
týden 1 – sobota

Snídaňová vaječná tortilla

Kuře na kari a kurkumě
s květákovou rýží

Paleo Fish & Chips

První jídlo dne

Druhé jídlo dne

Třetí jídlo dne
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Snídaňová vaječná tortilla

• 3 vejce
• lžíce plnotučné hořčice
• rajče

Příprava: 10 minut   Tepelná úprava: 5 minutPrvní jídlo dne

Krok za krokem

• salát 
• 1 lžíce ghí
• sůl, pepř

Pro jednoho jedlíka na cca 1 porce

Tortilly jsou původem španělskou specialitou, jejichž původní význam je dortík. Naše 
snídaňová tortilla by si přívlastek dortíková klidně zasloužila, protože je opravdu výjimečně 
chutná. Tahle rychlovka je super variantou snídaně nebo i večeří za běhu, mnohokrát ji 
připravuji i jako svačinu pro syny do školy - je rozhodně atraktivní variantou oblíbených 
housek se salámem.

Jak na to?

• vejce rozšleháte v misce se solí a pepřem
• na pánvi rozpustíte ghí – vylít vajíčka na pánev
• smažíte omeletu cca 3 minuty z každé strany
• odložíte na talíř, potřete hořčicí
• doprostřed naskládáte nakrájenou zeleninu
• položíte omeletu na pečící papír
• zarolujete jako tortillu
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A jak na to podrobně?

V misce si rozšleháte vajíčka spolu se solí a pepřem, vetší pánev zahřejete a rozpustíte na ní ghí. Vlijete 
vajíčka a smažíte bez míchání přibližně 3 minuty z každé strany. Jakmile se omeleta propeče, dáme ji 
na talíř zchladnout. 

Ustřihněte pečící papír o kus větší, než je průměr omelety, kterou na papír přeneste. Potřete ji lžící hořčice 
a doprostřed vyskládáte zeleninu. Spolu s papírem zarolujte omeletu jako tortillu. Dobrou chuť! 

Co kdyby:

OTÁZKA: Co kdybych neměla pečící papír?
ODPOVĚĎ: Stejně tak, jako pečící papír poslouží k zarolování i potravinová folie, noviny nebo svážete 
omeletku režným provázkem. Nechte fantazii, ať na vašem talíři vykouzlí něco jinak. 

OTÁZKA: Co kdybych neměla doma salát a rajče?
ODPOVĚĎ: Vaječná tortilla je neomezeným zdrojem variací – můžete ji plnit opravdu čímkoli od masa, sýru 
až k zelenině nebo třeba jogurtu. 

DOPORUČENÍ: Pokud děláte tortillu jako svačinu dětem do školy, udělejte raději dvě, protože spolužáci si 
nenechají v žádném případě ten krásný vzhled a chuť ujít. Tak ať vaše dítě netrpí hlady
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Kuře na kari a kurkumě
s květákovou rýží

Příprava: 15 minut   Tepelná úprava: 10 minutDruhé jídlo dne

Krok za krokem

Tak tahle dobrota vás dostane! Zkuste ji nabídnout komukoli z vašeho okolí a sami poznáte, 
že lze být úspěšným hostitelem i s takto jednoduchou rychlovkou. Smetanová chuť omáčky 
s kari a kurkumou má asijský nádech a jedinečné aroma! Užijte si to.

Pro jednoho jedlíka na cca 1 porci
• (na pohoštění vaší návštěvy vynásobte porci počtem osob)

• jedno kuřecí prso
• 1 cibule
• hrst brokolice
• 1 lžička kari
• 1 lžička kurkumy
• 1 lžička soli

• ½ lžičky pepře
• 1 smetana tučná
• 1 lžíce sádla

• ingredience (maso, brokolice) je možno 
libovolně měnit
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Jak na to?

• nakrájet cibulku na drobné kostičky
• prso nakrájet na nudličky
• brokolici rozebrat na růžičky
• na pánvi rozehřát sádlo na vysokou teplotu
• přidat cibuli, osmažit do sklovata
• přidat maso, osmahnout ze všech stran zprudka cca 3 minuty
• přidat koření + sůl a pepř a brokolici
• smažit za stálého míchání cca 5 minut (maso po rozkrojení musí být propečené)
• zalít smetanou a zmírnit plamen
• nechat přejít varem cca 1 minutu
• a je hotovo

Jak na to podrobněji?

Kuřecí prso omyjeme, nakrájíme na nudličky cca 1 cm široké a odložíme stranou. Cibuli oloupeme 
a nakrájíme na drobné kostky. Na pánvi rozehřejeme sádlo, jakmile je opravdu horké, přidáme cibuli 
a osmažíme ji do sklovata. Přidáme kuřecí prso, osmahneme ze všech stran cca 3 minuty a zasypeme 
kořením, solí a pepřem. Vložíme i brokolici a s pravidelným mícháním smažíme asi 5 minut, dokud se 
maso nepropeče. To zjistíme tak, že jeden kousek masa rozkrojíme napůl a uprostřed je již rovnoměrně 
propečené. Jakmile je maso hotové, nalijeme do pánve smetanu a přivedeme k varu. Necháme tak 
minutku provařit, aby se všechny suroviny pěkně spojili do jednotné směsi. Servírujeme s květákovou 
rýží nebo i samotné. 

Co kdyby:

OTÁZKA: Co kdybych neměla kuřecí prsa nebo brokolici? Mohu nahradit jiným masem nebo zeleninou?
ODPOVĚĎ: Jasně že lze všechno nahradit něčím jiným, co třeba vaší chuti více vyhovuje. Tento 
recept je postaven tak, aby jeho příprava zabrala co nejméně času, proto použijte maso drůbeží 
(kachna, krůta, kuře..), abyste zachovali čas, který je k přípravě jídla potřebný. Zelenina je variabilní, 
jak co komu chutná. Samozřejmostí je i varianta vegetariánská – tedy bez masa. 

VAROVÁNÍ:
Pokud je vás doma víc, tak si připravte suroviny na víc porcí! Proč? Neboť vůně, která se bude linout 
z kuchyně, zaručeně přiláká jedlíky, tak aby na vás také  zbylo.

DOPORUČENÍ: 
Jídlo si připravte na druhý den do krabičky a v práci jen přihřejte. 
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Květáková rýže

Rýže trochu jinak, tak by se dala nazvat rýže květáková. V nízkosacharidovém stravování se rýže 
nepoužívá, nicméně jsme na přílohy zvyklí a můžeme tedy použití běžných a nám známých příloh 
nahradit přijatelnými surovinami. Květák je jednou z variant, jeho příprava je rychlá a snadná. 

Pro jednoho jedlíka na přibližně 2 porce

• ½  květáku (menší hlava)
• sůl
• pepř
• případně petrželka
• 5 lžic vody

Jak na to?

• květák omyjeme
• v mixéru nasekáme na drobné kousíčky – velikosti zrn rýže
• na pánvi nasucho osmahneme ze všech stran 
• osolíme, opepříme
• podlijeme troškou vody a 5 min. dusíme
• až se voda vypaří, je hotovo

Jak na to podrobněji?

Květák omyjeme, rozdělíme na růžičky a v mixéru rozmixujeme na drobné kousky, které jsou velikostí 
podobné zrnkům rýže. Pánev rozehřejeme a květák na sucho opražíme cca 1 – 2 minuty. Poté podlijeme 
trochou vody, posolíme, popepříme a necháme podusit (max. 5 min.) Vody přidejte opravdu jen malé 
množství, které se za 5 minut je schopno vypařit – je to zhruba 5 lžic, ale množství se liší s velikostí 
květáku. Květák by měl být na zkus tvrdší, ne rozměklý. 

Co kdyby:

OTÁZKA: Co kdyby mi květák díky vlhkosti z dušení moc nechutnal?
ODPOVĚĎ: Pokud jste příznivcem mikrovlnné trouby, je zde suchá varianta přípravy květákové rýže. 
Stačí ho vložit místo na pánev do talíře, osolit (můžete i opepřit) vložit do mikrovlnky na plný výkon 
na 10 minut a máte hotovo. Na konci lze i přimíchat petrželka.

OTÁZKA: Co kdybych květák podlil/a více vody, než se za 5 minut vypaří? 
ODPOVĚĎ: Kdyby květák po určené době tepelné úpravy stále plaval ve vodě, použijte plátno na 
scezení. Nechte v něm květákovou rýži chvíli odpočívat a přebytečná voda se scedí a vsákne do textilie. 

Příprava: 5 minut   Tepelná úprava: 10 minut
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Paleo Fish & Chips

• 2 velké filé z tresky (4 menší filé)
• vajíčko 1 ks
• 100 g mandlové mouky
• 1 batáta (dýně)
• sádlo na osmažení
• sůl

Příprava: 10 minut   Tepelná úprava: 20 minutTřetí jídlo dne

Krok za krokem

majolka domácí: 
• 1 ks vejce (nebo jenom žloutek)
• sklenička olivového oleje z pokrutin 

(nebo extra light)
• šťáva z ½ citronu (2 lžíce)
• video recept: 

https://www.youtube.com/
watch?v=MV0tDowPfSM

Pro jednoho jedlíka na cca 2 porce

Já miluju Anglii! Je pro mě mým druhým domovem a při každé další cestě do tohoto skvělého 
města zajdu do oblíbené malé restaurace v boční uličce Londýna, kde mi na novinovém papíru 
naservírují tu nejlepší tresku s bramborovými hranolky s octovým nádechem a majolkou. 
Zkuste moji paleo verzi tohoto anglického „fast food“ jídla a stane se pravidelnou součástí 
vašeho jídelníčku.
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A jak na to?

• Oloupejte z batáty slupku a nakrájejte ji na tenčí hranolky
• na pánvi rozpusťte sádlo a jakmile bude teplota vhodná ke smažení, vložte hranolky, 

osolte a smažte do zlatova
• filé omyjte a osolte, opepřete
• obalte ve vyšlehaném vajíčku a v mandlové mouce (nebo v parmazánu)
• pokud chcete vyšší vrstvu obalu, pak filé obalte znovu ve vajíčku i mandlích
• smažte na mírném plamenu (oříšky se rády přichytí) na vyšší vrstvě sádla z obou stran do zlatova
• servírujte s domácí majolkou

Jak na to podrobněji?

Začněte s batátou, která potřebuje delší čas na tepelnou přípravu. Očistěte ji a nakrájejte na tenčí 
hranolky. Na pánvi vhodné ke smažení rozpusťte sádlo a jakmile se začne malý (zkušební) kousek 
batáty po vhození do tuku smažit, vložte opatrně do pánve všechny hranolky a smažte za občasného 
promíchání do zlatova.

Pokud používáte mrazené filé z tresky, počítejte s dobou na rozmrazení navíc. Můžete ho z mrazničky 
vyndat den předem a nechat v lednici, kde se samo rozmrazí a budete ho mít okamžitě připravené 
k přípravě.

Filé omyjte pod tekoucí vodou, osušte kuchyňskými utěrkami, nasolte a opepřete. Vajíčko v hlubokém 
talíři vyšlehejte (vidličkou), mandlovou mouku vložte do druhého hlubokého talíře (v případě, že 
používáte parmazán, nastrouhejte ho na jemném struhadle a dejte do talíře). Rybu obalte ve vajíčku 
a poté obalte v mandlové mouce (nebo parmazánu), můžete ji na filé lehce přitlačit, aby neopadávala. 
Při smažení vytvoří výbornou krustu, která s chutí ryby skvěle ladí. Smažte na vysoké vrstvě sádla na 
mírném plamenu z obou stran do zlatova. 

Servírovací talíř vyložte pečícím papírem (nebo novinami), na něj položte filé a hranolky, přizdobte 
majolkou a nechte si chutnat.

Pokud používáte mandlovou mouku, pak si dejte pozor na teplotu, při které filé smažíte. Pokud budete 
smažit rychle, snadno se oříšková krusta spálí. Snažte se udržet teplo tak, aby se ryba stále smažila, 
ale pomalu.

Co kdyby?

OTÁZKA: Co když nejím ryby?
ODPOVĚĎ: Tak to je opravdu škoda. Ryby mají významné nutriční hodnoty, jsou bohaté na nenasycené 
tuky a bílkoviny. Pokud se podíváme ještě dál až na zdravotní benefity, pak jimi je ochrana zraku, 
oddálení vzniku srdečních chorob, ochrana pokožky, zlepšení astmatických projevů aj. 
Pokud vás ani toto ke konzumaci ryb nepřesvědčí, pak je alternativou v tomto receptu kuřecí nebo krůtí 
maso, které mají kratší dobu přípravy. Připravte je stejně jako byste připravovali řízek (tzn. Maso omýt, 
naklepat, osolit, obalit) jen s obalem pouze ve vejci a mandlové mouce, případně parmazánu. 


