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Sme taaak radi !  Že máš chuť na sebe pracovať a posúvať sa vpred.  Nielen 
za krajšou postavou,  ale najmä za pevnejš ím zdravím.  Urobíme všetko 
preto,  aby sme ti  na tejto ceste čo najviac pomohli .  Práve preto sme 
pre teba pr ipravi l i  cvičebné videá s top trénermi,  v ideá o stravovaní  s  
úžasnou PharmDr.  Margit  Sl imákovou a a j  tento e-book s chutnými a 
zdravými receptami .  

Nájdeš v ňom inšpirácie na raňajky,  obedy a večere.  Pr ipravi la ho pre teba 
trénerka a výživová poradkyňa Lucka Švaral v spolupráci  i  s  ďalš ími 
trénerkami č i  redaktorkami z Fi tshakera.  Množstvo ďalš ích receptov 
nájdeš aj  na našom blogu  (už takmer t is íc receptov) ,  alebo aj  v našich 
knihách Z fitka do kuchyne 1,  2 ,  3 ,  Špeciál I ,  I I .  

Pred tým ako sa pust íš  do cvičenia,  pozerania v ideí  s  Margit ,  č i  do 
varenia,  prečíta j  s i  ešte zopár dôležitých informáci í  o tom, ako celá Výzva 
do plaviek funguje .  

https://fitshaker.sk/kategoria/recepty/
https://fitshaker.sk/eshop/
https://fitshaker.sk/eshop/


AKO FUNGUJE CVIČENIE vo Výzve do plaviek 2019?

Na to, aby ti celý program Výzva do plaviek fungoval správne, musíš si ho najskôr nastaviť vo svojom kon-
te. Ako na to?  V pondelok čakaj od nás e-mail, v ktorom ti pošleme všetky potrebné informácie ako 
si program výzvy nastaviť. Cvičiť budeš s top trénermi zo Slovenska a Českej republiky. Tešiť sa môžeš 
na: Olinku Bartalskú a jej HIIT cvičenia, Dianu Hô Chí, Janyho Landla a Janku Jánošíkovú s cvičeniami 
Sexy Body, Andrejku Peniakovú a jej Pilates, Fredyho Aisyho a jeho Yogu, americkú hviezdu Zuzku Light 
a jej INTENSE cvičenia….a na mnoho ďalšieho. Čo by si ešte pred štartom výzvy mala vedieť?

1. Cvičenie je naplánované na každý deň okrem nedele. V nedeľu je oddychový deň. V nedeľu 
sa necvičí, čaká ťa len video o stravovaní. Sme zástancami toho, že človek by sa mal hýbať každý 
deň (nielen 2-3x do týždňa). Tréningy sú naplánované tak, aby sme to však s cvičením nepreháňali. 
Preto sú v každom týždni zaradené aj oddychovejšie cvičenia ako Pilates, či Yoga. Práve pri tých-
to cvičeniach ponaťahujeme celé telo a doprajeme mu úžasný strečing a zaslúžený aktívny relax. 
Tréningy sú zostavené tak, aby sme za jeden týždeň precvičili všetky svalové partie, cvičili efektívne 
a technicky správne. 

2. Cvičenia trvajú väčšinou do 30 min. Mnoho ľudí sa nás pýta, či to nie je málo? Či je možné 
schudnúť aj keď budeme cvičiť “len” 15-30 min. denne? Nie je to málo. Najmä ak človek cvičí 
každý deň. Pri intervalových tréningoch (napr. HIIT, Intense, Toning Interval, či Dynamic pump) je to 
ideálny čas. V intervalových tréningoch je podstatné cvičiť menej, ale na svojich 100%. Nemusíš sa 
báť, že ak tvoja tréningová jednotka netrvá 60 min., nemá žiadny efekt. Dôležitejšia je kvalita, nie 
kvantita. Overené na tisíckach žien, ktoré pravidelne cvičia podľa Fitshaker videí. Taktiež overené 
na tisíckach žien, ktoré pravidelne cvičia v našich výzvach a dosahujú úžasné výsledky. 

3. Cvičiť môžeš ráno, cez deň, alebo večer. Presne vtedy, kedy ti to najviac vyhovuje a kedy máš 
pri cvičení najviac energie. Cvičenie ráno (nalačno) je skvelé, ale ak ti to nedovoľujú povinnosti, 
alebo si po cvičení celý deň unavená, cvič radšej večer. Nie je dôležitý čas, kedy budeš cvičiť, skôr 
to, aby si cvičila. Avšak tesne pred spaním cvičiť neodporúčame. Pri cvičení sa vyplavujú hormóny 
šťastia (endorfíny), ktoré by ti mohli brániť v rýchlom zaspaní, ak by si cvičila tesne pred spaním.
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4. Čo ak nemôžeš v daný deň cvičiť? Jasné, aj to sa ti môže stať. Čo s tým? Je to na tebe. 
Ak zvládaš odcvičiť na ďalší deň aj predchádzajúce cvičenie, môžeš. Riaď sa však vždy podľa 
aktuálnych pocitov a vlastných síl. Ak si ochorela a nemôžeš cvičiť, netráp sa. Dopraj si 
oddych a začni cvičiť, keď sa už budeš cítiť fit a tvoj zdravotný stav ti to bude dovoľovať. Nemusíš 
stresovať a dobiehať zameškané cvičenia. Pokračuj ďalej vo svojom naplánovanom cvičebnom 
pláne. 

5. Odcvičila si video a bolo ti málo? Paráda! Pridaj si pokojne ďalšie. Link naň nájdeš pod 
videom, ktoré si práve docvičila, príp. si môžeš vybrať zo všetkých Fitshaker videí. Ak si však budeš 
vyberať z iných cvičebných programov, nezabudni odkliknúť „Nie, chcem len vyskúšať bez zmeny 
programu”, aby sa ti program Výzva nezrušil. 

6. Odcvičila si video a bolo to pre teba príliš náročné? Môže sa ti to stať najmä pri cvičeniach 
HIIT a INTENSE. Preto sme pripravili pri týchto náročnejších videách aj odkazy na alternatívne 
a jednoduchšie video. Cvičenia HIIT a INTENSE nie sú určené pre tých, čo s cvičením práve 
začínajú, pretože cviky sú v nich náročnejšie a je dôležité ich vedieť odcvičiť technicky správne. 
Môžeš si taktiež vždy vybrať aj akékoľvek iné video z našej databázy. Postupne budeme záťaž 
zvyšovať a preto v druhom mesiaci nás čakajú cvičenia o trošku náročnejšie. 

7. Máš chuť na iné cvičenie ako je v daný deň naplánované? Oukej. Pokojne si ho nahraď iným. 
Riaď sa pocitmi. Radšej si zacvič cvičenie, s ktorého budeš mať radosť, akoby si mala cvičiť niečo 
proti svojej chuti. Ak sa toto cvičenie nachádza v inom programe ako je “Výzva do plaviek 2019”, 
tak pri spustení opäť nezabudni odkliknúť „Nie, chcem len vyskúšať bez zmeny programu“. 

8. Pred cvičením odporúčame cca 2 hodiny nejesť. Aby sa ti dobre cvičilo, nepichalo ťa v boku 
a mohla si cvičiť „na plný plyn“. Ako sa hovorí „hladný vlk lepšie loví“ a platí to aj pre ľudí. 

9. Nastav si lepšiu kvalitu videa. Ak máš dobré pripojenie na internet, môžeš si nastaviť video 
v kvalite HD. Bude ostrejšie a tebe sa bude lepšie cvičiť. A ak ti náhodou video seká, skús 
jednoducho iný internetový prehliadač, príp. lepšie pripojenie na internet. Fitshaker videá si môžeš 
prepojiť aj na televízor, užiješ si cvičenie na väčšej ploche ešte viac. 

10. Ak chceš, môžeš popri videách výzvy cvičiť aj pomimo. Či už vo fitku, alebo... máš obľúbené 
hodiny Jumpingu, či Zumby? Nevzdávaj sa ich. A podľa pocitov si v daný deň daj aj video výzvy, 
príp. ak už viac nevládzeš, tak ho vynechaj. 

11. Svoje odcvičené hodiny si môžeš zapisovať do Fitness diára 2019. Sú tam na to pripravené 
kolónky na každý týždeň. Budeš na seba hrdá, čo všetko si v daný týždeň odcvičila. Je to 
skvelá motivácia ku cvičeniu a podpora. Odporúčame Fitness diár 2019 si zaobstarať (máme 
ho aj v českom jazyku). Taktiež, ak plánuješ sa zapojiť do našej súťaže spojenou s výzvou, je 
potrebné sa odfotiť v plavkách a s Fitness diárom 2019 v ruke podľa aktuálnych podmienok súťaže.

12. Potrebuješ k cvičeniu nejaké pomôcky? K väčšine videí nepotrebuješ žiadne pomôcky, iba 
podložku na cvičenie. Avšak máme zopár videí, pri ktorých sa používajú ľahšie činky (0,5 kg- 2 kg: 
váhu si zvoľ podľa aktuálnej kondície), príp. ich môžeš nahradiť s fľaškami s vodou. Máme zopár 
videí i s pomôckami ako je fit lopta, či gumový expander, overball, stolička…ak ich doma nemáš, 
môžeš ich alternovať (napr. expander- opaskom, overball- vankúšom) alebo vynechať.
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AKO FUNGUJE STRAVOVANIE vo Výzve do plaviek 2019? 

Predstav si, že ideš do práce a berieš si so sebou kabelku. Kráčaš prirodzene a s ľahkosťou, pretože 
kabelka nie je pre teba žiadna záťaž. Ale teraz si predstav, že so sebou berieš s kabelkou i 20 kilovú záťaž. 
Veľmi ťažko sa ti kráča, však? 

Táto záťaž sú všetky príkazy a zákazy, ktoré na seba zvykneme „uvaliť“, keď začneme chudnúť. 
Častokrát je už pre nás veľká záťaž i to, že začneme pravidelne cvičiť. A ak k tomu pridáme aj nejedenie 
toho a hentoho...často veľmi rýchlo zlyháme. Pretože tak „ťažký náklad“ na svojich ramenách neunesieme 
a končí to tým, že sa vzdáme. 

Tomuto sa však my chceme vyhnúť! A preto vyznávame radšej pomalšie, ale o to trvácnejšie zmeny. 
Ani priberanie nám nešlo zo dňa na deň, ale trvalo to niekoľko rokov, však? Preto aj chudnutie a zmena 
postavy je tiež pomalý a postupný proces.

Stravovanie vo výzve funguje na základe videí o stravovaní, ktoré budeš mať vo svojom kalendári 
každú nedeľu. Prvé však začína už tento pondelok. Budú to jednoducho aplikovateľné rady, ktorými sa 
odporúčame riadiť. Každý týždeň ťa čaká „úloha týždňa“. Jedna malá zmena, ktorú môžeš ihneď zahrnúť 
do svojho života. 

Stravovaním vo výzve ťa prevedie PharmDR. Margit Slimáková. Margit vyštudovala farmáciu a výživu. 
Zdravotnej prevencií a výžive sa venuje prakticky celý život. Pracovala v Nemecku, v Číne, vo Francúzsku 
a v USA. Vo svojej práci využíva osvedčené poznatky zo všetkých oblastí medicíny a kladie veľký dôraz 
na prevenciu. Publikuje, prednáša, školí a napísala besteseller Velmi osobní kniha o zdraví. Viac o nej si 
môžeš prečítať na jej web stránke www.margit.cz. 

Vo výzve ti budeme posielať aj výborné články o stravovaní a naše obľúbené a overené recepty. 
Albert Einstein povedal: „Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš“. Preto 
aj my vo výzve ťa nebudeme zahlcovať odbornými výrazmi, ale čo najpraktickejšími zásadami a radami. 
Jednoduchými, ale veľmi účinnými. Takými, ktoré budú pre teba ľahké na aplikáciu. E-maily od nás čakaj 
2-4x týždenne.

Nezabúdaj, že pri chudnutí iba cvičiť nestačí. Je nevyhnutné sa zamyslieť nad svojou úpravou jedálnička. 
Práve kombinácia cvičenia a zdravého stravovania ti zabezpečí lepšie výsledky, viac energie a krásne, 
funkčné, zdravé telo. 

Prečo diéty nefungujú? Diéty nefungujú pretože nie sú dlhodobo udržateľné. Dokážeme pár dní jesť málo 
(či príliš diétne), ale nie celý život. A preto, keď sa vrátime k starým návykom, sme tam kde sme boli. Ale 
ešte k tomu, máme aj spomalený metabolizmus. Metabolizmus je schopný sa pri diéte spomaliť až takmer 
na polovicu normálneho výkonu. A to predsa nechceme...my ho chceme poriadne naštartovať! 

Jeden dobrý návod ako ho naštartovať, je práve cvičenie. Svaly sa totiž podieľajú na spaľovaní 
skonzumovanej energie. Ak ich máme dostatok, spaľujú energiu aj keď práve nič nerobíme. Jeden 
kilogram svalovej hmoty, denne spáli 28 kalórií, aj keď sme v pokoji a nerobíme vôbec nič. Dobrá správa, 
však? Cvičenie nám skutočne veľmi prospieva. 

Druhý spôsob ako naštartovať metabolizmus je vyvážená zdravá strava (nie diéta). Ale o nej postupne...
týždeň po týždni. 

A čo jedálničky? Tie dokážeme dodržiavať týždeň, maximálne dva. Ale čo potom? Sme stratení, nevieme 
čo jesť. Veľmi nás dokážu obmedzovať, stresovať a ak sa po nich vrátime späť do starého režimu...
stratené kilečká sú všetky (aj s bonusom) naspäť.
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Ako dosahovať výsledky rýchlejšie? Zapisuj si svoje jedlá! 

Toto je jedna malá rada, ktorá však dokáže urobiť veľké veci! Ak si budeš zapisovať svoju stravu, budeš to 
vidieť čierne na bielom. Čo si za daný deň zjedla. Budeš si viac uvedomovať čo by si mala, alebo nemala 
jesť a kde robíš chyby. Navyše, je to skvelý pomocník pri zdravom stravovaní. Pretože ťa bude doslova 
„nútiť“ jesť lepšie. Len aby si si nezapísala jedlo, ktoré tam zapísané nechceš vidieť. A ak náhodou 
patríš medzi ľudí, ktorí si myslia, že jedia zdravo, ale napriek tomu majú nadváhu, zapisovanie jedál ti môže 
otvoriť oči a sama objavíš svoje skryté chyby v jedálničku. 

Môžeš si zvoliť taktiku zapisovania jedál večer pred spaním. Zaberie ti to pár minút času a bude to veľmi 
prínosné. Môžeš si zapisovať aj zvyšné údaje ako napr. pocity po jedle, vypité poháre vody atď. Základom 
je však zapisovať si skonzumované jedlá a približný čas jedenia. Vtedy budeš vidieť, či si toho za 
deň nezjedla príliš veľa nárazovo a či si jedla odporúčaných 3- 5 jedál denne s dostatočným časovým 
odstupom. Jedlá si môžeš zapisovať napr. do Fitness diára 2019, kde máš na to vyhradený špeciálny 
priestor.
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AKO SA SPRÁVNE ZMERAŤ A VLASTNE NAČO?

Predstav si, že ideš na túru. Nemáš však GPS a po ceste nie sú žiadne značky, podľa ktorých by si vedela, 
že ideš správne. Možno by si aj nejako náhodne prišla do cieľa (ak vôbec), ale trvalo by ti to poriadne dlho. 

Podobne je to i s chudnutím a s našimi postavami. Ak vyrážame “na cestu” za krajšou postavou, musíme 
si presne stanoviť bod, z ktorého vyrážame, aby sme vedeli postupne sledovať a kontrolovať, či ideme 
správnou cestou. GPS-ko ti dáme my. Sú to práve videá na cvičenie a informácie o vyváženom stravovaní. 
Cestu však za teba neodkráčame, to veru musíš urobiť jedine ty! :-) Poďme sa pozrieť na to ako zistíš 
svoj “bod štartu”. 

Bod štartu je tvoja postava práve teraz. Platí rovnica: čo vieme odmerať, to vieme zlepšovať. Občas 
to nie je príjemné, pozrieť sa pravde do očí, ale… jednak ťa tieto čísla môžu poriadne nakopnúť a na cestu 
vyrazíš s tými správnymi “topánkami” a hlavne budeš vedieť na čom si. A práve preto, poďme sa odmerať. 
Vieme to urobiť viacerými spôsobmi. 

VÁHA: 

Ak už teraz máš panický strach si na ňu vystúpiť, nádych, výdych a poď na to. Ak si potom pri pohľade 
na číslo povieš “Táto váha je určite pokazená!”, môžeš síce skúsiť aj inú, ale neodporúčame to. Váž sa 
vždy na tej istej váhe, v rovnaký čas dňa (ideálne je ráno, nalačno, po vykonaní rannej potreby). Daj si 
pozor aj na to, na čom bude váha stáť, mala by byť položená na rovnom pevnom povrchu (z koberca váhu 
preč). Mali by sme byť pekne vystreté, nie v predklone, či v záklone. A jasnačka, aby sme boli čo najľahšie, 
oblečko zo seba dole (dobrá rada, že?). Vážime sa v spodnom prádle. 

Určite neodporúčame vážiť sa často. Niekto sa váži každý týždeň, niekto denne, niekto i dvakrát denne. 
Prosím, ak ťa láka toto robiť, daj si váhu do skrine na zámok a vytiahni ju až po skončení výzvy. Ak sa 
budeš vážiť častejšie, budeš si spôsobovať zbytočný stres, stres zabraňuje efektívnemu spaľovaniu tukov 
a sme tam kde byť nechceme… Je prirodzené, že v priebehu dňa nám váha kolíše. Ovplyvňuje to náš 
príjem tekutín, jedla, vyprázdnenia a taktiež menštruačný cyklus (ženy, 1-2 dni pred “svojimi dňami” máme 
obvykle na váhe 1-2 kilečká naviac… ale nebojte, nejde o kilečká tuku naviac, ale vody). Taktiež je úplne 
zbytočné vážiť sa po cvičení. Po fyzickej aktivite nám váha môže ukazovať menej vzhľadom na vypotené 
tekutiny, alebo viac, ak budeme hydratovať telo dostatočne, avšak toto číslo nie je vôbec objektívne.

V čom je váženie super a v čom nie? Je to ľahké, je to rýchle, je to ľahko porovnateľné, ale….nepresné! 
Pýtaš sa: Ako to môže byť nepresné, keď mne digitálka ukazuje moju “riťku” na gram presne?” Totižto, 
ak by si si vzala do ruky kilo svalov a kilo tuku, predstav si, že tuk by bol ľahší a svaly ťažšie. Avšak 
my nechceme mať na tele prebytočné tuky, ale chceme ich našou čarovnou paličkou (rozumej výzvou) 
premeniť na funkčné, krásne telo. Takže, tým, že začneš pravidelne cvičiť a z tvojho tela začne tuk ubúdať 
a svalov pribúdať, je možné, že váha nebude ukazovať vždy presne to čo by si chcela. Pretože váha ti 
nepovie, koľko máš tuku, koľko svalov, koľko vody v tele, povie ti len jedno číslo, ktoré nikdy nevieš čo 
presne znamená. Existujú však aj presnejšie taktiky merania nášho pokroku… 

BIOIMPEDANČNÁ VÁHA:

Hovoríš si: “Bio čo…?” Ide o šikovnú mašinku, ktorá ti neukáže len tvoju hmotnosť, ale urobí aj analýzu 
zloženia tela. Určite ti prezradí koľko % tukov, svalov, či vody obsahuje tvoje telo. Dozvieš sa napríklad 
aj hodnotu svojho viscelárneho tuku (tuk uložený v brušnej dutine medzi orgánmi, ktorého nadbytok môže 
spôsobovať závažné zdravotné problémy). Najznámejšie váhy tohto typu sú značky InBody, či Tanita. 
Zmerať sa na nich môžeš buď vo Fitness centre, v lekárni, alebo v rôznych centrách zdravia. Opäť sa 
oplatí merať v rovnaký čas, iba na jednej váhe, pretože rôzne váhy môžu ukazovať rôzne hodnoty. 
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CENTIMETER:

Ak bioimpedančnú váhu vo svojom okolí nemáš, nechce sa ti po nej pátrať, alebo máš iný dôvod na to, 
aby si sa na nej neodmerala, tak ti odporúčame použiť krajčírsky centimeter. Práve s ním si dokážeme 
ľahko a veľmi účinne odsledovať svoje pokroky vpred či vzad. Danú časť tela meriame vždy v jeho buď 
najužšej, alebo najširšej časti. Odmerať si môžeš pás (meriame v jeho najužšej časti), boky (v najširšej 
časti), hrudník (opäť v najširšej časti). Okrem týchto troch základných hodnôt si môžeš odmerať i obvod 
paže, lýtka, stehna. Pri meraní opäť dbaj na to, aby si sa merala v spodnom prádle, ideálne pred 
zrkadlom a aby si mala meter v jednej rovine. Ak budeš sťahovať brucho, či zadržiavať dych, možno 
nameriaš menej, ale...oklameš jedine samú seba.

FOTOGRAFIA:

Ďalším výborným merítkom úspechu môže byť fotografia. Chápeme, opäť nič príjemné cvaknúť sa 
v spodnom prádle a tŕpnuť,či ti túto fotku niekto neobjaví v mobile. Ale…je to ďalší skvelý ukazovateľ toho, 
či ideš správnou cestou. Fotku si môžeš spraviť spredu i zo zadu (príp. i zboku). A ak sa bojíš, že túto fotku 
uvidia i iné oči ako tvoje, ulož si ju z mobilu/foťáku čo najskôr do počítača do priečinku “prísne tajné”. Opäť 
platí, pri fotení sa odfotiť v spodnom prádle, príp. v plavkách, bez sťahovania brucha. 

Kam si namerané údaje zapísať? 

Môžeš si všetko pozapisovať na nejaký papier, avšak povedzme si pravdu… papierov máme všade milión, 
stratíme ich, niekto ich nájde a…pokračovanie vieš. Preto odporúčame zapísať si všetky namerané údaje 
do Fitness diára 2019, kde máš na to vyhradenú špeciálnu dvojstranu. Takto si vieš svoje pokroky 
sledovať nielen počas týchto 60-tich dní, ale počas celého roka. 

Ak si si predsavzala, že ideš do výzvy na 110%, potom sa ti určite oplatí zapojiť do našej súťaže o ceny 
v hodnote vyše 1000- Eur! V tom prípade svoju aktuálne nameranú váhu, miery a fotografiu nahraj i do 
svojho Fitshaker konta. Žiadne z týchto tvojich osobných informácií nebudú nikde zverejnené. 

Urobiť vstupné meranie ťa bude stáť chvíľku času, trošku odhodlania a možno i prekonanie seba, ale ver 
tomu, že je to skvelý spôsob ako sledovať svoj pokrok. Určite sa však nezameriavaj iba na čísla, ale aj 
na to, čo vidíš v zrkadle a najmä na celkový pocit zo seba. Veríme, že s chudnutím príde i nárast energie, 
či zlepšenie pleti, imunity a mnoho ďalšieho. Tieto namerané čísla tiež nemajú slúžiť na porovnávanie 
sa s inými, iba so samou seba. A hlavne všetko bez stresu, s úsmevom na tvári. Užívaj si celú “cestu”, 
nielen cieľ.
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PRAVIDLÁ VÝZVY DO PLAVIEK: 

Spísali sme pre teba pár dobrých rád, ktoré ti pomôžu prejsť Výzvou do plaviek ako v lete na tobogáne. 
Môžeš si ich pokojne aj vytlačiť a položiť niekam na viditeľné miesto. V prvom rade by si mala mať z 
cvičenia a zdravšieho stravovania radosť. Preto ak máš už teraz v hlave červenú kontrolku, ktorá ti 
signalizuje, že nasledujúce 2 mesiace budú veľmi náročné- stopni ju! Nasledujúce 2 mesiace budú totiž 
skvelé! Stačí ak budeš myslieť takto: 

1. S nikým sa neporovnávam. Jediný môj súper som ja sama! Ja, na začiatku cesty. Nikto nie je rovnaký 
ako ja. Nemá rovnaké miery, hmotnosť, odtlačky prstov, tvár, vlasy, výšku, prácu...ja som jediný originál a 
jediný svoj súper. 

2. Myslím pozitívne. Verím si, že to dokážem! Od teraz neexistujú pre mňa slová ako nemám čas, 
nedokážem to, nevládzem, nemôžem, neviem...JA TO DOKÁŽEM! Mám na to a už som urobila prvý krok. 
Verím si, že to zvládnem. Všetky negatívne myšlienky a pochybnosti o sebe, ktoré mi víria v hlave, hneď 
zahadzujem preč. V mojej mysli nemajú miesto. 

3. Hovorím o sebe pekne. Slová „vyzerám hrozne“, „som tučná“, „mám otrasné brucho“...nepoužívam. 
Takéto slová mi ubližujú. Nepáči sa mi, keď mi ich hovoria iní a preto ich nehovorím ani ja sama sebe. 
Hovorím si: „Som každým dňom krajšia a zdravšia!“ Alebo čarovnú vetičku: „Som so sebou spokojná“. 

4. Pravidelne cvičím. Robím to pre seba a pre nikoho iného. Nie pre chlapa, či kamarátky...len a len 
pre seba a svoje zdravie. Mám len jedno telo, vážim si ho, chcem aby bolo čo najvitálnejšie, funkčné, 
plné energie. A s tým prídu aj výsledky v podobe pekných kriviek. Hýbem sa preto čo najviac. Pohyb mi 
pomáha a má liečivé účinky pre celé moje telo. Preto nielen cvičím, ale aj sa veľa hýbem počas celého dňa 
(chôdzou, prechádzkami, bicyklom...). 

5. Nedržím diétu, mením životný štýl. Slovo diéta je niečo drastické. Čo ma môže doviesť akurát tak 
do blázninca, či k jo-jo efektu. A to predsa nie je môj cieľ. Preto nedržím diétu, ani sa neriadim žiadnymi 
extrémnymi výživovými smermi. Jem vyvážene, zdravo, najlepšie ako viem. A áno, jem aj po 17-tej, pretože 
nedržím diétu. Mením životný štýl.

6. Podporujem seba a aj ostatných. Nezávidím, ak sa niekomu darí viac. Práve naopak, prajem mu to. 
Podporujem všetkých „na palube“. Či už myšlienkami, alebo komentármi pod videami, alebo v skupine 
výzvy na Facebooku. Som rada, že v tom nie som sama a všetkým doprajem. „Nedepkárčim“, ak sa 
niekomu darí viac ako mne. Každý sme individuálny. A všetkým doprajem a držím palce. 

7. Užívam si každý jeden deň. Mám na výber - buď budem celé dni myslieť len na jedlo (čo môžem jesť, 
čo nemôžem, kedy si môžem dať niečo, kedy nemôžem) a byť z toho v permanentnom strese. Každý deň 
sa vážiť a šedivieť z toho. Alebo... sa nestresovať kvôli jedlu, ani cvičeniu. Nevážiť sa často (ideálne pred 
a po výzve). Práve naopak, budem celú výzvu brať s úsmevom ako parádnu jazdu za svojim krajším a 
zdravším telom. A tá váha pôjde dole. Lebo ...ja to dám!
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RECEPTY

“Var zdravo,
vyzeraj skvelo,

cíť sa úžasne! :-)”



RA Ň A J K Y



Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1088 kJ
 259 kcal

Tuky 
  15 g

Sacharidy 
  23 g

Bielkoviny 
  6 g

Vláknina
   4 g

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Zamiešame vločky, kokos, mandle, škoricu, soľ.
2. Pridáme roztopený kokosový olej, med a dobre premiešame.
3. Rúru zapneme na 150°C, zmes dáme na plech s papierom na pečenie 
v jednej súvislej vrstve.
4. Pečieme cca 30 minút a počas pečenia aspoň raz granolu premiešame. 
5. Necháme vychladnúť, pridáme lyofilizované ovocie a následne 
presunieme do uzatvárateľnej nádoby, kde granola vydrží aj 2 -3 mesiace. 

2 šálky vločiek
1/2 šálky strúhaného kokosu
1 šálku nasekaných mandlí
1 lyžičku škorice 
štipku morskej/himalájskej soli
4 lyžice kokosového oleja
3 lyžice domáceho medu
sušené lyofilizované ovocie,
napr. jahody

Raňajková granola

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)

40 min. 10 porcií

NÁŠ TIP:
Na raňajky kombinujeme cca 50 g granoly 
(5 lyžíc) s gréckym jogurtom a so sezónnym 
ovocím. Takéto raňajky si môžeme pripraviť 
aj večer a ráno vziať so sebou do práce či 
do školy. 
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Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 2584 kJ
 615 kcal

Tuky 
  15 g

Sacharidy 
  103  g

Bielkoviny 
  14 g

Vláknina
  10 g

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Pohánku necháme na noc namočiť, ráno prepláchneme a ohrejeme.
2. Do mixéra vložíme banán, pohánku, čučoriedky (trošku si však necháme 
navrch) a vymixujeme na hladkú kašu.
3. Do servírovacej misky vložíme polovicu jogurtu zmiešaného s medom, 
vymixovanú pohánku, opäť jogurt a vrch posypeme zvyšnými čučoriedkami.

60 g svetlej pohánky (1/4 šálky)
1 banán
1 farmársky jogurt
1 lyžičku domáceho medu (príp. 
datlového sirupu)
70 g lesných čučoriedok (1/2 šálky)

Čučoriedková kaša s jogurtom

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)

cca 10 min. 1 porcia

NÁŠ TIP:
Tieto chutné a sýte raňajky si môžeme 
urobiť večer do skleneného uzatvárateľné-
ho pohárika a vziať so sebou do práce či do 
školy. Pohánku môžeme obmeniť aj za 
vločky, pšeno, quinou či iné obilniny.
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Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1765 kJ
 420 kcal

Tuky 
  13 g

Sacharidy 
  64 g

Bielkoviny 
  10 g

Vláknina
   8 g

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Quinou prepláchneme a uvaríme v rastlinnom mlieku. Ak je to potrebné 
prilejeme pri varení vodu. 
2. Po dovarení pridáme škoricu, med podľa chuti (ak máme sladšie 
rastlinné mlieko, med vynecháme). 
3. Jablká nastrúhame nahrubo.
4. Do pohárov naservírujeme striedavo jabĺčko, quinou, orechy a navrch 
dáme jogurt.

100 g quinoa
1 šálku rastlinného mlieka
(príp. vody)
1 lyžičku škorice
1 lyžičku domáceho medu
2 väčšie domáce jablká
2 lyžice (20 g) vlašských orechov
4 lyžice gréckeho jogurtu

Jablková quinoa kaša

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)

20 min. 2 porcie

NÁŠ TIP:
Namiesto quinoy môžeme použiť napr. 
vločky, príp. inú obilninu (pšeno, pohánku, 
amarant…). Môžeme si quinou uvariť aj viac 
a pripraviť si z nej raňajky, či večeru i na 
ďalší deň v inej ovocnej variácií :-).
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Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1049kJ
 249 kcal

Tuky 
  10 g

Sacharidy 
   26 g

Bielkoviny 
  13 g

Vláknina
   2 g

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Pomelieme ovsené vločky na múku a zmiešame s práškom do pečiva.
2. Do mixéra dáme cottage, vajíčka, vodu, olej, med, vanilku, škoricu a dobre 
rozmixujeme. 
3. Zmiešame suché a mokré ingrediencie.
4. Opekáme z každej strany lievance.
5. Servírujeme s čerstvým sezónnym ovocím, jogurtom, alebo ako my
s avokádovou “nutelou” (rozmixované avokádo, kakao, banán). 

1 1/3 šálky ovsených vločiek (130 g)
1 lyžička prášku do pečiva bez 
fosfátov
1 balenie cottage cheese
2 vajíčka
1/2 šálky vody (príp. rastlinného 
mlieka)
1 lyžičku olivového oleja 
1 lyžicu domáceho medu
1 lyžičku vanilkového extraktu 
štipku škorice
kokosový olej na potretie panvice

Ovocné lievance s cottage cheese

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)

30 min. 4 (16 ks)
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NÁŠ TIP:
Namiesto pošírovaného vajíčka si môžeme 
urobiť aj praženicu alebo volské oko. 

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 2198 kJ
 523 kcal

Tuky 
  22 g

Sacharidy 
   55 g

Bielkoviny 
  25 g

Vláknina
   9 g

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Do hrnca nalejeme vodu a dáme variť na sporák.
2. Keď sa začnú tvoriť prvé bublinky (voda však nesmie vrieť) pridáme 
lyžicu octu. 
3. Vytvoríme na hladine vír a vložíme do ňho z malej výšky vajíčko, ktoré 
sme vopred rozbili do mištičky.
4. Varíme cca 3 minúty, vajíčko vyberieme a zopakujeme i s druhým 
vajíčkom.
5. Domáci kváskový chlebík opečieme na suchej panvici.
6. Na chlebík pridáme roztlačené avokádo, posypeme soľou.
7. Na avokádo položíme pošírované vajíčko, posypeme čiernym korením, 
lístkami bazalky a obložíme paradajkami, rukolou a citrónom. 

1 lyžicu octu
2 vajíčka
2 krajce kváskového chleba
(cca 100 g)
1/2 avokáda (cca 50 g)
štipku morskej/himalájskej soli
mleté čierne korenie
čerstvé bazalkové listy
cherry paradajky
rukolu/čerstvý špenát
1/4 citróna

Pošírované vajíčko s avokádovým toastom

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)

10 min. 1 porcia
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NÁŠ TIP:
Do kaše môžeme pridať aj 1 lyžicu tvarohu, 
aby sme navýšili počet bielkovín.

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1822 kJ
 433 kcal

Tuky 
  9 g

Sacharidy 
   75 g

Bielkoviny 
  10 g

Vláknina
   13 g

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Pšeno uvaríme podľa návodu.
2. Ľanové semienka zomelieme spolu s makom a následne do mixéra 
pridáme datle a trochu vody.
3. Zmiešame pšeno s ďatlovo-makovou kašou.
4. Do kaše zamiešame maliny a trošku necháme aj navrch na ozdobenie.

60 g pšena (1/4 šálky)
5 g ľanových semienok (1/2 PL)
10 g maku (1PL)
3 datle (30g)
2 hrste malín (mrazených alebo 
čerstvých)

Pšenová kaša s makom a malinami

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)

25 min. 1 porcia
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Myslím, že tento recept je vhodný na konzumáciu aj každý deň, samozrejme dlho by nás to nebavilo. Ale je to vhodná obmena 
ovsených vločiek, hlavne pre tých, ktorí si bez vločiek nevedia svoje rána predstaviť. Okrem toho je to príjemné osvieženie, ktoré 
sa dá aj krásne naservírovať.

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 2726 kJ
 649 kcal

Tuky 
  25 g

Sacharidy 
   83 g

Bielkoviny 
  19 g

Vláknina
   9 g

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Na spodok misky dáme vločky.
2. Uvaríme malú kávu a lyžičkou ju pomaly napúšťame do vločiek.
3. Keď vločky všetko vpijú, nasypeme na ne chia semienka a znova 
opatrne prilievame vodu.
4. Na napučané semienka dáme vrstvu medu (cca 2 čajové lyžičky).
5. Pridáme hrsť ríbezlí.
6. Na záver pridáme jogurt a posypeme ho pomocou jemného sitka 
kakaom. 

60 g vločiek
malú kávu
2 lyžičky chia semienok
2 lyžičky domáceho medu
hrsť ríbezlí (príp. iného bobuľovitého 
ovocia)
biely jogurt

Tiramisu vločky

Autorka receptu: Sabína Pleváková (trénerka, FB: Sabina Plevakova- IFBB Bikini)

10 min. 1 porcia
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OBEDY



cca 30 min. 4 porcie

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Na olivovom oleji opražíme cibuľku.
2. Po chvíľke pridáme i nakrájaný cesnak.
3. Tempeh nasekáme v mixéri s S-kovým nožom.
4. Pridáme do panvice tempeh, rascu a chvíľku opekáme. 
5. Pridáme pretlak, vodu, prepláchnutú červenú šošovicu, zvyšné korenie
a dusíme cca 10 min.
6. Zatiaľ uvaríme špagety a pridáme lyžičku olivového oleja.
7. Pred servírovaním bolonskú zmes ešte dochutíme soľou a servírujeme
s nastrúhaným parmezánom.

1 lyžicu olivového oleja
1 cibuľu
2 strúčiky cesnaku
1 údený bio tempeh 
mletú rascu
oregano, tymian, čili
1/4 šálky červenej šošovice
1 šálku domáceho pretlaku
vodu podľa potreby
himalájsku/morskú soľ
cca 50 g parmezánu na posypanie
cca 200 g špaldových alebo 
celozrnných špagiet 
1 lyžičku olivového oleja

Vege bolonské špagety

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 2160 kJ
 514 kcal

Tuky 
  19 g

Sacharidy 
  52 g

Bielkoviny 
 28 g

Vláknina
  7  g
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25 min. 2 porcie

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Pohánku prepláchneme a uvaríme podľa postupu.
2. Pridáme bryndzu s bielym jogurtom.
3. Navrch opražíme na ghee masle cibuľku nakrájanú na mesiačiky
s tofu/tempehom nakrájaným na malé kúsky.

120 g svetlej pohánky
125 g ovčej bryndze
1 biely jogurt
1 lyžicu ghee masla/olivového oleja
1 cibuľu
1/2 balenia údeného bio tofu/tempehu

Bryndzové “nehalušky”

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 2852 kJ
 679 kcal

Tuky 
  35 g

Sacharidy 
  54 g

Bielkoviny 
 33 g

Vláknina
  6 g

NÁŠ TIP:
Tieto bryndzové “nehalušky” sú výživné 
a ľahšie stráviteľné ako ich klasická 
alternatíva z bielej múky. Odporúčame 
kúpiť čo najkvalitnejšiu bryndzu, napr. vo 
farmárksych potravinách.
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20 min. 2 porcie

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Cestoviny uvaríme podľa návodu.
2. Zatiaľ brokolicu rozdelíme na ružičky, cesnak nakrájame na hrubšie 
plátky, tofu na kocky.
3. Brokolicu s cesnakom varíme na pare (ak chcete môžete aj vo vode),
cca 12 minút. Je dobré ak nám v hrnci zostane troška vody z varenia. 
4. Pridáme tofu na kocky, ochutíme korením, soľou, olejom a všetko 
dohladka rozmixujeme ponorným mixérom. 
5. Ak je zmes príliš hustá, prilejeme trochu mlieka príp. vody. 
6. V hrnci spolu ešte prehrejeme, omáčku premiešame s cestovinami a bohato 
posypeme parmezánom. 

1 menšiu hlávku brokolice
1 balenie bieleho bio tofu (príp. 
lahôdkového/údeného)
2-3 strúčiky cesnaku
morskú/himalájsku soľ
mleté čierne korenie
1 lyžicu olivového oleja
parmezán na posypanie
250g celozrnných špaldových cestovín

Expresné cestoviny s brokolicovou omáčkou

Autorka receptu: Daniela Čavojec Česneková (Zumba inštruktorka a školiteľka Zumba inštruktorov, www.zumbaslovensko.sk)

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1419 kJ
 338 kcal

Tuky 
  6 g

Sacharidy 
  52 g

Bielkoviny 
  21 g

Vláknina
  16 g

Expresný recept a čo je na ňom skvelé, zelenina a tofu v ňom pôsobia veľmi nenápadne. Skúste naservírovať svojej polovičke alebo 
potomkovi, ktorí by nad týmito ingredienciami za normálnych okolností ohŕňali nos :-). 
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30 min. 2 porcie

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Cibuľku nakrájame na malé kúsky a spolu s pretlačeným cesnakom a s dvomi 
lyžicami kokosového oleja dáme do hrnca.
2. Chvíľu opražíme a pridáme na kocky pokrájaný tempeh.
3. Pridáme nakrájanú papriku, mrkvu a po pár minútach zalejeme vodou (cca 
1 a pol šálky). 
4. Do hrnca pridáme aj fazuľu, kukuricu a dochutíme korením- mletou 
červenou paprikou, oreganom, čiernym korením, rascou, čili paprikou podľa 
chuti, sójovou omáčkou a kečupom. 
5. Varíme cca 15 minút a na záver varenia (na posledných 5 minút) pridáme 
pokrájané paradajky, soľ a petržlenovú vňať.

1 väčšiu cibuľu
3 strúčiky cesnaku
1/2 údeného tempehu
1 papriku nakrájanú na malé kúsky
2 paradajky
1 mrkvu
1 šálku červenej fazuľe
hrsť kukurice
červenú mletú papriku
mletú rascu
morskú/himalájsku soľ
oregano
mleté čierne korenie
chilli papriku
sójovú omáčku (napr. Tamari)
2 lyžice domáceho kečupu
petržlenovú vňať

Chilli con carne bez mäsa

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1340 kJ
 319 kcal

Tuky 
 23 g

Sacharidy 
  38 g

Bielkoviny 
 16 g

Vláknina
  11 g

NÁŠ TIP:
Podávame s pšenom, s ryžou natural, 
basmati, príp. bez prílohy. 
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25-30 minút 4 porcie

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Šalotku a cesnak nakrájame nadrobno. 
2. Na olivovom oleji dosklovita orestujeme najprv nadrobno nakrájanú šalotku, 
potom pridáme nadrobno nakrájaný cesnak. 
3. Medzitým očistíme zemiaky nakrájame na kocky a pridáme do hrnca k 
cibuľkovému základu. 
4. Chvíľu orestujeme a zalejeme vývarom, pridáme hrášok, koreniny a varíme 
ešte cca 20 minút, alebo dokým nie sú zemiaky mäkké. 
5. Potom polievku vymixujeme tyčovým mixérom a môžeme podávať.

1 šalotku 
2 strúčiky cesnaku
1 lyžicu olivového oleja
2 zemiaky
cca 500 ml zeleninového vývaru
200 g mrazeného hrášku
morskú/himalájsku soľ 
mleté čierne korenie

Jarná polievka z hrášku

Autorka receptu: Alžbetka Jánošíková (redaktorka na Fitshaker.sk, www.zenuskaren.sk)

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 647 kJ
 154 kcal

Tuky 
 3 g

Sacharidy 
  26 g

Bielkoviny 
 5 g

Vláknina
  6 g
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15 min. 2 porcie

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Uvaríme ryžu. 
2. Medzitým na oleji orestujeme cibuľu a následne pridáme zeleninu 
(cuketu nakrájanú na štvrtinky a fazuľové lusky).
3. Pridáme koreniny (rascu, kurkumu, čierne korenie) a tuniaka zbaveného 
oleja/šťavy.
4. V tej istej panvici opečieme vajíčko a spojíme ho so zeleninou a s tuniakom.
5. Na záver pridáme ryžu a jedlo dochutíme sójovou omáčkou a štipkou 
soli. Môžeme pridať i čili korenie a vrch posypať parmezánom.
6. Podávame s čerstvým šalátom.

100g jasmínovej ryže
1 lyžicu olivového oleja 
1 cibuľu
1 cuketu
1 hrsť fazuľových luskov
1/2 lyžičky kurkumy 
štipku rasce 
mleté čierne korenie
140 g tuniaka v skle vo vlastnej 
šťave príp. v olivovom oleji (nájdeš 
napr. v Bille)
2 vajíčka
2 lyžice sójovej omáčky (napr. 
Tamari)
himalájsku/morskú soľ

Rýchla opekaná ryža s tuniakom

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1757 kJ
 418 kcal

Tuky 
 12 g

Sacharidy 
  45 g

Bielkoviny 
 30 g

Vláknina
  1 g

NÁŠ TIP:
Ak máte možnosť si kúpiť čerstvé filety 
z tuniaka, je to tá najlepšia možnosť. Ak 
však vo svojom okolí nemáte dobrý 
obchod s rybami, tuniakové filety v skle 
sú lepšia voľba oproti rybám z konzervy. 

25



30 min. 2 porcie

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Vajíčka zmiešame s mliekom a koreninami. 
2. Potom pridáme múku zmiešanú s kypriacim práškom. 
3. Primiešame nastrúhaný cheddar. 
4. Na olivovom oleji dozlatista opečieme palacinky z jednej aj z druhej strany. 
5. Hotové slané palacinky natrieme cottage syrom a ozdobíme zeleninou.

3 vajíčka
150 ml kvalitného mlieka 
morskú/himalájsku soľ 
mleté čierne korenie 
100 g pohánkovej múky 
½ balíčka kypriaceho prášku bez 
fosfátov
40 g cheddaru 
100 g cottage cheese (príp. smota-
novej nátierky napr. Lučiny)
cca 200 g zeleniny ako prílohu

Rýchle slané palacinky bez lepku

Autorka receptu: Alžbetka Jánošíková (redaktorka na Fitshaker.sk, www.zenuskaren.sk)

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 2058 kJ
 490 kcal

Tuky 
 20 g

Sacharidy 
  47 g

Bielkoviny 
 29 g

Vláknina
   2 g
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25 min. 2 porcie

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Sumčeka umyjeme, osušíme a nakrájame na 2 časti.
2. Zakvapneme citrónovou šťavou, potrieme roztlačeným cesnakom, 
posypeme korením na ryby a posolíme.
3. Panvicu si rozohrejeme, dáme na ňu olej, maslo a na menšom ohni opekáme 
pod pokrievkou z oboch strán.
4. V hrnci uvaríme karfiol so zemiakmi.
5. Dochutíme soľou, korením a ak chceme trošku pyré zjemniť, pridáme i 
smotanu.
6. Podávame s citrónom a čerstvou zeleninou. 

1 filet sumčeka afrického
1/2 citróna
2 strúčiky cesnaku
korenie na ryby
morskú/ himalájsku soľ
1 lyžicu olivového oleja
1 lyžičku masla
1/2 karfiolu
1 zemiak
mleté čierne korenie
lyžicu smotany na šlahanie

Sumček africký s karfiolovým pyré

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1715 kJ
 408 kcal

Tuky 
 21 g

Sacharidy 
  25 g

Bielkoviny 
 28 g

Vláknina
  5 g
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Výživové hodnoty na 1 porciu (cca 290 g):

Kalorické hodnoty
2017 kJ
480 kcal

Tuky 
  29 g

Sacharidy 
  10 g

Bielkoviny 
  44 g 

Vláknina
  5 g

15 min. 2 porcie

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Batat ošúpeme a nakrájame na kocky.
2. Šalotku nakrájame nadrobno a opražíme dozlatista na olivovom oleji.
3. Pridáme nakrájané zemiaky, uvarený cícer, nastrúhaný zázvor a chvíľku 
pražíme.
4. Potom pridáme kokosové mlieko a necháme variť na miernom plameni
cca 15-20 minút.
5. Na záver pridáme mleté čili, mleté čierne korenie, soľ, nasekanú majoránku, 
cukor a citrónovú šťavu.
6. Na zhustenie rozmiešame vo vode arowroot a za stáleho miešania ho 
pridáme do polievky.
7. Necháme prevrieť a môžeme podávať.

1 stredne veľký sladký zemiak 
(batat)
1 šalotku
1 lyžicu olivového oleja
200 g uvareného cíceru alebo 
prepláchnutého cíceru z konzervy
1 cm čerstvého nastrúhaného 
zázvoru
400 ml kokosového mlieka
mleté čili korenie
mleté čierne korenie
morskú/himalájsku soľ
majoránku
1-2 lyžice kokosového alebo
trstinového cukru
1 lyžičku citrónovej šťavy
100 ml vody
1 lyžičku arowrootu (príp. 
kukuričného škrobu) na zahustenie 
(kúpite v bio obchodoch)

Sýta cícerovo-batatová polievka

Autorka receptu: Alžbetka Jánošíková (redaktorka na Fitshaker.sk, www.zenuskaren.sk)

NÁŠ TIP:
Na zahustenie polievky môžeme použiť 
namiesto arowrootu/škrobu časť polievky. 
A to tak, že vyberieme 1 naberačku bokom, 
rozmixujeme na kašu tyčovým mixérom
a prilejeme naspäť k polievke.
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Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
1006 kJ
239 kcal

Tuky 
  10 g

Sacharidy 
  25 g

Bielkoviny 
  10 g 

Vláknina
  3 g

70 min. 6 porcií

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Cuketu a mrkvu nastrúhame na hrubom strúhadle.
2. Pridáme vajíčka, vločky, nakrájaný syr a koreniny. 
3. Nakoniec pridáme semienka podľa chuti. 
4. Všetko spolu zmiešame a vylejeme do tortovej formy s priemerom 23 cm 
vystlanej papierom na pečenie.
5. Pečieme na 180°C cca 45 minút. Môžeme podávať teplé aj studené.

2 menšie cukety 
1 väčšiu mrkvu
2 vajíčka
1,5 hrnčeka ovsených vločiek
100 g syru (Niva, Gorgonzola, 
Mozarela)
morskú/himalájsku soľ
kari korenie
sušený cesnak 
cca 20 g mixu semienok (slnečni-
cové, sezamové, tekvicové)

Cukeťák podľa Di

Autorka receptu: Diana Hô Chí (trénerka na fitshaker.sk a trénerka skupinových cvičení,FB: ŠPORT je VÁŠEŇ)
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Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1994 kJ
 474 kcal

Tuky 
  25  g

Sacharidy 
  47 g

Bielkoviny 
  15 g

Vláknina
  12 g

5 min. 2 porcie

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Cícer (bez vody) dáme do mixéra a spolu s kokosovým mliekom vymixujeme 
dohladka. 
2. Dochutíme podľa seba soľou, čili, kurkumou.
3. Pripravíme šalát tak, že všetky ingrediencie na šalát spolu zmiešame, 
dochutíme koreninami podľa chuti a podávame k hummusu.

Na hummus:
1 konzervu cíceru
150 ml kokosového mlieka
štipku morskej/himalájskej soli
čili
kurkumu

Na šalát:
100 g ľadového šalátu 
1 avokádo
100 g paradajok 
100 g uhorky
50 g sušených paradajok
50 g syru podľa chuti (napr. feta) 

Hummus so zeleninou podľa Di 

Autorka receptu: Diana Hô Chí (trénerka na fitshaker.sk a trénerka skupinových cvičení,FB: ŠPORT je VÁŠEŇ)
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Jednoduchý recept, ktorý nielen zasýti, ale navyše nezaťaží trávenie. S ohľadom na večerné trávenie môžeme recept upraviť tak, 
že vynecháme cesnak a údené tofu/tempeh nahradíme marinovaným, príp. obyčajným. Tempeh obsahuje veľa bielkovín a najmä 
všetky aminokyseliny, čiže je skvelou náhradou mäsa. Vďaka tomu, že je fermentovaný, je pre telo i ľahko stráviteľný. Ďalším 
benefitom je jeho rýchla príprava a množstvo vitamínov skupiny B.

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1661 kJ
 395 kcal

Tuky 
  19 g

Sacharidy 
  16 g

Bielkoviny 
  24 g

Vláknina
  7 g

30 min. 2 (8 ks)

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Karfiol uvaríme domäkka (na pare alebo v hrnci). 
2. Uvarený karfiol popučíme vidličkou, alebo rozmixujeme.
3. Na malé kúsky nakrájanú cibuľku a tofu/tempeh opražíme a pridáme ku 
karfiolu.
4. Pridáme cesnak, vajíčka, soľ, koreniny a zmes zahustíme múkou.
5. Tvarujeme karbonátky a opekáme ich z každej strany dozlatista na panvici 
na olivovom, príp. kokosovom oleji. Pri opekaní je vhodné ich prikryť pokrievkou, 
aby sa prepiekli i zvnútra.
6. Podávame so šalátom, rôznymi bylinkami (petržlenová vňať, mäta, pažítka) či 
klíčkami. Výborne sa hodia i varené zemiaky alebo zemiaková kaša s domácim 
dressingom (napr. jogurtovým s cesnakom).

1 malý karfiol 
½ údeného bio tempehu, príp. tofu
1 cibuľu
1 strúčik cesnaku
3 vajíčka
morskú/himalájsku soľ
mleté čierne korenie
1 lyžičku majoránky
1 lyžičku mletej rasce, príp. Mahá 
korenia
cca 3 lyžice ovsenej múky (mleté 
ovsené vločky) 
1 lyžicu olivového, príp. kokosového 
oleja

Karfiolové karbonátky

NÁŠ TIP:
Namiesto karfiolu môžeme použiť i inú 
varenú zeleninu, napr. brokolicu. A tí, čo 
viac holdujú mäsu, si môžu namiesto 
tempehu opražiť malé kúsky kvalitného 
kuracieho mäsa. 

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)
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Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 2202 kJ
 524 kcal

Tuky 
  34 g

Sacharidy 
  23 g

Bielkoviny 
  31 g 

Vláknina
  7 g

40 min. 2 porcií

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Rúru rozohrejeme na 180°C. 
2. Zeleninu umyjeme a nakrájame na hranolčeky alebo na mesiačiky. 
3. Následne ju pokvapkáme olejom, pridáme roztlačený cesnak, posypeme 
korením, premiešame a vložíme do rúry na 30 min.
4. 10 minút pred koncom pečenia vložíme do rúry syr.

1/4 brokolice
1 červenú cibuľu
1 červenú papriku
1 cuketu
1 mrkvu
1 petržlen
1 lyžicu olivového oleja
2 strúčiky cesnaku
morskú/himalájsku soľ
mleté čierne korenie
provensálske bylinky
1 balenie halloumi syra

Pečená zelenina s halloumi syrom

Autorka receptu: Lucia Švaral (zakladateľka a trénerka Fitshakera, inštruktorka skupinových cvičení a výživová poradkyňa)
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Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1581 kJ
 376 kcal

Tuky 
  28 g

Sacharidy 
  11 g

Bielkoviny 
  19 g 

Vláknina
  3 g

30 min. 4 porcie

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Šampiňóny umyjeme, odkrojíme nožičky a môžeme aj trošku vnútra (tak, 
aby sme nepoškodili klobúčik a neurobili v ňom dieru).
2. Odkrojené nožičky nasekáme a zmiešame s gorgonzolou, nasekanými 
lieskovcami, ovsenými vločkami, čiernym korením a podľa potreby zriedime 
jogurtom.
3. Plnkou naplníme vnútro šampiňónov a dáme piecť do rúry vyhriatej na 
180 °C na cca 20 minút.
4. Po upečení môžeme podávať ozdobené lístkami petržlenovej vňate 
alebo s jogurtovým dresingom.

4 veľké šampiňóny
250 g gorgonzoly
hrsť lieskovcov (cca 50 g)
cca 3 lyžice ovsených vločiek
mleté čierne korenie
1-2 lyžice hustého bieleho jogurtu

Šampiňóny plnené gorgonzolou

Autorka receptu: Alžbetka Jánošíková (redaktorka na Fitshaker.sk, www.zenuskaren.sk)
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Prečo sa vyhýbať vyprážaným jedlám?
Vyprážané potraviny majú výrazne vyššie % tuku a kalórií ako potraviny pečené. Proces vyprážania mení chemickú štruktúru 
tukov. Pri extrémne vysokých teplotách vznikajú transtuky, ktoré sú pre naše telo ťažko stráviteľné, čo sa môže v konečnom dôsled-
ku negatívne podpísať na našom zdraví. 
Častá konzumácia vyprážaných jedál nám môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy a veľmi vážne ochorenia, ako napr. pálenie 
záhy, spomalenie metabolizmu, zápal žalúdka, obezitu, cukrovku, zvýšenie krvného tlaku, zvýšenie cholesterolu, kardiovaskulárne 
ochorenia, Alzheimerovu chorobu, rakovinu. Ak sa takýchto jedál nevieš vzdať, priprav si ich radšej v tejto zdravšej verzii – upečené 
v rúre. Dajú sa takto pripraviť hranolky, rezne, syr, ryby a pod. 

Výživové hodnoty na 1 porciu:

Kalorické hodnoty
 1564 kJ
 372 kcal

Tuky 
  20 g

Sacharidy 
  25 g

Bielkoviny 
  21 g 

Vláknina
  6 g

45 min. 3 porcií

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

1. Brokolicu očistíme a rozdelíme na ružičky. Potom ju upravíme nad parou asi 
5 minút, aby trochu zmäkla.
2. Zatiaľ v miske rozšľaháme vajíčka, ktoré dochutíme horčicou, kečupom, 
soľou, čiernym korením a sušeným cesnakom. 
3. Do druhej misky nasypeme strúhanku.
4. Sparenú brokolicu najprv dobre obalíme vo vajíčku a následne jemne 
vyváľame v strúhanke. 
5. Obalenú brokolicu ukladáme na plech vyložený papierom na pečenie.
6. Takto pripravenú brokolicu posypeme strúhaným syrom, pokvapkáme 
olivovým olejom a dáme piecť do rúry vyhriatej na 180°C asi na 30 minút. 
7. V polovici pečenia plech nachvíľu vyberieme a brokolicu pootáčame na 
druhú stranu.

500 g brokolice
4 vajíčka
1 lyžica horčice
1 lyžicu bio/domáceho kečupu
morskú/himalájsku soľ
mleté čierne korenie
sušený cesnak
80 g celozrnnej alebo kukuričnej 
strúhanky
50 g tvrdého syra (napríklad Eidam)
14 g olivového oleja 

Chrumkavá brokolica pripravená v rúre

Autorka receptu: Lívia Šuľová (redaktorka na fitshaker.sk)
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