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Snídaně
Je snídaně opravdu, jak se říká, základem dne? My si myslíme, že jednoznačně ano! A víte proč? 
Kdo by se přece chtěl dobrovolně ochuzovat o celý jeden lahodný denní chod – a navíc ráno, kdy 
jsou chuťové buňky i celé tělo na jídlo doslova natěšené!

Když ráno vstanete, máte energii zhruba na dobu 30 minut po probuzení – poté už organismus 
musí sáhnout do zásob. To, jestli se nasnídáte, jakož i samotné složení vaší snídaně pak ovlivňuje váš 
jídelníček po celý zbytek dne. Snídaně sice nejsou nutnou podmínkou pro pevné zdraví, i přesto však 
představují velmi výhodný odrazový můstek do nového dne – podpoří vaši výkonnost i koncentraci 
a umožní vám soustředit se na to, co je opravdu důležité.

Na následujících stranách naleznete nutričně vyvážené sladké i slané snídaně, které zastupu-
jí v průměru 20–25 % doporučeného denního energetického příjmu pro průměrného dospělého 
člověka. Pro větší přehlednost je na protější straně znázorněno optimální makroživinové rozložení 
snídaňového talíře, které vám může pomoci při vytváření vlastních zdravých a nutričně plnohod-
notných snídaní. Pamatujte, že jablko snědené ve spěchu cestou do práce je sice zdravé, správná 
snídaně to ale není.

zdravá snídaně 
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Bílkoviny (20–30 %)  
 
Bílkoviny hrají nejen ve snídaních významnou úlohu – navozují pocit sytosti a společně s tuky snižují glyke-
mický index pokrmu. Z tohoto důvodu mají bílkoviny na našem talíři nejdůležitější funkci ze všech makro-
živin. Pořádná porce tvarohu, dvě vejce nebo třeba tofu na způsob míchaných vajíček se postarají o to, 
abyste nedostali za hodinu hlad a zároveň tělu poskytli dostatek stavebních látek.
 
Sacharidy (40–50 %)  

Sacharidy jsou pro tělo hlavním a nejrychleji využitelným zdrojem energie – nabízí se tedy, že nejdůrazněji 
si o ně naše tělo bude říkat právě v ranních hodinách. K snídani volte zdroje sacharidů s nižším glyke-
mickým indexem a s vyšším obsahem vlákniny; dobrým příkladem takových zdrojů je ovesná kaše, kvalitní 
celozrnný chléb nebo jiné produkty z celozrnné mouky. Dále si k snídani dopřejte i zdravé množství jed-
noduchých cukrů – ideálně v podobě čerstvého nebo sušeného ovoce. Naopak se snažte vyhýbat bílému 
i jemnému sladkému pečivu, nekvalitním pekařským výrobkům, sušenkám a slazeným snídaňovým cereáliím. 

Tuky (20–30 %) 

Tuk je nositelem chuti – právě proto jsou tučnější pokrmy přirozeně lahodnější; tuk je ovšem současně 
i důležitým rozpouštědlem vitamínů A, D, E a K. V jídelníčku by měly převažovat tuky nenasycené nad těmi 
nasycenými; uděláte tedy jen dobře, pokud bude vaše snídaně často obsahovat semínka, oříšky nebo kva-
litní rostlinné oleje. Zkuste si někdy k snídani nachystat třeba odtučněný tvaroh posypaný několika vlašskými 
ořechy, které jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny.

TIP: Každé ráno zahajte sklenicí odstáté vlažné vody, kterou můžete dochutit kapkou citronové šťávy.  
Na lačný žaludek přijme organismus tekutiny ihned a vyrovná tak mírné ztráty, které vznikly v noci během 
spánku.



Tvaroh, jogurt, 
nebo skyr? 
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Řecký jogurt 

Řecký jogurt 
s 0 % tuku

Tvaroh, jogurt, 
nebo skyr? 
Z mléka se vyrábí celá řada mléčných výrobků, které se od sebe liší nejen způsobem výroby, ale také 
obsahem tuku a bílkovin. Snažte se na prvním místě vybírat produkty neochucené, které neobsahují pří-
datné látky. Mléčné výrobky jsou výborným zdrojem bílkovin, vápníku a přátelských bakterií; pokud je ze 
zdravotních důvodů nemůžete konzumovat, zařaďte do jídelníčku kvalitní rostlinné alternativy.

Pravý řecký jogurt se vyznačuje vyšším obsahem 
tuku a charakteristickou hustotou, která má původ 
ve speciálním výrobním procesu. Klasický řecký 
jogurt je vhodnou volbou zvláště pro požitkáře 
a pro ty, kteří si nemusí tolik hlídat příjem tuků.

Tento jogurt má vyšší obsah bílkovin 
a téměř nulový obsah tuků – je tedy 
ideální pro rychlé doplnění bílkovin   
a také se skvěle hodí do redukční 
diety. I přes nižší kalorickou hodno-
tu  si zachovává lahodnou chuť a je 
výborný k snídani, ke svačině, k přípravě 
domácího dipu nebo na dozdobení 
lívanců či domácích dezertů.

na 100 g: 57 kcal 10 g bílkovin | 3,5 g sacharidů | 0,3 g tuků 
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Skyr

Polotučný tvaroh

Tučný tvaroh

Odtučněný tvaroh
Odtučněný tvaroh má ze všech druhů 
tvarohu nejvyšší obsah bílkovin a je 
tudíž vhodnou potravinou zejména do 
redukčních jídelníčků. Najít ho můžete 
rovněž pod názvem „měkký tvaroh“ 
a občas se skrývá i pod označením 
„jemný tvaroh“ či „nízkotučný tvaroh“.

Polotučný tvaroh nejčastěji obsa-
huje kolem 3,5 % tuku a hodí se 
k přípravě pomazánek, dezertů 
nebo dipů.

Tučný tvaroh má jemnou konzistenci a plnou chuť. 
Obsahuje nejméně bílkovin ze všech druhů tvarohu. 
Přijde vhod zejména pro přípravu krémových dezertů.

Skyr je mléčný výrobek půvo-
dem z Islandu. Řadí se mezi 
sýry, ačkoliv se vyrábí 
pomocí jogurtových kultur. 
Podobně jako řecký jogurt 
s 0 % tuku má i skyr vysoký 
obsah bílkovin a téměř 
nulový obsah tuku. Je hustý, 
chutí připomíná tvaroh a je 
výbornou dietní potravinou.

na 100 g: 67 kcal | 12 g bílkovin | 4 g sacharidů | 0,5 g tu
ků
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 | 4 g sacharidů | 4 g tuků 
na 100 g: 127 kcal | 8,5 g bílkovin | 3 g sacharidů | 9 g tuků na 100 g: 67 kcal | 12 g bílkovin | 4 g sacharidů | ,.3 g tuků 
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Není lžička jako lžička... 

25 g 
159 kcal  

klasického 
arašídového másla 

Arašídové máslo buď milujete, nebo nenávidíte. 
Je výborným zdrojem zdravých tuků, na druhou stranu je ale potřeba hlídat si 
jeho dávkování. Vyzkoušet můžete i sypkou formu arašídového másla, která je 

nutričně lehčí, ale stále lahodná – jedná se o odtučněný arašídový prášek, který 
po smíchání s vodou získá konzistenci hutného krému.

10 g 
64 kcal  

klasického 
arašídového másla 

10 g 
19 kcal  

arašídového másla z prášku 
(5 g prášku + cca 5 ml vody)   

Složení 

arašídy (89 %), cukr, 
hydrogenovaný rostlinný olej  

(řepkový olej, bavlníkový a sójový 
olej), sůl, arašídový olej, melasa,  

emulgátor (E471), kukuřičný škrob

Složení 

arašídy, sůl 

...a není máslo jako máslo
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Nutriční informace na 1 porci:  
458 kcal | 25 g bílkovin | 47 g sacharidů | 18 g tuků

Řecký jogurt rozmixujte dohladka společně s holandským kakaem 
a banánem. Výslednou směs přemístěte do servírovací misky, 
navrch přidejte borůvky, ostružiny a nasekané mandle a podávej te.

TIP 
Pro hutnější konzistenci (jako na fotografii) nechte kakaovou směs 
ještě před podáváním 30 minut vychladit v mrazáku. 

 - 150 g řeckého jogurtu (0 % tuku) 
 - 10 g holandského kakaa
 - 1 střední banán 
 - 30 g čerstvých borůvek 
 - 30 g čerstvých ostružin 
 - 30 g neloupaných mandlí   

 (nasekaných nahrubo) 

Příprava: 5 minut | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 1

Kakaová miska s borůvkami a ostružinami 
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Ačkoliv jsou semínka, oříšky a mandle velmi zdravé, patří k nejkaloričtějším 
 potravinám vůbec. Pokud je rádi zobete u televize nebo u počítače, 

raději si je předem odsypte do mističky.

Univerzální porce u těchto surovin činí 20 g – takové množství 
můžete bez obav přidat do snídaňové misky či zeleninového salátu 

anebo si je dopřát ke svačině.

Najdi rozdíl 

389 
kcal 

129 
kcal 

20 g 60 g 

223 
kcal 

162 
kcal 

Častou problematikou slaných snídaňových misek bývá avokádo. To je sice proslulé svými  
pozitivními zdravotními účinky, ale jeho nadužívání může vést k příjmu přebytečné energie, kterou pak nemáme kde vydat.

Na fotografii je na jednom plátku chleba ¼ avokáda, zatímco na druhém celá ½. Na první pohled žádný rozdíl, 
ale už za týden snídání kaloričtější verze avotoustů můžete přijmout spoustu přebytečné energie navíc.
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Nutriční informace na 1 porci:  
386 kcal | 28 g bílkovin | 40 g sacharidů | 13 g tuků

Papriku a rajčata omyjte a nakrájejte na malé kostičky. Stej ným 
způsobem nakrájejte i oloupané batáty. Bresaolu pak nakrájejte 
na malé nudličky.

V menší pánvi rozehřejte 1 lžičku olivového oleje, přidejte na-
krájené batáty a opékejte je na mírném plameni až do změknutí 
(potrvá to přibližně 15–20 minut). Následně do pánve přidejte 
nakrájenou papriku a rajčata a vše opékejte dalších 7 minut za 
občasného promíchání.

Po uvedené době do pánve přidejte nakrájenou bresaolu, chilli 
vločky a pepř a vše zamíchejte. Poté si vezměte vařečku, udělejte 
s ní uprostřed směsi v pánvi důlek a vyklepněte do něj vajíčko. 
Pánev přiklopte pokličkou a nechte zahřívat na mírném plameni, 
dokud se vajíčko neuvaří (6–7 minut). Ihned poté přemístěte celý 
obsah pánve na servírovací talíř, posypte lístky petrželové natě 
a podávejte.

*Bresaola je označení pro tenké plátky sušeného hovězího masa, 
které vždy pochází výhradně z italské Lombardie. Pravá bresaola 
má temně červenou barvu, delikátní chuť a často se používá jako 
předkrm.

 - ½ středně velké červené papriky  
 (cca 80 g)
 - 100 g rajčat
 - 150 g batát (oloupaných) 
 - 50 g bresaoly* (nebo jiné sušené   

 šunky s nízkým obsahem tuku)
 - 1 lžička olivového oleje
 - ¼ lžičky chilli vloček
 - 1 vejce
 - pár lístků čerstvé petrželové natě  

 k podávání  
 - pepř

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 35 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 1

Slaná miska s batátami
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Nutriční informace na 1 porci:  
444 kcal | 25 g bílkovin | 38 g sacharidů | 19 g tuků

Příprava: 15 minut | Tepelná úprava: 11 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 1

Nejdříve si připravte rybízovou chia marmeládu. Z červeného ry-
bízu si odeberte několik kuliček stranou na ozdobu, zbytek rybízu 
dejte do malého hrnce, rozmačkejte vidličkou a následně povařte 
cca 5 minut na středním plameni. Po této době hrnec odstavte, 
přimíchejte do něj 1 lžičku chia semínek a směs nechte přibližně 
10 minut odležet, aby marmeláda stačila zhoustnout.

Mezitím si rozehřejte nepřilnavou pánev, nachystejte si připravené 
těsto na palačinky a postupně ho na rozehřáté pánvi opečte 
(uvedené množství těsta by mělo vystačit na 2 palačinky) – do 
pánve vždy naběračkou nalijte část těsta, poté s pánví několikrát 
zakružte, abyste těsto rovnoměrně rozlili po celé ploše pánve, 
a palačinku opékejte na středním plameni 1–1,5 minuty z každé 
strany.

Upečené palačinky přemístěte na servírovací talíř, pomažte tvaro-
hem a připravenou marmeládou a následně palačinky libovolným 
způsobem zarolujte nebo přeložte. Na závěr palačinky ozdobte 
uschovanými kuličkami rybízu a podávejte.

 - 140 g těsta na kakaové palačinky   
 (strana 52)
 - 50 g červeného rybízu
 - 1 lžička chia semínek
 - 150 g tučného tvarohu  

 (9 % tuku) 

Kakaové palačinky  
s rybízovou chia marmeládou
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Svačiny
Svačiny jsou tak trochu černou ovcí výživy. Zatímco v minulosti byly někdy až urputně doporučovány 
jakožto důležitá součást denního jídelníčku, s nastupujícími trendy v posledních letech – jakými jsou 
třeba přerušované půsty – se význam každodenního svačení začíná považovat za nadhodnocovaný. 
Pravdou ovšem je, že pro většinu z nás, lidí pracujících a majících spoustu povinností, představují 
svačiny velmi výhodnou složku jídelníčku – a to hned z několika důvodů.

Strava většiny lidí není perfektní
 
Znáte to – ráno nestihnete snídani (a když už, tak jen malou), dopoledne přežijete na černé kávě, 
následuje rychlý oběd a zase dlouho nic. Pak konečně přijdete domů a vezmete ledničku útokem – 
nejdřív sáhnete pro první pomoc a sezobnete, co vám přijde pod ruku, potom si jdete chystat večeři 
a v závěru dne vás přepadne neodolatelná chuť na něco sladkého. Je vám to povědomé? Tomuhle se 
říká nepravidelná strava. Tento režim tělu nesvědčí; náš organismus má rád jistotu, pravidelnost a také 
kvalitní palivo. Večerní nájezdy na špajzky a ledničky vám ukazují, že jste přes den jedli špatně. Jak-
mile ovšem tělu dopřejete pravidelnou, vyváženou stravu a přestanete ho trápit hladovými okny, ocení 
to a vaši pozornost vám vděčně oplatí. Vyzkoušejte to!

Princip odměny
 
Jídlo musí chutnat, musí vás uspokojovat. Svačiny jsou prostorem pro odměnu – třeba pro odpolední 
kávu nebo čaj a k tomu „něco dobrého”. A to „dobré“ nemá být větrník, přeslazené oplatky ani 
müsli tyčinka, která je slepená glukózo-fruktózovým sirupem – ale například pár kostiček kvalitní 
hořké čokolády, domácí nanuk, který vás odmění a zároveň vašemu tělu dodá  
cennou odpolední energii, anebo kousek domácího koláče, na který se prostě celý den těšíte.

Mnoho lidí chodí sportovat v podvečerních hodinách
 
Ti z vás, kteří v práci pobývají standardně od ranních hodin do odpoledne, mají většinou čas na 
pohybové aktivity v podvečerních a večerních hodinách. Než se ale dostanete k večeři, může taky 
být už dávno po začátku večerního filmu. Na sportovní aktivity je potřeba mít energii. V takových 
případech jsou odpolední svačiny téměř nutností – zajistí vám kvalitní výkon a zároveň zamezí 
tomu, že se večer celí hladoví přejíte, jen abyste pak padli rovnou do postele. Vhodná odpolední 
svačina bohatá na komplexní sacharidy je cestou k tomu cítit se dobře a plní energie.

Vhodné svačiny 

Svačiny by měly tvořit zhruba 10–15 % denního energetického příjmu a nemusí být nutričně 
vyvážené tolik jako snídaně – mohou například obsahovat větší podíl sacharidů. Níže pro vás 
uvádíme několik tipů na to, jak si vhodnou svačinu poskládat. Množství volte podle míry své aktivity 
a také podle toho, kdy vás čeká další hlavní chod (tedy oběd nebo večeře).

Příklady vhodných svačin

• banán namazaný arašídovým máslem
• caffè latte a domácí celozrnné sušenky
• celozrnný chléb obložený sýrem nebo namazaný hummusem či guacamole
• čerstvé ovoce s bílým jogurtem
• čerstvé ovoce s ořechy
• domácí koláč
• flapjack (pečená tyčinka z ovesných vloček)
• smoothie s bílým jogurtem a ořechy
• tvarohový nanuk

TIP: Pořiďte si krásnou trendy svačinovou krabičku, ve které budete svačiny nosit. Stane se vaším 
společníkem v práci i na cestách a určitě vás nejednou zachrání od vlčího hladu, až budete stát 
někde v koloně nebo budete muset déle zůstat v práci.
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Nutriční informace na 1 porci: 
297 kcal | 4 g bílkovin | 14 g sacharidů | 25 g tuků

V misce si smíchejte kokosový jogurt, med a ½ uvedeného 
množství strouhaného kokosu. Poté si nachystejte formičky na 
nanuky a naplňte je připravenou směsí (směs by měla vystačit na 
2 nanuky). Naplněné formičky přemístěte do mrazáku a nechte 
2–3 hodiny chladit.

Až budou nanuky zcela zmražené, připravte si vodní lázeň a roz-
pusťte v ní čokoládu**. Do horké rozpuštěné čokolády vmíchejte 
kokosový olej a výslednou směs přelijte do sklenice dostatečně 
vysoké na to, aby se do ní dal zcela ponořit nanuk. Nyní si 
nachystejte nanuky a zbývající strouhaný kokos; každý nanuk 
nejprve ponořte do sklenice s čokoládou a ihned poté ho posypte 
strouhaným kokosem.

Obalené nanuky nechte ještě cca 2–3 minuty schnout a poté 
podávejte (případně nanuky přemístěte zpět do mrazáku 
a podávejte později).

*Uvedené množství čokolády je v receptu zapotřebí výhrad-
ně pro snadné namáčení nanuků – z celkové směsi čokolády 
a kokosového oleje ulpí na nanucích přibližně 40 g. Zbytek 
čokoládové směsi můžete přelít do formiček na led, uložit do 
mrazáku a později využít v dalších receptech.

**Na vodní lázeň si připravte 2 nádoby, přičemž jednu z nich 
lze zasunout do druhé, aniž by se přitom dotýkala jejího dna 
 – nejlépe hrnec a skleněnou či nerezovou misku. Do hrnce nalijte 
trochu vody (pouze tolik, aby se hladina později nedotýkala dna 
misky) a přiveďte k varu; mezitím si do misky nalámejte čokolá-
du. Až voda v hrnci začne vřít, ztlumte plamen na mírný stupeň, 
zasuňte do hrnce misku s čokoládou (nezapomeňte, že dno misky 
se nesmí dotýkat vody) a za stálého míchání nechte čokoládu 
pozvolna rozpustit nad horkou párou.

 - 130 g kokosového jogurtu
 - ½ lžičky medu
 - 30 g strouhaného kokosu 
 - 300 g kvalitní hořké čokolády 

 (min. 80 % kakaa)*
 - 2 lžičky kokosového oleje  

 v tuhém stavu

Příprava: 15 minut (+ 3 hodiny mražení) | Tepelná úprava: 7 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 2

Kokosové nanuky v čokoládě
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Nutriční informace na 1 porci:  
168 kcal | 5 g bílkovin | 13 g sacharidů | 10 g tuků

Jahody společně s tvarohem dejte do misky a rozmixujte ponorným 
mixérem dohladka; pokud se vám výsledná směs bude zdát málo 
sladká, přidejte do ní ½ lžičky stévie. Poté si připravte formičky na 
nanuky, nalijte do nich jahodovotvarohovou směs (množství směsi 
by mělo vystačit na 2 nanuky), naplněné formičky přemístěte do 
mrazáku a nechte 2–3 hodiny chladit.

Až budou nanuky zcela zmražené, připravte si vodní lázeň a roz-
pusťte v ní čokoládu**. Do horké rozpuštěné čokolády vmíchej te 
kokosový olej a výslednou směs přelijte do sklenice dostatečně 
vysoké na to, aby se do ní dal ponořit nanuk. Následně si nachystej-
te nanuky a jeden po druhém je ponořte do sklenice s čokoládou.

Po obalení v čokoládě nechte nanuky přibližně 2–3 minuty schnout 
a poté podávejte (případně nanuky přemístěte zpět do mrazáku 
a podávejte později).

*Uvedené množství čokolády je v receptu zapotřebí výhradně pro 
snadné namáčení nanuků – z celkové směsi čokolády a kokosového 
oleje ulpí na nanucích přibližně 40 g. Zbytek čokoládové směsi 
můžete přelít do formiček na led, uložit do mrazáku a později využít 
v dalších receptech.

**Na vodní lázeň si připravte 2 nádoby, přičemž jednu z nich lze 
zasunout do druhé, aniž by se přitom dotýkala jejího dna 
 – nejlépe hrnec a skleněnou či nerezovou misku. Do hrnce nalijte 
trochu vody (pouze tolik, aby se hladina později nedotýkala dna 
misky) a přiveďte k varu; mezitím si do misky nalámejte čokoládu. 
Až voda v hrnci začne vřít, ztlumte plamen na mírný stupeň, zasuňte 
do hrnce misku s čokoládou (nezapomeňte, že dno misky se nesmí 
dotýkat vody) a za stálého míchání nechte čokoládu pozvolna roz-
pustit nad horkou párou.

 - 125 g čerstvých jahod
 - 50 g odtučněného tvarohu
 - ½ lžičky tekuté stévie  

 (můžete vynechat)
 - 300 g kvalitní hořké čokolády  

 (min. 80 % kakaa)*
 - 2 lžičky kokosového oleje v tuhém stavu

Příprava: 15 minut (+ 3 hodiny mražení) | Tepelná úprava: 7 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 2

Jahodovotvarohové nanuky v čokoládě
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Troubu předehřejte na 180 °C. V míse si smíchejte ovesnou 
mouku, erythritol, holandské kakao, jedlou sodu, kokosový olej, 
vanilkový extrakt, mandlové mléko a špetku soli. Ze směsi rukama 
vypracujte kompaktní těsto a udělejte z něj kuličku, kterou násled-
ně zabalte do potravinové fólie a dejte na 10 minut vychladit do 
lednice.

Mezitím si připravte krém: v uzavíratelné misce si metličkou vyšle-
hejte tvaroh, sušené sójové mléko a stévii, misku uzavřete víčkem 
a dejte na 20 minut do mrazáku.

Po 10 minutách v lednici vyndejte těsto, propracujte ho rukama 
a mezi 2 archy pečicího papíru ho vyválejte na plát silný 2–3 
mm. Poté opatrně odlepte vrchní arch a připravte si plech, který 
vyložte čistým archem pečicího papíru. Nyní začněte z roz-
váleného těsta vykrajovat drobná kolečka o průměru cca 3 cm 
a skládejte je na vyložený plech; na kolečka zpracujte i všechny 
zbytky těsta po prvotním vykrajování. Těsto by mělo vystačit na 
přibližně 36 koleček.

Plech s kolečky přemístěte do předehřáté trouby a pečte 12 minut 
při 180 °C.

Upečená kolečka nejprve nechte zcela vychladnout na mřížce 
a poté je k sobě po dvojicích poslepujte vychlazeným tvarohovým 
krémem. Hotové sušenky skladujte v lednici, kde vám vydrží 
přibližně 3 dny.

*Ovesnou mouku si můžete jednoduše vyrobit doma s pomocí 
výkonného mixéru – stačí jen rozmixovat obyčejné ovesné vločky 
na jemný prášek.

 - 200 g ovesné mouky*
 - 40 g erythritolu 
 - 30 g holandského kakaa 
 - 1 lžička jedlé sody
 - 80 g kokosového oleje  

 (pokojové teploty)
 - 1 lžička vanilkového extraktu 
 - 100 ml mandlového mléka 
 - sůl

Na krém: 
 - 180 g odtučněného tvarohu
 - 20 g sušeného sójového mléka   

 (můžete vynechat) 
 - 1 lžička tekuté stévie 

Nutriční informace na 1 kus:  
99 kcal | 3 g bílkovin | 11 g sacharidů | 5 g tuků

Příprava: 40 minut | Tepelná úprava: 12 minut | Obtížnost: střední | Počet kusů: 18

Kakaové sušenky s tvarohovým krémem
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Nutriční informace na 1 porci:  
408 kcal | 29 g bílkovin | 33 g sacharidů | 16 g tuků

Předehřejte si kontaktní gril na střední teplotu (anebo si předem  
nachystejte nepřilnavou pánev).

Avokádo dejte do misky a rozmačkejte vidličkou. Poté k němu na 
hrubém struhadle nastrouhejte mozzarellu, následně do misky přidejte 
scezeného tuňáka a nasekanou bazalku a vše promíchej te.

Nyní si nachystejte plátky chleba a jeden z nich namažte nejprve 
bazalkovým pestem a poté připravenou avokádovou směsí. Následně 
vše přiklopte druhým plátkem chleba. Takto připravený toust položte 
na předehřátý gril a opékejte 3 minuty dokřupava (anebo toust 
umístěte na rozehřátou nepřilnavou pánev a nasucho opékejte  
na středním plameni cca 2 minuty z každé strany).

Opečený toust rozkrojte napůl a podávejte.

 - ¼ avokáda (oloupaného)
 - 40 g mozzarelly light
 - 50 g tuňáka ve vlastní šťávě (scezeného)
 - pár lístků čerstvé bazalky  

 (nasekaných nahrubo)
 - 2 plátky celožitného chleba (2× 40 g)
 - 1 lžička domácího bazalkového pesta  

 (strana 201)

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 3 minuty | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 1

Toust s tuňákem a avokádem
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Hlavní jídla
Zatímco třeba Britové jsou zvyklí do sebe v poledne spěšně nasoukat sendvič, wrap či doma připravený „lunch“, 
my Češi si většinou potrpíme na tradiční teplý oběd, a to i v pracovních dnech. A zatímco Italové mají v oblibě 
večeřet až do pozdních nočních hodin a u stolu doslova hodovat, my večeříme brzy a preferovaný styl večerního 
stolování u nás vychází tak půl na půl – někdo dává přednost teplým večeřím při společném sezení a někomu 
zase vyhovují večeře lehčího charakteru v podobě salátů, obloženého pečiva nebo jiných rychlovek bez vaření.

Jak by tedy měl vypadat oběd nebo večeře, které vám pomohou cítit se dobře?
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Oběd je doslova kritický (a také trochu taktický) bod dne: jeho složení má výrazný vliv na to, jak se budete 
cítit ve druhé polovině dne, což je velmi důležité zejména v pracovním nasazení. Oběd dokáže povzbudit, 
zasytit a uspokojit, ale taky pěkně utlumit a zmařit vám tak plány na celé odpoledne – ať už jste měli v plánu 
jít si zaběhat, učit se na zkoušky nebo třeba pokračovat v kancelářské práci.

Jaký by tedy měl být zdravý oběd? Stejně jako u snídaní by mělo jít o nutričně vyvážené jídlo – správný oběd 
by tudíž měl obsahovat jak porci bílkovin, tak i komplexní sacharidy a tuky. V ideálním případě byste ho 
vždy měli doplnit zeleninou – je na vás, jestli ji k obědu naservírujete ve formě přílohy, nebo se ji rozhodnete 
zakomponovat přímo do hlavního pokrmu. Průměrná energetická bilance oběda by se měla pohybovat okolo 
30 % denního příjmu energie; právě množství je u oběda klíčové, protože v momentě, kdy si dopřejete až 
příliš velký a vydatný oběd, se tělo vrhne na dlouhé a obtížné trávení a vám už se rázem nebude chtít vůbec 
nic dělat. I trávení je totiž proces, který vyžaduje energii.

Jednou z nejčastějších chyb je vynechávání oběda anebo jeho špatné složení. Zejména ženy mívají v dobré 
víře „něčeho lehkého“ tendenci poobědvat například jen polévku a k ní jeden plátek chleba. Toto převážně 
sacharidové jídlo ale způsobí pouze to, že po něm buď již za malou chvíli dostanete hlad, anebo vás rovnou 
přepadne chuť na něco sladkého. Proto je důležitým prvkem správného oběda dostatečná porce bílkovin 
(například z krůtího masa, tuňáka, vajec nebo luštěnin), která zasytí a zároveň zpomalí vstřebávání sacharidů 
do krve.

V rámci dnes tolik populárního nízkosacharidového stravování (neboli takzvaného low carb) si mnoho lidí 
navyklo obědy sestavovat pouze z kombinace masa a zeleniny, jakož i obecně vynechávat jakékoli přílohy. 
Ne každý je ovšem na toto složení pokrmů stavěný a ne každému může tento stravovací styl dlouhodobě 
vyhovovat. Je sice pravda, že vynecháváním většího množství sacharidů můžete předejít nástupu únavy a tím 
přispět k efektivnímu fungování po celý den – jenže v praxi toto vynechávání spoustu lidí nakonec dožene 
a člověk si pak během odpoledne kompenzuje vynechané sacharidy zbytečnými sladkostmi.

Při skládání oběda se řiďte následujícími hesly: vyváženě, hodně zeleniny a nezapomenout na bílkoviny 
:)

zdravý oběd

V porovnání s obědem by večeře měla být střídmější a tvořit okolo 20–25 % denního příjmu energie. Nemusí 
to ale být nutně pravidlem – pokud máte v rámci celkového životního stylu střídmější obědy a bohatší večeře, 
neznamená to, že se tento režim automaticky podepíše na vaší váze. Zároveň je však důležité nejíst příliš 
mnoho jídla na noc – váš organismus pak musí v noci trávit, takže nemá čas na potřebnou regeneraci a vy se 
ráno budíte neodpočatí.

K večeři je moudré upozadit množství sacharidů a prostor naopak poskytnout bílkovinám, zelenině a zdravým 
tukům, které najdete v kvalitních olejích, semínkách nebo třeba v avokádu. Skvělou volbu na večeři představují 
nejrůznější variace salátů, které navíc můžete kreativně obměňovat podle sezóny – a jelikož léto k přípravě 
salátů přímo vybízí, nic vám nebrání si je v letních měsících dopřávat i několikrát do týdne. Vše o správné 
přípravě zdravého salátu se už dozvíte v kapitole „Saláty“ (strana 168–191).

Pokud jste se přes den odbývali nebo jste nedostatečně jedli, projeví se to právě ve večerních hodinách. In-
tenzivní chutě na sladkou tečku jsou znamením toho, že vám během dne nelichotivě kolísala hladina krevního 
cukru. Prevencí proti těmto nutkáním je vhodná odpolední svačina – zvláště pokud jste během dne sportovali.

Pro letní období jsou typické grilovačky. I ty se však dají zvládnout ve zdravém duchu a bez následků v 
podobě několika přibraných kil do podzimní sezóny. Zaměřte se na kvalitní suroviny, libové maso včetně 
ryb a hlavně dostatečné množství zeleniny. V případě potřeby můžete svou porci doplnit kouskem bagetky, 
pečenou bramborou nebo kouskem tortilly. Bavte se s přáteli, užívejte si atmosféru, ale zároveň si pamatujte, 
že královnou večera je střídmost.

Při skládání večeře se řiďte následujícími hesly: střídmě, hodně zeleniny a nezapomenout na bílkoviny :)

P. S. Důležitou ingrediencí hlavních jídel je příjemná společnost a klidné stolování. Kdykoliv je to možné,  
vychutnávejte si jídlo pomalu, v dobré společnosti a s dobrou náladou.

zdravá večeře 
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Pozn.: Každý gril je nutné předehřívat různě dlouhou 
dobu. Pokud váš gril potřebuje k rozehřátí delší čas 
(tzn. 10–15 minut), zapněte ho s předstihem tak, aby 
vám vše zapadalo do časového plánu.

Grilování
Grilování patří k nejoblíbenějším společenským událostem, a to zejména v létě. Za vlahých let-
ních večerů lidé žhaví své grily, scházejí se na zahradách a zahrádkách a užívají si pohodovou 
venkovní atmosféru letních měsíců. To je ta světlejší stránka. Grilování má však i svou stinnou 
stránku – a tou je fakt, že často zdaleka nejde o nejzdravější způsob tepelné úpravy potravin. 
V čem spočívají nástrahy grilování a jak grilovat co nejzdravěji?

Oheň

I když byl oheň pro člověka přelomovým objevem a významně se podílel na vývoji lidské civili-
zace, potraviny připravené na přímém ohni mohou znamenat zátěž pro naše zdraví – konkrétně 
v podobě karcinogenních i dalších škodlivých látek, které se z velké části přenášejí kouřem po 
odkapávání šťávy a tuku do ohně. Z toho důvodu jsou grily na dřevěné uhlí, u nichž dochází 
k přímému kontaktu potravin a kouře, k úpravě potravin nevhodné a naopak mnohem příznivěj-
ší volbu představují grily kontaktní a grily s lávovým kamenem, na nichž připravené potraviny 
neobsahují takové množství zdraví škodlivých látek. Protože chceme, abyste jedli zdravě, ale 
zároveň víme, že grilování máte rádi, byly všechny pokrmy z této kapitoly připraveny na kon-
taktním grilu.

I grilování jde dělat lépe… 

Začněte u kvalitního grilu a výběru vhodných potravin. Krůtí nebo hovězí maso na steaky 
naložte do lehké marinády – používejte koření, bylinky a menší množství soli. Sůl vytahuje 
z masa tekutiny, takže je vhodnější pokrm osolit až těsně před grilováním. Ke grilovaným masům 
je vždy dobré dopřát si porci zeleniny, která daný pokrm doplní o antioxidanty a širokou škálu 
bioaktivních látek. Nekupujte průmyslově vyráběné omáčky ani dresinky; raději si doma při-
pravte vlastní z kvalitních surovin. Pro lepší grilování také můžete použít alobal nebo speciální 
tácky, které potraviny chrání před příliš vysokými teplotami – to oceníte zejména při grilování 
sýrů nebo zeleniny. V každém případě si pamatujte, že co je černé, to je nezdravé – všechny 
připálené části masa, zeleniny či pečiva vždy zásadně odkrojte.

Lehkost, pestrost, barevnost...

Grilování a maso jsou nerozlučná dvojka. Na gril však můžete dát i mnoho dalších potravin, 
mezi které patří například marinované tofu, nejrůznější druhy zeleniny nebo i takzvaný „sea-
food“ čili mořské plody. To vše vám pomůže zpestřit a zároveň odlehčit váš jídelníček. Rovněž je 
důležité si uvědomit, že grilování jakožto společenská událost často vrcholí a končí v pozdních 
večerních hodinách – velké množství jídla na noc ovšem nemusí být pro vaši linii tím pravým 
ořechovým. Proto si na talíř vždy naskládejte primárně zdroje bílkovin (například ryby, steaky či 
tofu), ke kterým přidejte dostatek zeleniny (ať už čerstvé, grilované nebo třeba ve formě salátu); 
teprve pak můžete celou porci podle potřeby doplnit sacharidy, které načerpáte z plátku ba-
gety, opečeného chleba anebo z pečené brambory či batáty. Pozor si dejte také na konzumaci 
alkoholu – tučnější pokrmy si sice zaslouží něčím „spláchnout“, i přesto ale raději sáhněte po 
nealkoholickém pivu, které tomuto účelu poslouží stejně dobře.
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Správné dochucení pokrmů je nedílnou součástí požitku z jídla. U nás v Čechách máme ale 
v souvislosti s dochucováním jednu neřest – až moc koukáme na pohádky, protože se až 
příliš držíme známého přísloví „sůl nad zlato”. Náš jídelníček totiž obsahuje průměrně 3–4× 
více soli, než činí maximální doporučená denní dávka – 5 g soli na den. Velmi to souvisí se 
způsobem přípravy jídla: zatímco například ve východních zemích se pokrm nejprve ochutí 
širokou škálou koření a teprve potom se případně solí, my solíme… solíme… a ještě dosolujeme. 
Nejen z toho důvodu pak trpíme kardiovaskulárními problémy včetně toho nejzákladnějšího, 
kterým je vysoký krevní tlak.

I když mají následující dochucovadla často řadu příznivých účinků na naše zdraví, některá 
z nich rovněž obsahují větší množství soli. Při přípravě marinád, omáček, dipů či dresinků  
užívejte sůl vždy s mírou a raději dejte vyniknout přirozené chuti potravin.

Dochucovadla bohatá na sůl

SÓJOVÁ OMÁČKA 

Pravá tradiční sójová omáčka se nazývá shoyu a vyrábí se fermentací sójových bobů za 
přidání pšenice a fermentačního činidla. Poctivá sójová omáčka neobsahuje žádné další 
přídatné látky a obsahuje okolo 12 g soli na 100 g. Její sestra, omáčka tamari, je na rozdíl od 
shoyu bezlepková, o něco tmavší a má výraznější a bohatší chuť; i tamari však obsahuje až  
14 % soli. V obchodech už jsou dnes ovšem k dostání i varianty se sníženým množstvím soli, 
které se pohybuje kolem 9 %.

Omáčky  
a dochucovadla

MISO

Miso pochází z Japonska a vzniká fermentací sójových bobů v tradičních dřevěných sudech. 
Jde tedy o potravinu, která příznivě působí na náš trávicí systém. K sójovým bobům se dále 
přidává sůl a obvykle také obilovina – nejčastěji rýže nebo ječmen. Celá směs se nechává 
kvasit v rozmezí 5 dnů až několika let a postupem času tak vzniká výrobek s konzistencí hut-
né pasty. Podle délky fermentace, přidané obiloviny a také barvy výsledného produktu se 
pak rozlišuje několik druhů misa, jejichž jednotlivé odstíny se pohybují od světle zlatavé přes 
karamelovou až po tmavě hnědou. Miso lze použít k přípravě dresinků a dipů, k omáčkám na 
glazování, na dochucení polévek včetně tradiční „miso polévky“ a rovněž do mnoha tradičních 
asijských pokrmů. Miso obsahuje v průměru 5–12 g soli na 100 g (záleží na konkrétním druhu).

UMEOCET 

Umeocet vzniká jako vedlejší produkt při kvašení umeboshi – tedy nakládaných japonských 
švestiček. Vyznačuje se velmi typickou chutí, která zahrnuje jak výraznou kyselost, tak i slanost 
a rovněž ovocné aroma. Tato výjimečná chuťová kombinace činí z umeocta velmi výrazné, ale 
zároveň delikátní ochucovadlo. Vzhledem k fermentačním procesům má umeocet významné 
léčivé a zdraví prospěšné účinky nejen na naši střevní mikroflóru. Zároveň je ovšem velice 
bohatý na sůl – 100 ml umeocta obsahuje v průměru 25 g soli.

Dochucovadla s nízkým obsahem soli 

VINNÝ OCET

Vinný ocet je výsledkem přirozeného kvašení bílého nebo červeného vína. Alkohol ve víně se za 
pomoci bakterií mění na kyselinu octovou, která dodává celému dochucovadlu říz. Pokud jste si 
ale mysleli, že se tak stane za pár dní, tak jste vedle – ve skutečnosti víno ke kvašení potřebuje 
něco kolem 2 až 3 měsíců, tmu a také dostatečný přístup vzduchu. Vinný ocet se skvěle hodí do 
salátových zálivek, ale i k dochucení omáček a polévek. Zpravidla obsahuje minimum soli.

JABLEČNÝ OCET

Jablečný ocet vzniká procesem fermentace cukrů z jablek. Z těchto cukrů se v důsledku kvašení 
stává alkohol, který se následně přeměňuje na kyselinu octovou. Jablečný ocet je svěží, chutná 
po ovoci a stejně jako ocet vinný se výborně hodí do studené kuchyně. Je bohatý na enzymy 
a minerální látky a představuje skvělé dochucovadlo s minimem soli.

BALZAMIKOVÝ OCET

Pravý balzamikový ocet je lahůdkou mezi octy. Vyrábí se z ovocného octa a ovocného moštu 
a poté se nechává dlouho zrát v typických dřevěných sudech, díky čemuž získává charakteris-
tickou chuť a vůni. Obvykle má okolo 3 % kyseliny octové, bezvadně si rozumí se sýry a obsa-
huje minimum soli.



Sladké snídaňové
misky 

Milovníci sladkého mohou jásat. Zdravé, sladké snídaně mohou být táák dobré. 
Komplexní sacharidy a jednoduché cukry, které jsou přijaté ráno k snídani, vaše 
tělo téměř vždy spotřebuje na tvorbu energie, proto si sladkou chuť můžete vy-
chutnat bez výčitek. Snídaňové misky také poskytují prostor pro střídání ingredi-
encí v závislosti na sezóně i chuti. Pestrost, barevnost a hravost je základem pro 

zdravý a udržitelný jídelníček, který vás bude bavit. 
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Milovníci sladkého mohou jásat. Zdravé, sladké snídaně mohou být táák dobré. 
Komplexní sacharidy a jednoduché cukry, které jsou přijaté ráno k snídani, vaše 
tělo téměř vždy spotřebuje na tvorbu energie, proto si sladkou chuť můžete vy-
chutnat bez výčitek. Snídaňové misky také poskytují prostor pro střídání ingredi-
encí v závislosti na sezóně i chuti. Pestrost, barevnost a hravost je základem pro 

zdravý a udržitelný jídelníček, který vás bude bavit. 
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Bílkoviny 
nejen z masa

Hlavní jídlo nemusí být jen o mase. Nebojte se v některé dny maso nahradit jeho 
vegetariánskými obdobami, mezi které patří například tofu nebo sýr halloumi – 
jedná se o vydatné zdroje bílkovin, které skvěle doplní váš vyvážený jídelníček. 
Když už si ale pro tepelnou úpravu zrovna vyberete maso, buďte zvláště obezřet-
ní, pokud se ho rozhodnete grilovat – spálené okraje masa nebo příliš tmavá 
krusta už na talíř nepatří.
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Nutriční informace na 1 porci:  
336 kcal | 30 g bílkovin | 11 g sacharidů | 18 g tuků

Příprava: 125 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 2

 - 400 g tofu natural

Na marinádu:
 - 1 lžíce arašídového másla  

 (může být i práškové) 
 - 1 lžíce limetkové šťávy
 - 1 lžička sójové omáčky  

 se sníženým obsahem soli
 - 1 lžička medu
 - 1 stroužek česneku (utřený)
 - ½ lžičky čerstvého zázvoru  

 (nastrouhaného najemno)

Tofu v arašídové marinádě ��

Nutriční informace na 1 porci:  
308 kcal | 28 g bílkovin | 13 g sacharidů | 14 g tuků

Příprava: 125 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 2

 - 400 g tofu natural

Na marinádu:
 - ½ lžičky mletých papriček jalapeño
 - 1 lžíce bílého vinného octa
 - 2 lžičky medu
 - 1 lžička mleté sladké papriky
 - ½ stroužku česneku (utřeného)
 - sůl 
 - pepř 

Tofu v BBQ marinádě ��

Tofu  
v arašídové 
marinádě

Tofu v BBQ 
marinádě

Tofu  
v balzamikové 
marinádě

Tofu  
v italské 

marinádě

Tofu v zázvorové 
marinádě  
s miso pastou
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Nutriční informace na 1 porci:  
329 kcal | 28 g bílkovin | 6 g sacharidů | 20 g tuků

Příprava: 125 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 2

 - 400 g tofu natural 

Na marinádu:
 - 1 lžíce olivového oleje
 - 1 lžíce balzamikového octa
 - 1 stroužek česneku (utřený)

Tofu v balzamikové marinádě ���

Nutriční informace na 1 porci:  
157 kcal | 30 g bílkovin | 3 g sacharidů | 2 g tuků

Příprava: 125 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 2

 - 400 g tofu natural 

Na marinádu:
 - 1 lžíce olivového oleje 
 - 1 lžíce citronové šťávy 
 - 1 lžíce italského koření (strana 202)
 - 1 lžíce nahrubo nasekaného čerstvého tymiánu  

 (můžete vynechat)
 - ½ stroužku česneku (utřeného)
 - sůl 
 - pepř

Tofu v italské marinádě ���

Nutriční informace na 1 porci:  
296 kcal | 30 g bílkovin | 7 g sacharidů | 15 g tuků

Příprava: 125 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 2

 - 400 g tofu natural

Na marinádu:
 - 2 lžíce světlé miso pasty
 - 1 lžíce vody
 - ½ lžičky mletého zázvoru

Tofu v zázvorové marinádě s miso pastou ���

POSTUP PRO VŠECHNY RECEPTY NA MARINOVANÉ TOFU  
 
Pro přípravu kterékoli marinády jednoduše smíchejte dohromady všechny uvedené ingredience; ve výsledné směsi pak 
obalte tofu, vše přemístěte do lednice a zde nechte tofu marinovat alespoň 2 hodiny (pro ještě lepší chuť nechte tofu 
v lednici marinovat přes noc). Poté již tofu můžete tepelně upravovat na libovolný způsob – můžete ho například péct 
v předehřáté troubě 20–25 minut při 160–170 °C anebo grilovat na kontaktním grilu 8–10 minut z každé strany na 
středním stupni ohřevu.
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Nutriční informace na 1 porci:  
242 kcal | 30 g bílkovin | 2 g sacharidů | 12 g tuků

Příprava: 125 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4

 - 500 g kuřecích prsou

Na marinádu:
 - 150 ml kokosového mléka  

 z plechovky 
 - 1 lžíce olivového oleje
 - 1 lžíce kari koření
 - 1 lžíce citronové šťávy 
 - 1 lžička mletého římského kmínu
 - 1 stroužek česneku (utřený)
 - 1 snítka čerstvého tymiánu 
 - sůl 
 - pepř 

Kuře v thajské marinádě �

Nutriční informace na 1 porci:  
157 kcal | 30 g bílkovin | 3 g sacharidů | 2 g tuků

Příprava: 125 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4

 - 500 g kuřecích prsou

Na marinádu:
 - 2 lžíce sójové omáčky  

 se sníženým obsahem soli
 - 1 lžička uzené papriky
 - 1 lžička medu
 - ½ lžičky chilli vloček

Kuře v BBQ marinádě �
Kuře v thajské marinádě

Kuře v bylinkové  marinádě s podmáslím 

Kuře v BBQ marinádě

Kuře v teriyaki marinádě

Kuře v citronovozázvorové marinádě 
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Nutriční informace na 1 porci:  
185 kcal | 30 g bílkovin | 3 g sacharidů | 5 g tuků

Příprava: 125 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4

 - 500 g kuřecích prsou

Na marinádu:
 - 2 lžíce sójové omáčky  

 se sníženým obsahem soli 
 - 1 lžíce sezamového  

 nebo olivového oleje
 - 1 lžíce čerstvé šalvěje  

 (nasekané nahrubo) 
 - 1 lžička medu 
 - 1 lžička čerstvého zázvoru  

 (nastrouhaného najemno)
 - 1 stroužek česneku (utřený)
 - ½ čerstvé chilli papričky odrůdy Cayenne   

 (nakrájené na plátky)

Kuře v teriyaki marinádě �

Nutriční informace na 1 porci:  
154 kcal | 30 g bílkovin | 2 g sacharidů | 2 g tuků

Příprava: 125 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4

 - 500 g kuřecích prsou

Na marinádu:
 - 120 ml kysaného podmáslí 
 - 1 lžička dijonské hořčice 
 - 1 lžička čerstvého rozmarýnu (nasekaného najemno)
 - 1 lžička čerstvé šalvěje (nasekané najemno)
 - 1 lžička čerstvé bazalky (nasekané najemno)
 - 1 lžička čerstvého tymiánu (nasekaného najemno)
 - sůl 
 - pepř

Kuře v bylinkové marinádě s podmáslím �

Nutriční informace na 1 porci:  
168 kcal | 29 g bílkovin | 1 g sacharidů | 5 g tuků

Příprava: 125 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4

 - 500 g kuřecích prsou

Na marinádu:
 - 1 lžíce olivového oleje
 - 1 lžička citronové šťávy
 - kůra z ½ chemicky neošetřeného citronu 
 - 1 lžička čerstvého zázvoru  

 (nastrouhaného nahrubo)
 - 1 hrst čerstvé petrželové natě (cca 10 g) 
 - ½ stroužku česneku (utřeného)
 - 1 lžíce vody
 - sůl
 - pepř

Kuře v citronovozázvorové marinádě �

POSTUP PRO VŠECHNY RECEPTY NA MARINOVANÁ KUŘECÍ PRSA  
 
Vždy si nejprve jednoduše smíchejte všechny uvedené ingredience na zvolenou marinádu (kromě případu bylinkové 
marinády s podmáslím a citronovozázvorové marinády, kdy je potřeba všechny ingredience rozmixovat v mixéru). Do 
výsledné směsi naložte kuřecí prsa, přemístěte do lednice a nechte prsa marinovat alespoň 2 hodiny; pro ještě lepší chuť 
nechte naložené maso v lednici přes noc. Poté si již můžete kuřecí prsa tepelně upravit na libovolný způsob – můžete je 
například péct v předehřáté troubě 20–25 minut při 180–190 °C nebo je grilovat na kontaktním grilu při střední teplotě 
7–8 minut z každé strany.



126 127

�

Nutriční informace na 1 porci:  
230 kcal | 22 g bílkovin | 7 g sacharidů | 13 g tuků

Steak nakrájejte na cca 1 cm široké plátky (pamatujte, že hovězí 
maso se vždy krájí přes vlákno!). V misce si smíchejte sójovou 
omáčku s utřeným česnekem a nastrouhaným zázvorem, poté 
do misky přidejte nakrájený steak, promíchejte a nechte maso 
alespoň 10 minut marinovat.

Mezitím si dejte předehřívat kontaktní gril na střední teplotu 
a nachystejte si šalotku: oloupejte ji, rozkrojte na čtvrtiny nebo 
na poloviny a tyto kusy následně rozeberte na jednotlivé vrstvy 
cibule.

Po alespoň 10 minutách marinování masa si připravte špejle na 
špízy (potřebný počet špejlí závisí na jejich délce) a začněte na 
ně střídavě napichovat plátky masa a vrstvy šalotky. Až dotvoříte 
špízy, přemístěte je na předehřátý kontaktní gril a opékejte při 
střední teplotě 2–3 minuty z každé strany – maso by ve středu 
mělo zůstat hezky růžové.

Hotové špízy posypte sezamovými semínky a podávejte.

 - 100 g steaku z hovězího pupku  
 (tzv. flank steak)
 - 1 lžička sójové omáčky  

 se sníženým obsahem soli
 - ½ stroužku česneku (utřeného) 
 - 1 lžička čerstvého zázvoru  

 (nastrouhaného najemno)
 - 1 střední šalotka (cca 50 g)
 - 5 g loupaného bílého sezamu  

 k podávání

Příprava: 15 minut | Tepelná úprava: 6 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 1 

Steakový špíz
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Grilované přílohy
a saláty

Důležitou součástí každého (nejen grilovacího) talíře je zelenina. Zelenina obohacu-
je pokrm o vlákninu, cenné vitamíny a minerální látky a dodává celému jídlu svěžest 
a barevnost. Její energetická hodnota je velmi nízká, proto se u zeleniny nemusíte bát 
velkých porcí.
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Nutriční informace na 1 porci:  
51 kcal | 1 g bílkovin | 10 g sacharidů | 1 g tuků

Předehřejte si kontaktní gril na střední teplotu.

Mrkve oloupejte (pokud však mají slupku jemnou a čistou, mrkve 
loupat nemusíte – stačí je pouze řádně očistit kartáčkem). Poté 
z mrkví odkrojte přibližně 5 g natě, které si schovejte na později, 
a následně všechny mrkve podélně rozkrájejte na čtvrtiny. V misce 
si smíchejte citronovou šťávu s medem a vzniklou směs promíchejte 
s nakrájenými mrkvemi.

Připravené mrkve přemístěte na předehřátý gril a opékejte při-
bližně 10 minut, dokud mrkve nezezlátnou a nezměknou (zároveň 
by však neměly změknout příliš).

Opečené mrkve přemístěte na servírovací talíř a posypte černým 
sezamem. Navrch pak natrhejte mrkvovou nať, kterou jste si dříve 
uschovali, a podávejte.

 - 400 g mrkve s natí
 - šťáva z ½ citronu
 - 1 lžička medu
 - 5 g loupaného černého sezamu

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 10 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4 

Grilovaná medová mrkev
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Dipy Dipy dokáží spojit všechny chutě do harmonického celku a zároveň umí celému pokrmu 
přidat na lahodnosti a svěžesti. Kupované dipy bývají často zatíženy konzervanty 
a různými dochucovadly – proto si dipy ideálně vždy připravujte doma z vlastních 
ingrediencí. Na následujících stranách vám přinášíme 10 snadných receptů na originální 
dipy; na své si přijdou jak milovníci dipů pikantních, tak i ti, kteří dávají přednost jemným 
chutím.
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Nakládané okurky nastrouhejte nahrubo (nebo nakrájejte na 
malé kostičky). Šalotku oloupejte a nasekejte najemno. Násled-
ně smíchejte okurky i šalotku s řeckým jogurtem, vinným octem 
a nasekaným koprem. Výslednou směs dochuťte podle libosti 
pepřem a přemístěte do zavírací sklenice.

Tatarku skladujte v lednici, kde vám vydrží přibližně 1 týden.

Nutriční informace na 1 porci:  
65 kcal | 2 g bílkovin | 5 g sacharidů | 4 g tuků

 - 200 g nakládaných okurek
 - 1 střední šalotka
 - 150 g řeckého jogurtu (10 % tuku) 
 - 1 lžíce bílého vinného octa 
 - 2 lžičky čerstvého kopru  

 (nasekaného najemno)
 - pepř

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4

Domácí tatarka ��

Všechny ingredience společně rozmixujte v mixéru do hrubší 
konzistence.

Hotový dip uzavřete do sklenice a skladujte v lednici, kde vydrží 
přibližně 1 týden.

Nutriční informace na 1 porci:  
24 kcal | 1 g bílkovin | 4 g sacharidů | 0 g tuků

 - 250 g předvařené červené řepy 
 - 1 lžíce syrového křenu  

 (čerstvě nastrouhaného nahrubo)
 - ½ lžičky sušeného fenyklu 

Příprava: 5 minut | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4

Řepný dip ���

Všechny ingredience dejte do mixéru a rozmixujte dohladka.

Hotový dip přemístěte do zavírací sklenice a skladujte v lednici, 
kde vydrží přibližně 1 týden. 
 
Nutriční informace na 1 porci:  
85 kcal | 3 g bílkovin | 1 g sacharidů | 7 g tuků

 - 50 g světlého tahini
 - 100 ml vody 
 - 1 stroužek česneku (utřený)
 - 1 lžíce citronové šťávy 
 - ¼ lžičky soli 

Příprava: 5 minut | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4

Tahini dip ���

Všechny uvedené ingredience smíchejte dohromady v misce.

Hotový dip přemístěte do zavírací sklenice a skladujte v lednici, 
kde vydrží přibližně 1 týden.
 
Nutriční informace na 1 porci:  
25 kcal | 2 g bílkovin | 4 g sacharidů | 0 g tuků

 - 150 g odtučněného bílého jogurtu  
 (0 % tuku)
 - 1 lžička medu
 - 1 lžička dijonské hořčice
 - ½ lžičky soli

Příprava: 5 minut | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4

Medovohořčičný dip ��

Okurku nastrouhejte na jemném struhadle, přemístěte ji do ced-
níku a cedník dejte do větší mísy. Zde nechte z okurky vykapat 
přebytečnou vodu (anebo ji z okurky vymačkejte rukama).

Následně okurku smíchejte se skyrem, nasekaným koprem, cit-
ronovou šťávou a utřeným česnekem a výslednou směs dochuťte 
solí a pepřem. Hotové tzatziki spotřebujte nejlépe v den přípravy. 
Případně jej můžete skladovat v lednici, kde vydrží přibližně 2–3 
dny. 
 
Nutriční informace na 1 porci:  
24 kcal | 4 g bílkovin | 2 g sacharidů | 0 g tuků

 - 80 g okurky hadovky
 - 120 g skyru
 - 1 lžíce čerstvého kopru  

 (nasekaného najemno)
 - 1 lžička citronové šťávy
 - ½ stroužku česneku (utřeného)
 - sůl
 - pepř

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4

Tzatziki ��

Řecký jogurt smíchejte s nasekanou mátou a výslednou směs 
dochuťte solí a pepřem.

Hotový dip přemístěte do uzavíratelné sklenice a skladujte v ledni-
ci, kde dip vydrží přibližně 1 týden.

Nutriční informace na 1 porci:  
22 kcal | 4 g bílkovin | 2 g sacharidů | 0 g tuků

 - 150 g řeckého jogurtu (0 % tuku) 
 - 1 lžíce čerstvé máty (nasekané nahrubo)
 - sůl 
 - pepř

Příprava: 5 minut | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 4

Mátovojogurtový dip ��
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Hamburgery Hamburgery patří mezi oblíbené a také časté pokrmy letních grilovaček. Ať už jste ze 
zásady na maso, nebo dáváte přednost vegetariánským verzím, může vás jeden takový 
hamburger stát i velkou část denního příjmu energie. Následující srovnávačky vám 
ukážou, jak a čím si letní hamburgery odlehčit, aniž by přitom utrpěla jejich celková 
chuť.
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hamburgeru 

+ 3 lžíce majonézy 

+ 4 plátky  
anglické slaniny 

+ 3 lžíce olivového  
oleje na grilování 
bulek a masa  

slazená světlá bulka

vyšší procento tuku  
v mase (25 %)  

SKRYTÉ KALORIE V 

1 celozrnná bulka (70 g)
10 g domácí cibulové marmelády (strana 151)

1 malá hrst polníčku
2 plátky rajčete 

Na burger:
120 g kvalitního mletého hovězího masa (15 % tuku)

sůl
pepř

Na „majonézu“: 20 g odtučněného bílého jogurtu (0 % tuku), 1 lžička umeocta, pepř

kcal kcal 1 568 435
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Salát byl dlouhá léta symbolem zdravé stravy – pánové nad ním krčili nosy a dámy v dobré 
víře objednávaly jeho lehké verze z menu, aby nebyla ohrožena jejich štíhlá linie. V něko-
lika posledních letech však saláty získaly v našich jídelníčcích mnohem více prostoru a také 
značně nabyly na rozmanitosti – salát už není jen „šopák“ nebo „rajčatový s cibulkou“ 
a díky rozmachu salátových barů dostal tento pokrm zcela nový rozměr. A protože saláty 
hrají v našem stravování důležitou roli především v létě, podíváme se na jejich úlohu trochu 
podrobněji.

Po přečtení úvodních stran již víte, že aby bylo jídlo plnohodnotné, mělo by obsahovat 
všechny hlavní živiny – tedy bílkoviny, sacharidy a tuky. A právě v tomhle ohledu jsou saláty 
ošemetné. Zelenina, která zpravidla tvoří jejich základ, totiž sama o sobě představuje spíše 
přílohu a není nositelem významného množství žádné z výše uvedených makroživin. Proto 
musíte při přípravě salátů všechny základní živiny vhodně doplnit.

Saláty

Plnohodnotným typem salátů jsou saláty těstovinové. Díky těstovinám obsahují dostatek sacharidů, 
které jsou navíc zásluhou přítomné vlákniny tráveny pomalu a zasytí vás tak až na několik hodin. 
Na druhou stranu je tu potřeba myslet i na kalorickou hodnotu – saláty jsou sice obecně zdravé, 
ovšem ne nutně nízkokalorické. Volte k nim spíše lehčí dresinky s kyselou složkou, která jim dodá 
patřičný šmrnc – jako je tomu například u našeho salátu z rýžových nudlí s kuřecím masem.

Salát je výborný sluha, ale může být i zlým pánem. Ze salátu můžete vykouzlit úžasné, výživné 
a nutričně vyvážené jídlo – anebo ho taky můžete pěkně pokazit tím, že zkrátka neznáte alespoň 
základní doporučení ohledně přípravy salátů. A právě tato doporučení vám chceme na následu-
jících stranách poskytnout. 

Jak připravit zdravý a chutný salát?

1. Je důležité rozlišovat, jakou funkci váš salát bude plnit. Má sloužit jako příloha? Pak ho při-
pravte klidně jen ze zeleniny a nezapomeňte ho doplnit vhodným olejem (ideálně olivovým). 
Má sloužit jako hlavní chod? Pak respektujte plnohodnotnost a připravte ho tak, aby obsahoval 
všechny makroživiny. 

2. Pokud připravujete salát jako hlavní jídlo, vždy myslete na bílkoviny. Ve vašem salátu by se 
mělo objevit maso, porce sýra, vejce, luštěniny, tofu nebo jiný zdroj rostlinných bílkovin. Salát 
bez bílkovin je jako ta nejhezčí žena pod sluncem bez úsměvu, to si pamatujte. 

3. Zeleninové saláty jsou zdraví velmi prospěšné – ale to platí jen tehdy, když jsou složeny  
z kvalitních ingrediencí, a to především z kvalitní zeleniny. Používejte proto výhradně takové 
plody, které nejsou nijak závadné – tedy napadené, plesnivé nebo zavadlé. Berte také ohled 
na sezónnost a složení salátu vždy přizpůsobte surovinám, které jsou přirozeně dostupné  
v daném ročním období. 

4. Salát by vám měl chutnat – to ale neznamená, že do něj můžete nalít celou misku zálivky 
nebo dresinku. Obojí je sice důležitou spojovací a ochucovací složkou salátů, ale ve finále 
mohou tato dochucovadla snadno napáchat více škody než užitku, jelikož jsou často kaloričtěj-
ší než celý salát dohromady. Zálivky i dresinky tedy do salátů přidávejte s mírou – obzvláště 
v případě, že obsahují olej či majonézu. Méně je někdy více! 

5. Nepřehánějte to se solí. Tuhle trochu sýra, tu dvě ančovičky, k tomu zálivka z umeocta a ještě 
bagetka k zakousnutí – a rázem jste na hranici doporučené denní dávky soli (nejvýše 5 g). 
Množství soli v salátu je potřeba hlídat, a pokud jste již do salátu použili například slaný sýr 
nebo umeocet, salát už rozhodně nedosolujte.
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Těstoviny jsou významnou potravinou nejrůznějších kuchyní po celém světě. Představují pro nás především 
zdroj komplexních sacharidů a také vlákniny. Základ těstovin vždy tvoří obilná mouka a voda; podle toho, 
zdali se do těsta přidává vejce, je dále dělíme na vaječné a bezvaječné. Mimo základních pšeničných 
těstovin z bílé mouky, na které v obchodech narazíte nejčastěji, se v dnešní době můžete setkat i s řadou 
dalších typů těstovin, které se od sebe vzájemně liší barvou, tvarem, chutí i složením. Pojďme si představit 
ty nejčastější.

Celozrnné pšeničné těstoviny

Celozrnná pšeničná mouka je na rozdíl od pšeničné mouky bílé bohatá na vitamíny a minerální látky, 
protože vzniká rozemletím celého zrna (a nikoli pouze jeho části). Díky tomu obsahují celozrnné pšeničné 
těstoviny více vlákniny, jsou celkově pevnější a mají nižší glykemický index než těstoviny z bílé mouky. 
Jsou také tmavší a mají příjemnou oříškovou chuť. Obsahují lepek.

Semolinové těstoviny

Semolina je pšeničná krupice umletá z tvrdozrnné pšenice. Semolinové těstoviny se obecně považují za 
kvalitnější než ty, které jsou vyrobeny z bílé pšeničné mouky – mají vyšší obsah vlákniny a bílkovin, při 
správné přípravě jsou pevné a mají také nižší glykemický index. Obsahují lepek.

Žitné těstoviny

Celozrnná žitná mouka je sama o sobě nutričně velmi bohatá. Těstoviny z ní vyrobené se od klasických 
pšeničných odlišují vzhledem, chutí i strukturou – jsou tmavé, mají nižší glykemický index, zasytí na delší 
dobu a také obsahují více vitamínů a minerálních látek. Obsahují lepek.

Bezlepkové těstoviny

Bezlepkové těstoviny bývají nejčastěji vyrobeny z kukuřičné či rýžové mouky anebo ze směsi několika 
různých mouk z bezlepkových plodin, mezi které patří i pohanka nebo quinoa. Obsahují méně bílkovin 
a vlákniny než těstoviny z pšeničné či žitné mouky a mívají také vyšší glykemický index. Představují vhod-
nou alternativu klasických těstovin pro lidi, kteří se musí ze zdravotních důvodů vyhýbat lepku.

Těstoviny
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Nutriční informace na 1 porci:  
587 kcal | 26 g bílkovin | 93 g sacharidů | 11 g tuků

Černou čočku dejte vařit do hrnce podle návodu na obalu 
(většinou se jedná o 15–20 minut mírného varu v cca 2násobném 
množství neosolené vody). Mezitím si v jiném hrnci přiveďte k varu 
cca 1 l vody, poté vodu osolte, přidejte kukuřičné těstoviny a vařte 
je na středním plameni po dobu uvedenou na obalu (obvykle jde 
o 8–10 minut).

Než se uvaří čočka a těstoviny, nakrájejte si zeleninu – červenou 
papriku omyjte, očistěte a nakrájejte na kostičky a nať z jarní 
cibulky očistěte a nakrájejte na tenké plátky.

Uvařenou čočku i těstoviny sceďte, obojí dejte do mísy a smíchejte 
s nakrájenou paprikou, kukuřicí a fazolemi. Poté si v menší misce 
smíchejte všechny ingredience na zálivku.

Směs z mísy přemístěte na servírovací talíř, zakapejte připravenou 
zálivkou a posypte nakrájenou natí z jarní cibulky. Nakonec 
navrch salátu rozdrobte sýr feta a podávejte.

 - 40 g černé čočky (neboli čočky beluga)  
 v suchém stavu
 - 70 g kukuřičných těstovin v suchém stavu
 - 1 malá červená paprika (cca 100 g)
 - 20 g zelené natě z jarní cibulky
 - 25 g předvařené (nebo sterilované)  

 kukuřice
 - 40 g předvařených (nebo sterilovaných)  

 černých fazolí
 - 30 g sýru feta
 - sůl

Na zálivku:
 - 30 g odtučněného bílého jogurtu  

 (0 % tuku)
 - šťáva z ½ limetky
 - ¼ lžičky uzené papriky

Příprava: 15 minut | Tepelná úprava: 20 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 1

Luštěninový salát
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Nutriční informace na 1 porci:  
576 kcal | 45 g bílkovin | 60 g sacharidů | 18 g tuků

Mrkev omyjte, oloupejte a pomocí škrabky na brambory ji na-
strouhejte na tenké proužky. Poté si omyjte okurku a nastrouhejte 
ji stejným způsobem jako mrkev. Ledový salát omyjte a natrhejte. 
Koriandr a jarní cibulku nasekejte nahrubo.

Nyní si v hrnci přiveďte k varu přibližně 1 l vody na vaření 
rýžových nudlí. Mezitím začněte připravovat kuřecí prsa: nejprve 
je nakrájejte na cca 2 cm široké proužky, které osolte a opepřete, 
následně si v pánvi rozehřejte 1 lžičku olivového oleje, přidejte 
nakrájená prsa a opékejte je 5–7 minut na středním plameni. 
Až začne vřít voda v hrnci, osolte ji, přidejte do ní rýžové nudle 
a vařte je na středním plameni po dobu uvedenou na obalu 
(většinou se jedná o 3–5 minut). Po uvaření nudle důkladně 
propláchněte vodou.

Nachystejte si mísu a dejte do ní uvařené nudle, opečená kuřecí 
prsa, nastrouhanou mrkev, okurku a ledový salát. Poté si v menší 
misce smíchejte všechny ingredience na zálivku, výslednou směs 
nalijte do mísy s nudlemi, masem a zeleninou a vše promíchejte.

Směs z mísy přemístěte na servírovací talíř, posypte arašídy, 
nasekaným koriandrem, jarní cibulkou a sezamovými semínky 
a podávejte.

 - 50 g mrkve
 - 50 g okurky
 - 50 g ledového salátu
 - 1 hrst čerstvého koriandru
 - 10 g jarní cibulky
 - 120 g kuřecích prsou
 - 1 lžička olivového oleje
 - 70 g rýžových nudlí v suchém stavu
 - 15 g nesolených nepražených arašídů
 - 5 g loupaného černého sezamu
 - sůl
 - pepř

Na zálivku:
 - šťáva z ½ limetky
 - 1 lžička sójové omáčky se sníženým  

 obsahem soli
 - ½ lžičky medu
 - ¼ lžičky chilli vloček

Příprava: 25 minut | Tepelná úprava: 12 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 1

Salát z rýžových nudlí s kuřecím masem
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+ 60 g anglické slaniny 

+ 60 g smaženého  
bílého pečiva 

+ 40 g parmazánu

+ 60 g majonézy

Caesar salátu 
SKRYTÉ KALORIE V 

 
150 g kuřecích prsou (opečených na 1 lžičce olivového oleje) 

100 g římského salátu
40 g celožitného pečiva (opečeného nasucho)

20 g parmazánu (nakrájeného na plátky)

Na zálivku rozmixujte:
30 g řeckého jogurtu (10 % tuku)

1 filet z ančovičky
1 lžička dijonské hořčice 

 

kcal 1 463 
kcal 443  
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+ 1 lžíce olivového oleje

+ 80 g balkánského sýru

šopském salátu 
SKRYTÉ KALORIE V 

 
50 g rajčat  

50 g okurky hadovky 
50 g červené papriky 

50 g žluté papriky 
 ¼ červené cibule  

60 g balkánského sýru 

 
��

kcal kcal  212524
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Bylinky
Bylinky hrají nezastupitelnou roli nejen 
v kuchyni, ale i v tradičním léčitelství po celém 
světě. Bylinkou se rozumí každá rostlinka, 
kterou lidé využívají pro její léčivé účinky 
nebo pro schopnost ochutit a ovonět připra-
vovaný pokrm. Pojem „bylinka“ je velmi 
úzce spojen s pojmem „koření“ – rozdíl tkví 
v použité části rostliny: pokud používáme 
listy nebo květy, mluvíme o bylinkách; jestliže 
používáme semínka, plody, kořeny nebo 
kůru, mluvíme nejčastěji o koření.

Vliv bylinek na trávení a celkové 
zdraví

Bylinky jsou stejně jako ovoce nebo zeleni-
na plné bioaktivních látek s antioxidačními, 
protizánětlivými, diuretickými, chemopreven-
tivními nebo jinými účinky, které lidstvo již 
po staletí využívá ve svůj prospěch. Mnoho 
z těchto účinků je spojeno s trávením – by-
linky mohou například podporovat sekreci 
trávicích šťáv nebo zmírňovat nadýmání 
(třeba při trávení luštěnin). Kromě toho dokáží 
i příjemně zahřát a povzbudit metabolismus. 
Mimo blahodárného vlivu bylinek na naše 
zdraví samozřejmě nesmíme opomenout je-
jich významné dochucovací schopnosti a také 
jejich vůni – obojí dodává pokrmům  
nezaměnitelnou chuť a aroma.

Bylinky a koření jako náhrada za sůl

Používání bylinek a koření k dochucování 
pokrmů vám pomůže snížit často nadměrný 
příjem soli. Připravujte si ideálně vlastní směsi 
bylinek a koření, které využijte k dochucování 

masa (včetně ryb), pomazánek, polévek a dalších 
jídel. Sami budete překvapeni, jak se potom chutě 
pokrmů mění nejen při vaření, ale i při samotném 
stolování. Přidání čerstvé bylinky do salátu, do hotové 
polévky nebo do pomazánky dokáže celý pokrm 
povznést na vyšší úroveň a navíc se tím obohatíte 
o zdraví prospěšné látky.

Na následujících řádcích vám představujeme některé 
z běžných bylinek, se kterými se zároveň můžete 
setkat i v našich receptech.

Koriandr setý
Koriandr setý se již celá staletí používá hlavně 
v indické kuchyni a kuchyni Blízkého východu. Má 
intenzivní chuť a vůni, která ovšem nemusí vyhovovat 
úplně každému; přesto je však jeho chuť skvělým do-
plňkem nejrůznějších masových směsí a hodí se také 
k houbám, do polévek i do asijských pokrmů. Korian-
dr podporuje tvorbu žaludečních šťáv a zlepšuje tak 
stravitelnost mnoha pokrmů.
 
Petržel hladkolistá
Hladkolistá petrželka má výrazné aroma a pikantní 
chuť. Protože dobře snáší vysoké teploty, s oblibou se 
přidává do polévek a pečených či dušených pokrmů. 
Báječně se hodí také k rybám, do pomazánek či do 
různých pest.

Rozmarýn lékařský
Rozmarýn má nezaměnitelnou chuť a vůni, která 
dokonale pasuje k masovým pokrmům – zejmé-
na k rybám. Je součástí tzv. provensálského koření 
a spolu s touto směsí se řadí k nejoblíbenějším středo-
mořským kořením. Napomáhá dobrému trávení a má 
antioxidační a antibakteriální účinky.

Majoránka zahradní
Majoránka patří spolu s petrželkou k tradičním 
bylinkám české kuchyně. Neobešel by se bez ní 
poctivý bramborák, jakož ani mnoho polévek či 
různých druhů zeleninových placek. Majoránce 
se přisuzují antibakteriální a antivirové účinky, 
pomáhá při bolestech hlavy a posiluje zdraví srdce.

Dobromysl obecná neboli oregano
Oregano tvoří společně s rozmarýnem a tymiá-
nem silné trio typických středomořských bylinek. Je 
výborné k rybám, pečeným masům či na do-
chucení dušených nebo pečených zeleninových 
pokrmů. Má antibakteriální účinky a pomáhá při 
kašli i při bolestech žaludku.

Kopr vonný
Kopr je oblíbenou a výraznou bylinkou české 
kuchyně – však také zásadně nemůže chybět v ko-
provce ani v nakládaných okurkách. Dalším jídlem, 
se kterým si kopr velmi dobře rozumí, je losos – při 
přípravě marinády či ochucující směsi na lososa 
tedy určitě vsaďte právě na kopr. Z bylinky je 
možné využít jak nať, tak i listy a semínka.

Tymián obecný
Tymián jako jedna z mála bylinek neztrácí při 
vaření svou chuť. Pověstnou „snítku tymiánu“ 
tedy můžete bez obav přidat do papiloty s rybou 
a zeleninou anebo třeba do hrnce s dušeným 
masem. Pomáhá při kašli a bolestech v krku a 
rovněž působí protizánětlivě.

Vavřín vznešený neboli bobkový list
Ačkoliv ve starověku vavřín především zdo-
bil hlavy římských císařů, v moderní kuchyni je 
velmi oblíbeným kořením, známým jako bobkový 
list. Společně s pepřem a novým kořením tvoří 
o svědčenou trojici přísad na dochucování omáček 
a masa včetně zvěřiny a ryb. Bobkový list pod-
poruje trávení a má protizánětlivé účinky.

Bazalka pravá
Bazalka je oblíbenou a pro svou nenáročnost hojně 
pěstovanou bylinkou v mnoha domácnostech. Hraje 
významnou chuťovou roli ve středozemní kuchyni 
– nesmí chybět v pravém salátu Caprese (tedy 
nakrájených rajčatech s mozzarellou a olivovým 
olejem) a neobejde se bez ní ani mnoho dalších 
salátů a těstovinových jídel. Bazalka je také výborná 
v kombinaci s jahodami a malinami.

Libeček lékařský
Libeček zůstává ve srovnání s jinými bylinkami tak 
trochu v pozadí, což je velká škoda. Roste planě 
a jeho pěstování je nenáročné. Tradičně se přidává 
do polévek či do různých pest a rovněž se hodí k 
dochucení salátů i pomazánek. Libeček pomáhá při 
onemocnění močových cest a podporuje trávení. 

Pažitka pobřežní
Pažitka patří do stejné rodiny jako česnek nebo 
cibule. Najevo to dává svou mírně štiplavou chutí, 
která si bezvadně rozumí s vajíčky, tvarohovými 
pomazánkami a také vývary. Pomáhá snižovat 
chronický zánět v těle a působí preventivně proti 
kardiovaskulárním onemocněním.

Máta peprná
Máta je zdrojem všem známé peprmintové chuti 
a typické svěží vůně. Výrazně podporuje trávení, 
uleví od pocitů plnosti po jídle a pomáhá tišit 
svalové bolesti a křeče. Tato příjemně vonící bylinka 
dokáže osvěžit nejednu letní limonádu a skvěle se 
hodí i ke sladkým dezertům.

TIP: Využijte teplých měsíců a pěstujte si na zahradě 
či na parapetu za oknem vlastní čerstvé bylinky, 
které pravidelně přidávejte do salátů, smoothies 
i teplých pokrmů. Velmi jednoduše si tak můžete 
vypěstovat bazalku, řeřichu, pažitku, mátu nebo 
třeba meduňku. Na zimní období si pak můžete 
doma vypěstované bylinky jednoduše nasušit anebo 
nasekat, uložit do krabiček a následně zamrazit.
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Bazalka pravá Bobkový listTymián obecný

Koriandr setý Petržel hladkolistá Rozmarýn lékařský

Máta peprnáPažitka pobřežníLibeček lékařský

Majoránka zahradní Oregano Kopr vonný
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Nutriční informace na 1 porci:  
73 kcal | 1 g bílkovin | 1 g sacharidů | 7 g tuků

Petrželovou nať, vlašské ořechy a piniové oříšky nasekejte nahru-
bo. Česnek utřete. Následně přemístěte nasekanou nať, ořechy 
i utřený česnek do vysoké mixovací nádoby, přidejte parmazán 
a olivový olej a vše rozmixujte ponorným mixérem do co nej-
jemnější konzistence. Výslednou směs nechte chvíli vychladnout 
a poté ji přemístěte do sklenice.

Hotové pesto skladujte v lednici, kde vám vydrží 4–5 dní. Můžete 
ho také skladovat v mrazáku a pesto si tak uchovat i na zimní 
období.

TIP
Pesto používejte do salátů, těstovin, toustů nebo jednohubek.  
Na 1 porci postačí 2 lžičky připraveného pesta (2× 15 g).

 - 80 g čerstvé petrželové natě
 - 20 g vlašských ořechů
 - 15 g piniových oříšků
 - 1 stroužek česneku
 - 10 g strouhaného parmazánu
 - 50 ml olivového oleje

 - 1 menší sklenice (objem 200 ml)

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 10

Petrželové pesto

Koriandr, mandle a česnek přemístěte do stolního mixéru 
a společně mixujte přibližně 1 minutu, dokud nevznikne kon-
zistentní směs. Poté vše mixujte další 1 minutu, tentokrát za 
postupného přilévání olivového oleje.

Výslednou směs dochuťte solí, pepřem a citronovou šťávou 
a přemístěte do sklenice.

Pesto skladujte v lednici, kde vám vydrží 4–5 dní. Můžete ho také 
skladovat v mrazáku a pesto si tak uchovat i na zimní období.

TIP 
Pesto používejte do salátů, těstovin, toustů nebo jednohubek. 
Na 1 porci postačí 2 lžičky připraveného pesta (2× 15 g).

 - 90 g čerstvého koriandru
 - 30 g blanšírovaných mandlí
 - 1 stroužek česneku
 - 40 ml olivového oleje
 - 1 lžíce citronové šťávy
 - sůl
 - pepř 

 
- 1 menší sklenice (objem 200 ml)

Příprava: 5 minut | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 10

Koriandrové pesto

���

Nutriční informace na 1 porci:  
55 kcal | 1 g bílkovin | 1 g sacharidů | 5 g tuků
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Nutriční informace na 1 porci:  
49 kcal | 1 g bílkovin | 1 g sacharidů | 4 g tuků

Nasucho si rozehřejte menší nepřilnavou pánev, dejte na ni 
pistácie a čerstvý tymián a vše opékejte 2–3 minuty na středním 
plameni. Poté pánev odstavte a nechte alespoň 5 minut chlad-
nout.

Následně přemístěte opečené pistácie i tymián do stolního mixé-
ru, přidejte špenát, česnek, olivový olej, citronovou šťávu, špetku 
soli a špetku pepře a vše rozmixujte dohladka.

Hotové pesto uzavřete do sklenice a skladujte v lednici, kde vy-
drží 4–5 dní. Můžete ho také skladovat v mrazáku a pesto si tak 
uchovat i na zimní období.

TIP
Pesto používejte do salátů, těstovin, toustů nebo jednohubek.  
Na 1 porci postačí 2 lžičky připraveného pesta (2× 15 g).

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 3 minuty | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 10

 - 30 g nesolených nepražených pistácií  
 (vyloupaných)
 - 2 lžíce čerstvého tymiánu  

 (nasekaného nahrubo)
 - 80 g čerstvého baby špenátu
 - 1 stroužek česneku 
 - 30 ml olivového oleje 
 - 1 lžíce citronové šťávy
 - sůl
 - pepř

 - 1 menší sklenice (objem 200 ml)

Tymiánové pesto s pistáciemi a špenátem
Mrkvovou nať nasekejte nahrubo. Česnek utřete. Poté přemístěte 
nasekanou nať i utřený česnek do vysoké mixovací nádoby, 
přidejte všechny ostatní ingredience (kromě soli) a následně vše 
rozmixujte ponorným mixérem do co nejhladší konzistence.

Hotové pesto dochuťte špetkou soli, uzavřete do sklenice a skla-
dujte v lednici, kde vám pesto vydrží 4–5 dní. Můžete ho také 
skladovat v mrazáku a pesto si tak uchovat i na zimní období.

TIP
Pesto používejte do salátů, těstovin, toustů nebo jednohubek.  
Na 1 porci postačí 2 lžičky připraveného pesta (2× 15 g).

Nutriční informace na 1 porci:  
68 kcal | 1 g bílkovin | 2 g sacharidů | 7 g tuků

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 10 

 - 100 g čerstvé mrkvové natě
 - 2 stroužky česneku
 - 1 lžíce citronové šťávy
 - 20 g piniových oříšků
 - 10 g slunečnicových semínek
 - 50 ml olivového oleje 
 - sůl 

 - 1 menší sklenice (objem 200 ml)  
 
 

Pesto z mrkvové natě ���

Česnek utřete, následně ho se všemi ostatními ingrediencemi (kro-
mě soli) přemístěte do vysoké mixovací nádoby a vše rozmixujte 
ponorným mixérem dohladka. Hotové pesto dochuťte špetkou 
soli, uzavřete do sklenice a skladujte v lednici, kde vám pesto 
vydrží 4–5 dní. Můžete ho také skladovat v mrazáku a pesto si 
tak uchovat i na zimní období.

TIP  
Pesto používejte do salátů, těstovin, toustů nebo jednohubek.  
Na 1 porci postačí 2 lžičky připraveného pesta (2× 15 g).

Nutriční informace na 1 porci:  
58 kcal | 1 g bílkovin | 0 g sacharidů | 6 g tuků

Příprava: 5 minut | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 10

 - 1 stroužek česneku
 - 80 g čerstvé bazalky
 - 20 g strouhaného parmazánu
 - 10 g piniových oříšků
 - 50 ml olivového oleje
 - sůl

 - 1 menší sklenice (objem 200 ml)

Bazalkové pesto ��
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Blackened koření na ryby
 - 2 lžíce mleté uzené papriky
 - 1 lžička kajenského pepře
 - 1 lžička sušené cibule
 - 1 lžička sušeného česneku
 - 1 lžička sušeného drceného oregana
 - ½ lžičky pepře

Provensálské koření
 - 2 lžíce sušeného celého tymiánu
 - 1 lžička sušené drcené bazalky
 - 1 lžička sušeného drceného oregana
 - 1 lžička sušeného drceného rozmarýnu
 - ½ lžičky sušené levandule

Směs na kuře
 - 1 lžíce mleté sladké papriky
 - 2 lžičky sušeného drceného rozmarýnu
 - 1 lžička sušeného česneku
 - 1 lžička sušeného drceného tymiánu
 - ½ lžičky pepře

Směs na grilování
 - 1 lžíce sušené petrželové natě
 - 1 lžička sušeného česneku
 - 1 lžička sušené majoránky
 - 1 lžička sušeného tymiánu
 - ½ lžičky mletého římského kmínu

Italské koření
 - 1 lžíce sušené bazalky
 - 2 lžičky sušené majoránky
 - 1 lžička sušeného oregana
 - 1 lžička sušené petrželové natě
 - 1 lžička sušeného rozmarýnu
 - 1 lžička sušeného tymiánu
 - ½ lžičky sušené šalvěje

POSTUP SUŠENÍ BYLINEK

Bylinky v záhonku nebo květináči ustřihněte pár milimetrů nad 
hlínou, následně je omyjte pod tekoucí vodou, abyste odstranili 
případné nečistoty, a omyté bylinky osušte utěrkou. Poté si zvolte 
jeden z následujících způsobů sušení:

Sušení v sušičce

Bylinky rozprostřete na jednotlivá patra sušičky a nechte je sušit 
8–12 hodin při 30–40 °C.

Sušení v troubě 

Troubu předehřejte na 30–40 °C. Připravte si plech, vyložte 
ho pečicím papírem a rozprostřete na něj bylinky. Poté plech 
přemístěte do předehřáté trouby a zde nechte bylinky 8–12 hodin 
sušit; po celou dobu sušení nechte dvířka trouby otevřená. Každé 
2 hodiny bylinky obraťte.

Sušení venku

Bylinky svažte provázkem do snopku a zavěste do zahrady na 
místo, kam nepraží slunce. Zde bylinky sušte 1–2 dny. 

Po usušení zbavte bylinky stonků, rozemněte je mezi prsty a 
přemístěte do uzavíratelných skleniček. Na jednotlivé skleničky si 
nezapomeňte napsat název příslušné bylinky a také datum sušení 
– od tohoto data byste měli bylinky spotřebovat do 1 roku.

Domácí koření

Směs na kuře
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Směs na grilování
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Troubu předehřejte na 180 °C.

Bulgur propláchněte horkou vodou, aby trochu změkl. Česnek 
oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Cherry rajčátka omyjte 
a nařízněte, aby z nich později při pečení snáze vytekla šťáva. 
Lososí filet rovněž omyjte.

Připravte si arch pečicího papíru. Doprostřed nasypte proplách-
nutý bulgur, na něj položte lososí filet a obojí lehce osolte. 
Následně přidejte na papír cherry rajčátka, kapary, olivy, na-
krájený česnek a čerstvou bazalku a na závěr vše přelijte 1 lžící 
citronové šťávy a 4 lžícemi vody. Nyní veškerou náplň uzavřete 
do papírové kapsy (čili „papiloty“) – jednu volnou stranu papíru 
přehněte přes náplň a poté začněte volné okraje archu podél celé 
náplně postupně přehýbat vždy směrem ke středu kapsy, abyste 
papilotu náležitě utěsnili; postupujte přitom od jednoho kraje pa-
piloty směrem ke druhému (až dojdete na konec papiloty, můžete 
papír sešít sešívačkou). Tímto způsobem byste měli vytvořit balíček 
přibližně ve tvaru půlkruhu.

Hotovou papilotu přemístěte na plech, vložte do předehřáté trou-
by a pečte 20–25 minut při 170–180 °C.

Ihned po upečení papilotu rozřízněte a podávejte.

TIP
Pokud se vám papilotu nepodaří zabalit podle uvedeného návo-
du, můžete zvolit jednodušší způsob – všechny volné části papíru 
přehněte přes náplň směrem ke středu archu a kousek nad náplní 
je svažte dohromady provázkem.

 - 1 filet z lososa s kůží (150 g)
 - 40 g bulguru v suchém stavu
 - 1 stroužek česneku
 - 100 g cherry rajčátek
 - 1 lžička kaparů
 - 15 g černých oliv (vypeckovaných)
 - 1 hrst čerstvé bazalky
 - 1 lžíce citronové šťávy
 - 4 lžíce vody
 - sůl

 - 1 arch pečicího papíru (30 cm × 40 cm)

Nutriční informace na 1 porci:  
480 kcal | 35 g bílkovin | 29 g sacharidů | 23 g tuků

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 1 

Losos v papilotě s rajčaty a olivami
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Troubu předehřejte na 180 °C.

Brambory očistěte kartáčem (neloupejte!) a nakrájejte na tenké 
plátky. Mrkev oloupejte a nakrájejte na nudličky. Cibuli nakrájejte 
na měsíčky. Následně si v misce smíchejte všechny ingredience na 
marinádu.

Nyní si vezměte arch pečicího papíru, doprostřed položte filet 
ze pstruha a z obou stran ho potřete přibližně 2⁄3 připravené 
marinády. Poté k filetu přidejte nakrájené brambory, mrkev 
a cibuli a všechnu zeleninu zalijte zbytkem marinády. Nakonec 
vše posypte čerstvým tymiánem.

Celou náplň následně uzavřete do papírové kapsy (čili „papi-
loty“) – nejprve přes náplň přehněte jednu volnou stranu papíru 
a poté začněte podél celého obvodu náplně postupně přehýbat 
všechny volné okraje archu vždy směrem k náplni, aby byla 
kapsa kolem náplně řádně utěsněná; tímto způsobem by vám měl 
vzniknout balíček přibližně ve tvaru půlkruhu. Až dojdete s pře-
hýbáním na druhý kraj papiloty, můžete papír upevnit sešívačkou.

Připravenou papilotu dejte na plech, přemístěte do předehřáté 
trouby a pečte 20–25 minut při 170–180 °C.

Ihned po upečení papilotu rozřízněte a podávejte.

TIP č. 1: Pokud se vám papilotu nepodaří zabalit podle uve-
deného návodu, můžete zvolit jednodušší způsob – všechny volné 
části papíru přehněte přes náplň směrem ke středu archu a kousek 
nad náplní je svažte dohromady provázkem.

TIP č. 2: Upečeného pstruha podávejte s čerstvou chilli papričkou 
nakrájenou na kolečka.

 - 1 filet ze pstruha s kůží (150 g)
 - 70 g malých syrových brambor  

 (varný typ B)
 - 80 g mrkve
 - ¼ červené cibule (cca 25 g)
 - 3 snítky čerstvého tymiánu

Na marinádu:
 - 1 lžička olivového oleje
 - ½ lžičky medu
 - ¼ lžičky mletého chilli 
 - ¼ lžičky sójové omáčky  

 se sníženým obsahem soli 
 - špetka pepře

 - 1 arch pečicího papíru (30 cm × 40 cm)

Nutriční informace na 1 porci:  
364 kcal | 33 g bílkovin | 25 g sacharidů | 14 g tuků

Příprava: 15 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 1

Pstruh v papilotě s mrkví a pikantní marinádou
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Nutriční informace na 1 porci:  
387 kcal | 35 g bílkovin | 44 g sacharidů | 7 g tuků

Troubu předehřejte na 180 °C.

Jarní cibulky očistěte, omyjte a rozkrojte napůl. Červenou papriku 
nakrájejte na cca 2 cm široké proužky. Filet ze štiky omyjte 
a nožem udělejte do kůže cca 0,5 cm hluboké zářezy. Následně 
si oloupejte a prolisujte česnek, v misce ho smíchejte s nasekanou 
mátou a chilli papričkou a výslednou směsí naplňte jednotlivé 
zářezy ve filetu.

Nyní si nachystejte arch pečicího papíru, doprostřed umístěte filet 
a přidejte k němu rozpůlené cibulky a nakrájenou papriku. Na 
závěr vše jemně posolte a následně filet se zeleninou uzavřete 
do papírové kapsy (tedy „papiloty“) – nejprve přes celou náplň 
přehněte jednu volnou stranu pečicího papíru a poté začněte 
podél celého obvodu náplně postupně přehýbat všechny volné 
okraje archu vždy směrem k náplni, abyste papilotu kolem náplně 
dobře utěsnili; až dojdete s přehýbáním na druhý kraj papiloty, 
můžete papír upevnit sešívačkou. Tímto stylem byste měli vytvořit 
balíček přibližně ve tvaru půlkruhu.

Připravenou papilotu dejte na plech, přemístěte do předehřáté 
trouby a pečte 18–20 minut při 180–190 °C. Mezitím si v pánvi 
na 1 lžičce olivového oleje opečte plátek chleba (postačí 1 minu-
ta z každé strany na středním plameni) a následně si nasucho 
opečte polovinu citronu – stačí ji jednoduše položit řeznou 
stranou na suchou pánev a nechat ji opékat cca 1,5 minuty na 
středním plameni.

Ihned po upečení papilotu rozřízněte a pečenou štiku se zeleni-
nou podávejte spolu s opečeným chlebem a citronem.

 - 1 filet ze štiky s kůží (150 g)
 - 2 jarní cibulky
 - ½ malé červené papriky (cca 50 g)
 - 1 stroužek česneku
 - 1 lžíce čerstvé máty (nasekané nahrubo)
 - ½ lžičky čerstvé chilli papričky  

 (nasekané najemno)
 - 1 lžička olivového oleje
 - 1 plátek kváskového chleba (60 g)
 - ½ citronu
 - sůl

 - 1 arch pečicího papíru (30 cm × 40 cm)

Příprava: 15 minut | Tepelná úprava: 20 minut | Obtížnost: snadná | Počet porcí: 1

Štika v papilotě s cibulkou a chilli 
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Poděkování

V první řadě bychom chtěli poděkovat fanouškům, kteří nás svými dotazy nasměrovali, kudy a jak 
rozvíjet náš koncept. Obrovské poděkování míří také za Míšou Bebovou alias Biochemičkou, díky 
které jsme mohli realizovat naši vizi a otevřít téma nutričně vyvážených receptů. Děkujeme také všem 
testérkám , které nám pomohly vyšperkovat všechny recepty k dokonalosti. 

Jak už jsme psali na začátku, celý projekt se neustále rozrůstá a my jsme rádi, že do něj můžeme 
zapojovat další a další profese a partnery. Mezi ty klíčové patří firma Gravelli, která nám vyrobila 
a poskytla nádherné nádobí na míru – nejrůznější misky a mísy můžete obdivovat na fotografiích 
napříč celou knihou. S konceptem a výpravou kuchařky nám už poněkolikáté pomohla Maru  
Kortanová, zatímco obálku a proměnu vizuální identity jsme tentokrát svěřili Vítu Rýznarovi 
a jeho studiu Reasonar. Děkujeme!

Jsme moc zvědaví, jak se vám kuchařka líbí. A hlavně: co říkáte na recepty? Pomohli jsme vám  
nastartovat nějaké změny ve vašem jídelníčku nebo životním stylu obecně? Napište nám – budeme 
se těšit!

 Simona Alžběta Hladká, Kateřina Rysová, Barbora Žalská, Tereza Vorlová, Michaela Sůvová, 
Markéta Panochová, Petra Bílá, Renata Doležalová, Kateřina Debnárová, Zuzana Šťastná, Linda 
Hoťková, Michaela Jakešová, Adéla Hudousková, Dagmar Hlubučková, Jana Nováková, Zuzana 
Kamišová, Eva Rozehnalová
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