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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

WEEKLY MEAL PLANNER 01

PONDELOK

RAŇAJKY

ŠPANIELSKÁ 
CUKINOVÁ 
TORTILLA

OBED

KURACÍ ŠALÁT S
POMARANČOM & 

ORECHMI

SNACK

Niečo z: 
ŠKORICOVO-

BIELKOVINOVÝ 
SMOOTHIE, 

PROTEÍNOVÁ 
OVOCNÁ MISKA

VEČERA

BRAVČOVÁ 
PANENKA S 
ANANÁSOM

UTOROK

RAŇAJKY

OMELETOVÉ 
WRAPY

OBED

TUNIAKOVO-
BROKOLICOVÝ 

ŠALÁT S 
MEDOVÝM 

DRESINGOM

SNACK

Niečo z: 
ŠKORICOVO-

BIELKOVINOVÝ 
SMOOTHIE, 

PROTEÍNOVÁ 
OVOCNÁ MISKA

VEČERA

PEČENÝ LOSOS
S RYŽOU & 

PARADAJKAMI

STREDA

RAŇAJKY

PAPRIKY PLNENÉ 
MÄSOM A SYROM

OBED

PEČENÝ LOSOS
S RYŽOU & 

PARADAJKAMI

SNACK

Niečo z: 
ŠKORICOVO-

BIELKOVINOVÝ 
SMOOTHIE, 

PROTEÍNOVÁ 
OVOCNÁ MISKA

VEČERA

HOVÄDZIE S 
FAZUĽOU & 

CESTOVINAMI

ŠTVRTOK

RAŇAJKY

OMELETOVÉ 
WRAPY

OBED

KURACÍ ŠALÁT S
POMARANČOM & 

ORECHMI

SNACK

Niečo z: 
ŠKORICOVO-

BIELKOVINOVÝ 
SMOOTHIE, 

PROTEÍNOVÁ 
OVOCNÁ MISKA

VEČERA

Zo včera
HOVÄDZIE S 
FAZUĽOU & 

CESTOVINAMI

PIATOK

RAŇAJKY

PAPRIKY PLNENÉ 
MÄSOM A SYROM

OBED

TUNIAKOVO-
BROKOLICOVÝ 

ŠALÁT S 
MEDOVÝM 

DRESINGOM

SNACK

Niečo z: 
ŠKORICOVO-

BIELKOVINOVÝ 
SMOOTHIE, 

PROTEÍNOVÁ 
OVOCNÁ MISKA

VEČERA

WALDORFSKÝ 
KURACÍ ŠALÁT

SOBOTA

RAŇAJKY

ŠKORICOVO-
BIELKOVINOVÝ 

SMOOTHIE

OBED

Zo včera
WALDORFSKÝ 
KURACÍ ŠALÁT

SNACK

Niečo z: 
ŠKORICOVO-

BIELKOVINOVÝ 
SMOOTHIE, 

PROTEÍNOVÁ 
OVOCNÁ MISKA

VEČERA

Najedz sa vonku
a uži si to!

NEDEĽA

RAŇAJKY

ŠPANIELSKÁ 
CUKINOVÁ 
TORTILLA

OBED

ŠKORICOVO-
BIELKOVINOVÝ

SMOOTHIE

SNACK

Niečo z: 
ŠKORICOVO-

BIELKOVINOVÝ 
SMOOTHIE, 

PROTEÍNOVÁ 
OVOCNÁ MISKA

VEČERA

BRAVČOVÁ 
PANENKA S 
ANANÁSOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

Ryby & Morské plody
(100g) údený losos

(400g) filet z lososa
Mäso
(450g) mleté morčacie

(300g)  kuracie prsia
(300g) hovädzí stejk
(400g) bravčová panenka

Mliečne
cottage syr
cheddar syr

parmezán
Biely jogur, 0% tuk
tvaroh

Bez mlieka
20x vajec
Sójové mlieko

Mandľové mlieko

MÄSO, MLIEČNE & BEZ 
MLIEKA

WEEKLY SHOPPING LIST FOR MEAL PLAN 01

Čerstvé
1x zemiak

3x cibuľa
cesnak
1x cukina

žerucha
4x citrón
2x pomaranč

1x granátové jablko
1x špenátové listy
1x rukola

2x šalátové listy
reďkovky
Ľadový šalát

5x paprika
1x čili papričky
zázvor

2x banán
1x brokolica
cherry paradajky

zeler
1x jablko
1x mango

jahody
Jarná cibuľka
Bylinky
petržlen
bazalka

OVOCIE & ZELENINA

Zrná
Jasmínová ryža

Celozrnné cestoviny
Zemiakový škrob
Biela ryža

Orechy & Semená
pekanové
vlašské

Kokosové lupienky
hrozienka
Korenia
Miešané bylinkové
oregano
kurkumín

škorica
Mletá paprika
kari

Čili vločky
Iné
chlieb

Hovadzí vývar (bujón)
granola

OBILNINY, SEMENÁ & 
PRÍCHUTE

Oleje
Olivový olej

Kokosový olej
Plechovky
horčica

1 tuniak vo vlastnej štave
Sójová omáčka
majonéza

Kúsky ananásu
Ryžový ocot
Sladidlá
med
Mrazené
Zelená fazuľa

Iné
Whey proteín valinkový

PLECHOVKY, KORENIA & 
OSTATNÉ



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

WEEKLY MEAL PLANNER 02

PONDELOK

RAŇAJKY

Bielkovinové
ČUČORIEDKOVÉ 

LIEVANCE

OBED

KURACÍ ŠALÁT S 
ANANÁSOM

SNACK

Niečo z: 
ČUČORIEDKOVÝ

PROTEÍNOVÝ 
SMOOTHIE,

MATCHA CHIA 
PUDING

VEČERA

MORČACIE PRSIA S 
BROKOLICOU

UTOROK

RAŇAJKY

VAJCIA S 
PARADAJKAMI & 

TUNIAKOM

OBED

Zo včera
KURACÍ ŠALÁT S 

ANANÁSOM

SNACK

Niečo z: 
ČUČORIEDKOVÝ

PROTEÍNOVÝ 
SMOOTHIE,  

MATCHA CHIA 
PUDING

VEČERA

LOSOSOVÉ 
TERIYAKI S 
FAZUĽOU
& RYŽOU

STREDA

RAŇAJKY

VAJCIA S 
PARADAJKAMI & 

TUNIAKOM

OBED

Zo včera
LOSOSOVÉ 
TERIYAKI S 
FAZUĽOU
& RYŽOU

SNACK

Niečo z: 
ČUČORIEDKOVÝ

PROTEÍNOVÝ 
SMOOTHIE,  

MATCHA CHIA 
PUDING

VEČERA

RÝCHLE & 
JEDNODUCHÉ 

MÄSOVÉ GUĽKY

ŠTVRTOK

RAŇAJKY

Bielkovinové
ČUČORIEDKOVÉ 

LIEVANCE

OBED

TUNIAKOVÝ 
WRAP V 

ŠALÁTOVOM 
LISTE

SNACK

Niečo z: 
ČUČORIEDKOVÝ

PROTEÍNOVÝ 
SMOOTHIE,  

MATCHA CHIA 
PUDING

VEČERA

Zo včera RÝCHLE 
& JEDNODUCHÉ 
MÄSOVÉ GUĽKY

PIATOK

RAŇAJKY

ŠPENÁTOVÁ 
SHAKSHUKA

OBED

Zo včera
TUNIAKOVÝ 

WRAP V 
ŠALÁTOVOM 

LISTE

SNACK

Niečo z: 
ČUČORIEDKOVÝ

PROTEÍNOVÝ 
SMOOTHIE,  

MATCHA CHIA 
PUDING

VEČERA

KURACIE PRSIA
S MANGOM

SOBOTA

RAŇAJKY

ŠPENÁTOVÁ 
SHAKSHUKA

OBED

Zo včera
KURACIE PRSIA

S MANGOM

SNACK

Niečo z: 
ČUČORIEDKOVÝ

PROTEÍNOVÝ 
SMOOTHIE,  

MATCHA CHIA 
PUDING

VEČERA

Najedz sa vonku
a uži si to!

NEDEĽA

RAŇAJKY

LETNÉ 
BIELKOVINOVÉ 

SMOOTHIE

OBED

ČUČORIEDKOVÝ
PROTEÍNOVÝ 
SMOOTHIE

SNACK

Niečo z: 
ČUČORIEDKOVÝ

PROTEÍNOVÝ 
SMOOTHIE,  

MATCHA CHIA 
PUDING

VEČERA

MORČACIE PRSIA S 
BROKOLICOU



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

Ryby & Morské plody
4x filet z lososa

Mäso
(650g) kuracie prsia
(200g) morčacie prsia

(500g) chudné mleté hovädzie
12x kúskov prerastenej 
slaniny

Mliečne
Biely jogurt
Bez mlieka
7x vajcia
Mandľové mlieko

MÄSO, MLIEČNE & BEZ 
MLIEKA

WEEKLY SHOPPING LIST FOR MEAL PLAN 02

Čerstvé
2x banán

1x paradajka
2x cibuľa
2x červená cibuľa

1x zelené jablko
1x šalát
2x cesnak

(300g) hríby
1x špenátové listy
2x broskyňa

1x šalátové listy
zázvor
2x limetka

1x mango
2x červená paprika
1x čili paprička

1x brokolica
Jarná cibuľka
Bylinky
petržlen
mäta
koriander

Mrazené
čučoriedky
Zelená fazuľa

OVOCIE & ZELENINA

Zrná
Tmavá ryža

Pohánková múka
Tmavé rýžové nudle
Korenia
oregano
Čili vločky
škorica

Orechy & Zrná
sezamové
chia

OBILNINY, SEMENÁ & 
PRÍCHUTE

Oleje
Kokosový olej

Olivový olej
Sezamový olej
Plechovky
2x tuniak vo vlastnej štave
2x tuniak v olivovom oleji
ananás

tabasco
kukurica
Sójová omáčka

Paradajkový pretlak
Ryžový ocot
Sladidlá
med
Javorový sirup
Iné
Whey proteín vanilkový
Kokosová voda
Matcha prášok

PLECHOVKY, KORENIA & 
OSTATNÉ
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ŠPANIELSKÁ CUKINOVÁ TORTILLA



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

ŠPANIELSKÁ CUKINOVÁ TORTILA

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 25 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
377 Kcal         
22g Tuky

22g Sacharidy
21g Bielkoviny

• 1 pl. olivového oleja
• 1 menší zemiak, ošúpaný, 

nakrájaný
• 1 menšia cibuľa, 

nakrájaná
• ½ malej cukiny, 

nakrájaná na tenké 
plátky

• 6 vajec

Na panvici zohrejeme olej, pridáme cibuľu a zemiaky a 
orestujeme asi 4 minúty. Pridáme cuketu a restujeme tiež. 

V miske si rozšľaháme vajcia a dochutíme soľou a korením. 
Osmahnutú zeleninu pridáme do misy k vajciam. 

Na panvicu pridáme rozšľahané vajcia o zeleninou a varíme na
miernom ohni. Po par minútach otočte tortilu.

Pečieme pár minút do zlatista a podávame.

GF DF

V

MP HP
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OMELETOVÉ WRAPY



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

OMELETOVÉ WRAPY

Porcie: 4
Príprava: 15 min
Varenie: 10 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
237 kcal         
15g Tuky

3g Sacharidy
20g Bielkoviny

• (200g) cottage
• 4 hrste žeruchy
• 1 citrón, iba šupka
• 6 vajec
• (60ml) sójové mlieko
• 1 čl. byliniek
• 4 čl. kokosového oleja
• (100g) údený losos, 

nakrájaný

Cottage, žeruchu a citrónovú kôru vložte do misy a 
mixérom (alebo kuchynským robotom) rozmiešajte na kašu, 
kým nevznikne hladká pasta.

Vajcia rozšľahajte s mliekom a bylinkami v samostatnej
miske.

Zahrejte 1 lyžičku. oleja na stredne veľkej panvici a na
strednom ohni 2 minúty opekáme ¼ rozšľahaných vajec, 
kým omeleta nestuhne, potom ju otočíme. Pečieme druhú
stranu ½ minúty.

Vyberte omeletu z panvice a odložte ju. Ostatné omelety
opečieme na zvyšku oleja.

Na podávanie natrieme na omelety tvarohovú pastu a 
navrch dáme údeného lososa. Omeletu zavinieme a 
prekrojíme na polovicu.

GF DF

LC Q
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PAPRIKY PLNENÉ
MÄSOM A SYROM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

PAPRIKY PLNENÉ MÄSOM A SYROM

Porcie: 4
Príprava: 5 min
Varenie: 20 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
329 kcal         
12g Tuky

11g Sacharidy
43g Bielkoviny

• 4 vajcia
• 4 vaječné bielky
• 2 pl. Mandlového mlieka
• 1 čl. kokosového oleja
• 1 malá cibuľa, nakrájaná
• (450g) mletého

morčacieho mäsa (prsia)
• 2 čl. oregano
• 1 čl. rasca
• (60g) špenát, mrazený
• 4 stredne veľké červené 

papriky
• (50g) syr
• Petržlenová vnať, 

posekaná

Rúru vyhrejte na 200 ° C.

Vajcia, bielka a mlieko rozšľahajte spolu.

Na strednej panvici si na panvici rozohrejte kokosový olej. 
Pridajte cibuľu a smažte do zlatova.

Pridajte mäso, oregano a rascu, dochuťte soľou a korením. 
Mäso varíme asi 5 minút kým nie je uvarené. Potom pridáme
špenát, a miešame asi 2 minúty.

Zvýšte teplotu a pridajte rovnomerne rozšlahané vajcia. 
Opakujte asi 3 minúty, kým sa vajíčka usmažia. Potom
odstavte.

Papriky rozkrojte vodorovne na polku a vyberte z nich jadierka, 
potom ich naplňte uvarenou hmotou.

Vložte papriky do pekáča a posypte ich strúhaným syrom.

Pečieme v rúre 15 minút, kým sa syr neroztopí a okraje
nezhnednú.

Na podávanie posypeme nasekanou petržlenovou vňaťou.

Q

MP

GF LC

HP
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ÚDENÝ LOSOS, FETA 
& ŠPARGĽOVÁ OMELETA



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

ÚDENÝ LOSOS, FETA & ŠPARGĽOVÁ OMELETA

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 15 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
302 kcal         
21g Tuky

6g Sacharidy
20g Bielkoviny

Q

• (125g) špargľa
• 1 čl. kokosového oleja
• 3 veľké vajcia
• 5 pl. (70ml) mlieko
• (60g) údený losos, nakrájaný
• (30g) feta syr (na kocky)
• 4-5 cherry paradajky, na

polovicu
• kôpor

Špargľu umyte, odlomte tvrdé konce a vyhoďte ich. Mäkšie
stopky nakrájajte šikmo na asi ½ cm kúsky.

Varte v mierne osolenej vode asi 2 minúty, potom preceďte
a odstavte.

V miske rozšľaháme vajcia s mliekom, soľou a korením. 
Pridajte špargľu, lososa a kocky syra, všetko dobre
premiešajte.

Rúru vyhrejeme na 180 ° C. Na strednom ohni rozohrejeme
olej na panvici (priemer asi 24 cm) a nalejeme do neho
vaječnú zmes. Na vrch dáme rozpolené cherry paradajky.

Panvicu prikryte pokrievkou a pečte, kým hmota nestuhne
asi 5 minút. Potom vložte do rúry (bez pokrievky) a pečte
na ďalších 6 - 10 minút, kým hmota nestuhne.

Na podávanie posypeme čerstvým kôprom a dochutíme
čerstvo mletým čiernym korením.

MP

PRO TIP:
Čas v rúre bude závisieť od 
veľkosti panvice a hrúbky
vaječnej zmesi.

GF LC



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

Bielkovinové
ČUČORIEDKOVÉ LIEVANCE



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

Porcie: 1
Príprava: 5 min
Varenie: 10 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
257 kcal         
5g Tuky

18g Sacharidy
36g Bielkoviny

Q

• 4 vaječné bielka
• (25g) vanilkového whey

proteínu
• ½ banánu, rozmliaždený
• Mandlové mlieko
• (25g) čerstvých, alebo 

mrazených čučoriedok
• ½ čl. kokosového oleja

Vyšľahajte spolu bielka a whey proteín.

Primiešajte roztlačený banán a pridajte čučoriedky. Ak sa
vám zmes na palacinky zdá príliš hustá, pridajte do nej
mandľové mlieko.

Na panvici rozohrejeme kokosový olej na slabú strednú
teplotu. Nalejte zmes na lievance a pečte až kým sa
nevytvoria malé bublinky (asi 5 minút).

Uistite sa, že je lievanec dostatočne upečený skôr ako ho
otočíte. Pečte lievance ďalšie 2-3 minúty.

Môžete si urobiť jeden veľký lievanec, alebo pár menších.

Podávame s obľúbenými polevami.

GF LC

HP V

N

Bielkovinové ČUČORIEDKOVÉ LIEVANCE



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

VAJCIA S PARADAJKAMI &
TUNIAKOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

VAJCIA S PARADAJKAMI & TUNIAKOM

Porcie: 1
Príprava: 5 min
Varenie: 5 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
307 kcal         
15g Tuky

8g Sacharidy
32g Bielkoviny

Paradajku olúpte a nakrájajte na kocky.

Na malej panvici rozohrejeme olej, pridáme nakrájanú
paradajku a na prudkom ohni restujeme asi 3 minúty.

Vytvorte v orestovanej paradajke 2 medzery a rozbite do 
nich vajcia. Dochutíme soľou a korením.

Na vrch poukladajte kúsky tuniaka. Potom posypeme
sušeným oreganom a prípadne čili vločkami.

Pečte ďalšie 3 minúty alebo až kým nie sú vajcia
upečené. Podávame s čerstvou petržlenovou vňaťou.

• 1 väčšia paradajka
• 1 čl. kokosového oleja
• 2 vajcia
• (80g) tuniak vo vlastnej 

štave
• oregano
• trochu chili vločiek
• petržlenlenová vňať, 

posekaná

GF DF

LC HP

Q

Tip: 
• Namiesto tuniaka môžete použiť gorgonzolu, 

alebo feta syr



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

LETNÉ BIELKOVINOVÉ
SMOOTHIE



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

LETNÉ BIELKOVINOVÉ SMOOTHIE

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
252 kcal         
5g Tuky

36g Sacharidy
18g Bielkoviny

GF V

Q

Všetky ingrediencie vymixujte do hladka. Rozdelte do 
dvoch misiek a pridajte na vrch čokoľvek podľa chuti.

POZNÁMKA: 
To čo je na vrchu nie je započítané v makronutrientoch
a kalóriách.

• 2 stredne veľké broskyne, 
nakrajané

• 1 stredný banán, nakrájaný
• (190g) biely jogurt
• (125ml) kokosová voda
• (25g) vanilkový whey

proteín

Na vrch môžeme pridať:
• čerstvé bobuľovité ovocie
• goji
• orechy
• chia semiačka
• müsli



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

ŠPENÁTOVÁ
SHAKSHUKA



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

ŠPENÁTOVÁ SHAKSHUKA

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 15 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
370 kcal         
22g Tuky

19g Sacharidy
24g Bielkoviny

GF

V

Q

• 1 pl. kokosového oleja
• 1 veľká cibuľa, nakrájaná
• 2 strúčiky cesnaku, 

pretlačené
• (300g) hriby, pokrájané
• (450g) listy špenátu
• 4 vajcia
• Petržlenová vňať, nakrájaná

Na panvici rozohrejte olej. Pridajte cibuľu a cesnak a 
smažte 2-3 minúty do mäkka. Pridáme huby a smažte
ďalšie 3 - 4 minúty. Dochutíme soľou a korením.

Začnite špenát pridávať do panvice. Pridávajte ho na
viackrát, vždy keď zvädne pridajte ďalšiu dávku. 
Poriadne premiešajte a dochuťte.

Do špenátu urobte 4 jamky a do každého z nich rozbite
vajíčko. Pečte 5-6 minút prikryté pokrievkou, kým nie sú
vajcia upečené.

Pridáme petržlen a podávame.

DF

LC



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

LOSOSOVÝ TATARÁK S
AVOKÁDOM & MANGOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

LOSOSOVÝ TATARÁK S AVOKÁDOM & MANGOM

Porcie: 1
Príprava: 10 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
282 kcal         
17g Tuky

9g Sacharidy
26g Bielkoviny

GF

Q

• 1 menší losos (100g), 
pokrájaný na kocky

• ¼ avokádo, pokrájané na 
kocky

• (30g) mango, pokrájané na 
kocky

• 1 pl. Limetkovej štavy
• ⅓ čl. medu
• čili paprička
• koriander, nasekaný

Lososa umyjeme a osušíme, potom nakrájame na malé
kocky. Ďalej nakrájajte avokádo a mango na kocky a 
pridajte k lososovi.

Primiešame limetkovú šťavu, čili papričku a koriander. 
Dochutíme soľou, korením a dobre premiešame.

Odložte na chladenie do chladničky aspoň na 10 minút, 
potom podávajte s hriankami (nie sú zahrnuté v kalóriach
a makronutrientoch).

DF

LC



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

TUNIAKOVÝ WRAP
V ŠALÁTOVOM LISTE



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

TUNIAKOVÝ WRAP V ŠALÁTOVOM LISTE

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
286 kcal          
9g Tuky

14g Sacharidy
38g Bielkoviny

• (280g) tuniak v olivovom
oleji

• 1 pl. Paradajkové pyré
• 1 malá červená cibuľa, 

najemno najkrajaná
• ½ zelené jablko
• 8 listov šalátu

Tuniaka a polovicu oleja z plechovky dáme do misy a 
zmiešame s paradajkovým pretlakom.

Nakrájajte červenú cibuľu čo najjemnejšie a pridajte k 
tuniakovi. Nakrájajte jablko na malé kocky a pridajte k 
tuniakovi. Všetko premiešajte.

Tuniaka dáme na 8 šalátových listov a podávame zavinuté
ako wrap.

GF DF

LC Q



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVUKURACÍ ŠALÁT S
POMARANČOM & ORECHMI



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 10 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
458 kcal         
20g Tuky

47g Sacharidy
28g Bielkoviny

GF

Dresing:
• 3 pl. med
• 2 pl. horčica
• 1 pl. olivový olej
• 1 pl. citrónová šťava
• 2 pl. pomarančová štava
• ⅓ čl. škorica

Šalát:
• (200g) kuracie prsia
• 4 hrste rukoly
• ¼ ľadový šalát
• 1 pomaranč
• ⅓ granátové jablko, semiačka
• (30g) pekanové orechy, 

opečené

Ošúpte pomaranč a vyberte dužinu a odložte bokom. Zo 
zvyšku pomaranča vytlačte šťavu a odložte ju na
omáčku.

Suroviny z dresingu zmiešame v šálke, dochutíme soľou
a korením.

Kuracie prsia nakrájame na 4 menšie kúsky, dochutíme
soľou, natrieme olivovým olejom a dáme na rozpálenú
panvicu - restujeme 4 minúty z oboch strán.

Kuracie kúsky pokvapkáme dresingom a ďalej grilujeme
asi 1,5 minúty na miernejšom ohni. Otočte a potom
pokvapkajte ďalšou lyžicou dresingu a ešte minútu
grilujeme. Prsia vyberte z panvice. Po vychladnutí
nakrájajte na kúsky.

Zmiešajte listy šalátu a rozdeľte ich medzi dva taniere, 
potom na vrch dajte pomaranč a kuracie mäso. 
Posypeme semiačkami granátového jablka a opečenými
pekanovými orechmi. Pokvapkáme zvyšným dresingom a 
podávame.

KURACÍ ŠALÁT S POMARANČOM & ORECHMI

DF

QHP

N



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

LOSOSOVO-BROSKYŇOVÝ
ŠALÁT



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

LOSOSOVO-BROSKYŇOVÝ ŠALÁT

Porcie: 2
Príprava: 30 min
Varenie: 15 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
416 kcal          
25g Tuky

21g Sacharidy
33g Bielkoviny

GF

Marináda:
• 2 pl. jablčný ocot
• 1 pl. olivový olej
• 1 pl. sójová omáčka
• 1 pl. javorový sirup
• ½ čl. mleté čierne korenie

Šalát:
• 2 filety z lososa(140g každý)
• 1 varená kukurica
• (120g) šalátové listy
• 1 broskyňa, nakrájaná
• 10 cherry paradajky, 

rozpolené
• 1 pl. balsamico

Zmiešaním jablčného octu, olivového oleja, sójovej
omáčky, javorového sirupu a mletého korenia pripravte
marinádu. Lososa položte kožou nahor do plochej misky, 
zalejte marinádou. Nechajte 20 - 30 minút odležať v 
chladničke.

Medzitým si ugrilujte kukuricu v rúre alebo na grilovacej
panvici, po vychladnutí orežte.

Predhrejte rúru na 200 ° C a lososa vložte na pekáč. Pečte
po dobu 8 - 10 minút alebo dovtedy, kým nie je upečený.

Rozdeľte šalátové listy do dvoch misiek, na ktoré dajte
nakrájanú broskyňu, paradajky a grilovanú kukuricu. Na 
záver pridajte lososa, buď celý kus alebo menšie kúsky.

Na podávanie pokvapkáme balzamikovým octom a 
dochutíme soľou a korením.

MP HP

DF



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

TUNIAKOVO-BROKOLICOVÝ ŠALÁT
S MEDOVÝM DRESINGOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

TUNIAKOVO-BROKOLICOVÝ ŠALÁT S MEDOVÝM DRESINGOM

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
328 kcal           
14g Tuky

26g Sacharidy
21g Bielkoviny

Šalát:
• 2 hrste šalátových listov
• 3 reďkovky, nakrájané
• (120g) tuniak vo vlastnej 

štave, zliaty
• 2 kúsky chleba
• 100g brokolica
• 2 čl. strúhaný parmezán

Dresing:
• 2 pl. olivový olej
• 3 pl. citrónová štava
• 1 čl. med
• Soľ a korenie

Šalátové listy rozdelte medzi dva taniere. Pridajte
nakrájanú reďkovku a kúsky tuniaka.

Opečte chlieb a nakrájajte na kocky, potom pridajte do 
šalátu.

Vložte brokolicu do hrnca s vriacou vodou a varte cca. 5 
minút, potom preceďte a pridajte do šalátu.

V miske zmiešame všetky dressingové prísady a 
pokvapkáme šalát. Posypeme parmezánom a podávame. 

QHP



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

KURACÍ ŠALÁT
S ANANÁSOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

KURACÍ ŠALÁT S ANANÁSOM

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 13 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
356 kcal        
16g Tuky

34g Sacharidy
27g Bielkoviny

GF

Q

Šalát:
• (200g) kuracie prsia
• 4 kolieska ananásu z 

konzervy
• 2 hrste šalátových 

listov
• (10g) mätových listov
• ½ malej cibule, jemne 

nakrájanej

Dresing:
• 2 pl. olivový olej
• 1 čl. strúhaný zázvor
• 1 strúčik cesnaku, 

pretlačený
• 1 limeta, štava
• 1 čl. med
• Tabasco, podľa chuti

Suroviny dresingu zmiešame v šalátovej miske, dochutíme
soľou. Pridáme špenát a lístky mäty a necháme odležať.

Medzitým si vodorovne rozkrojíme kuracie prsia na
polovicu (vzniknú 4 kuracie filety), dáme na rozpálenú
grilovaciu panvicu a každé prso zakryjeme plátkom
ananásu, ochutíme čiernym korením. Grilujeme asi 6 - 8 
minút, potom obrátime a grilujeme ďalších 5 minút
(ananás vyberte a nechajte grilovať vedľa kuracieho mäsa).

Odstavte z ohňa a nechajte prsia odpočívať 3 minúty, 
potom ho nakrájajte na prúžky.

Pridajte kuracie mäso do šalátu spolu s nakrájaným
ananásom a nadrobno nakrájanou cibuľou, pred podávaním
premiešajte.

DF

HP



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

WALDORFSKÝ
KURACÍ ŠALÁT



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

WALDORFSKÝ KURACÍ ŠALÁT

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
354 kcal          
16g Tuky

33g Sacharidy
20g Bielkoviny

GF

Q

• (100g) kuracie prsia
• 3 mladý zeler, nakrájaný
• 1 jablko, olúpané, nakrájané
• (40g) sušených hrozienok
• (30g) orechov, nakrájané
• 1 pl. majonéza
• 1 pl. biely nízkotučný jogurt
• 1 pl. citrónová štava
• (90g) miešasný šalát

Vložte upečené kuracie mäso, nakrájaný zeler a jablko, 
hrozienka a vlašské orechy do misy. Pridáme majonézu, 
jogurt a citrónovú šťavu, dochutíme soľou, korením a 
dobre premiešame.

Šalátové listy rozdelíme medzi misky a na vrch pridáme 
zmes. Podávame s čerstvo mletým čiernym korením.

MP

HP

N



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

TUNIAKOVÝ ŠALÁT
S QUINOOU



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 10 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
399 kcal         
11g Tuky

41g Sacharidy
37g Bielkoviny

GF

Dresing:
• 1 pl. olivový olej
• 2 čl. vinný ocot z červeného 

vína
• 1 čl. citrónová šťava
• 1 čl. dijonská horčica
• Soľ a korenie

Šalát:
• (185g) uvarenej quinoi
• (50g) cícer z konzervy, zliaty
• ½ uhorky, nakrájaná
• 1 pl. rozdrobého feta syru
• 10 cherry paradajok, 

rozpolené
• 2 konzervy tuniaku(200g 

zliaty)

Uvarte quinou podľa pokynov na obale.

Spojte ingrediencie do dressingu v malej miske. Potom
zmiešajte quinou a zvyšné suroviny na šalát v druhej
miske.

Qunoový šalát zalejeme dresingom.

TUNIAKOVÝ ŠALÁT S QUINOOU

QHP

MP



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVUKUSKUSOVÝ ŠALÁT
S LOSOSOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

KUSKUSOVÝ ŠALÁT S LOSOSOM

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 12 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
516 kcal           
29g Tuky

29g Sacharidy
36g Bielkoviny

Na prípravu lososa:
• 2x(115g) lososa
• 2 čl. olivový olej
• 2 čl. citrónová šťava
• Soľ a korenie

Na prípravu šalátu:
• (150g) ľadový šalát, 

nakrájaný
• (157g) varený kuskus
• ½ červená cibuľa, 

nakrájaná
• 10 cherry paradajok, 

nakrájané
• 2 pl. feta syr

Na prípravu dresingu:
• 1 pl. olivový olej
• 1 pl. Citrónová šťava
• ½ čl. dijónskej horčice
• ½ čl. med
• Soľ a korenie

Predhrejte rúru na 200 ° C. Lososa potrieme olivovým olejom a 
ochutíme soľou a korením.

Lososa dáme kožou nadol na pekáč a polejeme citrónovou
šťavou. Pečieme 10 - 12 minút, kým nie je pripravený.

Medzitým si pripravte zálievku rozšľahaním všetkých
ingrediencií na dresing.

Pripravte šalát tak, že rozdelíte ľadový šalát medzi misy a na
vrch doplníte varený kuskus, červenú cibuľu, paradajky a syr
feta.

Akonáhle je losos upečený, vyberte ho z rúry a vložte na šalát. 
Pokvapkáme zálievkou a podávame.

HP

Q

MP



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

ZEMIAKOVÉ PLACKY
S COTTAGE



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

ZEMIAKOVÉ PLACKY S COTTAGE

Porcie: 1
Príprava: 10 min
Varenie: 10 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
502 kcal         
20g Tuky

56g Sacharidy
28g Bielkoviny

V Q

Placky:
• (140g) zemiaky, ošúpané, 

nastrúhané
• (50g) cukina, nastrúhaná
• 1 vajce
• ½ šalotka, nakrajaná
• 2 pl. kôpor, nakrájaný
• 2 pl. špaldovej múky

Na vrch placky:
• (50g) cottage
• 1 pl. biely jogurt
• 2 reďkovky, nakrájané
• 1 pl. kôpor, nakrájaný
• ½ šalotka, nakrájaná

Zemiaky umyte, ošúpte a nastrúhajte najemno. Cuketu
umyjeme a nastrúhame. Vložte do misy a pridajte do nej
vajce, šalotku, kôpor, múku, soľ a korenie. Dobre
premiešajte, až kým sa nespojí, aby ste vytvorili cesto na
placky.

Rozohrejte nepriľnavú panvicu a smažte malé placky 3 
minúty, potom ich otočte a opekajte ďalšiu 1 minútu.

Reďkovku a druhú polovicu šalotky nakrájame nadrobno. 
Zmiešajte s kôprom, syrom a jogurtom. Dochutíme soľou
a korením.

Placky podávajte teplé so cottage zmesou navrchu.



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

MISO LOSOS S
CUKETOVÝMI REZANCAMI



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

Porcie: 2
Príprava: 20 min
Varenie: 15 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
496 kcal         
30g Tuky

27g Sacharidy
29g Bielkoviny

GF

Losos:
• 2 lososové filety, (2x130g)
• 2 pl. miso pasta
• 2 pl. med
• (60ml) sójová omáčka
• 2 pl. zázvor, nastrúhaný
• 2 pl. jablčný ocot
• 1 pl. sezamový olej
• 2 čl. sezamové semiačka

Rezance:
• (400g) cukinové rezance
• 6 reďkoviek, nakrájané
• 2 čl. sezamový olej
• 2 čl. zázvor, nastrúhaný
• 1 čl. med
• 2 pl. sójová omáčka
• štava z citróna

Zmiešajte všetky ingrediencie z lososovej marinády. 
Filety z lososa položíme do marinády a dáme do 
chladničky aspoň na 20 minút.

Medzitým si dáme do misky cuketové rezance a 
nakrájanú reďkovku. Všetky ingrediencie na dresing
zmiešame a vylejeme na šalát. Dobre premiešame a 
dáme do chladničky.

Predhrejte rúru na 180 ° C.

Vložte lososa do pekáča na pečenie a zalejte ho 
marinádou. Pečieme 12 minút, tak aby horná časť
lososa bola do hneda.

Po dopečení podávajte lososa spolu s cuketovými
rezancami. Posypeme sezamovými semiačkami.

MISO LOSOS S CUKETOVÝMI REZANCAMI

DF



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVUMAROCKÁ TRESKA&
BULGUROVÝ ŠALÁT



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

MAROCKÁ TRESKA & BULGUROVÝ ŠALÁT

Porcie: 2
Príprava: 5 + 30 min
Varenie: 15-25 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
447 kcal           
18g Tuky

42g Sacharidy
34g Bielkoviny

• (300g) filé z tresky
• 1 pl. citrónová štava
• 2 strúčiky cesnaku, 

pretlačené
• ½ čl. kurkuma
• ½ čl. mletá paprika
• ½ čl. rasca
• trošku šafránu
• 2 pl. olivový olej
• (100g) bulgurové krúpy
• 1 paradajka, nakrájaná
• ¼ cibuľa, nakrájaná
• 15 zelené olivy, prekrojené 

na polovicu
• Petržlenová vňať, 

nakrájaná
• Štvrťky citrónu, k 

servírovaniu

Filety z tresky pokvapkáme citrónovou šťavou, potom
dochutíme soľou a korením. Potrieme cesnakom, zvyškom
korenia a natrieme 1 polievkovou lyžičkou oleja. Nechajte
pol hodiny marinovať.

Uvarte bulgur v osolenej vode (asi 15 minút) a po uvarení
odstavte. Vložte nakrájanú paradajku do šalátovej misy, 
pridajte do nej nakrájanú cibuľu, olivy a petržlenovú vňať. 
Dochutíme soľou, korením, premiešame a odstavíme.

Rozohrejte panvicu a tresku osmažte asi 3-4 minúty z 
každej strany, kým nie je celá opečená, a potom ju vyberte
z panvice.

Zohrejte varený bulgur na tej istej panvici a potom
rozdeľte medzi taniere. Podávame s treskou a na vrchu s 
paradajkovým šalátom. Podávame s kúskami citrónu.

DF HP



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVUMORČACIE PRSIA
S BROKOLICOU



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

MORČACIE PRSIA S BROKOLICOU

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 20 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
494 kcal           
16g Tuky

56g Sacharidy
42g Bielkoviny

GF

• (100g) čierne ryžové 
rezance

• (200g) morčacie prsia, 
nakrájané

• 1 brokolica, nalámaná
• 1 pl. olivový olej
• 4 pl. sójová omáčka
• 2 čl. sezamový olej
• 1 pl. ryžový ocot
• 1 pl. nastrúhaný zázvor
• 2 pl. jarná cibuľka, 

nakrájaná
• koriander, dozdobenie

Uvarte rezance podľa pokynov na obale. Preceďte a 
opláchnite studenou vodou, potom odstavte.

Vo woku alebo na hlbokej panvici rozpálime olivový olej a 
prsia asi 3 - 4 minúty orestujeme. Pridajte ružičky
brokolice a smažte ich ďalšie 1-2 minúty. Ďalej nalejte pol 
pohára vody a 3 lyžice sójovej omáčky, potom varte až kým
sa neodparí všetka voda a brokolica nie je uvarená (asi 10 
minút).

Medzitým si zmiešame zvyšnú sójovú omáčku, sezamový
olej, ocot, nastrúhaný zázvor a dobre premiešame.

Akonáhle sú prsia a brokolica hotové, pridajte do nich
uvarené rezance a zohrejte ich 2-3 minúty. Stiahneme z 
ohňa, zalejete omáčkou a jemne premiešajte.

Podávame s nakrájanou jarnou cibuľkou a lístkami
koriandra.
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

PEČENÝ LOSOS S CUIKOVÝMI
REZANCAMI & QUINOOU



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

PEČENÝ LOSOS S CUKINOVÝMI REZANCAMI A QINOOU

Porcie: 2
Príprava: 10 min 

+1h odležať
Varenie: 15 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
487 kcal            
28g Tuky

19g Sacharidy
38g Bielkoviny

GF

• 2 lososové filety(2x125g)
• (100g) quinoa, uvarená
• 1 cukina
• ½ pl. oliovový olej
• 1 strúčik cesnaku, pretlačený
• (70g) sušené paradajky, 

opláchnuté, nakrájané

Marináda:
• 2 pl. sojová omáčka
• ½ pl. olivový olej
• ½ čl. mletá sladká paprika
• ½ čl. mletá štiplavá paprika
• 1 pl. ryžový ocot
• 1 čl. med
• 1 pl. Čierne sezamové 

semiačka
• Čili vločky

Zmiešajte spolu ingrediencie marinády a lososa marinujte
asi 1 hodinu v chladničke.

Uvarete quinou a urobte špirálu z cukety, ak na to nemáte
nástroje, tak ju nastrúhajte na tenké rezance.

Na panvici rozohrejeme olej, pridáme prelisovaný cesnak a 
smažíme 1 - 2 minúty. Pridajte rezance a občas ich 
premiešajte, kým nezmäknú (asi 3-4 minúty). Na koniec
pridáme nasekané paradajky a podľa chuti dochutíme soľou
a korením.

Rúru vyhrejeme na 250 ° C a lososa dáme na pekáč. 
Pečieme asi 7 minút.

Lososa vyberte z rúry a necháme odpočinúť. Medzitým do 
quinoi nalejte výpek z lososa, dobre premiešajte.

Quinou a cukinu rozdelíme medzi dva taniere, potom na
vrch uložíme lososa. Posypeme čili vločkami a podávame.
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVUKURACIE STEHNÁ
S HOISIN OMÁČKOU & RYŽOU



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

KURACIE STEHNÁ S HOISIN OMÁČKOU & RYŽOU

Porcie: 8
Príprava: 5 min
Varenie: 50 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
336 kcal           
15g Tuky

16g Sacharidy
29g Bielkoviny

GF

• 2 pl. kokosový olej
• 8 kuracích stehien bez kože
• (200g) jasmínová ryža
• 4 jarné cibuľky, nakrájané
• 4 stručiky cesnaku, 

nakrájané
• (200ml) biele víno
• (500ml) kurací vývar
• 4 pl. sušené brusnice

Omáčka:
• 3 pl. sójová omáčka
• 2 pl. ryžový ocot
• 1 pl. arašidové maslo
• 1 čl. čili vločky
• 1 čl. med
• 1 čl. sezamový olej

Rúru predhrejte na 190 ° C.

Na veľkej panvici rozohrejeme kokosový olej.

Kuracie stehná ochutíme soľou, korením a opečieme 5 
minút z každej strany do zlatista, potom odstavíme a 
preložíme na tanier.

Vylejte väčšinu tuku z panvice a nechajte asi 1 polievkovú
lyžičku v panvici.

Pridajte do panvice očistený a nakrájaný cesnak a jarnú
cibuľku. Dusíme 1 minútu.

Pridajte neuvarenú ryžu a znovu ju pražte asi 1 minútu. 
Nalejte víno a varte ďalšie 2 minúty, kým sa neodparí
väčšina vody. Ďalej pridáme všetky prísady hoisinovej
omáčky, vývar a brusnice a privedieme k varu.

Ryžu preložte do pekáča vhodného na pečenie a do stredu
vložte kuracie stehná. Pečieme vo vyhriatej rúre 30 minút.

Po upečení rozdelte medzi taniere a podávajte alebo
môžete uložiť v chladničke na 1-2 dni.
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

BRAVČOVÁ PANENKA
S ANANÁSOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

BRAVČOVÁ PANENKA S ANANÁSOM

Porcie: 4
Príprava: 20 min
Varenie: 10 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
303 kcal          
11g Tuky

22g Sacharidy
28g Bielkoviny

GF

• (400g) bravčová panenka
• 1 pl. zemiakový škrob
• (100g) biela ryža
• (135ml) ananás v konzerve

v štave (štavu použite)
• 1 červená paprika, 

nakrájaná
• ½ cibuľa, nakrájaná
• 2 strúčiky cesnaku
• ½ čili paprička
• 3 cm strúhaný zázvor
• 2 pl. kokosový olej
• 2 jarné cibuľky, nakrájané

Omáčka:
• (180ml) štava z ananásu
• 5 pl. sójová omáčka
• 3 pl. ryžový ocot

Mäso umyte, osušte a nakrájajte na čo najtenšie plátky. 
Dochutíme soľou, korením a natrieme zemiakovým škrobom.

Uvarte ryžu podľa pokynov. Ananás scedíme, ale časť šťavy si
necháme na omáčku. Papriky nakrájajte na prúžky a jarnú
cibuľku tiež. Rozpolte čili, odstráňte semená, potom
nakrájajte nadrobno. Olúpte a nastrúhajte zázvor.

Pripravte omáčku zmiešaním všetkých zložiek omáčky v miske.

Vo woku alebo na veľkej panvici rozohrejeme 1 lyžicu
kokosového oleja a za stáleho miešania všetku zeleninu
(paprika, cibuľa, cesnak, čili, zázvor) na prudkom ohni asi 3 
minúty restujeme. Pridajte scedený ananás a restujte spolu
ďalšie 2 minúty, potom všetko preložte na tanier.

Na panvicu pridáme druhú lyžicu oleja a za stáleho miešania
panenku na vysokom plameni restujeme asi 3 minúty.

Vložte zeleninu späť do panvice a premiešajte, potom pridajte
omáčku. Varíme na silnom ohni asi 2 minúty, kým omáčka
nezhustne. Občas premiešame.

Posypeme nakrájanou jarnou cibuľkou a podávame s ryžou.
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

POMALY VARENÉ
KURACIE FAJITAS



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

POMALY VARENÉ KURACIE FAJITAS

Porcie: 8
Príprava: 10 min
Varenie: 3-4 hod

Kalórie a makrá 
na porciu:
183 kcal        
3g Tuky

12g Sacharidy
28g Bielkoviny

GF

• (900g) kuracie prsia
• 4 papriky, nakrájané
• 1 červená cibuľa, 

nakrájaná
• 2 pl. med
• 1 pl. olivový olej
• 1 limetka
• 1 pl. čili prášok
• 1 pl. rasca
• 1 pl. mletá červená 

paprika
• 1 čl. soľ
• 1 čl. cibuľový prášok
• 1 čl. cesnakový prášok
• 1 nakrájané paradajky

DF

LC MP

HP

Do hrnca na pomalé varenie vložte polovicu nakrájanej
papriky a cibule. Kurča vložíme a natrieme medom, 
olivovým olejom, limetkovou šťavou, všetkými koreninami
a nakrájanými paradajkami.

Nakoniec pridajte zvyšné papriky a cibuľu a varte na 4 
hodiny.

Vyberte kuracie mäso a rozdrobte ho vidličkou, potom ho
vráťte späť do hrnca na pomalé varenie. Dobre
premiešajte a varte ďalších 10 minút.

Vypnite hrniec a možete podávať.



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

LAHODNÉ KURA S
HUBAMI & CESTOVINAMI



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

LAHODNÉ KURA S HUBAMI & CESTOVINAMI

Porcie: 3
Príprava: 10 min
Varenie: 20 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
385 kcal           
14g Tuky

26g Sacharidy
35g Bielkoviny

• (150g) cestoviny penne
• (350g) kuracie prsia
• 1 čl. múky
• 1 pl. olivový olej
• 1 čl. oregano
• 1 malá cibuľa, na kocky
• 2 strúčiky cesnaku, na 

plátky
• 6 sušené paradajky, 

nakrájané
• (125ml) ovsený krém
• 1 balenie čerstvého 

špenátu
• Bazalkové listy, dozdobenie
• (300g) hríby, nakrájané

Uvarte cestoviny podľa pokynov na obale.

Kuracie rezne nakrájajte, dochuťte soľou, korením a obalte s 
múkou.

Na veľkej panvici rozohrejeme olej a kuracie mäso smažíme na
miernom ohni, potom dochutíme oreganom. Akonáhle je mäso
usmažené, vyberte ho z panvice a odložte ho.

Na tej istej panvici podusíme cibuľu a nakrájaný cesnak. Ďalej
pridáme nakrájané šampiňóny a varte 5-7 minút, kým nebudú
mäkké a jemné. Pridajte nakrájané paradajky a duste ďalšiu
minútu.

Kuracie mäso vložte späť do panvice a pridajte do neho krém a 
špenát. Privedieme do varu a varíme kým špenát nevädne -
dochutíme soľou a korením.

Pridajte uvarené cestoviny. Poriadne premiešajte a podávajte.

MPDF



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

KAJÚNSKE HOVÄDZIE & RYŽA



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

Porcie: 3
Príprava: 10 min
Varenie: 25 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
503 kcal            
13g Tuky

55g Sacharidy
40g Bielkoviny

GF

• 1 pl. kokosový olej
• 3 veľké mrkvy, nakrájané 
• 2 papriky, nakrájané
• 4 jarná cibuľka, nakrájaná
• (500g) 5% tuku hoväzie mäso
• 2 čl. kajúnske korenie
• 1 pl. paradajkové pyré
• (500g) varená ryža

Na panvici rozohrejte olej. Pridajte mrkvu, papriku a biele
časti jarnej cibuľky. Dusíme 10 minút, kým zelenina
nezačne mäknúť.

Pridajte mleté hovädzie mäso a dochuťte soľou a korením. 
Varte 10 minút, kým mäso nezhnedne.

Pridajte kajúnske korenie a paradajkový pretlak a potom
dobre premiešajte. Pridajte ryžu varte spolu so 4 
polievkovými lyžicami vody.

Dobre premiešajte, aby sa všetky ingrediencie spojili a 
pokračujte vo varení asi 3-4 minúty.

Posypeme zelenými časťami jarnej cibuľky a podávame.

DF
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KAJÚNSKE HOVÄDZIE & RYŽA



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

KREVETY NA ČÍNSKY ŠTÝL



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

KREVETY NA ČÍNSKY ŠTÝL

Porcie: 3
Príprava: 15 min
Varenie: 15 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
436 kcal           
11g Tuky

63g Sacharidy
22g Bielkoviny

• (185g) ryža, neuvarená
• 2 pl. olivový olej
• 1 mrkva, ošúpaná, 

najkrájaná
• 1 paprika, nakrájaná
• 1 malá cibuľa, nakrájaná
• 3 strúčiky cesnaku, 

nakrájané
• 1 malá cukina, nakrájaná
• 1 ½ pl. zázvor, nastrúhaný
• Čili vločky
• (250g) krevety
• 2 pl. sójová omáčka
• 1 čl. zemiakový škrob
• (160ml) voda
• 1 pl. kokosový cukor

Uvarte ryžu podľa pokynov na obale.

Vo woku (alebo na veľkej panvici) zohrejte 1 polievkovú
lyžičku oleja. Mrkvu, papriku a cesnak podusíme 3 minúty. 
Potom pridáme cuketu a nepretržite miešame asi 5 minút. 
Pridajte zázvor a dochuťte soľou a čili.

Presuňte zeleninu k okraju panvice. Pridajte zvyšnú 1 
polievkovú lyžičku oleja a krevety a varte na druhej strane
panvice. Smažte na prudkom ohni za stáleho miešania asi 1 
minútu. Zmiešajte so zeleninou a varte ďalšiu minútu.

Sójovú omáčku zmiešame so zemiakovým škrobom, vodou a 
cukrom. Nalejte zmes do panvice a priveďte do varu, duste
1 minútu za častého miešania. Podávame s varenou ryžou.

MP HP

GF DF



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

PIKANTNÉ MORČACIE GUĽKY
S KUSKUSOVÝM ŠALÁTOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

Porcie: 4
Príprava: 20 min
Varenie: 30 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
429 kcal         
8g Tuky

52g Sacharidy
42g Bielkoviny

Na morčacie guľky:
• 2 pl. kokosový olej
• 1 cibuľa, nakrájaná
• ¼ čl. čily vločky
• 2 strúčiky cesnaku, nakrájané
• (500g) mleté morčacie stehná
• 2 hrste mätových listov, 

jemne nakrájané
• 1 citrón
• (200g) nízkotučný grécky 

jogurt
• 1 strúčik cesnaku, pretlačený

Na šalát:
• (200g) kuskus
• (250ml) zeleninový bujón
• (200g) mrazený hrášok
• 8 reďkoviek, jemne 

nakrájané

Zohrejte 1 polievkovú lyžičku oleja na panvici na
strednom ohni, kde podusíte cibuľu 5 minút. Pridajte čili
a cesnak, potom pokračujte ďalšiu 1 minútu. Preložíme
do misy a necháme 5 minút vychladnúť.

Pridajte morčacie mäso, polovicu mäty, polovicu
citrónovej kôry a 1 polievkovú lyžičku suchého kuskusu
do misky. Dochutíme soľou, korením, dobre premiešame
a vytvarujeme 16 fašírok. Vložte ich do mrazničky na 15 
minút.

Medzitým si dáme kuskus do misy so zvyšnou citrónovou
kôrou. Zalejeme horúcim vývarom, prikryjeme a 
odložíme na 15 minút nabok. 

Hrášok varíme v hrnci 2 minúty. Scedíme a odstavíme.
Omáčku pripravte zmiešaním jogurtu, mletého cesnaku, 
zvyšnej mäty a polovice citrónovej šťavy. Dochutíme
soľou, korením a potom odstavíme.

Kuskus vidličkou premiešajte a primiešajte zvyšnú
citrónovú šťavu, hrášok a nakrájané reďkovky. 
Dochutíme podľa chuti.

Zahrejte zvyšnú 1 polievkovú lyžičku. oleja na panvici na
strednom ohni. Fašírky opekáme 10 minút a pravidelne
obraciame, kým nezhnednú. Zakryte pokrievkou a varte
ešte 5 minút na miernom ohni, pokiaľ nie sú uvarené. 
Podávame s kuskusovým šalátom a jogurtom.

PIKANTNÉ MORČACIE GUĽKY S KUSKUSOVÝM ŠALÁTOM

HPMP



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVULOSOS S MEDOVO-LIMETKOVOU 
MARINÁDOU



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

LOSOS S MEDOVO-LIMETKOVOU MARINÁDOU

Porcie: 4
Príprava: 5min + 

1hod
Varenie: 35 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
643 kcal           
24g Tuky

68g Sacharidy
35g Bielkoviny

• (600g) losos, 4 filety

Marináda:
• 3 pl. med
• 3 pl. Limetková štava
• 3 pl. sójová omáčka
• 1 pl. olivový olej
• 3 pl. zázvor, nastrúhaný
• 2 strúčiky cesnaku, 

pretlačené

Ryža:
• (150g) ryža
• (200g) kukurica v konzerve
• (250g) ananás, nakrájaný
• (200g) uhorka, nakrájaná
• 1 limetka
• 2 pl. med
• Koriander, alebo lístky 

mäty

Z lososa odstránte kožu. Filety z lososa opláchnite a 
osušte.

Suroviny na marinádu zmiešame a kúsky lososa natrieme. 
Vložíme do misky a marinujeme asi 1 hodinu.

Uvarte ryžu v mierne osolenej vode, dajte na veľký tanier
vychladnúť.

Sladkú kukuricu scedíme a pridáme k ryži. Olúpte a 
nakrájajte ananás na malé kúsky a uhorku na malé kocky. 
Pridajte do šalátovej misy a dochuťte štipkou soli, 
limetkovou šťavou a medom. Pridajte listy koriandra
(alebo mäty) a dobre premiešajte.

Rúru predhrejte na 210 ° C. Pečte marinovaného lososa 18 
minút, kým nebude upečený.

Lososa podávajte s ananásovou ryžou.

GF DF

HP



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

JEDNODUCHÉ KURA S KARI
& ŠAFRÁNOVOU RYŽOU



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

JEDNODUCHÉ KURA S KARI & ŠAFRÁNOVOU RYŽOU

Porcie: 4
Príprava: 10-15 min
Varenie: 30-45 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
531 kcal           
22g Tuky

47g Sacharidy
36g Bielkoviny

Kura:
• 8 kuracích steien bez kože 

a kostí
• 1 pl. olej
• 1 veľká cibuľa, nakrájaná
• 1 pl. zázvor, postrúhaný
• 5 strúčikov cesnaku, 

nakrájané
• ½ čl. čierne korenie
• 3 veľké paradajky, 

nakrájané
• 1 ½ čl. kurkuma

Ryža:
• (60ml) vriaca voda
• Šafrán (cca ⅛ čl.)
• (225g) basmati ryža
• 1 čl. kokosový olej
• ½ čl. cibuľový prášok
• ¼ cl. soľ
• 400ml zeleninový vývar

Stehná ochutíme soľou a korením.

Na panvici rozohrejete olej. Stehná opečte z oboch strán
do zlatista. Vyberte z panvice a odstavte.

Na tej istej panvici restujte na 3-4 minúty nakrájanú
cibuľu, cesnak a zázvor, za stáleho miešania - dochuťte
korením a kurkumou. Potom pridajte nakrájané paradajky
asi 50ml vody, dochuťte soľou a priveďte do varu.

Vložte kuracie stehná do udusenej omáčky, potom prikryte
pokrievkou a varte asi 30-45 minút, kým mäso nezmäkne.

Medzitým uvarte ryžu. Do vriacej vody dajte šafrán a 
nechajte ich aspoň 5 minút „lúhovať“.

V stredne veľkom hrnci zmiešajte šafrán s vodou s ryžou a 
všetkými ostatnými ingredienciami.

Prikryjeme a privedieme k varu, potom znížime teplotu a 
dusíme 15 minút. Odstavíme z ohňa, necháme odstáť a 
zakryté ďalších 10 minút pred podávaním.

Podávame 2 kuracie stehná spolu s omáčkou a porciou
šafránovej ryže.

GF DF
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

MLETÉ MORČACIE
S ČILI & RYŽOU



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

Na veľkej panvici rozohrejete olej a cibuľu a cesnak
podusíme 3-4 minúty. Ďalej pridajte mäso a smažte asi 5-6 
minút, kým nebude uvarené.

Pridajte korenie, premiešajte, potom pridajte neuvarenú
ryžu a znova premiešajte. Ďalej pridajte nakrájanú
papriku, fazuľu, kukuricu, paradajky z konzervy a vývar. 
Premiešame a privedieme k varu. Dusíme prikryté na
miernom ohni asi 17-20 minút.

Pridáme strúhaný syr, prikryjeme a zahrievame ďalšie 2 
minúty, kým sa syr nerozpustí, potom podávame.

Porcie: 4
Príprava: 10 min
Varenie: 25 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
295 kcal            
9g Tuky

21g Sacharidy
31g Bielkoviny

GF

• (300g) mleté morčacie mäso
• (115g) ryža
• 1 stredná cibuľa, najmeno

nakrájaná
• 2 strúčiky cesnaku, nakrájaný
• 1 pl. olej
• ½ konzervy sekaných 

paradajok
• 1 červená paprika, nakrájaná
• (250ml) zeleninový vývar
• (60g) červená fazuľa z 

konzervy, scedená
• (85g) kukurica z konzervy, 

scedená
• (30g) strúhaný syr

Korenie: 
• 1 čl. oregano
• 1 čl. kurkuma
• 1 čl. mletá sladká paprika
• ½ čl. mletá štipľavá paprika
• ½ čl. soľ
• ⅓ čl. mleté čierne korenie

HP

MLETÉ MORČACIE S ČILI & RYŽOU

MP



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

PEČENÝ LOSOS
S RYŽOU & PARADAJKAMI



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

PEČENÝ LOSOS S RYŽOU & PARADAJKAMI

Porcie: 4
Príprava: 5 min
Varenie: 30 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
476 kcal           
19g Tuky

44g Sacharidy
31g Bielkoviny

GF

• (400g) lososový filet, bez 
kože

• 1 čl. med
• 2 pl. sójová omáčka
• 2 pl. olivový olej
• 4 plátky citrónu + 2 pl. 

štavy
• (200g) jasmínová ryža
• (150g) cherry paradajok
• Bazalkové listy
• 4 pl. bieleho jogurtu, 0% 

tuku

Korenie: 
• 2 tsp. mletá červená 

paprika
• ½ čl. kari
• 1 čl. oregano
• Čili vločky

Filet z lososa nakrájajte na 4 kusy. Opláchnite, osušte a 
vložte do misy. Dochutíme soľou, korením, paprikou, kari a 
oreganom. Pridajte med, sójovú omáčku, 2 lyžice olivového
oleja a 2 lyžice citrónovej šťavy. Všetko premiešame a 
misu prikryjeme.

Predhrejte rúru na 200 ° C.

Uvarte ryžu podľa pokynov na obale. Scedíme ju, potom
preložíme do pekáča a ryžu rozotrieme po celom povrchu
pekáča.

Na ryžu položte filety z lososa, pridajte cherry paradajky a 
listy bazalky, potom posypte čili vločkami.

Na vrch lososa dajte plátky citróna, pokvapkáme zvyšnou
marinádou a pečieme vo vyhriatej rúre 15 minút.

Podávame s bielym jogurtom. HP

MP



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

MEXICKÁ RYŽA 
S KURACÍMI PRSIAMI



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

MEXICKÁ RYŽA S KURACÍMI PRSIAMI

Porcie: 4
Príprava: 10 min

Varenie: 25-30 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
360 kcal            
16g Tuky

32g Sacharidy
24g Bielkoviny

GF

• (300g) kuracie prsia
• 2 strúčiky cesnaku, 

pretlačený
• (100g) ryža
• 2 pl. Kokosový olej
• ½ červená cibuľa, nakrájaná
• 1 červená paprika, nakrájaná
• (100g) kukurica v konzerve, 

scedená
• (100g) červená fazuľa v 

konzerve, scedená
• 1 paradajka, ošúpaná, 

nakrájaná
• 1 avokádo, bez kôstky, 

nakrájané
• 1 pl. limetková štava
• ½ čili paprička, nakrájaná
• Koriander, nakrájaný

Korenie:
• 1 čl. oregano
• 1 čl. mletá červená paprika
• 1 čl. mletá rasca
• ½ čl. čili vločky

Nakrájajte kuracie mäso na kocky. Dochutíme soľou, 
korením, korením a prelisovaným cesnakom.

Uvarte ryžu podľa pokynov na obale, scedte a dajte
vychladnúť.

Na stredne silnom ohni rozohrejeme olej v panvici a 
kuracie mäso opečieme asi 3-4 minúty. Pridajte nasekanú
cibuľu a na kocky nakrájané papriky a pečte ešte 3 - 4 
minúty.

Ďalej pridájte scedenú kukuricu, fazuľu a uvarenú ryžu. 
Dobre premiešajte a pečte ďalšie 2 minúty.

Odstavíte zo sporáku a pridájte očistenú a na kocky
nakrájanú paradajku, premiešajte.

Na podávanie si ryžu rozdelíme medzi taniere, na vrch
dáme avokádo, pokvapkáme limetkovou šťavou a posypeme
nasekaným čili a koriandrom. 

DF

HPMP



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

HOVÄDZIE S FAZUĽOU
& CESTOVINAMI



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

HOVÄDZIE S FAZUĽOU & CESTOVINAMI

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 15 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
491 kcal           
12g Tuky

53g Sacharidy
44g Bielkoviny

• (120g) celozrnné cestoviny
• (300g) hovädzí stejk
• 4 jarné cibuľky
• 2 strúčiky cesnaku
• 1 pl. Kokosový olej
• 2 pl. sójová omáčka
• (80ml) hovädzí vývar
• 100g mrazené fazuľové 

struky

Uvaríme cestoviny podľa pokynov na obale.

Hovädzie mäso nakrájame na tenké plátky.

Jarnú cibuľku nakrájajte na kúsky 2-3 cm kúsky. Olúpte a 
nakrájajte cesnak.

Na veľkej panvici rozohrejeme olej na stredne vysokej
teplote a hovädzie mäso orestujeme asi 3 minúty, potom
preložíme na tanier a pokvapkáme sójovou omáčkou.

Pridajte cesnak a jarnú cibuľku na tú istú panvicu a 
restujte asi 3 minúty, kým jarná cibuľa nezačne mäknúť.

Hovädzie a sójovú omáčku vrátime do panvice a pridáme
horúci vývar a mrazené fazule. Varíme ďalšie 2-3 minúty, 
potom pridajte cestoviny a varíme asi ďalšie 2-3 minúty.

DF

HP Q
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

KURACIE PRSIA
S MANGOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

KURACIE PRSIA S MANGOM

Porcie: 4
Príprava: 10 min
Varenie: 10 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
308 kcal           
9g Tuky

31g Sacharidy
29g Bielkoviny

• (450g) kuracie prsia, 
nakrájané na pásiky

• 1 pl. pohánkov múka
• 1 mango, ošúpané
• 1 červená paprika, 

nakrájaná
• 1 červená cibuľa, nakrájaná
• 2 stručíky cesnaku, 

pretlačené
• 1 malá čili paprička, 

zbavená semiačok, 
nasekaná

• 2 pl. zázvor, nastrúhaný
• 2 pl. kokosový olej

Omáčka: 
• 3 pl. ryžový ocot
• 3 pl. voda
• 5 pl. sojová omáčka
• 2 pl. med

Kuracie mäso nakrájame na tenké prúžky a ochutíme soľou, 
korením, obalíme múkou.

Mango olúpte a dužinu nakrájajte na prúžky. Papriky nakrájajte
na pásiky. Cibuľu olúpte a nakrájajte na polkrúžky.

Čili papričku pozdĺžne nakrájame, potom nakrájame nadrobno. 
Olúpte a nastrúhajte zázvor.

Pripravte omáčku zmiešaním všetkých zložiek omáčky v miske.

Vo woku alebo na veľkej panvici zohrejte 1 polievkovú lyžičku
kokosového oleja, a za stáleho miešania na prudkom ohni
papriky, cibuľu, čili papričku, cesnak a zázvor asi 3 minúty
osmažte. Pridajte mango a premiešajte, restujte ďalšie 2 
minúty. Potom všetko vyberte a odstavte.

Pridajte druhú lyžicu oleja na panvicu a prsia za častého
miešania asi 3 minúty orestujeme.

Vložte mango a zeleninu späť do panvice. Pridajte omáčku a 
dobre premiešajte. Varte na silnom ohni asi 2 minúty, kým
omáčka nezhustne. Občas premiešajte.

Podávajte s ryžou (nie je zahrnutá v údajoch o výžive na jednu
porciu).

GF DF
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

LOSOSOVÉ TERIYAKI S FAZUĽOU
& RYŽOU



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

LOSOSOVÉ TERIYAKI S FAZUĽOU A RYŽOU

Porcie: 4
Príprava: 10 min + 

1 h
Varenie: 15 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
507 kcal            
19g Tuky

40g Sacharidy
45g Bielkoviny

GF

• 4 lososové filety (4x150g)
• (150g) zelená fazuľa, 

mrazená
• (150g) kukurica v konzerve
• (100g) hnedá ryža
• 2 pl. sezamové semiačka
• 1 pl. sezamový olej

Omáčka:
• 8 pl. sójová omáčka
• 3 pl. javorový sirup
• 1 pl. limetková štava
• 4 pl. nastrúhaný zázvor
• 2 strúčiky cesnaku, 

nastrúhaný

Pripravte marinádu zmiešaním všetkých zložiek omáčky
dohromady. Dochutíme soľou a korením.

Odstránte kožu z lososa, potom opláchnite, osušte a 
marinujte 1 hodinu v omáčke.

Medzitým uvarte ryžu podľa pokynov na obale. Pridajte
zelenú fazuľu do varenej ryže 4 minúty pred jej dovarením
a potom sceďte. Ďalej pridáme scedenú kukuricu a dobre
premiešame.

Rúru predhrejte na teplotu 230 ° C. Vložte lososa do 
pekáča na pečenie, marinádu nepridávajte. Pečieme 8-10 
minút. 3 minúty pred koncom pečenia posypeme
sezamovými semiačkami.

Marinádu prelejeme do malého hrnca a zohrievame, kým
nezhustne. Primiešajte sezamový olej, odstavte z ohňa.

Na servírovanie rozdelíme ryžu a lososa medzi taniere, 
potom pokvapkáme omáčkou teriyaki.

DF

MP HP



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

KURACIE PRSIA S POMARANČOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

Porcie: 4
Príprava: 10 min
Varenie: 25 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
397 kcal            
7g Tuky

53g Sacharidy
34g Bielkoviny

GF

Na omáčku:
• 1 pomaranč, iba štava
• (100g) marmeláda (znížený 

obsah cukru)
• (60ml) sójová omáčka
• 1 čl. čili omáčka
• 1 pl. pohánkova múka

Na prsia:
• 1 pl. kokosový olej
• (450g) kuracie prsia, 

nakrájané
• 1 pl. cesnak, pretlačený
• 3 jarné cibuľky, nakrájané
• (150g) hrášok
• 1 červená paprika, 

nakrájaná
• (450g) uvarená hnedá ryža
• (25g) mrkva, nastrúhaná
• 1 pl. sezamové semiačka
• 1 čl. pomarančová kôra, 

nastrúhaná

Všetky ingrediencie omáčky spolu zmiešame. Ak je to 
potrebné, prilejte trochu vody.

Na veľkej panvici na silnom ohni rozohrejeme kokosový
olej. Pridáme kuracie prsia a restujeme 4-5 minút, kým nie
je upečené. Vyberte z panvice a odstavte.

Znížte teplotu a pridajte cesnak a zelenú cibuľu, restujte
asi 1 minútu. Stále miešajte.

Pridajte hrášok a papriku a restujte ďalšie 3-4 minúty. 
Pridajte uvarenú ryžu a dobre premiešajte so zeleninou.

Ďalej pridáme upečené kuracie prsia, nastrúhanú mrkvu a 
omáčku. Dobre premiešajte.

Dozdobíme sezamovými semiačkami a ďalšou zelenou
cibuľkou.

DF
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KURACIE PRSIA S POMARANČOM
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

CESTOVINY S PESTOM
& TUNIAKOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

CESTOVINY S PESTOM & TUNIAKOM

Porcie: 4
Príprava: 10 min
Varenie: 10 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
512 kcal           
16g Tuky

69g Sacharidy
24g Bielkoviny

• (300g) cestovín fusilli
• (400g) fazuľových strukov
• (240g) tuniak vo vlastnej 

štave, zliaty
• (30g) osmažené mandle, 

nakrájané
• (130g) zelené pesto

Uvarte cestoviny podľa pokynov na obale.

Fazuľové struky povaríme 5 minút vo vriacej vode, potom
scedíme.

Tuniaka necháme odkvapkať a mandle nahrubo posekáme.

Cestoviny scedíme a zmiešame s pestom a zelenými
fazuľkami. Cestoviny rozdelíme medzi misky a tuniaka po 
nich rozložíme. Na dozdobenie ozdobíme mandľami. 
Dochutíme korením.

GF DF

Q N



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

SWEET AND SOUR BRAVČOVÉ
MÄSO



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

SWEET AND SOUR BRAVČOVÉ MÄSO

Porcie: 4
Príprava: 10 min
Varenie: 15 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
446 kcal           
16g Tuky

52g Sacharidy
22g Bielkoviny

• (200g) basmati ryža
• (300g) bravčová panenka
• 2 strúčiky cesnaku
• 4 jarné cibuľky
• 1 pl. kokosový olej
• 3 pl. zázvorový sirup
• 1 limetka
• (200g) hrášok
• (250g) cherry paradajky
• (250g) ananás, v plechovke

alebo čerstvý

Uvarte ryžu podľa pokynov na obale.

Medzitým si nakrájajte bravčové mäso na plátky. Cesnak
najemno nakrájajte a jarnú cibuľku nakrájajte na šikmo.

Vo woku na prudkom ohni rozohrejete olej, pridajte
bravčovú panenku, cesnak, zázvorový sirup, limetkovú
šťavu a dochutíme soľou. Za stáleho miešania restujte 2 
minúty, potom znížte teplotu a pridajte hrášok. Za stáleho
miešania pečte ďalšie 4 minúty na miernom ohni.

Ďalej pridáme paradajky a ananás a za stáleho miešania
restujeme ďalšie 4 minúty, potom odstavíme. Pridáme
jarnú cibuľku a premiešame.

Keď je ryža uvarená, všetko rozdelte na 4 taniere a 
podávajte.

GF DF
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

STEJK S KORENÍM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

STEJK S KORENÍM

Porcie: 4
Príprava: 5 min
Varenie: 10 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
187 kcal           
6g Tuky

12g Sacharidy
22g Bielkoviny

GF

• (340g) hovädzí rump stejk, 
orezaný

• 4 čl. plus 3 pl. sójová 
omáčka

• 1 pl. ryžové víno
• 3 čl. pohánková múka
• 2 čl. kokosový olej
• 1 veľká cibuľa, nakrájaná 

na pásiky
• 1 červená paprika, 

nakrájaná na pásiky
• ½ čl. čierne korenie
• Drvené paprikové vločky

Hovädzie mäso nakrájajte na tenké plátky. Vložte do misy
a pridajte 4 čl. sójovej omáčky, 1 pl. ryžového vína, 1 čl. 
pohánkovovej múky a dochutíme čerstvo mletým čiernym
korením.

V malej miske zmiešajte 3 pl. sójovej omáčky, 1 pl. vody a 
2 čl. pohánkovej múky.

Zahrejte 1 čl. oleja v panvici na silnom ohni. Pridajte
hovädzie mäso a restujte asi na 20 sekúnd a nechajte
hovädzie mäso zhnednúť. Mäso premiešajte, smažte ešte 2 
minúty a preložte na tanier.

Pridajte zvyšnú 1 čl. oleja na panvicu, pridáme papriky a 
cibuľu a varíme asi 4 - 5 minút. Vložte hovädzie mäso späť
do panvice, pridajte priravenú omáčku a vločky červenej
papriky. Miešajte smažte asi 30-60 sekúnd na strednom
ohni, kým mierne nezhustne.

Podávajte s ryžou (nie je zahrnuté v údajoch o výžive na
jednu porciu).

Skladujte v chladničke do 2 dní. 

DF
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

RÝCHLE & JEDNODUHCÉ
MÄSOVÉ GUĽKY



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

RÝCHLE & JEDNODUCHÉ MÄSOVÉ GUĽKY

Porcie: 4
Príprava: 15 min
Varenie: 20 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
309 kcal          
14g Tuky

9g Sacharidy
36g Bielkoviny

GF

LC

• (500g) chudé mleté hovädzie 
mäso

• 1 malá cibuľa, najemno 
nakrájaná

• 2 strúčiky cesnaku, 
pretlačené

• 1 červená paprika, nakrájaná
• 1 vajce
• (30g) pohánková múka
• Nakrájaný koriander
• 1 čl. oregano
• 12 kúskov anglickej slaniny

Rúru predhrejte na 200 ° C.

Všetky prísady okrem slaniny dajte do misy, dochuťte
soľou, korením a rukami dobre premiešajte. Keď je všetko
dobre spojené, vytvarujte 12 fašírok vo veľkosti golfovej
loptičky.

Každú mäsovú guľku zabalíme do plátku slaniny a dáme na
plech. Pečieme 20 minút. Posledných 4 - 5 minút zapnite
rúru na grilovanie, aby fašírky mali chrumkavú vonkajšiu
vrstvu. 

DF
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

RÝCHLA SVIEČKOVICA CHOW MEIN



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

RÝCHLA SVIEČKOVICA CHOW MEIN

Porcie: 4
Príprava: 10 min
Varenie: 10 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
325 kcal           
10g Tuky

33g Sacharidy
28g Bielkoviny

• (160g) činske rezance
• (200g) sviečkovice
• 1 pl. Sezamový olej
• 1 strúčik cesnaku, 

pretlačený
• 1 pl. zázvor, nastrúhaný
• ½ pór, nakrájaný (hlavne 

biela čast)
• 1 červená paprika, 

nakrájaná
• 3 hríby, nakrájané
• Mleté biele korenie
• Cukor
• 3 pl. sójová omáčka+ 2 pl. 

vody
• 2 pl. jarná cibuľka, 

nakrájaná

Uvarte rezance podľa pokynov na obale.

Hovädzie mäso nakrájame na tenké prúžky.

Vo woku alebo na veľkej panvici rozohrejeme sezamový
olej. Pridajte cesnak a zázvor a smažte ich asi minútu. 
Pridajte hovädzie mäso a restujte ďalšie 2 minúty. Ďalej
pridáme pór, korenie a šampiňóny a restujeme asi 5 minút.

Nakoniec pridáme uvarené rezance, ochutíme korením a 
štipkou cukru. Prilejte sójovú omáčku a vodu, potom
miešajte a pečte ďalšie 2 minúty.

Na podávanie rozdeľte na servírovacie misky a ozdobte
nakrájanou jarnou cibuľkou.

DF MP
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

ČILI BATÁTOVÉ HRANOLKY
S HOVÄDZÍM MÄSOM



ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

BATÁTOVÉ HRANOLKY S HOVÄDZÍM MÄSOM

Porcie: 4
Príprava: 10 min
Varenie: 40 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
382 kcal           
16g Tuky

33g Sacharidy
29g Bielkoviny

Na zemiaky:
• 3 stredne veľké batáty
• 2 čl. cesnakový prášok
• 1 čl. cibuľový prášok
• 2 pl. pohanková múka
• 1 pl. olivový olej
• Soľ a korenie

Na mäso:
• (450g) chudé hovädzie 

mäso
• 1 pl. čili vločiek
• 1 konzerva paradajok 

(400g)
• (170ml) voda

Dozdobenie:
• 2 pl. koriander, nasekaný
• 1 avokádo, roztlačené

Rúru vyhrejte na 215 ° C.

Zemiaky umyjeme a nakrájame na hranolky. Nakrájané
zemiaky dochutíme cesnakom a cibuľovým práškom, soľou, 
korením, potom posypeme pohánkovou múkou. 
Pokvapkáme olivovým olejom, uistite sa, že sú všetky
zemiaky rovnomerne okorenené.

Zemiaky rozložte na pekáč, nie príliš blízko seba. Pečieme
v rúre 40 minút, cca v polke pečenia premiešame.

Medzitým si rozohrejeme nepriľnavú panvicu a pridáme
mleté hovädzie mäso. Restujeme asi 2 - 3 minúty a 
dochutíme čili vločkami.

Pridajte nakrájané paradajky a vodu. Potom miešajte a 
znížte teplotu na minimum. Dusíme odokryté asi 20 minút, 
kým sa neodparí väčšina vody.

Na podávanie si zemiaky rozdelíme medzi taniere a navrch
dáme čili, roztlačené avokádo a posypeme koriandrom. 

GF DF
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

ČEREŠNOVÝ SORBET

Porcie: 4
Príprava: 10 min
Varenie: 1 hod

Kalórie a makrá 
na porciu:
109 kcal         
1g Tuky

24g Sacharidy
2g Bielkoviny

• (400g) mrazené 
vykôstkované čerešne

• 2 pl. med
• 1 pl. citrónová štava
• 4 pl. Vanilkový sójový 

jogurt (Alpro)
• 4 pl. voda
• Listy mäty

Zmixujte čerešne v kuchynskom robote alebo vo
vysokorýchlostnom mixéri s medom, polievkovou lyžicu
citrónovej šťavy, 4 lyžicami jogurtu a 4 lyžice vody do hladka.

Vložte do odolnej nádoby a potom zmrazte 1 hodinu.

Naberte sorbet do pohárov, dochuťte mätou a ihneď
podávajte.

Z ingrediencií vznikne cca. 8 odmeriek sorbetu (2 na porciu).

GF DF
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

PROTEÍNOVÁ OVOCNÁ MISKA

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
250 kcal           
4g Tuky

30g Sacharidy
25g Bielkoviny

Mangová:
• (200g) tvaroh
• ¼ manga, nakrájané
• 1 pl. granola

Jahodová:
• (200g) tvaroh
• 5 jahôd, prekrojené
• ½ banán, nakrájaný
• 1 pl. kokosové lupienky

Tvaroh dajte do misiek alebo pohárov. Ozdobíme polevou a 
podávame.

V Q
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

MATCHA CHIA PUDING

Porcie: 2
Príprava: jedna 

noc
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
249 kcal         
9g Tuky

19g Sacharidy
23g Bielkoviny

• (30g) chia semiačok
• 360 ml mandlové mlieko
• 2 čl. javorový sirup
• 3 pl. (40g) whey protein

vanilkový
• 1 čl. matcha čaju
• (100g) mrazeného 

lesného ovocia

Zmiešajte chia semiačka a mandľové mlieko a vložte do 
chladničky. Po hodine znova premiešajte a vložte späť do 
chladničky na chladenie cez noc.

Nasledujúce ráno vmiešajte javorový sirup, whey proteín a 
matchu.

Rozdelíme medzi dve misky a podávame s lesným ovocím.

GF DF
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

MALINOVO-PROTEÍNOVÝ SMOOTHIE

Porcie: 1
Príprava: 5 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
331 kcal            
12g Tuky

25g Sacharidy
29g Bielkoviny

GF

V

• ½ zrelý banán
• (125g) mrazené maliny
• (240ml) mandlové mlieko
• 2 pl. whey proteín
• 1 pl. mandlové maslo
• Ľadové kocky

Vložte všetky ingrediencie do mixéra a mixujte do hladka.
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

ZELENÝ PROTEÍNOVÝ SMOOTHIE

Porcie: 1
Príprava: 5 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
350 kcal           
12g Tuky

34g Sacharidy
29g Bielkoviny

• 1 malý banán
• 100g listový špenát
• 100g kel
• 1 pl. Mandlové maslo
• (150ml) kokosová voda
• 1 odmerka (25g) vanilkový 

whey proteín

Vložte všetky ingrediencie do mixéra a mixujte do hladka.

Podávame ihneď.
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

VANILLA & COFFEE PROTEÍNOVÝ SMOOTHIE

Porcie: 2
Príprava: 10 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
174 kcal            
6g Tuky

4g Sacharidy
26g Bielkoviny

GF

V

• (60ml) espresso
• (400ml) mandlové mlieko
• 2 odmerky vanilkový whey

proteín
• 2 čl. škorica
• 2 pl. ľanové semienka
• ľad

Všetky ingrediencie vložte do mixéra a mixujte dohladka. 
Podávame studené v pohári.
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

ČUČORIEDKOVÝ PROTEÍNOVÝ SMOOTHIE

Porcie: 1
Príprava: 5 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
197 kcal         
4g Tuky

14g Sacharidy
26g Bielkoviny

• (125ml) kokosová voda
• (125ml) mandľové mlieko
• 1 odmerka vanilkový

whey proteín (25g)
• (50g) mrazené 

čučoriedky
• 1 čl. mletá škorica
• 1 čl. chia semiačka

Všetky ingrediencie vložte do mixéra a mixujte dohladka. 
Podávame v pohári.
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

ŠKORICOVO-BIELKOVINOVÝ SMOOTHIE

Porcie: 2
Príprava: 5 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
162 kcal           
3g Tuky

15g Sacharidy
22g Bielkoviny

• 1 banán
• 2 odmerky (50g) vanilkový 

whey proteín
• 1 čl. škorica
• (240ml) mandľové mlieko
• Kocky ľadu

Všetky ingrediencie vložte do mixéra a mixujte dohladka. 
Podávame v pohári.
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ČO POTREBUJETE NÁVOD NA PRÍPRAVU

TVAROHOVÝ TERMIX

Porcie: 1
Príprava: 5 min
Varenie: 0 min

Kalórie a makrá 
na porciu:
221 kcal           
3g Tuky

16g Sacharidy
30g Bielkoviny

• 1 nízkotučný tvaroh (250g)
• 1 čl kakao
• 1 čl. vanilkový cukor
• Kocka čokolády na 

dozdobenie

Všetky ingrediencie dáme do misky a vymiešame do hladka.
Na vrch nastrúhame kocku čokolády. Servírujeme v miske, 
alebo v ovocnom pohári. 
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