
VZOROVÝ

JEDÁLNICEK
5 dňový

od Mirky Luberdovej



Ovsená kaša ......................................................................................................................
Pohánková kaša .................................................................................................................

3
4

7
8
9

10

12
13
14
15

17
18
19
20

5.......................................................................................................................................

Pikantná karfiolová polievka s mrkvou a koriandrom ....................................................
Cviklovo pohánkové fašírky s poľníčkom .......................................................................
Domáca musli tyčinka .......................................................................................................
Strukovinový šalát ..............................................................................................................

Raňajky

Desiate

Pondelok

Feniklová polievka ..............................................................................................................
Sladké tofu s hrozienkami a špagetami z cvikle a daikon reďkovky ..........................
Slané krekry .........................................................................................................................
Špenátový sendvič .............................................................................................................

Utorok

Hokkaido polievka ..............................................................................................................
Dvojité rizoto so zeleninou a kešu majonézou ...............................................................
Pohánkové cookies ............................................................................................................
Cuketové rolky plus miešaný zeleninový šalát ..............................................................

Streda

Zeleninová jačmenná polievka .........................................................................................
Plnená paprika s tempehom .............................................................................................
Vlašský koláč ......................................................................................................................
Rukolový šalát s granátovým jablkom a fetou ...............................................................

Štvrtok

Mrková polievka so zázvorom ...........................................................................................
Quinoové muffiny s dusenou zeleninou na kokosovom mlieku ...................................
Banánovo tvarohové muffiny ............................................................................................
Šmakounový šalát ..............................................................................................................

Piatok.

Obsah

22
23
24
25

27
28
29
30



RANAJKY



sušené ovocie (podľa chuti)
oriešky
chia semienka (1 malá lyžička)
pomletý ľan (1 malá lyžička)
slad  cca 1 lyžička (javorový sirup, 
med, ryžový alebo pšeničný slad)
čerstvé ovocie
môžeme kombinovať so škoricou, 
vanilkou či kockou horkej čokolády 
70-80%

Ovsená kaša 

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Do malého hrnca dáme hrnček vody. 
Nasypeme do neho vločky a pomaly privedieme do varu. 
Priebežne miešame. 
Keď vznikne kompaktná teplá kaša odstavíme ju z ohňa. 
Až teraz do nej začíname pridávať ostatné ingrediencie, aby sme 
v nich varom nezničili aktívne látky. 
Sušené ovocie namočíme do misky so studenou vodou, predtým 
než začneme variť kašu, aby sme ho očistili a zľahka naboptnali.
Orechy namočíme podľa druhu na niekoľko hodín vopred, alebo 
ich opečieme na sucho na panvici. 
Po opečení ,,pošúchame'' v rukách vďaka čomu nám opadajú 
prípadné šupky a drobné nečistoty. Takto orechy zbavíme 
prípadných plesní, ktoré sú v nich časté. 
Chia semienka, či ľanové semienka pridáme až potom, čo 
narušíme ich pevnú štruktúru pomletím, alebo podrvením. 
Robíme to tesne pred podávaním, aby nezoxidovali. Všetky 
ingrediencie premiešame a môžeme podávať.

Voliteľné prísady:

150 ml hrnček vody (príp. mandľové 
alebo ryžové mlieko)
50 g ovsených vločiek

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

10 min. 1 porcia
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sušené ovocie (podľa chuti)
oriešky
chia semienka (1 malá lyžička)
pomletý ľan (1 malá lyžička)
slad  cca 1 lyžička (javorový sirup, 
med, ryžový alebo pšeničný slad)
čerstvé ovocie
môžeme kombinovať so škoricou, 
vanilkou či kockou horkej čokolády 
70-80%

Pohánková kaša 

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?

Pohánku varíme podobne ako ovsené vločky, alebo ju môžeme 
nechať len namáčať (apoň 15min) a použiť ju v raw forme. 
Výraznú chuť pohánky vieme zmierniť jej krátkym popražením na 
suchej panvici. 
Uvarenú pohánku rozmixujeme na kašu v mixéry. Ďalej 
postupujeme rovnako ako pri ovsenej kaši. 

Voliteľné prísady:

60 g pohánky
150 ml vody (príp. mandľové alebo 
ryžové mlieko) 1.

2.

3.

10 min. 1 porcia
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DESIATE

Na desiatu si môžeš dať:
ovocie (napr. 1 jablko, hrušku, banán, hrsť hrozna,...) 
chia puding (recept napr. u nás na fitshakeri
https://fitshaker.sk/chia-puding-zdravy-dezert-z-3-ingrediencii/)
hrsť obľúbených orechov
domáce fit tyčinky (recepty na Fitshaker blogu https://fitshaker.sk/9x-zdrave-fit-tycinky/, 
alebo si pozri recept na strane č. 9 )
recepty, ktoré slúžia ako olovrant z tohto ebooku

množstvo receptov na desiate (ale aj na jedlá s mäskom, ďalšie šaláty, či zdravé sladkosti) ti 
ešte budeme posielať v priebehu výzvy.

TIP:
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PONDELOK



Pikantná karfiolová polievka s mrkvou a koriandrom

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Karfiol umyjeme a rozdelíme na ružičky. Mrkvu ošúpeme 
a nakrájame väčšie kolieska. 
Cibuľu a cesnak nakrájame nadrobno a v hrnci orestujeme na 
lyžičke ghi masla, príp. olivovom oleji. 
Pridáme karfiol, mrkvu a zalejeme vodou. Vody nemusíme 
pridávať veľa, pretože na záver polievku zriedime ešte 
kokosovým mliekom.
Pridáme koreniny: papriku, čili, kurkumu.  
Necháme variť pod pokrievkou na miernom ohni, až do 
zmäknutia zeleniny. 
Na záver dochutíme soľou, kokosovým mliekom a čerstvou 
petržlenovou a koriandrovou vňaťou. 

1 hlavičku karfiolu
2 mrkvy
1 cibuľu
1 strúčik cesnaku
cca 1 l vody (príp. vývaru)
1 lyžičku červenej sladkej papriky
štipku mletého čili
1/2 čerstvej čili papričky
1/2 lyžičky kurkumy
čerstvý koriander podľa chuti
čerstvú petržlenovú vňať 
morskú/himalájsku soľ
malú plechovku kokosového mlieka 
(dobrovoľné, môžeme nahradiť za 
iný druh ako mandľové, ryžové 
mlieko alebo úplne vynechať)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

35 min. cca 5-6 porciíOBED POLIEVKA
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Cviklovo pohánkové fašírky s poľníčkom

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Pohánku opláchneme a necháme namočenú v mise so studenou 
vodou. Necháme ju v chlade aspoň 8 hodín. 
Cviklu, mrkvu a cibuľu ošúpeme a nakrájame na kocky. 
Vložíme ich do mixéra, kde ich pomaly mixujeme kým nebudú 
spolu spojené do kompaktnej masy. 
Potom pridáme scedenú pohánku, soľ, vajíčka a vločky. 
Všetko spolu opäť mixujeme, kým sa masa poriadne nespojí. 
Slnečnicové, píniové a konopné semienka pridáme nakoniec do 
zmesi a opäť zľahka mixujeme. 
Hotovú zmes necháme odstáť hodinku v chlade. 
Vychladenú zmes rozdelíme na 4 veľké, alebo 8 malých fašíriek. 
Vymodelujeme rukami a pečieme na silne zohriatom kokosovom 
tuku na panvici z oboch strán. 
Poľníčkový šalát pokvapkáme olivovým olejom a citrónovou 
šťavou. 
Dekorujeme fašírkou a pridáme lyžicu kešu majonézy na vrch. 
(Recept nájdeš na internete alebo podávaj s tvojim obľúbeným 
jogurtovým dresingom)

60 g surovej pohánky 
125 g surovej cvikly 
80 g mrkvy 
4 jarné cibuľky 
morskú/himalájsku soľ 
2 vajíčka 
60 g jemných ovsených vločiek 
30 g slnečnicových semiačok 
20 g píniových orieškov  
1 lyžica konopných semienok 
kokosový tuk bez príchute 
100 g poľníčka
olivový olej na pokvapkanie šalátu
citrónovú šťavu na šalát

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

25 min. + namáčanie a odstátie v chlade 4-8 ks, 2 porcieOBED DRUHÉ JEDLO

Do fašírok môžeš pridať aj viac korenín, napr. mleté čierne korenie, štipku čili či majoránku.TIP:
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Domáca musli tyčinka

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
V malom hrnci dáme všetky ingrediencie na sirup a miešame 
pokiaľ sa cukor nerozpustí. Pokiaľ máme med nemusíme zohrievať. 
Vo vitamixe, alebo inom výkonom mixéry rozmixujeme strúhaný 
kokos so sladom, kým nevznikne kompaktná masa. Nemusí byť 
úplne hladká. 
Vzniknutú masu zmiešame s ingredienciami na tyčinky 
a dôkladne premiešame.  
Dva plechy vyložíme papierom na pečenie a z hmoty vytvoríme 
kompaktnú masu rovnomerne roztlačenú do nami požadovanej 
hrúbky. 
Dáme do chladničky na 2 hodiny a potom pokrájame na kúsky, 
aké chceme. 
Takto pripravené tyčinky dáme piecť do rúry na 160°C 20-25 
minút. 
Po vytiahnutí z rúry necháme vychladnúť na mriežke, aby sa 
nezaparili zospodu. 
Vychladnuté polievame a zdobíme čokoládou roztopenou 
v teplom kúpeli a jemne vychladenou cca na 45°C.
Odložíme do chladu vo vzduchotesnej nádobe.

200 g kokosu 

190 g trstinového cukru
180 g vody ( obe predošlé veci 
môžeme nahradiť 380 g medu)
1 lyžičku vanilky
štipku morskej/himalájskej soli

125 g pufovaného amarantu
125 g jemných vločiek
100 g slnečnicových semienok

200 g horkej čokolády s podielom 
aspoň 70% kakaa 
20 g kakaového masla

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

cca 55 minút + 2 hodiny tuhnutie v chladničke cca 20 ksOLOVRANT

Na sirup:

Na tyčinky

Na polevu:

Pufovaný amarant kúpiš napr. v DM drogerie markt, alebo v Bille.TIP:
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Strukovinový šalát

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Polníček, cícer, šošovicu a avokádo zmiešame vo veľkej mise.
Dochutíme olejom, citrónovou šťavou, konopnými semienkami, 
soľou a čierny korením.
Servírujeme ozdobené nadrobeným feta syrom.

100 g poľníčku
80 g uvareného cíceru
50 g uvarenej červenej šošovice
1/2 avokáda
posypať feta syrom
citrónovú šťavu 
olivový olej
1 lyžička konopného semienka
morskú/himalájsku soľ
mleté čierne korenie
 

1.
2.

3.

10 min. 2 porcieVECERA
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UTOROK



Feniklová polievka

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Maslo roztopíme a opražíme na ňom pór s feniklom do mäkka. 
Ak použijeme víno, tak podlejeme. Necháme trošku vyprchať 
alkohol.
Pridáme vývar a necháme zovrieť.
Pridáme cesnak a zemiaky.  
Na slabom ohni varíme 30 minút. 
Hotové rozmixujeme na krém, vmiešame uvarenú ryžu a ozdobíme.

Polievku môžeš aj zamraziť. 

5 lyžíc ghee masla (príp. iného 
kvalitného tuku)
2 póry na kolieska
2 veľké fenikle pokrájané na plátky
pár kvapiek bieleho vína alebo ume 
octu (dobrovoľné)
6 hrnčekov zeleninového vývaru
1 cesnak
2 červené zemiaky
Štipku morskej/himalájskej soli
1 hrnček uvarenej ryže

biely jogurt alebo parmezán 
tekvicové semienka

1.
2.

3.
4.
5.
6.

cca 45 min. 4 porcieOBED POLIEVKA

TIP:Na ozdobenie:
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Sladké tofu s hrozienkami a špagetami z cvikle a daikon reďkovky

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Reďkovku a repu pripravíme na špirálovači do podoby špagiet. 
Tie následne opražíme na kokosovom tuku. 
Osmahneme cibuľku na kokosovom tuku a pridáme tofu na 
kocky. 
Tesne pred dokončením polejeme sójovou omáčkou a dochutíme 
plus pridáme slad a jemne skaramelizujeme. 
Pred dokončením pridáme hrozienka a dôkladne premiešame. 
Ako príloha sa hodí hrsť šalátových listov.

1 ks bielej reďkovky
1 surovú cviklu
kokosový olej
1 veľkú šalotku 
1 balenie bieleho tofu bez príchute
sójovú omáčku (napr. Shoyu Johsen 
alebo Tamari) 
štipku morskej/himalájskej soli
2 lyžice ryžového sladu
1 hrsť vopred namočených hrozienok

1.
2.
3.

4.

5.

30 min. 1-2 porcieOBED DRUHÉ JEDLO

Ak nemáš doma špirálovač, urob rezance napríklad škrabkou na zemiaky či nožom.TIP:
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Slané krekry

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Semienka zmiešame v miske s mandľovou múkou. 
V druhej miske vyšľaháme zvyšné ingrediencie s 1 hrnčekom vody. 
Tekutú zmes nalejeme do tej suchej a miešame, kým sa nespoja. 
Zmes vylejeme na vopred vystlaný plech papierom na pečenie do 
hrúbky 0,5 cm. 
Pečieme 30 minút na 160 °C. 
Po 30 min. vyberieme, nakrájame na cca 20 kusov a dáme späť 
dopiecť 20 minút. 
Necháme vychladnúť a odložíme do vzduchotesnej nádoby, kde 
vydržia aj 2 týždne. 

1/2 hrnčeka chia semienok
1/2 hrnčeka slnečnicových semienok
1/2 hrnčeka sezamových semienok
1/2 mandľovej múky
1 cesnak
2 lyžice posekaných čerstvých 
byliniek (šalvia)
štipku morskej/himalájskej soli
 

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

cca 65 min. cca 20 ksOLOVRANT

Mandľovú múku kúpiš napríklad v DM drogériách.TIP:
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Špenátový sendvič

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Čerstvý špenát umyjeme a rozmixujeme v mixéri spolu s vajíčkami 
a soľou.
Cesto vylejeme do zapekacej nádoby vystlanej papierom na 
pečenie. Veľkosť misky dáme takú, akú hrúbku cesta chceme mať 
cca 20/22cm. 
Pečieme v rúre na 200°C cca 20-25min. 
Vychladené šikmo prekrojíme. Jednu časť obložíme plnkou a druhou 
časťou sendvič prikryjeme. 

60 g špenátu
3 vajíčko
morskú/himalájsku soľ

cottage cheese (alebo iný tvrdý syr)
kvalitnú morčaciu šunku
zeleninu podľa chuti
cibuľku
koreniny podľa chuti

1.

2.

3.
4.

35 min. 1 porciaVECERA

Na cesto:

Na plnku:
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STREDA



Hokkaido polievka

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Hokkaido poriadne vydrhneme, lebo ju uvaríme so šupkou, v 
ktorej je najviac vitamínov. (Ja používam na všetku zeleninu 
ryžovú kefku a odrežem len konce.)
Mrkvu takisto vydrhnem kefkou. Zázvor ošúpeme.
Ako prvú osmažíme cibuľu na ghee masle. 
Pridáme k tomu mrkvu. 
Keď je oboje do zlatista opečené, pridáme pretlačený cesnak 
a na kocky nakrájané hokkaido.
Všetko zľahka posypeme kurkumou a soľou. 
Zalejeme ume octom, asi tak 3 lyžice, záleží od veľkosti hokkaida 
a mrkiev. Ak má niekto rád viac solené môže použiť sójovú 
omáčku (nepridávam, ak to robím hlavne pre dieťa).
Zalejeme zeleninovým vývarom a vodou tesne nad povrch zmesi.
Privedieme polievku do varu a pridáme riasu kombu, spolu s nadrobno 
nakrájaným zázvorom.
Celé to prikryjeme a necháme dusiť cca 30 minút. 
Keď je hokkaido s mrkvou mäkké, pridám do polievky samo-
statne uvarenú čiernu šošovicu s bobkovým listom a štipkou 
morskej soli.
Celé to opäť privedieme do varu a pridáme miso pastu.

1 hokkaido
2 - 4 mrkvy
lyžicu čerstvého zázvoru
ghee maslo (príp. kokosový tuk, 
repkový olej, ...)
1 cibuľu
1 cesnak
kurkumu
morskú/himalájsku soľ
ume ocot
sójovú omáčku (napr. Shoya 
Johnsen alebo Tamari)
0,5 l zeleninového vývaru
riasu kombu
2 - 3 šálky uvarenej čiernej
šošovice
bobkový list
miso pasta

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

cca 1 hod.min. cca 6 porciíOBED POLIEVKA

TIP:                       Na zmenu dochutenia používam v jeden deň opražené tekvicové semienka, v ďalší deň polievku 
zahustím obilovinou, akú mám navarenú, alebo si to pokvapkám tekvicovým olejom. Ak nezoženieme 
hokkaido, môžeme namiesto nej použiť bataty. Riasa kombu obohatí polievku o vzácne minerálne látky 
(najmä o jód) a môžete ju použiť aj pri varení strukovín, pretože zlepší ich stráviteľnosť. Miso pasta je tiež zdrojom 
vitamínov, minerálov, ale i esenciálnych aminokyselín a skvelé dochucovadlo. Ak však miso pastu a riasu kombu 
nemáte, môžete vynechať. 
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Dvojité rizoto so zeleninou a kešu majonézou

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Quinou a pšeno uvaríme podľa návodu. Namiesto čistej vody 
na uvarenie oboch ingrediencií môžeme použiť kombináciu vody 
a zeleninového vývaru. Ak nemáte vývar, samozrejme môže byť 
voda. Vývar však dodá silnejšiu a lahodnejšiu intenzitu chuti obilovín. 
Ghee maslo roztopíme na panvičke. Jemne orestujeme na 
drobno pokrájanú jarnú cibuľku, ku ktorej následne pridáme na 
malé kúsky pokrájanú špargľu. 
Opäť všetko orestujeme. Pridáme hrášok a kukuricu. 
Necháme všetko spolu dôjsť. 
Tesne pred dokončením posolíme, ochutíme kurkumou a červe-
nou paprikou, podľa svojej chuti. 
Keď je zeleninová zmes hotová a jemne vychladená pridáme do nej 
nasekanú čerstvú pažítku, postrúhaný halloumi syr a všetko premiešame. 
Vo formičke spravíme spodnú vrstvu pšena či ryže, pretože pevnejšie 
drží formu. Do stredu dáme zeleninovú zmes a na vrch quinou. 
Dochutíme kešu majonézou  (recept nájdeš na internete alebo podávaj 
s tvojim obľúbeným jogurtovým dresingom) a posypeme píniovými 
oríeškami. 

50 g uvarenej quinoy
50 g uvareného pšena alebo 
celozrnnej ryže
3 lyžice ghee masla
1 jarnú cibuľku
150 g zmesi hrášku, kukurice, 
špargle 
morskú/himalájsku soľ
štipku kurkumy
štipka červenej papriky
čerstvú pažítku
20 g halloumi syra

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

cca 30 minút 2 porcieOBED DRUHÉ JEDLO
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Pohánkové cookies

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Dva plechy na pečenie vyložíme papierom na pečenie. 
Šľahačom vyšľaháme zmäknuté maslo, cukor, kým vznikne 
nadýchaná pena. 
Do zmesi zašľaháme vajíčka. 
Múku, soľ a prášok do pečiva premiešame a potom po troche 
primiešavame do predošlej zmesi, kým sa nespoja. 
Potom do nej pridáme kúsky čokolády a arašidy. 
Cesto zakryjeme potravinárskou fóliou a chladíme v chladničke 30 minút. 
Rúru zohrejeme na 180°C. 
Kúsky cesta vo veľkosti golfovej loptičky uložíme na plechy 
a jemne rozplešťíme v dostatočnom rozostupe od seba, aby sa 
počas pečenia nespojili. Necháme odstup cca 5 cm. 
Pečieme 15 minút. 
Aj keď vyzerajú trochu nedopečene, vyberieme z rúry a necháme 
10 minút dôjsť na plechu.
Potom ich preložíme na mriežku a necháme vychladnúť.

110 g kvalitného masla
175 g hnedého cukru alebo xylitolu
1-2 vajíčka
200 g pohánkovej múky
1/4 lyžičky morskej/himalájskej soli
1/2 prášku do pečiva bez fosfátov
90 g tmavej čokolády, alebo malých 
čokochipsov
85 g slaných arašidov
 

TIP:                     Cookies výborne chutia
aj s mandľami.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

30 minút + 30 minút chladenie cesta cca 20 ksOLOVRANT

8.

9.
10.

11.
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Cuketové rolky plus miešaný zeleninový šalát

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Cuketu po dĺžke ,,nakrájame'' nožom alebo škrabkou na podlho-
vasté hrubé pásy. 
Osmahneme ich na panvici na olivovom oleji na varenie. 
Pridáme pretlačený cesnak. 
Cottage cheese zmiešame s ingredienciami na dochutenie a takto 
pripravenú cuketu plníme zmesou a zvinieme ako slimáka. 
Ochutiť môžeme ľubovoľnými ingredienciami, ak nemáme tie, čo 
sú navrhnuté v recepte, použijeme podľa svojej fantázie.
Podávame so zeleninovým šalátom.

Cuketa
Cesnak
olivový olej
cottage cheese
sušené paradajky
píniové orechy
prípadne olivy
pažítka
jarná cibuľka

1.

2.
3.
4.

5.

6.

20 min. 2 porcieVECERA

Na cesto:
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ŠTVRTOK



Zeleninová jačmenná polievka

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Všetku zeleninu poriadne umyjeme, vydrhneme kefkou na zeleninu 
a nakrájame na kocky.
Rozpustíme ghee maslo a orestujeme cibuľku do zlata. 
Pridáme zeleninu a orestujeme. 
Všetko posolíme pridáme kel, vopred namočenú riasu a zalejeme 
vývarom. 
Dôkladne umyté jačmenné krúpy pridáme do polievky, necháme 
zovrieť, prikryjeme a varíme 45minút. 

1 lyžicu ghee masla
1 cibuľu
1 veľkú mrkvu
1 paštrnák
1 kvaku
morskú/himalájsku soľ
100 g kučeravého kelu
1 plátok sušenej riasy
2 litre zeleninového vývaru
200 g jačmenných krúpov
mleté čierne korenie
bobkový list

1.

2.
3.
4.

5.

1 hod. 6 porciíOBED POLIEVKA

TIP:                     Namiesto kelu môžeme použiť čínsku kapustu.
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Plnená paprika s tempehom

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Cereálnu ryžu uvaríme na pár kvapkách oleja, jemne posolenú.
Šalotku opražíme na oleji spolu s najemno postrúhaným 
tempehom a dochutíme koreninami.
Následne ryžu zmiešame s tempehom a šalotkou a naplníme 
vyčistené papriky. 
Zalejeme paradajkovou omáčkou. Ak sa nám zvýši ryžovo 
tempehová zmes, pripravíme si z nej guľky, ktoré položíme do 
paradajkovej omáčky. 
Pečieme na 200°C, kým nie je vykúkajúca zmes z papriky do 
zlatista.

2 zelené papriky

1/2 lyžice hroznového oleja alebo 
iného tuku
100-130 g cereálnej ryže
morskú/himalájsku soľ
1 šalotku
1/2 tempehu
štipku oregano
štipku sušeného mletého cesnaku

1.
2.

3.

4.

5.

70 min. 2 porcieOBED DRUHÉ JEDLO

Na plnku:

paradajkový pretlak
1/2 zelerovej stonky
pár kociek čerstvého zeleru

Na omáčku:
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Vlašský koláč

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Vajíčka rozdelíme na žĺtka a bielka, z ktorých vyšľaháme sneh. 
Vlašské orechy rozmixujeme na prášok. Pridáme žĺtky, ktoré 
premiešame s medom. 
Ako posledné zľahka pridáme sneh. 
Pečieme na 180°C cca 25-30 minút. 
Tento koláč chutí fantasticky, keď je ozdobený s marhuľami.

3 vajíčka
1 hrnček vlašských orechov
4 lyžice medu

 

1.
2.

3.
4.
5.

cca 40 min. 8-12 ksOLOVRANT
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Rukolový šalát s granátovým jablkom a fetou

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Veľmi rýchly a svieži šalát. 
Všetky ingrediencie umyjeme, avokádo ošúpeme. 
Granátové jablko rozkrojíme na polovicu a vylúpeme z neho 
semienka, ktorými šalát posypeme. 
Na dochutenie použijeme olivový olej, feta syr a píniové semienka. 
Kto má rád môže si dať aj pár kvapiek balsamikového octu.

100 g rukoly
1 granátové jablko
1 avokádo
trochu feta syru na posypanie
cherry paradajky
píniové semienka
olivový olej
morskú/himalájsku soľ
balsamikový ocot (voliteľné)
 

1.
2.
3.

5.
4.

10 min. 5 porciíVECERA

TIP:                     Ak nemáme píniové semienka, môžeme použiť aj iné, príp. zľahka nasucho opražené plátky mandlí.
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Mrková polievka so zázvorom

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Na ghee masle opražíme šalotku a následne jemne aj 
postrúhanú mrkvu, ktorá tak pustí viac svoju chuť.
Jemne osolíme a zalejeme vodou. Zhruba dvojnásobným 
množstvom, ako je obsah mrkvy. 
Varíme po zovretí prikryté na jemnom ohni. 
Potom polievku pomixujeme do hladka so surovým zázvorom. 
Môžeme posypať kôprom, čo mnohí nemajú radi. 
Potom odporúčam dochutiť cvikovým chipsom a posypať 
konopnými semienkami.  

ghee maslo
1 šalotku
2 hrnčeky strúhanej mrkvy
pol prsta čerstvého zázvoru
1 malú lyžička morskej/himalájskej 
soli
konopné semienka
cviklové čipsy

1.

2.

3.
4.
5.
6.

30 min. 3 porcieOBED POLIEVKA
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Quinoové muffiny s dusenou zeleninou na kokosovom mlieku 

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Najprv pripravíme zeleninovú zmes. Na nami zvolenom tuku 
opečieme mrkvu, pridáme fazuľkové alebo hráškové struky. 
Zeleninovú zmes dochutíme zázvorom a štipkou koriandra, 
prípadne kari. 
Zalejeme kokosovým mliekom a dohustíme hraškou, aby sme 
dostali nami požadovanú hustotu omáčky. 
Cibuľu nakrájame na pol mesiace a osmažíme zvlášť na kvapke 
oleja, úplne do zlata.
Potom pripravíme muffiny. V jednej miske pripravíme cesto 
zmiešaním polenty, múky, quinoi, prášku do pečiva, sódy 
bikarnóny, na drobno posekaných sušených paradajok a soli. 
V druhej vymiešame mandľové mlieko s vajíčkami, olejom a 
arrowroot. 
Následne všetko jemne zmiešame a vytvoríme hladké cesto. 
(bude tekutejšie, je to v poriadku, v rúre stuhne) 
Muffinový plech vymastíme, vložíme papierové košíčky do 
jednotlivých otvorov a nalejeme cesto. Vyjde nám zhruba 12 
muffinov. 
Pečieme v rúre vyhriatej na 200°C, kým sa neprestane lepiť 
drevené špáradlo v strede muffinu. (cca 15-20 minút) 
Tieto slané muffiny môžeme podávať s avokádovou pomazánk-
ou, alebo sa j nim hodí aj papriková omáčka s makadamiovými 
orechmi.

ghee maslo alebo kokosový tuk
2 veľké mrkvy
mladé fazuľkové struky prípadne 
hráškové struky
mletý zázvor
koriander
štipku kari korenia
250 ml kokosového mlieka
hrašku na zahustenie
2-3 cibule
morskú/himalájsku soľ
štipku čerstvých čili papričiek

130 g polenty
60 g celozrnnej múky
150 g uvarenej quinoy
1 veľkú lyžica prášku do pečiva bez 
fosfátov 
štipku sódy bikarbóny
hrsť sušených paradajok v oleji
morskú/himalájsku soľ
•250 ml mandľového mlieka
3 vajíčka
3 lyžice olivového oleja
1/2 lyžičky arrowroot prášku (príp. 
tapiokový škrob)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 hodinu cca 4 porcieOBED DRUHÉ JEDLO

Na quinoové muffiny: 7.

8.

9.

10.
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Banánovo tvarohové muffiny

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Do mixéru dáme všetky ingrediencie okrem ovocia.
Môžeme zmes dohutiť škoricou či chaitee korením, ale nie je to 
potrebné. 
Všetko vymixujeme úplne do hladka. 
Muffinové formičky zo silikónu môžeme zľahka vymastiť 
kokosovým tukom, ale nie je to nevyhnutné. 
Do každej formičky nalejeme zmes zhruba do 3/4.
Na vrch uložíme mrazené ovocie a necháme piecť v rúre vyhriatej 
na 190°C  zhruba 10-15 minút. 
Muffiny necháme vychladnúť. Potom by sa mali dať ľahko vyklopiť 
z formičiek. 

1 vajíčko 
1 banán 
3 lyžice plnotučného tvarohu
4 lyžice bieleho jogurtu (voliteľné, ak 
ich pridáš, daj o 1 vajíčko viac)
mrazená lesná zmes ovocia na 
ozdobu
škorica 
chai tee korenie (príp. perníkové 
korenie)

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

25 min. 2 porcie (5 ks)OLOVRANT

TIP:                     Muffiny sú jemné, príjemne sladké a majú konzistenciu ako puding. Najlepšie sa jedia lyžičkou.
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Šmakounový šalát

Čo budeme potrebovať? Ako budeme postupovať?
Tento šalátik je ľahký, zároveň s dostatočným množstvom bielkovín 
vďaka šmakounovi.
Dochutíme ho ľahučkým olivovo-citrónovým dresingom a píniovými 
semienkami. 
Hodí sa aj na večeru.

100 g zmesi šalátových listov 
100 g klasického šmakouna
1 lyžicu píniových orieškov
1/2 hrnčeka hráškových klíčkov
(príp. iných klíčkov)
2-5 cherry paradajok
1 lyžicu olivového oleja
čerstvú citrónovú šťavu

1.

2.

3.

10 min. 1 porciaVECERA
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