření
160�ml�smetany�(31�%)
2�balení�cukrového�zdobení�

Hnětýnky nechte 
týden na chladném 
místě rozležet. 

Posvícenské 
HNĚTÝNKY 

8
porcí

55
min

Typickým sladkým pečivem jižních 
Čech, které hospodyňky pekly  
hlavně na posvícení, jsou hnětýnky. 
Jsou to malé koláčky s polevou 
bohatě zdobené cukrovými kvítky,  
perličkami či srdíčky.

VEGET
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Fotografie: Vladimír Cimický / Foodstyling: Adéla Srbová / Text: Kateřina Krásná

Na pátek i na svátek vám řezník 
přináší nové bio kuřecí maso z Albertu 
pod značkou Nature‘s Promise. Vybírat 
můžete klasiku, jako jsou kuřecí či 
krůtí prsní řízky, nebo vyzkoušet něco, 
čím doma zaručeně překvapíte, třeba 
kuřecí nugetky nebo krůtí burger. Žít 
bio je tak díky Albertu ještě jednodušší. 
Stojí za to jíst lépe.
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1.  Bio kuřata z Albertu jsou 
chována alespoň 81 dní.

4.  Každé kuře z bio farmy 
má minimálně 4 m2 
půdy jako výběh.

3.  Díky mírnému podnebí 
regionů naše farmy 
garantují dokonce 
50 % života ve 
venkovním výběhu.

5.  Kuřata jsou krmena 
bio, pouze rostlinným 
a geneticky 
nemodifikovaným 
krmivem.

6.  Každá z našich 
dodavatelských farem 
má certifikaci o tom, 
že hospodaří pouze na 
bio půdě.

2.  Antibiotiky může být 
kuře ošetřeno pouze 
jednou za život, a to jen 
ze zdravotních důvodů. 
Samotné maso žádná 
antibiotika neobsahuje.

Bio kuřecí prsní řízky
Nature‘s Promise 300 g 

Bio kuřecí spodní stehna 
Nature‘s Promise 450 g

Bio kuřecí horní stehna  
bez kůže
Nature‘s Promise 450 g

Bio kuřecí prsní řízek obalovaný 
Nature‘s Promise 220 g

Bio kuřecí nugetky obalované
Nature‘s Promise 220 g

Bio krůtí burger
Nature‘s Promise 200 g

Bio krůtí prsní řízky 
Nature‘s Promise 300 g

          
KUŘECÍ A KRŮTÍ MASO

OCHUTNEJTE NOVÉ  
                  MASO  
 
 

Pěstitelé, chovatelé a bio výrobci 
označující své produkty jako 
bio musí dodržovat náročné 
standardy, které jsou vedeny 
v rámci evropské legislativy.  
Pracují s obnovitelnými zdroji  
a respektují životní prostředí. 

Proč                potraviny 
CHUTNAJÍ LÉPE?

Balení z recyklovaného materiálu 
šetrného k přírodě.

Obaly 
ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ
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PODZIMNÍ
VÝVAR  
S KUŘECÍM MASEM
a s bylinkovým
svítkem

SUROVINY:
450 g kuřecích spodních 
stehen NP Bio
2 l vody
½ celeru
1 žlutá cibule NP Bio
2 mrkve NP Bio
1 petržel
5 snítek čerstvého tymiánu
6 snítek čerstvé petržele
2 stonky řapíkatého celeru
1 jarní cibulka

½ pórku
2 bobkové listy
4 kuličky nového koření
sůl
4 kuličky pepře
3 vejce NP Bio
50 g bio másla 
muškátový květ
60 pšeničné hladké  
mouky NP Bio
100 ml mléka čerstvého 
polotučného NP Bio

POSTUP:
1.  Omyté maso rozložte na plech a opečte dozlatova 

v troubě předehřáté na 200 °C 15–20 minut.
2.  Po upečení ho přendejte do hrnce a zalijte vodou. 

Přidejte oloupaný, na větší kusy nakrájený celer 
a cibuli se slupkou překrojenou napůl. Mrkev, petržel, 
3 snítky tymiánu, 3 snítky čerstvé petržele, řapíkatý 
celer, jarní cibulku, pórek a bobkový list svažte 
potravinářským provázkem a vložte do hrnce.  
Přidejte nové koření, lžičku soli a pepř. 

3.  Přiveďte k varu a mírným varem vařte 1 ½ hodiny. 
Během vaření můžete sbírat z hladiny pěnu. Poté 
vývar přeceďte, maso oberte od kosti a natrhejte. 
Kořenovou zeleninu nakrájejte na kostičky a vraťte  
do vývaru.

4.  Mezitím oddělte žloutky od bílků a z bílků vyšlehejte 
tuhý sníh.

5.  V misce ručním šlehačem vyšlehejte změklé máslo, 
žloutky, špetku soli a muškátového květu do pěny. 
Přisypte mouku, přilijte mléko a promíchejte. Nakonec 
opatrně vmíchejte vyšlehaný sníh, nasekané lístky 
zbylého tymiánu a nasekané lístky ze 2 snítek petržele.

6.  Těsto rozetřete na menší plech a pečte 10 minut 
dozlatova v troubě předehřáté na 180 °C. Nechte 
vychladnout a libovolně nakrájejte na kostičky, 
obdélníčky, proužky nebo vykrajujte různé tvary 
vykrajovátky. Svítek vložte do horkého vývaru 
a podávejte posypané nasekanými lístky zbylé 
petržele.

4
porce

110
min
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POSTUP:
1.  Česnek oloupejte a prolisujte do misky. Přidejte nadrobno nasekané 

lístky z 5 snítek petržele a 3 snítek tymiánu, z ½ citronu vymačkejte šťávu. 
Všechny připravené suroviny promíchejte se 100 g změklého másla, 
přidejte špetku soli a pepře. Zbylé máslo dejte do lednice. Vytvarujte 
váleček, zabalte jej do potravinářské fólie a dejte ztuhnout na 30 minut 
do mrazničky.

2.  Bio stehenní řízky vykostěte a maso lehce naklepejte. Doprostřed 
každého řízku pak položte plátek ztuhlého másla a přidejte nasekané 
lístky ze 4 snítek petržele a 2 snítek tymiánu. Maso přeložte napůl 
a okraje k sobě sklepněte paličkou. Zabalte do potravinářské fólie 
a nechte odležet 30 minut v chladničce. 

3.  Odstraňte potravinářskou fólii. Řízky osolte a rovnoměrně obalte 
v mouce. Poté je namočte do rozšlehaných vajec, nakonec obalte ve  
 
 

strouhance promíchané s nastrouhaným parmazánem a nasekanými 
lístky ze zbylé snítky petržele.

4.  V pánvi rozehřejte olej a smažte řízky, dokud nedosáhnete preferované 
barvy. Poté přendejte do pekáče a dopečte 20 minut v troubě 
předehřáté na 160 °C.

5.  Brambory oloupejte a propláchněte ve studené vodě, abyste je zbavili 
přebytečného škrobu. Vložte do hrnce, zalijte vodou, osolte a uvařte 
doměkka. Než se brambory uvaří, ohřejte mléko.

6.  Uvařené brambory slijte a rozšťouchejte nebo rozmixujte ručním 
šlehačem. Přidejte na kousky nakrájené zbylé vychlazené máslo, 
teplé mléko a vše vyšlehejte společně dohladka. Dochuťte špetkou 
muškátového oříšku.

7.  Omytou okurku i se slupkou nastrouhejte do mísy. V jiné misce 
promíchejte cukr, ocet, vodu, ½ lžičky soli a špetku pepře. Zálivkou  
prolijte nastrouhanou okurku a salát podávejte v misce.

             KŘEHKÉ
KYJEVSKÉ ŘÍZKY   
s bramborovou kaší
a okurkovým salátem

SUROVINY:
2 stroužky česneku 
NP Bio
10 snítek čerstvé 
petržele
5 snítek čerstvého 
tymiánu
1 citron NP Bio
200 g bio másla 
sůl
pepř
450 g kuřecích 
horních stehen bez 
kůže NP Bio
200 g pšeničné 
hladké mouky NP Bio

2 vejce NP Bio
300 g strouhanky
100 g parmazánu
300 ml řepkového 
oleje
1 kg brambor 
pozdních NP Bio
150 ml mléka 
čerstvého 
polotučného NP Bio
muškátový oříšek
1 okurka NP Bio
20 g třtinového cukru 
NP Bio
30 ml jablečného octa
150 ml vody

4
porce

55
min
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JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

albert.cz/videorecepty

albert.cz/videorecepty


KUŘE
NA PAPRICE
s bio karlovarským 
knedlíkem

SUROVINY:
2 žluté cibule NP Bio
1 ½ červené papriky 
sladké NP Bio
8 plátků kuřecích prsních 
řízků NP Bio
sůl
pepř
75 g extra panenského 
olivového oleje NP Bio
1 lžíce bio mleté sladké 
červené papriky

2 kostky kuřecího bujónu 
NP Bio
750 ml vody
450 ml mléka čerstvého 
polotučného NP Bio
80 g bio másla 
30 g hladké pšeničné 
mouky NP Bio
6 kaiserek NP Bio
3 vejce NP Bio
3 snítky čerstvé petržele

POSTUP:
1.  Oloupanou cibuli a papriku nakrájejte nadrobno, 

kuřecí maso osolte, opepřete a dejte stranou.
2.  V hrnci rozehřejte olivový olej a zprudka na něm 

orestujte kuřecí plátky 3 minuty z obou stran.  
Maso vyndejte stranou. 

3.  Ve výpeku orestujte cibuli, papriku a dochuťte  
mletou paprikou.

4.  Bujón rozmíchejte ve vroucí vodě a zalijte jím 
cibuli s paprikou. Poté přilijte 250 ml mléka  
a vařte 10 minut.

5.  Mezitím připravte jíšku. V pánvi rozehřejte 
30 g másla a nechte na něm za stálého rychlého 
míchání zpěnit mouku.

6.  Omáčku v hrnci rozmixujte ponorným mixérem, 
přidejte jíšku a 10 minut provařte. Stáhněte 
plamen, přidejte zakysanou smetanu a dochuťte. 
Nakonec v omáčce nechte krátce prohřát maso. 

7.  Bio kaiserky nakrájejte na kostičky a oddělte 
žloutky od bílků. V rendlíku rozpusťte zbytek 
másla. V míse prošlehejte mléko, žloutky, špetku 
soli a rozpuštěné máslo. Přidejte kaiserky 
a promíchejte.

8.  Bílky vyšlehejte dotuha a vmíchejte je spolu 
s nasekanou petrželí do mísy k nasáklým 
kaiserkám. Vytvarujte navlhčenýma rukama 
kulaté knedlíčky Ø 7 cm. Vařte je na pařáku v hrnci 
s vroucí vodou cca 20 minut přiklopené pokličkou.
Maso podávejte s omáčkou a knedlíkem a bio 
rodinný oběd je hotový.

4
porce

55
min
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            KUŘECÍ
NUGETKY
s cibulovým dipem

SUROVINY:
440 g kuřecích nugetků NP Bio
50 ml extra panenského 
olivového oleje NP Bio
4 žluté cibule NP Bio
20 ml balsamikového octa
20 ml worcesterské omáčky
sůl
pepř
300 g zakysané smetany NP Bio
½ svazku čerstvé pažitky

POSTUP:
1.  Bio nugetky pečte 20 minut v troubě předehřáté na 230 °C 

dozlatova nebo smažte 7 minut na pánvi v rozehřátém oleji.
2.  Připravte dip. V rendlíku rozehřejte zbytek oleje a na mírném 

ohni na něm orestujte do karamelové barvy oloupanou, 
nadrobno nakrájenou cibuli. Vlijte ocet, worcesterskou omáčku 
a vařte 15 minut do zhoustnutí. Osolte, opepřete a nechte 
vychladnout. V misce promíchejte zakysanou smetanu, špetku 
soli, vmíchejte vychladlou cibulovou směs a nasekanou pažitku. 

3.  Bio nugetky podávejte s připraveným dipem.

4
porce

55
min
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Výhercům gratulujeme  
k poukázce 1 000 Kč
na nákup v Albertu.

Kdo vyhrál
ve facebookové soutěži

o nejlepší zdravé 
recepty z grilu?

Karolína B.
Losos 

Renata O.

Naše grilovaná ryba   

podle Vašeho magazínu 

Mája Markéta J.

Zdravé grilování bez masa… 

Zeleninový špíz s tofu, k tomu brambory 

a ještě super zdravá obloha 

5050

Fotosoutěž
ALBERTU
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CHUTNÁ JAKO DŘÍV, ŽIJE DNES

WWW.AGROLAJOGURTY.CZ

2. generace majitelů 
Leoš, Jiří, Hanka a Ondřej

Naskenujte a mrkněte do naší historie

VYHRAJTE KARAVAN
NA LÉTO NEBO NA ZIMU!NA LÉTO NEBO NA ZIMU!

10x  
piknikový  

koš
4x poukaz
na zapůjčení karavanu  
v hodnotě 30.000 Kč

    od

100% SLOŽENÍ  
Z PŘÍRODNÍCH  

ZDROJŮ

Registrujte se na  
www.rama-soutez.cz

Nakupte  
2x Rama

Vyhrajte!

VYHRAJTE KARAVAN
NA LÉTO NEBO NA ZIMU!NA LÉTO NEBO NA ZIMU!

100% SLOŽENÍ 
Z PŘÍRODNÍCH 
100% SLOŽENÍ 
Z PŘÍRODNÍCH 

Soutěž probíhá od 1. 9. do 30. 9. 2021 
ve všech hypermarketech  
a supermarketech Albert.  
Více informací o soutěži najdete  
na www.rama-soutez.cz
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CHUTNÁ JAKO DŘÍV, ŽIJE DNES

WWW.AGROLAJOGURTY.CZ

2. generace majitelů 
Leoš, Jiří, Hanka a Ondřej

Naskenujte a mrkněte do naší historie
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NOVINKA
O B J E V  C H U Ť 
S I C I L S K Ý C H 

C I T R O N Ů

15 cl OBLÍBENÉHO 
TONIKU

LED & 4 cl GORDON’S 
SICILIAN LEMON

PLÁTEK 
CITRONU

Inspirovaný originální recepturou, Gordon’s Sicilian Lemon 
spojuje tradiční tóny jalovce, které jsou doplněny o svěží chuť sicilských citronů. 

Nová a lákavá alternativa ke klasickému London Dry ginu 
dokonale osvěží při posezení s přáteli.

O C H U T N E J  N O V I N K U

pijsrozumem.cz

PLÁTEK 
CITRONU

spojuje tradiční tóny jalovce, které jsou doplněny o svěží chuť sicilských citronů. spojuje tradiční tóny jalovce, které jsou doplněny o svěží chuť sicilských citronů. 

Gordon’s London Dry Gin je k dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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Ať vám to naše 
víno chutná! Hledejte

symbol
v národních

barvách

Hledejte

Pĳ te zodpovědně

Než dozrají hrozny, uplyne na vinici nějaký čas. 
Každoroční dřina ale potom stojí za to. Pro každého 
vinaře z Moravy i z Čech je největším zážitkem, 
když vám naše víno chutná.

Na život jako víno!

Vinari_Leto_2021_ALBERT_217x249.indd   1 29.07.2021   16:51
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OCHUTNEJ NOVINKY JOJOOCHUTNEJ NOVINKY JOJOOCHUTNEJ NOVINKY JOJOOCHUTNEJ NOVINKY JOJO

INGREDIENCEM
INABITÁ

NOVINKA

K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT.
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STARBUCKS® COFFEE.
MAKE IT
AT HOME.

Položky jsou dostupné na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
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Poznejte další
produkty z naší
poctivé řady.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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Všechny zobrazené produkty k dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert

Zdravý stylPomocníci
ke grilu

Vychutnejte si šálek 
lahodného čaje 

London Fruit & Herb

Ve velkém hrnci přiveďte vodu k varu. Vložte do ní špagety a vařte 
je 10–12 minut, aby byly al dente. Na poslední minutu k nim přidejte 
cuketu.
Špagety a cuketu slijte a asi minutu je proplachujte ve studené vodě, 
aby se vyplavil škrob a aby vychladly. Nasypte je zpátky do hrnce, 
přidejte 2 lžičky extrapanenského olivového oleje a pesto a vše 
důkladně promíchejte.
Přisypte roketu, rajčata a kostičky Nurishh Mozzarella.
Salát podávejte s křupavým chlebem.

S TĚSTOVINAMI

CHUŤ CELÉ ITÁLIE V JEDINÉM 

SALÁTU – JAKO HLAVNÍ CHOD 

NEBO JAKO LEHKÉ OBČERSTVENÍ.

���������������

Dobrou 
           chut‘!

novinka

novinka

nové

nové

300 g špaget

1 nastrouhaná cuketa

2 velké hrsti rokety

Najdete na hypermarketech Albert od 10. 9. 2021.

200 g rozpůlených keříčkových cherry 
rajčat 

130 g čerstvého zeleného pesta 

1 bloček Nurishh Mozzarella nakrájený 
na kostičky

PŘÍPRAVA

ROSTLINNÉHO 
PŮVODU

PRO STUDENOU  
I  TEPLOU KUCHYNI

SUROVINY

OBOHACENO
O CALCIUM

A VITAMÍN B12

inzerce



inzerce

Všechny zobrazené produkty k dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert

Zdravý stylPomocníci
ke grilu

Vychutnejte si šálek 
lahodného čaje 

London Fruit & Herb

Ve velkém hrnci přiveďte vodu k varu. Vložte do ní špagety a vařte 
je 10–12 minut, aby byly al dente. Na poslední minutu k nim přidejte 
cuketu.
Špagety a cuketu slijte a asi minutu je proplachujte ve studené vodě, 
aby se vyplavil škrob a aby vychladly. Nasypte je zpátky do hrnce, 
přidejte 2 lžičky extrapanenského olivového oleje a pesto a vše 
důkladně promíchejte.
Přisypte roketu, rajčata a kostičky Nurishh Mozzarella.
Salát podávejte s křupavým chlebem.

S TĚSTOVINAMI

CHUŤ CELÉ ITÁLIE V JEDINÉM 

SALÁTU – JAKO HLAVNÍ CHOD 

NEBO JAKO LEHKÉ OBČERSTVENÍ.

���������������

Dobrou 
           chut‘!

novinka

novinka

nové

nové

300 g špaget

1 nastrouhaná cuketa

2 velké hrsti rokety

Najdete na hypermarketech Albert od 10. 9. 2021.

200 g rozpůlených keříčkových cherry 
rajčat 

130 g čerstvého zeleného pesta 

1 bloček Nurishh Mozzarella nakrájený 
na kostičky

PŘÍPRAVA

ROSTLINNÉHO 
PŮVODU

PRO STUDENOU  
I  TEPLOU KUCHYNI

SUROVINY

OBOHACENO
O CALCIUM

A VITAMÍN B12



inzerce

Když máte chuť na pořádnou klasiku, je moravský vrabec dobrá volba. Přidáním Olomouckých 
tvarůžků tradiční recept chuťově ozvláštníte, jen o něco málo méně solte. A šunkofleky – tuhle rychlou 
a  jednoduchou klasiku české kuchyně posunou voňavé tvarůžky s kyselou okurkou na úplně novou 
úroveň. Obojí jsme totiž přimíchali rovnou mezi těstoviny, aby se v jednotlivých soustech mohly střídat 
slané, kyselé a masově šunkové chuti. Vyzkoušejte naše recepty a uvidíte, že přidáním Olomouckých 
tvarůžků nic nepokazíte.

jediný původní český sýr

chráněné zeměpisné označení

víc jak 30 variant tvarů a hmotností

Muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích

podnikové prodejny v Lošticích, Brně, Olomouci a Ostravě

Plec i bůček nakrájejte na kostky. Dejte je do pekáče, posypte solí, 
kmínem, přidejte utřený česnek a pečlivě promíchejte. Přidejte 
nakrájenou cibuli, podlijte vývarem a vložte do vyhřáté trouby. 
Pečte asi 2 hodiny při teplotě 180 °C. Občas promíchejte, případně 
podlijte trochou vody. Když je maso upečené, přidejte do pekáče 
tvarůžkové kousky. Promíchejte a nechte péct ještě 15 minut, aby 
se tvarůžky roztekly.
Preclíky nakrájejte na kolečka. Přesuňte je do mísy, kde jste 
rozšlehali vajíčka s mlékem, a namočte je. Přidejte nakrájenou 
petrželku a začněte postupně zapracovávat mouku. Těsto by mělo 
být lepivé, ale ne tekuté. Z hmoty vypracujte dvě šišky, které vařte  
v osolené vodě zvolna 25-30 minut.
Na sádle nechte zesklovatět cibulku nakrájenou na kostičky. 
Přidejte zelí, přiklopte pokličkou a nechte asi 5 minut podusit. Pak 
přimíchejte brusinky, znovu zakryjte a nechte 10 minut dojít.

• Maso – 500 g vepřové plece, 200 g libového vepřového bůčku, 200 ml 
vývaru, 125 g Olomouckých tvarůžků, 6 stroužků česneku, 1 větší cibule, 
1 lžička kmínu, 1 lžička soli • Knedlíky  – 4 tmavé louhované preclíky 
bavorského typu (zhruba 300 g), 200 ml mléka, 150 g polohrubé mouky,  
4 vejce, 2 hrsti petrželky, 1 lžička soli • Zelí – 500 g sterilovaného červeného 
zelí, 2 lžíce sádla, 1 velká červená cibule, 100 g naložených brusinek

400 g �íčků, 200 g odřezků šunky od kosti, 125 g Olomouckých 
tvarůžků, 4 vejce, 8 sterilovaných okurek, 150 ml mléka, 1 lžička soli,  
1 lžíce rostlinného oleje, máslo na vymazání pekáče

Ve velkém hrnci přiveďte k  varu vodu. Přidejte do ní lžičku soli 
a lžíci oleje a uvařte �íčky. Díky přidanému oleji se hotové nebudou 
lepit k sobě. Postupujte podle návodu a po uvaření nakonec �íčky 
přeceďte.
Pekáč vymažte máslem a  vyklopte do něj uvařené těstoviny. 
Přidejte nakrájenou šunku a  kousky tvarůžků. Dobře promíchejte 
a pak uhlaďte. Vajíčka prošlehejte s mlékem a rovnoměrně nalijte 
na těstoviny. Pekáč vložte do trouby předehřáté na 200 °C a pečte, 
nežli šunko�eky na povrchu zezlátnou a budou křupavé. Potrvá to 
zhruba 20 až 25 minut.
Upečené šunko�eky nakrájejte na porce, přidejte nakrájené okurky 
a hned můžete podávat.

Ze špajzu našich babiček

Olomoucké tvarůžky

Moravský vrabec s rozpečenými 
tvarůžky a preclíkovými knedlíky

Tvarůžkové šunkofleky

www.tvaruzky.cz
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ZA AKČNÍ  

CENY

Akce platí na vybrané produkty  
v hypermarketech Albert od 1. 9. do 28. 9. 2021.

EVONA a.s., 
Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim

evona@evona.cz
www.evona.cz

with elastane

20 DEN

86%  POLYAMID, POLYAMID, POLYAMIDE, POLYAMID, POLYAMIDE,  
	 ПОЛИАМИД,	POLIAMĪDS,	POLÜAMIID,	POLIAMID,	
 POLIAMID, POLIAMID
14%		 ELASTAN,	ELASTAN,	ELASTANE,	ELASTHAN,	ELASTHANNE,	
	 ЭЛАСТАН,	ELASTĀNS,	ELASTAAN,	ELASTAN,	ELASZTÁN,	ELASTAN

8 590182 057098 ČESKÁ VÝROBA OD 1879

EVONA a.s., 
Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim
www.evona.czČESKÁ VÝROBA OD 1879

ELLA

ELLA
PUNČOCHOVÉ
KALHOTY
S ELASTANEM

20 DEN

TIGHTS PANTYHOSE with elastane

obvod boků / girth of hips / Hü�enumfang (cm)

váha / weight / Gewicht (kg)
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Ladies patterned tights with elastaneGB

Damenstrumpfhose mit Elasthan, gemustertDE

Collants fantaisie avec elasthanneFR

Женские	колготки	с	эластаном,	с	рисункомRU

Sieviešu	zeķubikses	ar	elastānu,	ar	rakstuLV

Naiste	elastaaniga	sukkpüksid,	mustrilisedEE

Ženske	hlačne	nogavice	z	elastanom,	vzorčasteSI

Rajstopy	damskie	z	dodatkiem	elastanu,	wzorzystePL

HU Mintás	női	harisnyanadrág	elasztánnal

Vzorované	punčochové	kalhoty	s	elastanemCZ

Kαλσόν	με	ελαστάνη,	με	σχέδιαGR

Colanţi	cu	elastan,	cu	modelRO

Hulahopke	s	elastanom,	s	uzorkomHR

Чорапогащник	с	еластан,	шарениBG

Kолготки	з	еластаном,	з	малюнкомUA

Vzorované	pančuchové	nohavice	s	elastanomSK

sizes S, M, L, XL

s elastanem

(158-100)

(164-108)

(170-116)

(176-116)

S
M

L
XL
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DÁMSKÉ
PUNČOCHOVÉ
KALHOTY

EVONA a.s., Rooseveltova 46, 537 17 Chrudimevona@evona.czwww.evona.cz
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EVONA a.s., 
Rooseveltova 46, 537 17 Chrudimwww.evona.cz

ČESKÁ VÝROBA OD 1879

E
V
A EVA

PUNČOCHOVÉKALHOTY

TIGHTS PANTYHOSE

sizes S, M, L, XL

obvod boků / girth of hips / Hü�enumfang (cm)

váha / weight / Gewicht (kg)
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šk
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Ladies patterned tights
GB

DE Damenstrumpfhose, gemustert

DE

Collants fantaisie
FR

RU	Женские	колготки	с	рисунком

RU

Sieviešu	zeķubikses	ar	rakstu
LV

Naiste	mustrilised	sukkpüksid
EE

Ženske	hlačne	nogavice	vzorčaste

SI

Rajstopy	damskie	wzorzyste
PL

HU Mintás	női	harisnyanadrág

Vzorované	punčochové	kalhoty

CZ

Καλσόν	με	σχέδια
GR

Colanţi	cu	model
RO

Hulahopke	s	uzorkom
HR

Чорапогащи	с	шарки
BG

Колготки	з	малюнком
UA

Vzorované	pančuchové	nohavice

SK

 se Zadním švem

20 DEN

(158-100)

(164-108)

(170-116)

(176-116)

S
M

L
XL

EVONA a.s., 

Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim

evona@evona.cz

www.evona.cz

with elastane

20 DEN

86%  POLYAMID, POLYAMID, POLYAMIDE, POLYAMID, POLYAMIDE,  

	 ПОЛИАМИД,	PO
LIAMĪDS,	POLÜAM

IID,	POLIAMID,	

 POLIAMID, POLIAMID

14%		 ELASTAN,	ELASTAN
,	ELASTANE,	ELASTH

AN,	ELASTHANNE,	

	 ЭЛАСТАН,	ELASTĀ
NS,	ELASTAAN,	ELA

STAN,	ELASZTÁN,	EL
ASTAN

8 590182 057081

ČESKÁ VÝROBA OD 1879

EVONA a.s., 

Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim

www.evona.cz

ČESKÁ VÝROBA OD 1879

LEILA

LEILA

20 DEN

PUNČOCHOVÉ

KALHOTY

S ELASTANEM

TIGHTS PANTYHOSE with elastane

obvod boků / girth of hips / Hü�enumfang (cm)

váha / weight / Gewicht (kg)

vý
šk

a
 p

o
st

a
vy

/ 
he

ig
ht

 /
 K

ö
rp

e
rg

rö
ss

e
 (

c
m

)

Ladies patterned tights with elastane

GB

Damenstrumpfhose mit Elasthan, gemustert

DE

Collants fantaisie avec elasthanne

FR

Женские	колготки
	с	эластаном,	с

	рисунком

RU

Sieviešu	zeķubiks
es	ar	elastānu,	a

r	rakstu

LV

Naiste	elastaanig
a	sukkpüksid,	mustrilised

EE

Ženske	hlačne	no
gavice	z	elastan

om,	vzorčaste

SI

Rajstopy	damskie	z	dodatkiem
	elastanu,	wzorzy

ste

PL

HU Mintás	női	harisnya
nadrág	elasztánn

al

Vzorované	punč
ochové	kalhoty	s

	elastanem

CZ

Kαλσόν	με	ελαστ
άνη,	με	σχέδια

GR

Colanţi	cu	elasta
n,	cu	model

RO

Hulahopke	s	elas
tanom,	s	uzorkom

HR

Чорапогащник	с	еластан,	ш
арени

BG

Kолготки	з	еласт
аном,	з	малюнк

ом

UA

Vzorované	panč
uchové	nohavic

e	s	elastanom

SK

sizes S, M, L, XL

s elastanem

(158-100)

(164-108)

(170-116)

(176-116)

S
M

L
XL

Výrobky jsou dostupné pouze ve vybraných prodejnách Albert.

inzerce

WWW.GEMERKAVODA.CZ � GEMERKACZ� GEMERKAVODA

OPTIMÁLNÍ POMĚR 
MINERÁLŮ

•  vydatný zdroj 
MAGNÉZIA a KALCIA

•  optimální poměr pro 
vstřebávání do těla

•  MAGNÉZIUM pomáhá v 
boji s únavou a podporuje 
správnou činnost svalů

•  HOŘČÍK přispívá ke 
správnému fungování 
nervového systému

� GEMERKACZ� GEMERKACZ� GEMERKAVODA

NOVINKA



inzerce

 VZNIKU PACHŮ
 PŘEDCHÁZÍ

45 DNŮAŽ PO
DOBU

 VZNIKU PACHŮ VZNIKU PACHŮ
PŘEDCHÁZÍPŘEDCHÁZÍ
AŽ POAŽ PO
DOBUDOBU

 VZNIKU PACHŮ

NYNÍ  
ZA AKČNÍ  

CENY

Akce platí na vybrané produkty  
v hypermarketech Albert od 1. 9. do 28. 9. 2021.

EVONA a.s., 
Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim

evona@evona.cz
www.evona.cz

with elastane

20 DEN

86%  POLYAMID, POLYAMID, POLYAMIDE, POLYAMID, POLYAMIDE,  
	 ПОЛИАМИД,	POLIAMĪDS,	POLÜAMIID,	POLIAMID,	
 POLIAMID, POLIAMID
14%		 ELASTAN,	ELASTAN,	ELASTANE,	ELASTHAN,	ELASTHANNE,	
	 ЭЛАСТАН,	ELASTĀNS,	ELASTAAN,	ELASTAN,	ELASZTÁN,	ELASTAN

8 590182 057098 ČESKÁ VÝROBA OD 1879

EVONA a.s., 
Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim
www.evona.czČESKÁ VÝROBA OD 1879

ELLA

ELLA
PUNČOCHOVÉ
KALHOTY
S ELASTANEM

20 DEN

TIGHTS PANTYHOSE with elastane

obvod boků / girth of hips / Hü�enumfang (cm)

váha / weight / Gewicht (kg)
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šk
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Ladies patterned tights with elastaneGB

Damenstrumpfhose mit Elasthan, gemustertDE

Collants fantaisie avec elasthanneFR

Женские	колготки	с	эластаном,	с	рисункомRU

Sieviešu	zeķubikses	ar	elastānu,	ar	rakstuLV

Naiste	elastaaniga	sukkpüksid,	mustrilisedEE

Ženske	hlačne	nogavice	z	elastanom,	vzorčasteSI

Rajstopy	damskie	z	dodatkiem	elastanu,	wzorzystePL

HU Mintás	női	harisnyanadrág	elasztánnal

Vzorované	punčochové	kalhoty	s	elastanemCZ

Kαλσόν	με	ελαστάνη,	με	σχέδιαGR

Colanţi	cu	elastan,	cu	modelRO

Hulahopke	s	elastanom,	s	uzorkomHR

Чорапогащник	с	еластан,	шарениBG

Kолготки	з	еластаном,	з	малюнкомUA

Vzorované	pančuchové	nohavice	s	elastanomSK

sizes S, M, L, XL

s elastanem

(158-100)

(164-108)

(170-116)

(176-116)

S
M

L
XL

EVONA a.s., 

Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim

evona@evona.cz

www.evona.cz

with elastane

20 DEN

86%  POLYAMID, POLYAMID, POLYAMIDE, POLYAMID, POLYAMIDE,  

	 ПОЛИАМИД,	PO
LIAMĪDS,	POLÜAM

IID,	POLIAMID,	

 POLIAMID, POLIAMID

14%		 ELASTAN,	ELASTAN
,	ELASTANE,	ELASTH

AN,	ELASTHANNE,	

	 ЭЛАСТАН,	ELASTĀ
NS,	ELASTAAN,	ELA

STAN,	ELASZTÁN,	EL
ASTAN

8 590182 046726

s elastanem

ČESKÁ VÝROBA OD 1879

EVONA a.s., 

Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim

www.evona.cz

ČESKÁ VÝROBA OD 1879

A
LESA

N
D
R
A

ALESANDRA

20 DEN

PUNČOCHOVÉ

KALHOTY

S ELASTANEM

TIGHTS PANTYHOSE with elastane

obvod boků / girth of hips / Hü�enumfang (cm)

váha / weight / Gewicht (kg)

vý
šk
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Ladies patterned tights with elastane

GB

Damenstrumpfhose mit Elasthan, gemustert

DE

Collants fantaisie avec elasthanne

FR

Женские	колготки
	с	эластаном,	с

	рисунком

RU

Sieviešu	zeķubiks
es	ar	elastānu,	a

r	rakstu

LV

Naiste	elastaanig
a	sukkpüksid,	mustrilised

EE

Ženske	hlačne	no
gavice	z	elastan

om,	vzorčaste

SI

Rajstopy	damskie	z	dodatkiem
	elastanu,	wzorzy

ste

PL

HU Mintás	női	harisnya
nadrág	elasztánn

al

Vzorované	punč
ochové	kalhoty	s

	elastanem

CZ

Kαλσόν	με	ελαστ
άνη,	με	σχέδια

GR

Colanţi	cu	elasta
n,	cu	model

RO

Hulahopke	s	elas
tanom,	s	uzorkom

HR

Чорапогащник	с	еластан,	ш
арени

BG

Kолготки	з	еласт
аном,	з	малюнк

ом

UA

Vzorované	panč
uchové	nohavic

e	s	elastanom

SK

sizes S, M, L, XL

(158-100)

(164-108)

(170-116)

(176-116)

S
M

L
XL

DÁMSKÉ
PUNČOCHOVÉ
KALHOTY

1879

EVONA a.s., Rooseveltova 46, 537 17 Chrudimevona@evona.czwww.evona.cz

se zadní švem

20 DEN

97%  POLYAMID, POLYAMID, POLYAMIDE, POLYAMID, POLYAMIDE,  

	 ПОЛИАМИД,	POLIAMĪDS,	POLÜAMIID,	POLIAMID,	
 POLIAMID, POLIAMID3%		 ELASTAN,	ELASTAN,	ELASTANE,	ELASTHAN,	ELASTHANNE,	
	 ЭЛАСТАН,	ELASTĀNS,	ELASTAAN,	ELASTAN,	ELASZTÁN,	ELASTAN

8 590182 514386

ČESKÁ VÝROBA OD 1879

EVONA a.s., 
Rooseveltova 46, 537 17 Chrudimwww.evona.cz

ČESKÁ VÝROBA OD 1879

E
V
A EVA

PUNČOCHOVÉKALHOTY

TIGHTS PANTYHOSE

sizes S, M, L, XL

obvod boků / girth of hips / Hü�enumfang (cm)

váha / weight / Gewicht (kg)

vý
šk
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e
 (

c
m
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Ladies patterned tights
GB

DE Damenstrumpfhose, gemustert

DE

Collants fantaisie
FR

RU	Женские	колготки	с	рисунком

RU

Sieviešu	zeķubikses	ar	rakstu
LV

Naiste	mustrilised	sukkpüksid
EE

Ženske	hlačne	nogavice	vzorčaste

SI

Rajstopy	damskie	wzorzyste
PL

HU Mintás	női	harisnyanadrág

Vzorované	punčochové	kalhoty

CZ

Καλσόν	με	σχέδια
GR

Colanţi	cu	model
RO

Hulahopke	s	uzorkom
HR

Чорапогащи	с	шарки
BG

Колготки	з	малюнком
UA

Vzorované	pančuchové	nohavice

SK

 se Zadním švem

20 DEN

(158-100)

(164-108)

(170-116)

(176-116)

S
M

L
XL

EVONA a.s., 

Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim

evona@evona.cz

www.evona.cz

with elastane

20 DEN

86%  POLYAMID, POLYAMID, POLYAMIDE, POLYAMID, POLYAMIDE,  

	 ПОЛИАМИД,	PO
LIAMĪDS,	POLÜAM

IID,	POLIAMID,	

 POLIAMID, POLIAMID

14%		 ELASTAN,	ELASTAN
,	ELASTANE,	ELASTH

AN,	ELASTHANNE,	

	 ЭЛАСТАН,	ELASTĀ
NS,	ELASTAAN,	ELA

STAN,	ELASZTÁN,	EL
ASTAN

8 590182 057081

ČESKÁ VÝROBA OD 1879

EVONA a.s., 

Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim

www.evona.cz

ČESKÁ VÝROBA OD 1879

LEILA

LEILA

20 DEN

PUNČOCHOVÉ

KALHOTY

S ELASTANEM

TIGHTS PANTYHOSE with elastane

obvod boků / girth of hips / Hü�enumfang (cm)

váha / weight / Gewicht (kg)

vý
šk

a
 p

o
st

a
vy

/ 
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 /
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e
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rö
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e
 (
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Ladies patterned tights with elastane

GB

Damenstrumpfhose mit Elasthan, gemustert

DE

Collants fantaisie avec elasthanne

FR

Женские	колготки
	с	эластаном,	с

	рисунком

RU

Sieviešu	zeķubiks
es	ar	elastānu,	a

r	rakstu

LV

Naiste	elastaanig
a	sukkpüksid,	mustrilised

EE

Ženske	hlačne	no
gavice	z	elastan

om,	vzorčaste

SI

Rajstopy	damskie	z	dodatkiem
	elastanu,	wzorzy

ste

PL

HU Mintás	női	harisnya
nadrág	elasztánn

al

Vzorované	punč
ochové	kalhoty	s

	elastanem

CZ

Kαλσόν	με	ελαστ
άνη,	με	σχέδια

GR

Colanţi	cu	elasta
n,	cu	model

RO

Hulahopke	s	elas
tanom,	s	uzorkom

HR

Чорапогащник	с	еластан,	ш
арени

BG

Kолготки	з	еласт
аном,	з	малюнк

ом

UA

Vzorované	panč
uchové	nohavic

e	s	elastanom

SK

sizes S, M, L, XL

s elastanem

(158-100)

(164-108)

(170-116)

(176-116)

S
M

L
XL

Výrobky jsou dostupné pouze ve vybraných prodejnách Albert.

mailto:evona@evona.cz
http://www.evona.cz
http://www.evona.cz
mailto:evona@evona.cz
http://www.evona.cz
http://www.evona.cz
mailto:evona@evona.cz
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http://www.evona.cz


Akce platí 01. 09. – 28. 09. 2021 ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

SLEVA - 20 %
NA VYBRANÉ VÝROBKY ZNAČKY VILEDA

ZNÁTE
Z TV

inzerce

Váš důvod 
K ÚSMĚVU



Akce platí 01. 09. – 28. 09. 2021 ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

SLEVA - 20 %
NA VYBRANÉ VÝROBKY ZNAČKY VILEDA

ZNÁTE
Z TV

Pečujte o svou myčku s našimi aditivy

Hloubkové 
čištění připálenin

Dokonalý 
lesk

Péče 
o vaši myčku

Ochrana 
delikátního nádobí

Naše NOVÉ REVOLUČNÍ KAPSLE 4v1
pro excelentní čistotu a lesk

Naše NOVÉ REVOLUČNÍ KAPSLE 4v1

Pečujte o svou myčku s našimi aditivy

Leštidlo
 Pro vysoký lesk sklenic
 Proti usazeninám od vodních kapek
 Pomáhá rychlejšímu schnutí

Sůl
 Brání usazování vodního kamene
 Zvyšuje výkonnost myčky
 Změkčuje vodu Změkčuje vodu Změkčuje vodu

Intenzivní čistič myčky
 Pro hygienickou čistotu

 Proti mastnotě a vodnímu kameni
 Pro delší životnost vaší myčky

Pečujte o svou myčku s našimi aditivyPečujte o svou myčku s našimi aditivy

 Brání usazování vodního kamene Brání usazování vodního kamene
 Zvyšuje výkonnost myčky Zvyšuje výkonnost myčky

Čistič myčky
 Pro pravidelné čištění myčky

 Proti mastnotě a vodnímu kameni
 K použití v naplněné myčce

 Proti usazeninám od vodních kapek
 Pomáhá rychlejšímu schnutí

Osvěžovač myčky
 Zajišťuje dlouhotrvající svěžest
 Pomáhá neutralizovat zápach

 Ke každodennímu použití

Intenzivní čistič myčky
 Pro hygienickou čistotu

 Proti mastnotě a vodnímu kameni
 Pro delší životnost vaší myčky

Intenzivní čistič myčky
 Pro hygienickou čistotu

 Proti mastnotě a vodnímu kameni
 Pro delší životnost vaší myčky

Pečujte o svou myčku s našimi aditivyPečujte o svou myčku s našimi aditivy
Čistič myčky

 Pro pravidelné čištění myčky
 Proti mastnotě a vodnímu kameni

 K použití v naplněné myčce

Čistič myčky
 Pro pravidelné čištění myčky

 Proti mastnotě a vodnímu kameni
 K použití v naplněné myčce

Osvěžovač myčky
 Zajišťuje dlouhotrvající svěžest
 Pomáhá neutralizovat zápach

 Ke každodennímu použití

Osvěžovač myčky
 Zajišťuje dlouhotrvající svěžest
 Pomáhá neutralizovat zápach

 Ke každodennímu použití

NOVINKA 

Pečujte o svou myčku s našimi aditivy

Sůl
 Brání usazování vodního kamene
 Zvyšuje výkonnost myčky
 Změkčuje vodu

Sůl
 Brání usazování vodního kamene
 Zvyšuje výkonnost myčky
 Změkčuje vodu

Leštidlo
 Pro vysoký lesk sklenic
 Proti usazeninám od vodních kapek
 Pomáhá rychlejšímu schnutí

Leštidlo
 Pro vysoký lesk sklenic
 Proti usazeninám od vodních kapek
 Pomáhá rychlejšímu schnutí

ALBERT_magazin_9-21_celostrana_Somat_217x249_tisk.indd   1 9. 8. 2021   10:58:34



Pootevřenými dveřmi kuchyně je 
vidět čerstvě sesbírané ovoce. Košíky 
přetékající voňavými jablky, hruškami 
i švestkami ze sadu. Na konci zahrady 
se pne i ostružinový keř, obsypaný 
nádherně velkými tmavými plody. 
Pojďte si společně s námi připravit  
ta nejlepší povidla, která se hodí  
do dezertů na konci babího léta  
stejně jako na uskladnění na zimu.  
Po otevření takové sklenice na vás 
znovu dýchne voňavý sad.

68

4×
Sladká
                Povidla 

                       SE POVEDLA      

68

Švestky

Hrušky
Jablka

Ostružiny



Fotografie: Vladimír Cimický / Foodstyling/text: Adéla Srbová

SUROVINY: 
1,5 kg švestek
215 g cukru krupice
1 citron NP Bio

4 lžíce rumu
2 celé skořice 
½ lžičky mletého 
hřebíčku

1 lžička mletého 
kardamomu

POSTUP:
1.  Švestky omyjte a vypeckujte. 

Nakrájejte je na větší kousky 
a dejte do mísy. Přidejte cukr, 
šťávu i kůru z dobře omytého 
citronu, 3 lžíce rumu a koření. 
Takto nechte marinovat 2 hodiny.

2.  Švestkovou směs přendejte do 
hlubšího plechu. Pečte v troubě 
předehřáté na 180 °C 2 ½ až 
3 hodiny. Každých 20 minut 
povidla promíchejte.

3.  Po vyndání z trouby nechte směs 
chvilku vychladnout. Vyndejte 
skořici a přendejte povidla do 
mísy, ve které je ponorným 
mixérem rozmixujte na pyré.

4.  Ještě horká povidla přelijte 
opatrně do sterilizovaných sklenic, 
zakápněte zbytkem rumu, zavřete 
a otočte dnem vzhůru, dokud 
nevychladnou.

700
ml

210
minŠVESTKOVÁ  

povidla

SUROVINY: 
5 vajec
200 g cukru krupice
250 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
3 lžíce holandského kakaa
sůl
200 ml slunečnicového oleje
10 švestek
100 g švestkových povidel
2 lžíce moučkového cukru

KAKAOVÁ 
BUCHTA 
s povidly

1
plech

50
min

VEGET

POSTUP:
1.  Vejce s cukrem ušlehejte ručním mixérem do světlé pěny  

cca 6 minut.
2.  V míse prosejte mouku, prášek do pečiva, kakao a špetku soli.  

Moučnou směs dobře promíchejte, aby se kakao zapracovalo.
3.  K vaječné směsi přidejte olej, moučnou směs a opatrně stěrkou promíchejte. 
4.  Na plech o rozměru 30 × 20 cm vyložený pečicím papírem vlijte  těsta.
5.  Švestky omyjte, rozkrojte napůl a zbavte pecek. Rozprostřete do nalitého 

těsta, rozkrojenou půlkou směrem dolů. Přelijte zbytkem těsta a uhlaďte.
6.  Povidla zahřejte, aby měla tekutější konzistenci, a nalijte na těsto v podélných 

pruzích. Špejlí pročísněte nepravidelně tak, aby vznikl hezký dekor. Buchtu 
pečte v troubě předehřáté na 180 °C 25–30 minut.

7.  Po vychladnutí buchtu nakrájejte na kousky 5 × 5 cm a posypte moučkovým 
cukrem.

+120
min

odležení
VEGAN

6969



SUROVINY: 
2,3 kg hrušek
2 lžíce octa
500 g cukru krupice
½ lžičky skořice
6 lžic rumu
3 ks hřebíčku

 lžičky muškátového květu

POSTUP:
1.  Hrušky umyjte, zbavte jádřinců a nakrájejte 

na větší kusy. Vložte do hlubšího pekáče 
vyloženého pečicím papírem. U papíru 
nechte vyšší okraje. Polijte octem, 
promíchejte a pečte v troubě předehřáté  
na 230 °C 25 minut. 

2.  Pak hrušky posypte rovnoměrně 
250 g cukru a opět pečte 15 minut. Poté je 
posypte zbývajícím cukrem a pečte dalších 
15 minut.

3.  Po upečení hrušky přendejte do mísy, 
přidejte skořici, 5 lžic rumu a nadrcený 
hřebíček s muškátovým květem.  
Vše rozmixujte ponorným mixérem. 

4.  Ještě horká povidla přelijte opatrně  
do sterilizovaných sklenic, zakápněte 
zbytkem rumu, zavřete a otočte dnem 
vzhůru, dokud nevychladnou.

HRUŠKOVÁ 
povidla

1½
litru

80
min

VEGAN
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HRUŠKOVÝ KOLÁČ
s ořechy

SUROVINY: 
240 g pohankové mouky 
NP Bio
180 g blanšírovaných 
mandlí 
sůl
100 g kokosového cukru
250 g másla
3 vejce 
3 hrušky
125 g vlašských ořechů
½ lžičky skořice
250 g hruškových povidel
25 g mandlových plátků

POSTUP:
1.  Do mísy prosejte 200 g pohankové mouky a mandle 

namelte na jemnou moučku. Odeberte z ní 60 g a 
přidejte k pohankové mouce i se špetkou soli a 30 g 
kokosového cukru. Přidejte na kostičky nakrájených 
125 g studeného másla a uhněťte na sypkou 
drobenku. 

2.  Přidejte 2 žloutky a promíchejte. Těsto vyklopte na 
pracovní desku a rychle zapracujte. Pak jej zabalte 
do potravinářské fólie a nechte minimálně 1 hodinu 
odležet v lednici.

3.  Hrušky omyjte, oloupejte, rozkrojte na čtvrtiny  
a vykrojte jádřince. Vložte do rendlíku a zalijte vodou, 
aby se hrušky ponořily. Přiveďte k varu, stáhněte 
teplotu a vařte do poloměkka cca 6 minut. Pak je slijte 
a nechte zcela vychladnout. Poté je nakrojte do vějířku.

4.  Zbylé měkké máslo utřete spolu se zbytkem 
kokosového cukru. Zašlehejte vejce a 2 zbylé bílky. 
Přidejte zbytek mandlové moučky, mleté vlašské 
ořechy a skořici. Vše stěrkou dobře promíchejte. 

5.  Těsto rozválejte na stole poprášeném zbytkem 
pohankové mouky a vyválejte na tloušťku 4 mm. 
Opatrně placku přendejte do koláčové formy 
s vyjímatelným dnem o průměru 24 cm. Těsto 
vytlačte do krajů, přebytečné kraje odkrojte nožíkem.

6.  Těsto potřete hruškovými povidly a na ně rozetřete 
ořechovou náplň. Navrch rozložte hrušky. Posypte 
mandlovými plátky a pečte v troubě předehřáté na 
175 °C asi 40 minut dozlatova. Po upečení nechte 
zcela vychladnout, než budete koláč vyndávat 
z formy.

1
koláč

70
min VEGET+60

min
odležení

71



SUROVINY: 
1 kg čerstvých ostružin
100 ml vody
2 lžíce rumu
600 g cukru krupice
1 lžička mleté skořice
2 hřebíčky

OSTRUŽINOVÁ
povidla

500
ml

30
min

POSTUP:
1.  Ostružiny dobře propláchněte. 

Dejte do hrnce, podlijte vodou, 
rumem a přiveďte k varu. 
Vařte, dokud nezměknou. Pak 
směs propasírujte přes síto do 
druhého hrnce.

2.  Přidejte cukr, skořici a nadrcený 
hřebíček. Pomalu vařte, až 
se odpaří voda a povidla 
zhoustnou na marmeládovou 
konzistenci.

3.  Ještě horká povidla přelijte 
opatrně do sterilizovaných 
sklenic, zavřete je a otočte 
dnem vzhůru, dokud 
nevychladnou.

VEGAN
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SUROVINY: 
150 ml plnotučného mléka
5 g sušeného droždí
120 g másla
40 g cukru krupice
2 vejce 
½ lžičky vanilkového extraktu
¼ lžičky soli
325 g hladké mouky
120 g ostružinových povidel
30 g moučkového cukru

POSTUP:
1.  Mléko vlijte do vyšší odměrky a zahřejte 

v mikrovlnné troubě na teplotu kolem 30 °C. 
Přidejte sušené droždí, promíchejte a nechte  
na teplém místě vzejít kvásek.

2.  V rendlíku rozpusťte 80 g másla a dejte stranou 
vychladnout. V misce smíchejte cukr, vejce, 
vanilku, sůl a přilijte rozpuštěné máslo a kvásek. 
Vše dobře promíchejte.

3.  Mokrou směs přelijte do kuchyňského robotu 
nebo větší mísy. Přisypte 200 g mouky a hněťte, 
až vám vznikne těsto bez hrudek. Pak vsypte 
zbytek mouky a hněťte, dokud se těsto nezačne 
odlepovat od stěn mísy.

4.  Těsto v míse nechte kynout na teplém místě  
1 ½ hodiny překryté utěrkou.

5.  Po vykynutí přendejte těsto na vál a rozdělte ho 

na 15 stejných kousků. Všechny kousky vyválejte 
na kuličky a prsty rozprostřete na placičku. 
Prostředek by měl být mírně silnější kvůli balení 
náplně. 

6.  Do středu každé placičky dejte 1 menší lžíci povidel. 
Kraje těsta spojte na měšec. Spojem přendejte na 
lehce pomoučenou plochu, než zpracujete všech 
15 kusů. Zbytek másla rozpusťte v rendlíku. Pekáč 
o rozměru 26 × 20 cm jím lehce vytřete. Dovnitř 
vložte buchty tak, aby každá měla kolem sebe místo 
a mohly dokynout. Každou potřete rozpuštěným 
máslem kolem dokola i na povrchu.

7.  Buchty přikryjte utěrkou a nechte ještě 30 minut 
kynout. Pak je vložte do trouby předehřáté na 
190 °C a pečte 25 minut.

8.  Po upečení nechte buchty ještě 10 minut v pekáči. 
Pak je vyklopte a posypte moučkovým cukrem.

15
buchet

180
min

VEGET+120
min

kynutí

KYNUTÉ BUCHTY
s ostružinami
 

Buchty po upečení 
můžete přetřít 
rozpuštěným máslem 
smíchaným s rumem 
v poměru 1 : 1.
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POSTUP:
1.  Jablka kyselejšího typu umyjte, zbavte jádřinců a pokrájejte 

na větší kusy. Vložte do hlubšího pekáče vyloženého pečicím 
papírem. U papíru nechte vyšší okraje. Polijte octem, 
promíchejte a pečte v troubě předehřáté na 230 °C 25 minut. 

2.  Pak jablka posypte rovnoměrně 200 g cukru a znovu pečte  
15 minut. Poté přisypte zbylý cukr a pečte dalších 15 minut.

3.  Po upečení jablka přendejte do mísy, přidejte skořici, 3 lžíce 
rumu a nadrcený hřebíček s badyánem a špetkou soli. Vše 
rozmixujte ponorným mixérem. 

4.   Ještě horká povidla přelijte opatrně do sterilizovaných sklenic, 
zakápněte zbytkem rumu, zavřete je a otočte dnem vzhůru, 
dokud nevychladnou.

SUROVINY: 
2,3 kg jablek NP Bio
2 lžíce octa

400 g cukru krupice
2 lžičky mleté skořice
4 lžíce rumu

3 ks hřebíčku
2 ks badyánu
sůl

JABLEČNÁ 
povidla

1½
litru

80
min

Takto připravená 
povidla vám vydrží 
několik měsíců, pokud 
je neotevřete.

VEGAN
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SUROVINY: 
20 g čerstvého droždí
60 g cukru moučky
250 ml plnotučného mléka
500 g polohrubé mouky
sůl
1 vejce 
2 lžíce rumu
1 lžíce oleje
120 g hladké mouky
500 ml řepkového oleje
100 ml jablečných povidel
200 g tvrdého tvarohu na strouhání
250 ml smetany ke šlehání (30 %)
1 vanilkový cukr

POSTUP:
1.  Droždí utřete v hrnku se lžičkou moučkového 

cukru a 125 ml vlažného mléka. Na teplém 
místě nechte vzejít kvásek.

2.  Do mísy prosejte mouku se špetkou soli 
a zbylým moučkovým cukrem. Přidejte vejce, 
rum, olej, vzešlý kvásek a zbytek mléka. 
Vše uhněťte na hladké těsto, které se bude 
odlepovat od mísy. Těsto přikryjte utěrkou 
a nechte 30 minut na teplém místě kynout. 
Pak těsto znovu propracujte a nechte kynout 
dalších 20 minut.

3.  Po vykynutí těsto opatrně rozválejte na 
pomoučeném vále na placku silnou 2 cm 
a vykrojte z ní kolečka o průměru 6–8 cm. 

4.  Vdolky přendejte na pomoučený plech 
a nechte kynout 30 minut. 

5.  Řepkový olej vlijte do hrnce a rozpalte na 
teplotu smažení. Do vykynutých vdolků 
udělejte uprostřed důlek a opatrně je 
vkládejte do smažicí lázně. Smažte po obou 
stranách dozlatova. Pak je nechte okapat na 
mřížce opatřené papírovými utěrkami.

6.  Vdolky ještě vlažné ozdobte povidly a posypte 
nastrouhaným tvarohem.

7.  Smetanu spolu s vanilkovým cukrem 
vyšlehejte na tuhou šlehačku. Šlehačku 
přendejte do cukrářského pytlíku a ozdobte 
vdolky. 

Těsto je vhodné i na plněné 
masopustní koblihy.

12
kusů

40
min

VEGET
+80
min

kynutí
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VDOLKY 
s jablečnými povidly
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