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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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VAŘENÍ 
Z POHÁDKYaneb s dětmi je to hračka

VIETNAMSKÁ KUCHYNĚ
z jednoduchých ingrediencí

ˇ
‚

pro tělo i peněženku

43 
zdravějších 
receptů

RECEPTY / INSPIRACE / NÁKUPY  

ZDARMA

PRÁVĚ VYCHÁZÍ

NAŠE HOŘČICE  
SE UMÍSTILA 
NA MEDAILOVÉM 
MÍSTĚ!
Slavíme další skvělý úspěch našich 
vlastních značek. Naše kremžská 
hořčice Česká chuť dosáhla velmi 
dobrého hodnocení v červnovém 
Testu Dnes. Porotu přesvědčila její 
harmonická a vyvážená 
chuť s jemně pikantním 
nádechem. Receptura 
byla pečlivě vyladěna 
pro české jazýčky, a 
to bez použití barviv 
a konzervantů. 
Ochutnejte!

ALBERT OZNÁMIL 
VÝSLEDKY ZA 
PRVNÍ POLOLETÍ
Společnost Ahold Delhaize 
celosvětově oznámila svoje 
vynikající výsledky za první dvě 
čtvrtletí tohoto roku. Skvěle si vede 
nejen celá skupina, ale i náš český 
Albert, jak jsme se dozvěděli na 
setkání Town Hall v centrále.
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Přibývající kilometry můžete sledovat 
na stránkách behy.nadacnifondalbert.cz
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Konečně! Tak by se dal shrnout úlevný povzdech 16 000 obyvatel Uherské-
ho Brodu, když  tu v polovině srpna zahájil prodej náš první supermarket. 
Zájem o výrobky i prodejnu byl v premiérový den enormní a naši uherskob-
rodští kolegové místy nevěděli, kam dříve skočit.
Nový Albert je asi 200 metrů od náměstí v centru a zároveň blízko sídliště. Dříve tuto prodejnu 
provozovala například Billa či Hruška, ale Albert v Uherském Brodě ještě nikdy nebyl. „Místní 
se na prodejnu Albert těšili. Když jsme to tu chystali, ptali se, kdy už se konečně otevře. Byly tu 
davy lidí, museli jsme je upozorňovat, že otevíráme skutečně až ve středu. Dnešní nával jsme 
ale i tak nečekali,“ říká za celý kolektiv vedoucí týmu Sandra Polednová.

26. 8. – 8. 9. 2020 | NOVINY PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI ALBERT ČR

PŘEDSTAVUJEME NÁŠ LETOŠNÍ

PRVNÍ NOVÝ ALBERT
DAVY ZÁKAZNÍKŮ SE K PRODEJNĚ HRNULY 
UŽ NĚKOLIK DNÍ PŘED OTEVŘENÍM

 Velmi pozitivní video pozdrav finanční ředi-
telky Ahold Delhaize najdete na FB Albert – 
Nejlepší ve městě. Opatřili jsme ho pro vás ti-
tulky.

Recyklovat lze všechny plastové části, a to tři až pětkrát. Proč není mož-
né recyklaci provádět do nekonečna? „Protože při opakované recykla-
ci dochází ke zkracování řetězců molekul a plast ztrácí elas-
ticitu,“ vysvětluje Václav Zlatník, který má projekt na starosti. 
Počet cyklů lze ale zvýšit postupným přidáváním nového ma-
teriálu, takže k 70 % recyklátu se přidá 30 % primárního mate-
riálu. Poškozený recyklát může firma také využít na výrobky 
se silnější stěnou.

KOLOBĚH KOŠÍKŮ
Na recyklaci posíláme košíky, které jsou mechanicky poškozené nebo zne-

čištěné. „Slouží nám k tomu circu-boxy přímo v ob-
chodech a aplikace Logistore, která efektivně 

informuje o množství použitých košů v dané 
prodejně a vyhledává vhodnou dopravu. 

Tím snižuje náklady včetně nižšího CO2 
zatížení. Aplikace také určuje, kolik recy-
klovaných košů prodejna dostane zpět,“ 
popisuje systém cirkulace Václav.

NAŠE NOVÉ NÁKUPNÍ  
KOŠÍKY ŠETŘÍ PŘÍRODU
Všechny prodejny Albert, které jsme letos remodelovali 
nebo ještě remodelujeme, dostaly nové nákupní košíky. 
Jsou vyrobeny z polypropylenu a dají se recyklovat.

CIRKULÁRNÍ  
EKONOMIE V PRAXI
Pokud vás zajímá, co všechno 

lze v prodejně recyklovat, 
podívejte se na circu.cz. 

Do oběhu lze kromě košíků 
vracet třeba i regály,  

dělítka do regálů nebo 
ochranná plexiskla.

V tuto chvíli 
najdete nové 

nákupní 
košíky v 9 

remodelovaných 
prodejnách.

9Do konce roku je dodáme do 
dalších 18 Albertů.

ZAPOJTE SE 
DO BĚHU PRO NADAČNÍ  
FOND ALBERT ONLINE!  
V pondělí 31. srpna před pátou hodinou odpolední 
můžeme pro svoje zdraví a pro dobrou věc všichni,  
ale každý sám, ujít či uběhnout pár kilometrů.

Vzhledem k ne moc pozitivní situaci kolem 
pandemie covidu-19 jsme bohužel museli zru-
šit nejen tradiční butovický Běh pro Nadační 

fond Albert, ale i ten premiérový olomouc-
ký. Nevěšte však hlavy, chodit nebo bě-

žet můžete i tak. A dokonce všichni! 
I když každý sám... Uděláme tak ne-

jen něco pro svoje zdraví, ale díky 
aplikaci Endomondo propojené 

s Nadačním fondem Albert na-
sbíráme ještě na poslední chví-

li hodně kilometrů a tím i korun 
pro charitativní projekty. Jakou finanč-
ní částkou Albert přispěje sociálně znevý-
hodněným dětem či rodinám, je jen na nás. 
Čím více toho nachodíme a naběháme, tím 
vyšší ta částka bude.
Poslední srpnové pondělí začneme přes-
ně v 16.50 vysílat přes Microsoft Teams live 

events a zároveň živě i na našem interním 
Facebooku Albert – Nejlepší ve městě. Ve videu 

vás nejdříve pozdraví patron našeho Měsíce 
Zdraví Jiří Ježek, který se s námi zároveň roz-
loučí. Před 17. hodinou pak všichni společně 
vyběhneme. Nemusíme běžet, stačí i jít.  
Každý kilometr se počítá!



Pravidelná péče a prevence je 
pro naše zdraví velice důležitá. 
Přesto někdy návštěvu lékaře 
odkládáme. Protože nemáme čas, 
nechce se nám hledat odborníka 
nebo si prostě nevíme rady, který 
lékař je pro řešení problému ten 
nejvhodnější. Albert linka pomoci 
je tady pro vás. 

LINKA POMOCI ALBERT PRO VAŠE ZDRAVÍ
„Pracovníci linky vám pomohou najít 
odborného lékaře v místě bydliště, který 
přijímá nové pacienty, nebo mohou 
obvolat specializovaná pracoviště, která 
provádějí daná vyšetření, ať už se jedná o 
ultrazvuk, magnetickou rezonanci, CT a 
další,“ vyjmenovává příklady pomoci Pavel 
Ježek, employer brand consultant. 
Pokud jste se přistěhovali do nového města, 
které je pro vás neznámé, pracovníci linky 

vám rádi budou nápomocni s hledáním 
praktického lékaře, zubaře, alergologa i 
dalších specialistů. Zavolat také můžete 
kvůli vyhledání péče pro děti, rodiče i další 
příbuzné. 
„Nečekejte na vyšetření dlouhé měsíce, 
spojte se s operátorem a začněte řešit své 
zdraví hned,“ vyzývá Pavel.

ALBERT AKADEMIE 
SLAVÍ PRVNÍ ROK 
V NOVÉM KABÁTĚ 
Albert Akademie, náš program pro zaškolení manažerů 
prodejen Albert, doznal v srpnu loňského roku zásadních 
změn. Jejich cílem bylo vytvořit komplexní onboardingo-
vý neboli nástupní program, který za 6 měsíců připraví 
interní nebo externí kandidáty na pozici profesionálního 
manažera prodejny. 

„Na novém konceptu se podíleli nejen HUB 
trenéři z týmu OPS people development, 
ale i naši HR kolegové a v neposlední řadě 
i samotní manažeři z operativy,“ popisuje 
Ivana Rossmanithová

PRAXE PŘÍMO V PRODEJNÁCH
Samotná Akademie je rozdělena do tří fází, 
které musí každý, tedy i interní účastník 
absolvovat. Hlavní roli v té první hrají naše 
HUB školicí centra v Praze, Brně a Ostravě. 
Do druhé fáze se aktivně zapojují vybrané 
školicí prodejny z celé České republiky 

IVANA 
ROSSMANITHOVÁ

people development 
operations director

určené pro předávání těch nejlepších příkladů z praxe (best practice) 
v roli manažera prodejny. Třetí fáze Akademie probíhá již v samotné 
cílové prodejně nového manažera a je zaměřena na nastavení procesů 
a rutin podle standardů Albert. 
Nedílnou součástí celého programu jsou i manažerské dovednosti 
v oblasti řízení lidí, HR minima, systémů a dalších. „Hodně jsme 
zapracovali i na vstupních materiálech pro naše akademiky, na 
tréninkových kartách, pracovním notesu, který je celou Akademií 
provází, a také na obsahu a průběhu maturitních zkoušek, které 
musejí absolvovat po každé fázi,“ říká Ivana. 

BIO

KVĚTA NOVÁKOVÁ 
distrikt manažerka 

Na novém kon-
ceptu oceňu-
ji, že v rámci 
všech maturit 

může akade-
mik skládat část 

zkoušky přímo na pro-
dejní ploše, která je pro 
něj přirozeným prostředím. 
Dokonce i v době korona-
viru jsme byli schopni kva-
litně připravit naše akade-
miky díky individuálnímu 
přístupu a velkému nasa-
zení HUB trenérů. 

KATEŘINA KOMÍNKOVÁ  
regionální ředitelka 

Musím uznat, že pro-
gram nejen naučí kan-
didáty dovednostem 
a znalostem, ale zba-
ví je i ostychu a naučí 
komunikaci. Dokonce i první 
měsíc, který se občas zdá zbyteč-
ný, zvláště pro interní kandidáty, má 
svoji přidanou hodnotu a velice čas-
to jim otvírá oči. 

CERTIFIKÁT
ZA ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ FÁZE III. PROGRAMU ALBERT AKADEMIE 

PROJEKT ,,RUTINY NA MÉ PRODEJNĚ“

   PRO ABSOLVENTA/TKU 

Jana Nováka 
                      SLOŽENÍ KOMISE 

…………………………............       ……………………………………..     ………………………………. DNE ………………….……..

Zeptali jsme se také nadřízených 
nových manažerů, jak hodnotí novou 
Albert Akademii:

MATURITA 
NENÍ ZADARMO
Maturity se samozřejmě účastní i distrikt manažeři, příslušní HR 
business partneři a regionální ředitelé. Co to znamená? „Že naši 
budoucí manažeři opravdu nic nedostanou zadarmo,“ upozorňuje Ivana 
Rossmanithova. 
Na konci každé fáze organizátoři programu získávají zpětnou vazbu, 
jak kandidáti hodnotí program, aby věděli, co by bylo dobré upravit 
či změnit. A co se v odpovědích dozvídají? „Že takovou péči v rámci 
zaškolení nikdy nezažili, že jim program pomohl zorientovat se v roli a 
že by nikdy nevěřili, kolik se toho dá zvládnout,“ říká s potěšením Ivana. 

Služba je dostupná PO–NE od 8 do 20 hodin.

Zásady pro zpracování osobních údajů naleznete na intranetu společnosti v sekci Naše společnost -› Záladní informace -› Compliance -› Ochrana sobních údajů a GDPR. 

Cena hovoru odpovídá vnitrostátní sazbě za volání do mobilní telefonní sítě dle tarifu Vašeho operátora. Operátor vždy volá zpět, pokud bude linka obsazena. 

Operátor linky reaguje na SMS, volá zpět i na pouhé prozvonění, v případě, že zaměstnanec nemá dostatečný kredit, či může zavolat v předem domluvený den anebo čas podle jeho potřeb.

703 409 509 
703 409 409 email: ALBERT@COMN.EU

SMS

Viber

WhatsApp

ALBERT LINKA POMOCI

Volání na linku je anonymní.

Pomohli jsme tvým kolegům,pomůžeme i tobě.

Spojíme tě s odborníkem.

Operátor vždy volá zpět.

Finanční  
pomoc

Právní  
poradenství

Zdraví

Osobní  
podpora

Práce, vztahy  

na pracovišti

Rodina

703 409 509
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„Poprvé jsme se všichni společně viděli až při přípravě zdejší prodejny na ostrý 
provoz. Ta trvala deset dní. Teď se musíme jako tým naučit pracovat a blíže 
se poznat,“ říká manažer prodejny. Kolegy do týmu si částečně vybíral sám a 
částečně kolegové z Uherského Hradiště. „ A zatím nebyl čas ani na to, abychom si 
šli po práci někam sednout,“ upřesňuje. „Největší výzva bude tým stmelit a sladit 
tak, aby uměl pracovat jeden za druhého, protože zatím všichni ovládají činnosti 
ve svém úseku.“ Rotace zaměstnanců je zvláště v malých prodejnách, aby byli 
maximálně flexibilní a schopní zvládat minimálně dva úseky.

CO JE NEJVĚTŠÍ VÝZVA 
PRO MANAŽERA ÚPLNĚ 
NOVÉ PRODEJNY?
SLADIT TÝM! 
Prodejna v Uherském Brodu má jen 400 metrů čtverečních a do-
stal ji na starosti manažer Pavel Mikoška. Devadesát procent zdej-
ších zaměstnanců je nových, zaučovali se zhruba měsíc v okolních 
prodejnách v Uherském Hradišti a v Luhačovicích. Zajímalo nás, 
jak se tu cítí a proč si vybrali pro svoji práci právě Albert.

HANA ZPURNÁ
pekařka a záskok za pokladnou, v Albertu třetí měsíc
„Před 20 lety jsem v Albertu pracovala asi rok, 
teď jsem byla bez zaměstnání a práci tady jsem si 
našla přes inzerát na internetu.“

„U Alberta pracuji celkově 
šest let, nastoupil jsem 

jako prodavač specialista 
OZ ve Zlíně a postupně 

jsem se v rychlém režimu 
(smích) vypracoval na 
manažera prodejny v 

Luhačovicích, kde jsem 
byl pět let. Táta pracuje 
v centrále Alberta jako 
ředitel kvality a sestra 
chodívala do Alberta na 

brigádu.“

PAVEL MIKOŠKA
manažer prodejny

ZELENÁ 
CHEMIE
MÍŘÍ DO PRODEJEN
Začátkem letošního roku jsme v supermarketech 
vyměnili kotouče v mycích strojích a díky tomu 
čistíme strojově podlahu bez chemie. Dále 
pokračujeme v ekologickém úklidu prodejen a nově 
začínáme používat zelenou chemii značky SURE, 
která je šetrná jak k vaší pokožce, tak k životnímu 
prostředí.

Zatímco stávající úklidové prostředky a dezinfekce byly 
vyrobeny na bázi kyselin, zásad, chloru či alkoholu, ty nové 
obsahují složky rostlinného původu z obnovitelných zdrojů a 
jsou 100% odbouratelné. Navíc jsou bez parfemace a umělých 
barviv. 
„Profesionálních výsledků čištění tak dosáhneme, i když 
budeme klást důraz na ochranu zaměstnanců, zákazníků i 
životního prostředí,“ upozorňuje Zdeněk Vít, operations support 
consultant, a zároveň přichází s dobrou zprávou, že kvůli 
šetrnému složení už nebude nutné při úklidu s prostředky SURE 
používat rukavice či ochranné brýle.

SURE U ZAMĚSTNANCŮ USPĚL
Nové úklidové prostředky jsme nejprve půl roku důkladně 
otestovali v deseti pilotních prodejnách, a to v období 
koronaviru, tedy v tom opravdu nejnáročnějším provozu. 
„Zaměstnanci se nejprve ke změně stavěli trochu s nedůvěrou, 
ostatně stejně jako k většině novinek. Kvalita výrobků je ale 
rychle donutila změnit svůj postoj a při závěrečném hodnocení 
všechny testované úklidové prostředky často získávaly to 
nejvyšší hodnocení,“ popisuje zkušenost z prodejen Zdeněk.

ZMĚNA BUDE POSTUPNÁ
Ze stávajících prostředků v prodejnách 
zůstanou jen mýdla na ruce, vybrané 
dezinfekce a dezinfekční tablety. Všechny 
ostatní prostředky postupně nahradíme 
řadou SURE. „Prodejny samozřejmě 
vybavíme i jednoduchými návody a 
miniprůvodci, jak novou chemii správně 
používat,“ dodává Zdeněk. 
Nové úklidové prostředky SURE cenově 
vyjdou nastejno jako dříve používané 
Suma a Taski. Výhodou však je možnost 
objednávat si menší balení, takže si 
prodejny jednorázově tolik nezatíží MTZ 
budget.

 „ŠŮROVAT“ S PŘÍRODNÍMI 
PROSTŘEDKY SURE MŮŽEME 

BEZ RUKAVIC  
A OCHRANNÝCH BRÝLÍ!

MAXIMÁLNÍ  
ŠETRNOST  

K ŽIVOTNÍMU  
PROSTŘEDÍ A LIDEM

KRISTÝNA PIŠEOVÁ
prodavačka specialistka OZ 
„Už jsem v Albertu kdysi 
pracovala brigádně při škole 
a líbilo se mi v něm. Pěkné 
prostředí, fajn kolektiv. Díky 
pozitivní zkušenosti jsem do 
toho šla znovu.“

SANDRA POLEDNOVÁ
vedoucí týmu 
„Už od 15 let jsem byla 
zaměstnána různě po 
obchodech, ale s Albertem 
jsem zkušenost ještě neměla. 
Jsem tu asi nejmladší a moje 
životní motto je: Nikdy se 
nevzdávej!“

SYLVIE KUBEŠOVÁ
pokladní a prodavačka specialistka v mléčném úseku,  
měsíc se zaučovala v Luhačovicích
„Jsem pořád vysmátá. Vstávám do práce s úsměvem, protože mne baví. 
Potřebuji být v kontaktu s lidmi, velice mne to naplňuje a uspokojuje.“

Uherský Brod
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JSME NA 
MARTINA PYŠNÍ  
A DRŽÍME MU 
PALCE, ABY SVÉ 
MOTTO 
NAPLŇOVAL! 

Platnost od 26. 8. do 9. 9. 2020 | Redakce: Radim Nejman, Jana Vaňková | Výroba: Boomerang Communication | Na tomto čísle spolupracovali: Pavel Ježek, Alena Paldusová, Ivana 
Rossmanithová, David Šátek, Ivana Šťastníková, Zdeněk Vít, Václav Zlatník. | albertoviny@albert.cz

NAŠI LIDÉ NOVINKA

MARTIN UŽ VÍ,
JAK PĚKNÉ JE ŽÍT NORMÁLNÍ ŽIVOT

STŘEDOZEMNÍ 
SALÁTY  
FRESH 
BISTRO

Svůj životní příběh neskrývá. Dvacet let bojoval se závislostí na alkoholu a dalších omam-
ných látkách. Nyní se řídí mottem “Dělám všechno pro to, abych nedělal, co jsem dělal.“

Léto, žhavé slunce a vůně bož-
ské středomořské kuchyně! Cítí-
te to? Ochutnejte naši řadu sa-
látů inspirovaných Středozemím. 

MARTIN BEZOUŠKA
pekař, supermarket  

Albert 195, Nové Butovice

Pít alkohol a kouřit marihuanu začal už ve třinácti letech. Přispělo 
k tomu neutěšené rodinné prostředí, jeho maminka se s alkoholem 
také potýkala. „Rozhodně se to ale nedá podat tak, že jsem se toulal 
venku a chytil jsem se špatné  party. Já jsem si tu špatnou partu na-
šel,“ přiznává. Kvůli alkoholu se ani nevyučil prodavačem, protože 
měl příliš mnoho absencí. Tři měsíce před závěrečnými zkouškami 
ho vyhodili.

PÁD NA ULICI
„Po třinácti letech jsem se trochu probral a řekl jsem, že bych se mohl 
jít léčit. První léčba ale nevyšla a já jsem se skoro dalších deset let plá-
cal v závislostech. Sice jsem se ještě o další léčbu pokusil a chvíli jsem 
abstinoval, ale nic se nezměnilo, protože se nezměnilo moje myšle-
ní ani můj styl života,“ vzpomíná. Žil stále ve stejném městě, měl stá-
le tutéž přítelkyni, kamarády a k alkoholu postupně přibyly i drogy. 
Nejdříve je „jen“ šňupal, za rok už byl na jehle a za sedm let skončil na 
ulici. Přišel o veškerý majetek, zděděný byt mu prodali a na živobytí si 
v té době vydělával všelijak. 

ZMĚNA PROSTŘEDÍ I MYŠLENÍ
Když se psal rok 2018, začal si Martin uvědomovat, že takhle žít ne-
chce. Vzpomínal na to, jak při abstinenci mohl jezdit na výlety a uží-
vat si života. Proto si sbalil igelitku a odjel do léčebny v Horních 
Beřkovicích a pak do severních Čech do doléčovací komunity.
Léčbu úspěšně absolvoval, bylo mu však jasné, že musí změnit pro-
středí, a tak se přestěhoval do Prahy. „Zní to divně, ale v mém rozhod-
nutí změnit se mi hodně pomohla i moje maminka, která se mnou 
absolutně přestala komunikovat a neváhala na mě zavolat policajty,“ 
vypráví. 
Dařilo se mu abstinovat. Abstinence ale ještě automaticky nezname-
nala štěstí a spokojený život. „Měl jsem období, kdy jsem si říkal, že 
nejsem šťastný ani s pervitinem, ani bez něj. S lidmi ze starého života 
už jsem se nechtěl stýkat a kamarády z normálního života  
jsem ještě neměl,“ popisuje nelehké období. Naštěstí postupem času 
našel krásu i v úplně obyčejném životě. Zatím žije ve sdíleném bytě,  
ale až doplatí dluhy, chtěl by si najít samostatné bydlení. Má okruh 

přátel, se kterými jezdí na výlety, a hlavně má práci, která ho baví a 
naplňuje. 

NAŠEL SE V PEKAŘINĚ
K nám do Alberta nastoupil před více než rokem. Při nástupu si mohl 
vybrat, jestli chce dělat pekaře, nebo prodavače v mléčném úseku. „V 
minulosti už jsem v malé pekárně pracoval, líbilo se mi tam, ale pro-
tože jsem měl v krvi každý den tři promile, po měsíci mě vyhodili. 
Vybral jsem si tedy znovu pekárnu a určitě toho nelituji. Práce se mi 
stala koníčkem. Je krásné sledovat, jak ze surovin vzniká hotový výro-
bek,“ říká. I když se toho už hodně naučil, má pocit, že pekařina je ni-
kdy nekončící proces. „A mezi kolegy jsem si našel přátele. Všichni se 
ke mně chovají skvěle, nikdo mě neodsuzuje, i když už většinou vědí, 
co mám za sebou.“ 

RADOST Z MALIČKOSTÍ
A co dnes dělá Martinovi radost? Úplně obyčejné věci. Třeba to, když 
jde z výplaty zaplatit složenky nebo že si jednou udělá řidičský prů-
kaz. V budoucnu by také rád pomáhal lidem, jako je on. Už nyní občas 
jezdí do léčebny vyprávět o tom, jak se se závislostí popral. 

 Martinův přístup k práci ocenil 
i náš patron Měsíce zdraví Jiří Je-
žek, který se v Albertu v Nových 
Butovicích rozhodl strávit jednu 
směnu. (O tom, jak ho Martin za-
učoval, jsme psali v minulých Al-
bertovinách) „Jsem až dojatý z 
toho, jaký Jiří projevil o moji práci 
zájem a že jsem ho já mohl něco 
naučit. Já, kterého byste před 
čtyřmi lety možná ani nepozdravi-
li,“ říká pokorně.

 „Martin je skvěléý šéf, všech-
no mne naučil a vysvětlil. Tak by 
měl vypadat lídr týmu,“ chválí  ho 
Jiří Ježek. 

SALÁT S ČERNOU RÝŽÍ
Celozrnná černá rýže pěstovaná v italském 

regionu Piemont doplněná bazalkovým 
pestem alla Genovese, olivami a kapary.

SALÁT S EXOTICKÝM KUSKUSEM
Nadýchaný celozrnný kuskus se šťavnatou 

zeleninou a výtečnými kešu oříšky.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za milé a přínosné 
povídání a ochutnávku zdravé 
svačinky od lektorky Lenky 
ze Zdravé 5. Zaměstnancům i 
mně se to velice líbilo, těšíme 
se na její další návštěvu!
Pavla Hrušková,  
manažerka prodejny,  
hypermarket Albert 349, Krnov

VHODNÉ PRO VEGETARIÁNY

K OBĚDU I K VEČEŘI

RŮZNORODÉ CHUTĚ

Z KVALITNÍCH INGREDIENCÍ

NÍZKÝ OBSAH CUKRŮ

PRAKTICKÉ BALENÍ  

S VIDLIČKOU A UBROUSKEM

SALÁT 
 SE ŠPALDOU A ZELENINOU

Starověká římská obilnina špalda 
v kombinaci se šťavnatou zeleninou a 
křupavými lusky edamame (mladými 

sójovými boby).

BYLA UŽ LEKTORKA 
ZDRAVÉ 5 I VE VAŠÍ 

PRODEJNĚ? 
POŠLETE  

NÁM FOTKU!


