
Snídaně:

VÝTEČNÁ TVAROHOVÁ POMAZÁNKA

Ingredience:   

Odtučněný tvaroh 250g (vanička)

Celý svazeček jarní cibulky

Sůl, pepř, kmín + další koření dle chut

Lžíce dýňových / slunečnicových semínek

Postup:

Jarní cibulku nakrájíme najemno a společně se solí, semínky a kořením přidáme do tvarohu a 

důkladně promícháme.

NÁŠ TYP: Výtečné jsou ve tvarohu i kousky oliv či sušených rajčátek!



Müsli s ovocem a oříšky (bez mléka)

Postup:

Stačí smíchat ovesné vločky s mandlemi, slunečnicovými semínky, kokosem, rozinkami, lžičkou medu, 

vodou či bílým jogurtem a nakonec přidat hrst nakrájeného ovoce, skvělý je banán a jablko. Dobrou 

chuť :)



Kaše z CHIA SEMÍNEK

Ingredience:

1 hrnek rostlinného mléka (mandlové, pohankové, rýžové, ovesné, konopné, makové, sójové, dle 

chut. ROZMIXUJEME s banánem/ jahodami/ ananasem/ na konzistenci koktejlu

1/3 hrnku chia semínek

Postup:

Chia semínka spojíme s ovocným koktejlem a necháme semínka bobtnat 15 minut. Poté "pudink" 

promícháme a ozdobíme kousky oblíbeného ovoce. 

Chia - Semínka pochází ze Střední Ameriky, kde je tamní domorodci často využívali při svých cestách 

za obchodem nejen jako bohatý zdroj živin a zdraví přínosných látek, ale také i jako kosmetcký 

prostředek, a to především na rány a bolest v krku. Chia jsou plná vlákniny, bílkovin, vitaminů, 

minerálních látek a omega 3 mastných kyselin. Prostě dokonalá semínka.



BANÁNOVÁ PALAČINKA S JOGURTEM A OVOCEM

Ingredience:

2 vejce

banán

med

skořice

Postup:

rozmixujte 2 vejce s banánem a opečte malé palačinky. Doporučujeme palačinky lehce potřít medem, 

posypat mletými oříšky a skořicí + k palačinkám bílý jogurt/ odtučněný tvaroh společně s kousky 

čerstvých jahod/banánu.



Svačinky:

Banánové pyré s kiwi, pohankovými pukanci a mandlemi!

Ingredience:

5 lžic pohankových / amarantových pukanců 

1 lžíce mandlí (neloupané, nesolené)

1 banán

1 kiwi

Postup:

Banán a kiwi společně rozmixujte (bez přidání vody), ovocné pyré poté zdobte zbylými ingrediencemi.

Dbejte na dostatečnou zralost ovoce, které dává jídlu příjemnou sladkost.



Mrkvový salát

Ingredience:

2 velké mrkve

jablko

šťáva z velkého pomeranče

oříšky (nepražené, nesolené)

lžíce kokosové moučky

Postup:

mrkve a jablko nastrouhejte, oříšky nakrájejte a vše společně smíchejte s čerstvě vymačkanou šťávou 

z pomeranče.



Rajčatový dip

Jen tak nebo k zelenině/pečivu.

Ingredience:

5 velkých rajčat

1 stroužek česneku (podle chut může být víc)

1 lžíce olivového oleje

sůl, bazalka, jarní cibulka, 1 celozrnná bageta

Postup:

Rajčata nejdříve spaříme, oloupeme slupku a odstraníme semínka. Zůstane nám jen tuhá část, kterou 

nakrájíme na drobné kousky. Přidáme sůl, česnek, olivový olej, bazalku, jarní cibulku, promícháme a 

dáme do lednice odležet. Podáváme s celozrnnou bagetkou.



Zeleninové chipsy

Ingredience:

1 červená řepa

1 celer

olej olivový 20g na vše

sůl

Postup:

Zeleninu omyjeme, nakrájíme na co nejtenčí plátky, pokapeme olejem, dáme na plech na pečící papír 

a pečeme při 130°C do křupava. Hotové, ještě za tepla, mírně osolíme.



Chléb s tvarohovou pomazánkou

Ingredience:

oblíbený chléb

listový salát 

cherry rajčátka

odtučněný tvaroh

pažitka + dýňová semínka a sůl



Hummus

Hummus je skvělou pomazánkou k čerstvému pečivu, ale i dipem ke kouskům zeleniny

Ingredience a postup:

200 g vařené cizrny, kterou rozmixujete spolu se stroužkem česneku, 2 lžícemi olivového oleje, solí, 

pepřem, kmínem a trochou citronové šťávy.

Pokud si hummus budete chtít pozměnit, přidejte ke směsi 150g vařené červené řepy a společně 

znovu rozmixujte.



Koko-čoko sušenky

Ingredience:

2 šálky kokosové moučky

½ šálku kakaa/karobu

½ šálku medu

2 vejce

Postup:

Předehřejte troubu, všechny ingredience spojte dohromady a „uplácejte“ menší placičky, které dejte 

péct na pečicí papír (180°C 15-18 min)



Obědy/večeře:

Dýňová polévka

množství pro 6 osob: 0,5 kg dýně, 1 cibule, 3-4 brambory, zakysaná smetana, dýňová semínka, olej, 

sůl, pepř, muškátový květ.

Postup: Na oleji osmahneme nadrobno nakrájenou cibulku, přidáme na kostčky pokrájenou dýni a 

zalijeme vodou. Přidáme oloupané, nakrájené brambory a vaříme, dokud není vše měkké - cca 20 

minut. Poté osolíme, opepříme a přidáme muškátový květ dle chut. Nakonec do směsi zamícháme 

zakysanou smetanu a tyčovým mixérem vše rozmixujeme do hladka.

Polévku podáváme s dýňovými semínky, které jsme na sucho opražili na pánvi. Pro 

vydatnější chod doplníme dobrým chlebem. 

Tip: Recept se dá obměnit - místo dýně se dá použít i cuketa, zde nahradíte muškátový květ utřeným 

česnekem. Masožrout mohou použít do základu masový vývar.

DOBROU CHUŤ!



Zeleninový kuskus

2 porce

Ingredience:

1 hrníček celozrnného bio kuskusu

2 stroužky česneku,

1 cibule

½ červené papriky

2 rajčata

hrst naklíčených mungo fazolek

4 nakládaná rajčata (nemusí být)

1 lžička olivového oleje, sůl

Postup:

Na oleji zpěníme nakrájenou cibuli a česnek, přidáme papriku, rajčata, mungo fazolky, nakládaná 

rajčata, přisypeme kuskus, osolíme, zamícháme a přilijeme vodu (na 1 hrnek kuskusu zhruba 2 hrnky 

vody). Dusíme do změknutí kuskusu, voda se musí vstřebat. Podáváme s čerstvou zeleninou jako 

hlavní jídlo či jako přílohu. Podle chut můžeme přidat olivy.



Brokolicová polévka

4 porce

Ingredience:

1 Brokolice, pokrájená na menší kousky

2–3 brambory, očištěné a pokrájené

250 ml smetany  na vaření (12%)

trocha muškátového oříšku, sůl a pepř

Postup:

Brokolici a brambory povařte v osolené vodě doměkka, asi čtvrt hodiny. Poté rozmixujte se smetanou 

na krém. A okořeňte. Základ polévky můžete pomocí koření obměňovat: Použijte dle chut aromatcké

bylinky, především tymián, mateřídoušku, skořici, té ale přidejte jen špetku.

STEJNÝM ZPŮSOBEM SE PŘIPRAVUJÍ I OSTATNÍ ZELENINOVÉ (KRÉMOVÉ) POLÉVKY – MRKVOVÁ, 

CUKETOVÁ, KVĚTÁKOVÁ, DÝŇOVÁ, …



Losos na křenu

Ingredience:

plátky lososa

strouhaný křen

bílý jogurt

sekaná pažitka

olej

sůl

pepř

Postup:



Smíchejte jogurt + křen + pažitku + sůl. Rybu osolte, opepřete, každý plátek potřete lžící jogurtové 

směsi a položte do vymazaného pekáčku. Pečte v rozpálené troubě při 180°C asi 18 minut. Přílohou 

mohou být šťouchané brambory či například čerstvý salátek.

Žampionová pizza bez těsta

Ingredience:

4 rajčata

4 opravdu velké žampiony

4 stroužky česneku

1 pórek

Parmazán

Bazalka

Olivový olej

Sůl



Postup:

Jemně nakrájenou cibuli orestujte na oleji, poté přidejte nakrájená rajčata, česnek, pórek, sůl a duste 

do změknutí rajčat. Pak přidejte lžíci čerstvě vymačkané citronové šťávy a asi 8 lístků bazalky. Na 

pečicí papír položte hlavičky žampionů, naplňte je připravenou směsí, posypte parmazánem a 

v předehřáté troubě pečte asi na 200°C po dobu 15 minut (do lehkého zhnědnutí okrajů žampionů).

Dobrou chuť! :)

Zelenino-luštěninové placičky

4 - 5 porcí

Ingredience:

mrkev 200g

celer 200g

brambory 200g

čočka červená 40g v suchém stavu

sůl, česnek, majoránka

3 vejce



mouka žitná celozrnná asi 40g - podle potřeby

olej celkem 30ml (slunečnicový, řepkový, olivový)

Postup:

Syrovou mrkev, celer, a brambory nastrouhejte nahrubo, přidejte vejce, uvařenou čočku, mouku a 

dochuťte solí, česnekem a kořením. Opečte na malém množství oleje (olejem pánev jen jemně potřít).

K placičkám se výborně hodí čerstvý salátový mix, který je skvělým zdrojem vitaminů, enzymů a 

minerálních látek.

Salátky:

Salát z lesa

Ingredience:

hříbky

rukola

cherry rajčátka

sůl, pepř, kmín, trocha oleje

Postup:



Cherry rajčátka nakrájíme na poloviny, osolíme, opepříme a necháme je odpočinout asi deset minut, 

aby byla chutnější. Hříbky podusíme na trošce oleje, přidáme sůl a kmín, poté už jen stačí vše smíchat

:)

Dobrou chuť!

Cizrnový salát

Ingredience:

100g vařené cizrny

200g listového salátu dle chut

40g balkánského sýru

40g avokáda

sůl, pepř, olivy, sušená rajčata



Postup:

Postup je jednoduchý - vše nakrájíme na menší kousky a smícháme :) Dobrou chuť!

Tabouleh s vejcem

Ingredience:

Počet porcí: 4

3 zralá rajčata, nadrobno nakrájená

250g bulguru

½ okurky

paprika (žlutá či červená)

svazek jarní cibulky, jemně nakrájené



40g čerstvé petržele, nasekané

2 lžíce panenského olivového oleje

pepř, 1 kostčka zeleninového bujónu

50g balkánského sýru

4 vejce

Příprava jídla:

Dejte si vařit vejce, bulgur zalijte vařící vodou (1:1,5), přidejte bujón a nechejte pod pokličkou 10 

minut odstát. Mezitím nakrájejte všechnu zeleninu a petrželku (nemusí být) a po 10 minutách 

přimíchejte bulgur, nastrouhaný balkánský sýr, olej a pepř. Vše dobře promíchejte a podávejte s 

vařeným vajíčkem či jako přílohu k masu.

Nápoje:

Řepová fantazie

Ingredience:

2 zelená jablka (dostečně zralá)

2 středně velké řepy

1/2 citronu

Postup:



Vše odšťavnit a pak už jen vychutnávat :)

Špenátové smoothie

Ingredience (1 porce):

zralý banán

velká hrst lístků baby špenátu

1 lžička mladého ječmene (nemusí být)

šťáva z 1 pomeranče/jablka



hrst nakrájeného ananasu

Postup:

Potřebujete kvalitní mixér. Vše společně rozmixujte, smoothie by mělo být hlaďoučké - bez kousků 

špenátu. Budete mile překvapeni příjemnou chutí :)

Mrkvové smoothie

Ingredience (2 porce):   

3 větší mrkve

2 jablka (nejlépe šťavnatá Golden)

střední banán

Postup:



Jablka a mrkve odšťavněte a poté v čerstvém džusu rozmixujte banán. MÁTE HOTOVO  :) Smoothie si 

zamilují především dět a všichni t, kteří mají rádi sladkou chuť!

Domácí detoxikační nápoj

Ingredience:

okurka hadovka

2 - 3 velké citrony

hrst máty - asi 30 lístků



1,5l vody

Postup:

Okurku společně s citrony nakrájíme na tenké plátky do džbánu (pokud možno neloupeme). Přidáme 

mátu a vodu a dáme do lednice přes noc odpočinout. Ráno na nás bude čekat úžasný elixír 

mládí. Máte dotaz týkající se výživy či zdravého životního stylu? Napište nám, rádi Vám jej 

zodpovíme :)

Dezerty:

100% OVOCNÁ BANÁNOVÁ ZMRZLINA

Oloupejte zralé banány, nakrájejte je na menší kousky a dejte zmrazit. Zmrzlé banány rozmixujte 

dohladka, výsledkem bude krásně krémová zmrzlinka plná vitaminů, minerálních látek a vlákniny, do 

které si dle chut můžete přidat kakao, další druh ovoce, vanilku. V nápaditost se meze nekladou!



Mňam :)

Zdravé sušenky, které potěší všechny mlsouny

Ingredience:

160 g drcených ovesných vloček

130 g špaldové mouky



50 g másla

50 ml bodlákového oleje (může být i řepkový či slunečnicový)

50 g strouhaného kokosu

50 g kokosového cukru

2 lžíce medu

1 lžička jedlé sody

4 lžíce horké vody

3 lžíce slunečnicových semínek

Postup:

Troubu předehřejeme na 160°C. V míse řádně prohněteme a na plech (vyloženým pečícím papírem) z 

těsta tvarujeme malé placičky asi o velikost 4 x 4 cm. Pečeme 12 minut (do mírného zhnědnutí). 

Dávka je zhruba na 2 plechy sušenek.

Rychlá jablečná buchta

Ingredience:

Jablko 3ks (i se slupkou)

Dobře zralý banán 1ks



Vejce 3ks

Rozinky 2 lžíce

Mouka polohrubá 6 vrchovatých lžic

Kypřící prášek do pečiva 0.5 sáčku

Rostlinný olej 1 lžíce

Skořice mletá 1 lžička

Postup:

Jablka i oloupaný banán nastrouháme do mísy, přidáme vajíčka, rozinky, mouku, skořici, prášek do 

pečiva a pořádně promícháme. Těsto vlijeme do vymazané dortové formy (doporučujeme vysypat 

kokosovou moučkou). Pečeme asi 30 minut v předehřáté troubě, cca při 200°C.

Cuketové brownies

Porce: 4 (1porce = pouze 192kcal)

Ingredience:



300 g cukety (55 kcal)

50 g medu (163 kcal)

20 g másla (147 kcal)

50 g holandského kakaa (168 kcal)

1 lžička skořice (3 kcal  )

1 vejce (80 kcal)

40 g celozrnné mouky (142 kcal)

10 g kypřícího prášku (8 kcal)

Pár kapek vanilkového aroma

Postup:

Cuketu nastrouháme najemno a vymačkáme vodu a slijeme. K nastrouhané cuketě přidáme vše 

ostatní (máslo rozpuštěné a kousek si necháme stranou na výmazní formy), a pořádně rozmixujeme 

do hladké hmoty. Přelijeme do formy vymazané máslem a pečeme cca 20 - 30 minut (podle trouby) 

při 180C.

Domácí musli tyčinky

Ingredience:

2 1/2 šálku ovesných vloček



3/4 šálku slunečnicových semínek

1/2 šálku kokosu

1/3 šálku lněných semínek

1/4 šálku chia semínek

špetka soli

1/3 šálku medu

1/2 šálku jablečného pyré / koupené dětské přesnídávky

1/2 šálku arašídového/ mandlového másla

1 lžička vanilky/ vanilkového extraktu

Postup:

Troubu předehřejeme na 180 °C a čtvercový plech o hraně 20 cm vyložíme pečícím papírem. Nemusí 
to být nijak úhledně, klidně může přesahovat – aspoň se vám budou tyčinky lépe vyndávat.
Ve velké míse důkladně smícháme med, jablečné pyré, arašídové máslo a vanilku.
Přidáme zbývající ingredience – tj. ovesné vločky, slunečnicová, lněná, chia semínka, kokos a sůl. Se 
solí opatrně neb většina arašídových másel již sůl obsahuje tak abyste nepřesolili! “Suché” 
ingredience pořádně zamícháme do “mokré” směsi.
Vločkovou směs můžeme ochutnat, zda ji něco nechybí a pokud se vám zdá být perfektní, vysypeme ji
na připravený plech. Těsto rozprostřeme po celé ploše plechu a vší silou ho přimáčkneme tak, aby 
bylo co nejvíc napěchované. Tento krok je velice důležitý, protože vám zaručí, že se vám nebudou 
müsli tyčinky po upečení drolit. Mně to jde nejlíp prsty, ale můžete k tomu použít třeba lžíci či jiné 
náčiní. Pečte 25 minut, nebo dokud nebudou okraje hnědé.
Nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Rozhodně není dobrý nápad müsli tyčinky krájet ještě za 
tepla – to se vám rozpadnou a vám zbyde jen drť. Nejlépe se müsli tyčinky krájí poté, co je vložíte na 
hodinku do mrazáku. Při pokojové teplotě by müsli tyčinky měly vydržet 3-4 dny, jinak je lepší je 
zabalit do potravinářské fólie a dát je do ledničky, popř. na mrazák.

Tvarohová přesnídávka

Ingredience:

jablko



1/2 vaničky odtučněného tvarohu

lžička medu, rozinek a špetka skořice

pro ty, co nedrží dietu hrstka oříšku či dnes sportovali - HRSTKA VLAŠSKÝCH OŘÍŠKU

Postup:

Tvaroh smíchejte s medem, nastrouhejte na hrubém struhadle jablko a přidejte k němu zbytek 

ingrediencí. Do misky dejte tvaroh a na něj pak jablečnou směs, dobrou chuť :)

ZOUBKY JAKO PERLIČKY - S JABLKEM JEDNA DVĚ

Věděli jste, že když budete každý den jíst jablko či mrkev, že vaše zuby budou přirozeně bělejší? 

Úžasné! Zítra budeme bělit zuby!!! 


