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Naši milí zákazníci a čtenáři,

Editorial

i když jsou prázdniny u konce, přichází sezona, kterou stojí za to si
pořádně vychutnat. Dožínky na konci léta byly vždy oslavou úrody
a přírody, ve které právě vše dozrává, sklízí se ovoce ze sadů, zahrad a polí plných jablek,
hrušek, švestek i dýní a také posledních klasů zlatého obilí. V Albertu na vás v září čeká
také celá sklizeň produktů, které jsou šetrné k přírodě a prospívají našemu zdraví.
Pro děti školkou i školou povinné je tu nová hravá a zdravá řada Nature’s Promise Kids,
kde ulovíte kukuřičné delfínky, špaldová prasátka a medvědy nebo ovocná pitíčka ideální
na rychlou svačinu. Velký bio speciál receptů v zářijovém magazínu si děti zamilují, stejně
jako ovoce a zeleninu a další zdravé dobroty na talíři, které se promění ve lvího krále či
veselou ranní slepičku.
Pokud vás honí mlsná, ale máte intoleranci na lepek nebo laktózu, ve Sladké tečce
načerpejte inspiraci, jak si poradit a připravit sladkou nedělní tečku bez tradičního másla,
mléka či mouky. A na svačiny do školy i na doma nesmí chybět ani pomazánky, které
jsou domácí, výtečné a s řadou Mlynářského žitného pečiva chutnají božsky.
Napněte vítr do plachet a vyplujte za dobrodružstvím jíst zase o trošku lépe.

Váš Albert
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Vážení zákazníci,
dovolte, abychom se omluvili za tiskovou
chybu v červencovosrpnovém čísle Albert
magazínu na straně 22.
Sleva až 50 % platí pouze pro
vybrané druhy pečiva a je aktivována
ke konci provozní doby prodejny.
Omlouváme se za nesnáze.
Váš Albert
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V Albertu věříme, že stojí za to jíst lépe
Lépe pro vás, pro vaše zdraví, lépe pro přírodu i pro naše farmáře.
Přidejte se k nám a vychutnejte si s každým soustem i lepší pocit.
Lepší jídlo je lepší pro všechny.
Jak se můžete přidat, poznáte v magazínu snadno díky tomuto
označení:
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Dýňobraní

Bio dobroty, které si děti zamilují

Fotosoutěž Albertu

BIO POLÉVKA OD MLSNÉ KOČIČKY z červené čočky  
BIO MEDVĚDÍ SVAČINKA
BIO LIŠÁCKÝ CHLEBA, který zažene hlad
BIO AVOKÁDOVÝ CHLEBÍK s dračími ostny
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DO 30 MINUT

Obsah

70

Bud’te free
BEZ LEPKU
A LAKTÓZY

24
DĚTSKÁ
INSPIRACE

44

Pomazánky
BABÍHO LÉTA

44

Ochutnávka: Pomazánky babího léta

45
46
47
48
49

VEGGIE POMAZÁNKA ZE SUŠENÝCH RAJČAT s tofu
TUŇÁKOVÉ MÁSLO s kapary a sardelovou pastou
Pikantní pomazánkové DÝŇOVÉ MÁSLO
RYCHLÁ RYBÍ POMAZÁNKA ze zbytků pečeného lososa
OKURKOVÉ SENDVIČE s tvarohovou pomazánkou

50
51
70
71
72
74
75

Sváteční kachna
Křížovka nás baví
Sladká tečka: Bud’te free bez lepku a laktózy
BEZLAKTÓZOVÉ CUPCAKES na každou oslavu
KOKOSOVOCITRUSOVÉ ŘEZY BEZ LAKTÓZY
BEZLAKTÓZOVÉ POHÁRKY s lesním ovocem
BEZLEPKOVÉ ZÁZVORKY

   vegetariánské       veganské       bez lepku       bez laktózy

5

Zprávy

Z ALBERTU

Novinky z Albertu,

ROVNOU DO AKTOVKY

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a škola volá.
Vyzkoušejte novinky značky Nature’s Promise Kids, které
jsou ideální jako svačinka do školy nebo do batůžku na
výlet. Navíc jsou plné zdraví a děti baví!

Vitaminy na cestu

V OVOCNÝCH KAPSIČKÁCH
Vyzkoušejte jemné ovocné pyré v několika příchutích a ve
větším balení pro starší děti. Kapsičky Nature’s Promise
Kids nabízí tradiční příchutě, jako je kombinace jablíček
a jahod, nebo variantu s exotickým ovocem, která je mixem
pyré z broskví, manga a jablek. Vše v bio kvalitě.
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Nature’s Promise Kids
Bio 100% ovoce
JABLKO, BROSKEV
& MANGO

Nature’s Promise Kids
Bio 100% ovoce
JABLKO, JAHODA,
VIŠEŇ & ŠVESTKA

Nature’s Promise Kids
Bio 100% ovoce
JABLKO & JAHODA

Zprávy

Z ALBERTU

Svačinka na výlet

ZDRAVĚ
HRAVĚ

ŠŤAVNATÉ OVOCNÉ TYČINKY
Mandlovodatlové tyčinky s jahodami nebo
kakaem jsou výborným zdrojem vlákniny
a skvělou pochoutkou, kterou můžete svým
dětem přibalit do batůžku na každou příležitost.

Y

Na dětskou party

KUKUŘIČNÍ DELFÍNCI

Nature’s Promise
Kids
Kakao, banán
TYČINKA

Kukuřičný snack ve tvaru delfínků bude vaše
děti bavit! Lehce solené kukuřičné křupky jsou
přirozeně bezlepkové a všechny suroviny pocházejí
z ekologicky kontrolovaného zemědělství, díky
čemuž výrobek může nést označení Bio.

Nature’s Promise
Kids
Jahoda
TYČINKA

Nature’s Promise Kids
Bio kukuřiční delfínci

Veselá svačinka

Jako v zoo

Měkounké mini tyčinky plné vlákniny budou chutnat
jak malým mlsounům, tak dospělým. Hlavní surovinou
je naklíčený oves, neobsahují přidané cukry a jsou bez
lepku. Pod značkou Nature’s Promise Kids najdete tyčinky
meruňkové a milovníky svěží chutě jistě potěší višňové.

Nature’s Promise Kids nabízí špaldové sušenky vyrobené
z bio surovin, slazené rýžovým a agávovým sirupem, bez
použití palmového tuku. Sušenky můžete vybrat čistě
špaldové anebo špaldové s kakaem. Zaujmou nejen svou
chutí, ale i hravými tvary různých zvířátek.

S MÜSLI TYČINKAMI

Nature’s Promise Kids
Mini müsli tyčinky
VIŠŇOVÉ

Nature’s Promise Kids
Mini müsli tyčinky
MERUŇKOVÉ

VYBERTE SI SVÉ ZVÍŘÁTKO

Nature’s Promise Kids
Bio špaldová zvířátka

Nature’s Promise Kids
Bio špaldová zvířátka
KAKAOVÁ
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Tržnice

U ALBERTA

1
Máslová
dýně
Tip pro zdraví

DÝNĚ
Z TRŽNICE U ALBERTA
POCHÁZÍ POUZE
OD

ČESKÝCH

Máslová dýně je bohatá na
MINERÁLNÍ LÁTKY, HOŘČÍK
a DRASLÍK. Neobsahuje alergeny,
je tedy skvělá i do příkrmů pro
kojence. Obsažený DRASLÍK
pozitivně přispívá k normální
svalové činnosti.

DODAVATELŮ
A

FARMÁŘŮ

Tip pro zdraví

Dýňová semínka jsou přírodní
zásobárnou ŽELEZA a ZINKU.
Také se z nich lisuje dýňový
olej, který dodává tělu
POTŘEBNÉ ŽIVINY, pozitivně
OVLIVŇUJE ČINNOST
SRDCE A LEDVIN.
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Jsme široké, dlouhé, oválné, šišaté i krásně
kulaťoučké. Některé z nás se hodí na
podzimní ozdobu oken a zahrad, jiné
jsou výborné do polévek nebo omáček.
V každém případě právě začíná naše
sezona, tak ji nezmeškejte!

2
Mexická
dýně

Tržnice

B

U ALBERTA

DÝ

O
Ň

R

Í
N
A
1
Tip pro zdraví

Špagetová dýně
je ideální pro svůj
nízký obsah kalorií.
Najdeme v ní
KYSELINU LISTOVOU.

4
Špagetová
dýně

Mám jemnou a měkkou
dužinu, hodím se do
pyré i krémových
polévek.

2
Ideální na ozdobu
podzimních oken
a zahrádek.

3
Zářím do dálky svou
jasně oranžovou
barvou, vyzkoušejte
mě do polévky nebo
výtečnou pečenou.

Tip pro zdraví

Dýně Hokkaidó je
vitaminová bomba.
Obsahuje zejména
BETAKAROTEN
a VITAMINY A, B,
C a E.

3
Dýně
Hokkaidó

4
Po upečení se krásně
rozpadám na vlákna,
která připomínají
špagety. Stačí přidat
rajčatovou omáčku,
posypat parmazánem
a pochutnat si na
zdravé verzi italské
pochoutky.
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Tržnice

U ALBERTA

Podzimní

DÝŇOVÉ CHUTNEY
400
ml

90
min

VEGAN

SUROVINY:
1 dýně Hokkaidó
2cm kousek zázvoru
½ červené cibule
3 lžíce slunečnicového
oleje
100 g třtinového cukru
sůl a pepř

2

Připravte si omyté,
očištěné a nakrájené
hlavní suroviny.
V tomto případě dýni,
zázvor a cibuli.

1
Vše orestujte
v hrnci na
oleji 15 minut.

100 ml bílého vinného
octa
¾ lžičky kurkumy
¼ lžičky mletého
muškátového květu
2 celé skořice
1 lžička hořčičného
semínka

3

4

Zasypte cukrem
a solí.

Podlijte octem
a promíchejte.

5

6
10

Vsypte zbylé
koření.

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

Tržnice

U ALBERTA

PODZIMNÍ
ŠPAGETY

s dýní Hokkaidó
4

porce

30
min

VEGAN

SUROVINY:
1 dýně Hokkaidó
6 lžic olivového oleje
2 lžičky sušené šalvěje
sůl, pepř
1 balení celozrnných špaget
Nature’s Promise
1 stroužek česneku
1 lžička chilli vloček
1 ½ citronu
2 hrsti baby špenátu
1 celá chilli paprička
POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 220 °C
a zároveň dejte do hrnce vařit
vodu na těstoviny.
2. Očistěte dýni, rozpulte ji a lžící
vydlabejte semínka. I se slupkou
ji pokrájejte na kostky. Na plechu
vyloženém pečicím papírem je
promíchejte s 5 lžícemi oleje,
2 lžičkami sušené šalvěje, osolte
a opepřete. Vložte do trouby
a pečte 15 minut.
3. Špagety vložte do osolené vroucí
vody a vařte přibližně 8 minut.
Odeberte 1 naběračku vody ze
špaget a zbytek sceďte. Polovinu
upečené dýně vsypte do mixéru
spolu s oloupaným stroužkem
česneku, lžičkou chilli vloček,
šťávou z půlky citronu a vodou
z těstovin. Vše rozmixujte.
4. Špagety promíchejte s dýňovou
omáčkou, zbylou upečenou
dýní a špenátem. Podávejte
ozdobené kousky chilli papričky,
lístky špenátu a čtvrtkou citronu.
Podzimní recept voní po celé
kuchyni.
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Tržnice

U ALBERTA

Překvapte
své hosty

servírováním polévky
přímo ve vydlabané dýni.
Díky pokličce z vršku
dýně zůstane teplá, než ji
donesete na stůl.

HOKKAIDÓ POLÉVKA

v dýni
JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

30
min

VEGET

SUROVINY:
6 dýní Hokkaidó
4 lžíce olivového oleje
sůl
1 cibule
3cm kousek zázvoru
1 chilli paprička
2 mrkve
5 g másla

albert.cz/
videorecepty
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4

porce

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 170 °C. Vezměte
4 dýně, odkrojte jim vršky, vydlabejte
semínka a dejte stranou. Zbylé 2 dýně
omyjte, rozpulte, zbavte jader a i s kůrou
nakrájejte na měsíčky. Rozložte je
na plech vyložený pečicím papírem,
zakápněte 3 lžícemi oleje, osolte a pečte
20 minut.
2. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno.
Zázvor nastrouhejte nebo nakrájejte na

velmi drobné kousky, chilli papričku na
kolečka. Nakonec nakrájejte 2 mrkve
nahrubo.
3. V hrnci rozpalte zbylou lžíci oleje
s 5 g másla. Vhoďte cibuli a restujte
dosklovata. Vmíchejte připravený zázvor
s chilli papričkou. Promíchejte, přidejte
nasekanou mrkev, osolte a restujte
5 minut. Poté vsypte pečenou dýni
a lžičku sušené šalvěje, zalijte litrem
vývaru a vařte 10 minut.

1 lžička sušené šalvěje
1 l zeleninového vývaru
1 citron
100 ml smetany na vaření
50 g modrého sýra
2 hrsti dýňových semínek
2 hrsti vlašských ořechů
4 snítky čerstvého tymiánu

4. Odstavte z ohně, vlijte šťávu z citronu,
rozmixujte a vmíchejte 100 ml
smetany na vaření. Polévku rozmixujte
pomocí tyčového mixéru nebo
robotu a rozlijte do vydlabaných dýní.
Ozdobte stejnoměrně rozdrobenými
50 g modrého sýra, 2 hrstmi dýňových
semínek, 2 hrstmi vlašských ořechů,
chilli papričkou a 4 snítkami tymiánu.
Dobrou chuť.

Tržnice

U ALBERTA

Skvělá příloha
ke kuřecím
steakům

VYPEČENÁ MÁSLOVÁ DÝNĚ

s chilli dresinkem
SUROVINY:
2 máslové dýně
4 lžíce dýňového oleje
2 lžičky skořice
1 a ½ lžičky mletého
koriandru
sůl, pepř
190 g zakysané smetany

30 g bílého jogurtu
1 stroužek česneku
1 lžička chilli vloček
½ lžičky římského kmínu
1 granátové jablko
80 g pistácií
1 hrst čerstvého koriandru
1 limeta

4

porce

60
min

VEGET

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na
200 °C. Obě dýně omyjte,
zbavte semen a nakrájejte na
plátky. Plech vymažte 4 lžícemi
dýňového oleje a položte na něj
dýni. Zasypte 2 lžícemi skořice,
1 a ½ lžičky mletého koriandru,
osolte a opepřete. Vložte do
trouby na 30 minut a během
pečení jednou promíchejte.
2. V misce vyšlehejte 190 g
zakysané smetany, 30 g jogurtu,
prolisovaný stroužek česneku,

1 lžičku chilli vloček, ½ lžičky
římského kmínu a sůl.
3. Granátové jablko rozpulte
a pomocí lžíce vydlabejte
semínka. Vyloupejte 80 g
pistácií a nasekejte je velkým
nožem nahrubo.
4. Upečenou dýni posypte
granátovými semínky,
pistáciemi, hrstí čerstvého
koriandru a zakapejte
dresinkem a limetovou šťávou.
Ať vám chutná!
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V září jsme
pro Vás snížili doplatky
až o

100 %

Jsme v tom s Vámi.
Pro každého,
každý den.*

drmax.cz

* Sleva je poskytována od 1. do 30. 9. 2022 po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění
maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního
pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných
na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by
sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla
nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná
oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.
inzerce
Doplatky100%-08-2022-217x117mm.indd 1

02/08/2022 11:49

SUDOKU,
když máte
chvilku

lehké

středně
těžké

KUPUJTE
BIO.
Pro naši budoucnost!

BIOZEMĚDĚLCI
VRACÍ DO POLÍ ŽIVOT.
DĚKUJEME

9

Skutečnou BIO kvalitu vám zaručí pouze tyto dvě značky.
Ještě důležitější je, že díky BIO produkci mohou na polích,
loukách i v sadech žít ptáci, hmyz, polní zvěř a v krajině
je zadržována voda.
A za to si všichni biozemědělci zaslouží naše díky.

www.myjsmebio.cz

inzerce

Rychlé

RECEPTY

super večeře
do 30 minut

Vybrali jsme pro vás další
4 superpotraviny, které zkuste
na začátku podzimu zařadit do
svého jídelníčku, třeba na rychlý
oběd nebo večeři. Proč jsou
super? Protože obsahují více
zdraví prospěšných látek
než jiné běžné potraviny.
A jíst lépe za to stojí.

Nákupní seznam
Z ALBERTU

TRŽNICE U ALBERTA:

ZELENINA
4 jarní cibulky
2 mrkve
1 salátová okurka
2 kusy salátu Little gem
2 batáty
1 červená paprika
1 žlutá paprika
1 hrst rukoly
2 stroužky česneku
OVOCE
1 limeta
2 citrony
1 mango
50 g malin
50 g borůvek
50 g ostružin
100 g kousků kokosu
Fresh Bistro
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Foto, text: iStock, archiv Albert magazínu

BYLINKY
2 hrsti čerstvé máty
2 snítky čerstvého
rozmarýnu
1 hrst hladkolisté
petrželky

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:

900 g krůtích prsních
řízků NP Bio
2 balení kachních prsou
sous vide Albert Excellent

SPÍŽ:

TRVANLIVÉ

2 lžíce slunečnicového
oleje
160 ml olivového oleje
4 lžíce sezamového oleje
3 lžíce sweet chilli omáčky

30 g ostré zeleninové
pochoutky harissa
150 ml červeného vína
6 lžic džemu z lesního
ovoce
3 lžičky směsi koření
Kuře Albert
½ lžičky mletého
římského kmínu
½ lžičky mletého
koriandru
100 g oliv bez pecky
600 g nakládané cizrny
OCHUCOVADLA

sůl
pepř

Rychlé

RECEPTY
Krůtí maso obsahuje málo tuku,
ale velké množství bílkovin.
Je navíc lehce stravitelné, takže
ideální, pokud se snažíte držet
zdravého životního stylu.

KRŮTÍ
SALÁT
s asijským
nádechem
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
300 g krůtích prsních
řízků NP Bio
sůl
4 lžíce sezamového
oleje
2 jarní cibulky
2 mrkve
1 salátová okurka

Krůt

sup e

í
m
aso
r
potravina

Lehké a dietní
Na krůtí maso se někdy zapomíná, přitom
je skvělé do lehkých a dietních pokrmů,
třeba salátů. Krůtí prsa mají křehké maso,
krk nebo boky se hodí do vývarů. Stehenní
maso je pak tmavší, spíše jako zvěřinové.

1 mango
100 g kousků kokosu
Fresh Bistro
2 hrsti čerstvé máty
3 lžíce sweet chilli
omáčky
1 limeta
pepř

POSTUP:
1. Osolte 300 g očištěného
krůtího masa, opečte ho na
pánvi na 4 lžících sezamového
oleje z obou stran dozlatova
a pak pečte 15 minut v troubě
na 180 °C. Po vychladnutí ho
natrhejte vidličkami na kousky.
2. Nakrájejte 2 dobře omyté
cibulky na šikmé proužky,
2 oloupané mrkve na nudličky,
okurku pomocí škrabky na
široké nudle, oloupané mango
na tenké plátky.
3. Vše vložte do větší mísy
a promíchejte se 100 g
kokosu nakrájeného na tenké
plátky, částí máty pokrájené
na nudličky, chilli omáčkou
a limetovou šťávou.
4. Rozdělte do talířů a zasypte
trhaným krůtím masem,
pepřem a zbylou nasekanou
mátou.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 415 kcal, 21 % / SACHARIDY: 20 g, 8 % / TUKY: 29 g, 46 % / BÍLKOVINY: 21 g, 29 %

Tip pro zdraví
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Rychlé

RECEPTY

Tisíce let prověřená
superpotravina

s batáty
4

porce

B
super a t á
av

t

y

potr

ina

Batáty jsou možná
jednou z nejstarších
potravin vůbec a víme,
že je měl člověk rád
na svém jídelníčku
už před 10 tisíci lety,
díky dohledaným
pozůstatkům v Peru.
Do Evropy je pak přivezl
Kryštof Kolumbus.
Říká se jim také sladké
brambory, protože
mají nasládlou chuť,
ale pozor, brambory
to nejsou, správný
botanický název je
povijnice jedlá.

PEČENÉ KUŘECÍ
KOUSKY
30
min

SUROVINY:
600 g kuřecích prsních řízků
150 ml olivového oleje
3 lžičky směsi koření Kuře Albert
30 g ostré zeleninové pochoutky
harissa
sůl, pepř
2 batáty
1 červená paprika
1 žlutá paprika
100 g oliv bez pecky
200 g nakládané cizrny
1 citron
1 hrst rukoly

POSTUP:
1. Podélně rozkrojte 600 g očištěných
kuřecích řízků a rozpulte je. Naložte
je do marinády ze 100 ml oleje,
3 lžiček koření na kuře, harissy,
soli a pepře.
2. Nakrájejte 2 oloupané batáty
a 2 papriky na větší kusy.
3. Zeleninu vsypte na plech
vymazaný olejem, osolte,
opepřete, přidejte maso, 100 g
scezených oliv, 200 g slité cizrny
a přelijte šťávou z citronu.
Zakapejte zbylým olejem.
4. Pečte v troubě předehřáté na
220 °C po dobu 20 minut. Před
podáváním posypte rukolou.

Tip pro zdraví

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

Batáty jsou nabité vitaminem A
a vitaminem C. Obsahují také hodně
betakarotenu, manganu, draslíku, železa,
vitaminu B6 a jsou zdrojem vlákniny.
18

albert.cz/
videorecepty

Rychlé

RECEPTY

Tip pro zdraví

V batátech je i rozpustná vláknina,
která napomáhá regulovat hladinu
cholesterolu a také zlepšuje zažívání.
Díky betakarotenu navíc pomůže
udržet krásné letní opálení.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 486 kcal, 24 % / SACHARIDY: 22 g, 9 % / TUKY: 29 g, 46 % / BÍLKOVINY: 35 g, 49 %
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Rychlé

RECEPTY

Ostružiny ohlašují konec léta
a začátek podzimu. Najdete je na
krajích lesů nebo je možná pěstujete
na zahrádce. Anebo pro ně přijďte do
Albertu. Mají krásnou tmavě fialovou až
černou barvu, za niž mohou rostlinná barviva ze
skupiny bioflavonoidů a antokyanů, které vykazují
antioxidační a protizánětlivé účinky.

O

Kráska plná zdraví

Tip pro zdraví

y
n
i
ž
u
ts r otravina
p
r
e
p
su

Ostružiny jsou nabité vitaminy,
především vitaminem C,
betakarotenem, vitaminy
skupiny B a vitaminem K.
Díky antioxidantům pomáhají
předcházet nádorovým a srdečním
onemocněním.
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Albert Excellent
Kachní prsa
sous vide

Rychlé

RECEPTY

KACHNÍ PRSA

s lesním ovocem
30
min

SUROVINY:
2 balení kachních prsou sous vide
Albert Excellent
150 ml červeného vína
2 snítky čerstvého rozmarýnu
6 lžic džemu z lesního ovoce
2 lžíce slunečnicového oleje
2 kusy salátu Little gem
sůl, pepř
50 g malin
50 g borůvek
50 g ostružin

POSTUP:
1. Kachní maso vyjměte z obalu,
omáčku slijte do misky a nechte
stranou. Prsa opékejte nejprve
kůží dolů na rozpálené pánvi
z každé strany 3 minuty. Vyjměte,
vložte do trouby vyhřáté na 90 °C
a nechte v teple do servírování.
2. Do pánve vlijte omáčku a 150 ml
vína. Přidejte rozmarýn a svařte
na polovinu. Zašlehejte 6 lžic
džemu a ještě 5 minut vařte do
zhoustnutí.
3. Mezitím na oleji orestujte 2 napůl
rozkrojené hlávky salátu Little
gem 1 minutu, osolte a opepřete.
Vsypte ovoce a ještě 1 minutu
opékejte.
4. Na talíře vlijte omáčku, vložte
teplý ovocný salát a nakonec
kachní maso nakrájené na
plátky. Ozdobte snítkou
rozmarýnu a podávejte.

Tip sommelierky
Kláry Kolárové
Ke kachnímu prsu je ideálním snoubením
ukázkový pinot lehčího ovocného stylu
a delikátní barvy. Ve vůni je cítit červené
bobulové ovoce, třešně a rybíz, dotek růží
a šalvěje. Chuť je lahodná, šťavnatá, s jemnou
tříslovinou, velmi ovocná.

BOURG OGNE

1 porce obsahuje: ENERGIE: 609 kcal, 30 % / SACHARIDY: 14 g, 5 % / TUKY: 40 g, 64 % / BÍLKOVINY: 38 g, 53 %

4

porce

21

Rychlé

RECEPTY

Tato luštěnina nezatíží peněženku a navíc je zdravá.
Pokud budete chtít připravovat sušenou cizrnu,
nezapomeňte ji předem na noc namočit. Další den
ji propláchněte čerstvou vodou a vařte doměkka.

super

pot

Cizr

nraavina

Zažene hlad a navíc je zdravá!

Tip pro zdraví

Cizrna je skvělým zdrojem
draslíku, který přispívá
k udržení stavu svalů.
Z nenasycených mastných
kyselin obsahuje omega-6.
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FALAFEL

s překvapením
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
400 g nakládané
cizrny
2 jarní cibulky
2 stroužky česneku
1 hrst hladkolisté
petrželky
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce citronové šťávy
½ lžičky mletého
římského kmínu
½ lžičky mletého
koriandru

sůl
špetka kypřicího
prášku
5 vajec
200 g strouhanky
400 ml řepkového
oleje
200 ml zakysané
smetany
1 lžíce směsi bylinek
1 lžička citronové
šťávy
sůl, pepř

POSTUP:
1. Slijte 400 g cizrny a přesypte ji do robotu
společně s 2 očištěnými a nakrájenými
jarními cibulkami, oloupaným stroužkem
česneku, hrstí petrželky, 1 lžící olivového
oleje, citronovou šťávou, kmínem
a koriandrem. Rozmixujte, osolte,
posypte kypřicím práškem a promíchejte.
2. Ve vroucí vodě uvařte 4 vejce natvrdo.
Z cizrnové směsi vytvarujte 4 kuličky. Na
pracovní plochu rozložte potravinovou
fólii, do středu umístěte kuličku těsta.
Překryjte druhou fólií a vyválejte placku
o průměru 12 cm. Do středu falafelu
vložte oloupané a uvařené vejce a falafel
vytvarujte. Obalte v jednom rozšlehaném
vejci a strouhance.
3. Každý falafel smažte v rozpáleném oleji
dozlatova.
4. Na dip smíchejte směs bylinek,
rozmělněný stroužek česneku, 1 lžíci
olivového oleje a ozdobte bylinkami dle
fantazie.

Rychlé

RECEPTY

Milujete falafel?

Tip pro zdraví

Díky obsahu kvalitních bílkovin je
cizrna vyhledávanou luštěninou
u vegetariánů a veganů.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 715 kcal, 36 % / SACHARIDY: 46 g, 18 % / TUKY: 48 g, 76 % / BÍLKOVINY: 22 g, 31 %

Zkuste tuto orientální
pochoutku trochu
vylepšit! Do těsta z cizrny
zabalte vejce a překvapte
rodinu vegetariánskou
variantou skotského
vejce.
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inspirace

PRO DĚTI

DOBROTY,
KTERÉ SI DĚTI
ZAMILUJÍ

Mrkev, jablíčko nebo rajče
mohou být někdy postrachem
dětských talířů.
Udělejte z nich parťáky díky
receptům, které si děti zamilují.
Oběd, svačina nebo večeře se
rázem promění v objevování
divoké džungle, které vládne
lví král, nebo potopením pod
mořskou hladinu, kde krab sbírá
své poklady. V bramborovém
hnízdě se vylíhnou tři vykutálení
ptáčci a při tajné výpravě
pomohou na velký hlad liščí
sendviče. Navíc jsou recepty
připravené z ingrediencí v bio
kvalitě, které seženete v Albertu:
lepší pro vaše děti, lepší pro
přírodu i pro zdraví.
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inspirace

KRABÍ
SVAČINKA
4

porce

20
min

PRO DĚTI

VEGET

SUROVINY:
2 červená jablka NP Bio
1 citron NP Bio
4 kiwi NP Bio
50 g borůvek NP Bio
4 snítky čerstvé máty

200 g bílého jogurtu NP
Bio
1 balení špaldových
zvířátek kakaových NP
Kids Bio

POSTUP:
1. Obě jablka omyjte a rozkrojte napůl. Z každé
půlky odkrojte plátek o tloušťce 3 mm.
Z jablečného plátku vykrájejte na každého krabíka
4 nožičky s výřezy a 2 tykadélka na oči. Nakrájené
části jablek zakápněte citronovou šťávou, aby
nezhnědly. Do zbylých polovin jablek vykrojte
úsměv.
2. Všechna 4 kiwi rozkrojte napůl. Z jedné půlky
vždy nakrájejte kolečka, z nichž vykrájejte pomocí
vykrajovátka hvězdičky na ozdobu, a z druhé
půlky vykrojte 2 klepeta pro každého kraba.
3. Na talířky rozdělte jogurt a rozetřete ho jako
podklad pod krabíka. Doprostřed dejte půlku
jablka, kolem vyskládejte nožičky a tykadélka.
Borůvky omyjte a na oči použijte rozkrojenou
borůvku, kterou můžete ještě dozdobit pomocí
párátka jogurtem. Další borůvky vyskládejte jako
packy a nasaďte na ně kiwi klepítka.
4. Kolem dokola dozdobte krabíka kiwi hvězdičkami,
borůvkami, lístky čerstvé máty a bio kakaovými
špaldovými sušenkami. Hurá, podává se svačina!

Fotografie: Antonín The Anh Nguyen
Foodstyling: Adéla Říhová, Zuzana Štěpničková / Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová
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inspirace

PRO DĚTI
Pomůžeš
nám s kočičkou
najít cestu za našimi
kamarády slepičkou
a prasátkem?

26

HRAVĚ
A ZDRAVĚ

VESELÁ
HOUSENKA

inspirace

s mozzarellou

SUROVINY:
2 mozzarelly NP Bio
4 keříková rajčata NP Bio
6 snítek čerstvé bazalky

4

porce

20
min

VEGET

2 cherry rajčata NP Bio
1 balení špaldových tyčinek NP Bio
1 hrst dýňových semínek NP Bio
1 lžíce olivového oleje NP Bio

POSTUP:
1. Obě mozzarelly nakrájejte na plátky široké 3 mm.
PRO DĚTI
Omyjte 4 rajčata a nakrojte je tak, abyste mohli dovnitř
vložit plátky mozzarelly. Jeden plátek si schovejte na
výrobu oček a úsměvu. Před plátky mozzarelly vložte
lístky čerstvé bazalky.
2. Obě cherry rajčátka omyjte a rozkrojte napůl. Každou půlku použijte
jako hlavičku housenky. Na hlavičku vyřízněte do rajčátka malé otvory
a do nich vložte vykrojená malá očka a úsměv ze zbytku mozzarelly
a dozdobte semínky ze špaldových tyčinek.
3. Housenky pokapejte olivovým olejem a posypte dýňovými semínky.
4. Servírujte spolu se špaldovými tyčinkami. Tuhle zdravou dobrotu vám
bude závidět i dospělý. Tak šup s ní do bříška!
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inspirace

PRO DĚTI

OMELETA
OD SLEPIČKY
4

porce

20
min

VEGET

SUROVINY:
1 okurka NP Bio
1 červená paprika NP Bio
1 mix salátů s mrkví NP Bio
½ citronu NP Bio
2 lžíce olivového oleje NP Bio
sůl
pepř
8 vajec NP Bio
15 g másla NP Bio
1 hrst čerstvé pažitky

POSTUP:
1. Okurku omyjte a vykrojte
z užší části 4 plátky na očka.
Papriku omyjte a vykrájejte
z ní 4 slepičí hřebínky
a 4 zobáčky.
2. Ze zbylé zeleniny připravte
spolu s bio salátovým mixem
salát. Ochuťte ho šťávou
z ½ citronu, 1 lžící olivového
oleje, osolte a opepřete.
3. Všechna vejce rozklepněte
do mísy a lehce prošlehejte.
Rozpalte pánev, vlijte na ni
lžíci olivového oleje a přidejte
15 g másla. Postupně na
pánvi opečte 4 omelety.
Překlopte je napůl a přendejte
rovnou na servírovací talíře.
4. Omeletu ozdobte očkem
z okurky i hřebínkem
a zobáčkem z papriky.
Přidejte nožky a ocásek
z pažitky. Nakonec talíř
dozdobte připraveným
salátkem, který vytvoří
barevnou louku.
Konečně nastal čas a můžete
vše z talířku vyzobat.
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CHIA PERLOVÁ KAŠE

z náhrdelníku
princezny
4

porce

30
min

+1

hod
chlazení

inspirace

PRO DĚTI

VEGAN

125 g malin NP Bio
SUROVINY:
125 g ostružin
500 ml mandlového
1 lžička třtinového cukru
mléka NP Bio
1 lžíce javorového sirupu NP Bio
10 g mandlí NP Bio
NP Bio
100 g chia semínek NP Bio 1 snítka čerstvé máty

POSTUP:
1. Do kastrůlku vlijte 500 ml mandlového mléka
a přiveďte k varu.
2. Přidejte 100 g chia semínek a odstavte z ohně.
Přelijte do mističek a nechte hodinu vychladit.
3. Do menšího kastrůlku dejte 100 g malin a 100 g
ostružin, přilijte trošku vody a zasypte 1 lžičkou
třtinového cukru. Vařte 10 minut na mírném
plameni.
4. Malinovoostružinovou omáčku přelijte přes
hotovou kaši. Dozdobte čerstvými malinami,
ostružinami, nasekanými mandlemi a lístky
máty. Zdravá kaše pro malé princezny a prince
je hotová. Dobrou chuť.
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inspirace

PRO DĚTI

TĚSTOVINY
LVÍHO KRÁLE

se sýrovou
omáčkou
4

porce

30

POSTUP:
1. Uvařte 500 g fusilli v osolené vroucí
vodě dle návodu na obalu do
změknutí. Těstoviny sceďte
a pokapejte 2 lžícemi olivového oleje.
Vše promíchejte.
2. V rendlíku rozpusťte 60 g másla. Na
něm lehce zarestujte 30 g hladké
mouky na světlou jíšku a zlijte 500 ml
mléka. Přiveďte pomalu k varu.
Stáhněte stupeň vaření a vsypte

40
min

VEGET

SUROVINY:
500 g čerstvých bio fusilli
z červené čočky
2 lžíce olivového oleje
NP Bio
60 g másla NP Bio
30 g hladké mouky NP
Bio
500 ml čerstvého
plnotučného mléka NP
Bio

1 mozzarella NP Bio
100 g bio goudy
sůl
pepř
50 g cherry rajčat NP Bio
50 g cukety NP Bio
20 dýňových semínek
NP Bio
1 snítka čerstvé petrželky
8 snítek čerstvé pažitky

sýrovou omáčku. Přidejte rozkrojená
nastrouhanou mozzarellu a 100 g
kolečka cukety jako ouška a oči. Na
goudy. Za stálého míchání na nízkém
oči dejte dýňová semínka. Obě půlky
stupni ohřevu nechte sýry rozpustit
cherry rajčátek položte doprostřed
na hladkou omáčku. Dosolte
jako základ čumáčku a doplňte je
a opepřete dle chuti. Z omyté cukety
petrželkou. Nahoru dejte dýňová
vykrájejte lví ouška, oči, motýlka
semínka jako čenich.
a klobouček. Cherry rajčátka omyjte
4. Nakonec lvíčkovi přidejte fousky
a překrojte napůl.
z čerstvé pažitky. Hurá, všichni
3. Na hluboký talíř rozdělte těstoviny
králové zvířat mohou ke stolu!
a vytvořte z nich kolem dokola hřívu.
Doprostřed nalijte naběračkou

DESATERO VAŘENÍ
S DĚTMI A PRO DĚTI

6

Nakupujte společně s dětmi a vysvětlete
jim, jak správně vybírat potraviny, které
jsou přáteli pro naše zdraví i přírodu.

inspirace

PRO DĚTI

1

Nakupujte čerstvé a kvalitní suroviny,
nejlépe bio.

7

Používejte přiměřené množství soli, výraznému koření
se vyhněte úplně a zkuste zapojit čerstvé bylinky.

2

Úplně se vyhněte průmyslově
zpracovaným polotovarům.

8

Sladká jídla zbytečně nepřeslazujte a využijte
přirozenou chuť ovoce nebo kvalitní čokolády.

3

Připravte dětem každý den kousky ovoce
a zeleniny na svačinku.

9

Nesmažte na oleji, ale zkuste vařit na páře
nebo péct v troubě.

4

Nechte děti pomáhat v kuchyni. Mohou
krájet ovoce, míchat pomazánky nebo
vykrajovat těsto.

10

Užijte si společné vaření a všechny krásné
momenty strávené s dobrým jídlem.

5

Vysvětlete dětem, že jídlem se neplýtvá
a že záleží na tom, jak se k jídlu chovat.

Svezte se
se mnou a delfínky
na bio kukuřičné
vlně!
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inspirace

PRO DĚTI
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inspirace

PRO DĚTI

KUŘECÍ
VYKUTÁLENÍ PTÁČCI

v bramborovém hnízdě
4

porce

60
min

SUROVINY:
600 g kuřecích prsních
řízků NP Bio
1 cibule NP Bio
1 mrkev NP Bio
1 cuketa NP Bio
sůl
pepř
1 hrst čerstvé petrželky
1 vejce NP Bio
80 g hladké mouky NP
Bio

Očka
z cukety

skvěle vykrojíte
brčkem.

500 g brambor NP Bio
60 g másla NP Bio
150 ml čerstvého
plnotučného mléka NP
Bio
1 stroužek česneku NP
Bio
250 g zakysané smetany
NP Bio
4 snítky čerstvé pažitky
1 lžička černého sezamu

POSTUP:
1. Do sekáčku dejte 600 g kuřecích prsou a rozemelte
je. Cibuli a mrkev oloupejte a spolu s cuketou
omyjte. Kousek mrkve a cukety si schovejte na
dekoraci. Cibuli nakrájejte najemno. Mrkev
a cuketu nastrouhejte najemno do mísy a smíchejte
s masem. Osolte a opepřete. Přidejte nasekanou
petrželku, vejce a 80 g mouky. Promíchejte na
lepivou hmotu. Z té vytvarujte kuličky o průměru
3 cm. Masové kuličky přendejte na plech opatřený
pečicím papírem. Pečte je v troubě na 180 °C po
dobu 25 minut.
2. Oloupejte 500 g brambor, nakrájejte je a uvařte
v osolené vodě doměkka. Brambory sceďte
a rozmačkejte se 60 g másla a 150 ml mléka do
hladké kaše. Dle chuti dosolte.
3. Stroužek česneku oloupejte a prolisujte do 250 g
zakysané smetany. Pažitku nasekejte najemno
a polovinu promíchejte s dresinkem.
4. Na talířích vytvořte hnízdo z bramborové kaše.
Dovnitř naskládejte masové kuličky. Ze zbytku
cukety a mrkve vykrojte očka a zobáčky a přilepte
je na masové kuličky. Očka dozdobte černým
sezamem. Do mističky přendejte dresink ze
zakysanky a svolejte ptáčata k obědu.
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inspirace

PRO DĚTI

PLNĚNÉ

LOĎKY

z batátů a kukuřice
4

porce

60
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
2 batáty NP Bio
300 g kuřecích prsních řízků NP
Bio
1 červená paprika NP Bio
100 g sterilované kukuřice NP Bio
100 g keříkových rajčat NP Bio

1 mozzarella NP Bio
sůl
pepř
1 lžíce olivového oleje NP Bio
1 okurka NP Bio
1 hrst čerstvé bazalky

POSTUP:
1. Oba batáty omyjte a rozkrojte napůl.
Položte je na plech opatřený pečicím
papírem a předpečte v troubě na
180 °C po dobu 25 minut. Po
předpečení vnitřek batátů vydlabejte
cca 5 mm od okrajů. Dužinu
nakrájejte najemno a vsypte do
misky. Nakrájejte nadrobno 300 g
kuřecích prsou. Papriku omyjte
a nakrájejte na malé kostičky. Spolu
s kuřecím masem je promíchejte
v misce s batáty. Do směsi
přidejte 100 g scezené sterilované
kukuřice, 100 g nakrájených rajčat
a nastrouhanou mozzarellu. Směs
promíchejte, osolte, opepřete
a naplňte jí vydlabané batáty.
2. Naplněné batáty přendejte na
plech opatřený pečicím papírem.
Zakápněte je lžící olivového oleje
a pečte v předehřáté troubě na
180 °C 20 minut do zapečení
mozzarelly.
3. Okurku omyjte, rozkrojte ji napůl
a z půlky pomocí škrabky ukrojte
podlouhlý plátek jako plachtu. Plátek
okurky napíchněte do oblouku na
špejli.
4. Čerstvé lístky bazalky nasekejte.
Batáty vyndejte z trouby a servírujte
na talíře. Posypte je čerstvou
bazalkou a zapíchněte do nich
připravené okurkové plachty.
Hurá, plavba může začít!
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inspirace

3
7

PRO DĚTI
1

6
4

Já už svůj stín
vidím, ale moji kamarádi
potřebují poradit. Dokážeš
přiřadit správný stín ke
každému z nás?

5
2

A

E

G
D

F

B
C
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JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

POLÉVKA
OD MLSNÉ
KOČIČKY

z červené
čočky
4

porce

30
min

VEGAN

inspirace

PRO DĚTI

albert.cz/
videorecepty

SUROVINY:
200 g batátů NP Bio
3 mrkve NP Bio
1 cibule NP Bio
2 lžíce olivového oleje NP Bio
200 g červené čočky NP Bio
2 stroužky česneku NP Bio
2 kostky zeleninového bujónu NP Bio
500 ml vody
400 ml kokosového mléka NP Bio
sůl
pepř
8 dýňových semínek NP Bio
4 plátky žitného chleba NP Bio
8 snítek čerstvé pažitky

POSTUP:
1. Oloupejte 200 g batátů a 3 mrkve,
omyjte je a nakrájejte na kostky.
Kousek mrkve si nechte na ozdobu.
Cibuli očistěte a nakrájejte na kostičky.
2. V hrnci rozpalte 2 lžíce olivového
oleje. Na něm orestujte cibuli, mrkev
a batáty. Přisypte 200 g propláchnuté
červené čočky. Přidejte očištěné, na
plátky nakrájené 2 stroužky česneku.
V 500 ml horké vody rozmíchejte
2 kostky bujónu a zalijte jimi směs
v hrnci. Povařte 15 minut.
3. Do hrnce vlijte 400 ml kokosového
mléka, osolte, opepřete a vše
rozmixujte na hladký krém. Horkou
polévku nalijte do talířů.
4. Na každou polévku vykrojte
z chleba kolečko o průměru 5 cm
a 2 trojúhelníky na ouška. Kolečko
vložte opatrně na hladinu polévky.
K němu doplňte dýňová semínka
jako očka a čumáček. Ze zbylé mrkve
vykrájejte ouška. Na ta nejdřív
použijte vykrojený chléb na okraj
talíře a dozdobte plátky mrkví. Pažitku
překrojte napůl a použijte jako fousky.
Každý mlsný kocour se olízne!
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inspirace

PRO DĚTI

Tip pro zdraví

Na tu pravou svačinku
nezapomeňte svým malým
medvědům přidat také mini
müsli tyčinky Nature’s Promise
Kids plné zdravých surovin.

Jsem malá
müsli tyčinka akorát
do pusy a tohle jsou
moje nejlepší kámošky
třešinky.

MEDVĚDÍ
SVAČINKA
4

porce

38

10
min

VEGAN

1 červené jablko NP Bio

1 hrst borůvek NP Bio

1 kiwi NP Bio

1 snítka čerstvé bazalky

POSTUP:
1. Jablko očistěte a nakrájejte podélně na tenké plátky. Kiwi oloupejte a nakrájejte na plátky. Borůvky omyjte.
2. Na každý talířek připravte plátek jablka. Na něj dejte rozkrojený plátek kiwi jako ouška a další plátek jako pusinku.
3. Medvídkovi doplňte oči a nos pomocí borůvek.
4. Nakonec dodělejte fešákovi motýlka čerstvou bazalkou. Po téhle svačince určitě neusnete zimním spánkem, ale
naopak vám dodá energii.

inspirace

PRO DĚTI

Vypočítej
a přiřaď výsledek
z prasátka ke
správné sušence.

11

5

7
6-4

5+5

2
4+7

3+4

10
12-7
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inspirace

PRO DĚTI

Superrychlou
variantu připravíte

LIŠÁCKÝ
CHLEBA,

který zažene
hlad
4

porce

60
min

VEGET

SUROVINY:
8 plátků žitnopšeničného chleba NP Bio
125 g tvarohu NP Bio
40 g hummusu klasik NP Bio
¼ citronu NP Bio
½ hrsti čerstvé petrželky
sůl
1 balení mixu salátů s mrkví NP Bio
100 g cherry rajčat NP Bio
1 mozzarella NP Bio
8 dýňových semínek NP Bio
4 borůvky NP Bio

POSTUP:
1. Chléb nakrájejte na 8 plátků.
V misce smíchejte 125 g tvarohu,
40 g hummusu, šťávu
z ¼ citronu a nasekanou
petrželku. Pomazánku osolte
a na chleby namažte pomocí
lžíce liščí hlavičku.
2. Salát rozdělte na talíře. Omyjte
cherry rajčata, nakrájejte je na
měsíčky a přidejte k salátu.
3. M
 ozzarellu nakrájejte na 3 mm
silné plátky. Plátek rozkrojte napůl,
aby vám vznikly tvářičky. Z dalšího
plátku vykrojte špičatá ouška.
Dýňová semínka použijte na očka.
Čumáček udělejte z borůvky.
4. Nezbývá než zavolat všechny
lišáky na svačinu!

40

pomocí hotové
pomazánky NP Bio
s rajčaty a bazalkou,
která vytvoří oranžový
obličej lišáka.

inspirace

PRO DĚTI

Pořádně si
nás prohlédni. Na první
pohled jsme stejné, ale
jedna z nás je trošku jiná.
Už vidíš která?
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inspirace

PRO DĚTI

AVOKÁDOVÝ
CHLEBÍK

s dračími ostny
a vejcem ptáka
Ohniváka
4

porce

15

min

VEGET

SUROVINY:
2 avokáda NP Bio
1 citron NP Bio
sůl
pepř
4 plátky žitnopšeničného
chleba NP Bio
4 křepelčí vejce
100 g dýňových semínek
NP Bio

42

POSTUP:
1. Rozkrojte obě avokáda, vyjměte
pecky, vydlabejte lžící všechnu dužinu
a rozmačkejte ji v míse vidličkou.
Přidejte šťávu z citronu, osolte a mírně
opepřete.
2. Připravte si 4 krajíce chleba a opečte
je nasucho v topinkovači.
3. Do kastrůlku dejte vařit vodu
a poté vložte 4 křepelčí vajíčka. Vařte

3 minuty. Uvařená vajíčka ihned
zchlaďte ve studené vodě a nechte je
v ní alespoň 2 minuty odpočívat. Tak
půjde skořápka dobře oloupat.
4. Plátky opečeného chleba potřete
rozmačkaným avokádem a nechte
děti, ať je dozdobí dýňovými semínky
tak, aby vypadala jako ostny na těle
draka. K dračímu chlebíku podávejte
také připravené vajíčko ptáka
Ohniváka. Zazvonil zvonec a pohádce
o drakovi a kouzelném vejci je konec.
Dobrou chuť.

ZDRAVĚ HRAVĚ

S vysokým obsahem vlákniny: 6 g vlákniny na 100 g výrobku.
Žitná vláknina přispívá k normální činnosti střev v rámci vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

Ochutnávka

Ochutnávka

Pomazánky
BABÍHO LÉTA

Je to tu opět, s prvními padajícími listy ze stromů také návrat
do školy. Připravte do školních aktovek nebo na rychlou
večeři pro celou rodinu domácí pomazánky. A když máte den,
kdy zkrátka nestíháte, ochutnejte naše skvělé pomazánky
pod značkou Nature‘s Promise, které jsou vyrobeny jen
z těch nejlepších surovin, a můžete si být jistí, že dáváte
svým dětem stejnou kvalitu jako u svých domácích.

NP Veggie

Bio pomazánka
s pažitkou

NP Veggie

Bio pomazánka
cizrnová

NP Veggie

NP Veggie

Bio pomazánka
s grilovanými
paprikami

44

Bio pomazánka
fazolová s chilli

NP Veggie

Bio pomazánka
zeleninová

Fotografie: Antonín The Anh Nguyen / Foodstyling: Adéla Říhová / Text: Kateřina Krásná

NP Veggie

Bio pomazánka
s rajčaty
a bazalkou

Ochutnávka

VEGGIE POMAZÁNKA
ZE SUŠENÝCH RAJČAT

s tofu

4

porce

20
min

VEGET

SUROVINY:
2 stroužky česneku NP Bio
50 g sušených rajčat v oleji
350 g tofu natural NP Veggie
½ citronu NP Bio
2 polévkové lžíce extra panenského
olivového oleje NP Bio
sůl
pepř
2 snítky čerstvé bazalky
1 Mlynářská žitná veka z Albertova pekařství

POSTUP:
1. Oloupejte 2 stroužky česneku a s 50 g
scezených sušených rajčat je rozmixujte
v blenderu. Poté přidejte 300 g tofu
nakrájeného na kousky, vymačkanou
šťávu z ½ citronu, 2 polévkové lžíce
olivového oleje, ½ lžičky soli a špetku
pepře a rozmixujte dohladka.
2. M
 lynářskou veku nakrájejte na plátky
a potřete pomazánkou. Ozdobte lístky
bazalky a plátky nakrájeného zbylého
tofu.

NP Veggie

Pomazánka
z tofu

NP Veggie

Bio hrášková
pomazánka

NP Veggie

Pomazánka
z fazolí

45

Ochutnávka

TUŇÁKOVÉ MÁSLO

s kapary a sardelovou
pastou
4

porce

20

BEZ

min

laktózy

Tip pro neplýtvání

Zbylé tuňákové máslo
vytvarujte do válečku, zabalte
do potravinářské fólie a nechte
ztuhnout v chladničce. Podávejte
nakrájené na kolečka např.
k pečené zelenině, bramborám
nebo s těstovinami.

SUROVINY:
2 mrkve NP Bio
1 bílá ředkev
½ žluté papriky
½ červené papriky NP Bio
1 jarní cibulka
1 limeta
1 snítka čerstvé petržele

46

120 g bezlaktózového
másla NP Free from
100 g tuňáka v oleji
½ lžičky sardelové pasty
pepř
2 lžíce kaparů
8 plátků žitného chleba –
celozrnného NP Bio

POSTUP:
1. Oloupejte 2 mrkve a ředkev a nakrájejte
je šikmo na kolečka, půlky paprik
a cibulku na proužky, limetu na klínky.
Naaranžujte spolu s lístky petržele na
servírovací prkénko.
2. V misce vyšlehejte ručním mixérem
100 g másla pokojové teploty se

100 g scezeného tuňáka, ½ lžičky
sardelové pasty a špetkou pepře.
3. Lžíci scezených kaparů najemno
nasekejte a přidejte do misky
k vyšlehané směsi. Promíchejte, ozdobte
zbylými kapary a podávejte s žitným
chlebem NP Bio a připravenou čerstvou
zeleninou.

Pikantní
pomazánkové

Ochutnávka

DÝŇOVÉ MÁSLO
4

porce

Když už budete

připravovat dýňové
pyré, udělejte jej větší
množství. Je univerzální
a hodí se vám k přípravě
různých moučníků, do
omáček či polévek.

POSTUP:
1. Zbavte 250 g dýně semínek a nakrájejte ji na kousky. Rozložte
ji na plech vyložený pečicím papírem a pečte 45 minut v troubě
předehřáté na 180 °C. Na posledních 15 minut pečení k dýni
přidejte 2 stroužky oloupaného česneku. Nechte vychladnout
a poté rozmixujte dohladka.

65
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
250 g dýně Hokkaidó
2 stroužky česneku NP Bio
250 g bezlaktózového
másla NP Free from
½ citronu NP Bio

1 chilli paprička
1 jarní cibulka
sůl
pepř
1 balení špaldových krekrů
NP Bio

NP Bio

Špaldové krekry
s dýňovým semínkem
a s česnekem

2. Vyšlehejte 250 g másla pokojové teploty s dýňovým pyré,
přidejte lžičku vymačkané citronové šťávy, najemno nasekanou
chilli papričku zbavenou semínek, očištěnou cibulku na kolečka,
sůl a pepř dle své chuti a promíchejte.
3. Pikantní dýňové máslo nechte alespoň 2 hodiny ztuhnout
v chladničce. Poté zdobte chilli papričkou zbavenou semínek
a nakrájenou na kolečka a podávejte s dýňovými krekry.
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Ochutnávka

RYCHLÁ RYBÍ
POMAZÁNKA

ze zbytků
pečeného lososa
4

porce

20
min

SUROVINY:
200 g zbylého
pečeného lososa
200 g žervé NP
Healthy life
½ citronu NP Bio

sůl
pepř
1 Mlynářská žitná
veka z Albertova
pekařství
1 jarní cibulka

POSTUP:
1. Zbavte 200 g upečeného lososa kůže
a v misce ho rozmačkejte vidličkou.
Přidejte 200 g žervé, vymačkanou šťávu
z ½ citronu, špetku čerstvě namleté soli
a pepře a důkladně promíchejte.
2. M
 lynářskou veku nakrájejte na plátky,
orestujte nasucho na pánvi a potřete
pomazánkou, nakonec posypte jarní
cibulkou nakrájenou na kolečka.

Tip pro neplýtvání

Pokud vám zbyl pečený
losos z oběda nebo večeře,
připravte si z něho skvělou rybí
pomazánku. Ušetříte a navíc
budete myslet na přírodu
a plýtvat méně.
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OKURKOVÉ
SENDVIČE

Ochutnávka

s tvarohovou
pomazánkou
4

porce

20
min

VEGET

SUROVINY:
1 okurka NP Bio
1 jarní cibulka
250 g tvarohu odtučněného NP Bio
1 hrst čerstvé pažitky
2 snítky čerstvé máty
½ citronu NP Bio
sůl
pepř
8 plátků Mlynářského žitného
chleba z Albertova pekařství

POSTUP:
1. Omyjte ½ salátové okurky
a i se slupkou ji nastrouhejte
nahrubo. Vymačkejte
z ní šťávu, vložte do mísy,
přidejte cibulku nakrájenou
na kolečka, 250 g tvarohu,
hrst najemno nasekané
pažitky, nasekané lístky
máty a šťávu vymačkanou
z ½ citronu. Osolte
a opepřete dle své chuti
a promíchejte.
2. Pomazánkou potřete
plátek chleba, rozložte na
ni nakrájená kolečka zbylé
půlky okurky a přiklopte
druhým plátkem chleba.
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Sváteční

RECEPT
NA 28. ZÁŘÍ

SVÁTEČNÍ KACHNA

4

porce

s vůní hřebíčku a jablek
s červeným zelím
SUROVINY:
1 kachna
sůl
4 lžíce kmínu
1 jablko
6 hřebíčků
2 lžíce medu
2 lžíce vody
1 cibule
1 bobkový list
4 lžíce cukru krupice
3 dl suchého červeného vína
1,5 kg červeného zelí
2 lžíce vinného octa
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5

hodin

+1

den na
odležení

BEZ

laktózy

POSTUP:
1. Očištěnou kachnu stejnoměrně nasolte
a nechte přes noc odležet v lednici.
V den pečení kachnu vyndejte, nechte ji
na lince, až bude mít pokojovou teplotu,
a pak ji posypte 2 lžícemi kmínu zvenku
i zevnitř.
2. Do omytého jablka zapíchejte hřebíčky
a vložte ho do břišní dutiny. Kachnu
dejte do pekáče, přikryjte a pečte
4 hodiny na 125 °C.
3. Vypečený omastek slijte do misky.
Kachnu potřete 2 lžícemi medu
smíchanými se 2 lžícemi vody a pečte
dalších 10–15 minut na 200 °C.

Obraťte, potřete medovou zálivkou
a pečte dozlatova, asi 10 minut.
4. N
 a omastku z kachny zpěňte ve
větším hrnci cibuli nasekanou nadrobno
a přidejte bobkový list se 4 lžícemi
cukru. Nechte zkaramelizovat, podlijte
3 dl červeného vína, povařte a přidejte
1,5 kg nakrouhaného červeného zelí.
Osolte, přidejte kmín a duste asi
20 minut doměkka. Dochuťte 2 lžícemi
octa a podávejte s kachnou. Jako přílohu
vyzkoušejte lokše nebo bramborové
škubánky opečené na másle.
Krásné sváteční chutnání.

Křížovka
BABÍHO LÉTA

Zabavte se o volné chvíli a vyluštěte svoji oblíbenou křížovku v Albert
magazínu. Výherce získá poukázku na nákup v Albertu v hodnotě 300 Kč.

Křížovka
NÁS BAVÍ

Informace o zpracování osobních údajů společností Albert Česká republika, s.r.o., naleznete v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz

Jak se zapojit?
Vyluštěnou tajenku zašlete do 16. 9. 2022 na adresu redakce Albert magazínu: Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku
vyplňte na webu www.albert.cz/tajenka přímo do formuláře. Výherce křížovky z čísla 7–8/2022: Helena Křivánková, Čelákovice.

Výsledky sudoku
ze strany 14

lehké

středně těžké
51

Sladká
tečka

Pokud hledáte potraviny bez lepku
či laktózy, zaměřte se na produkty

Nature’s Promise s nápisem Free from.
Tyto produkty obohatí váš jídelníček
a inspirovat mohou každého, nejen ty,
kteří trpí intolerancí či alergií na lepek
nebo laktózu.

Sladká

tecka

Buďte free
bez

lepku
a laktózy

Pusťte se
do pečení
Intolerance na lepek
či laktózu už nemusí
být strašákem ve
vaší kuchyni. Natož
když chcete připravit
výtečný dezert! Zařaďte
do svého jídelníčku
zdravější dezerty.
Objevte chuť surovin,
jako je mandlové mléko,
bezlepková univerzální
směs na pečení nebo
bezlaktózové máslo, se
kterými to bude hračka.
Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling: Adéla Říhová
Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová
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Sladká
SUROVINY:
265 g hladké pšeničné mouky NP Bio
150 g cukru krupice
3 lžičky mleté skořice
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
½ lžičky jedlé sody
½ lžičky soli
2 banány
380 ml mandlového mléka NP Bio
85 ml slunečnicového oleje
30 ml jablečného octa
4 lžičky vanilkového extraktu
165 g třtinového cukru NP Bio
170 g bezlaktózového másla NP Free from

POSTUP:
1. Do mísy prosejte 200 g mouky
a přidejte 150 g cukru krupice, 1 lžičku
skořice, 1 lžičku kypřicího prášku,
½ lžičky sody a ½ lžičky soli. Vše dobře
promíchejte. Tyčovým mixérem
v odměrce rozmixujte dohladka
2 banány, 190 ml mandlového mléka,
85 ml oleje, 30 ml jablečného octa
a 2 lžičky vanilkového extraktu. Směs
přelijte k suché směsi a smíchejte
v hladké těsto.
2. Formu na muffiny vyložte pečicími
košíčky a nalijte do nich těsto do
výšky. Dortíky pečte v předehřáté
troubě na 180 °C po dobu 20 minut.
Po upečení nechte 10 minut
zchladnout ve formě a až pak je
vyndejte.
3. V míse smíchejte zbylých 65 g mouky
a 2 lžičky skořice. Suchou směs za
stálého míchání metličkou přisypte
do hrnce se 190 ml mandlového
mléka. Přidejte 165 g třtinového
cukru a za stálého míchání pomalu
přiveďte směs k varu. Provařte
2 minuty, až bude směs hustá
jako pudink, sundejte ji z plotny
a přelijte do misky. Povrch krému
potáhněte potravinářskou fólií, aby
se vám nevytvořil škraloup, a nechte
zchladnout na pokojovou teplotu.
4. V robotu vyšlehejte 170 g
bezlaktózového másla. Přidejte
2 lžičky vanilkového extraktu a opět
prošlehejte. Po lžíci do něj opatrně
zašlehávejte vychlazený pudink,
až vznikne hladký a lesklý krém,
kterým pomocí cukrářského pytlíku
s řezanou špičkou ozdobte všechny
dortíky, a navrch položte mandličku.
Minidortíčky jsou hotové.

BEZLAKTÓZOVÉ
CUPCAKES

na každou oslavu
12

kousků

80
min

BEZ

laktózy

tečka

Potřebujete-li připravit
bezlepkové dortíky,

nahraďte hladkou mouku
bezlepkovou pečicí
směsí, kterou zakoupíte
pod značkou Nature’s
Promise.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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Sladká
tečka

KOKOSOVOCITRUSOVÉ
ŘEZY BEZ LAKTÓZY
1

plech

+8

hod
chlazení

120
min

BEZ

laktózy

Řezy bez laktózy jsou jednoduchý
recept, který překvapí svou exotickou
chutí orientálního koření a svěžích
citrusů spolu s kokosovou šlehačkou.

SUROVINY:
400 ml kokosového mléka NP Bio
300 g pšeničné celozrnné mouky NP Bio
200 g třtinového cukru NP Bio
1 lžička mleté skořice
½ lžičky mletého zázvoru
½ lžičky mletého muškátového oříšku
¼ lžičky mletého černého pepře
1 lžička mletého kardamomu
1 lžička jedlé sody
½ lžičky soli
350 ml mandlového mléka NP Bio
50 ml olivového oleje
60 g bezlaktózového másla NP Free from
1 pomeranč
30 ml javorového sirupu NP Bio
50 g strouhaného kokosu
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3. Do mísy dejte 60 g změklého
POSTUP:
bezlaktózového másla. Vyšlehejte ho do
1. Kokosové mléko dejte v plechovce den
pěny. Vychlazený krém z kokosového
předem do lednice. Do mísy prosejte
mléka přendejte do misky. Nepřidávejte
300 g celozrnné mouky, přidejte 200 g
kokosovou vodu, jen tuhou část.
třtinového cukru, lžičku skořice, ½ lžičky
Vyšlehejte do polotuha kokosovou
zázvoru a muškátového oříšku, ¼ lžičky
smetanu. Přidejte 1 lžíci šťávy
pepře a ½ lžičky kardamomu. Nakonec
z pomeranče, 30 ml javorového sirupu,
vsypte lžičku jedlé sody, ½ lžičky soli
1 lžičku nastrouhané pomerančové kůry
a vše dobře promíchejte. Ke směsi
a ½ lžičky zbylého kardamomu. Směs
přidejte 200 ml mandlového mléka,
postupně zašlehávejte do másla, až
50 ml olivového oleje a vše promíchejte
vznikne hladký lesklý krém.
na hladké těsto.
4. Krémem ozdobte upečený korpus.
2. Pekáček o rozměru 20 × 30 cm vyložte
Nakonec můžete dozdobit další
pečicím papírem a nalijte dovnitř těsto.
pomerančovou kůrou, kousky pomeranče
Pečte v předehřáté troubě na 180 °C
nebo poprášit použitým kořením.
po dobu 30 minut. Korpus nechte
Mmmm, cítíte tu vůni?
vychladnout po upečení na
chladicí mřížce.

Sladká
tečka

Tip na neplýtvání

Zbylou kokosovou vodu
schovejte a přidejte si ji
do ranního smoothie.
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Sladká
tečka

BEZLAKTÓZOVÉ
POHÁRKY

s lesním ovocem
4

Pokud chcete

připravit
recept bezlepkově, zvolte
pro přípravu bezlepkovou
granolu.
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porce

40
min

VEGAN

SUROVINY:
200 g kešu ořechů
250 g ostružin
100 g malin
3 lžíce vody
70 ml javorového sirupu NP Bio
1 citron
120 g granoly
5 datlí
100 ml kokosového mléka NP Bio
sůl
4 snítky čerstvého rozmarýnu

POSTUP:
1. Všech 200 g kešu ořechů
namočte do vody a dejte přes
noc do lednice. Do menšího
hrnce dejte 200 g ostružin, 90 g
malin, vlijte 3 lžíce vody, 50 ml
javorového sirupu a 2 lžičky
šťávy z citronu. Směs provařte
10 minut, až trochu zhoustne.
Omáčku nechte vychladnout na
pokojovou teplotu.
2. Mezitím rozmixujte 120 g
granoly s 5 datlemi, až se vše
promíchá. Nakonec propracujte
směs rukama.
3. V mixéru rozmixujte scezené
kešu ořechy, 100 ml kokosového
mléka, 20 ml javorového sirupu,
1 lžičku šťávy z citronu, 1 lžičku
vanilkového extraktu a špetku
soli. Mixujte, až vám vznikne
krém.
4. Směs z granoly rozdělte na dno
skleniček. Přelijte je připraveným
krémem a nakonec přidejte
ovocný kompot. Skleničky
ozdobte zbylými čerstvými
ostružinami, malinami
a snítkami rozmarýnu. Stačí
už jen zabořit lžičku a lahodný
dezert vychutnat!

Sladká
SUROVINY:
200 g kešu ořechů
250 g bezlepkové univerzální směsi
na pečení NP Free from
200 g mandlové mouky
100 g kokosového cukru NP Bio
1 lžička kypřicího prášku
½ lžičky mletého zázvoru
¼ lžičky mletého kardamomu
¼ lžičky mleté skořice
¼ lžičky mletého muškátového oříšku
½ lžičky kukuřičného škrobu
110 ml javorového sirupu NP Bio
30 ml medu
1 vejce NP Bio
60 ml slunečnicového oleje
100 ml mandlového mléka NP Bio
4 lžičky kokosové mouky NP Bio
2 lžičky vanilkového extraktu

BEZLEPKOVÉ
ZÁZVORKY
20

kousků

+8

hod
namáčení

40
min

tečka

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Namočte 200 g kešu ořechů do mísy
s vodou a dejte je přes noc do lednice.
2. V míse smíchejte 200 g bezlepkové
mouky, 200 g mandlové mouky, 100 g
kokosového cukru, 1 lžičku kypřicího
prášku, ½ lžičky mletého zázvoru,
¼ lžičky mletého kardamomu, skořice
i muškátového oříšku a ½ lžičky
kukuřičného škrobu. Směs dobře
promíchejte. V druhé misce jemně
prošlehejte 30 ml javorového sirupu,
30 ml medu, rozklepněte vejce
a přidejte 60 ml oleje. Obě směsi
smíchejte na těsto.
3. Těsto na sušenky podsypte trochou
bezlepkové mouky. Pak vyválejte těsto
na placku širokou 3 mm a vykrajujte
vroubkovaným vykrajovátkem
sušenky o průměru 4 cm. Vykrájené
sušenky přendejte na plech opatřený
pečicím papírem, propíchejte
každou shora 3× vidličkou a pečte
v předehřáté troubě na 180 °C po
dobu 10 minut dozlatova.
4. Namočené kešu ořechy sceďte
a vsypte do sekáčku. Přilijte 80 ml
javorového sirupu, přidejte 100 ml
mandlového mléka, 4 lžičky kokosové
mouky a 2 lžičky vanilkového extraktu.
Vše rozmixujte na krém a pomocí
cukrářského pytlíku ho postupně
stříkejte na polovinu sušenek, na které
pak jemně přitlačte druhou sušenku.
Slyšíte, jak při zakousnutí křupou!?
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NEJVÍCE BIO
ŠIROKO DALEKO

Na základě výzkumu společnosti Kantar CZ realizovaného opakovaným online dotazováním
od 3. čtvrtletí 2020 na vzorku 2 500 respondentů ročně.

