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držíte v rukou kuchařku, na jejímž počátku stálo přání vytvořit něco užitečného, co vám pomůže 
chutně a zdravě vařit i za předpokladu, že zrovna nemáte čas objet farmářské trhy či pozdravit 
oblíbeného zelináře a chcete si uvařit z toho, co máte běžně doma.

Dali jsme dohromady 70 nápadů na opravdová jídla, která v kuchyni připravíte během chvíle 
a k jejichž přípravě stačí sáhnout do spíže či do mrazáku. Soustředili jsme se také na samotnou 
přípravu a vše jsme osekali a zjednodušili až na dřeň. Často tak narazíte na recepty, které se  
skládají pouze z několika surovin. 

Kuchařka je rozčleněná do 4 kategorií – „Polévky“, „Hlavní jídla“, „Svačinová pohotovost“ 
a „Když vás honí mlsná“. V tomto případě jsme nechtěli sestavovat týdenní jídelníčky, ale 
spíše vás inspirovat, co do vašich stávajících stravovacích návyků přidat a co naopak vyměnit. 
Uvažovali jsme přitom, že nejspíš vaříte pro celou rodinu – pro děti, vnoučata, rodiče či partnery 
– a tomu jsme přizpůsobili i samotný výběr receptů.  

Na následujících stránkách najdete zdravé varianty dětských jídel, vegetariánské i masové 
pokrmy a také tipy, jak připravit kaši nebo rybí prsty ve zdravější podobě. Kromě receptů kuchař-
ka obsahuje také doporučení, jak jídlo uchovávat a jak zamezit plýtvání. Nechybí ani seznam 
všech použitých surovin, abyste si mohli jednoduše zkontrolovat, co zrovna máte doma a co vám 
naopak ve spíži chybí. 

Ať se vám podle receptů dobře vaří!

Milé a milí, 

Na celé kuchařce se podíleli  

Petr Novák
Barbora Lundgren

Barbora Hlubučková
Mari Šťastná
Igor Kibrik

Barbora Hladíková
Robert Lustig  

Martin Lundgren Hájek
Radoslav Penkov
Maru Kortanová
Lenka Hlaváčová 
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Nutriční informace na 1 porci: 170 kcal | 9 g bílkovin | 24 g sacharidů | 3 g tuků

���

Všechnu zeleninu si očistěte. Mrkve a šalotky pokrájejte na menší 
kusy.

Připravte si hrnec, nalijte do něj zeleninový vývar a přidejte 
květák, mrkev, šalotky a rajčata z plechovky. Vše přiveďte k varu, 
hrnec přiklopte pokličkou a vařte 15 minut na mírném plameni. 
Po této době do hrnce přidejte předvařené fazole a vše vařte 
dalších 10 minut. Poté hrnec odstavte a směs uvnitř nechte trochu 
vychladnout.

Následně rozmixujte celý obsah hrnce dohladka a výslednou 
směs ochuťte solí, pepřem a prolisovaným česnekem.

Hotovou polévku rozdělte na 4 porce a podávejte.

TIP 
Polévku jsme ozdobili pár růžičkami květáku, fazolemi a čerstvou 
petrželkou. 

 - 300 g květákových růžiček
 - 2 větší mrkve (2× 150 g)
 - 1 střední žlutá cibule
 - 500 ml zeleninového vývaru
 - 400 g loupaných krájených rajčat  

 z plechovky
 - 200 g předvařených červených fazolí
 - 1 stroužek česneku (prolisovaný)
 - sůl
 - pepř

Fazolová polévka se zeleninou 

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 4
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Nutriční hodnoty na 1 porci: 153 kcal | 5 g bílkovin | 23 g sacharidů | 4 g tuků

��

Cibuli oloupejte a nasekejte na kostičky. Bramboru oloupejte 
a nastrouhejte na jemném struhadle. 

Připravte si větší hrnec, rozehřejte v něm 1 lžíci olivového oleje, 
přidejte nasekanou cibuli a opékejte ji 3–4 minuty na středním 
plameni. Poté přidejte mletou papriku a opékejte ještě 1 minutu. 
Následně do hrnce nalijte zeleninový vývar a přidejte kysané 
zelí, sušené houby, sušené švestky, bobkové listy a nové koření. 
Vše zalijte 1 l vody a na závěr do hrnce přidejte nastrouhanou 
bramboru. Ztlumte plamen na mírný stupeň, hrnec přiklopte 
pokličkou a vařte cca 35–40 minut. 

Hotovou polévku rozdělte do 6 talířů, do každé porce přidej te 
1 lžíci zakysané smetany a nasekanou petrželovou nať 
a podávejte.

 - 1 velká žlutá cibule
 - 1 velká brambora (varný typ B)
 - 1 lžíce olivového oleje
 - 1 lžíce mleté sladké papriky
 - 1 l zeleninového vývaru
 - 500 g bílého kysaného zelí
 - 35 g libovolných sušených hub
 - 50 g sušených švestek  

 (můžete vynechat)
 - 3 bobkové listy
 - 3 kuličky nového koření
 - 1 l vody
 - 6 lžic nízkotučné zakysané smetany
 - 1 hrst nasekané čerstvé petrželové natě  

 (můžete vynechat)

Kapustnica

Příprava: 15 minut | Tepelná úprava: 45 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 6
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Nutriční hodnoty na 1 porci: 183 kcal | 2 g bílkovin | 14 g sacharidů | 12 g tuků

��

Jarní cibulky nasekejte najemno. Poté si v hrnci rozehřejte 
1 lžíci řepkového oleje, přidejte nasekanou cibulku a opékejte 
ji 2 minuty na středním plameni. Následně do hrnce přidej te 
nastrouhaný zázvor a nakrájenou mrkev a vše opékejte ještě 
10 minut. Po této době vše zalijte zeleninovým vývarem, 
přiveďte k varu, poté ztlumte plamen na střední stupeň a vařte 
do změknutí mrkve (potrvá to přibližně 25 minut).

Po uvaření polévku odstavte a nechte chvíli vychladnout. Poté ji 
rozmixujte ponorným mixérem dohladka a na závěr ji dochuťte 
solí, pepřem, mletým chilli a pomerančovou šťávou.

Hotovou polévku rozdělte do 3 talířů, každou porci ozdobte 
1 lžící zakysané smetany a podávejte.

TIP
Pro asijský nádech můžete polévku ještě před podáváním 
dozdobit čerstvým koriandrem.

 - 2 jarní cibulky
 - 1 lžíce řepkového oleje
 - 2 lžičky čerstvého zázvoru  

 (nastrouhaného najemno)
 - 400 g mrkve  

 (oloupané a nakrájené na plátky)
 - 1 l zeleninového vývaru
 - ½ lžičky mletého chilli  

 (můžete vynechat)
 - šťáva z 1 pomeranče
 - 3 lžíce zakysané smetany (12 % tuku)
 - sůl
 - pepř

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 37 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 3

Polévka se zázvorem a mrkví
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Na následujících stránkách najdete 39 možností, jak během krátkého 
času připravit zdravý rodinný oběd nebo večeři. Při výběru receptů 
jsme mysleli hlavně na jednoduchost přípravy a spokojenost všech 
strávníků – masožravců, vegetariánů i zapřisáhlých odmítačů zeleniny. 
Jídla, která jdou zapéct, připravují se v jednom hrnci nebo pekáči…  
a budou na stole cobydup.

Z čeho budeme vařit? Do spíže k těm základním surovinám – bram-
borám, rýži, mrkvi, cibuli a česneku – doplňte balení bulguru, celo-
zrnných těstovin, červené čočky a čočky belugy. Pár plechovek cizrny, 
sekaných rajčat a fazolí se určitě neztratí – stejně jako kokosové mléko. 
Brokolice je lepší čerstvá, v případě hrášku se zase nebojte sáhnout po 
mražené variantě.

Všechny recepty jsou jednoduché na přípravu a cesta od krájení až 
po servírování na talíř vám zabere 20 minut až 1 hodinu. Dali jsme 
si záležet i na samotném výběru – bezmasé a masové recepty jsou 
v kapitole zastoupené zhruba půl na půl. Nezapomněli jsme ani na 
ryby a recepty, které ocení zejména maminky – lososové rybí prsty, 
palačinky nebo šišky s mákem.

I tentokrát vás chceme inspirovat v tom, že stačí zaměnit pár surovin 
a najednou máte na talíři výživné a lehké jídlo. Vyzkoušejte například 
bramboráčky s mrkví nebo zelím; výborná je také naše varianta chil-
li con carne, kde maso nahrazujeme dýní. Místo bramborové kaše si 
jako přílohu uvařte pyré z mrkvičky nebo hrášku, maso čas od času 
zaměňte za tofu. Cizrnová omáčka s rýží vás přesvědčí, že luštěnina 
může skvěle zasytit a nemusíte trávit hodiny dušením masa u sporáku. 
A o zdravější variantě chleba ve vajíčku ani nemluvíme. Tak dobrou 
chuť!

Hlavní jídla 
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Nutriční informace na 1 porci: 501 kcal | 11 g bílkovin | 61 g sacharidů | 21 g tuků

���

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 15 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 4

Cibuli oloupejte a nasekejte najemno. 

Do hrnce si dejte vařit rýži basmati podle návodu na obalu 
(většinou se vaří přibližně 15 minut na mírném plameni pod 
pokličkou v 1,5–2násobném objemu osolené vody); pokud 
používáte rýži basmati natural, počítejte s delší dobou vaření  
– přibližně 25–35 minut.

Než se uvaří rýže, připravte si cizrnovou omáčku. Nejprve 
si v hluboké pánvi rozehřejte 2 lžíce olivového oleje, přidejte 
nasekanou cibuli a smažte ji cca 2 minuty na mírném plameni, 
dokud cibule nezesklovatí. Následně do pánve přidejte 1 lžíci 
rajčatového protlaku, předvařenou cizrnu a krájená rajčata 
z plechovky a vše opékejte dalších 5 minut. Nakonec do pánve 
přidejte ½ lžičky mletého chilli, 1 lžičku mleté sladké papriky 
a špetku soli, vše promíchejte a směs zalijte sójovou smetanou. 
Poté pánev přiklopte pokličkou a nechte 5 minut povařit na 
mírném plameni.

Hotovou omáčku podávejte společně s uvařenou rýží.

 - 1 menší žlutá cibule
 - 240 g bílé rýže basmati v suchém stavu  

 (lze použít i rýži basmati „natural“, tzn.  
 celozrnnou)
 - 2 lžíce olivového oleje
 - 1 lžíce rajčatového protlaku
 - 240 g předvařené cizrny
 - 400 g loupaných krájených rajčat  

 z plechovky
 - ½ lžičky mletého chilli (lze vynechat)
 - 1 lžička mleté sladké papriky
 - 300 ml sójové smetany (lze použít   

 i jinou smetanu – např. 12% klasickou   
 smetanu na vaření)
 - sůl 

Cizrnová omáčka s rýží 
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Nutriční informace na 1 porci: 293 kcal | 24 g bílkovin | 6 g sacharidů | 2 g tuků

��

V misce si společně vyšlehejte vaječné bílky a vejce. Poté do 
misky přidejte brokolici, nastrouhanou mozzarellu, sůl a pepř 
a vše promíchejte.

Následně si připravte pánev a na středním plameni v ní nechte 
rozpustit ½ lžíce přepuštěného másla. Až se máslo rozpustí, vlijte 
do pánve vaječnou směs z misky, snižte plamen na mírný stupeň, 
pánev přiklopte pokličkou a nechte dusit cca 3–4 minuty.

Hotovou omeletu přemístěte na talíř, přidejte k ní polníček, vše 
posypte dýňovými semínky a podávejte.

 - 3 vaječné bílky
 - 1 vejce
 - 100 g malých růžiček brokolice
 - 50 g odtučněné mozzarelly  

 (nastrouhané nahrubo)
 - ½ lžíce přepuštěného másla
 - 1 hrst čerstvého polníčku k podávání   

 (můžete vynechat)
 - 1 lžička neloupaných dýňových semínek  

 k podávání
 - sůl
 - pepř

Příprava: 5 minut | Tepelná úprava: 5 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 1

Omeleta s brokolicí 
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Nutriční informace na 1 kus: 101 kcal | 4 g bílkovin | 15 g sacharidů | 3 g tuků

�

 - 1 kg syrových brambor varného typu C  
 (nastrouhaných nahrubo)
 - 250 g jablek (nastrouhaných nahrubo)
 - 350 g bílého kysaného zelí
 - 6 vajec
 - 250 g celozrnné špaldové mouky   

 hladké
 - 3 lžíce olivového oleje

Příprava: 15 minut | Tepelná úprava: 30 minut | Obtížnost: snadné | Počet kusů: 25

Nastrouhané brambory smíchejte s jablky a kysaným zelím. 
Z výsledné směsi vymačkejte přebytečnou šťávu a slijte ji.  
Poté do směsi přimíchejte vejce a špaldovou mouku a vypracujte 
těsto. 

Nyní si připravte velkou pánev a rozehřejte v ní olivový olej. 
Z připraveného těsta tvarujte přímo na pánvi placky o průměru 
cca 8 cm a opékejte je na mírném plameni 3 minuty z jedné 
a 2 minuty z druhé strany dokřupava. Těsto by mělo vystačit na 
přibližně 25 bramboráků.

TIP 
Do těsta přidejte podle chuti utřený česnek a sušenou majoránku.

Zelné bramboráky 
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Nutriční informace na 1 porci: 382 kcal | 16 g bílkovin | 51 g sacharidů | 10 g tuků

���

Brambory oloupejte a nakrájejte na kostky. Řapíkatý celer 
očistěte a nakrájejte na 1,5 cm velké kusy. Česnek utřete a cibuli 
si nakrájejte najemno. 

Ve velkém hrnci rozehřejte 2 lžíce olivového oleje, přidejte 
nakrájenou cibuli a bobkové listy a opékejte 2 minuty na mírném 
plameni. Poté přidejte nakrájené brambory, celer a utřený 
česnek, zamíchejte a opékejte další 4 minuty. Nakonec do hrnce 
přidejte zelenou čočku, rajčata z plechovky a cizrnu, vše zalijte 
350 ml vody a zamíchejte. Hrnec přiklopte pokličkou a nechte 
vařit na mírném plameni 20–25 minut do změknutí čočky.
 
Hotový eintopf dochuťte solí a pepřem, posypte petrželovou natí 
a podávejte.

 - 300 g syrových brambor (varný typ B)
 - 200 g řapíkatého celeru
 - 2 stroužky česneku
 - ½ velké bílé cibule (cca 60 g)
 - 2 lžíce olivového oleje
 - 2 bobkové listy
 - 140 g zelené čočky v suchém stavu
 - 400 g loupaných krájených rajčat  

 z plechovky
 - 400 g předvařené cizrny
 - 350 ml vody
 - 1 malá hrst čerstvé petrželové natě   

 (můžete vynechat) 
 - sůl 
 - pepř

Eintopf

Příprava: 15 minut | Tepelná úprava: 30 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 4



72 73

Nutriční informace na 1 porci: 640 kcal | 31 g bílkovin | 74 g sacharidů | 21 g tuků

�

Očistěte si červenou papriku a nakrájejte ji na menší nudličky. 
Cibuli nakrájejte najemno a česnek nakrájejte na plátky.

Následně si ve větší hlubší pánvi rozehřejte 1 lžíci řepkového 
oleje, přidejte nakrájenou papriku, cibuli, česnek, mletou 
sladkou papriku a mleté chilli a vše nechte smažit cca 3 minuty 
na mírném plameni. Poté do pánve přidejte mleté hovězí maso, 
zvyšte plamen na střední stupeň a za stálého míchání opékejte 
cca 15 minut. Nakonec do pánve nalijte vývar a přidejte rajčata 
z plechovky, předvařené fazole, sůl a pepř; poté snižte plamen 
na mírný stupeň, pánev přiklopte pokličkou a směs nechte 
za občasného promíchání vařit 20 minut.

Mezitím si v hrnci uvařte rýži basmati podle návodu na obalu 
(bílá rýže basmati se většinou vaří cca 10–15 minut na mírném 
plameni pod pokličkou v 1,5–2násobném objemu osolené 
vody).

Hotové chilli con carne podávejte s uvařenou rýží a čerstvým 
koriandrem.

 - 100 g červené papriky
 - 100 g červené cibule
 - 1 stroužek česneku
 - 1 lžíce řepkového oleje
 - 1 lžička mleté sladké papriky
 - 1 lžička mletého chilli
 - 400 g mletého hovězího masa  

 (10–15 % tuku)
 - 300 ml vývaru  

 (zeleninového, hovězího nebo   
 drůbežího)
 - 800 g loupaných krájených rajčat  

 z plechovky
 - 400 g předvařených červených fazolí
 - 240 g bílé rýže basmati v suchém stavu
 - čerstvý koriandr k podávání   

 (lze vynechat)
 - sůl
 - pepř

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 40 minut | Obtížnost: střední | Počet porcí: 4

Chilli con carne 
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Nutriční informace na 1 porci: 422 kcal | 35 g bílkovin | 31 g sacharidů | 17 g tuků

�

Troubu předehřejte na 180 °C a připravte si pekáč  
(20 cm × 30 cm).

Kuřecí prsa očistěte, osolte a opepřete. Brambory i se slupkou 
důkladně očistěte kartáčkem pod tekoucí vodou, rozkrájejte 
je na poloviny a naskládejte do připraveného pekáče. Poté 
brambory osolte, opepřete a pokapejte 2 lžícemi olivového 
oleje a vše důkladně promíchejte. Navrch následně položte 
kuřecí prsa. Nakonec si v misce společně vyšlehejte smetanu, 
hořčici, tymián, rozmarýn, sůl a pepř a výslednou směsí zalijte 
celý obsah pekáče.

Pekáč přemístěte do předehřáté trouby a pečte 30–40 minut při 
170–180 °C.

 - 500 g kuřecích prsou 
 - 700 g malých syrových brambor  

 (varný typ A) 
 - 2 lžíce olivového oleje
 - 250 ml smetany na vaření (12 % tuku) 
 - 2 lžíce plnotučné hořčice  

 (nebo 1 lžíce dijonské) 
 - 1 lžička sušeného tymiánu 
 - 1 lžička sušeného rozmarýnu 
 - sůl
 - pepř

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 40 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 4

Kuře s bramborami a smetanovou omáčkou
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Nutriční informace na 1 kus: 163 kcal | 10 g bílkovin | 12 g sacharidů | 7 g tuků

�

Troubu předehřejte na 180 °C.

Předvařenou cizrnu rozmixujte, přemístěte do mísy a důkladně 
promíchejte se všemi ostatními ingrediencemi.

Poté si nachystejte plech a vyložte ho pečicím papírem. Ze 
směsi v míse následně vytvarujte 8 placek, které pokládejte na 
vyložený plech. Až spotřebujete všechno těsto, přemístěte plech 
do předehřáté trouby a pečte cca 15–20 minut při 170–180 °C.

Upečené karbanátky vyndejte z trouby, rozdělte na servírovací 
talíře a podávejte.

 - 400 g předvařené cizrny
 - 160 g tuňáka ve vlastní šťávě
 - 60 g ovesných vloček jemných
 - 2 vejce
 - 2 lžíce olivového oleje
 - 1 lžíce hnědých lněných semínek
 - 1 lžička kurkumy
 - sůl 
 - pepř  

Cizrnové karbanátky s tuňákem 

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 20 minut | Obtížnost: snadné | Počet kusů: 8
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Nutriční informace na 1 porci: 572 kcal | 37 g bílkovin | 54 g sacharidů | 21 g tuků

Brokolici omyjte, očistěte a rozdělte na růžičky. Cibuli oloupejte 
a nasekejte najemno. Krůtí prsa nakrájejte na nudličky.

V hrnci si přiveďte k varu vodu, poté do hrnce vložte brokolici 
a nechte ji vařit cca 5 minut na středním plameni. Po uvaření 
brokolici slijte a dejte zatím stranou.

Nyní si připravte kuskus podle návodu na obalu – zalijte ho 
vroucí vodou v předepsaném poměru (většinou se jedná o 
1,6–2 díly vody na 1 díl kuskusu), přikryjte a nechte přibližně 
10–15 minut odstát, dokud se do kuskusu nevstřebá všechna 
horká voda.

Než se kuskus uvaří, připravte si krůtí směs. V pánvi rozehřejte 
1 lžíci olivového oleje, přidejte nasekanou cibuli a opékejte 
ji cca 2 minuty na středním plameni. Poté do pánve přidejte 
nakrájená krůtí prsa, sůl, pepř a sušený tymián a vše opékejte 
dalších 7 minut; v 6. minutě přidejte do směsi prolisovaný česnek 
a během zbývající 1 minuty ho jemně opečte, aby se rozvoněl. 
Následně vše zalijte sójovou smetanou, přidejte do pánve 
uvařenou brokolici a celou směs nechte ještě 3 minuty prohřívat.

Hotovou krůtí směs podávejte s uvařeným kuskusem.

 - 250 g syrové brokolice
 - 1 střední bílá cibule
 - 300 g krůtích prsou
 - 200 g celozrnného kuskusu  

 v suchém stavu
 - 1 lžíce olivového oleje
 - 1 lžička sušeného tymiánu
 - 2 stroužky česneku (prolisované)
 - 250 ml sójové smetany 

 (můžete nahradit rýžovou nebo 12%   
 kravskou)
 - sůl
 - pepř 

Příprava: 20 minut | Tepelná úprava: 12 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 3 

Krůtí směs s kuskusem a brokolicí 
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Nutriční informace na 1 kus: 114 kcal | 7 g bílkovin | 4 g sacharidů | 8 g tuků
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Cibuli oloupejte a nasekejte najemno. Česnek utřete. Lilek 
omyjte, zbavte stonku a podélně nakrájejte na 10 tenkých 
plátků; jednotlivé plátky pak rozložte na papírové či látkové 
utěrky, posolte je a dejte přibližně na 15 minut stranou. Během 
této doby by se měl lilek dostatečně „vypotit“ – díky soli pustí 
přebytečnou vodu a orosí se.

Než se lilek vypotí, připravte si masovou náplň a rajčatovou 
omáčku. Pro přípravu náplně si nejprve v hluboké pánvi 
rozehřejte 1 lžíci olivového oleje, přidejte nasekanou cibuli 
a opékejte ji 2–3 minuty na středním plameni. Následně do 
pánve přidejte mleté hovězí maso a opékejte ještě 10 minut za 
občasného míchání tak, aby se maso opeklo ze všech stran. Poté 
pánev odstavte a opečené maso nechte vychladnout. Mezitím si 
připravte rajčatovou omáčku: rozehřejte si další pánev (tentokrát 
nasucho) a společně v ní povařte krájená rajčata z plechovky, 
utřený česnek, ½ lžičky mletého tymiánu, ½ lžičky soli a ½ lžičky 
pepře – stačí 5 minut na mírném plameni, jen aby se vše spojilo 
v jednolitou směs.

Nyní si dejte předehřívat troubu na 190 °C. Vypocený lilek 
otřete papírovou utěrkou a jednotlivé plátky krátce opečte na 
suché pánvi nebo na grilu (stačí 30 vteřin na středním stupni 
ohřevu). Do každého plátku lilku pak zabalte trochu připravené 
náplně z hovězího masa; pokud závitky nedrží pohromadě 
a rozbalují se, propíchněte je špejlí. Závitky naskládejte do 
pekáče (20 cm × 30 cm), potřete 1 lžící olivového oleje 
a přelijte rajčatovou omáčkou z pánve. Poté pekáč přemístěte 
do předehřáté trouby a pečte 12 minut při 180–190 °C.

TIP 
Upečené závitky podávejte s nahrubo nastrouhaným  
parmazánem a čerstvou bazalkou. 

 - 1 menší bílá cibule (cca 80 g)
 - 2 stroužky česneku
 - 1 větší lilek (cca 400 g) 
 - 2 lžíce olivového oleje 
 - 350 g mletého hovězího masa  

 (10–15 % tuku)
 - 400 g loupaných krájených rajčat  

 z plechovky
 - ½ lžičky mletého tymiánu
 - ½ lžičky pepře 
 - sůl 

Příprava: 25 minut | Tepelná úprava: 30 minut | Obtížnost: střední | Počet kusů: 10 

Plněné lilkové závitky v rajčatové omáčce 
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Nutriční informace na 1 porci: 511 kcal | 40 g bílkovin | 20 g sacharidů | 29 g tuků
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Nejprve začněte připravovat pyré. Dýni, mrkev a cibuli nakrájejte 
na menší kostky. V menším hrnci si rozehřejte 1 lžíci rozpuštěného 
másla společně s 1 lžící slunečnicového oleje, přidejte nakrájenou 
cibuli a opékejte ji 2 minuty na středním plameni. Následně do 
hrnce přidejte nakrájenou dýni a mrkev a vše opékejte další 
2 minuty. Poté do hrnce přidejte sůl, 200 ml mléka a 150 ml vody, 
snižte plamen na mírný stupeň, hrnec přiklopte pokličkou a vařte 
25–30 minut.

Než se uvaří směs v hrnci, připravte si kuřecí rolky. Cibuli 
oloupejte a nasekejte najemno. Česnek prolisujte. Špenátové 
listy omyjte a nakrájejte na menší kousky. Kuřecí prsa omyjte, 
osušte a jemně naklepejte paličkou tak, aby byly jednotlivé plátky 
všude stejně silné (klepejte nejlépe přes potravinovou fólii, aby se 
maso nepotrhalo). Poté si vezměte misku a smíchejte v ní 1 lžíci 
olivového oleje, mletou papriku, mletý koriandr, sůl a pepř. V této 
směsi obalte kuřecí prsa a nechte je chvíli marinovat.

Mezitím si připravte špenátovou směs: v pánvi rozehřejte 
1 lžíci olivového oleje, přidejte nasekanou cibuli a opékejte ji 
1–2 minuty na mírném plameni. Následně do pánve přidejte 
prolisovaný česnek, nakrájený špenát, špetku soli a špetku pepře 
a vše opékejte další 2–3 minuty. Poté pánev odstavte.

Nyní si na kuchyňské prkénko rozprostřete marinovaná kuřecí 
prsa, rovnoměrně na ně rozdělte připravenou špenátovou směs 
a tu zasypte strouhaným parmazánem. Následně prsa zarolujte 
a propíchněte špejlí (nebo svažte kuchyňským provázkem). Poté si 
v nepřilnavé pánvi rozpalte 2 lžíce rozpuštěného másla, přidejte 
kuřecí rolky a na středním plameni je ze všech stran rovnoměrně 
opečte (potrvá to přibližně 15 minut).

Až se dovaří dýňovomrkvová směs, stáhněte hrnec ze zdroje 
tepla, jeho obsah rozmixujte ponorným mixérem a následně 
vyšlehejte ručním šlehačem na jemné pyré. Hotové pyré dochuťte 
solí.

Opečené kuřecí rolky nakrájejte na plátky a podávejte s při-
praveným pyré.

Na pyré: 
 - 250 g dužiny z máslové dýně  

 (lze použít i dýni Hokkaido)
 - 250 g mrkve (očištěné)
 - 1 střední bílá cibule (cca 70 g)
 - 1 lžíce másla (rozpuštěného)
 - 1 lžíce slunečnicového oleje
 - 200 ml polotučného mléka
 - 150 ml vody 
 - sůl 

Na kuřecí rolky:
 - 1 střední bílá cibule (cca 70 g) 
 - 2 stroužky česneku
 - 250 g čerstvého špenátu  

 (lze použít i mražený listový)
 - 500 g kuřecích prsou
 - 2 lžíce olivového oleje
 - 2 lžičky mleté sladké papriky
 - 1 lžička mletého koriandru
 - 75 g strouhaného parmazánu
 - 2 lžíce másla (rozpuštěného)
 - sůl
 - pepř

Příprava: 20 minut | Tepelná úprava: 45 minut | Obtížnost: střední | Počet porcí: 4

Kuřecí rolky s dýňovým pyré 
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Znáte to – do oběda nebo do večeře daleko a vy máte vlčí hlad. 
Nebo zrovna nejste poblíž obchodu a dobrá pekárna je kilometry 
vzdálená. Co teď? Ovládněte superschopnost našich babiček  
a maminek – naučte se vyrábět pomazánky a péct pečivo 
v domácích podmínkách. Je to ve skutečnosti hračka, ušetříte  
nějakou tu korunu a navíc budete mít v lednici nebo v mrazáku vždy 
něco pro strýčka příhodu. 

Nebojte, nebudeme vás zasvěcovat do výroby kvásku a pečení 
chleba, i když by to samozřejmě byla ta nejzdravější varianta.  
Dali jsme dohromady jednoduché recepty ze sušeného droždí,  
ze kterých vykouzlíte jednoduchý chleba nebo bulky k snídani. 
Kde to šlo, najdete celozrnnou či žitnou mouku jako alternativu bílé 
pšeničné. 

Jaké suroviny budete potřebovat? Kromě mouky a sušeného droždí 
doplňte spíž o luštěniny a pár konzerv tuňáka. V suchu a chladu 
můžete skladovat i dýně, mrkev, vajíčka nebo čerstvý špenát.  
Do základu většiny pomazánek patří lučina nebo tvaroh a ty se 
v lednici určitě neztratí. 

Suroviny se pořád opakují a vaříme s nimi v kapitole polévek 
a hlavních jídel. Není nic jednoduššího než při přípravě oběda 
odebrat část zeleniny a rovnou z ní připravit čerstvou pomazánku. 
Jasně, že nejlepší je čerstvá, ale v uzavíratelné krabičce pár dní 
v lednici vydrží. Pěstujete za oknem nebo na zahrádce bylinky? 
Pažitka, petrželka nebo řeřicha ještě žádnou pomazánku nezkazily, 
takže se nebojte experimentovat a ochucovat recepty podle toho, 
co máte rádi.  

Svačinová  
pohotovost
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Nutriční informace na 1 kus: 231 kcal | 6 g bílkovin | 39 g sacharidů | 5 g tuků

��

Do velké mísy prosejte obě mouky a přidejte 1 lžíci třtinového 
cukru a 1 lžičku soli. Ve druhé míse smíchejte slunečnicový olej, 
sušené droždí a 250 ml vlažné vody. Následně spojte obsahy 
obou mís a vzniklou směs hněťte rukama nebo pomocí robotu 
s hnětacím hákem; hněťte tak dlouho, dokud se těsto nezačne 
odlepovat od okrajů mísy. Poté mísu s těstem přikryjte utěrkou, 
dejte na teplé místo a nechte 1 hodinu kynout. 

Vykynuté těsto rozdělte na 10 stejných dílů a začněte tvarovat 
preclíky. Z každého dílu těsta nejprve vyválejte váleček s tenčími 
konci a tlustším středem. Poté uchopte konce válečku, 2× je 
kolem sebe omotejte, vzniklý pletenec přetočte směrem ke středu 
válečku a volné konce pletence přištípněte do těsta. 

Předehřejte si troubu na 200 °C, připravte si plech a vyložte 
ho pečicím papírem. Vezměte si hrnec, napusťte do něj 1,5 l 
vody, přidejte 50 g jedlé sody a přiveďte k varu. Ve vroucí vodě 
povařte upletené preclíky po dobu 1 minuty a ihned poté je 
přemístěte na vyložený plech. Preclíky posypte hrubozrnnou solí 
a mákem, plech dejte do trouby a pečte 11 minut  
při 190–200 °C dozlatova. 

Upečené preclíky nechte vychladnout a podávejte.

 - 300 g celozrnné špaldové mouky   
 hladké
 - 200 g bílé špaldové mouky hladké
 - 1 lžíce třtinového cukru
 - 1 lžička soli
 - 3 lžíce slunečnicového oleje
 - 7 g sušeného droždí
 - 250 ml vody (vlažné)
 - 50 g jedlé sody
 - 1 lžíce hrubozrnné soli 
 - 1 lžíce celého máku

Příprava: 30 minut (+ 1 hodina kynutí těsta) | Tepelná úprava: 12 minut | Obtížnost: střední | 
Počet kusů: 10

Špaldové preclíky 
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Nutriční informace na 1 porci: 114 kcal | 3 g bílkovin | 16 g sacharidů | 5 g tuků

��

Dýňová pomazánka 

Příprava: 10 minut | Tepelná úprava: 25 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 4

Nakrájenou dýni dejte do hrnce, zalijte vodou tak, aby byla 
dýně ponořená, a osolte. Hrnec přiklopte pokličkou a přiveďte 
k varu; poté stáhněte plamen na mírný stupeň a vařte cca 
20–25 minut do změknutí dýně. 

Po uvedené době slijte z hrnce vodu, uvařenou dýni přemístěte 
do mixéru a rozmixujte dohladka. Nechte vychladnout. Do 
vychladlého pyré přidejte smetanový sýr, sušený tymián, sůl 
a pepř a vše ještě jednou promixujte. 
 
Pomazánku skladujte v lednici a spotřebujte do 3 dnů.  

TIP
Pomazánku namažte na celozrnný chléb a ozdobte dýňovými 
semínky a čerstvou řeřichou.

 - 500 g dužiny z máslové dýně  
 (nakrájené na kostky)
 - 100 g libovolného smetanového sýru   

 (např. sýr Philadelphia či Lučina)
 - 1 lžička sušeného tymiánu
 - sůl
 - pepř



132 133

Příprava: 25 minut | Tepelná úprava: 1 minuta | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 2 

Nutriční informace na 1 porci: 291 kcal | 19 g bílkovin | 28 g sacharidů | 11 g tuků

Nejdříve si připravte sardinkovou směs. Očistěte chilli papričku, 
odstraňte z ní semínka a nakrájejte ji na malé kostičky. Pažitku 
omyjte a nasekejte najemno. Ze sardinek slijte šťávu a poté 
sardinky smíchejte s nakrájenou papričkou a nasekanou 
pažitkou. 

Nyní si v toustovači (nebo na suché pánvi) opečte oba plátky 
chleba a připravte si pikantní olej – v misce smíchejte olivový 
olej, citronovou šťávu, špetku chilli vloček a sůl.

Opečené plátky chleba potřete stroužkem česneku, pomažte 
sardinkovou směsí, pokapejte pikantním olejem a podávejte.

Topinky se sardinkami

 - 1 menší chilli paprička Cayenne  
 (můžete vynechat)
 - 1 hrst čerstvé pažitky
 - 125 g sardinek ve vlastní šťávě
 - 2 plátky kváskového chleba
 - 1 stroužek česneku  

Na pikantní olej:
 - 1 lžíce olivového oleje
 - 1 lžíce citronové šťávy
 - malá špetka chilli vloček  

 (můžete vynechat) 
 - sůl
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Kdo chce jíst zdravěji a přitom miluje sladké, ten by se měl držet 
několika jednoduchých pravidel. Prozradíme vám, čeho se držíme 
my. V receptech často nahrazujeme mouku ovocem nebo zeleni-
nou a místo bílého rafinovaného cukru pracujeme s medem ne-
bo přirozenou sladkou chutí potravin. Takový banán je sladký sám 
o sobě – čím zralejší, tím lepší. Když už musí do receptu mouka, 
sáhneme po špaldě nebo pohance. 

Co mít doma, abyste mohli péct recepty z této kapitoly?  
Kvalitní holandské kakao, med a taky kvalitní olej. V receptech se 
s nimi často potkáte a klidně je můžete nakoupit do zásoby – jen 
tak se nezkazí. Ovesné vločky a různé oříšky skvěle doplní chuť, 
s ovocem si báječně rozumí mletý mák. Z koření přijde vhod skořice, 
vanilka či vanilkový lusk a také perníkové koření. To je základ, ze 
kterého můžete vycházet – pak už jde jen o to, jaké ovoce nebo 
zeleninu máte zrovna po ruce.

Banány, jablka, ale taky mrkev – z toho všeho upečete neuvěřitel-
né dobroty. Od sušenek a rychlých dezertů až po koláče a muffiny. 
Když se pozorně podíváte do receptu Kakaového koláče, zjistíte, že 
má v sobě přes půl kila ovoce a zeleniny – a vůbec žádnou mouku! 
Pokud jste až doteď odolávali chia semínkům, určitě vás přesvědčí 
náš chia pudink, který je hotový téměř bez práce. Stejně jako domácí 
tvarohovočokoládový dezert, který vyrobíte jen za pomoci 4 kvalit-
ních surovin. 

Mlsání povoleno – ale s rozmyslem :)

Když vás honí 
mlsná
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Nutriční informace na 1 porci: 372 kcal | 9 g bílkovin | 31 g sacharidů | 21 g tuků
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Banán oloupejte a rozdělte napůl; jednu polovinu rozmačkejte 
vidličkou a druhou si schovejte na příští den.

V misce smíchejte rozmačkanou polovinu banánu s chia semínky 
a rostlinným mlékem.
Misku s výslednou směsí nechte přes noc v lednici, aby směs 
stačila nabobtnat a proměnit se v pudink (pokud hodláte pudink 
podávat v jiné nádobě, přelijte do ní chia směs ještě před 
uložením do lednice).

Ráno vyndejte hotový chia pudink z lednice, posypte ho 
vlašskými ořechy a libovolně ozdobte druhou polovinou banánu.

TIP 
Pokud chcete mít chia pudink jako na fotografii, ještě před 
uložením do lednice si nakrájejte zbývající polovinu banánu na 
kolečka, ta naskládejte po obvodu menší sklenice (objem cca 
200 ml), poté do sklenice nalijte připravenou chia směs a dejte 
přes noc vychladit do lednice. Ráno pak již jen hotový pudink 
posypte vlašskými ořechy.

 - 1 střední banán
 - 2 lžíce chia semínek (cca 20 g)
 - 100 ml libovolného mléka  

 (např. mandlového, sójového či   
 kravského)
 - 1 hrst vlašských ořechů (cca 20 g)

Příprava: 10 minut (+ chlazení přes noc) | Tepelná úprava: 0 minut | Obtížnost: snadné | Počet 
porcí: 1

Chia pudink s banánem a vlašskými ořechy
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Nutriční informace na 1 porci: 133 kcal | 13 g bílkovin | 16 g sacharidů | 2 g tuků
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Troubu předehřejte na 150 °C. 

Ve větší míse si metlou vyšlehejte tvaroh, mléko, třtinový cukr 
a vejce. Stranou si obalte rozinky v kukuřičném škrobu, přidejte 
je do těsta v míse a vše promíchejte. Poté si připravte dortovou 
nebo koláčovou formu (ø 20 cm), vyložte ji pečicím papírem 
(případně vymažte tukem) a nalijte do ní připravené těsto.  
Formu přemístěte do předehřáté trouby a pečte 90–95 minut  
při 150 °C.
 
Upečený koláč nechte nejprve vychladnout v troubě 
s otevřenými dvířky a následně ho dejte alespoň na 15 minut 
vychladit do lednice.

Po vychlazení koláč nakrájejte na 12 dílků a podávejte.

 - 750 g měkkého tvarohu z alobalu
 - 60 ml polotučného mléka
 - 80 g třtinového cukru
 - 3 vejce
 - 100 g rozinek 
 - 1 lžíce kukuřičného škrobu 

Příprava: 30 minut | Tepelná úprava: 95 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 12

Tvarohový koláč s rozinkami
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Nutriční informace na 1 porci: 264 kcal | 7 g bílkovin | 42 g sacharidů | 7 g tuků
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Troubu předehřejte na 180 °C.

Připravte si těsto na korpus. Mrkev a jablka nastrouhejte 
najemno a vymačkejte z nich přebytečnou šťávu (můžete ji vypít 
nebo si ji schovat do lednice na později). Banány rozmačkejte 
vidličkou a v míse je smíchejte s nastrouhanou mrkví a jablky. 
Poté si rozmixujte ovesné vločky na jemnou mouku a tu následně 
přidejte do směsi v míse společně s kakaem, medem, kokosovým 
olejem, kypřicím práškem a 120 ml vody. Vše důkladně 
promíchejte a vypracujte těsto.

Nyní si nachystejte dortovou formu (ø 25 cm), vyložte ji pečicím 
papírem a přemístěte do ní připravené těsto. Formu přemístěte do 
trouby a pečte 45–50 minut při 170–180 °C.

Než se upeče korpus, připravte si polevu: oloupané banány 
přemístěte do mixéru, přidejte 4 lžíce kakaa a vše rozmixujte 
dohladka.

Na konci pečení otestujte, zda je korpus dostatečně upečený 
– do jeho středu zapíchněte špejli, vytáhněte ji a zkontrolujte, 
zda je suchá; pokud je špejle vlhká a ulpívají na ní zbytky těsta, 
nechte korpus ještě chvíli péct.

Upečený korpus nechte vychladnout a poté jej pomažte 
připravenou polevou.

Na korpus: 
-   200 g mrkve (očištěné) 
 - 280 g jablek
 - 2 střední banány (oloupané)
 - 250 g ovesných vloček jemných
 - 30 g holandského kakaa 
 - 3 lžíce medu
 - 2 lžíce kokosového oleje v tekutém stavu  

 (můžete nahradit jiným druhem oleje) 
 - 2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
 - 120 ml vody 

Na polevu:
 - 2 střední banány (oloupané)
 - 4 lžíce holandského kakaa

Příprava: 20 minut | Tepelná úprava: 50 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 8

Kakaový koláč 
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Nutriční informace na 1 porci: 262 kcal | 14 g bílkovin | 14 g sacharidů | 16 g tuků

��

Nejprve si připravte směs na tmavou vrstvu. Hořkou čokoládu si 
rozpusťte ve vodní lázni* a poté ji dejte na cca 2 minuty stranou. 
Mezitím si v misce vyšlehejte 250 g tvarohu s 1 lžící medu. 
Až čokoláda lehce vychladne, za stálého šlehání ji postupně 
přimíchejte k tvarohové směsi a se šleháním pokračujte, dokud se 
všechny ingredience v misce nespojí v kompaktní hutnou směs.

Následně si ve druhé misce vyšlehejte všechny uvedené 
ingredience na světlou vrstvu.

Nyní si připravte 4 menší skleničky, do každé dejte ¼ tmavé 
směsi a navrch pak ¼ světlé směsi. Ještě před podáváním nechte 
skleničky alespoň 15 minut vychladit v lednici.

Dezert při skladování v lednici vydrží přibližně 3–4 dny.

TIP 
Pokud máte ve spíži hořkou čokoládu a lískové ořechy, můžete 
navrch každé porce dezertu nastrouhat 1 čtvereček čokolády a 
následně dezert posypat lískovými ořechy.

*Pro přípravu vodní lázně si připravte 2 do sebe zapadající 
nádoby – nejlépe hrnec a misku (ideálně nerezovou či 
skleněnou). Do misky nalámejte čokoládu a do hrnce nalijte 
vodu – pouze tolik, aby se vodní hladiny později nedotýkalo 
dno misky. Vodu v hrnci přiveďte k varu, poté snižte plamen 
na mírný stupeň, zasuňte do hrnce misku s čokoládou 
(nezapomínej te, že se miska nesmí dotýkat vody) a za stálého 
míchání nechte čokoládu pozvolna rozpustit nad horkou párou. 
Rozpuštění čokolády potrvá přibližně 2–3 minuty.

Na tmavou vrstvu: 
 - 100 g kvalitní hořké čokolády  

 (80 % kakaa)
 - 250 g polotučného tvarohu
 - 1 lžíce medu  

Na světlou vrstvu: 
 - 200 g polotučného tvarohu 
 - 1 lžíce medu 
 - semínka z 1 vanilkového lusku  

 (můžete vynechat)

Příprava: 25 minut | Tepelná úprava: 3 minuty | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 4

Tvarohovočokoládový dezert
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Nutriční informace na 1 porci: 151 kcal | 8 g bílkovin | 9 g sacharidů | 10 g tuků

��

Troubu předehřejte na 170 °C.

U všech 4 vajec oddělte žloutky od bílků. Žloutky dejte do 
mísy a přimíchejte k nim mák, tvaroh, nastrouhaná jablka, med, 
prášek do pečiva, vanilkový extrakt a špetku soli. Z bílků si 
následně vyšlehejte tuhý sníh a opatrně ho vmíchejte do směsi 
v míse.

Připravte si plech (20 cm × 20 cm), vyložte ho pečicím papírem 
a přemístěte na něj připravené těsto. Plech přemístěte do 
předehřáté trouby a pečte 55–60 minut při 160–170 °C.

Upečené těsto nakrájejte na 12 stejných dílů a podávejte.

Příprava: 15 minut | Tepelná úprava: 60 minut | Obtížnost: snadné | Počet porcí: 12

 - 4 vejce
 - 200 g mletého máku
 - 200 g polotučného tvarohu
 - 300 g jablek (nastrouhaných nahrubo)
 - 2 lžíce medu
 - 2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
 - 1 lžička vanilkového extraktu
 - sůl

Makové řezy s jablkem 



Jaké další kuchařky Jíme zdravě 
ještě vyšly? 
 
Naučte se s námi dalších 500 receptů
 
Jíme zdravě s Fitrecepty je plná lehkých a zdravých jídel, 
osvěžující salátů i zmrzlin 

Jíme zdravě s Fitrecepty II. nabízí více slaných snídaní 
i hlavních chodů a zahřeje hutnějšími polévkami 

V knize Jíme zdravě ve městě i na venkově vás naučíme 
tradiční recepty v netradiční formě 

S kuchařkou Jíme zdravě PO CELÝ ROK jsme se vrátili 
k úplným základům a zaměřili se na sezónní suroviny typické pro 
českou krajinu.
 
 
Všechny kuchařky si můžete prolistovat ve většině českých knih-
kupectví. Skočte si je koupit do některého z nich  
anebo objednejte přímo u nás na  
www.fitrecepty.info/kucharky/
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