
s!d"tmi
aneb jak vytvo#it d"tem 
správné stravovací návyky



6–9!m"síc#
P$íkrmy, vítejte!

Va!en" kv#ták s$vejcem a$bramborem 34

Batátové pyré s$ku!ecím masem 34

Ka%e z$&ervené &o&ky s$raj&aty a$králi&ím masem 35

Pyré z$r"'e, tresky a$mrkve 35

(ervená &o&ka s$r"'í, mrkví a$'loutkem 36

Ku!ecí maso s$bramborami a$%penátem 37

Bor)vkovobanánové pyré 40

D"*ovohru%kové pyré s$jogurtem 40

Quinoová ka%e s$banánem 41

Jáhlové vlo&ky s$jablky 41

Pohanková ka%e s$broskví 42

+vestkovomeru*kové pyré s$jogurtem 43

9–12!m"síc#
U% kou&u!

R"'e s$mrkví, cuketou a$vejcem 50

Vep!ové maso s$mrkví a$pohankou 51

Ka%e ze %paldov"ch vlo&ek s$hrá%kov"m pyré 52

Ovesná ka%e s$raj&aty, ricottou a$bazalkou 53

Cizrnová polévka 56

Hov#zí v"var s$pohankou, zeleninou a$hov#zím masem 57

Podu%ená treska na bylinkách 58

Va!ené hov#zí maso v$raj&atové omá&ce s$t#stovinami 59

Králík s$ko!enovou zeleninou 60

Hrá%kové pyré s$mot"lky ze %unky a$s"ru 64

Jable&ná p!esnídávka 65

Jogurt s$ovesn"mi vlo&kami a$jahodami 66

Kousky housky s$okurkovou pomazánkou 67

Chléb s avokádovou pomazánkou 67

1–2!roky
U% chci jíst sám

Mlé&ná r"'e se %vestkami a mákem 76

D"*ová ka%e s k!í'alami 76

R"'ová ka%e s$kakaem 77

Amarantová ka%e s$pe&en"m jablkem 77

Mrkvovocelerová pomazánka 78

Dip z$bátát a$&ervené &o&ky 80

Fazolovojogurtová pomazánka s$kuku!icí 81

Hummus se zeleninou, ovocem a$tousty 81

Cuketové bramboráky 84

(o&kové placi&ky 85

Quesadilly 86

rejst!ík



T#stovinové muffiny 87

Lesní ovoce s$tvarohem 90

,elatinové bonbony 90

Banánové su%enky 91

Banány v$kokosu 91

Pomalu va!ená hov#zí sm#s 92

Parmazánové ku!e se zeleninou 94

Tu*ákovobramborové karbanátky 96

Batátovopórková polévka 98

2–6!let
Poj'me va$it spolu

+paldová krupicová ka%e 106

Kuku!i&ná ka%e s$kardamomem, grepem a$pomeran&em 106

Ovesná ka%e s$bor)vkami a$mandlemi 108

Pohanková ka%e s$jablkem, mrkví a$mákem 109

(o&ková polévka se zázvorem 112

Ku!ecí v"var s$celozrnn"mi nudlemi 113

Brokolicovokv#táková polévka 114

Hustá zeleninová polévka s$t#stovinami 115

Mangová zmrzlina s$banánem a$kokosem 116

Hru%kovojable&ná zmrzlina 116

Kakaovot!e%*ová zmrzlina 118

Banánovotvarohová zmrzlina s$bor)vkami 118

Vaje&ná pomazánka 120

+penátové pala&inky s$kuku!icí 122

T#stoviny s$hrá%kov"m pestem a$vep!ovou panenkou 124

Králi&í sm#s s$cizrnou 126

Pe&ené ku!e s$bulgurov"m salátem 128

(okoládofazolové muffiny 130

Banánovoperníkov" chléb s$cuketou 132

Bulgurové rizoto s$cuketou, mrkví a$hrá%kem 134

Kokosovomandlová granola z$pánve 136

Mini sekané 138

Vaje&ná hnízda 140

Zeleninové karbanátky 142

Jahodové lívance 144

6–9!let
Strávník &kolou povinn(

Tu*áková pomazánka 150

+unková pomazánka 152

Rybi&ková pomazánka 153

Bylinková pomazánka 153

Kakaov" milkshake 154

Jahodov" milkshake 156

Banánov" shake se sko!icí 157

Ledov" &aj s$jahodami a$mátou 158

Broskvov" ledov" &aj 160

Ledov" mátov" &aj s$citrusy a$mangem 160

Bor)vkov" ledov" &aj 161

Sendvi& s$pomazánkou z$kysaného zelí 162

Sendvi& s$cizrnovou pomazánkou 164

Sendvi& s$avokádovou pomazánkou 164

Sendvi& s$vají&kovou pomazánkou 165

Lososové muffiny 168

Muffiny s$&ervenou &o&kou 169

Muffiny s$&edarem, brokolicí a$cottage s"rem 170

Muffiny s$kysan"m zelím, bramborami a$%unkou 171

Muffiny s$mrkví a$cuketou 172

Muffiny se %penátem a$s"rem 173

Hrá%ková polévka 174

Granola se slune&nicov"mi semínky a$sva!en"m ovocem 176

Masová sekaná z$cukety, r"'e a$mrkve 178



Banánová zmrzlina 180

Mrkvovojable&né muffiny 182

Fazolové karbanátky s$quinoov"m salátem 184

Cuketové mac ‘n’ cheese 186

Domácí smetanovotvarohov" dezert 188

Zape&ené celozrnné t#stoviny s$tu*ákem 190

Zelné bramborá&ky s$dipem 192

9–12!let
Jídlo pro t"lo i!mysl

Tortilla pln#ná &erstvou zeleninou, %unkou a$s"rem 203

Minestrone polévka s$t#stovinami 204

Hrachová polévka s$d"ní 206

(okoládov" chia pudink s$vlo&kami p!es noc 208

Ovocn" parfait 210

Fazolová sm#s s$feta s"rem 212

Lilkovocuketová musaka s$r"'í 214

Krevetov" tajine s$kuskusem 216

Smetanové t#stoviny s$lososem a$hrá%kem 218

Pe&ená ryba s$bazalkovou krustou a$raj&aty 220

(okoládová buchta s$podmáslím 222

Ku!ecí nugetky se salátem coleslaw 224

Burger se zeleninov"mi hranolky 226

Omeleta s$raj&aty a$bazalkou 228



  

jsme rády, 'e se vám do ruky dostala na%e 

kniha Jíme zdrav# s$ d#tmi. Znamená to 

toti', 'e vám strava va%eho dít#te není 

lhostejná a$rádi byste se spolu s$ním stra-

vovali zdrav#. Tato kucha!ka by se m#la 

stát va%ím pomocníkem, kter" zodpoví v#t-

%inu va%ich otázek ohledn#       d#tské v"'ivy. 

Rády bychom díky ní p!ede%ly v"'ivov"m 

extrém)m, se kter"mi se v$ dne%ní dob# 

u$ d#tské stravy setkáváme, a$ motivovaly 

vás k$ p!em"%lení o$ tom, co va%im d#tem 

naservírujete na talí! nebo p!ipravíte na 

sva&inu. Z$ na%eho pohledu by se stravo-

vání d#tí m#lo !ídit základními pravidly, 

od kter"ch by se s$p!ib"vajícím v#kem ne-

m#lo upou%t#t. Jedná se t!eba o$pravidel-

nost stravy, vhodnou velikost porce jídla, 

pestrost jednotliv"ch potravin, dostate&n" 

pitn" re'im a$kladn" vztah k$v"'iv#. Ruku 

v$ruce s$tím jde i$pohybová aktivita, která 

by m#la b"t sou&ástí b#'ného dne. D#tská 

v"'iva není 'ádná raketová v#da a$ tato 

kniha je tomu d)kazem. Sta&í se dr'et 

základ) a$ nepodléhat dezinformacím &i 

trend)m, na které m)'ete narazit na inter-

netu a$ v$ médiích. Zmín#né základy vám 

budeme p!ipomínat v$pr)b#hu celé knihy 

a$ vícemén# opakovat u$ v%ech v#kov"ch 

kategorií. Chceme toti', aby se vám dosta-

ly pod k)'i a$staly se pro vás i$va%e d#ti sa-

moz!ejmostí. Jde vám z$ toho v%eho hlava 

kolem u' te-? Nebojte se, sestavit vyvá-

'en" a$zdrav" jídelní&ek zvládnete levou 

zadní. Jsme tu od toho, abychom vám s$tím 

pomohly! Snad se pro vás stane tato ku-

cha!ka ka'do denním rádcem. Proto'e 

díky znalosti a$ dodr'ování základních 

stravovacích princip) zajistíte va%emu dí-

t#ti správn" v"voj a$tím i$zdrav" a$%.astn" 

'ivot. P!ejeme p!íjemné (a$u'ite&né) &tení!

Va%e

Leni a Vendy

Milé maminky, 
milí tatínci,

Milé a$milí, rodi&e a$malí jedlíci,

znáte r&ení „co se v$mládí nau&í%, ve stá!í 

jako kdy' najde%“? Práv# to inspirovalo 

vznik na%í dal%í kucha!ky, kterou práv# 

dr'íte v$rukou. Je stvo!ena pro nejmen%í, 

malé i$skoro dosp#lé strávníky. Pro ty, kte!í 

se seznamují s$nov"mi chut#mi a$struktu-

rami, pro ty, kte!í pot!ebují spoustu ener-

gie pro u&ení i$celodenní divo&ení na h!i%ti 

a$pro ty, kte!í u' si brzy budou va!it sami.

Na stránkách této kucha!ky nenalez-

nete „jen“ recepty na zdravá, jednodu-

chá a$ dostupná jídla pro d#ti v%ech v#-

kov"ch skupin. Je to studnice inspirace 

a$zdroj osv#d&en"ch informací o$ tom, co 

by nem#lo v$ d#tském jídelní&ku chyb#t, 

jak m)'ete u$ sv"ch d#tí budovat zdrav" 

vztah k$ jídlu, jak"ch chyb se p!i sestavo-

vání jídelní&ku m)'ete snadno vyvarovat 

a$mnoho dal%ího.

I$ tentokrát jsme se p!i tvorb# kucha!ky 

spojili s$odborníky na slovo vzat"mi. Jejími 

(spolu)autorkami jsou Lenka Karbanová 

a$ Vendula Ve&e!ová. Lenka je d#tská lé-

ka!ka, která svou lásku k$pohybu a$sportu 

vyu'ívá i$ve svém profesním 'ivot#. Vede 

poradnu pro d#ti s$nadváhou a$obezitou, 

tak'e o$ d)le'itosti d#tské 'ivotosprávy 

ví své. Stejn# jako Vendy, vystudovaná 

a$zku%ená nutri&ní terapeutka, která p)so-

bí v$d#tské lé&ebn#. Ob# 'eny do kucha!-

ky vnesly své v#domosti, zku%enosti a$elán, 

za co' jim nesmírn# d#kujeme.

Celou kucha!ku jsme rozd#lili do kapitol 

podle v#ku, abyste se v$ní snadno a$rychle 

orientovali. Ka'd" v#k va%eho dít#te p!i-

nese jiné v"zvy a$mo'né p!e%lapy. Vy se 

s$nimi ale díky základním a$ jednoduch"m 

pravidl)m poperete levou zadní.

Nau&it (na%e) d#ti jíst zdrav#, správn# 

a$ dostate&n# je podle nás jedním z$ nej-

v#t%ích dar), kter" jim m)'eme na 'ivotní 

cest# dát. Díky tomu jim m)'eme pomoci 

preventivn# zbrojit proti zdravotním nedu-

h)m, vyhnout se poruchám p!íjmu potravy 

&i obezit# a$polo'it základy dobrého a$ra-

cionálního vztahu ke strav#, kter" se jim 

bude hodit cel" 'ivot.

Doufáme, 'e na v%ech 256 stránkách 

najdete podporu, inspiraci a$ informace, 

které vám pom)'ou va!it tak, jak to bude 

va%im d#tem sv#d&it a$chutnat.

Slovy Jíme zdrav"



  

V#$ivová pyramida  
pro d"ti 

V"'ivová pyramida je obrázkov# zobraze-

ná denní pot!eba potravin. Klade d)raz na 

pestrost a$volbu vhodn"ch potravin v$dopo-

ru&eném mno'ství. 1 porce odpovídá 1 kos-

ti&ce pyramidy. Jednotlivá patra pyramidy 

usnad*ují orientaci ve skupinách potravin, 

které by se v$ jídelní&ku dít#te m#ly vysky-

tovat ka'd" den. Pyramidu &t#te odspodu 

nahoru a$zleva doprava (tzn.$nejvíce teku-

tin$– víc vody ne' d'usíku, víc zeleniny ne' 

ovoce, mlé&n"ch v"robk) ne' masa, pe&iva 

ne' kuku!ice). Jídla dít#ti skládejte ze v%ech 

slo'ek pyramidy. Suroviny v prvním pat!e 

ale vnímejte pouze jako dochucovadla. 
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1. PATRO$– TEKUTINY

Tekutiny, které byste m#li v rámci pitného re'imu preferovat (vodu, slab" neslazen" ovocn" 

&i bylinkov" &aj, speciáln# pro d#ti i jednu porci mléka). Ka'dá kosti&ka zna&í cca$200 ml 

nápoje (tzn.$v$pr)b#hu dne byste m#li vypít cca$1,4 litru). U$star%ích, sportujících d#tí &i 

v$horkém po&así se pot!eba tekutin zvy%uje (1 kosti&ka cca$300 ml = cca$2 l/den).

2. PATRO$– OBILOVINY

Komplexní obiloviny, které jsou skv#lou sou&ástí ka'dého jídla, p!edev%ím ve 3 hlavních 

jídlech (snídani, ob#du, ve&e!i). Preferujte celozrnné pe&ivo (u$d#tí mlad%ích 4$let bílé pe&ivo 

s$ob&asn"m za!azením celozrnného). Pozor si dejte na tmavé pe&ivo, které je jen dobar-

vené karamelem. V$pat!e najdete i$ t#stoviny, brambory, r"'i, pohanku, kuku!ici, ovesné 

vlo&ky, quinou, bulgur a$dal%í.

3. PATRO$– ZELENINA A$OVOCE

Zelenina a$ovoce, které by m#ly b"t sou&ástí ka'dého jídla. U$zeleniny platí, 'e &ím víc jí 

vy a$va%e dít# sníte, tím lépe. U$ovoce se dr'te 2 kus) za den. Pozor si dejte na smoothie 

a$freshe, v$nich' b"vá spousta ovoce, a$na su%ené ovoce, kterému chybí voda a$je v$n#m 

daleko víc cukr).

4. PATRO$– BÍLKOVINY

Bílkoviny, které jsou d)le'it"m zdrojem plnohodnotn"ch bílkovin a$vápníku. Vybírejte z$ne-

ochucen"ch a$polotu&n"ch v"robk). Nezapomínejte ani na ty fermentované. Jedna kosti&ka 

v$pat!e pat!í masu. Vybírejte libové kusy, st!ídejte druhy a$nezapomínejte na ryby. Maso 

nemusí b"t v$ jídelní&ku ka'd" den (sta&í cca$5x t"dn#). Skv#lou náhradou jsou lu%t#niny 

nebo vejce.

5. PATRO$– TUKY, OLEJE A$DOCHUCOVADLA

Tuky, oleje a$dochucovadla, které jsou z$hlediska v"'ivy nesmírn# d)le'ité. Pat!í sem i$med, 

cukr, s)l, máslo, margaríny, ko!ení, jiná sladidla… Na vrcholu pyramidy jsou proto, 'e jsou 

&asto sou&ástí jin"ch pater. Do jídla je proto p!idávejte pouze opatrn#.

6. H/Í+NÁ KOSTI(KA

V%echny mlsky a$ sladkosti (su%enky, bonbony, sladké pití, bramb)rky, ty&inky, hranolky, 

!ízky atd), které se v$jídelní&ku m)'ou ob&as vyskytnout. Mimo pyramidu stojí proto, 'e by 

rozhodn# nem#ly b"t sou&ástí ka'dodenního jídelní&ku. Za!arujte je spí%e v"jime&n#!
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V$ této kucha!ce zjistíte, kolik gram) dané 

suroviny by va%e dít# m#lo v$ur&itém v#ku 

sníst. Pokud s$ sebou ale nechcete nosit 

váhu, máme pro vás jednoduché pravidlo, 

které vám uleh&í 'ivot i$servírování stravy.

Pom)cka vychází z$ velikosti dlan# (p#sti, 

prstu…), která se v#kem m#ní stejn# jako 

jeho nároky na mno'ství stravy.

Dla% ruky bez prst&

• plátek masa

• plátek tu&né ryby (losos, makrela, 

sardinka…)

Dla% ruky v'etn" prst&

• plátek bílé ryby

• plátek celozrnného chleba

Sev!ená p"st

• brambory

• r"'e

• t#stoviny

• lu%t#niny

• ovoce (bor)vky, obecn# bobuloviny 

do men%í misti&ky)

Plné hrsti

• salátová zelenina + jakákoli jiná 

zelenina

Dva palce

• s"r

(pi'ka ukazová'ku

• olej

• máslo

Jak velké porce servírovat?

Hrstka

• o!echy

• semena

Dva prsty

 
zákusky

Ukazová'ek

• &okoláda



Mezi 4. a!6. m"sícem va$eho d"%átka za&íná vzru$ující a!zábavná jízda s!názvem 
„Zavád"ní p#íkrm'“. Aby byla co nejúsp"$n"j$í a!bezproblémová, je velice 
d'le(ité správn" ji na&asovat. Kdybyste na p#íkrmy sp"chali a!zavád"li je d#íve, 
mohli byste va$e miminko vystavit riziku p#etí(ení ledvin a!rozvoje potravinov)ch 
alergií. Pozd"ji byste zase riskovali rozvoje alergií, nedostate&né pokrytí pot#eb 
dít"te (energie, bílkoviny, (elezo a!zinek) nebo následné odmítání stravy.

Jak poznáte, jestli je u$ správn# 'as podat první l$i'ku s)p!íkrmem?

– Pokud je va*e miminko pln" kojené a)prospívá (roste do délky i!do 
hmotnosti), nemusíte dávat p#íkrmy a( do konce 6. m"síce. Nejr'zn"j$í studie 
prokazují, (e v)lu&né kojení do 6. m"síce vede k!ni($ímu v)skytu st#evních 
a!d)chacích onemocn"ní. Jakmile je ale va$e miminko hladové po 8–10 kojeních 
b"hem dne nebo p#esáhne hmotnost 6 kg, je &as o!p#íkrmech uva(ovat. Samotné 
mate#ské mléko u( toti( nepokryje energetické nároky rostoucího miminka.

Ná& tip: Období od ukon&eného 4. m"síce do p#ibli(n" 6. m"síce se naz)vá 

6–9!m"síc'

„imunologické okno“, kdy je podle odborník' ideální d"%átko seznamovat 
s!vhodn)mi potravinami. Proto vám doporu&ujeme podávat malé dávky 
p#íkrm' na l(i&ce. Díky ochutnávání si va$e d"%átko za&ne zvykat na jiné chut" 
ne( mate#ské mléko a!minou ho pozd"j$í mo(né alergie. V!5. m"síci m'(ete 
d"%átku dop#át i!tro$ku lepku (nap#.!obilnou ka$i na l(i&ce) nebo laktózy (jogurt, 
kefír!atd.). Jedna l(i&ka na ochutnání sta&í.

– Pokud kojit nem#%ete nebo máte mléka málo a!va$emu miminku 
nesta&í (nep#ibírá na váze), s!p#íkrmy za&n"te s!ukon&en)m 4. m"sícem v"ku.

Ne( za&nete miminku servírovat p#íkrmy, ujist"te se, (e:

1. p#i (polo)sedu udr(í hlavi&ku ve vzp#ímené poloze
2. koordinuje osu ruka–oko–ústa a!je schopné najít, uchopit a!vlo(it jídlo do úst
3. umí polykat a!tolerovat tuhou stravu.

Jak zavád"t p#íkrmy
P#íkrmy zavád"jte postupn" v!období, kdy miminko kojíte nebo mu dáváte 
um"lé mléko. Od za&átku dít"ti vytvá#ejte pravideln) re(im a!do jídla ho nenu%te. 
Miminko pot#ebuje a( 11 kontakt' s!novou potravinou, aby ji za&alo tolerovat.

Domácí p#íkrmy nesolte ani nep#islazujte. Mixujte je do podoby pyré. 
Miminko krmte v!polosedu. Jakmile sedí, prost#ete mu u!stolu. V!(idli&ce 
a!s!rodinou okolo mu bude chutnat nejvíc.

Za&ínejte se zeleninov)mi p#íkrmy, a!to nejprve jednodruhov)mi. Nové 
potraviny za#azujte po 2–3 dnech (p#íklad: v!pond"lí naservírujete mrkev, 
ve &tvrtek brambory a!v!sobotu kv"ták). Díky prodlevám lépe rozpoznáte 
p#ípadné alergie. B"hem 1. m"síce postupn" za#azujte i!kombinace r'zn)ch 
druh' zeleniny. Poté p#ichází na #adu p#íkrmy z!libového masa a!ryb. Porci 
masa doporu&ujeme za#azovat 6* t)dn" a!(loutek 1* t)dn". B"hem 2–3!t)dn' 
by m"ly p#íkrmy nahradit 1 dávku mléka.

P$íkrmy, vítejte!



Krok za krokem, l(i&ka za l(i&kou
Kolem 6. a( 8. m"síce m'(ete za&ít zavád"t i!ovocná pyré a!obilné ka$e. 
P#i!zavád"ní nov)ch druh' ovoce d"%átku dop#ejte t#í a( &ty#denní rozestupy. Pyré 
nikdy nedoslazujte. M'(ete ho p#ípadn" smíchat s!neslazen)m bíl)m jogurtem. 
Obilné ka$e doporu&ujeme servírovat spí$e na snídan" nebo ve&e#e, proto(e 
hodn" zasytí. Ka$e obsahující lepek za#azujte a( od ukon&eného 6. m"síce.

CO MÁ MIMINKO PÍT? Pokud va$e miminko do 6. m"síce v"ku prospívá na 
um"lém nebo mate#ském mléce, ve$kerá pot#eba tekutin je pokryta práv" 
z!n"j. V!p#ípad", (e má hore&ku nebo je venku p#íli$ teplo, se nebojte d"%átku 
nabízet i!slab) kojeneck) &aj nebo kojeneckou vodu. Jakmile za&nete zavád"t 
p#íkrmy, m'(ete d"%átku nabídnout i!jiné tekutiny (kojeneckou vodu nebo slab) 
kojeneck) &aj). Sta&í malé mno(ství, kolem 10. m"síce by to m"lo b)t cca!100–
200 ml.

JÍDELNÍ+EK 1. M,SÍC SE ZAVÁD,NÍM P-ÍKRM.

• snídan": MM* / um"lá kojenecká v)(iva
• sva&ina: MM / um"lá kojenecká v)(iva
• ob"d: masozeleninov) p#íkrm v&etn" p#íloh (obiloviny, r)(e, (loutek) 

POZOR: lepek a( od ukon&eného 6. m"síce
• sva&ina: MM / um"lá kojenecká v)(iva
• ve&e#e: MM / um"lá kojenecká v)(iva 

 
TIP!– P#ílohu vyberte dle v"ku d"%átka. Lepkové potraviny zavád"jte a( od 
ukon&eného 6. m"síce.

 
JÍDELNÍ+EK 2. M,SÍC SE ZAVÁD,NÍM P-ÍKRM.

• snídan": MM / um"lá kojenecká v)(iva
• sva&ina: ovocné pyré (eventuáln" s!jogurtem)
• ob"d: masozeleninov) p#íkrm v&etn" p#íloh 

(obiloviny, r)(e, vhodn) je i!(loutek)
• sva&ina: MM / um"lá kojenecká v)(iva
• ve&e#e: obilná ka$e!– pozor na lepek, ten a( od ukon&eného 6. m"síce
• eventuáln" 2. ve&e#e: MM / um"lá kojenecká v)(iva
 
JÍDELNÍ+EK 3. M,SÍC SE ZAVÁD,NÍM P-ÍKRM.

• snídan": obilná ka$e s!broskvov)m, hru$kov)m nebo jable&n)m pyré
• sva&ina: ovocné pyré s!jogurtem / MM / um"lá kojenecká v)(iva
• ob"d: masozeleninov) p#íkrm v&etn" p#íloh (obiloviny, r)(e, i!(loutek)

• sva&ina: MM / um"lá kojenecká v)(iva / ovocné pyré
• ve&e#e: obilná ka$e!– pozor na lepek, ten a( od ukon&eného 6. m"síce
• eventuáln" 2. ve&e#e: MM / um"lá kojenecká v)(iva 

 

Ke konci 3. m"síce od za&átku zavád"ní p#íkrm' se sna(te servírovat 
3!hlavní jídla denn" a!k!tomu 2 sva&iny (mléko nebo ovocné pyré, klidn" 
s!jogurtem). Pokud má va$e d"%átko p#ed spaním hlad, dop#ejte mu druhou 
ve&e#i (nejlépe mate#eské &i um"lé mléko).

*MM = mate#ské mléko

Stravování dít"te
Va$e miminko spot#ebuje a( 40!% energie z!mléka a!p#íkrm' na r'st. 
Pokud!prospívá na váze a!roste do délky, víte, (e p#ijímá dostatek energie.

P$íkrmy va$te v!kojenecké vod". D'kladn" je rozmixujte do podoby pyré. 
Pokud se vám zdají p#íli$ husté, na#e+te je kojeneckou vodou. Nesolte ani 
nep$islazujte. Klidn" do nich p#idejte kapku #epkového oleje.

Miminku servírujte jen )erstvé jídlo. Sna(te se vyhnout oh#ívání dop#edu 
p#ipraven)ch p#íkrm'. Pokud jich ud"láte víc, zamrazte je do skleni&ek (ideáln" 
s!popiskem a!datem).

K!ovocnému pyré a!obilné ka$i (uva#ené ve vod") m'(ete p#idat bíl) 
neochucen) jogurt (nap#íklad krupi&ka rozmixovaná s!1 l(ící jogurtu).

P#íkrmy servírujte v!misti&ce. Va$e miminko ví nejlépe samo, jestli má hlad. 
Pokud ano, bude se nap#íklad natahovat po l(i&ce, slinit nebo p#edvád"t 
(v)kavé pohyby &elistmi. V"#te mu a!do jídla ho zbyte&n" nenu%te. Jídlo 
nabízejte a!spí$e se postupn" u&te odhadovat ideální dávku p#íkrmu. To, (e 



miminku jídlo nesta&í, poznáte pom"rn" intuitivn". Zbyst#ete, pokud si strká 
prsty nebo v"ci do pusy, ukazuje na l(i&ku, zv)$en" plá&e, opakovan" se budí 
a!vy(aduje mléko nebo nep#ibírá na váze. 
 
 
 

Jaké potraviny jsou vhodné?
• zelenina: brambory, batáty, mrkev, brokolice, cuketa, ch#est, d)n", 

kuku#ice, hrá$ek, $penát, lilek, zelené fazolky, pórek, kv"ták, petr(el, 
celer a!r'(i&ková kapusta

• ovoce: jablka, hru$ky, meru,ky, broskve, banán, $vestky a!t#e$n"!– v(dy 
vypeckovat a!tepeln" upravit

• obiloviny: bezlepkové (r)(e a!r)(ové t"stoviny, pohanka, jáhly, quinoa) 
a!od ukon&eného 6. m"síce lepkové (p$enice, krupice, ovesné vlo&ky, 
bulgur, kuskus, je&men, (ito)

• libové maso: mladé hov"zí, ku#ecí, kr'tí, telecí, libové vep#ové, 
králík a!jehn"&í (zpo&átku 1 polévkovou l(íci masa, po m"síci 2 l(íce 
nebo!1!va#en) (loutek)

• ryby: sladkovodní (candát, kapr…)
• tuky: panensk) olivov) olej (zamíchat 1 l(i&ku do hotového pokrmu), 

#epkov) olej a!d),ov) olej
• lu$t"niny: v!malém mno(ství m'(ete zkusit za#adit od 9. m"síce (pouze 

&ervenou &o&ku). Pokud va$e miminko trápí nad)mání, nechte si 
lu$t"niny na pozd"ji. 

Co vynechat?
Bílek, tvaroh, &erstvé kravské mléko (od 10. m"síce pou(ívejte p#i p#íprav" 
pokrm', samostatn" a( od 12. m"síce), med, sirupy, marmelády, kompoty 
(obecn" doslazování), s'l a!ko#ení, tu&né maso a!ryby, uzeniny (párky, 
$unky, salámy…) a!pa$tiky, zrající a!tavené s)ry, syrové potraviny (zelenina, 
ovoce…), mleté maso, nevypeckované ovoce a!semena a!o#echy. 

10 nej&ast"j$ích chyb a!jak se jim vyhnout 
1. Tepeln" neupraven) p#íkrm: Jídlo miminku v(dy tepeln" upravte.
2. Nevhodná konzistence: Miminku servírujte pyré.
3. -ádná pauza mezi potravinami: Mezi nov)mi potravinami dejte d"%átku pár 

dní pauzu, a% si zvykne a!vy m'(ete pozorovat, jak na potravinu reaguje.
4. .patná poloha a!nep#ipravenost: Miminko krmte v!polosedu / sedu a!ve 

chvíli, kdy u( doká(e udr(et vzp#ímenou hlavi&ku.
5. Nátlak: Miminko do nov)ch potravin nenu%te. V(dy respektujte, kdy( je 

nebude chtít, a!dejte mu &as, aby si zvyklo.
6. Doslazování a!dosolování: D"%átku sta&í jednoduché chut". Neu&te je na 

s'l, hodn" ko#ení ani cukr.
7. Podávání su$enek a!k#upinek: Pochutiny, které d"%átko zabaví, ale nedají 

mu (iviny, nejsou pot#eba.
8. Podávání nevhodn)ch potravin: Vyvarujte se potravinám, které najdete 

v!seznamu v)$e.
9. Netrp"livost: Miminko pot#ebuje a( 11 kontakt' s!novou potravinou, ne( 

si na ní zvykne.
10. Nedostate&né mno(ství tekutin: U!pln" kojeného dít"te do 6. m"síce 

nemusíte tekutiny navíc b"(n" #e$it. Pokud ale u!miminka nastanou 
stavy spojené s!vy$$ím v)dejem tekutin (pocení, hore&ka, pr'jmy nebo 
zvracení), podávejte mu kojeneckou vodu nebo slab) kojeneck) &aj. 
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Graf pro zavád"ní p!íkrm&

4./6. ukon!en" m#síc 7. probíhající m#síc

jednodruhové
zeleninové p#íkrmy

→ →
3$dny 3$dny

V)b"r zeleniny je na mamince.
M'(e vybírat z!vhodn)ch druh' 

(viz!p#edchozí strana)

jednodruhové
ovocné p#íkrmy

→ →
3$dny 3$dny

cca$2$t"dny
→ kombinace více

druh' zeleniny

Pyré z!ji( vyzkou$en)ch
druh' zeleniny

kombinace
vyzkou$eného ovoce

Pyré z!ji( vyzkou$en)ch
druh' ovoce

cca$2$t"dny
→

bezlepkové ka$e ka$e s!lepkem

1$t"den
→ maso s!bezlepkovou

p#ílohou

p#íkrm = maso + zelenina 
+ bezlepková p#íloha

+ mo(no doplnit jogurtem

maso s!lepkovou
p#ílohou

ji( v$echny „vhodné“
potraviny
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Zamrazování

Z na%ich recept) na p!íkrmy tém#! v'dy uva-

!íte více ne' jednu porci. Co d#lat s jídlem, 

které va%e miminko hned nesní? Rozhodn# 

ho neoh!ívejte a nedávejte do ledni&ky. 

Sna'te se vyhnout jakékoli kontaminaci po-

krmu v lednici atd. P!íkrm rad#ji zamrazte 

a následn# ho rozmrazte v mikrovlnce nebo 

na plotn#. Tím mu nijak neublí'íte a ucho-

váte jeho chu. i 'iviny. Zamrazujte ho do 

skleni&ek, krabi&ek nebo formi&ek na led. 

P!i rozmrazování pokrm) dejte pozor na 

v"slednou teplotu jídla. P!íkrm p!ed servíro-

váním v'dy rad%i ochutnejte.
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Konzistence a!p#íprava p#íkrm': jakoukoli surovinu na p#íkrm va#te v!kojenecké 
vod" a!poté rozmixujte, p#ípadn" do#e+te kojeneckou vodou nebo p#idejte 1 l(i&ku 
olivového &i #epkového oleje. Charakter pyré se #ídí v"kem a schopnostmi dít"te. 

jemné pyré pyré s!hrudkami

pyré s!kousky rozma&kané jídlo
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Dbejte na to, aby byl v!1 porci v(dy 
maximáln" 1 (loutek.

Brambory oloupejte a$vlo%te do men&ího hrnce. P'ilijte 800 ml 
kojenecké vody a$p'ive(te k$varu na vysokém plameni. 
Jakmile voda za!ne v'ít, sni%te plamen na mírn" a% st'ední 
a$brambory va'te 15–20$minut.

Poté k$bramborám p'idejte r)%i!ky kv#táku a$va'te dal&ích 
20–25$minut na mírném a% st'edním plameni, dokud nejsou 
kv#ták i$brambory rozva'ené a$v$hrnci nez)stane p'ibli%n# *⁄+ 
vody.

Po rozva'ení odstavte z$plamene a$obsah hrnce rozmixujte 
ty!ov"m mixérem dohladka. Do rozmixované sm#si p'idejte 
3 %loutky, hrnec vra,te na plotnu a$na mírném a% st'edním 
plameni v&e va'te 1–2$minuty za stálého míchání.

Hotové pyré nechte p'ed podáváním vychladnout.
*Po!et porcí je orienta!ní a$p'ímo závisí na v"voji dít#te. 

Pokud vám z$receptu p'íkrm zbyde, dá se zamrazit do 
mrazáku, kde vydr%í 6–8$t"dn).

 — 250 g syrov#ch brambor varného typu B
 — 800 ml kojenecké vody
 — 250 g kv"táku (rozd"leného na r&$i'ky)
 — 3 $loutky z)vajec velikosti M

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 45!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: *

1. Va!en# kv"ták s)vejcem a)bramborem

�

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 40!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: *

2. Batátové pyré s)ku!ecím masem

plnohodnotná bílkovina

Batáty oloupejte a$nakrájejte na malé kosti!ky (max. 1 cm 
- 1 cm). Ku'ecí prsa o!ist#te a$nakrájejte na stejn# velké 
kosti!ky jako batáty.

Nakrájené maso s$batátami dejte do men&ího hrnce, 
p'ilijte 700 ml kojenecké vody a$p'ive(te k$varu na vysokém 
plameni. Jakmile voda za!ne v'ít, sni%te plamen na st'ední 
a$maso s$batáty va'te 35–40$minut.

Poté odstavte z$plamene a$obsah hrnce rozmixujte 
dohladka.

Hotové pyré nechte p'ed podáváním vychladnout.
*Po!et porcí je orienta!ní a$p'ímo závisí na v"voji dít#te. 

Pokud vám z$receptu p'íkrm zbyde, dá se zamrazit do 
mrazáku, kde vydr%í 6–8$t"dn).

 — 150 g syrov#ch batát
 — 80 g ku!ecích prsou
 — 700 ml kojenecké vody

plnohodnotná bílkovina

Nejprve si omyjte a$osu&te králi!í h'bet a$nakrájejte jej na 
drobné kosti!ky.

Nyní si p'ichystejte st'edn# velk" hrnec, vlo%te do n#j 
!o!ku, králi!í maso, &petku soli, su&en" tymián, %lutou cibuli 
a$krájená raj!ata a$p'ilijte vodu. Hrnec dejte na st'ední 
plamen, vodu p'ive(te k$varu a$sm#s va'te 17–19$minut, 
dokud !o!ka nezm#kne.

Po uva'ení v&e rozmixujte ty!ov"m mixérem. Sm#s 
nemixujte zcela dohladka, ideální je, pokud budou viditelné 
kousky surovin. Po rozmixování ka&i podávejte

*Po!et porcí je orienta!ní a$p'ímo závisí na v"voji dít#te. 
Pokud vám z$receptu p'íkrm zbyde, dá se zamrazit do$razáku, 
kde vydr%í 6–8$t"dn).

 — 100 g králi'ího h!betu
 — 40 g 'ervené 'o'ky v)suchém stavu
 — 1 l$i'ka su*eného tymiánu
 — 40 g $luté cibule (nakrájené najemno)
 — 250 g krájen#ch raj'at z)plechovky
 — 300 ml vody
 — s&l

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 19!minut

Obtí(nost: st#ední
Po&et porcí: 5*

3. Ka*e z)'ervené 'o'ky s)raj'aty 
a)králi'ím masem

�

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 45!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: *

4. Pyré z)r#$e, tresky a)mrkve

plnohodnotná bílkovina

Nejprve oloupejte a$na ten!í kole!ka nakrájejte mrkve. Tresku 
osu&te a$nakrájejte na v#t&í kosti!ky a$r"%i propláchn#te.

Nakrájenou mrkev a$propláchnutou r"%i dejte do men&ího 
hrnce, p'ilijte 600 ml kojenecké vody a$na vysokém plameni 
p'ive(te k$varu. Poté sni%te plamen na mírn" a% st'ední 
a$r"%ovou sm#s va'te dom#kka 20–25$minut.

Poté do hrnce p'idejte nakrájenou tresku a$v&e va'te dal&ích 
15–20$minut na mírném a% st'edním plameni.

Nakonec odstavte z$plamene a$obsah hrnce rozmixujte 
ty!ov"m mixérem dohladka.

Hotové pyré nechte p'ed podáváním vychladnout.
*Po!et porcí je orienta!ní a$p'ímo závisí na v"voji dít#te. 

Pokud vám z$receptu p'íkrm zbyde, dá se zamrazit do 
mrazáku, kde vydr%í 6–8$t"dn).

 — 2 st!edn" velké mrkve (2/ cca)80 g)
 — 100 g filetu bílé tresky
 — 40 g bílé r#$e basmati v)suchém stavu
 — 600 ml kojenecké vody

plnohodnotná bílkovina

lu%t#nina

6–9$m#síc) 35

�

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Nebojte se králi&ího masa. Je mladé, lehce 
stravitelné a!(nejen) pro d"ti velice vhodné. 
V!kombinaci s!lu$t"ninami chutná v)born".

ryby
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Broskev omyjte, rozkrojte, zbavte pecky a$nakrájejte 
na$osminky.

Do men&ího hrnce nalijte 300 ml kojenecké vody, p'idejte 
pohankové vlo!ky a$nakrájenou broskev. Hrnec vlo%te 
na st'ední stupe. plamene a$za ob!asného míchání va'te 
18–20$minut, dokud sm#s nezhoustne a$broskev nezm#kne.

Jakmile sm#s zhoustne, odstavte hrnec z$plamene a$v&e 
rozmixujte dohladka. Hotovou pohankovou ka&i rozd#lte 
do$2$misek a$podávejte.

*Po!et porcí je orienta!ní a$p'ímo závisí na v"voji dít#te. 
Pokud vám z$receptu p'íkrm zbyde, dá se zamrazit do$mra-
záku, kde vydr%í 6–8$t"dn).

 — 1 st!ední broskev (cca)100 g)
 — 300 ml kojenecké vody
 — 30 g pohankov#ch vlo'ek cel#ch

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 20!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 2*

5. Pohanková ka*e s)broskví

Vypeckované &vestky s$meru.kami dejte do men&ího hrnce. 
P'ilijte 300 ml kojenecké vody a$p'ive(te k$varu na vysokém 
plameni. Poté plamen sni%te na mírn" a% st'ední a$ovoce va'te 
dom#kka 15–20$minut.

Po prova'ení odstavte z$plamene a$obsah hrnce rozmixujte 
ty!ov"m mixérem dohladka.

Jednotlivé porce hotového &vestkovomeru.kového pyré 
podávejte s$20 g bílého jogurtu.

*Po!et porcí je orienta!ní a$p'ímo závisí na v"voji dít#te. 
Pokud vám z$receptu p'íkrm zbyde, dá se zamrazit do$mra-
záku, kde vydr%í 6–8$t"dn).

 — 75 g 'erstv#ch *vestek (vypeckovan#ch)
 — 75 g 'erstv#ch merun"k (vypeckovan#ch)
 — 300 ml kojenecké vody
 — 60 g bílého jogurtu (3,5)% tuku)

P#íprava: 8!minut
Tepelná úprava: 20!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 3*

6. (vestkovomeru%kové pyré s)jogurtem

��

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Trápí va$e d"%átko zácpa? .vestky a $%áva 
z nich mu m'(ou pomoci, proto(e jsou 
„p#írodními“ projímadly. Jestli se va$e 
d"%átko trápí s nad)máním, jogurt mu p#íli$ 
nepom'(e. Naopak ho m'(e v kombinaci se 
$vestkami je$t" víc potrápit.

plnohodnotná bílkovina fermentovan" v"robek

vápník

436–9$m#síc)



Mléko u!va$eho miminka pravd"podobn" po#ád boduje nejvíc, ale jeho 
jídelní&ek se zpest#uje. V!tomto období se u( objevují 2–3 hlavní jídla, která 
obsahují zeleninu, obilovinu, maso a!2 sva&iny. Mléko u( proto není hlavním 
zdrojem energie a!je ideální na&asovat ho p#ed spaním nebo ráno po probuzení.

Jídlo u( nemusíte dokonale mixovat (viz!dvojstránka s!konzistencemi 
tj.!str.!28 a!29). Miminku servírujte ka$ovitou a( kusovitou stravu. Od 10.–11. 
m"síce se nebojte pevné stravy.

Vá$ mal) strávník ví sám nejlíp, kolik jídla pot#ebuje, tak(e ho do n"j 
nenu%te. Po#ád podávejte pestrá jídla a!m"jte trp"livost. Pokud miminko roste 
na váze a!v)$ce, máte jistotu, (e mu nic neschází. Do stravování zavád"jte 
pravidelnost a!vhodné stravovací návyky: „5 jídel denn". Jí se u!stolu. Nejlépe 
v(dy s!rodinou.“ Co va$e d"%átko uvidí u!vás jako rodi&', to bude napodobovat 
a!brát za své.

Jídlo nesolte, neko#e,te ani nedoslazujte. Základní chut" jsou nejlep$í 
a!nejp#ínosn"j$í. Nep#edstavujte slazené a!tu&né v)robky, nejsou v'bec pot#eba 
a!jen by zvy$ovaly riziko rozvoje obezity u( v!raném d"tském v"ku. 

9–12!m"síc'

MLÉKO A)MLÉ+NÉ V0ROBKY jsou pro miminko velice d'le(ité. V!9. m"síci pije 
miminko okolo 750 ml mate#ského nebo pokra&ovacího mléka, od 10. m"síce 
cca!500–600 ml. Od 10. m"síce m'(e b)t kravské plnotu&né mléko sou&ástí 
pokrm' (nap#.!bramborová nebo ovesná ka$e). Do jídelní&ku pravideln" 
za#azujte i!mlé&né v)robky (ale (ádné tu&né a!sladké potraviny). Na tvaroh 
je$t" po&kejte a!do jídelní&ku ho za#azujte a( po oslav" 1. narozenin.

LEPKOVÉ POTRAVINY jsou b"(nou sou&ástí jídelní&ku a!m"ly by se v!n"m 
objevovat ka(d) den. Vhodné jsou v$echny dostupné obiloviny. Sna(te se o!co 
nejv"t$í pestrost potravin. Od 9. m"síce by m"ly mít obiloviny spí$e pevn"j$í 
nebo hrudkovitou konzistenci. Není t#eba je mixovat na hladkou ka$i. Od 10. 
m"síce m'(ete va$emu kojenci nabídnout i!kousek chleba bez k'rky s!máslem 
nebo &erstv)m s)rem (ideáln" v!kombinaci s!du$enou zeleninou). Pe&ivo 
vybírejte spí$e bílé (celozrnné má a( moc vlákniny).

 
OVOCE a)ZELENINU ideáln" tepeln" upravujte a!sna(te se o!její pestrost. 
Ke!ka(dému jídlu dávejte bu+ kousek ovoce nebo zeleniny (zeleninu ideáln" 
ke snídani, ob"du a!ve&e#i a!ke sva&inám ovoce). 

MASO p#ipravujte stejn" jako u!p#edchozí kategorie. Do jídelní&ku 
zakomponujte p#ibli(n" 2–3 l(íce masa nejlépe 6* t)dn" a!7. den ho vym",te 
za va#en) (loutek. Nezapome,te na ryby, ale zapome,te na uzeniny.

 
VEJCE zatím neservírujte celá. V!tomto období je vhodn) dostate&n" tepeln" 
upraven) va#en) (loutek. Bílek doporu&ujeme a( od 1. roku. 

LU(T,NINY v!jídelní&ku va$eho d"%átka p#ivítejte okolo 9. m"síce. Dop#edu 
je namo&te a!vodu n"kolikrát vym",te. Uva#te je dom"kka a!rozmixujte 
do!podoby ka$e nebo pyré. Klidn" je „schovejte“ do masozeleninového 
p#íkrmu.
 
CO MÁ MIMINKO PÍT? Kojeneckou vodu nebo slab) kojeneck) &aj. Ob&as 
m'(ete za#adit i!#ed"n) ovocn) d(us. Na pití nezapomínejte hlavn" p#i h#e 
nebo zv)$ené aktivit", ale op"t platí: Do ni&eho d"%átko nenu%te. Nabízejte, 
podporujte a!m"jte trp"livost. Od 10. m"síce by miminko m"lo vypít cca!200 ml 
tekutin za den, ale hodn" zále(í na konzistenci stravy. Pokud je tu($í, tekutiny 
p#idejte. Pot#eba tekutin je (jako v$echno) velice individuální a!li$í se i!p#i 
nemoci, v!horku a!v!závislosti na dal$ích faktorech.

U% kou&u!



Stravování dít"te
Jídlo va#te v!kojenecké vod" nebo v!pá#e. Nemixujte ho dohladka, místo toho 
pomalu p!echázejte z)pyré p!es hrudkovitá jídla k)cíli, tedy pevné strav". 
Pokud va$emu miminku rostou zuby a!kv'li bolesti nechce pevnou stravu, 
nebojte se na chvíli vrátit k!pyré. Jídlo nesolte, neko#e,te ani nedoslazujte. 
Klidn" do n"j p#idejte kapku #epkového oleje. Pokud vám &ást uva#eného jídla 
zbyde, nejlep$í metodou uchování je zamrazení. Jednodu$e pak m'(ete pokrm 
rozeh#át a podávat d"%átku ve dny, kdy nemáte na va#ení &as. Va$e miminko se 
bude od 9.–10. m"síce zkou$et krmit samo. Sna(te jíst pohromad" v!rodinném 
kruhu, u!stolu a!v!dan)ch intervalech. 

 

 

10 nej&ast"j$ích chyb a!jak se jim vyhnout 
 

1. Ochutnávky od rodi&': Kdy( va$emu d"%átku nabídnete v)razn"ji 
ochucené jídlo ze svého talí#e, to jeho mu bude p#ipadat nudné a!bez 
chuti. Své jídlo si nechte pro sebe a!vyhn"te se tím riziku, (e d"%átko 

odmítne sníst svou porci.
2. Nevhodná konzistence: Neusp"chejte podávání pevné stravy, ale 

zárove, zbyte&n" neprotahujte období pyré. Rozhodujte se intuitivn" 
a!s!rozumem. Vy sami nejlépe poznáte, jestli je va$e miminko u( 
p#ipraveno na pevnou stravu.

3. Dosolování a!doslazování: Po soli, cukru a!dal$ích dochucovadlech 
zatím v'bec nesahejte. Nejsou pot#eba. Va$e miminko se spokojí 
s!jednoduch)mi základními chut"mi.

4. P#íli$ brzké upou$t"ní od masozeleninov)ch p#íkrm': Aby si va$e 
miminko zvyklo na chu% zeleniny a!oblíbilo si ji, dop#ejte mu &as. Tím 
sní(íte riziko, (e ji bude pozd"ji odmítat.

5. Neza#azení tekutin a!podávání slazen)ch tekutin: Voda a!slab) d"tsk) 
&aj va$emu miminku sta&í ke $t"stí a!zdraví (spolu s!mate#sk)m &i 
kojeneck)m mlékem).

6. P#ekrmování a!nedodr(ování t#íhodinov)ch interval': Do jídelní&ku 
vneste #ád a!pravidelnost. Pomohou vám v!servírování správn)ch porcí 
i!(ivin.

7. Jídlo jako odm"na &i bolestné: Ned"lejte z!jídla nástroj odm",ování 
nebo utlumování smutku &i bolesti. Mohl by se z!toho stát negativní zvyk, 
kter) si dít" m'(e nést do dal$ích let.

8. Va#ení bez kojenecké vody: V!tomto v"ku je po#ád ideální va#it 
v!kojenecké vod", která je p#izp'sobena pot#ebám va$eho malého 
strávníka.

9. Vdechnutí mal)ch kousk' potravy: Dohlí(ejte na to, aby d"%átko jedlo 
v!klidu a!v!sed". Vyh)bejte se o#ech'm a!semínk'm. Potraviny, u!kter)ch 
hrozí vdechnutí, podávejte rozma&kané (nap#íklad cherry raj&átka, 
bor'vky nebo malé jah'dky).

10. Málo pestrá strava: Nezapome,te na lepek, (loutek nebo ryby. 
Miminku servírujte pestrou a!vyvá(enou stravu. Obm",ujte menu, 
pou(ívejte r'zné suroviny a!zkou$ejte r'zné zp'soby p#ípravy. 

 
 
 
 

Co miminku servírovat?
Plnotu&né kravské mléko (od 10. m"síce jako sou&ást pokrmu, samostatn" 
a( od 1. roku), jogurt, kefír, &erstvé s)ry, obiloviny, zeleninu (více druh' 
a!kombinací), ovoce (m'(e b)t &erstvé, nap#íklad jahody, maliny, bor'vky!– 
spí$e rozm"ln"né), libové mladé maso, olivov) a!#epkov) olej, avokádo 
(v!omezeném mno(ství), ryby, p#ílohy, t"stoviny a!r)(e (spí$e ve form" ka$e), 
lu$t"niny a!tekutiny (cca!200 ml kojenecké vody / d"tského neslazeného 
&aje / #ed"né zeleninové $%ávy).

Co vynechat?
Tvaroh, med, cukr, sladkosti, sladké pití, bílek, uzeniny, pa$tiky, tavené 
a!tu&né s)ry, párky, polotovary, s'l, ko#ení, o#echy a!semena, sma(ené 
pokrmy, domácí omá&ky (sví&ková, koprová, frankfurtská, gulá$) a!su$ené 
ovoce. 

JÍDELNÍ/EK (v!echny recepty najdete na dal!ích stránkách)

• snídan": mate#ské / um"lé mléko nebo jogurt s!nakrájen)mi jahodami 
a!namo&en)mi jemn)mi ovesn)mi vlo&kami

• sva&ina: najemno nastrouhané jablko nebo oloupané jablko do ruky
• ob"d: podu$ená treska na bylinkách rozma&kaná s!du$enou mrkví 

a!$%ouchan)mi bramborami
• sva&ina: rozdu$ené $vestky s!mletou sko#icí a!1 l(ící jogurtu
• ve&e#e: v)var s!uva#enou pohankou a!ko#enovou zeleninou (k!#ídké 

polévce do ruky také kousek rohlíku nebo chleba)
• 2. ve&e#e: mate#ské / pokra&ovací mléko
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Nejprve si oloupejte mrkev a$nakrájejte ji na malé kosti!ky. 
Následn# ji spole!n# s$r"%í vlo%te do men&ího hrnce a$p'ilijte 
vodu. Hrnec p'iklopte pokli!kou a$sm#s va'te na st'edním 
plameni 10–11$minut, dokud r"%e a$mrkev nezm#knou.

Mezitím si nakrájejte cuketu na malé kosti!ky. Po uplynutí 
uvedeného !asu ztlumte plamen na mírn" stupe., do hrnce 
vyklepn#te vejce, p'idejte cuketu a$zamíchejte. Sm#s za 
ob!asného míchání va'te dal&í 3–4$minuty.

Po uplynutí uvedeného !asu vypn#te plamen, sm#s 
rozmixujte dohladka ty!ov"m mixérem a$podávejte.

*Po!et porcí p'ímo závisí na v"voji dít#te.

 — 60 g mrkve
 — 30 g bílé jasmínové r#$e v)suchém stavu
 — 350 ml kojenecké vody
 — 50 g cukety
 — 1 vejce velikosti M

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 15!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 2*

1. R#$e s)mrkví, cuketou a)vejcem

Nejprve oloupejte mrkev a$nakrájejte ji na tlustá kole!ka.
Ve v#t&ím hrnci rozeh'ejte olej a$na silném plameni doz-

latova orestujte maso (5–8$minut). Mezitím nakrájejte cibuli 
najemno. Maso vyndejte, plamen sni%te na mírn" a% st'ední 
stupe., do hrnce vlo%te cibuli a$restujte, dokud nezesklovatí 
(3–4$minuty). Poté p'idejte protlak a$restujte dal&í 1 minutu. 
Obsah hrnce následn# zalijte 3 litry vody a$p'idejte mrkev, 
tymián a$bobkové listy. Do hrnce také vra,te zpátky maso, 
plamen zvy&te na siln" stupe. a$vodu p'ive(te k$varu. Poté 
sni%te plamen na mírn" a% st'ední stupe. a$va'te 2–2,5$ho-
diny, dokud maso zcela nezm#kne.

Mezitím namo!te pohanku do 350 ml vody a$dejte ji do 
lednice.

Hotové maso s$mrkví zbavte !erstvého tymiánu a$bobko-
v"ch list) a$rozma!kejte vidli!kou. Poté p'imíchejte pohanku 
a$prova'te 8–10$minut na mírném plameni. Následn# nechte 
pokrm trochu vychladnout (cca$20$minut) a$podávejte.

*Po!et porcí p'ímo závisí na v"voji dít#te.

 — 300 g mrkve
 — 1 l$íce !epkového oleje
 — 200 g vep!ov#ch kostek na gulá*
 — 1 velká $lutá cibule
 — 1 l$íce raj'atového protlaku
 — 3 350 ml kojenecké vody
 — 5 g 'erstvého tymiánu (nebo 
1 l$i'ky su*eného)
 — 2 su*ené bobkové listy
 — 90 g pohankov#ch vlo'ek cel#ch

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 170!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 6*

2. Vep!ové maso s)mrkví a)pohankou

�

plnohodnotná bílkovina



54 559–12$m#síc) 9–12$m#síc)

1.

2.

3.

4.

5.



58 9–12$m#síc)58 599–12$m#síc) 9–12$m#síc)

Brambory a$mrkev zbavte slupky a$nakrájejte na stejn# velké 
men&í kousky. Poté je dejte do men&ího hrnce, zalijte vodou 
a$tu na silném plameni p'ive(te k$varu. Jakmile voda za!ne 
v'ít, plamen stáhn#te na mírn" a% st'ední stupe. a$va'te 
25–30$minut, dokud brambory a$mrkev nezm#knou. Obsah 
hrnce následn# rozmixujte nahrubo a$poté p'imíchejte 
pa%itku.

Mezitím obalte rybu v$tymiánu a$uva'te ji v$pá'e (15–
20$minut). Hotovou rybu rozm#ln#te vidli!kou a$podávejte 
s$rozmixovan"mi bramborami s$mrkví.

*Po!et porcí p'ímo závisí na v"voji dít#te.

 — 100 g syrov#ch brambor (varn# typ B)
 — 100 g mrkve
 — 500 ml kojenecké vody
 — 1 l$íce 'erstvé pa$itky (nasekané najemno)
 — 100 g filetu bílé tresky
 — 1 l$i'ka najemno nakrájeného 'erstvého 
tymiánu (nebo 0⁄1 l$i'ky su*eného)

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 30!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 3*

3. Podu*ená treska na bylinkách

Nejprve si oloupejte a$najemno nakrájejte cibuli.
Na st'edním plameni rozpalte pánev s$'epkov"m olejem. 

Jakmile bude olej rozpálen", vlo%te do pánve cibuli a$restujte 
3–4$minuty na st'edním plameni. Po uplynutí uvedeného !asu 
p'idejte mleté hov#zí maso a$restujte dal&ích 5–6$minut. Poté 
do pánve p'idejte bazalku, raj!ata a$vodu a$v&e spole!n# 
va'te 15–20$minut na st'edním plameni.

Mezitím si v$hrnci p'ive(te k$varu vodu, ve které budete 
va'it t#stoviny. V$moment#, kdy za!ne v'ít, vlo%te t#stoviny do 
hrnce, va'te 6–7$minut na st'edním plameni a$poté je sce(te.

A% bude masová sm#s hotová, vypn#te plamen, p'idejte do 
pánve t#stoviny, sm#s promíchejte a$podávejte.

*Po!et porcí p'ímo závisí na v"voji dít#te.

 — 50 g $luté cibule
 — 1 l$íce !epkového oleje
 — 150 g mletého hov"zího masa
 — 1 l$íce su*ené bazalky
 — 200 g krájen#ch raj'at z)konzervy
 — 350 ml kojenecké vody
 — 100 g libovoln#ch drobn#ch t"stovin 
(nap!íklad písmenek) v)suchém stavu

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 38!minut

Obtí(nost: st#ední
Po&et porcí: *

4. Va!ené hov"zí maso 
v)raj'atové omá'ce s)t"stovinami

plnohodnotná bílkovina

ryby

'elezo

�

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
M'(ete pou(ít &erstvou i!mra(enou rybu. 
Rozmrazujte bu+ del$í dobu v!lednici, nebo 
krátce v!mikrovlnné troub" na program 
rozmrazování. I!rozmra(ená ryba je skv"l)m 
zdrojem omega 3 a!6 mastn)ch kyselin.

plnohodnotná bílkovina
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Dávejte si pozor na mno(ství soli v!$unce. 
Vybírejte takovou, která není uzená a!má 
maximáln" 2 g soli na 100 g v)robku.

Mrkev oloupejte a$nakrájejte na ten!í kole!ka. Dejte ji 
do$st'edn# velkého hrnce, zalijte vodou a$tu na silném plameni 
p'ive(te k$varu. Poté plamen sni%te na mírn" a% st'ední stupe. 
a$va'te 20–25$minut, dokud mrkev zcela nezm#kne. Po uply-
nutí uvedeného !asu p'idejte hrá&ek a$va'te dal&í 3–4$minuty. 
Následn# sm#s sejm#te z$plamene a$rozmixujte dohladka 
ty!ov"m mixérem nebo ve stolním mixéru.
Nakonec si p'ipravte vykrajovátko ve tvaru mot"lka, z$&unky 
a$eidamu jím vykrájejte mot"lky a$podávejte.

*Po!et porcí p'ímo závisí na v"voji dít#te.
TIP: Pokud je pyré moc husté, p'idejte více vody. Pyré 

podávejte d#,átku s$pe!ivem.

 — 2 st!ední mrkve (2/ cca)80 g)
 — 700 ml kojenecké vody
 — 200 g 'erstvého hrá*ku (nebo mra$eného)
 — 100 g kvalitní plátkové ku!ecí 
*unky (min. 96)% masa)
 — 150 g plátkového eidamu (30)% tuku)

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 30!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 8*

1. Hrá*kové pyré s)mot#lky ze *unky a)s#ru

plnohodnotná bílkovina vápník

Jablka omyjte, zbavte jád'inc), nakrájejte na v#t&í kosti!ky 
a$dejte do st'edn# velkého hrnce. P'ilijte 700 ml kojenecké 
vody, p'idejte 1 celou sko'ici a$h'ebí!ky a$na vysokém pla-
meni p'ive(te k$varu. Poté plamen sni%te na mírn" a% st'ední 
a$jablka va'te 20–25$minut, dokud nejsou zcela m#kká.

Po prova'ení odeberte sko'ici a$h'ebí!ky a$obsah hrnce 
nakonec dohladka rozmixujte ty!ov"m mixérem nebo ve 
stolním mixéru.

*Po!et porcí p'ímo závisí na v"voji dít#te.
TIP: Pokud je p'esnídávka moc hustá, p'idejte více vody.

 — 3 men*í jablka (3/ 130 g)
 — 700 ml kojenecké vody
 — 1 celá sko!ice
 — 6 kousk& h!ebí'ku

2. Jable'ná p!esnídávka

���

P#íprava: 10!minut
Tepelná úprava: 25!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 8*

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Díky jednoduché domácí p#íprav" 
máte jistotu, (e se do p#esnídávky 
nedostane (ádn) p#idan) cukr a!va$e 
d"%átko jí skute&n" jenom ovoce.



Pyré odzvonilo! Kolem 1. roku va$eho batolete za&n"te servírovat jednotlivé 
slo(ky potravy samostatn". U( je nemusíte míchat a!mixovat, jídlo ukazujte 
spí$e v!celé své kráse a!pestrosti. Sna(te se nabízet jídla, co nejsou zcela 
horká, ale jen mírn" teplá. Dbejte na to, aby jídlo hezky vypadalo a!von"lo. 
/ím p#ita(liv"j$í bude, tím je v"t$í $ance, (e se do n"j va$e batole pustí. N"kdy 
k!tomu sta&í i!jídlo nemíchat (nap#.!nechat r)(i, maso a!zeleninu samostatn"). 
Nakrájejte ho na men$í kousky nebo vykrájejte do zajímav)ch tvar' (t#eba 
pomocí formi&ek na cukroví).

Jd"te p#íkladem. Kultura stolování je nesmírn" d'le(itá. Jezte sou&asn", ale 
ka(d) ze svého talí#e. Pokud vás d"%átko uvidí jíst zeleninu a!mlé&né v)robky, 
pravd"pobn" je „vezme na milost.“ P#i jídle by dít" nem"lo komíhat nohama, 
a!k!tomu by m"lo rukama dosáhnout na st'l v!úrovni hrudníku. Proto si dejte 
zále(et na v)b"ru stolku a!(idli&ky, které budou odpovídat jeho velikosti. Nádobí 
vybírejte nerozbitné a!dostate&n" t"(ké, abyste p#ede$li rozlévání. Pro men$í 
d"ti je vhodn"j$í misti&ka a!l(i&ka. Pro snadn"j$í úchop vybírejte krátkou l(i&ku 
i!vidli&ku. Od rozjedeného jídla neodcházejte. Pokud bude va$e batole chtít 

1–2!roky

od!stolu odejít, vysv"tlete mu, (e pozd"ji u( jídlo nedostane. Po jeho odchodu 
talí#ek s!jídlem odneste.

P#ed jídlem vynechejte v"t$í fyzickou námahu!– unavené dít" jí h'#. V(dy 
dodr(ujte 5 základních jídel denn" s!dostate&n)mi &asov)mi rozestupy. Jakékoliv 
jídlo podané „navíc“ sní(í chu% k!jídlu b"hem p#edem stanoveného re(imu.

MLÉKO A!MLÉ*NÉ V+ROBKY jsou nejlep$ím zdrojem vápníku, kvalitním 
zdrojem bílkovin a!slou(í i!jako podpora st#evního mikrobiomu. St#ídejte je!– 
jednou plnotu&né mléko, jindy tvaroh, s)r, kefír a!dal$í fermentované v)robky. 
Pestrost je, stejn" jako u!ostatních potravin, základ úsp"chu. Vynechte nízkotu&né 
a!slazené mlé&né v)robky, aby si d"%átko zbyte&n" nezvyklo na sladkou chu%.

MASO, DR,BE- A!RYBY jsou zdrojem bílkovin a!(eleza v!dob#e vst#ebatelné 
form" (hlavn" v!hov"zím mase). Maso servírujte 3*–4* t)dn" (cca!30–50 g, 
tedy 3–4 polévkové l(íce), ostatní dny dejte jako zdroji bílkovin p#ednost vejcím, 
mlé&n)m v)robk'm a!lu$t"ninám.

VEJCE ((loutek i!bílek) jsou d'le(it)m zdrojem bílkovin, vitamín' a!(eleza. T)dn" 
sta&í sníst 3–4 vejce. Vejce v$ak musí b)t v(dy dostate&n" tepeln" upravená.

ZELENINA m'(e b)t va#ená i!syrová. V)b"r a!zpracování p#izp'sobte tomu, jak 
umí va$e batole kousat. Ideální jsou 3 porce zeleniny denn", p#i&em( by jí v(dy 
m"lo b)t víc ne( ovoce. Syrového OVOCE dop#ejte d"%átku 2 nebo 1 men$í kus 
(celkov" denn" cca!100–120 g ovoce).

LU.T/NINY za#azujte do jídelní&ku minimáln" 1*, ale nejlépe 2* t)dn". Jsou 
v)born)m zdrojem bílkovin, kter) m'(e mít nespo&et podob (nap#íklad &o&ková 
polévka, hrachová ka$e nebo hummus).

TUKY jsou d'le(itou sou&ástí jídelní&ku. Ideální pro va$e batole jsou 
1–3!polévkové l(íce na den (do nich po&ítáme i!p#idan) tuk jako máslo na 
mazání nebo olej na va#ení).

OBILOVINY m'(ete hezky vyu(ít nap#íklad u!snídaní. Jsou toti( báje&n)m 
zdrojem energie, (eleza i!vitamín'.

PITN+ RE-IM (voda, slab) &aj, #ed"ná zeleninová $%áva, mléko) se odvíjí 
od váhy va$eho dít"te. Na 1 kg váhy po&ítejte 100 ml do 10 kg. Nad 10 kg 
p#ipo&ítejte 50 ml na ka(d) dal$í 1 kg (p#.: 15 kg dít" by m"lo denn" vypít 
1250 ml (pokud nemá hore&ky, pr'jmy nebo jiné obtí(e).

U% chci jíst sám



 
Stravování dít"te
Kolem 1. roku se sni(uje chu% k!jídlu, va$e d"%átko proto m'(e ztratit o!jídlo 
zájem. To, (e na jídlo „nemá &as“ nebo ho zkrátka nechce, je normální, i!kdy( 
ob&as frustrující. Nedivte se, kdy( sní jeden den velkou porci a!dal$í nebude 
chtít jíst tém"# v'bec. To p#ejde! Na vás je vydr(et a!nep#estávat nabízet pestrá 
jídla r'zn)ch chutí, konzistencí i!teplot. Nez'stávejte jen u!ka$ovité stravy, a% si 
zbyte&n" nezkomplikujete p#echod na pevnou stravu.

B"hem tohoto období je velice d'le(ité zam"#it se na pravidelnost jídel. Doma 
i!venku dodr(ujte &asové rozmezí mezi jednotliv)mi porcemi p#ibli(n" 3!hodiny. 
Usilujte o!5–6 porcí denn" (s!no&ní pauzou).

P#íprava pokrm'
Sm"le do va#ení, pe&ení, du$ení a!va#ení v!pá#e! Vyhn"te se sma(ení. Ne 
v$echno jídlo musíte tepeln" upravovat (nap#.!ovoce a!zeleninu). U( nemusíte 
pou(ívat kojeneckou vodu. Jídlo nesolte, nesla+te a!nedochucujte v)razn)m 
ko#ením. Va$e batole by si na v)razné chut" mohlo zvyknout a!pak odmítat 
základní stravu. Do jídla m'(ete p#idávat kapku #epkového oleje, másla, 
olivového oleje nebo jin)ch kvalitních tuk'. Jídlo m'(ete oh#ívat.

Jak velké porce servírovat? 

mléko a!mlé&né v)robky dohromady 300–500 ml

maso 1 porce = 30–50 g
obiloviny 1 porce = 3 hrne&ku (uva#ená 

obilovina) = 40–60 g
pe&ivo 1 porce 30–40 g (2–1 krajíc chleba)
zelenina 3 porce denn" (1 porce = 50 g)
ovoce 2 porce denn" (1 porce = 60 g)
vejce 3–4x t)dn" 1 vejce
lu$t"niny 1–2x t)dn" 3 hrne&ku (cca!30 g)
pitn) re(im cca!1–1,2 litru denn"

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Co dít"ti servírovat?
V$echny základní potraviny: mléko ve v"t$ím mno(ství (u!nekojen)ch d"tí 
300–500 ml mléka a!mlé&n)ch v)robk'!– nap#.!pokra&ovací formule, 
kravské tu&né mléko, jogurty, kefíry nebo tvaroh), bílek (3–4 celá vejce 
t)dn"), libová neuzená $unka, máslo, lu$t"niny, med (spí$e do pe&ení), ovoce 
a!zelenina, obiloviny a!p#ílohy, libové maso a!ryby (i!tu&n"j$í ryby jako 
nap#íklad losos a!tu,ák), smetanové s)ry a!s)r cottage.

Co vynechat?
S'l a!ko#ení, uzeniny, tavené s)ry a!párky, doslazované potraviny, 
ultrazpracované potraviny (nap#íklad su$enky, polotovary nebo konzervy), 
odtu&n"né potraviny, dochucovadla (p#. majonézy a!ke&upy), slazené 
nápoje, sma(ené pokrmy, o#echy a!semínka, ochucené mlé&né v)robky, 
smetanové zmrzliny a!su$ené ovoce.

JÍDELNÍ/EK (v!echny recepty najdete na dal!ích stránkách) 

• snídan": amarantová ka$e s!pe&en)m jablkem
• dopolední sva&ina: milkshake!– rozmixované jahody + maliny + kefír
• ob"d: &o&kové placi&ky s!koprov)m dipem z!jogurtu a!smetanového s)ru, 

raj&atov) salát
• odpolední sva&ina: „jednohubky“!– na kole&ka nakrájená okurka + kyti&ka 

vykrojená z!ku#ecí $unky (mohou p#ikusovat kousek chleba nebo rohlíku)
• ve&e#e: krajíc chleba s!mrkvovocelerovou pomazánkou
• 2. ve&e#e: mléko



10 nej&ast"j$ích chyb a!jak se jim vyhnout
 

1. Nepravidelnost stravování a!ujídání: Dodr(ujte v!jídle pravidelnost 
(5!porcí jídla denn", p#ípadn" druhá ve&e#e).

2. P#íli$ velké porce jídla: Va$e d"%átko u( tolik neroste, tak(e se jeho 
pot#eba energie razantn" nem"ní.

3. Dosolování a!doslazování pokrm': Se solí, ko#ením i!sladidly $et#ete, 
a%!si na n" d"%átko nezvykne a!pak neodmítá oby&ejné chut".

4. Zavád"ní nevhodn)ch potravin: Slazené jogurty, dezerty, limonády, 
sma(ené potraviny a!dal$í polo(ky ze seznamu nevhodn)ch potravin 
(str.!69) batole v'bec nepot#ebuje. Pokud si je bude v!obchod" vybírat, 
bu+te silní a!odolejte! Vy to zvládnete.

5. Malá pestrost jídla: D"%átku nabízejte co nejvíc r'zn)ch potravin 
a!kombinací chutí (t#eba ch#estové rizoto, pln"né papriky a!dal$í).

6. Jiné jídlo rodi&': Sna(te se jíst v$ichni to stejné. Pokud máte jiné jídlo 
a!dáte ho dít"ti ochutnat, hrozí, (e nebude chtít svoje.

7. Pokra&ování tekuté a!ka$ovité stravy: Servírujte konzistenci jako pro 
dosp"lého, jen dávejte pozor na riziko vdechnutí men$ích &ástí. D"%átko 
se musí nau&it kousat, tak mu k!tomu dávejte co nejvíc p#íle(itostí.

8. Nedostate&n) pitn) re(im: St#ídejte vodu, slab) &aj a!#ed"né zeleninové 
$%ávy. Obloukem se vyhn"te slazen)m nápoj'm.

9. Nedostatek mlé&n)ch v)robk': Do jídelní&ku za#azujte kefíry, jogurty 
i!s)ry. Mezi mlé&né produkty se po&ítá i!mate#ské mléko.

10. Nadbytek bílkovin a!vlákniny: Maso sta&í 3–4* t)dn", lu$t"niny 1–2* 
t)dn" a!k!tomu 3–4 vejce. Bílkovina nemusí b)t sou&ástí ka(dého jídla 
(sva&ina m'(e b)t klidn" jenom ovoce &i zelenina). Vláknina je nesmírn" 
d'le(itá!– ideáln" sta&í 5 g/den. U!d"tí star$ích nad 2!roky je poté 
mno(ství vlákniny dáno v"kem!– 1 g za ka(d) rok v"ku dít"te + 5 g 
vlákniny (p#.: 6leté dít" → 6 g + 5 g = 11 g vlákniny denn"). 
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Jahody jsou skv"lé v!kv"tnu a!&ervnu, kdy je najdete na sv)ch zahrádkách. Ur&it" ale kv'li této ka$i 
nemusíte shán"t jahody v!prosinci. Mimo sezónu vym",te jahody za jiné ovoce, které zrovna roste.

V$men&ím hrnci smíchejte r"%i s$mlékem, mlet"m mákem 
a$150 ml vody a$p'ive(te k$varu na vysokém plameni. 
Jakmile se sm#s za!ne va'it, ztlumte plamen na mírn" stupe. 
a$za$ob!asného míchání va'te 18–20$minut.

Mezitím omyjte a$na men&í m#sí!ky nakrájejte &vestky.
Jakmile r"%e v$hrnci zhoustne, odstavte ji z$plamene 

a$rozd#lte do 2 misek. Ka%dou porci ozdobte tvarohem, 
nakrájen"mi &vestkami a$kapkami medu a$podávejte.

 — 60 g bílé r#$e arborio v)suchém stavu
 — 300 ml plnotu'ného kravského mléka
 — 8 g mletého máku
 — 150 ml vody
 — 80 g 'erstv#ch *vestek
 — 70 g polotu'ného tvarohu z)vani'ky
 — 1,5 l$íce medu

P#íprava: 4!minuty
Tepelná úprava: 20!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 2

1. Mlé'ná r#$e se *vestkami a)mákem

plnohodnotná bílkovina vápník
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Mandle nedávejte mal)m d"tem, aby je nevdechly. Kakao pou(ívejte klasické holandské, které není 
doslazované (na rozdíl od slazen)ch kakaov)ch nápoj'). Holandské kakao je p#írodní antioxidant, 
tak(e pomáhá budovat imunitu. Jeho nadm"rné mno(ství ale m'(e zp'sobit zácpu, tak(e v$eho 
s!mírou.

R"%ové vlo!ky nasypte do men&ího kastrolu a$zalijte 150 ml 
mléka. Banán oloupejte, rozma!kejte v$misce pomocí vidli!ky 
a$p'idejte do kastrolu.

Obsah kastrolu pomalu zah'ívejte na mírném plameni 
4–6$minut za ob!asného míchání. Ke konci va'ení p'idejte 
mletou sko'ici, kakao a$tvaroh a$sm#s míchejte dal&ích 
30–60$sekund na mírném plameni. Poté kastrol odstavte 
z$plamene a$vzniklou ka&i p'endejte do misky.

Hotovou ka&i posypte plátkov"mi mandlemi a$podávejte.

 — 25 g r#$ov#ch vlo'ek cel#ch
 — 150 ml polotu'ného kravského mléka
 — 1 st!edního banánu (cca)50 g)
 — 2 l$i'ky mleté sko!ice
 — 5 g holandského kakaa
 — 20 g polotu'ného tvarohu z)vani'ky
 — 5 g loupan#ch plátkov#ch mandlí

P#íprava: 5!minut
Tepelná úprava: 7!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 1

3. R#$ová ka*e s)kakaem

plnohodnotná bílkovina vápník
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Kombinace sko#ice a!hru$ky zajistí p#irozenou sladkost pokrmu. Není tedy t#eba p#idávat dal$í cukr. 
Je to daleko lep$í varianta snídan" &i sva&inky ne( kupované sladké cereálie.

Do men&ího hrnce dejte mléko, vodu, k'í%aly a$d"ni a$va'te 
dom#kka na st'edním plameni (15–18$minut). Jakmile je d"n# 
m#kká, hrnec sejm#te z$plamene, vyndejte k'í%aly a$dejte je 
stranou a$zbyl" obsah hrnce rozmixujte dohladka. Poté hrnec 
vlo%te zpátky na plotnu, plamen zapn#te na mírn" stupe. 
a$p'isypte vlo!ky. Va'te 6–8$minut, dokud ka&e nezhoustne.

Po uplynutí uvedeného !asu p'idejte 50 g polotu!ného 
tvarohu a$sm#s prova'te cca$1 minutu na mírném plameni. 
Poté plamen vypn#te a$ka&i rozd#lte do misek.

 — 300 ml polotu'ného mléka
 — 100 ml vody
 — 5 g jable'n#ch k!í$al
 — 50 g libovolné d#n" (zbavené 
slupky a)nastrouhané nahrubo)
 — 60 g je'n#ch vlo'ek jemn#ch
 — 100 g polotu'ného tvarohu
 — 1,5 l$i'ky d#%ového oleje (m&$ete vynechat)

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 27!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 2

2. D#%ová ka*e s)k!í$alami

plnohodnotná bílkovina

vápník
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Fermentovan)m potravinám je v!dne$ní dob" v"nována velká pozornost, a!to právem. Jedná se o!p#írodní 
probiotika. Díky nim se toti( do st#eva dostávají „hodné“ bakterie, které napomáhají správnému za(ívání, 
ale i!budování imunity. Proto jsou vhodné i!pro ty nejmen$í d"ti.

Nejprve uva'te amarant: Do st'edn# velkého rendlíku nalijte 
vodu s$mlékem a$p'ive(te k$varu. Poté p'isypte amarant, 
plamen sni%te na mírn" stupe. a$va'te 30–35$minut dom#kka.

Zatímco se amarant va'í, nakrájejte jablko na malé kosti!ky 
a$v$men&í pánvi roztopte na mírném plameni máslo. Plamen 
zvy&te na st'ední stupe., vho(te do pánve jablko a$h'ebí!ek 
a$pomalu restujte 2–3$minuty dozlatova.

Po uva'ení amarant odstavte z$plamene a$do sm#si 
p'imíchejte tvaroh a$kefír. Podávejte s$pe!en"m jablkem.

TIP: K$jablku na pánev p'idejte / l%i!ky sko'ice.

 — 50 ml vody
 — 180 ml polotu'ného mléka  
(m&$ete nahradit libovoln#m rostlinn#m)
 — 30 g amarantu v)suchém stavu
 — 80 g libovolného jablka (1 men*í kus)
 — 5 g másla
 — 3 h!ebí'ky
 — 40 g plnotu'ného tvarohu
 — 2 l$íce kefíru

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 38!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 1

4. Amarantová ka*e s)pe'en#m jablkem

plnohodnotná bílkovina vápník

fermentovaná potravina
fermentovaná potravina
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
1 porce pomazánky = 25 gram' vzniklé sm"si.

Mrkev, celer a$jablko nastrouhejte najemno, vejce nahrubo. 
V&e dejte do st'edn# velké mísy, zakápn#te citronovou &,ávou 
a$promíchejte. Ke sm#si p'idejte smetanov" s"r, plnotu!nou 
ho'!ici a$dochu,te solí a$pep'em. V&e promíchejte a$m)%ete 
podávat.

Tipy na servírování: Podávejte se zeleninou a$celozrn-
n"m pe!ivem nebo krekry.

 — 40 g mrkve
 — 80 g bulvového celeru
 — 40 g libovolného jablka
 — 2 vejce velikosti M (uva!ená natvrdo)
 — 1 l$íce citronové *3ávy
 — 90 g smetanového s#ru (typu Lu'ina)
 — 1 l$i'ka plnotu'né ho!'ice
 — s&l
 — pep!

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 0!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 15

1. Mrkvovocelerová pomazánka

plnohodnotná bílkovina vápník

1.
2.

3.

4.
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
S!quesadillami po&kejte, a( bude dít" um"t 
dob#e kousat. Jinak by mu toto jídlo kv'li 
k#upavosti tortillek mohlo d"lat problém.

Nejprve nakrájejte brokolici a$raj!ata na malé kousky 
a$smíchejte je v$men&í misce.

P'ipravte si pánev, do které nejlépe sedí tortilla, a$na$mír-
ném plameni ji zah'ejte. Poté na pánev dejte tortillu, na ni 
rozprost'ete / s"ru a$/ sm#si raj!at a$brokolice a$opékejte 
1–2$minuty na mírném plameni. S"r se rozpustí a$tortilla 
se ope!e dozlatova. Poté hotovou tortillu p'elo%te nap)l 
a$p'itla!te va'e!kou, aby se s"r rozprost'el a$tortilla se 
p'ilepila. Sundejte z$pánve, nechte cca$5$minut vychladnout, 
rozkrojte na 3–4 kusy a$podávejte.

Tip na servírování: Podávejte s$jogurtov"m dipem 
s$bylinkami.

 — 100 g 'erstvé brokolice
 — 2 st!ední masitá raj'ata (2/ cca)100 g)
 — 4 celozrnné p*eni'né tortilly (Ø 20 cm)
 — 300 mozzarelly (nastrouhané nahrubo)

P#íprava: 10!minut
Tepelná úprava: 8!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 8

3. Quesadilly

plnohodnotná bílkovina vápník

Nejprve si ve v#t&ím hrnci p'ive(te k$varu na vysokém stupni 
plamene osolenou vodu.

Jakmile za!ne voda v'ít, vlo%te do hrnce kolínka, která 
na vysokém stupni plamene va'te 14–15$minut. Po uva'ení 
kolínka sce(te a$zchla(te pod tekoucí studenou vodou.

Následn# p'edeh'ejte troubu na 200–205 °C a$p'ipravte 
si silikonovou formu na muffiny.

Mezitím v$men&ím rendlíku p'ipravte be&amel. Na mírném 
plameni nechte rozpustit máslo, poté zasypte moukou 
a$2–3$minuty míchejte. P'ilijte 100 ml mléka a$pomocí 
metli!ky míchejte dohladka na mírném plameni tak, aby 
mouka nevytvo'ila hrudky. Poté p'ilijte zbyl"ch 300 ml mléka 
a$míchejte dohladka 4–6$minut na mírném plameni, dokud 
sm#s nezhoustne a$neztratí „mou!nou“ chu,. Nakonec 
p'isypte nahrubo nastrouhan" !edar a$nechte cca$1 minutu 
rozpustit na mírném plameni. Poté odstavte z$plamene.

Do v#t&í mísy vlo%te zchladlá kolínka spole!n# s$p'iprave-
n"m be&amelem, hrá&kem a$najemno najemno nakrájenou 
brokolicí. Dochu,te solí a$pep'em a$promíchejte. Vzniklou 
sm#sí napl.te silikonovou formu na muffiny a% po okraj 
a$pe!te p'i 200–205 °C 25–30$minut.

Po upe!ení formu vyjm#te z$trouby, muffiny nechte zhruba 
15$minut chladnout ve form#, poté vyklopte a$podávejte.

TIP: Pokud nemáte silikonovou formu, m)%ete pou%ít 
klasickou formu na muffiny, kterou p'ed pe!ením sta!í jen 
vymazat máslem a$vysypat &paldovou moukou nebo vylo%it 
ko&í!ky na muffiny.

Místo brokolice lze pou%ít i$kv#ták nebo rozmra%en" 
a$vody zbaven" &penát.

 — 200 g celozrnn#ch *paldov#ch 
t"stovin (kolínek) v)suchém stavu
 — 50 g másla
 — 50 g celozrnné *paldové mouky hladké
 — 400 ml polotu'ného kravského mléka
 — 120 g 'edaru (nastrouhaného nahrubo)
 — 80 g mra$eného hrá*ku  
(lze nahradit 'erstv#m)
 — 100 g 'erstvé brokolice (rozebrané 
na r&$i'ky a)nakrájené najemno)
 — s&l
 — pep!

4. T"stovinové muffiny

�

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 45!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et kus': 12

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Na ve&e#i &i ob"d podávejte 2 muffiny 
na 1 porci. Na sva&inku na h#i$t" pak 
posta&í 1 muffin.

plnohodnotná bílkovina vápník
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Hov"zí maso je v)born)m zdrojem (eleza. 
-elezo slou(í ke správné krvetvorb". Nejlépe 
se vst#ebává z!(ivo&i$n)ch potravin!– tedy 
práv" hov"zího masa nebo t#eba vnit#ností.

Nejprve oloupejte celer a$mrkev a$nakrájejte je na men&í 
kosti!ky. Cibuli nakrájejte nahrubo.

Ve velkém hrnci rozeh'ejte olej a$na silném plameni ores-
tujte kousky steaku, aby se zatáhly (3–4$minuty). Poté steak 
vyndejte a$dejte stranou. Plamen sni%te na mírn" a% st'ední 
stupe. a$v$hrnci orestujte mrkev, cibuli a$celer (3–4$minuty). 
P'idejte protlak a$tymián a$restujte dal&í 1 minutu. Následn# 
p'idejte maso, d"ni a$bobkové listy a$zalijte v"varem. Hrnec 
p'iklopte pokli!kou a$v&e va'te 2–2,5$hodiny na mírném 
plameni (nebo dokud maso nebude krásn# m#kké a$obsah 
hrnce nezhoustne).

Nakonec sm#s v$hrnci rozma!kejte na ka&i, dochu,te solí, 
posypejte petr%elovou natí a$podávejte.

Tip na servírování: Podávejte s$r"%í (cca$30 g v$suchém 
stavu na 1 porci).

 — 100 g bulvového celeru
 — 2 velké mrkve (2/ 110 g)
 — 1 velká $lutá cibule (cca)110 g)
 — 1 l$íce !epkového oleje (nebo 
jiného rostlinného)
 — 500 g libového hov"zího steaku 
(nakrájeného na kostky)
 — 1 l$íce raj'atového protlaku
 — 1 l$íce najemno nakrájeného 'erstvého 
tymiánu (nebo 1 l$i'ka su*eného)
 — 500 g máslové d#n" (oloupané 
a)nakrájené na kosti'ky)
 — 2 su*ené bobkové listy
 — 1 l velmi málo slaného hov"zího 
v#varu (nebo zeleninového)
 — 2 l$íce 'erstvé petr$elové nat" 
(nasekané najemno)
 — s&l

P#íprava: 35!minut
Tepelná úprava: 2!hodiny 40!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 15

Pomalu va!ená hov"zí sm"s

plnohodnotná bílkovina vápník
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Nejprve si p'edeh'ejte troubu na 190 °C a$plech vylo%te 
pe!icím papírem.

Ku'ecí prsa o!ist#te a$nakrájejte na 8 stejn# velk"ch 
podlouhl"ch kousk) („strips)“). Poté v$mixéru najemno 
rozmixujte strouhanku a$vlo!ky. Tuto sm#s p'endejte do v#t&í 
hluboké misky, p'idejte parmazán, papriku a$s)l a$d)kladn# 
promíchejte. V$druhé, men&í misce rozklepn#te vejce a$spo-
le!n# s$mlékem ho roz&lehejte vidli!kou. Nakrájená ku'ecí 
prsa obalte nejprve v$suché sm#si, poté ve vejci a$následn# 
op#t v$suché sm#si. Takto obalené kousky vyskládejte 
na$p'ipraven" plech.

Poté nakrájejte brokolici na men&í kousky a$mrkev na$hranolky. 
Dejte na plech, osolte a$zakápn#te 'epkov"m olejem. V&e pe!te 
25–28$minut p'i 185–190 °C. Následn# odeberte brokolici, 
zvy&te teplotu na 230 °C a$pe!te dal&ích 5–7$minut dozlatova.

Tipy na servírování: Podávejte s$jogurtov"m dipem 
s$bylinkami a$jako p'ílohu zvolte r"%i nebo va'ené brambory 
(80–100 g uva'eného mno%ství na porci).

 — 400 g ku!ecích prsou
 — 50 g kuku!i'né strouhanky
 — 30 g ovesn#ch vlo'ek jemn#ch (bezlepkov#ch)
 — 40 g parmazánu (nastrouhaného najemno)
 — 1 l$i'ky mleté sladké papriky
 — 1 vejce velikosti M
 — 3 l$íce polotu'ného mléka (nebo 
libovolného rostlinného)
 — 300 g brokolice
 — 2 velké mrkve (2/ 130 g)
 — 1 l$íce !epkového oleje
 — s&l

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 35!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 12

Parmazánové ku!e se zeleninou

plnohodnotná bílkovina vápník
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Nezapomínejte, (e ryby by se v!jídelní&ku 
d"tí i!dosp"l)ch m"ly objevovat nejlépe 2* 
do t)dne. Pokud nemáte mo(nost koupit 2* 
t)dn" &erstvou rybu, je konzervovaná ryba 
stále lep$í ne( (ádná.

Do v#t&í mísy najemno nastrouhejte brambory a$mrkev.
Cuketu nastrouhejte nahrubo, osolte a$nechte pustit vodu.
Mezitím propasírujte !esnek a$cibuli nakrájejte najemno.

Brambory s$cuketou a$mrkví poté zbavte p'ebyte!né teku-
tiny, smíchejte s$vejcem, tu.ákem, moukou, cibulí a$!esnekem 
a$dochu,te solí a$pep'em.

Následn# v$nep'ilnavé pánvi rozeh'ejte olej. Na pánev 
tvarujte placi!ky (vyjde 12 men&ích kus)) a$opékejte 1–2$mi-
nuty z$ka%dé strany na st'edním plameni.

TIP: Podávejte s$dipem ze zakysané smetany a$!erstv"ch 
bylinek.

 — 500 g syrov#ch brambor (varn# typ C)
 — 100 g mrkve
 — 100 g cukety
 — 1 strou$ek 'esneku
 — 1 malá $lutá cibule (cca)80 g)
 — 1 vejce velikosti M
 — 185 g tu%áka ve vlastní *3áv" (scezeného)
 — 100 g bílé *paldové mouky hladké
 — 2 l$íce !epkového oleje
 — s&l
 — pep!

P#íprava: 25!minut
Tepelná úprava: 10!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et kus': 12

Tu%ákovobramborové karbanátky

971–2$roky

plnohodnotná bílkovina ryba



Pamatujete pravidla z!p#edchozích kapitol? Po#ád platí! Va$e dít" by stále m"lo 
jíst u!stolu s!rodinou, z!talí#ku nebo misky a!s!p#íborem (s!krat$í rukojetí pro lep$í 
zacházení). V! tomto období se z! va$eho d"%átka m'(e stát vybírav) strávník. 
M'(e za&ít preferovat n"které druhy jídel (jako nap#íklad t"stoviny s! ke&upem 
nebo suchou r)(i), odmítat ur&ité potraviny (t#eba masa, zeleninu a!ovoce), jíst 
malé porce, preferovat pití (i!p#esnídávky) p#ed jídlem nebo odmítat ochutnávat 
nové druhy pokrm'.

I! zde platí pravidlo: „Vytrvat“. Dít" do jídla nenu%te, ale zárove, dodr(ujte 
pravidla. Jakmile si dít" sedne ke stolu do (idli&ky a!dostane jídlo, m"lo by ho 
do 20–30!minut sníst. S!mal)m nepo#ádkem kolem po&ítejte a!rozhodn" se ním 
nenechte vyvést z!míry. A( dít" #ekne, (e u( je po jídle, ukli+te zbytky a!s!dal$ím 
jídlem &ekejte a( do sva&iny. Vyvarujte se typického: „Ty jsi nesn"dl ob"d, tak tady 
má$ aspo, banán, abys nem"l hlad.“ Pokud si dít" navykne, (e nemusí jíst ob"d 
a!p#esto poté dostane potravinu, kterou má rádo, nikdy ho nenau&íte dojídat.

Stále se sna(te upevnit re(im snídan"–sva&ina–ob"d–sva&ina–ve&e#e. Mezi 
jídly by m"ly b)t asi t#íhodinové rozestupy (s! no&ní pauzou). Nezavád"jte do 

2–6!let

jídelní&ku dobr'tky, kter)mi byste va$e dít" odm",ovali za dojedené jídlo. Sna(te 
se, a% jídlo vypadá i!voní lákav". Nové potraviny za#azujte nenásiln" a!zajímav". 
Naservírujte je na oblíben) talí#ek, poskládejte je do oblíben)ch tvar' zví#átek 
nebo kyti&ek. Stejn)m zp'sobem je m'(ete p#ipravit i!sob"!– pokud jídlo vy jako 
rodi&e sníte s! chutí a! radostí, zajistíte tím nejlep$í motivaci pro va$eho malého 
jedlíka. Dít" zapojte do p#ípravy i!následného úklidu. /ím d#íve bude pomáhat 
s!obojím, tím lépe.

Pravd"podobn" te+ trávíte více &asu na h#i$tích, procházkách a!v!parcích, (e? 
P#ed ka(dou v)pravou za dobrodru(stvím se pokuste p#ipravit domácí sva&iny. 
Jsou daleko zdrav"j$í, v)(ivn"j$í a!ve finále i!levn"j$í alternativou toho, co byste 
koupili v! obchod", bufetu! apod. Obecn" usilujte o! to, aby v! jídelní&ku va$eho 
dít"te (i!vás) p#eva(ovala domácí strava, nad kterou máte mnohem lep$í p#ehled.

 
MLÉKO A!MLÉ*NÉ V+ROBKY st#ídejte. Kefír, acidofilní mléko, jogurt, podmáslí, 
s)ry… mo(ností máte spoustu, tak je nezapome,te kombinovat. U!s)r' si dejte 
pozor na obsah soli a!p#idaná ko#ení. Volte mno(ství tuku v!su$in" okolo 30–
40! %. V$echny mlé&né produkty jsou báje&n)m zdrojem vápník' a! skv"lou 
prevencí osteoporózy v!dosp"lém v"ku, podporují st#evní mikrobiom, obsahují 
bílkoviny a!skv"le zasytí.

MASO, DR,BE- a! RYBY jsou d'le(it)m zdrojem plnohodnotn)ch bílkovin 
a!(eleza v!dob#e vst#ebatelné form" (hlavn" v!hov"zím mase). Ryby jsou zdrojem 
d'le(it)ch omega-3 a! omega-6 mastn)ch kyselin, jódu a! dal$ích minerál'. 
Nemusí b)t v(dy &erstvé, po&ítají se i!mra(ené a!konzervované.

VEJCE jsou skv"l)m zdrojem bílkovin, vitamín' a! (eleza. Nevnímejte je jako 
stra$áky plné cholesterolu!– ano, obsahují ho, ale v!mno(ství, kterého se v'bec 
nemusíte bát. Ve vejcích je navíc lecitin, jen( pomáhá sni(ovat hladinu cholesterolu 
v!krvi. Va$emu dít"ti tak m'(ete bez obav dop#át 3–5 vajec t)dn".

ZELENINA by se m"la v!jídelní&ku va$eho dít"te objevovat 3* denn" a!ideáln" 
by m"la b)t sezónní. Mno(ství neomezujte. Pokud va$e dít" sní zeleniny hodn" 
a!zárove, si dop#eje maso a!p#ílohu, máte vyhráno. OVOCE servírujte 2* denn" 
(po cca!60–90 g).

PE*IVO m'(ete st#ídat. Na 1 porci po&ítejte 1 krajíc chleba (cca! 30–50 g). 
Za#azujte i!celozrnné pe&ivo, ale to z!bílé mouky &ast"ji.

LU.T/NINY do jídelní&ku zakomponujte minimáln" 1*, ale nejlépe 2* t)dn".
Na 1 porci po&ítejte cca!2 hrne&ku (3–5 l(ic) va#en)ch lu$t"nin.

Poj'me
va$it spolu



Na TUKY nezapomínejte. Ideální jsou 3 polévkové l(íce na den (do nich po&ítejte 
i!p#idan) tuk, jako t#eba máslo na mazání nebo olej do va#ení).

OBILOVINY jsou ideální sou&ástí snídaní. Jsou cenn)m zdrojem energie, (eleza 
a!vitamín'. V!rámci 1 porce po&ítejte s!cca!3–2 hrnku va#en)ch obilovin (80 100 g 
va#ené r)(e &i t"stovin nebo 120 g knedlíku). Za#azujte je b"hem dne 4–5krát. 
V(dy by m"ly b)t sou&ástí hlavního jídla a!v!1 nebo obou sva&inkách.

PITN+ RE-IM se odvíjí od váhy va$eho dít"te a!m"l by se skládat hlavn" z!vody, 
p#ípadn" ze slabého &aje, #ed"né zeleninové $%ávy nebo mléka. Na 1 kg váhy 
po&ítejte 100 ml do 10 kg. Nad 10 kg p#ipo&ítejte 50 ml na ka(d) dal$í 1 kg (p#.: 15 kg 
dít" by m"lo denn" vypít 1250 ml (pokud nemá hore&ky, pr'jmy nebo jiné obtí(e). 
Jestli má dít" zácpu nebo ho bolí hlava, &asto je to známkou nedostatku tekutin.

Jak velké porce servírovat?

mléko a!mlé&né v)robky 2–3 porce denn", 1 porce = 125–
180 ml

maso 3–4x t)dn", 1 porce = 40–70 g
obiloviny 1 porce = cca!2 hrne&ku = 80–100 g 

(va#ené)
pe&ivo 1 porce = 30–50 g
zelenina 3 porce denn", 1 porce = 60–80 g
ovoce 2 porce denn", 1 porce 60–90 g
vejce 3–5x do t)dne 1 vejce
ryby 1–2x t)dn" 1 porce = 70–100 g
lu$t"niny 1–2x t)dn", 1 porce 50–70 g
pitn) re(im cca!1,5 litru denn"

JÍDELNÍ/EK (v!echny recepty najdete na dal!ích stránkách) 

• snídan": jogurt, domácí granola a!hru$ka
• dopolední sva&ina: celozrnná houska s!vají&kovou pomazánkou a!k!tomu do 

krabi&ky &ervená paprika
• ob"d: v)var se zeleninou a!nudlemi, pe&ené ku#e s!bulgurov)m salátem
• odpolední sva&ina: banánová zmrzlina s!tvarohem a!bor'vkami
• ve&e#e: &o&ková polévka se zázvorem, mal) zeleninov) salátek
• 2. ve&e#e: nakrájen) meloun (malá misti&ka)

 
 
 

 

 
 
 
 

Co dít"ti servírovat?
Neochucené mlé&né v)robky, &erstvé s)ry, zrající s)ry (mén" tu&né), 
smetanové s)ry, libovou neuzenou $unku, o#echy a!semena, ve$keré ovoce, 
zeleninu v$eho druhu, masa (libová a!ob&as i!tu&n"j$í), ryby (sladkovodní, 
mo#ské, v)jime&n" i!krevety), &istou vodu nebo vodu ochucenou ovocem 
a!bylinkami, &aje, ko#ení na dochucení pokrm' (nat" a!&erstvé/su$ené 
bylinky), r'zné druhy obilovin i!p#íloh (nap#íklad bulgur, quinoa, amarant, 
pohanka a!$palda).

Co vynechat?
Uzeniny a!sma(ené pokrmy, sladké pe&ivo, sladkosti, proteinové v)robky, 
tavené s)ry, ochucená pomazánková másla, hotové pomazánky, 
jednotvárné p#ílohy, snída,ové cereálie, slazené kakaové nápoje 
a!ochucená mléka, ochucené mlé&né v)robky a!sladké pomazánky.



10 nej&ast"j$ích chyb a!jak se jim vyhnout 
1. Podpora ve vybíravosti: Nenabízejte jiné alternativy, kdy( dít" jídlo 

odmítne. Respektujte rozhodnutí jídlo nejíst, ale neposkytujte jinou 
variantu nebo sva&inku, která by dít" mohla odradit od dal$ího jídla.

2. Nákup rychlého ob&erstvení: Sva&inky i!hlavní jídla se sna(te 
p#ipravovat doma. Párky v!rohlíku, su$enky, zmrzliny a!ty&inky va$emu 
dít"ti nedají moc dobrého.

3. Sladké cereálie na snídani: Obilné ka$e a!dal$í alternativy z!na$í 
kucha#ky va$e dít" zasytí a!dodají mu cenné látky. To se o!sladk)ch 
cereáliích #íct nedá.

4. Sladké tekutiny: Voda, #ed"ná zeleninová $%áva nebo neslazen) &aj splní 
sv'j ú&el. Zárove, nekazí zuby a!nemají v!sob" zbyte&né kalorie.

5. Servírování „zdrav)ch superpotravin“: Instantní chia ka$e, o#í$kové 
müsli su$enky nebo zapékané müsli nechte v!obchod". Na t"chto 
superpotravinách není nic super. Lépe ud"láte, kdy( dít"ti p#ipravíte 
sva&inku z!následujících stran.

6. Proteinové v)robky: Bílkovin má va$e d"%átko v!jídelní&ku dost. Proteinové 
v)robky v'bec nejsou p#izp'sobené jejich t"lí&k'm a!pot#ebám. P#ete(ují 
toti( jejich ledviny a!mohou se podílet na rozvoji obezity.

7. P#íli$ velké porce pro d"ti: Od 2. roku pou(ívejte k!ur&ení velikosti porcí 
velikost dlan". (viz!str.!16 a!17)

8. Absence zeleniny a!ovoce: Dít"ti nabízejte zeleninu i!ovoce, a!pokud je 
nechce, nevzdávejte se.

9. Nedostatek zakysan)ch mlé&n)ch v)robk': Do jídelní&ku za#azujte 
kefíry, acidofilní mléka, jogurty a!dal$í typy podobn)ch v)robk'.

10. Malá pestrost potravin: Nezapomínejte do jídelní&ku za#azovat ryby, 
lu$t"niny a!r'zné obiloviny (nap#íklad bulgur, pohanku, quinou &i jáhly). 



106 1072–6$let 2–6$let

 — 30 g celozrnné *paldové krupice jemné
 — 0/1 l$i'ky mleté sko!ice + *petka na ozdobení
 — 250 ml plnotu'ného kravského mléka
 — 1 l$íce másla (cca)15 g)

1. (paldová krupicová ka*e

�

P#íprava: 10!minut
Tepelná úprava: 9!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 1

Do malého hrnce nasypte krupici a$*/0 l%i!ky mleté sko'ice 
a$p'ilijte 250 ml plnotu!ného mléka. Va'te na mírném plameni 
8–9$minut, dokud sm#s nezhoustne.

Poté hrnec sundejte z$plamene. Uva'enou krupici dejte 
do$hlub&í misky, navrch dejte 1 l%íci másla a$nechte jej rozpustit.

Hotovou krupicovou ka&i posypte &petkou mleté sko'ice 
a$podávejte.

 — 230 ml polotu'ného kravského mléka
 — 30 g hrubé kuku!i'né krupice
 — 2 l$i'ky mletého kardamomu
 — 60 g polotu'ného tvarohu z)vani'ky
 — 1 l$i'ka medu
 — 30 g grepu (oloupaného 
a)nakrájeného na m"sí'ky)
 — 30 g pomeran'e (oloupaného 
a)nakrájeného na m"sí'ky)

2. Kuku!i'ná ka*e s)kardamomem, 
grepem a)pomeran'em

P#íprava: 3!minuty
Tepelná úprava: 5,5!minuty

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 1

Do men&ího hrnce nalijte 230 ml mléka a$za!n#te zah'ívat 
1,5$minuty na st'edním plameni. Poté do hrnce p'imíchejte 
kuku'i!nou krupici a$mlet" kardamom a$za stálého míchání 
va'te 4$minuty na st'edním plameni.

Vzniklou ka&i po uva'ení p'emíst#te do misky a$ozdobte 
tvarohem, 1 l%i!kou medu, m#sí!ky grepu a$pomeran!e 
a$podávejte.

��

plnohodnotná bílkovina vápník

1.

2.

3.

4.



110 1112–6$let 2–6$let

1.

2.

3.

4.



114 2–6$let 2–6$let 115

Nejprve si najemno nakrájejte cibuli a$!esnek. Poté ve 
v#t&ím hrnci rozeh'ejte olej a$na mírném a% st'edním plameni 
orestujte cibuli (3–4$minuty). P'idejte !esnek a$italské ko'ení 
a$restujte dal&ích 30–60$sekund. V&e zalijte v"varem, p'isypte 
!ernou !o!ku a$p'idejte sko'ici a$bobkov" list. Plamen poté 
zvy&te na siln" stupe. a$v"var p'ive(te k$varu. Jakmile za!ne 
v'ít, plamen sni%te na st'ední a$va'te 10$minut. Následn# p'i-
dejte brokolici a$va'te dal&ích 5$minut. Po uplynutí uvedeného 
!asu p'idejte kv#ták a$va'te 10–12$minut dom#kka. Jakmile 
bude zelenina m#kká, stáhn#te hrnec z$plamene a$vyndejte 
sko'ici a$bobkov" list. P'idejte mu&kátov" o'í&ek a$v&e 
rozmixujte ty!ov"m mixérem dohladka. Pokud je polévka moc 
hustá, p'ilévejte v"var do po%adované konzistence.

TIP: Do polévky m)%ete p'idat také s)l, ale pouze v$malém 
mno%ství.

 — 2 st!ední $luté cibule (2/ 100 g)
 — 6 strou$k& 'esneku
 — 2 l$íce olivového oleje
 — 1 l$i'ka su*ené sm"si italského ko!ení
 — 1,5 l zeleninového v#varu (+ 100–200 ml 
navíc ke zjemn"ní polévky po rozmixování)
 — 50 g 'erné 'o'ky v)suchém stavu
 — 1 celá ty'inka sko!ice
 — 1 su*en# bobkov# list
 — 400 g r&$i'ek brokolice
 — 200 g r&$i'ek kv"táku
 — 2 l$i'ky mu*kátového o!í*ku 
('erstv" nastrouhaného)

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 30!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 10

3. Brokolicovokv"táková polévka

lu%t#nina

Nejprve o!ist#te mrkev, bramboru a$celer a$nakrájejte je 
na kostky. Cibuli o!ist#te a$nakrájejte nahrubo. Ku'ecí prsa 
nakrájejte na malé kousky (tak akorát na l%i!ku).

Ve st'edn# velkém hrnci rozeh'ejte olej a$1–2$minuty 
na$n#m restujte cibuli na mírném plameni. Poté plamen zvy&te 
na st'ední stupe., p'idejte mrkev, bramboru a$celer a$restujte 
3–4$minuty. Následn# v&e zalijte v"varem a$va'te do zm#k-
nutí zeleniny (20–25$minut na st'edním plameni).

Jakmile bude zelenina uva'ená, ty!ov"m mixérem obsah 
hrnce rozmixujte dohladka, vra,te na st'ední plamen a$p'idejte 
nakrájené ku'ecí maso. Va'te za ob!asného míchání (aby se 
spodek hrnce nep'ichytil) 15–20$minut, dokud maso nebude 
zcela uva'ené.

Mezitím v$druhém men&ím hrnci p'ive(te k$varu osolenou 
vodu, p'idejte t#stoviny a$va'te 10–12$minut nebo dle návodu 
na obalu.

Hotovou polévku s$ku'ecím masem smíchejte s$t#stovinami 
a$podávejte.

 — 1 v"t*í mrkev (cca)80 g)
 — 1 st!ední syrová brambora (varn# typ B)
 — 200 g bulvového celeru
 — 1 st!ední $luté cibule
 — 500 g ku!ecích prsou
 — 1 l$íce !epkového oleje
 — 700 ml zeleninového v#varu
 — 200 g libovoln#ch celozrnn#ch 
polévkov#ch t"stovin v)suchém stavu

4. Hustá zeleninová polévka s)t"stovinami

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 50!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 8

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Polévka je hustá a!sytá!– ideální 
na ve&e#i. Není pot#eba ji( (ádné 
pe&ivo, proto(e polévka má v$e, co 
dít" pot#ebuje!– komplexní sacharidy, 
bílkoviny i!zdravé tuky.

plnohodnotná bílkovina
���

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
1 porce se hodí jako polévka 
podávaná p#ed hlavním jídlem. 
Pokud nandáte dít"ti polévky trochu 
více a!doplníte ji t#eba chlebem 
namazan)m lu&inou, máte hezkou 
ve&e#i.
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Nejprve si p'ipravte 5 nanukov"ch forem o$objemu cca$70 ml.
Ve&keré ingredience dejte do mixéru, rozmixujte dohladka 

a$formi!ky napl.te vzniklou sm#sí. Napln#né nanukové formy 
dejte minimáln# na 4$hodiny zmrazit.

Po zmrazení ihned podávejte.

 — 150 g mra$en#ch nebo 'erstv#ch 
t!e*ní bez pecek
 — 100 g bílého jogurtu (3,5)% tuku)
 — 15 g holandského kakaa (lze 
nahradit karobem)

P#íprava: 7!minut (+ 4!hodiny chladnutí)
Tepelná úprava: 0!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et kus': 5

Kakaovot!e*%ová zmrzlina

Nejprve si p'ipravte 6 nanukov"ch forem o$objemu cca$70 ml.
Banány oloupejte, dejte do vy&&í nádoby spolu s$tvarohem 

a$100 ml mléka a$rozmixujte dohladka. Poté p'imíchejte 
bor)vky a$vzniklou sm#sí napl.te nanukové formy.

Napln#né nanukové formy dejte minimáln# na 4$hodiny 
zmrazit.

Po zmrazení ihned podávejte.

 — 2 st!ední zralé banány (2/ cca)120 g)
 — 150 g polotu'ného tvarohu z)vani'ky
 — 100 ml polotu'ného kravského mléka
 — 20 g 'erstv#ch nebo mra$en#ch bor&vek

P#íprava: 7!minut (+ 4!hodiny chladnutí)
Tepelná úprava: 0!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et kus': 6

Banánovotvarohová zmrzlina s)bor&vkami

pozor sladkost

pozor sladkost

plnohodnotná bílkovina

vápník

��

��
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Vejce jsou skv"l)m zdrojem dob#e 
straviteln)ch bílkovin a!tuk'. Obsahují sice 
cholesterol, kter) b)vá velk)m stra$ákem, 
ale pokud si budete hlídat jejich mno(ství 
(cca!3–5 ks/t)den), nemusíte se ni&eho bát. 
Vejce dokonce obsahují lecitin, kter) pomáhá 
p#i regulaci metabolismu tuk' v!t"le.

Nejprve uva'te vejce: Do men&ího kastr)lku dejte va'it vodu. 
Jakmile voda zava'í, vlo%te do ní vejce a$va'te 10$minut na 
st'edním plameni. Poté sundejte z$plamene a$hned zchla(te 
studenou vodou.

Ve v#t&í míse smíchejte jogurt, kopr a$ho'!ici. Vychladlá 
vejce oloupejte, nakrájejte na malé kousky a$p'idejte do 
misky. V&e promíchejte, dochu,te solí, pep'em a$citronovou 
&,ávou a$podávejte.

Tip na servírování: Podávejte s$pe!ivem a$zeleninou.

 — 6 vajec velikosti M
 — 90 g polotu'ného !eckého jogurtu (5)% tuku)
 — 1 l$íce 'erstvého kopru (nebo 
1 l$i'ka su*eného)
 — 1 l$íce plnotu'né ho!'ice
 — *3áva z)1 malého citronu
 — mo!ská s&l
 — pep!

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 10!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 12

Vaje'ná pomazánka

1212–6$let

plnohodnotná bílkovina fermentovaná potravina



124 2–6$let

Nejprve p'ipravte vodu na t#stoviny. Do v#t&ího hrnce nalijte 
dostate!né mno%ství vody, osolte a$p'ive(te k$varu.

Ne% se voda za!ne va'it, p'ipravte si hrá&kové pesto. 
Do$vy&&í mixovací nádoby vlo%te rozmra%en" hrá&ek, najemno 
nastrouhan" parmazán, mandle, bazalku, 4 l%íce olivového 
oleje, s)l a$pep' a$v&e rozmixujte pomocí ty!ového mixéru.

Poté do vroucí osolené vody nasypte t#stoviny a$va'te 
15–16$minut na st'edním plameni. Po uva'ení t#stoviny sce(te.

Ne% se t#stoviny uva'í, na st'edním plameni v$pánvi 
rozeh'ejte 1 l%íci 'epkového oleje.

Zatímco se olej zah'ívá, vep'ovou panenku nakrájejte na 
malé kousky a$následn# vlo%te do pánve. Opékejte na$st'ed-
ním plameni 5–6$minut.

Jakmile je vep'ová panenka ope!ená, vypn#te plamen 
a$do horké pánve p'idejte p'ipravené hrá&kové pesto a$sce-
zené uva'ené t#stoviny. V&e promíchejte, rozd#lte do$4$talí') 
a$podávejte.

 — 200 g mra$eného hrá*ku (rozmra$eného)
 — 40 g parmazánu (nastrouhaného najemno)
 — 30 g nesolen#ch loupan#ch mandlí
 — 1 hrst 'erstvé bazalky
 — 4 l$íce olivového oleje
 — 200 g celozrnn#ch p*eni'n#ch 
t"stovin (penne) v)suchém stavu
 — 1 l$íce !epkového oleje
 — 200 g vep!ové panenky
 — s&l
 — pep!

P#íprava: 8!minut
Tepelná úprava: 22!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 4

T"stoviny s)hrá*kov#m pestem 
a)vep!ovou panenkou

1252–6$let

plnohodnotná bílkovina vápník
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
K!snídani podávejte 2 muffiny na 1 porci, 
na sva&inku bohat" posta&í 1 muffin. Pro 
dopln"ní v$ech makro(ivin podávejte se 
skleni&kou mléka nebo kefíru.

Nejprve si p'edeh'ejte troubu na 180–185 °C a$formu na 
muffiny vylo%te papírov"mi ko&í!ky.

1okoládu na va'ení nakrájejte najemno, banán oloupejte, 
fazole sce(te a$v&e vlo%te do mixéru spolu se 3 vejci, 1 l%i!-
kou jedlé sody, 3 l%ícemi 'epkového oleje, 1 l%ící vanilkového 
extraktu a$2 l%ícemi kakaa. V&echny ingredience rozmixujte 
dohladka.

Vznikl"m t#stem napl.te papírové ko&í!ky zhruba do 2⁄+ 
jejich objemu. Jakmile zpracujete v&echno t#sto, vlo%te formu 
s$napln#n"mi ko&í!ky do trouby p'edeh'áté na 180–185 °C 
a$muffiny pe!te po dobu 33–35$minut.

Po upe!ení formu vyjm#te z$trouby, muffiny nechte ve form# 
je&t# 10$minut vychladnout a$následn# podávejte.

 — 50 g 'okolády na va!ení 
(minimáln" 70)% kakaa)
 — 1 velk# banán (cca)140 g)
 — 240 g 'erven#ch fazolí (scezen#ch)
 — 3 vejce velikosti M
 — 1 l$i'ka jedlé sody
 — 3 l$íce !epkového oleje
 — 1 l$íce vanilkového extraktu
 — 2 l$íce holandského kakaa

P#íprava: 17!minut (+ 10!minut chladnutí)
Tepelná úprava: 35!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et kus': 12

+okoládofazolové muffiny

lu%t#nina plnohodnotná bílkovina

pozor sladkost
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Nejprve p'edeh'ejte troubu na 200 °C a$p'ipravte si 
silikonové formy na 12 muffin).

Cibuli nakrájejte najemno, !esnek propasírujte, mrkev 
a$celer nastrouhejte najemno a$v&e dejte do velké mísy. 
P'idejte maso, vejce, vlo!ky a$s)l. V&e smíchejte a$rozd#lte do 
p'ipraven"ch forem. Muffiny budou vrchovaté, ale díky tomu, 
%e je sm#s pevná, se vám p'i pe!ení nerozjedou a$budou 
dr%et tvar.

Pe!te v$p'edeh'áté troub# 45$minut p'i 195–200 °C. Poté 
teplotu zvy&te na 250 °C a$pe!te dal&ích 10–15$minut, dokud 
muffiny nebudou zlatavé a$voda, která se dostala na povrch, 
se nevypa'í. Po vyta%ení nechte 10–15$minut vychladnout 
a$následn# podávejte.

Tip na servírování: Podávejte se zeleninou a$va'en"mi 
bramborami.

TIP: Podávejte 1 muffin na 1 porci.

 — 1 velká $lutá cibule (cca)110 g)
 — 2 strou$ky 'esneku
 — 100 g mrkve
 — 150 g bulvového celeru
 — 600 g mletého kr&tího masa
 — 1 vejce velikosti M
 — 80 g ovesn#ch vlo'ek jemn#ch 
(bezlepkov#ch) 
1 l$i'ky soli

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 60!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et kus': 12

Mini sekané

plnohodnotná bílkovina
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Na ob"d a!ve&e#i podávejte 2 hnízda na 1 
porci, na sva&inku 1 hnízdo. Nezapome,te 
doplnit o!p#ílohu!– chléb, va#ené 
brambory,!atd.

Nejprve p'edeh'ejte troubu na 180 °C, p'ipravte si formu 
na 12 muffin) (nebo 12 silikonov"ch ko&í!k)) a$vyt'ete je 
'epkov"m olejem.

Batáty zbavte slupky a$nastrouhejte nahrubo, &unku 
nakrájejte na malé kosti!ky a$jablko nastrouhejte nahrubo. 
V&e dejte do v#t&í mísy, p'idejte pa%itku a$dochu,te solí. 
Promíchejte a$vzniklou sm#s rozd#lte do muffinov"ch forem. 
Doprost'ed ud#lejte d)lek tak, aby spodek forem byl zakryt 
batátovou sm#sí. Do ka%dé formy rozklepn#te vejce, osolte 
a$pe!te 20–25$minut p'i 180–185 °C.

Tipy na servírování: Podávejte s$balzamikov"m octem, 
!erstvou zeleninou a$chlebem nebo va'en"mi bramborami.

 — 2 l$íce !epkového oleje
 — 300 g syrov#ch batát
 — 100 g ku!ecí *unky (min. 95)% masa)
 — 1 st!edního jablka (cca)40 g)
 — 3 l$íce 'erstvé pa$itky (nasekané najemno)
 — 12 vajec velikosti M
 — s&l

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 25!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 12

Vaje'ná hnízda

1412–6$let

plnohodnotná bílkovina
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Podávejte s!&erstv)m s)rem nebo s)rem 
cottage (na 1 porci cca!30 g).

Nejprve p'edeh'ejte troubu na 180 °C a$plech vylo%te 
pe!icím papírem.

Brambory a$mrkev oloupejte a$nakrájejte na men&í kousky. 
V$mixéru brambory rozmixujte s$2 vejci a$100 ml mléka. Roz-
mixovanou sm#s p'endejte do st'edn# velké mísy a$p'imíchejte 
strouhanku. Strouhanku nechte nasáknout tekutinu a$mezitím 
p'ipravte ostatní zeleninu.

3alotku, brokolici, %ampiony a$!esnek oloupejte, o!ist#te 
a$spolu s$nakrájenou mrkví dejte do mixéru a$rozmixujte na 
malé kousky. Vzniklou sm#s p'idejte do mísy s$rozmixovan"mi 
bramborami, promíchejte a$dochu,te solí a$drcen"m kmínem.

Ze vzniklé sm#si na plech vytvarujte 18 stejn# velk"ch 
placi!ek. Poté plech vlo%te do p'edeh'áté trouby a$placi!ky 
pe!te p'i 175–180 °C 45–50$minut.

Upe!ené zeleninové karbanátky rozd#lte do jednotliv"ch 
talí') a$podávejte.

 — 2 velké syrové brambory varného 
typu A)(2/ cca)150 g)
 — 2 st!ední mrkve (2/ 80 g)
 — 2 vejce velikosti M
 — 100 ml polotu'ného kravského mléka 
(lze nahradit libovoln#m jin#m)
 — 90 g panko strouhanky 
(nebo klasické strouhanky)
 — 1 *alotky (nebo 1 malé $luté cibule)
 — 100 g brokolice (rozebrané na r&$i'ky)
 — 3 bílé nebo hn"dé $ampiony (cca)30 g)
 — 2 strou$ky 'esneku (oloupané)
 — 2 l$i'ky drceného kmínu
 — s&l

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 50!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et kus': 18

Zeleninové karbanátky

plnohodnotná bílkovina
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Na snídani podávejte 3 lívane&ky na 1 porci, 
na sva&inku sta&í 2. Na ozdobení 1 lívane&ku 
pou(ijte cca!20 g jahod a!20 g zakysané 
smetany.

V&echny ingredience (krom# 120 g !erstv"ch jahod a$zaky-
sané smetany) dejte do mixéru a$rozmixujte dohladka.

V#t&í nep'ilnavou pánev rozeh'ejte na st'edním plameni, 
nalijte na ni t#sto do tvaru lívanc) (o$pr)m#ru cca$7 cm) 
a$opékejte 1–2$minuty z$ka%dé strany.

1erstvé jahody nakrájejte na malé kosti!ky a$podávejte 
s$lívanci a$zakysanou smetanou.

 — 110 g celozrnné *paldové mouky hladké
 — 30 g ovesn#ch vlo'ek jemn#ch (bezlepkov#ch)
 — 1 vejce velikosti M
 — 100 g mra$en#ch jahod (nebo 'erstv#ch)
 — 100 ml polotu'ného mléka (nebo 
libovolného rostlinného)
 — 1 balení kyp!icího prá*ku do pe'iva (6 g)
 — 1 l$íce !epkového oleje
 — 120 g 'erstv#ch jahod k)podávání
 — 120 g zakysané smetany 
k)podávání (12)% tuku)

P#íprava: 10!minut
Tepelná úprava: 10!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 6

Jahodové lívance

1452–6$let

plnohodnotná bílkovina vápník

fermentovaná potravina



Roste, u&í se, dává pozor ve $kolní lavici, navazuje nová kamarádství, za(ívá 
nekone&no dobrodru(ství, ská&e, b"há a!je na nohou od rána do ve&era. Dít" od 
6!let (s)pot#ebuje spoustu energie. Jídlo je nejlep$í zp'sob, jak mu ji dodat! Proto se 
sna(te, a% má ka(dé sousto smysl a!dodá mu spoustu síly a!(ivin.

Va$e dít" zapojujte do p#ípravy jídla, jak jen to jde. Vezm"te ho s! sebou na 
nákup, a% si vybere, co chce dal$í den na sva&inu. Tu pak p#ipravte spolu!– zábavn" 
a!p#esn" podle nálady a!chuti. Zabalte ji do oblíbené krabi&ky a!nakrájejte k!ní 
ovoce a! zeleninu (klidn" do r'zn)ch tvar'). Tím u! n"j formujete vztah k! jídlu, 
pokoru i!nezávislost.

Dodr(ujte pravidla z! p#edchozích kapitol. Jezte spolu, pest#e, v! klidu a! bez 
obrazovek na dosah. Preferujte va#ení a!du$ení. S'l vym",ujte za bylinky a!zelené 
nat". P#i sestavování jídelní&ku se inspirujte u!potravinové pyramidy. Nezapomínejte 
na ovoce a!zeleninu ke ka(dému jídlu, 2–3 porce mlé&n)ch v)robk' denn", ryby 
a!lu$t"niny 1* &i 2* t)dn". St#ídejte r'zné druhy masa, mlé&n)ch v)robk', obilovin 
i! zeleniny a! ovoce. Ve spí(i m"jte spí$e zdravé rostlinné tuky (ne palmov) ani 
kokosov), spí$e #epkov) a!olivov)).

6–9!let

Jak velké porce servírovat?

mléko a!mlé&né v)robky 2–3 porce denn", 1 porce 100–
150 ml mléka nebo jogurtu, 30 g s)ru

maso 4–5x t)dn", 1 porce 60–40 g
ryby 1–2x t)dn", 1 porce 100 g
vejce 1 porce = 1 ks, 4–5x t)dn"
lu$t"nina v!uva#eném stavu nejlépe 2x do t)dne, 

1 porce = 70–100 g
pe&ivo 1 krajíc, 1 houska… = 60–70 g

zelenina 3 porce denn", 1 porce cca!100 g
ovoce 2 porce denn", 1 porce 80–90 g
obiloviny 1 porce 100–120 g va#en)ch obilovin
pitn) re(im cca!2 litry denn"

JÍDELNÍ/EK (v!echny recepty najdete na dal!ích stránkách) 

• snídan": mrkvovojable&né muffiny se sklenicí mléka
• sva&ina: sendvi& s!cizrnovou pomazánkou
• ob"d: zeleninov) v)var s!nudlemi, masová sekaná z!cukety, r)(e a!mrkve
• sva&ina: kefír s!jahodami a!hrst mandlí
• ve&e#e: tu,áková pomazánka s!(itn)m chlebem a!paprikou

Strávník 
&kolou povinn(



 

10 nej&ast"j$ích chyb a!jak se jim vyhnout 
 

1. Velké porce jídla: Servírujte rozumné porce. Takové, které dít" zasytí, 
ale zárove, ho nebudou motivovat k!p#ejídání se. Porce musí b)t men$í 
ne( va$e.

2. Sladkosti ke sva&in" navíc: Do vyvá(en)ch sva&in sladkosti nepat#í, jsou 
to jen nadbyte&né kalorie, které t"lu nic moc nedodají. Jednou za &as se 
nic nestane, ale ze sladkostí ned"lejte samoz#ejmost.

3. Moc malé sva&iny: P#i p#íprav" sva&in myslete i!na bílkoviny a!tuky, a% 
va$e dít" zasytí a!dodají mu energii do $kolních lavic i!na h#i$t". Kdybyste 
mu p#ipravili pouze zeleninu a!ovoce, hrozilo by, (e se dít" bude dojídat 
sladkostmi nebo jíst v"t$í porce v!dal$í &ásti dne.

4. .patn) pitn) re(im: Ve slazen)ch minerálkách a!d(usech je spousta 
skryt)ch cukr', které jsou energeticky bohaté, ale nutri&n" nevyvá(ené. 
Narozdíl od vody a!slabého &aje t"lu nep#iná$í nic prosp"$ného. 
Dít"ti zabalte do $koly láhev plnou vody a!po jeho p#íchodu ze $koly 
zkontrolujte, jestli vodu vypilo.

5. P#íprava sva&in pouze d"tmi: Jídlo p#ipravujte spole&n" podle toho, na 
co máte chu%. Pokud sva&inu necháte jenom na dít"ti, hrozí, (e p#ípravu 
odbyde, nahradí sladkostí, zcela p#esko&í nebo se bude dojídat v!jiné 
&ásti dne.

6. Jídlo jako odm"na: Ned"lejte z!jídla odm"nu (ani za negativní, ani za 
pozitivní zá(itky). Zkuste vymyslet jinou formu pochvaly, jako t#eba 
spole&n) v)let, náv$t"vu nového h#i$t" nebo bazénu, v)pravu za 
dobrodru(stvím nebo slovní ohodnocení.

7. Ve&e#e u!televize, po&íta&e nebo telefonu: Jezte spole&n", v!klidu 
a!u!jednoho stolu. Povídejte si o!svém dni. Zeptejte se, jak se dít"ti da#ilo 
ve $kole a!pov"zte mu, jak vám v!práci. Tento p#íjemn) zvyk vás sblí(í, 
prohloubí va$i d'v"ru a!zajistí, (e dít" sní jídlo ve v"t$ím soust#ed"ní a!(e 
budete p#esn" v"d"t, kolik a!co sní.

8. Ranní shon a!(ádná snídan": Pokud ráno pravideln" nestíháte, snídani 
p#ipravte p#edem. Pak bu+ vstávejte d#ív, abyste se stihli v!klidu 
a!spole&n" najíst, nebo dít"ti snídani zabalte do $koly.

9. Malá pestrost v!jídle: Zkuste va#it z!r'zn)ch surovin, jídla st#ídejte 
a!nebojte se experimentovat. V!obchod" sahejte i!po ingrediencích, které 
vám dosud nic moc ne#íkaly.

10. Ujídání: Pravidelnost jídla je i!tentokrát základ úsp"chu. Pokud dostane 
va$e dít" hlad, zvy$uje se riziko vy$$ího p#ísunu potravin, které budou 
energicky daleko bohat$í ne( sva&ina, kterou vynechalo. 

 

Co dít"ti servírovat?
Brambory, r)(i, t"stoviny, quinou, bulgur, amarant, hodn" zeleniny a!ovoce, 
neslazené mlé&né v)robky, fermentované mlé&né v)robky (kefír, acidofilní 
mléko, jogurt), ryby, lu$t"niny, vejce, r'zné druhy vlo&ek (je&né, (itné, 
$paldové, r)(ové), neslazené müsli nebo doma p#ipravenou granolu, vodu 
(ochucenou ovocem &i bylinkami), neslazené ovocné &i bylinkové &aje 
a!#ed"né ovocné &i zeleninové $%ávy.

Co vynechat?
Sladké limonády, d(usy, kolové a!kofeinové nápoje, zape&ené müsli, sladké 
snída,ové cereálie, sladké pe&ivo (koblihy, croissanty), sma(ené potraviny 
(hranolky, krokety), pochutiny (bramb'rky, ty&inky), ko#enící p#ípravky, 
kandované ovoce, kompoty, su$ené ovoce, tu&né, zrající a!tavené s)ry, 
slazené mlé&né v)robky, tu&né maso, uzeniny, salámy, párky, klobásy, 
pa$tiky a!hotové pokrmy (instantní polévky, fast food).
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Na snídani podávejte 30–35 g, na 
sva&inu 25 g pomazánky. Pokud má vá$ 
p#ed$kolák rád kyselé okurky, v!kombinaci 
s!tu,ákovou pomazánkou je to m,amka. To, 
(e jde o!fermentovan) v)robek, je zdrav) 
a!hodnotn) bonus.

Do mísy vlo%te cottage s"r, scezeného tu.áka, najemno 
nakrájenou cibuli, na malé kosti!ky nakrájenou okurku, 
najemno nasekanou petr%elovou na,, &,ávu a$k)ru z$4 st'ed-
ního citronu a$s)l a$v&e promíchejte. Po promíchání m)%ete 
pomazánku ihned podávat.

Tipy na servírování: P'ed servírováním je dobré poma-
zánku nechat alespo. 1 hodinu v$uzav'ené nádob# v$lednici. 
Pomazánku podávejte s$kváskov"m chlebem.

TIP: Pomazánka vydr%í v$chladu v$uzav'ené nádob# 
3–4$dny.

 — 160 g cottage s#ru
 — 150 g tu%áka ve vlastní *3áv" (scezeného)
 — 30 g $luté cibule (nakrájené najemno)
 — 100 g okurky hadovky (nakrájené 
na malé kosti'ky)
 — 2 l$íce petr$elové nat" (nasekané najemno)
 — k&ra z)1 st!edního citronu
 — *3áva z)1 st!edního citronu
 — s&l

P#íprava: 5!minut
Tepelná úprava: 0!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 14

1. Tu%áková pomazánka

plnohodnotná bílkovina vápník ryba

1.

2.

3.

4.
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Nejprve dejte va'it 0,5 l vody a$jahody nakrájejte na hrub&í 
plátky. Nakrájené jahody dejte do velké nádoby (o$objemu 
cca$1,5 l) a$p'idejte sá!ky !aje a$mátu. Jakmile voda zava'í, 
nalijte ji do nádoby a$nechte !aj 10–15$minut vyluhovat. 
Následn# sá!ky vyndejte a$p'ilijte zbyl" p)llitr vody. Nádobu 
poté dejte do lednice a$nechte vychladit alespo. 1 hodinu. 
Nakonec !aj s$jahodami a$mátou rozmixujte a$p'ece(te p'es 
sítko. Podávejte vychlazené.

TIP: Pokud pou%ijete mra%ené jahody, je mo%né, %e !aj 
bude pot'eba dosladit !ekankov"m sirupem. Je také mo%né, 
%e se po rozmixování na povrchu !aje vytvo'í p#na. V$tako-
vém p'ípad# se p#ny zbavte pomocí l%íce.

Tip na servírování: Podávejte na ledu.

 — 1 l vody
 — 200 g 'erstv#ch jahod (nebo mra$en#ch)
 — 4 sá'ky 'aje rooibos nebo jiného 
'aje bez kofeinu (10 g)
 — 2 hrsti 'erstvé máty (cca)10 g)

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 15!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 4

1. Ledov# 'aj s)jahodami a)mátou

4.

3.

2.

1.
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P'ipravte si pánev a$na st'edním stupni plamene v$ní rozpalte 
olivov" olej. Poté do ní vlo%te cibuli a$&unku a$restujte 
3–4$minuty na st'edním plameni. K$orestovan"m ingrediencím 
následn# p'idejte zelí, s)l a$pep' a$v&e restujte je&t# 2–3$mi-
nuty na st'edním plameni. Po uplynutí uvedeného !asu plamen 
vypn#te, obsah pánve vysypte do v#t&í mísy a$sm#s nechte 
alespo. 30$minut vychladnout.

Jamile bude mít zelná sm#s pokojovou teplotu, p'idejte 
smetanov" s"r a$v&e nahrubo rozmixujte ty!ov"m mixérem. 
V$pomazánce by m#ly b"t vid#t kousky ingrediencí. Nakonec 
p'idejte pa%itku a$zamíchejte. Pomazánku naneste na 2 plátky 
kváskového chleba, p'iklopte zbyl"mi plátky, rozkrojte nap)l 
a$podávejte.

Tip na servírování: Namísto kváskového chleba m)%ete 
pou%ít celozrnnou bagetu.

 — 1 l$íce olivového oleje
 — 30 g $luté cibule (nakrájené najemno)
 — 50 g ku!ecí *unky nakrájené na 
ten'í nudli'ky (min. 95)% masa)
 — 80 g kysaného bílého zelí 
(m&$ete pou$ít i)'ervené)
 — 80 g smetanového s#ru (typu Lu'ina)
 — 1 l$íce 'erstvé pa$itky (nasekané najemno)
 — 4 plátky kváskového chleba (4/ 70 g)
 — s&l
 — pep!

P#íprava: 45!minut
Tepelná úprava: 10!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 4

1. Sendvi' s)pomazánkou z)kysaného zelí

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Kysané zelí je zdrojem vitamín' a 
probiotick)ch kultur – pomáhá se za(íváním 
a zárove, buduje imunitu.

plnohodnotná bílkovina vápník

fermentovaná potravina

1.

2.

3.

4.
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Do st'edn# velké misky vlo%te scezenou cizrnu a$pomocí ty!o-
vého mixéru ji rozmixujte. Nemusí b"t úpln# najemno$– posta!í, 
kdy% budou viditelné kousky cizrny. K$takto p'ipravené cizrn# 
p'idejte na, z$jarní cibulky, k)ru a$&,ávu z$citronu, s)l, bíl" jogurt, 
!esnek a$papriku a$v&e promíchejte.

Takto p'ipravenou pomazánku naneste na 2 plátky chleba. 
Ty$poté p'iklopte zbyl"mi 2 plátky a$podávejte.

 — 200 g cizrny z)konzervy (scezené)
 — 30 g nat" z)jarní cibulky (nakrájené najemno)
 — k&ra a)*3áva z)1 st!edního citronu
 — 1 l$íce bílého jogurtu (3,5)% tuku)
 — 1 strou$ku 'esneku (nastrouhaného najemno)
 — 1 l$i'ka mleté sladké papriky 
(m&$ete vynechat)
 — 4 plátky kváskového chleba (4/ 70 g)
 — s&l

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 0!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 4

2. Sendvi' s)cizrnovou pomazánkou

1656–9$let
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P#íprava: 10!minut
Tepelná úprava: 0!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 6

4. Sendvi' s)vají'kovou pomazánkou

Uva'ená vejce a$'edkvi!ku nakrájejte na malé kostky a$vlo%te 
do st'edn# velké misky spolu s$'e'ichou, cottage s"rem, 
smetanov"m s"rem a$solí. V&e promíchejte.

Ka%d" plátek chleba nama%te p'ipravenou pomazánkou, 
p'iklopte dal&ím plátkem, p'ekrojte nap)l a$podávejte.

Tipy na servírování: Podávejte dohromady s$!erstvou 
zeleninou.

 — 3 vejce velikosti M (uva!ená natvrdo)
 — 50 g !edkvi'ek
 — 5 g 'erstvé !e!ichy (lze nahradit 
najemno nakrájenou pa$itkou)
 — 100 g cottage s#ru
 — 50 g smetanového s#ru (typu Lu'ina)
 — 6 plátk& kváskového chleba (6/ 70 g)
 — s&l

Do st'edn# velké mísy vlo%te avokádo, tvaroh, mátu, k)ru a$&,ávu 
z$citronu, s)l a$pep' a$v&e pomocí ty!ového mixéru rozmixujte 
dohladka.

Pomazánku rozd#lte na spodní !ásti baget a$p'iklopte vrchní 
!ástí. Podávejte ihned po rozmixování.

Hotová pomazánka vydr%í 1$den v$uzav'ené nádob# 
v$lednici.

Tipy na servírování: Do sendvi!e m)%ete p'idat také raj!e, 
polní!ek nebo jakoukoli jinou zeleninu, kterou máte po ruce 
a$kterou mají d#ti rády.

Tato pomazánka je vhodná i$jako dip k$hranolk)m z$!erstvé 
zeleniny.

TIP: Namísto máty m)%ete pou%ít koriandr, pa%itku nebo 
hladkolistou petr%elovou na,.

Pokud chcete, aby pomazánka m#la jinou texturu, namísto 
mixéru pou%ijte vidli!ku a$v&e rozma!kejte.

 — 130 g avokáda
 — 100 g polotu'ného tvarohu
 — 1 hrst 'erstvé máty
 — k&ra a)*3áva z)1 st!edního citronu
 — 6 plátk& celozrnné bagety (6/ 60 g)
 — s&l
 — pep!

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 0!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 3

3. Sendvi' s)avokádovou pomazánkou

�

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Avokádo je skv"l) zdroj rostlinn)ch tuk', 
vitamín' a!minerál'. Do jídelní&ku ho ale 
rozhodn" nemusíte za#azovat &asto, proto(e 
se jedná o!tu&nou potravinu a!nepat#í 
k!základním potravinám nutn)m ke 
správnému v)voji dít"te.

�

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Vynikající zp'sob, jak do jídelní&ku za#adit lu$t"ninu, která je navíc skv"l)m zdrojem rostlinn)ch bílkovin, 
vitaminu B6, draslíku a!nenasycen)ch mastn)ch kyselin, p#edev$ím zdraví prosp"$n)ch omega 6.

plnohodnotná bílkovina vápník

plnohodnotná bílkovina vápník



174 6–9$let

���

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Podávejte k!hlavnímu chodu. Pokud 
bude polévka na ve&e#i, dopl,te chlebem 
namazan)m lu&inou.

Nejprve si najemno nakrájejte cibuli a$!esnek. Poté ve st'edn# 
velkém hrnci rozpalte olej a$na mírném a% st'edním plameni 
restujte cibuli, dokud nezesklovatí (cca$4$minuty). Následn# 
p'idejte !esnek a$restujte dal&í 1 minutu. Poté do hrnce vsypte 
hrá&ek, v&e zalijte v"varem, p'ive(te k$varu a$va'te 15$minut 
na mírném a% st'edním plameni.

Nakonec obsah hrnce rozmixujte ty!ov"m mixérem 
dohladka, dochu,te solí a$citronovou &,ávou a$podávejte.

 — 1 velká $lutá cibule (cca)120 g)
 — 2 strou$ky 'esneku
 — 1 l$íce !epkového oleje
 — 350 g mra$eného hrá*ku (1 balení)
 — 700 ml zeleninového v#varu
 — 1 l$íce citronové *3ávy
 — s&l

P#íprava: 5!minut
Tepelná úprava: 20!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 4

Hrá*ková polévka
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Podávejte s bíl)m jogurtem (3,5 % tuku). 
Pokud nechcete &ekat tak dlouho, datle 
zalijte horkou vodou a nechte je odle(et cca 
30 minut. Poté vodu slijte a postupujte podle 
receptu.

Troubu p'edeh'ejte na 180 °C, p'ipravte si plech a$vylo%te jej 
pe!icím papírem.

Namo!ené datle sce(te a$dejte do vy&&í nádoby. P'ilijte 
k$nim olej a$vymixujte do hladké pasty. Datlovou pastu 
následn# vlo%te do st'edn# velké mísy, p'idejte vlo!ky 
a$slune!nicová semínka a$promíchejte.

Sm#s rozprost'ete na p'ipraven" plech a$pe!te dozlatova 
25–30$minut p'i 180–185 °C. Po 10 a$20 minutách pe!ení 
granolu obra,te. Celkem ji tedy obrátíte dvakrát. Posledních 
5–10$minut sm#s kontrolujte a$v$p'ípad# pot'eby obracejte. 
Po vyta%ení ji nechte alespo. 20$minut vychladnout.

Zatímco se granola pe!e, dejte do st'edn# velkého 
kastr)lku lesní ovoce a$p'ive(te k$varu. Poté plamen sni%te 
na$mírn" stupe. a$va'te 8–10$minut. Mezitím rozma!kejte ba-
nány, po uplynutí uvedeného !asu je p'idejte k$lesnímu ovoci 
a$va'te dal&ích 5$minut nebo do po%adované konzistence. 
Pokud je sm#s moc hustá, p'idejte trochu vody. Po uva'ení 
nechte ovoce alespo. 15$minut vychladnout.

Granolu podávejte se sva'en"m ovocem.

 — 100 g su*en#ch datlí bez pecek 
(p!es noc namo'en#ch ve vod")
 — 50 ml !epkového oleje
 — 200 g ovesn#ch vlo'ek cel#ch (bezlepkov#ch)
 — 40 g loupan#ch slune'nicov#ch semínek
 — 400 g sm"si mra$eného lesního ovoce
 — 2 st!ední zralé banány 
(2/ cca)90 g bez slupky)

P#íprava: 35!minut
Tepelná úprava: 30!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 6

Granola se slune'nicov#mi semínky 
a)sva!en#m ovocem

1776–9$let
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Jako p#ílohu zvolte va#ené brambory nebo 
pe&enou ko#enovou zeleninu (brambory, 
d)n", batáty, celer, mrkev, petr(el, zkrátka 
cokoliv, co vám doma p#ijde pod ruku).

Nejprve si p'edeh'ejte troubu na 195–200 °C a$p'ipravte si 
peká! o$velikosti 25 cm - 35 cm.

Do v#t&í mísy vlo%te mleté maso, cuketu, mrkev, cibuli, 
r"%i, s)l, pep', petr%elovou na, a$oregano. V&e d)kladn# 
promíchejte, vytvo'te tuhou masovou sm#s a$tu vytvarujte 
do tvaru &i&ky o$délce cca$25 cm. Následn# ji p'esu.te do 
p'ipraveného peká!e a$podlijte vodou. Takto p'ipravenou 
sekanou vlo%te do vyh'áté trouby a$pe!te 55–60$minut na 
195–200 °C.

Po upe!ení vyjm#te sekanou z$trouby, nakrájejte na 
po%adované porce a$podávejte.

 — 500 g mletého hov"zího masa 
(max. 10)% tuku)
 — 130 g cukety (nastrouhané najemno)
 — 130 g mrkve (oloupané 
a)nastrouhané najemno)
 — 100 g $luté cibule (nakrájené najemno)
 — 80 g dlouhozrnné r#$e natural v)suchém stavu
 — 10 g 'erstvé hladkolisté petr$elové 
nat" (nakrájené najemno)
 — 1 l$i'ka su*eného oregana
 — 100 ml vody
 — s&l
 — pep!

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 60!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 8

Masová sekaná z)cukety, r#$e a)mrkve

plnohodnotná bílkovina 'elezo
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Na 1 porci vychází 3 muffiny. Podávejte se 
150 g jogurtu nebo sklenkou acidofilního &i 
klasického polotu&ného mléka.

Nejprve p'edeh'ejte troubu na 180 °C, p'ipravte si formu na 
12 muffin) a$vylo%te ji papírov"mi ko&í!ky.

Jablko zbavte jád'ince a$nastrouhejte nahrubo, mrkev 
nastrouhejte najemno a$obojí dejte do st'edn# velké mísy. 
Banán rozma!kejte vidli!kou a$také vlo%te do mísy. Poté 
p'idejte zbytek ingrediencí a$v&e smíchejte. P'ipravenou 
formu napl.te vznikl"m t#stem a$muffiny pe!te 35–40$minut 
na 170–180 °C. Po vyta%ení nechte alespo. 30$minut 
vychladnout.

 — 1 libovolné st!ední jablko (cca)130 g)
 — 1 st!ední mrkev (cca)100 g)
 — 1 st!ední zral# banán (cca)90 g bez slupky)
 — 100 g jemn" mlet#ch ovesn#ch 
vlo'ek (bezlepkov#ch)
 — 50 g jemn" mlet#ch mandlí
 — 50 g jable'ného pyré (p!esnídávky)
 — 1 balení kyp!icího prá*ku do pe'iva (12 g)

P#íprava: 45!minut
Tepelná úprava: 40!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et kus': 12

Mrkvovojable'né muffiny
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Jídlo dopl,te t#eba o!raj&atov) nebo 
okurkov) salátek.

Nejprve si ve v#t&ím hrnci p'ive(te k$varu osolenou vodu. 
Jakmile za!ne v'ít, vlo%te do ní t#stoviny a$va'te je 15–16$mi-
nut na st'edním plameni. Po uva'ení t#stoviny sce(te.

Mezitím si v$men&ím hrnci na st'edním plameni rozpalte 
'epkov" olej. Poté do hrnce vlo%te cibuli a$restujte 3–4$minuty 
na st'edním plameni. Následn# p'ilijte mléko, p'idejte goudu, 
smetanov" s"r, mu&kátov" o'í&ek, s)l a$pep' a$v&e 3–4$minuty 
prova'te na st'edním plameni. Poté plamen vypn#te.

Cuketu nakrájejte na men&í kostky a$pa%itku nakrájejte na-
jemno. Spole!n# je vlo%te je do s"rové omá!ky a$promíchejte.

Nyní si p'edeh'ejte troubu na 205–210 °C a$p'ipravte si 
zapékací nádobu o$velikosti alespo. 25 cm - 30 cm.

S"rovou omá!ku smíchejte s$t#stovinami. Sm#s následn# 
p'esu.te do zapékací nádoby, tu vlo%te do vyh'áté trouby 
a$zapékejte 20–25$minut na 205–210 °C. Po zape!ení 
vyjm#te z$trouby, t#stoviny rozd#lte na po%adované porce 
a$podávejte.

 — 250 g celozrnn#ch p*eni'n#ch 
t"stovin penne v)suchém stavu
 — 1 l$íce !epkového oleje
 — 100 g $luté cibule (nakrájené najemno)
 — 200 ml polotu'ného mléka
 — 50 g goudy (nastrouhané najemno)
 — 50 g smetanového s#ru (typu Lu'ina)
 — 1 l$i'ky mletého mu*kátového o!í*ku
 — 150 g cukety
 — 10 g 'erstvé pa$itky (m&$ete vynechat)
 — s&l
 — pep!

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 45!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 5

Cuketové mac ‘n’ cheese

1876–9$let

plnohodnotná bílkovina vápník
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Granoly nebo vlo&ek dejte na sva&inku 
cca!25 g. Pokud dezert chystáte na snídani, 
m'(ete mno(ství nav)$it na 35 g.

Nejprve ve vy&&í nádob# rozmixujte 1 zral" oloupan" banán 
se 100 g tvarohu dohladka. Rozmixovanou sm#s poté 
p'endejte do st'edn# velké mísy a$vymyjte nádobu, ve které 
jste mixovali.

Do vymyté nádoby nalijte 250 ml smetany ke &lehání, 
p'idejte zrní!ka z$4 vanilkového lusku a$vy&lehejte dotuha. 
P'idejte zbytek tvarohu (150 g) a$znovu vy&lehejte. Poté do 
nádoby p'idejte i$rozmixovanou sm#s banánu a$tvarohu 
a$pomocí gumové &pachtle opatrn# smíchejte.

Takto p'ipraven" smetanovotvarohov" dezert rozd#lte 
do 6$misek a$p'ed podáváním dejte alespo. na 1 hodinu 
vychladit do lednice.

Tip na servírování: P'ed podávánám dezert ozdobte 
!erstv"m ovocem (nap'íklad nakrájen"mi jahodami), posypte 
kakaem a$dopl.te pe!enou granolou… t'eba kokosovou 
z$pánve!

 — 2 v"t*í zralé banány (2/ 100 g bez slupky)
 — 250 g polotu'ného tvarohu z)vani'ky
 — 250 ml smetany ke *lehání (31)% tuku)
 — zrní'ka z)1 vanilkového lusku

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 0!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 6

Domácí smetanovotvarohov# dezert

plnohodnotná bílkovina vápník
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Nejprve si p'ipravte brambory. Brambory oloupejte, nastrou-
hejte najemno do men&í mísy, osolte a$nechte pustit vodu.

Do st'edn# velké mísy dejte najemno nasekanou jarní 
cibulku, su&enou majoránku, drcen" kmín, bramborov" &krob, 
ovesnou mouku, propasírovan" !esnek a$najemno nakrájené 
zelí. Z$nastrouhan"ch brambor vyma!kejte p'ebyte!nou vodu 
a$p'idejte je do mísy spolu se 2 vejci, 2 l%ícemi 'epkového 
oleje a$najemno nakrájenou cibulí. V&e promíchejte (nejlépe 
rukama) a$dochu,te solí a$pep'em.

Poté rozeh'ejte nep'ilnavou pánev na mírném plameni. 
Jakmile je pánev rozeh'átá, tvarujte na ni placky. Placky 
opékejte na mírném a% st'edním plameni 3–4$minuty z$ka%dé 
strany, dokud nebudou zlatavé. Z$t#sta by m#lo vzniknout 10 
placek.

Mezitím si p'ipravte dip. Do vy&&í nádoby dejte petr%elovou 
na,, pa%itku, bazalku a$tvaroh. V&e rozmixujte ty!ov"m 
mixérem dohladka a$dochu,te solí.

Hotové bramborá!ky rozd#lte do jednotliv"ch talí') 
a$podávejte s$p'ipraven"m bylinkov"m dipem.

Tip na servírování: Zelné bramborá!ky podávejte 
s$!erstvou zeleninou.

BRAMBORÁ!KY

 — 500 g syrov#ch brambor (nejlépe varn# typ A)
 — 2 l$íce jarní cibulky (nasekané najemno)
 — 1 l$i'ka su*ené majoránky
 — 1 l$i'ky drceného kmínu
 — 15 g bramborového *krobu
 — 40 g jemn" mlet#ch ovesn#ch 
vlo'ek (bezlepkov#ch)
 — 1 strou$ek 'esneku (oloupan#)
 — 250 g bílého kysaného zelí (zbaveného 
vody a)nakrájeného najemno)
 — 2 vejce velikosti M
 — 2 l$íce !epkového oleje
 — 1 st!edn" velká $lutá cibule 
(nakrájená najemno, cca)80 g)
 — s&l
 — pep!

DIP

 — 15 g 'erstvé petr$elové nat"
 — 15 g 'erstvé pa$itky
 — 15 g 'erstvé bazalky
 — 250 g polotu'ného tvarohu z)vani'ky
 — s&l

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 16!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 5

Zelné bramborá'ky s)dipem

fermentovaná potravina

plnohodnotná bílkovina vápník

��



-ivot dít"te v! pubert" je divok), rozjíven) a! spole&ensk). Dít" tráví spoustu 
&asu venku bez vás. Jí venku s!kamarády, ve $kole nebo t#eba mezi jednotliv)mi 
krou(ky. To s!sebou p#iná$í spoustu lákadel a!nezdrav)ch sva&inek.

Ka(dé dít" roste jinak rychle a!v!jinou dobu se dostaví i!puberta. Proto se r'zní 
i!energetické nároky na p#íjem stravy. Pokud dít" u( nechce dojídat svou porci, 
nenu%te ho a!respektujte, (e má dost. Pokud je naopak hodn" hladové a!roste vám 
do v)$ky p#ímo p#ed o&ima, bude jídla pot#ebovat víc. Po#ád jste pro va$e dít" 
vzorem. Proto spolu jezte stejná jídla (jen jim nandejte men$í porci).

Jídlo nesla+te a!dávejte si pozor na ochucené mlé&né v)robky, dezerty, sladké 
nápoje a!pe&ivo. Se solí i!pikantním ko#ením $et#ete. Jídelní&ek tvo#te ze základních 
potravin a!dbejte na to, aby zahrnoval 5 porcí jídla denn".

Sacharidy (nejlépe komplexní) tvo#í nejvy$$í procento celkového denního 
p#íjmu (55–60 %). Zvy$uje se pot#eba vlákniny (v"k + 5 g = celkové mno(ství 
vlákniny). B"(n" za#azujte celozrnné pe&ivo a! dbejte na dostatek ovoce 
a!zeleniny. Podíl tuk# v!d"tské v)(iv" by m"l b)t asi 30–35!% (lep$í jsou tuky 
rostlinné, které mají vy$$í podíl nenasycen)ch mastn)ch kyselin). Dít"ti pravideln" 
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servírujte ryby a! obloukem se vyh)bejte bramb'rk'm, hranolkám, su$enkám 
s! polevou, dort'm! atd., které jsou zdrojem necht"n)ch transmastn)ch kyselin. 
Bílkoviny tvo#í cca! 10–15! % celkového p#íjmu dít"te (ideáln" z! (ivo&i$n)ch 
produkt'!– z!mléka, masa, ryb, vajec…). Aby u!va$eho dít"te nehrozil ne(ádoucí 
nadbytek bílkovin, kter) m'(e vést k! rozvoji obezity, vyh)bejte se v$em 
proteinov)m koncentrát'm a! ty&inkám i! v$emo(n)m dopl,k'm stravy, které 
dne$ní trh nabízí.

Vá$ dospívající spot#ebovává stále více energie, tak(e pot#ebuje i!více vitamín'. 
Pokud mu zajistíte pestrou stravu, nároky na n" tím bez problému pokryjete. 
Jedin) vitamín, kter) byste m"li v!zimních m"sících suplementovat (vy i!va$e dít"), 
je vitamín D. B"hem léta ho p#ijímáte dost díky sluní&ku a!pestré strav" s!obsahem 
ryb, v!zim" se ale jeho mno(ství sni(uje. Pokud dodr(ujete jiné v)(ivové sm"ry 
(vegetariánství, veganství! apod.), suplementujte i! dal$í vitamíny (nap#.! B12! – 
v(dy se pora+te s!va$ím léka#em).*

*TIP: Z! pozice d"tské léka#ky a! nutri&ní terapeutky ale maximáln" 
doporu&ujeme, abyste sv)m d"tem zajistili pestrou stravu, ve které má své místo 
maso, ryby, vejce a!mlé&né v)robky.

U! dospívajících se zvy$uje i! pot#eba (eleza. U! chlapc' je to dáno zv)$enou 
krvetvorbou, u! dívek pak hlavn" po&ínající menstruací. V! p#ípad" celkové 
únavy, bledosti, vy$$í nutnosti spánku, men$í fyzické odolnosti! apod. jim 
nechte hladinu (eleza rad"ji vy$et#it pediatrem. -elezo dodáte nejlépe v!mase 
(p#edev$ím v! hov"zím a! vnit#nostech). Dopl,ky stravy se (elezem ob&as 
zp'sobují nevolnost a!zácpu, proto je nejlep$í (elezo dodávat práv" ve strav". 
 
MLÉKO A! MLÉ*NÉ V+ROBKY by m"lo dít" jíst 2* denn". Dbejte na pestrost 
a! za#azujte zakysané mlé&né v)robky (v(dy neochucené, bílé a! nejlépe 
polotu&né). Odtu&n"né v)robky mají nedostatek vitamín' a! nezasytí. 
 
MASO A!RYBY, d'le(it) zdroj bílkovin i!(eleza, st#ídejte a!porci ur&ujte podle 
velikosti dlan" bez prst'. Ryby za#azujte alespo, 2* t)dn". S! uzeninami 
maximáln" $et#ete a!vybírejte ty nejkvalitn"j$í (libovou vysokoprocentní $unku). 
Pozor na párky, klobásy a!mleté maso, které &asto obsahují velké mno(ství tuku. 
 
VEJCE m'(e b)t 1 za den. LU.T/NINY p#ipravujte 1–2* t)dn" (p#edem 
namo&ené a!uva#ené dom"kka v!&isté vod"). Nebojte se lu$t"niny klí&it. Tak z!nich 
dostanete spoustu cenn)ch (ivin.
 
OBILOVINY a!P0ÍLOHY m'(ete zakomponovat do 4–5 porcí denn" (dopolední 
/ odpolední sva&ina m'(e b)t bez nich). Rozhodn" by m"ly mít své místo ve 
snídaních, ob"dech a! ve&e#ích. Stejn" jako u! ostatních kategorií myslete na 

Jídlo pro 
t"lo i!mysl



pestrost ve v)b"ru i!p#íprav".
OVOCE a!ZELENINA pat#í ke ka(dému jídlu (3 porce zeleniny a!2 porce ovoce 
denn"). Opatrn" na smoothies, která &asto obsahují velké mno(ství ovoce (tím 
pádem i!velké mno(ství cukru).
 
PITN+ RE-IM se musí skládat hlavn" z! vody (klidn" ochucené ovocem), 
neslazen)ch &aj', ob&as na#ed"n)ch zeleninov)ch $%áv. V)jime&n" se v! n"m 
m'(ou objevit i!neochucené minerální vody a!na#ed"n) d(us.

 
Stravování dít"te
Up#ednost,ujte va#ení (i! v! pá#e), du$ení a! pe&ení. Se solí a! ko#ením $et#ete. 
Spousta soli se skr)vá i! v! n"kter)ch potravinách (t#eba uzeninách, s)rech, 
pe&ivu, bramb'rkách!atd.), tak na to myslete.

Va$e dít" zapojujte do p#ípravy jídla, jak jen to jde. Vezm"te ho s! sebou na 
nákup, a% si vybere, co chce dal$í den na sva&inu a!zamyslí se, kolik jídla bude 
pot#ebovat. Sva&inu si pak m'(e p#ipravit samo pod va$ím dohledem. Vy 
pak jen zkontrolujte, (e má dostate&n" velkou porci a! (e v! ní má zastoupené 
v$echny d'le(ité makro i!mikro(iviny. Tím u!n"j formujete vztah k!jídlu, pokoru 
i!nezávislost.

Jezte v$ichni spolu stejné jídlo. Pokud má va$e dít" mo(nost vybrat si ve $kole 
ob"d, klidn" mu pomozte s!jeho v)b"rem. Doma se ptejte, co bylo k!jídlu, jak mu 
chutnalo a!kolik sn"dl.

Jak velké porce servírovat?

mléko a!mlé&né v)robky 2–3 porce denn", 1 porce: 200 ml 
mléka, 150 ml jogurtu, 40–50 g s)ru

maso 4–5 x t)dn", 1 porce 80–100 g
vejce 5–6x t)dn" 1 ks
lu$t"nina v!uva#eném stavu cca!100 g 1–2x t)dn"
zelenina 3 porce denn", 100–120 g 1 porce

ryby 1–2 x t)dn", 1 porce 100–150 g
ovoce 2 porce denn", 1 porce 100 g

obiloviny 100–150 g va#en)ch t"stovin, r)(e &i 
jin)ch obilovin

pe&ivo 70–80 g
pitn) re(im min. 2 litry denn"

 
JÍDELNÍ/EK (v!echny recepty najdete na dal!ích stránkách) 

• snídan": omeleta s!raj&aty a!bazalkou
• dopolední sva&ina: sva&inov) box s!tortillou
• ob"d: pórková polévka, krémové t"stoviny s!lososem a!hrá$kem
• odpolední sva&ina: zmrzlina s!mangem, banánem a!kokosem
• ve&e#e: fazolová sm"s se s)rem feta

 

 

Co dít"ti servírovat?
Ryby (nejlépe 2* t)dn"), lu$t"niny (1–2* t)dn"), zelenina a!ovoce (nejlépe 
5 porcí denn" celkem), neochucené mlé&né v)robky, fermentované v)robky 
(kefír, jogurt, acidofilní mléko, podmáslí), libov"j$í maso, o#echy a!semena, 
rostlinné tuky (do salát' panenské oleje, p#i tepelné úprav" #epkov) olej 
a!máslo), libová $unka, r'zné druhy s)r', smetanové s)ry a!s)r cottage, 
r'zné obiloviny i!p#ílohy (bulgur, quinoa, amarant, pohanka nebo $palda), 
ko#en"ní pomocí bylinek a!neochucené minerální vody (cca!2–3* t)dn").

Co vynechat?
Proteinové v)robky (t#eba ve&erní proteinov) chléb), nadm"rné mno(ství 
soli a!ostrého ko#ení, hotové a!sma(ené pokrmy, fast food, dopl,ky stravy 
(nap#íklad multivitamíny, podpora regenerace nebo vitamíny proti únav"), 
sladké pití a!ochucené minerálky, slazené lískoo#í$kové pomazánky, 
sladkosti, su$enky, müsli ty&inky, sladké kupované pe&ivo, ochucené mlé&né 
v)robky, energetické nápoje, kávu a!slané pochutiny (ty&inky, bramb'rky, 
popcorn).



10 nej&ast"j$ích chyb a!jak se jim vyhnout 
 

1. Nedodr(ování 5 pravideln)ch jídel denn": Usilujte o!to, aby va$e 
dít" nevynechávalo jídlo. Velké pauzy mezi jídly by mohly zp'sobit 
následné p#ejedení a!„zaplácnutí se“ nekvalitními potravinami.

2. Vynechání zeleniny: Zeleninu berte jako samoz#ejmou sou&ást ka(dého 
jídla. Nezapomínejte na ni a!servírujte ji v!r'zn)ch podobách (klidn" 
jako zeleninové placky!apod.)

3. Hodn" p#ijíman)ch tuk': Tuky z!uzenin, mletého masa, &okolád nebo 
bramb'rek nep#iná$í nic dobrého. Do jídelní&ku va$eho dít"te je 
za#azujte minimáln".

4. Nezdravé sva&iny: D"ti si rády kupují nezdravé sva&iny (&okolády, 
sladké pe&ivo, bramb'rky). P#em)$lejte proto nad v)$í kapesného 
a!sva&iny p#ipravujte spí$e doma.

5. Riziko preference nezdrav)ch potravin: Kdy( si dít" zvykne na v)razné 
chut" a!vy jim to budete tolerovat, m'(e se stát, (e pak bude odmítat 
základní potraviny.

6. Málo pohybu: H)bejte se spolu. Cho+te ven, b"hejte, radujte se 
a!udr(ujte se v!kondici. U&te svoje dít", (e pohyb a!sport jsou d'le(itou 
a!zábavnou sou&ástí (ivota.

7. Jídlo p#ed obrazovkou: Nedovolte dít"ti jíst u!televize nebo po&íta&e. 
Jídlo si vychutnejte spolu u!stolu.

8. Nedostatek mlé&n)ch v)robk': Kupujte bílé jogurty, kefíry, tvarohy 
a!dal$í mlé&né v)robky. Pokud je dít" nechce jíst jen tak, zkuste je do 
jídelní&ku zakomponovat jinak (t#eba jako domácí zmrzlinu z!jogurtu 
nebo milkshake z!kefíru a!&erstvého ovoce)

9. Nedostate&n) pitn) re(im: Dít"ti p#ipravte láhev s!vodou a!kontrolujte, 
(e ji pije. Vyhn"te se sladk)m limonádám a!d(us'm.

10. Jídlo jako odm"na: Ned"lejte z!jídla odm"nu (ani za negativní, ani za 
pozitivní zá(itky). Zkuste vymyslet jinou formu pochvaly, jako t#eba 
spole&n) v)let, náv$t"vu nového h#i$t" nebo bazénu, v)pravu za 
dobrodru(stvím nebo slovní ohodnocení. 
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Doporu)ení od Lenky a!Venduly:

P#íprava:
Tepelná úprava:

Obtí(nost:
Po&et porcí:

2019–12$let

Tortilla pln#ná !erstvou
zeleninou, &unkou a$s"rem
(recept najdete na 
 následující stran#)

Vají!ková pomazánka 
ze str.$165 v$kváskovém chlebu
s$cherry raj!átky a$rukolou

Jogurt s$kokosovomandlovou
granolou ze strany 136 
a$lesním ovocem

Banánovoperníkov" chléb s$cuketou
ze strany 132 s$4 jablka a$mlékem



Nejprve si p'ipravte zeleninu. Baby &penát properte a$nakrá-
jejte nahrubo a$raj!e omyjte a$nakrájejte na tenké plátky.

V$míse smíchejte nakrájen" baby &penát se smetanov"m 
s"rem a$ho'!icí a$vzniklou sm#s poté rozprost'ete po celé 
plo&e tortilly. Následn# na namazanou tortillu vyskládejte 
plátky s"ru a$&unky a$na tenké plátky nakrájené raj!e.

Nakonec tortillu zarolujte, rozkrojte nap)l a$podávejte.

 — 10 g baby *penátu
 — 1 malé raj'e (cca)40 g)
 — 20 g smetanového s#ru (typu Lu'ina)
 — 1 l$i'ky plnotu'né ho!'ice
 — 1 celozrnná p*eni'ná tortilla (Ø 20 cm)
 — 2 plátky eidamu (30)% tuku v)su*in", cca)40 g)
 — 2 plátky ku!ecí *unky (minimáln" 
95)% masa, cca)40 g)

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 0!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 1

Tortilla pln"ná 'erstvou zeleninou, 
*unkou a)s#rem

2039–12$let



204 9–12$let

��

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
1 porce polévky odpovídá velikosti 1 porce 
k!ob"du, kdy( následuje dal$í pokrm. Pokud 
se rozhodnete dát si polévku k!ve&e#i, 
p#idejte ke ka(dé porci toust zape&en) 
s!plátky mozzarelly a!raj&at (toust cca!100 g, 
mozzarela 40 g).

Nejprve si p'ipravte zeleninu. Mrkev a$brambory oloupejte 
a$spole!n# s$'apíkat"m celerem a$raj!aty nakrájejte na 
kosti!ky (1 cm - 1 cm). Cibuli a$!esnek oloupejte a$nakrájejte 
najemno. Cuketu omyjte a$nakrájejte na malé kosti!ky.

Ve v#t&ím hrnci rozeh'ejte na st'edním plameni 1 l%íci 
olivového oleje. Jakmile je olej rozpálen", p'idejte do hrnce 
nakrájen" 'apíkat" celer, mrkev, cibuli, !esnek, brambory 
a$cuketu a$v&e spole!n# opékejte za ob!asného míchání 
6–7$minut na st'edním plameni.

Po ope!ení zeleniny do hrnce p'idejte na kosti!ky nakrá-
jená raj!ata, raj!atov" protlak, t#stoviny, 1 l zeleninového 
v"varu, su&enou bazalku, su&ené oregano, s)l a$pep' a$v&e 
spole!n# va'te na st'edním plameni 13–14$minut od bodu 
varu. Jakmile je zelenina m#kká, vypn#te plamen a$hrnec 
odstavte.

Hotovou polévku rozd#lte do jednotliv"ch talí') 
a$podávejte.

Tipy na servírování: Polévku m)%ete p'ed podáváním 
posypat najemno nastrouhan"m parmazánem a$ozdobit lístky 
!erstvé bazalky.

 — 200 g mrkve
 — 200 g syrov#ch brambor varného typu A
 — 100 g !apíkatého celeru
 — 230 g raj'at
 — 40 g $luté cibule
 — 1 strou$ek 'esneku
 — 200 g cukety
 — 1 l$íce olivového oleje
 — 30 g raj'atového protlaku
 — 50 g bíl#ch p*eni'n#ch t"stovin 
(mu*li'ek) v)suchém stavu
 — 1 l zeleninového v#varu
 — 1 l$íce su*ené bazalky
 — 1 l$íce su*eného oregana
 — s&l
 — pep!

P#íprava: 20!minut
Tepelná úprava: 21!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 5

Minestrone polévka s)t"stovinami
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Nejprve rozva'te mra%ené jahody: Dejte je do men&ího hrnce 
spole!n# se 2 l%ícemi vody a$nechte je rozva'it na st'edním 
plameni (10–15$minut). Následn# je rozma!kejte vidli!kou 
a$nechte 20–30$minut chladnout.

Mezitím na nep'ilnavé pánvi za stálého míchání orestujte 
vlo!ky s$mandlov"mi plátky dozlatova (3–5$minut na st'edním 
plameni).

Následn# 4 rozva'en"ch jahod smíchejte s$tvarohem 
a$m)%ete za!ít vrstvit. P'ipravte si 3 stejn# velké skleni!ky 
(o$objemu cca$200 ml) a$vrstv#te v$tomto po'adí: jahody, 
tvaroh, vlo!ky s$mandlemi. Opakujte je&t# jednou. Nakonec 
nakrájejte !erstvé jahody na ten!í plátky a$parfait jimi 
ozdobte. Dejte do lednice alespo. na 15$minut a$podávejte.

TIP: Ovocn" parfait je vhodn" na sva!inku. Pokud chcete 
tuhle dobrotu i$snídat, zvy&te mno%ství ovesn"ch vlo!ek na 
celkov"ch 120 g.

 — 400 g mra$en#ch jahod
 — 2 l$íce vody
 — 60 g ovesn#ch vlo'ek cel#ch (bezlepkov#ch)
 — 20 g loupan#ch mandlov#ch plátk&
 — 250 g polotu'ného tvarohu
 — 100 g 'erstv#ch jahod na 
ozdobení (m&$ete vynechat)

P#íprava: 65!minut
Tepelná úprava: 20!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 3

Ovocn# parfait

2119–12$let

plnohodnotná bílkovina vápník



218 9–12$let

Nejprve si ve v#t&ím hrnci na silném plameni p'ive(te k$varu 
osolenou vodu. Zatímco se voda zah'ívá, omyjte a$osu&te 
lososa. Následn# jej stáhn#te z$k)%e a$nakrájejte na kosti!ky 
o$velikosti 1 cm - 1 cm. Cibuli oloupejte a$nakrájejte na-
jemno. Jakmile voda za!ne v'ít, vlo%te do ní t#stoviny a$va'te 
14–15$minut na silném plameni. Po uva'ení t#stoviny sce(te.

Na st'edním plameni rozpalte pánev s$olivov"m olejem. 
Poté do pánve vlo%te cibuli a$restujte 4–5$minut. Následn# 
p'idejte lososa, osolte, opep'ete a$v&e spole!n# restujte dal&í 
2–3$minuty (stále na st'edním plameni). Po orestování p'ilijte 
vodu a$smetanu, p'idejte smetanov" s"r a$v&e va'te, dokud 
smetana nezhoustne, co% potrvá 4–5$minut. Nakonec do 
pánve vlo%te hrá&ek, petr%elovou na, a$t#stoviny, promíchejte, 
vypn#te plamen a$podávejte.

 — 250 g filetu z)lososa
 — 80 g $luté cibule
 — 200 g p*eni'n#ch *paget v)suchém stavu
 — 2 l$íce olivového oleje
 — 50 ml vody
 — 150 ml smetany (15)% tuku)
 — 50 g smetanového s#ru (typu Lu'ina)
 — 200 g hrá*ku (rozmrazeného)
 — 1 l$íce 'erstvé hladkolisté petr$elové 
nat" (nasekané najemno)
 — s&l
 — pep!

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 30!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 2

Smetanové t"stoviny s)lososem a)hrá*kem

plnohodnotná bílkovina vápník ryba
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Nejprve p'edeh'ejte troubu na 180 °C a$plech (20 cm - 
30 cm) vylo%te pe!icím papírem.

Cuketu nastrouhejte nahrubo do misky, p'idejte s)l a$nechte 
5–6$minut odstát, aby pustila vodu. Poté cuketu zbavte 
p'ebyte!né vody.

Mezitím ve v#t&í míse smíchejte kakao, &paldovou mouku 
a$prá&ek do pe!iva. Banány oloupejte, rozma!kejte vidli!kou 
a$p'idejte do mísy spolu s$200 ml podmáslí, 1 vejcem a$2 
l%ícemi 'epkového oleje. Vymíchejte v$hladké t#sto a$p'idejte 
nahrubo nasekanou !okoládu a$nahrubo nastrouhanou 
cuketu zbavenou ve&keré tekutiny. Zamíchejte a$t#sto nalijte 
na p'ipraven" plech.

Plech vlo%te do trouby a$t#sto pe!te p'i 175–180 °C 
40–45$minut.

Upe!enou buchtu nechte p'ed nakrájením a$podáváním 
vychladnout.

 — 200 g cukety
 — 15 g holandského kakaa
 — 180 g celozrnné *paldové mouky hladké
 — 6 g kyp!icího prá*ku do pe'iva
 — 2 v"t*í banány (2/ cca)140 g)
 — 200 ml podmáslí
 — 1 vejce velikosti M
 — 2 l$íce !epkového oleje
 — 60 g ho!ké 'okolády (minimáln" 
70)% kakaa, nasekané nahrubo)
 — 1 l$i'ky soli

P#íprava: 15!minut
Tepelná úprava: 45!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 12

+okoládová buchta s)podmáslím

�

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
K!snídani podávejte 3 kousky buchty na 
1 porci, k!sva&in" sta&í 2. Tímto receptem 
krásn" zamaskujete cuketu, která nejde 
díky kakau a!&okolád" v'bec poznat. Spolu 
s!podmáslím dodává bucht" vlá&nost. M'(ete 
podávat se skleni&kou mléka.

vápník plnohodnotná bílkovina

fermentovaná potravina
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Ku'ecí prsa nakrájejte na v#t&í nudli!ky („stripsy“) a$vlo%te 
je do st'edn# velké mísy. P'idejte jogurt, papriku a$s)l a$poté 
mísu dejte do lednice.

Nyní p'ipravte salát: Zelí nastrouhejte najemno a$mrkev 
nahrubo. Vlo%te je do v#t&í mísy a$p'idejte d".ová semínka, 
petr%elovou na,, olej, kmín, jogurt a$propasírovan" !esnek.

Troubu p'edeh'ejte na 180 °C, p'ipravte si plech a$vylo%te 
jej pe!icím papírem.

Cornflakes rozdr,te najemno. Ku'e vyndejte z$lednice a$jed-
notlivé „stripsy“ v$cornflakes obalte a$vyskládejte je na plech. 
Pe!te v$p'edeh'áté troub# 20–22$minut na 175–180 °C. Po 
upe!ení nechte 5–10$minut vychladnout a$podávejte.

Tip na servírování: Podávejte se &,ouchan"mi brambo-
rami s$máslem.

NA NUGETKY

 — 500 g ku!ecích prsou
 — 100 g bílého jogurtu holandského 
typu (3,5)% tuku)
 — 1 l$i'ka mleté sladké papriky
 — 100 g cornflakes bez cukru
 — 1 l$i'ky soli

NA SALÁT

 — 300 g bílého zelí
 — 200 g mrkve
 — 20 g loupan#ch d#%ov#ch semínek
 — 2 l$íce najemno nasekané 'erstvé 
petr$elové nat" (nebo koriandru)
 — 1,5 l$íce olivového oleje
 — 2 l$i'ky drceného kmínu
 — 150 g bílého jogurtu holandského 
typu (3,5)% tuku)
 — 1 strou$ek 'esneku (propasírovan#)

P#íprava: 25!minut
Tepelná úprava: 22!minut

Obtí(nost: snadné
Po&et porcí: 6

Ku!ecí nugetky se salátem coleslaw

2259–12$let

�

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Tou(í va$e d"ti po ob"du ve fastfoodovém 
#et"zci? Zkuste jim ukázat, (e stejné jídlo 
doká(ete p#ipravit i!doma a!je daleko 
chutn"j$í!

vápník plnohodnotná bílkovina

fermentovaná potravina
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Nejprve p'edeh'ejte troubu na 200 °C, p'ipravte si plech 
a$vylo%te jej pe!icím papírem.

Zeleninu na hranolky o!ist#te, zbavte slupky a$nakrájejte 
do tvaru hranolk). Dejte na plech, p'idejte olej a$osolte. 
Promíchejte a$pe!te 40–50$minut p'i 195–200 °C.

Mezitím si v$men&í misce p'ipravte dip: Jogurt smíchejte 
s$ho'!icí a$pa%itkou. Dochu,te solí a$pep'em, zamíchejte 
a$dejte odle%et do lednice.

Jakmile bude zelenina v$p)li pe!ení, p'ipravte si maso: 
Do v#t&í mísy nastrouhejte mrkev, najemno nakrájejte cibuli 
a$propasírujte !esnek. P'idejte mleté maso a$dochu,te solí 
a$pep'em. Sm#s promíchejte a$vytvarujte 5 stejn# velk"ch 
burger) (v$pr)m#ru o$cca$1 cm v#t&í, ne% jsou bulky).

Následn# ve v#t&í pánvi na silném plameni rozpalte olej 
(cca$1 minutu). Jakmile bude olej rozeh'át", dejte na pánev 
burgery a$opékejte 2–3$minuty* z$ka%dé strany na st'edním 
a% silném plameni. Hotové maso sundejte z$plamene a$nechte 
1–2$minuty odle%et.

Mezitím rozkrojte bulky a$ob# poloviny pot'ete dresinkem. 
Na spodní !ást ka%dé bulky dejte salát, 2 plátky raj!ete 
a$odle%en" burger. P'iklopte vrchní stranou housky a$podá-
vejte s$hranolky a$extra dresinkem.

*Doba na pánvi závisí na tlou&,ce masa a$ta se odvíjí od 
pr)m#ru housky$– je proto mo%né, %e maso bude hotové d'íve 
nebo bude na pánvi pot'ebovat del&í dobu.

NA HRANOLKY

 — 500 g bulvového celeru
 — 2 st!ední 'ervené !epy (2/ cca)180 g)
 — 4 st!ední mrkve (4/ cca)80 g)
 — 2 l$íce !epkového oleje
 — s&l

NA DIP

 — 250 g bílého jogurtu (3,5)% tuku)
 — 1 l$íce plnotu'né ho!'ice
 — 4 l$íce 'erstvé pa$itky (nakrájené najemno)
 — s&l
 — pep!

NA BURGER

 — 1 velká mrkev (cca)100 g)
 — 1 v"t*í $lutá cibule (cca)140 g)
 — 2 strou$ky 'esneku
 — 400 g mletého hov"zího masa (8–12)% tuku)
 — 2 l$íce !epkového oleje
 — 5 celozrnn#ch bulek (5/ cca)100 g)
 — 5 list& ledového salátu
 — 2 st!edn" velká masitá raj'ata 
(nakrájená na 2/ 5 plátk&)
 — s&l
 — pep!

P#íprava: 40!minut
Tepelná úprava: 50!minut

Obtí(nost: st#ední
Po&et porcí: 5

Burger se zeleninov#mi hranolky

Doporu)ení od Lenky a!Venduly:
Super tip na zdrav"j$í variantu hranolk'. 
Pokud nevyhovují zeleninové (i!kdy( je 
hodn" doporu&ujeme), vra%te se ke klasick)m 
bramborov)m!– ale p#ipraven)m tímto 
zp'sobem. vápník plnohodnotná bílkovina

fermentovaná potravina 'elezo



Má te+ va$e dít" v"t$í apetit? To je úpln" v!po#ádku. Nastává mu toti( období 
r'stového skoku, pro které je v"t$í pot#eba energie typická (obzvlá$% pokud dít" 
sportuje). Energetická hodnota stravy u! dospívajících chlapc' dosahuje hodnot 
2300–2700 kcal/den, u!dívek pak 2000–2200 kcal na den. To se ale zna&n" m"ní 
podle toho, jestli sportují, nebo ne.

A&koliv je va$e dít" &asto mimo domov a!vliv kamarád' i!dal$ích spole&ensk)ch 
skupin je siln), po#ád jste pro n"j vzorem a!m"li byste ho motivovat ke správné 
(ivotospráv". Stravovací trendy a!nezdravá lákadla, která na n"j &íhají na ka(dém 
kroku (a!kliku na internetu), mají mnohdy negativní dopad. Sladkosti, fast foody 
a! dal$í nezdravé nástrahy mohou p#ispívat k! obezit", &lánky o! zdravé strav" 
a! sociální sít" zase k! ortorexii (posedlosti zdrav)mi potravinami a! zdrav)m 
(ivotním stylem, kter) m'(e vést k! poruchám p#íjmu potravy). Na vás je tedy 
zaji$%ovat podporu, správné informace a!racionální p#ístup ke strav".

Dít" i!nadále ve+te k!pravidelnosti a!pestrosti jídelní&ku s!dostatkem pohybu. 
Ze!zdravé stravy ud"lejte samoz#ejmost. Sv'j postoj vysv"tlujte. Kdy( dít" pochopí, 
(e zdravá strava má smysl ((e bude fit, bude mít spoustu energie, lep$í ple%!atd.), 
snáz si sv'j názor obhájí p#ed vrstevníky.

Bílkovin te+ va$e dít" pot#ebuje hodn" (dívka cca!46 g a!chlapec cca!60 g na!den 
(tzn.! cca! 0,8–0,9 g/kg/den). P#ijímat by je m"lo hlavn" z! (ivo&i$n)ch zdroj' 
(z! masa, vajec a! mlé&n)ch v)robk' a! zbytek z! obilovin a! lu$t"nin). Nadbytek 
bílkovin ale rozhodn" není (ádoucí. Proteinové ty&inky, nápoje a!koncentráty jsou 
naprosto zbyte&né a!mohly by p#ispívat k!obezit".

Tuky jsou velice d'le(ité a! m"ly by pokr)vat cca! 30–35! % denního p#íjmu 
(u! dospívajích cca! 80–110 g). Up#ednost,ujte tuky z! rostlinn)ch zdroj' (oleje, 
semínka, o#echy a!v)robky z!nich). -ivo&i$né zdroje (tuky z!uzenin, tu&ného masa, 
tu&n)ch mlé&n)ch produkt', sma(en)ch jídel!atd.) by m"ly pokr)vat maximáln" 
0⁄1!denního p#íjmu tuk'.

Nejv)znamn"j$ím zdrojem energie jsou sacharidy, které by m"ly tvo#it a( 60!% 
celkového energetického p#íjmu za den (cca! 300–400 g/den). Ideálními zdroji 
jsou celozrnné pe&ivo, cereálie, lu$t"niny, zelenina a!ovoce. Mno(ství vlákniny by 
m"lo b)t 20–30 g na den.

12–15!let Pokud je jídelní&ek va$eho dít"te pestr) a! pln) kvalitních surovin, nem"ly by 
mu chyb"t (ádné d'le(ité mikro(iviny (krom" vitamínu D, kter) doporu&ujeme 
suplementovat v$em). Jestli ale dít" tíhne k!n"jakému alternativnímu v)(ivovému 
sm"ru (t#eba veganství), doporu&ujeme suplementovat hlavn" (elezo a! vitamín 
B12.

MLÉKO A!MLÉ*NÉ V+ROBKY by m"lo dít" jíst 2* denn" (150 ml jogurtu, 200 ml 
mléka, 40–50 g s)ru). Dbejte na pestrost a!za#azujte zakysané mlé&né v)robky 
(v(dy neochucené, bílé a!nejlépe polotu&né). Odtu&n"né v)robky mají nedostatek 
vitamín' a!nezasytí.

MASO A!RYBY, d'le(it) zdroj bílkovin i!(eleza, st#ídejte a!porci volte podle velikosti 
dlan" bez prst'. Ryby za#azujte alespo, 2* t)dn". Uzeninami maximáln" $et#ete 
a!vybírejte ty nejkvalitn"j$í (nap#íklad libovou vysokoprocentní $unku). Pozor na 
párky, klobásy a!mleté maso, které &asto obsahují velké mno(ství tuku.

VEJCE m'(e b)t 1 za den. LU.T/NINY p#ipravujte 1–2* t)dn" (p#edem namo&ené 
a!uva#ené dom"kka v!&isté vod"). Nebojte se lu$t"niny klí&it. Tak z!nich dostanete 
spoustu cenn)ch (ivin.

OBILOVINY a!P0ÍLOHY m'(ete zakomponovat do 4–5 porcí denn" (dopolední 
/ odpolední sva&ina m'(e b)t bez nich). Rozhodn" by m"ly mít své místo ve 
snídaních, ob"dech a!ve&e#ích. Stejn" jako u!ostatních kategorií myslete na pestrost 
ve v)b"ru i!p#íprav". Porci stanovte podle velikosti p"sti (celé dlan" s!prsty).

OVOCE a!ZELENINA pat#í ke ka(dému jídlu (3 porce zeleniny a!2 porce &erstvého 
ovoce denn"). Opatrn" na smoothies, která &asto obsahují velké mno(ství ovoce 
(tím pádem i!velké mno(ství cukru).

PITN+ RE-IM by m"l zahrnovat 2 litry vody (klidn" ochucené ovocem), 
neslazen)ch &aj' nebo na#ed"né zeleninové $%ávy denn". Sem tam m'(ete za#adit 
i!neochucené minerální vody nebo na#ed"n) d(us.

Men&í dosp"lák
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Jak velké porce servírovat?

mléko a!mlé&né v)robky 2–3 porce denn", 1 porce: 250 ml 
mléka, 150–200 ml jogurtu, 
40–50 g s)ru

maso 100–130 g
ryby 1–2x t)dn", 1 porce 150 g
vejce 1 ks max 1x denn"
lu$t"nina v!uva#eném stavu 100–120 g
pe&ivo 80–100 g
zelenina 3 porce denn", 150 g = 1 porce
ovoce 2 porce denn", 1 porce = 100 g
obiloviny 150 g uva#en)ch
pitn) re(im 2–2,5 litru

 

 

 
10 nej&ast"j$ích chyb a!jak se jim vyhnout 

 

1. Vynechávání snídaní: Snídan" je základ dne. Pokud ji nestíháte doma, 
p#ipravte ji dít"ti s!sebou do krabi&ky.

2. -ádná sva&ina: Kdy( va$e dít" nebude mít sva&inu z!domova, hrozí, (e 
bude hlad zahán"t su$enkami, párky v!rohlíku a!sladk)mi limonádami.

3. Nechu% k!jídlu z!jídelny: Pokud dít"ti jídlo ve $kolní jídeln" nechutná, 
p#ipravujte k!ve&e#i v"t$í porce a!odeberte z!nich na ob"d na dal$í den.

4. .patn) pitn) re(im: Hlídejte, (e dít" pije dostate&n" a!správn". Sladké 
limonády, minerálky, d(usy ani energetické nápoje nemají v!jídelní&ku 
co!d"lat.

5. Jídlo u!obrazovek: Kdy( jí dít" u!po&íta&e nebo televize, nesoust#edí se na 
to. Proto jezte spolu a!v!klidu bez obrazovek &i jiného rozpt)lení.

6. Nedostatek pohybové aktivity: Va$e dít" by se m"lo h)bat alespo, 
60!minut denn". /ím více, tím lépe. A% u( jde o!procházku se psem, 
pobíhání s!kamarády nebo sportovní krou(ek, v$echno se po&ítá. Dít" 
motivujte ke zkou$ení nov)ch sport' a!klidn" se do nich i!sami zapojte.

7. Preference v)razn)ch chutí: Jakmile si dít" zvykne na fast food, sladkosti 
a!sma(ené a!tu&né potraviny, &asto není cesty zp"t. Proto se sna(te, aby 
v!jejich jídelní&ku p#eva(ovaly základní chut" a!suroviny.

8. .patné návyky rodi&': Jd"te p#íkladem. Kdy( budete jíst a!nakupovat 
zdrav", je v"t$í $ance, (e to bude p#irozené i!pro va$e dít". Pokud budete 
mít $uplíky plné chips' a!su$enek, dít" k!nim bude pravd"podobn" taky 
tíhnout.

9. Nedostatek spánku: Hodn" telefonu a!televize, málo spánku. Sna(te se 
va$emu dít"ti zajistit i!pravideln) spánkov) re(im, kter) je velice d'le(itou 
sou&ástí zdravé (ivotosprávy.

10. Podléhání módním trend'm: Sna(te se dít"ti budovat zdrav) vztah k!sob" 
sama, aby nepodléhalo trend'm, které na n" tla&í z!médií a!sociálních sítí. 

 

Co dít"ti servírovat?
Maso (v$eho druhu v&etn" hov"zího), ryby (minimáln" 2* t)dn"), lu$t"niny 
(minimáln" 2* t)dn"), zelenina a!ovoce (nejlépe 5 porcí celkem), neochucené 
mlé&né v)robky, fermentované v)robky (kefír, jogurt, acidofilní mléko 
nebo podmáslí), o#echy a!semena, rostlinné tuky (do salát' panenské 
oleje, p#i tepelné úprav" #epkov) olej a!máslo), libová $unka, r'zné druhy 
s)r', smetanové s)ry a!s)r cottage, tofu, tempeh, celozrnné pe&ivo, r'zné 
obiloviny i!p#ílohy (bulgur, quinoa, amarant, pohanka nebo $palda), bylinky 
a!v)jime&n" neochucené minerální vody (cca!2–3* t)dn").

Co vynechat?
Proteinové v)robky (t#eba ve&erní proteinov) chléb), alkohol, sladkosti, 
sma(ená a!hotová jídla, balené bagety, cokoliv z!fast foodu, energetické 
nápoje, „zdravé“ potraviny typu raw ty&inky, hodn" su$eného ovoce, 
o#echová másla ve v"t$ím mno(ství, nadm"rné mno(ství soli a!ostrého 
ko#ení, suplementy (multivitamíny, BCAA, gainery!apod.), ke&upy, majonézy 
a!ho#&ice.



Jídelní&ek pro dospívající dívku

Den 1

snídan": amarantová ka$e s!pe&en)m jablkem (kategorie 1–2!roky)
amarant (35 g), uva#it v!dostate&ném mno(ství mléka a!do ka$e polotu&n) tvaroh 

(60 g)
sva&ina: (itn) chléb namazan) fazolovojogurtovou pomazánkou a!k!tomu do 

krabi&ky nakrájená paprika (kategorie 1–2!roky)
1 krajíc (itného chleba (cca!70 g) a!pomazánka (25 g)

ob"d: du$ené hov"zí maso s!ko#enovou zeleninou a!r)(í (kategorie 1–2!roky)
maso (100 g) a!r)(e (150 g)

sva&ina: hru$kovojable&ná zmrzlina se sko#icí a!s)rem cottage (kategorie 2–6!let)
ve&e#e: cuketové nudle s!tofu!– tofu (100 g) a!t"stoviny (150 g + k!tomu cuketové 

nudle)

Den 2

snídan": carrot cake ovesná pe&ená ka$e se skleni&kou mléka mléko (250 ml) 
a!vlo&ky (35 g)

sva&ina: zeleninové karbanátky s!nakrájenou &erstvou zeleninou 
(kategorie 9–12!let)

ob"d: lososovozeleninové karbanátky s!bramborami!– losos (120 g) a!brambory 
(150 g)

sva&ina: &okoládov) chia pudink s!vlo&kami p#es noc!– pudink (80 g) a!vlo&ky 
(20 g)

ve&e#e: ku#ecí polévka s!nudlemi a!chlebem (kategorie 6–9!let)
ku#ecí maso (70 g), nudle (50 g) a!chléb (50 g)

Jídelní&ek pro dospívajícího chlapce

Den 1

snídan": vaje&n) toust
2 tousty (celkem 100 g), 1 vejce, mozzarella (50 g) a!avokádo (25 g)

sva&ina: tvarohová bábovka (kategorie 9–12!let)
2 men$í kousky bábovky a!kefírové mléko (300 ml)

ob"d: kr'tí sekaná s!brokolicí a!$touchan)mi brambory
maso (130 g) a!brambory (170 g)

sva&ina: chléb s!tu,ákovou pomazánkou a!&erstvou zeleninou (kategorie 6–9!let)
chléb (60 g) pomazánka (25 g)

ve&e#e: &o&kov) dhal s!d)ní
&o&ka (150 g) a!naan (70 g)

Den 2

snídan": jogurt s!kokosovou granolou + &erstvé ovoce
jogurt (150 g) a!vlo&ky (40 g)

sva&ina: cuketové muffiny (kategorie 1–2!roky) + 2 muffiny
ob"d: teriyaki ku#e se zeleninou a!kuskusem!– ku#e (120 g) a!kuskus (150 g)

sva&ina: quesadilly (kategorie 1–2!roky)
2 porce

ve&e#e: pe&ená ryba s!bazalkovou krustou a!raj&aty (kategorie 9–12!let)
ryba (120 g) a!p#íloha (150 g)

*Postupy ke zbyl)m recept'm najdete na www.jimezdrave.cz. 
Sta&í do vyhledáva&e napsat název receptu a je to!
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