
Recepty pre krásnu líniu



Výskyt obezity stúpa na celom svete a získava charakter epidémie až
pandémie. Príčina obezity je multiafaktoriálna. Náchylnosť k obezite je
čiastočne (25 – 40 %) podmienená genetickými faktormi, najčastejšou
príčinou obezity však zostávajú nesprávne stravovacie návyky, nadbytočný
príjem energie a jej nedostatočný výdaj.

Zákony termodynamiky platia aj pre živé systémy
Potrava predstavuje primárny zdroj energie v organizme. Za optimálnych

okolností by regulačné mechanizmy mali zabezpečiť vyrovnanú energetickú
bilanciu, t.j. stav, keď príjem a výdaj energie je v rovnováhe, resp. príjem = vý-
daj. V tomto ideálnom prípade si človek zachováva stálu hmotnosť, ani nepri-
berá, ani nechudne. 

Pri pozitívnej energetickej bilancii (keď príjem je vyšší ako výdaj) sa nadby-
točná a nespotrebovaná energia ukladá vo forme zásob: zo sacharidov sa tvorí
a ukladá glykogén v pečeni a vo svaloch, tuky sa ukladajú v tukovom tkanive,
vzniká nadhmotnosť alebo obezita. Kým sacharidy a bielkoviny majú obme-
dzenú kapacitu ukladania, kapacita tukových zásob je (žiaľ) neobmedzená.

Naopak, pri negatívnej energetickej bilancii organizmus vydáva viac energie
ako prijíma, čiže na výdaj energie musí siahnuť na svoje energetické zásoby.
Najskôr sa využívajú energetické látky z krvi (glukóza, mastné kyseliny), potom
sa do krvného obehu uvoľňuje glukóza zo zásob glykogénu v pečeni a mastné
kyseliny z tukového tkaniva. 

Chudnutie je beh na dlhé trate
Pri znižovaní nadmernej hmotnosti základným cieľom je zabezpečiť úbytok

tukového tkaniva. Znamená to, že výdaj energie musí byť vyšší ako príjem, t. j.
musíme docieliť negatívnu energetickú bilanciu – a to jednak znížením príjmu
(redukčnou diétou) a jednak zvýšením výdaja (telesnou aktivitou). Okrem toho
je potrebné zmeniť celkovú životosprávu, stravovacie návyky a navyše dodržiavať
udržiavaciu diétu po schudnutí spolu s aktívnym životným režimom s dostatkom
telesnej aktivity na zabránenie „jo-jo“ efektu. To znamená, že nestačí len krát-
kodobo schudnúť (to spravidla nebýva až takým veľkým problémom), ale začať sa
zdravo a primerane stravovať a pohybovať. Preto nemôže existovať žiadne jed-
nostranné, rýchle alebo zázračné riešenie. 

Zázraky sa nekonajú
Trh je zaplavený prostriedkami sľubujúcimi rýchle schudnutie, splnenie

túžby po štíhlosti, napriek tomu obéznych ľudí pribúda. Žiaden preparát, droga,
postup, čaj, ani drahý prístroj nepomôže. Snahou väčšiny obéznych ľudí je
zachovať všetky svoje zlozvyky, doterajší životný štýl a stravovanie, len aby to
„nebolelo“. Preto slávia veľký úspech všelijaké pilulky, náplaste, čaje, rôzne
orientálne metódy (veľmi sugestívne reklamované a často za vysokú cenu – „keď
je to také drahé, iste to je aj veľmi účinné“), prístroje („cvičia za vás“). Sľubujú
„s nami ľahko a rýchlo“, „vôbec sa nemusíte obmedzovať v strave, môžete jesť
všetko, čo doteraz“, „schudnete len na tých miestach, kde si to prajete“ „vôbec
nemusíte cvičiť, stačí, keď si kúpite náš prípravok“ a podobné nezmysly. Najmä
rôzne rastlinné výťažky a prostriedky na chudnutie nielen že sú neúčinné, ale
môžu obsahovať aj látky poškodzujúce zdravie.

Často sa propaguje napr. ananás (alebo výťažok z ananásu vo forme kapsúl)
ako „zaručený“ prostriedok na chudnutie. Samotný ananás je cenný svojím
vysokým obsahom C vitamínu a minerálnych látok, ale súčasne obsahuje značné
množstvo cukru. Výťažok z ananásu obsahuje enzým podporujúci trávenie a roz-
klad bielkovín a nemá nič spoločné s chudnutím a už vôbec nie s odbúravaním
podkožného tuku.

Diéty sľubujúce rýchle schudnutie
Ťažisko v znižovaní hmotnosti tvoria redukčné diéty. Ľudová tvorivosť (ale aj

dôverčivosť) pri vymýšľaní rôznych zaručených diét nepozná hranice, nezriedka
ide o komerčný zisk. Často sú takéto diéty veľmi populárne a pre ľudí atraktívne,
lebo sľubujú rýchle schudnutie s veľkými úbytkami hmotnosti (7 – 10 kg/14 dní)
bez nutnosti zmeniť svoje stravovacie a pohybové zvyklosti. 

Z internetu sa dá získať niekoľko desiatok miliónov odkazov na rôzne diéty
na chudnutie. Škótski vedci analyzovali prvých 50 takýchto web-stránok a z nich
našli len 3, ktoré uvádzali spoľahlivé diétne odporúčania. Ostatné kvalifikovali
ako pochybné, zavádzajúce, až vyložene nebezpečné.

Podozrivé sú všetky diéty, ktoré príliš zdôrazňujú akýkoľvek druh potravín
ako bezpečný a z hľadiska straty hmotnosti spoľahlivý bez nutnosti zmeniť
svoje stravovacie a pohybové zvyklosti, napr. nízkotučné sacharidové diéty,
ryžová diéta, vaječná, bodová, Atkinsova atď. Podobne teória výživy podľa

Akým spôsobom 
správne redukovať 
telesnú hmotnosť?



krvných skupín obsahuje množstvo nepravdivých a vedecky nedokázaných tvrdení
a dohadov, môže predstavovať riziko a viesť k poškodeniu zdravia v dôsledku
nedostatočnej pestrosti stravy a nevyváženého príjmu živín.

V prevažnej väčšine ide o odporúčania nefyziologické (nezdravé) alebo do-
konca škodlivé a spravidla neúčinné, neopierajú sa o vedecké poznatky o zdravej
výžive. Takéto diéty prinášajú síce krátkodobé nepohodlie, ale aj krátkodobé
výsledky. Aj keď sa v krátkom čase možno podarí dosiahnuť určitý úbytok
hmotnosti, pokiaľ nedôjde k trvalej zmene životosprávy, nastáva spravidla
známy „jo-jo“ efekt, ktorý je pre zdravie oveľa nepriaznivejší ako trvalá nad-
hmotnosť. 

Za obzvlášť riskantné sa považujú jednostranné diéty s veľkou energetickou
reštrikciou dodržiavané dlhodobo bez kontroly, prípadne dlhodobé úplné

hladovanie (nulová diéta). Treba odmietnuť všetky tieto neracionálne diéty,
ktorých výsledkom je síce znížený prívod energie a zníženie tukových zásob
(ale následne aj redukcia aktívnej telesnej hmoty, čiže svalov), ale ktoré
navyše spôsobujú zdravotné poruchy, sú nevyvážené a môžu človeka aj vážne
ohroziť (prísne redukčné diéty by mali prebiehať pod lekárskym dozorom a len
obmedzený čas). K mimoriadne ohrozeným skupinám patria deti a dospievajúca
mládež (najmä dievčatá, u ktorých sa môže vyvinúť anorexia alebo bulímia),
ženy po pôrode.

Deliť, či nedeliť, alebo ako je to v skutočnosti
Pri niektorých alternatívnych odporúčaniach možno pripustiť aj určité

racionálne jadro (napr. striedmosť, pravidelnosť, obmedzovanie cukru, prefero-
vanie ovocia, zeleniny), ale aj tieto pri dlhodobom dodržiavaní môžu spôsobiť
deficit živín. Do tejto kategórie možno zaradiť napr. veľmi módnu a populárnu
delenú stravu.

Teória delenia stravy je v rozpore s uznávanými medicínskymi poznatkami o trá-
vení a metabolizme. Tráviaca sústava človeka vie veľmi dobre zvládnuť trávenie
všetkých živín súčasne a okrem toho je prakticky nemožné zostaviť pokrmy,
ktoré by obsahovali len bielkoviny alebo len sacharidy. Vo všetkých jedlách sa
obe zložky vyskytujú súčasne a súčasne sa aj trávia (ako príklad môže slúžiť
materské mlieko, ktoré dojča bez problémov strávi). Podobne neobstojí ani tvrde-
nie o nadmernej kyslosti alebo nadmernej zásaditosti určitých potravín – orga-
nizmus má veľmi účinný regulačný systém udržiavajúci acidobázickú rovno-
váhu. Mnohým ľuďom sa vďaka tejto diéte podarilo schudnúť – avšak hlavne
vďaka pravidelnému stravovaciemu režimu, striedmosti, konzumácii menších
porcií a častejšie, obmedzovaniu niektorých vysokoenergetických potravín a tým
zníženiu celkovej energetickej hodnoty stravy. Samotné oddeľovanie potravín
síce nemá škodlivý účinok (môže však nepriaznivo vplývať napr. na zloženie
črevnej mikroflóry), ale ani žiaden vedecky dokázaný pozitívny účinok.

Ďalším módnym hitom je „požierač tukov“, známa kapustová polievka. Je
výborná na krátkodobé odľahčenie a prečistenie tráviacej sústavy, obsahuje
veľa vitamínov, minerálnych látok, vlákniny, minimum tukov, žiaden choles-

terol, ale aj nedostatok sacharidov a žiadne živočíšne bielkoviny. Je vhodná
ako ľahká večera alebo doplnok jedálneho lístka, ale nevhodná ako jediná
strava konzumovaná dlhšie obdobie.

Nevyhnutná je trvalá zmena životného štýlu
Základnou stratégiou chudnutia je dosiahnuť negatívnu energetickú bilanciu,

a to pomocou telesnej aktivity a vyváženej redukčnej diéty.
- Základom redukčných diét je zníženie (zníženie, nie vylúčenie) príjmu tuku

(prináša viac ako dvojnásobok energie v porovnaní s bielkovinami alebo
sacharidmi), obmedzuje sa aj príjem koncentrovaných sacharidov (sladkosti,
sladené nealkoholické nápoje a pod.). Bielkoviny sa obmedzujú najmenej,
lebo na ich trávenie je potrebné vynaložiť najviac energie. Naopak, zvyšuje

sa príjem ovocia, zeleniny (kvôli vláknine, ktorá nabobtná, naplní tráviaci
trakt a vyvolá pocit sýtosti.

- Odporúča sa častejšia frekvencia príjmu potravy (5-6-krát denne) v priebehu
celého dňa, pravidelne. Väčšinu energie je potrebné prijať v prvej polovici
dňa, čiže v čase najvyššej výkonnosti človeka, posledné jedlo skonzumovať
asi 2 hodiny pred spaním. Nesprávne sú diéty odporúčajúce neraňajkovať,
začať jesť až na poludnie a pod. Podobne nesprávne je konzumovať posledné
jedlo o 16.00 hodine v prípade, ak napr. chodievame spať o 23.00 hodine – do
7.00 hodiny ráno ide o 15-hodinové nepretržité hladovanie, ktoré podnieti
organizmus k maximálnemu šetreniu energie a ukladaniu zásob, čiže dosiah-
neme opačný efekt ako očakávame.

- Jesť treba začať ešte pred nástupom hladu, jesť čo najpomalšie (opak ako tzv.
fast food = rýchle jedlo). Ako príklad môže slúžiť francúzska kuchyňa – dlhá
konzumácia viacerých malých chodov alebo ázijská kuchyňa (paličkami sa
nedajú jesť veľké porcie).

- Čím nižší máme energetický príjem, tým pestrejšia musí byť strava (na zabez-
pečenie dostatku esenciálnych živín, vitamínov, minerálov) – čiže opak ako
odporúčajú mnohé jednostranné diéty (ryžová, kapustová atď.), zaraďovať
potraviny s nízkou energetickou ale vysokou biologickou hodnotou.

- Úbytok hmotnosti by mal byť postupný a pomalý – najviac 0,5 kg týždenne
(nie viac, ako často sľubujú mnohé neracionálne diéty). V priebehu 6 mesiacov
by mal úbytok predstavovať asi 10% počiatočnej hmotnosti.

Najvýhodnejšia je prevencia
Vzhľadom na to, že liečba obezity je problematická a dlhodobá účinnosť nie

je uspokojivá, pozornosť treba sústrediť na jej prevenciu. Základom prevencie
sú správne stravovacie návyky a dostatok pohybovej aktivity už od detstva.
Nesprávne stravovanie a nadbytočný príjem energie v útlom veku môžu spôsobiť
poruchu tzv. metabolického programu a niektoré regulačné zmeny môžu viesť
k vzniku obezity v neskoršom veku. Najhoršie sa upravuje práve obezita získaná
v prvých rokoch života prekrmovaním dieťaťa. 

MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., Združenie pre zdravie a výživu



Brokolicová nátierka: 455 KJ
150 g brokolice, 2 PL Flory Light, strúčik cesnaku, 1 ČL odtučnenej horčice,
vegeta, pažítka. 

Postup: brokolicu uvaríme v mierne osolenej vode do mäkka, posekáme na
drobno, zmiešame s Florou Light a horčicou. Pridáme prelisovaný cesnak 
a na drobno posekanú pažítku. Premiešame a dochutíme vegetou.

Reďkovková nátierka: 335 KJ
100 g červenej reďkovky, 1 mladá cibuľka, 1 PL Flora s Vlákninou, 
1 PL nízkoručného bieleho jogurtu, soľ, vegeta, petržlenová vňať.

Postup: umytú, očistenú, postrúhanú reďkovku a očistenú, na kocky pokrájanú
cibuľku zmiešame s Florou s Vlákninou a bielym jogurtom. Podľa chuti osolíme,
pridáme vegetu a prizdobíme s petržlenovou vňaťou. Podávame s celozrnným
chlebíkom.

Cícerová nátierka: 988 KJ
6 0g cíceru, 1 PL Flory Light, 2 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne 
korenie, bobkový list, zelerová vňať.

Postup: cícer preberieme, umyjeme a namočíme na 12 hodín do studenej
vody. Vodu zlejeme, prilejeme čerstvú, mierne osolíme, pridáme bobkový 
list a uvaríme do mäkka. Uvarený cícer rozmixujeme spolu s Florou Light,
pridáme prelisovaný cesnak, osolíme, okoreníme a primiešame na drobno
posekanú petržlenovú vňať. Posypeme sézamom a podávame s celozrnným
pečivom.

Avokádová nátierka: 986 KJ
1 menšie avokádo, 1 PL Flory s Vlákninou, 1/2 nízkotučného bieleho jogurtu,
mleté biele korenie, soľ, 1 ČL šťavy z limetky, lístok mäty.

Postup: avokádo rozrežeme na polovicu, vyberieme kôstku a vydlabeme
dužinu, ktorú zmiešame s Florou s Vlákninou a bielym jogurtom. Dochutíme
ingredienciami a prizdobíme lístkom z čerstvej mäty. Podávame s kukuričným
chlebíkom.

NÁTIERKY



POLIEVKY
Ryžová s mrkvou: 781 KJ
20 g ryža, 150 g mrkvy, 1 ČL olivového oleja Bertolli, soľ, 
vegeta, nové celé korenie, petržlenová vňať.

Postup: mrkvu umyjeme, očistíme a na jemno postrúhame. Krátko orestujeme
na olivovom oleji, zalejeme vodou a podľa chuti pridáme ingrediencie. Ryžu
umyjeme a pridáme do polievky, varíme do mäkka. Na záver pridáme na drobno
posekanú petržlenovú vňať.

Polievka šošovicová so zelerom: 1009 KJ
50 g šošovice, 100 g zeleru, 100 ml cibuľového vývaru, bobkový list, 
nové celé korenie, soľ, 1 ČL olivového oleja Bertolli.

Postup: šošovicu preberieme, umyjeme a namočíme do studenej vody 
na 12 hodín. Vodu zlejeme, prilejeme čerstvú, osolíme, pridáme nové celé
korenie a bobkový list. Varíme do polomäkka a pridáme očistený, postrúhaný
zeler, cibuľový vývar a varíme do mäkka. Na záver pridáme olivový olej.

Polievka z ružičkového kelu: 468 KJ
100 g ružičkového kelu, 50 g zemiakov, soľ, vegeta, 
2 ČL sójovej omáčky, 1 ČL Flory, petržlenová vňať.

Postup: očistené na kocky pokrájané zemiaky dáme variť spolu s ružičkovým
kelom do mierne osolenej vody. Varíme do mäkka, dochutíme sójovou 
omáčkou a vegetou. Na záver pridáme lyžičku Flory a na drobno posekanú
petržlenovú vňať.

Špargľová polievka: 459 KJ
100 g špargle, 1/4 zeleninové bujónu, soľ, mleté čierne korenie, 
50 ml nízkotučného mlieka, bobkový list, 1 ČL Flora Light, 
1 PL posekanej zelerovej vňate.

Postup: špargľu očistíme, umyjeme, odrežeme konce a pokrájame na menšie
kúsky. Dáme variť do mierne osolenej vody, pridáme bujón, mleté čierne
korenie a bobkový list. Pred koncom vlejeme do polievky nízkotučné mlieko 
a krátko povaríme. Na záver pridáme lyžičku Flory Light a na drobno
posekanú zelerovú vňať.



ŠALÁTY
Ovocný šalát: 677 KJ
1 menšie jablko, 1 kivi, 1/2 ananásu, 1/2 grep, 1 ČL posekaných mandlí,
mätové lístky.

Postup: ovocie umyjeme, očistíme, z jablka odstránime jadierka 
a pokrájame na malé kocky. Spolu premiešame a posypeme posekanými
mandľami a mätovými lístkami. Podávame vychladené.

Hlávkový šalát s jogurtom: 672 KJ
1 menší hlávkový šalát, 1 nízkotučný biely jogurt, 2 strúčiky cesnaku, soľ,
1 ČL šťavy z citróna, 1 ČL olivového oleja Bertolli, mleté čierne korenie.

Postup: hlávkový šalát rozoberieme na listy, prepláchneme vlažnou vodou,
necháme odkvapkať a pokrájame na jemné rezance. Pridáme očistený, 
na malé plátky pokrájaný cesnak a zľahka spolu premiešame. Podľa chuti
osolíme, okoreníme a pokvapkáme citrónovou šťavou a olivovým olejom.
Polejeme bielym jogurtom.

Krabí šalát s čínskou kapustou: 495 KJ
80 g krabích tyčiniek, 1/2 hlávky čínskej kapusty, 1 menší pór, 
1 PL mrazenej kukurice, 1 PL sójovej omáčky, 1 PL posekanej pažítky, 
1 ČL šťavy z citróna, soľ, mleté čierne korenie.

Postup: krabie tyčinky pokrájame na menšie kúsky, čínsku kapustu
rozoberieme na listy, prepláchneme vodou, necháme odkvapkať a pokrájame

na rezance. Pór očistíme, umyjeme a pokrájame na kolieska. Všetko spolu
zmiešame, pridáme jemne podusenú, vychladenú kukuricu. Premiešame,
ochutíme ingredienciami a posypeme na drobno posekanou pažítkou. 

Hydinový šalát s ananásom: 685 KJ
60 g kuracích pŕs, malá šálka na kocky pokrájaného čerstvého ananásu, 
2 červené reďkovky, 1 šalotka, 50 g kučeravého šalátu, soľ, biele mleté
korenie, 1 ČL Flory, 1 ČL balzamikového octu.

Postup: kuracie prsia umyjeme, pokrájame na pásiky. Šalotku očistíme,
pokrájame na kocky a krátko spolu s kuracím mäsom opražíme na rastlinnom
tuku. Podlejeme malým množstvom vriacej vody, osolíme, okoreníme 
a podusíme do mäkka. Pred koncom pridáme ananás, postrúhanú reďkovku 
a balzamikový ocot. Vychladené premiešame s umytými, odkvapkanými 
listami kučeravého šalátu.



CESTOVINY
Špagety s chilli omáčkou: 1500 KJ
80 g bezvaječných špagiet, 1 šalotka, 1 ČL olivového oleja Bertolli, 
2 čerstvé paradajky, 2 ČL posekaných chilli papričiek, soľ, vegeta, 
2 PL paradajkového pretlaku, 1 strúčik cesnaku, sušená bazalka.

Postup: špagety uvaríme v mierne osolenej vode, scedíme. Na malom množstve
olivového oleja krátko opražíme na drobno pokrájanú šalotku, pridáme na kocky
pokrájané paradajky a chilli papričky. Podlejeme malým množstvo vriacej vody
a krátko podusíme. Pridáme paradajkový pretlak, prelisovaný cesnak, ochutíme
vegetou a necháme prejsť varom. Uvarené špagety polejeme chilli omáčkou 
a posypeme sušenou bazalkou.

Zeleninové cestoviny: 1547 KJ
80 g celozrnných cestovín, 150 g čínskej zeleninovej zmesi, kari korenie,
soľ, 1 ČL olivového oleja Bertolli, 1 PL strúhaného nízkotučného syra.

Postup: cestoviny uvaríme v mierne osolenej vode, scedíme. Na oleji krátko
orestujeme zeleninovú zmes a podlejeme malým množstvom vriacej vody.
Ochutíme soľou, kari korením a udusíme do mäkka. Zeleninu zmiešame 
s cestovinami a podávame posypané so strúhaným syrom.

Jarný šalát s cestovinou: 1441 KJ
80 g zelených rezancov, 2 jarné cibuľky, 1 mrkva, 1/4 karfiolu, 
1/2 šalátovej uhorky, 100 g čínskej kapusty, soľ, vegeta, 
mleté čierne korenie, 1 PL worcesterovej omáčky, citrónová šťava.

Postup: rezance uvaríme v mierne osolenej vode, scedíme a necháme 
vychladnúť. Pridáme na kolieska pokrájané cibuľky, čerstvú postrúhanú 

mrkvu a šalátovú uhorku. Karfiol uvaríme vo vode do mäkka, pokrájame 
na menšie kúsky a pridáme k cestovinám. Listy z čínskej kapusty umyjeme,
osušíme a pokrájame na rezance. Spolu zmiešame s cestovinami a zeleninou,
ochutíme ingredienciami a pokvapkáme šťavou z citróna. Šalát podávame
chladený. Na záver môžeme pridať pár kvapiek rastlinného oleja.

Zapečené makaróny s fazuľou: 1876 KJ
60 g bezvaječných makarónov, 50 g hnedej fazule, 2 šampiňóny, soľ,
mleté čierne korenie, 1 PL rastlinnej smotany, 50 ml nízkotučného
mlieka, mletá červená paprika, paradajka, petržlenová vňať.

Postup: makaróny uvaríme v mierne osolenej vode, scedíme. Fazuľu
namočíme na 12 hodín do studenej vody, vodu zlejeme, prilejeme čerstvú,
osolíme a uvaríme do mäkka. Čerstvé šampiňóny očistíme a pokrájame na
plátky. Fazuľu a šampiňóny zmiešame spolu s makarónmi, osolíme a okorení-
me, zalejeme rastlinnou smotanou, ktorú sme rozmiešali v nízkotučnom mlieku.
Vrch posypeme mletou červenou paprikou a dáme zapiecť do rozohriatej rúry
na 20 minút. Posypeme petržlenovou vňaťou a podávame s čerstvou paradaj-
kou.



Kyslé zemiaky s parmezánom: 1077 KJ
3 stredne veľké zemiaky, 1 ČL olivového oleja Bertolli, 1 menší pór, 
2 PL acidofilného mlieka s 1,0 % tuku, 1PL strúhaného parmezánu 
so zníženým obsahom tuku (25 % t.v.s.), 2 ČL posekanej pažítky, 
soľ, vegeta.

Postup: zemiaky očistíme, umyjeme a pokrájame na štvrťky. Dáme variť do
vriacej, mierne osolenej vody do mäkka a po uvarení scedíme. Pór očistíme,
pokrájame na kolieska a krátko orestujeme na olivovom oleji. Orestovaný pór
zmiešame so zemiakmi, polejeme acidofilným mliekom ochuteným vegetou,
posypeme strúhaným parmezánom a posekanou pažítkou.

Hubový paprikáš: 354 KJ
70 g čerstvých húb (hlivy, šampiňóny), 1 ČL Flory, 1 menšia cibuľa, soľ,
mletá rasca, 1 ČL mletej červenej papriky, 2 ČL sójovej omáčky, 1 čerstvá
červená paprika, petržlenová vňať, šťava z citróna.

Postup: huby očistíme, pokrájame na plátky, krátko opražíme na rozohriatej
Flore a pridáme očistenú, na kocky pokrájanú cibuľu a čerstvú papriku pokrá-
janú na rezance. Osolíme, posypeme rascou, mletou červenou paprikou a pre-

miešame. Podlejeme malým množstvom vriacej vody, pridáme sójovú omáčku
a dusíme do mäkka. Pred podávaním posypeme posekanou petržlenovou
vňaťou a pokvapkáme citrónovou šťavou.

Plnený patizón: 506 KJ – 1 osoba
(2 porcie)
1 stredne veľký patizón, 1 šalotka, 2 ČL olivového oleja Bertolli, 2 paradaj-
ky, 3 stredne veľké šampiňóny, 2 PL mrazenej kukurice, 2 ČL worčesterovej
omáčky, majorán, soľ, vegeta, mleté čierne korenie, zelerová vňať.

Postup: patizón umyjeme, odkrojíme vrchnú časť, odstránime jadierka 
a mierne osolíme. Na olivovom oleji krátko orestujeme na kocky pokrájanú
šalotku, pridáme na kocky pokrájané paradajky, kukuricu a očistené na plátky
pokrájané šampiňóny. Posypeme vegetou a mletým čiernym korením.
Podlejeme malým množstvom vriacej vody, posypeme majoránom, pridáme
worčesterovú omáčku a krátko podusíme. Zmesou naplníme patizón, podleje-
me vriacou vodou a pečieme v rozohriatej rúre za občasného podlievania do
mäkka. Patizón po upečení rozkrojíme na polovicu a pred podávaním
posypeme čerstvou posekanou zelerovou vňaťou.

Baklažánová musaka: 672 KJ – 1 osoba
(2 porcie)
1 baklažán, 1 pór, 2 zemiaky, šálka miešanej zeleninovej zmesi, 2 strúčiky
cesnaku, soľ, oregáno, mleté čierne korenie, 2 PL rastlinnej smotany na
varenie, mletá červená paprika, vegeta, 2 ČL Flory.

Postup: z baklažánu odstránime hrubú šupu a pokrájame ho na kocky. Na rozo-
hriatej Flore krátko orestujeme na kolieska pokrájaný pór, pridáme očistené na
kocky pokrájané zemiaky, osolíme, podlejeme malým množstvom vriacej vody
a udusíme do polomäkka. Do pekáču vložíme baklažán, zemiaky s pórom,
miešanú zeleninu a prelisovaný cesnak. Ochutíme vegetou, mletým korením,
soľou a posypeme oregánom. Vytvorenú masu premiešame, zalejeme rastlinnou
smotanou a povrch posypeme mletou červenou paprikou. Dáme zapiecť do
rozohriatej rúry na 30 minút.

BEZMÄSITÉ JEDLÁ



JEDLÁ Z RÝB
Polievka z tresky s hubami: 694 KJ
100 g tresky, 1 menšia cibuľa, 1 mrkva, 1 zemiak, 50 g slávok, bobkový
list, 1ČL slnečnicového oleja, soľ, nové celé korenie, mletá červená paprika,
tymián, petržlenová vňať.

Postup: mrkvu a zemiak očistíme, umyjeme a pokrájame na kocky. Krátko
orestujeme na oleji, pridáme mletú papriku a zalejeme vodou. Do polievky
vložíme na vývar očistenú cibuľu. Pridáme bobkový list, nové korenie, soľ 
a tymián. Varíme do polomäkka. Pridáme očistené, na jemné rezance pokrá-
jané slávky a na kocky pokrájanú tresku. Varíme do mäkka. Na záver pridáme
na drobno posekanú petržlenovú vňať. Podávame s celozrnnými topinkami. 

Tuniakova nátierka: 670 KJ
70 g tuniaka vo vlastnej šťave, 1 PL Flory Light, 1 menšia cibuľa, strúčik
cesnaku, 1 PL Ramy Cremefine (rastlinná smotana), soľ, mleté čierne
korenie, citrónová šťava.

Postup: z tuniaka odstránime šťavu a zmiešame s Florou Light a Ramou
Cremefine, pridáme na kocky pokrájanú cibuľu, prelisovaný cesnak 
a ochutíme ingredienciami. Podávame s tmavým pečivom a paradajkou.

Losos so špenátom: 1700 KJ
150 g lososa, 1 ČL olivového oleja, sušená bazalka, soľ, biele korenie, 
200 g čerstvého špenátu, 1 PL sójovej omáčky, šťava z citróna.

Postup: lososa umyjeme, potrieme olivovým olejom, osolíme, okoreníme,
pokvapkáme citrónovou šťavou a posypeme sušenou posekanou bazalkou.
Krátko opečieme, podlejeme vriacou vodou a dusíme do mäkka. Pridáme
sójovú omáčku a umyté, pokrájané na rezance špenátové listy. Krátko
podusíme.

Filé s cesnakovou omáčkou: 877 KJ
150 g rybie filé, 1 ČL olivového oleja Bertolli, soľ, vegeta, mleté čierne kore-
nie, citrón, 3 strúčiky cesnaku, 2 PL Ramy Cremefine, 1 PL tmavej múky, 
2 PL posekanej pažítky.

Postup: rybie filé osolíme, okoreníme, pokvapkáme olivovým olejom a krátko
opražíme na panvici. Podlejeme malým množstvom vriacej vody a dusíme do
mäkka. Očistený, prelisovaný cesnak opražíme na malom množstve oleja 
a zalejeme zátrepkou, ktorú si pripravíme: zo 100 ml vlažnej vody, tmavej
múky a Ramy Cremefine. Ochutíme vegetou a varíme do zhustnutia. Rybie 
filé polejeme cesnakovou omáčkou, do ktorej sme primiešali posekanú
pažítku. Pokvapkáme citrónovou šťavou a ozdobíme kolieskom citróna.



JEDLÁ Z HYDINY
Dusené kurča s jablkami: 788 KJ
Plátok kuracích pŕs, 1 jarná cibuľka, 50 g jabĺk, 1 ČL olivového oleja
Bertolli, soľ, mleté biele korenie.

Postup: kuracie prsia umyjeme, jemne naklepeme, osolíme, posypeme bielym
korením a z oboch strán orestujeme na panvici bez pridania tuku. Pridáme
očistenú na drobno pokrájanú cibuľku a podlejeme vriacou vodou. Dusíme 
do polomäkka, pridáme olej, umyté, očistené, na malé kúsky pokrájané jablká
a dodusíme do mäkka. Polejeme výpekom.

Morčacie rezy na taliansky spôsob: 822 KJ
Plátok morčacích pŕs, 2 PL paradajkového pretlaku, 1 menšia šalotka, 
1 ČL olivového oleja Bertolli, soľ, kari korenie, oregáno, čerstvá bazalka, 
1 PL strúhaného parmezánu so zníženým obsahom tuku (25 % t. v. s.).

Postup: morčacie prsia umyjeme, jemne naklepeme, potrieme olivovým ole-
jom, osolíme, okoreníme a krátko orestujeme nasucho. Pridáme očistenú na
drobno pokrájanú šalotku, podlejeme vriacou vodou a dusíme do mäkka.
Pridáme paradajkový pretlak, oregáno a necháme prejsť varom. Podávame
posypané strúhaným parmezánom a na drobno posekanou čerstvou bazalkou.

Kuracie prsia s brusnicovou omáčkou: 712 KJ
Plátok kuracích pŕs, 1 menšia cibuľa, strúčik cesnaku, 1 ČL slnečnicového
oleja, malá šálka brusníc, šťava z čerstvého citróna, bazalka, soľ, čierne
mleté korenie, 1 PL worčesterovej omáčky.

Postup: kuracie prsia umyjeme, jemne naklepeme, osolíme, okoreníme, 
pokvapkáme olejom a potrieme prelisovaným cesnakom. Na drobno pokrá-

janej cibuľke krátko orestujeme kuracie prsia, podlejeme vriacou vodou,
pridáme worčesterovú omáčku a dusíme do mäkka. Tesne pred koncom
pridáme umyté, odstopkované brusnice, posekanú bazalku a krátko
povaríme. Podávame pokvapkané citrónovou šťavou.

Hydinový závin plnený zeleninou: 1223 KJ – 1 osoba
(5 porcií)
1 kurča alebo morka, 2 ČL olivového oleja Bertolli, biele mleté korenie,
soľ, vegeta, 1 pór, 200g mrkvy, 4 PL mrazeného hrášku, 4 PL mrazenej
kukurice, 3 šampiňóny, 2 strúčiky cesnaku, petržlenová vňať.

Postup: kurča umyjeme, zbavíme kože a kostí. Kuracie mäso jemne
naklepeme, potrieme olivovým olejom, osolíme, okoreníme a potrieme
prelisovaným cesnakom. Mrkvu očistíme, umyjeme a postrúhame. Šampiňóny
očistíme a pokrájame na malé rezance. Mrkvu, šampiňóny, spolu s hráškom 
a kukuricou poukladáme na mäso, posypeme vegetou, zvinieme a uchytíme
niťou alebo špajglou. Na malom množstve olivového oleja krátko orestujeme
na rezance pokrájaný pór, pridáme závin, podlejeme malým množstvom vria-
cej vody a dáme piecť do mäkka do rozohriatej rúry na 45 minút. Podľa potre-
by podlievame vodou. Pokrájané plátky závinu podávame posypané 
s posekanou petržlenovou vňaťou a poliate výpekom.



DEZERTY
Jogurtový krém s ovocím: 804 KJ
1 biely nízkotučný jogurt, 2 PL netučného mäkkého tvarohu, kivi, 
1/2 pomaranču, 1 ČL lieskových orieškov.

Postup: na spodok misky dáme umyté, očistené, na kocky pokrájané ovocie.
Zalejeme bielym jogurtom vymiešaným s tvarohom. Posypeme na drobno
posekanými lieskovcami a podávame vychladené.

Jablkové lievance: 1660 KJ
100 ml nízkotučného mlieka, 40 g ovsených vločiek, 1 bielok, 
3 PL celozrnnej múky, 150 g strúhaných jabĺk, soľ, mletá škorica.

Postup: ovsené vločky namočíme do teplého mlieka. Keď zmäknú, pridáme
ostatné prísady a nakoniec jablká. Lyžicou kladieme na vyhriatu teflónovú pan-
vicu malé kopčeky. Opečieme na oboch stranách. Hotové posypeme mletou ško-
ricou.

Ovsené vločky s ovocím: 1442 KJ
50 g neochutených ovsených vločiek, 1 menšie jablko, 1 hruška, 
1 PL posekaných vlašských orechov, citrónová šťava.

Postup: ovsené vločky necháme namočiť na 10 minút v teplej vode, potom
vodu zlejeme a pridáme ovocie pokrájané na kocky. Pokvapkáme citrónovou
šťavou a posypeme orechmi.

Mrkvové šatôčky: 1408 KJ
200 g mrkvy, 3 PL celozrnnej múky, 1 PL Flory, 1/2 ČL prášku do pečiva,
DIA marhuľový džem.

Postup: z jemne nastrúhanej mrkvy, múky, prášku do pečiva a tuku vypracu-
jeme cesto a pol hodiny ho necháme odstáť v chladničke. Vyvaľkáme placku
hrubú pol centimetra a rozkrájame na štvorce veľké 7x7 cm. Do stredu
kladieme lyžičkou džem, preložíme a okraje pritlačíme vidličkou. 
Pečieme v stredne teplej rúre.



DETSKÉ POKRMY
Celozrnný toust: 887 KJ
2 krajce celozrnného sendviču, 10 g Flory s Vlákninou, plátok hydinovej
šunky, plátok nízkotučného syru, 1 paradajka.

Postup: plátok celozrnného sendviču natrieme Florou s Vlákninou, položíme
plátok šunky a syru. Uzavrieme druhým plátkom celozrnného sendviču 
a dáme zapiecť na 5 minút do toustovača alebo rúry. Podávame s pokrájanou
čerstvou paradajkou.

Ovocný dezert: 1217 KJ
1 kivi, 1/2 hrušky, 1 menší pomaranč, 1/2 Ramy Cremefine, mletá škorica,
1 celozrnná neplnená trubička.

Postup: ovocie umyjeme, očistíme, z hrušky odstránime jadierka a pokrájame
na malé kocky, ktoré dáme na spodok misky. Zalejeme Ramou Cremefine,
posypeme mletou škoricou a ozdobíme celozrnnou neplnenou trubičkou.

Palacinky s ovocím: 1116 KJ
100 ml nízkotučného mlieka, bielok z vajíčka, 50 g celozrnnej múky, 
1 ČL slnečnicového oleja, ananás, kivi, soľ.

Postup: v nízkotučnom mlieku rozšľaháme bielok, celozrnnú múku, pridáme
štipku soli a olivový olej. Dôkladne zmiešame a necháme asi 10 minút odstáť.
Na teflónovej panvici nasucho opekáme palacinky z oboch strán. Hotové
palacinky naplníme na kocky pokrájaným ovocím.

Ryžový nákyp: 1218 KJ – 1 osoba
(2 porcie)
120 g ryže, 200ml nízkotučného mlieka, soľ, 1 vajce, 150 g ovocia
zavareného bez cukru, 2 ČL Flory.

Postup: ryžu umyjeme a dáme variť do vriaceho mlieka s malou štipkou soli,
takmer do mäkka. Do vychladnutej ryže jemne vmiešame vajce, Floru a ovocný
kompót bez cukru. Vložíme do jenskej misy a pečieme vo vyhriatej rúre asi 
15 minút. Porciu polejeme kompótovou šťavou alebo nízkoenergetickým sirupom.

Zemiaková kaša:
200 g zemiakov, 1 PL Flory, 50 ml nízkotučného mlieka, vegeta, soľ. 

Postup: zemiaky očistíme, umyjeme a pokrájame na malé kocky. Dáme variť
do mierne osolenej vody do mäkka. Po uvarení vodu zlejeme a trochu vývaru 
zo zemiakov necháme. Zemiaky popučíme, pridáme Floru, vlažné nízkotučné
mlieko a podľa chuti štipku vegety. Rozmixujeme do hladka.



NÁPOJE
Melónový koktail: 750 KJ
1/4 melóna, 1 nízkotučný biely jogurt, 1 ČL šťavy z limetky, 
2 ČL DIA ríbezľového džemu, rez citróna na ozdobu.

Postup: melón pokrájame na malé kúsky a spolu s džemom rozmixujeme.
Pridáme šťavu z limetky, biely jogurt a znovu mixujeme. Vlievame do
vysokých pohárov a ozdobíme rezom citróna. 

Ovocný sen: 730 KJ
1/2 ananásu, 1 probiotický jogurtový nápoj, 1 pomaranč, 1 ČL šťavy z citróna,
100 ml nízkotučného mlieka, na prizdobenie lístok z čerstvej mäty.

Postup: očistený, na malé kúsky pokrájaný ananás spolu s pomarančom,
jogurtovým nápojom, mliekom a šťavou z citróna rozmixujeme. Vlievame 
do vysokých pohárov, podávame vychladené a dozdobené lístkom z čerstvej
mäty.

Zeleninové osvieženie: 514 KJ
100 ml šťavy z čerstvej bielej kapusty, 100 ml mrkvovej šťavy, 
100 ml zelerovej šťavy, biele korenie, čerstvý koriander.

Postup: zeleninové šťavy zmiešame, ochutíme bielym korením a ozdobíme
lístkami čerstvého koriandru.

Grepová limonáda: 490 KJ
2 čerstvé grepy, 2 PL šťavy z limetky, 150 ml minerálnej vody, kocky ľadu.

Postup: z grepov vytlačíme šťavu, pridáme šťavu z limetky a spolu zmiešame 
s minerálnou vodou. Vlievame do vysokých pohárov s kockami ľadu a ozdobíme
rezom limetky.


