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Tipy, jak přežít Vánoce bez 

zbytečných kil navíc

 nMísto sladkostí si nakupte více ovoce (můžete i sušené, ale ani s ním to nepřehá-
nějte). Výbornou variantou jsou i ořechy, které jsou zdrojem kvalitních tuků. 

 nNa polevu vánočního cukroví používejte kvalitní čokoládu s obsahem minimálně 
75�% kakaa.

 nPečte cukroví ze špaldové celozrnné mouky nebo mouky bezlepkové (kokosové, 
pohankové). K pečení cukroví není vhodná mouka žitná, ta se hodí do chlebových 
směsí. 

 nNezapomínejte, že ani třtinový cukr není o nic lepší než klasický řepný cukr – ne-
přehánějte to s ním.

 nDejte si pár kousků cukroví ke snídani nebo svačině. Nikoliv jen tak mezi jídly.

 nDříve, než půjdete na návštěvu, se alespoň trochu doma najezte, ať nepřijdete 
vyhladovělí.

 nNevytvářejte si na svátky velké zásoby jídla (nekupujte víc, než dokážete sníst).

 nNezapomeňte, že alkohol má dvakrát více kalorií než sacharidy nebo bílkoviny. 
Sklenička je výjimečně povolena. Pití alkoholických nápojů byste však neměli pře-
hánět. Rozhodnete-li se pít alkohol, zvolte bílé nebo červené víno spíše než tvrdý 
alkohol a pijte vždy dostatek vody. Mějte však na paměti, že alkohol vždy zvýší 
chuť k jídlu a sníží vůli odolat přejídání.

 nI během Vánoc si udělejte čas a udržujte svůj metabolismus aktivní! K tomu vám 
pomůže především pohyb. Jednoduše každý den vyrazte na svižnou procházku. 

 nNikdy neříkejte: „Jsou přece Vánoce,“ protože za týden, až se postavíte na váhu, 
můžete litovat.
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VÁNOČNÍ SLADKOSTI
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Čokoládové kuličky

 n 50�g kešu ořechů

 n 50�g mandlí

 n 100�g sušených datlí

 n 20�g kokosového oleje (2 PL – polévkové lžíce)

 n 100�g kvalitní čokolády (na namáčení koulí)

Všechny ingredience (kromě čokolády) společně rozmixujeme. 
Ze vzniklé směsi tvarujeme kuličky. 

Čokoládu rozehřejeme a namáčíme v ní kuličky. 

Necháme ztuhnout v lednici.

Poznámka: Při nákupu čokolády bychom měli pečlivě číst informace uvedené na jejím obalu, zda ne-
obsahuje stopy lepku a laktózy.

 nKešu ořechy můžeme vyměnit za vlašské či lískové ořechy nebo je společně namixovat.

 nSušené datle můžeme vyměnit za fíky nebo je společně namixovat.

 nKokosový olej můžeme nahradit máslem.

cca 15�ks (dle tvarované velikosti)  |  20 minut  |  nepečené  |

110�kcal / 464�kJ na porci

bílkoviny 2�g  |  sacharidy 6,6�g  |  tuky 8�g  |  vláknina 1,9�g

TIP

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

vhodné pro
celou rodinu

bez lepku bez 
laktózy
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SMART SHAKE
kakaový | s banánovou příchutí | s vanilkovou příchutí

Jedna porce pouze 205�kcal�/�864�kJ

Optimální náhrada vyváženého jídla s jednoduchou a rychlou 
přípravou a vynikající chutí, která nezatěžuje trávicí trakt a dodá 
energii. Je vhodný pro děti, sportovce, diabetiky i vegetariány 

a je bez lepku.

SMART SHAKE je s ohledem na své složení jedinečným přípravkem, který spolehlivě 
nahradí vyvážené jídlo. Přitom dodá organismu všechny potřebné živiny, vitaminy 
a minerální látky v optimálním poměru.

 nDodává potřebné živiny v ideálním poměru a kontroluje denní příjem energie. 
Díky vyváženému složení obsahuje optimální poměr makro a mikroživin.

 nMůže nahradit 1–2 vyvážená jídla.

 nUspokojí chutě a přitom zasytí a zažene hlad.

 nRychlá a snadná příprava.

 nPraktické balení umožňuje, že máte SMART SHAKE kdykoliv 
po ruce, ať už v práci, při cestování nebo na dovolené.
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Datlová kolečka s arašídovým máslem

Na těsto
 n 200�g sušených datlí

 n 100�g kokosové mouky

 n SMART SHAKE kakaový 
(1 odměrka)

 n 30�ml rostlinného mléka (sójové, 
mandlové, rýžové) (3–6 PL)

 n 20�ml kokosového oleje (2 PL)

 n špetka soli

 n 5�g prášku do pečiva 
(bezfosfátový) (½ ČL – 
čajové lžičky)

Na slepování koleček
 n 150�g arašídového másla 
bez přidaného cukru

Datle namočíme do vody a necháme je přes noc 
v lednici. Druhý den vodu slijeme a datle rozmixu-
jeme do podoby pasty. 

V míse smícháme mouku se SMART SHAKE, špet-
kou soli a práškem do pečiva. Postupně přidává-
me rozmixované datle, kokosový olej a po lžících 
mléko a vypracujeme těsto, které bude mít dobrou 
tvarovací konzistenci.

Na dobře pomoučeném válu vyválíme těsto na cca 
2–3mm tenkou placku a formičkou na linecké cuk-
roví vykrajujeme kolečka a skládáme na plech. 
Pečeme ve vyhřáté troubě na 150 °C asi 10 minut. 

Vychladlé sušenky slepujeme arašídovým máslem 
a skladujeme na chladném místě. 

Datlová kolečka jsou výborná už 2–3 dny po od-
ležení.

Poznámka: Při nákupu prášku do pečiva bychom 
měli pečlivě číst informace uvedené na obalu, zda 
neobsahuje stopy lepku.

 nMůžeme použít i jiné druhy mouky, 
např. pohankovou nebo špaldovou 
celozrnnou (obsahuje lepek).

 nPokud nemáme problém s laktózou, 
můžeme místo rostlinného mléka 
použít klasické polotučné kravské 
mléko.

cca 25�ks (dle tvarované velikosti)  |  60 minut + cca 12 hodin pro 

namočení datlí  |  pečené  |  85�kcal / 356�kJ na porci

bílkoviny 2,7�g  |  sacharidy 7,6�g  |  tuky 4,3�g  |  vláknina 2,4�g

TIP

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

vhodné pro
celou rodinu

bez lepku

www.svet-zdravi.cz



4H COMPLEX PROTEIN
s př í chutí  vanilky | kakaový

Jedna porce pouze 89�kcal�/�379�kJ

Proteinový nápoj pro ochranu svalové hmoty při hubnutí a pro 
její nárůst při silových sportech, který je vhodný pro děti od 12 

let, sportovce, diabetiky i vegetariány a je bez lepku.

4H COMPLEX PROTEIN je proteinový nápoj s vysokým obsahem bílkovin s postupným 
uvolňováním jednotlivých aminokyselin společně s enzymy, které zajistí jejich doplnění 
a přitom nezatíží zažívací systém. Je vhodný jak při redukci tělesné hmotnosti, tak při 
silovém cvičení, kdy podporuje nárůst svalové hmoty.

 nDodává organismu 
bílkoviny s postupným 
vstřebáváním.

 nChrání svalovou 
hmotu při hubnutí 
a podporuje její nárůst 
při silovém cvičení.

 nJe dobře stravitelný 
a nezatěžuje tak 
trávicí trakt. Zažene 
hlad a chuť na sladké.

 nRychlá a snadná 
příprava.

 nPraktické balení 
umožňuje, že máte 4H 
COMPLEX PROTEIN 
kdykoliv po ruce, ať už 
v práci, při cestování 
nebo na dovolené.
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Meruňkové kuličky s kokosem

 n 300�g sušených nesířených meruněk

 n 50�g kešu ořechů

 n 3 PL čerstvě vymačkané citrónové šťávy

 n 4H COMPLEX PROTEIN vanilka (2 odměrky)

 nmletý kokos a/nebo najemno rozdrcené pistácie na obalení

Meruňky zalijeme citrónovou šťávou a necháme uležet přes noc. 
Rozmixujeme je, přidáme rozdrcené kešu ořechy a 4 H COMPLEX 
PROTEIN a vypracujeme těsto. 

Z těsta vytvarujeme kuličky, které ihned obalíme v kokosu a/nebo pistáciích a dáme vychladit do lednice.

Místo 4 H COMPLEX PROTEIN vanilka můžeme použít kakaovou variantu.

cca 15�ks (dle tvarované velikosti)  |  30 minut  |  nepečené  |

90�kcal / 378�kJ na porci

bílkoviny 4�g  |  sacharidy 14,7�g  |  tuky 1,7�g  |  vláknina 5�g

TIP

zdroj 
bílkovin

zdroj 
vlákniny

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

vhodné pro
celou rodinu

bez lepku
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Linecké cukroví

 n 200�g celozrnné špaldové mouky

 n 100�g másla

 n 50�g medu

 n 1 žloutek

 n strouhaná kůra z půlky citrónu

 n kvalitní džem na slepení (rybíz, višně)

Máslo, žloutek, citrónovou kůru a rozpuštěný med utřeme do pěny 
a poté přidáme mouku. Vypracujeme vláčné těsto a necháme nejlépe 
přes noc odpočinout v lednici. 

Po vytažení z lednice necháme těsto chvíli povolit, vyválíme na cca 3�mm vysoký plát a formičkami 
na linecké cukroví vykrajujeme kolečka, srdíčka, hvězdičky apod. vždy v sudém počtu. 

Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C přibližně 10 minut. Upečené a vychladlé tvary slepujeme džemem.

Linecké cukroví uschováme v chladu alespoň týden, aby se rozleželo.

Mouku můžeme vyměnit za kokosovou, pohankovou či jinou bezlepkovou variantu.

cca 40�ks  |  60+ minut  |  pečené  | 18�kcal / 77�kJ na porci

bílkoviny 0,6�g  |  sacharidy 4,1�g  |  tuky 1,9�g  |  vláknina 0,5�g

TIP

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
celou rodinu
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 nJsou díky svému složení dobře stravitelné a nezatěžují trávicí trakt.

 nMají díky obsažené vláknině zvýšený sytící efekt a zahánějí tak pocit hladu.

 nJsou zdravou náhradou sladkého pečiva vhodnou 
k snídani či svačině s kávou nebo čajem.

 nJsou dalšími sušenkami tohoto složení spolu se slanými sýrovými 
SMART BREAK bez chemických přísad a palmových a ztužených tuků.

 nJejich praktické balení umožňuje, že máte sušenky kdykoliv 
po ruce, ať už v práci, při cestování nebo na dovolené.

SMART BREAK
sladké sušenky kokosové, kakaové nebo skořicové
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Tvarohovo-mascarponový 

dezert s jablky

 n SMART BREAK skořicové 
(100�g – cca 7 sušenek)

 n 400�g polotučného tvarohu 
(1,5 vaničky)

 n 250�g mascarpone (1 kelímek)

 n 20�g medu (2 PL)

 n 50�ml silného espressa

 n 20�ml amaretta nebo rumu

 n 15�g kakaa holandského typu (2 PL) 

 n½ lžičky perníkového koření nebo skořice

 n 150�g jablka (1 větší kus)

Uvaříme silné espresso, necháme trochu vychlad-
nout a přidáme do něj amaretto nebo rum. 

Vyšleháme tvaroh, mascarpone a med.  

SMART BREAK skořicové rozdrtíme.

Do šesti stejně velkých skleniček klademe na dno 
rozdrobené sušenky, které lehce pokapeme kávou 
s alkoholem. 

Další vrstvu bude tvořit tvarohovo-mascarponová 
směs a další najemno nastrouhané jablko.

Postup opakujeme až po okraj skleničky. 

Poslední vrstvou je tvarohovo-mascarponová směs 
kterou posypeme kakaem smíchaným s perníkovým 
kořením nebo skořicí.

Tvarohovo-mascarponový dezert s jablky necháme 
odležet v lednici alespoň přes noc.

6�ks  |  30 minut  |  nepečené  | 322�kcal / 1353�kJ na porci

bílkoviny 12�g  |  sacharidy 19�g  |  tuky 21�g  |  vláknina 3,3�g

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány
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SVÁTEČNÍ POLÉVKY
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Rybí vývar s fi lety

 n kapr o váze 3�kg (pokud je 
možnost, je lepší vařit tuto 
polévku z více druhů ryb jako 
je štika, sumec)

 n 250�g cibule (3–4 menší ks)

 n 100�g červené papriky (1�ks)

 n 50�g rajčat (1�ks)

 n 25�g sladké mleté papriky 
(2 PL)

 n nové koření (dle chuti)

 n celý pepř (dle chuti)

 n bobkový list (dle chuti)

 n sůl (dle chuti)

Rybu vykostíme, fi lety nasolíme a dáme do lednice 
odležet na 3–4 hodiny. 

Hlavu, ocas, jikry a kostru důkladně omyjeme 
a dáme do hrnce, do kterého nalijeme 1,5�l studené 
vody. Lehce osolíme, přidáme najemno nakrájenou 
cibulku, bobkový list, pepř, nové koření a vaříme až 
do vydatného vývaru (cca 5 hodin).

Vývar přecedíme do jiného hrnce, přidáme fi lety 
nakrájené na větší kusy (pozor, mohou v nich zůstat 
kosti), na kostičky nakrájenou papriku a rajčata 
a mletou papriku.

Polévku vaříme cca 15 minut, aby bylo maso měk-
ké, ale nesmíme ji míchat, aby se křehké maso 
nerozpadlo a zůstalo v polévce celé. Nejvhodnější 
přílohou je chléb, ideálně celozrnný.

Můžeme přidat i pálivou papriku, ale opa-
trně s ní – mohla by přebít chuť ryby. Jem-
ná pálivost dodá polévce výbornou chuť. 
Polévka má svěží středomořskou chuť a je 
výbornou obnovou klasické české rybí 
polévky.

4 porce  |  60 minut + 3–4 hodin na odležení + cca 5 hodin 

na vývar  |  333�kcal / 1400�kJ na porci

bílkoviny 35�g  |  sacharidy 8�g  |  tuky 17�g  |  vláknina 2�g

TIP

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
diabetiky

vhodné pro
sportovce

bez lepkuvhodné pro
celou rodinu

bez 
laktózy
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Hustá zeleninová polévka

 n½ kg brambor

 n 75�g cibule (1 středně velká )

 n 10�ml olivového oleje (1 PL)

 n 300�g mrkve (3–4�ks)

 n 100�g petržele (1 menší ks)

 n 150�g celeru (½ ks)

 n 250�g fazolí nebo cizrny

 n 1�l zeleninového vývaru 
(dle požadované hustoty 
lze tekutinu přidat)

 nmajoránka (dle chuti)

 n sůl (dle chuti)

 n pepř (dle chuti)

 n česnek (dle chuti)

Fazole nebo cizrnu namočíme přes noc do vody. Druhý den vodu slijeme a v nové vodě luštěninu uvaříme 
doměkka. Můžeme použít i luštěniny z konzervy, které musíme pořádně propláchnout studenou vodou.

Na oleji osmahneme cibulku nakrájenou nadrobno, přidáme na kolečka nakrájenou mrkev, celer a pe-
tržel a na kostky nakrájené brambory. Zalijeme vývarem a vaříme cca 20 minut. 

Přidáme uvařenou luštěninu a vaříme dalších cca 10 minut.

Polévku dochutíme solí, pepřem, majoránkou a prolisovaným česnekem.

Místo brambor můžeme použít dýni.

4 porce  |  45 minut  |  268�kcal / 1125�kJ na porci

bílkoviny 9,5�g  |  sacharidy 47�g  |  tuky 4,5�g  |  vláknina 10�g

TIP

zdroj 
vlákniny

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

bez lepkuvhodné pro
celou rodinu

bez 
laktózy
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SLAVNOSTNÍ VEČEŘE
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Kachní prso pečené s jablkem 

a batátové pyré

 n 500�g kachních prsou (4�ks)

 n 150�g jablka (1�ks)

 n 250�g batátů (2�ks)

 n 5�g česneku (1 stroužek)

 n 1�cm zázvoru

 n sůl (dle chuti)

 n pepř (dle chuti)

 n bylinky (dle chuti: 
oregano, tymián apod.)

Jablko rozkrojíme, zbavíme jádřinců 
a nakrájíme na menší kostičky. 

Kachní prsa omyjeme, osušíme 
a na straně s kůží vytvoříme ostrým 
nožem po celé délce zářezy asi půl 
centimetru od sebe, další zářezy 
provedeme napříč, aby vznikla jem-
ná mřížka. Kůže tak bude křupavá, 
zlatá a vypeče se z ní tuk. 

Maso po obou stranách osolíme, 
opepříme a posypeme jemně na-
sekanými nebo sušenými bylinka-
mi. Přimáčkneme je k masu a prsa 
položíme kůží na studenou pánev 
bez tuku. Zapneme vařič na plný 
výkon a opékáme 8–10 minut tak, 
aby kůže zezlátla a vypekl se tuk.

Přidáme kostičky jablek a opékáme 
vše společně ještě cca 2 minuty. 
Prsa otočíme a  opékáme spo-
lu s jablky ještě další 2–3 minuty. 

Do masa nepícháme, na otáčení 
použijeme pinzetu nebo obracečku. 

Opečené maso přendáme na pe-
káč kůží nahoru, zasypeme jablkem 
a dopečeme 8–10 minut v troubě 
předehřáté na 170�°C tak, aby maso 
zůstalo šťavnaté a nevysušené.

Upečená prsa vyjmeme z trouby 
a necháme ještě zhruba 10 minut 
odpočívat.

Batáty oloupeme a uvaříme v oso-
lené vodě doměkka, slijeme je a po-
norným mixérem připravíme hlad-
ké pyré. Pokud je pyré příliš husté, 
přilijeme trochu vody. Dosolíme 
dle chuti a přidáme jeden stroužek 
prolisovaného česneku a najemno 
nastrouhaný zázvor. 

Těsně před servírováním maso 
nakrájíme ostrým nožem šikmými 
řezy na plátky a podáváme s pe-
čeným jablkem a batátovým pyré.

4 porce  |  60+ minut  |  387�kcal / 1625�kJ na porci

bílkoviny 27�g  |  sacharidy 11�g  |  tuky 25�g  |  vláknina 2�g

zdroj 
bílkovin

bez lepku

vhodné pro
celou rodinu

bez 
laktózy
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Kapr s bramborami

 n 600�g kapra (4 fi lety)

 n 10�g česneku (2 stroužky)

 n 20�g másla (2 PL)

 n 10�ml olivového oleje (1 PL)

 n šťáva z 1 citrónu

 n sůl (dle chuti)

 n petrželka (dle chuti)

 n drcený kmín (dle chuti)

 n 600�g brambor

Porce kapra prosolíme, jemně potřeme česnekem a okmínujeme. 
Vložíme na pánev na rozehřátý olej a opečeme po obou stranách. 
Těsně před podáváním přelijeme rozehřátým máslem, pokapeme citrónovou šťávou a posypeme na-
sekanou petrželkou. 

Podáváme s vařenými bramborami.

Místo kapra můžeme takto připravit pstruha, candáta či jinou rybu.

4 porce  |  60 minut  |  381�kcal / 1600�kJ na porci

bílkoviny 37�g  |  sacharidy 24�g  |  tuky 16�g  |  vláknina 4�g

TIP

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
diabetiky

vhodné pro
sportovce

bez lepkuvhodné pro
celou rodinu

bez 
laktózy
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Salát s lososem

 n 200�g avokáda (1�ks)

 n 40�g červené šalotky (1�ks)

 n 200�g zeleného jablka 
(2 menší ks)

 n 10�ml olivového oleje (1 PL)

 n 10�g hrubozrnné hořčice (1 PL)

 n chilli (dle chuti)

 n 100�g baby špenátu

 nmalý svazek čerstvého 
koriandru

 n šťáva z ½ limetky

 n 200�g uzeného lososa

 n čerstvě mletý pepř

 n 10�g slunečnicových 
semínek

Avokádo, šalotku a jablko nakrájíme na malé kostičky a vložíme do větší mísy.

V menší míse smícháme olej, chilli, hořčici, nahrubo nasekaný koriandr a vymačkanou šťávu z limetky.

Přelijeme nakrájené ovoce a přidáme hrst umytých a usušených lístků baby špenátu. 

Salát doplníme kousky uzeného lososa, opepříme a posypeme slunečnicovými semínky, která můžeme 
předem na sucho opražit.

Poznámka: Avokádo je ovoce a je nejtučnější ze všech druhů. Obsahuje velké množství vitaminu B6 
a vitaminu E. Je vhodným zdrojem bílkovin a tuků pro ženy v těhotenství i pro kojící ženy. Zmírňuje 
ekzémy, a proto se hojně využívá nejen v kuchyni, ale i v kosmetice.

Pokud neupotřebíme avokádo celé, potřeme ho citrónovou šťávou a zabalíme do potravinové 
fólie, aby nezhnědlo a obsažené tuky v něm nezoxidovaly.

3 porce  |  20 minut  |  409�kcal / 1716�kJ na porci

bílkoviny 21�g  |  sacharidy 16�g  |  tuky 29�g  |  vláknina 6,7�g

zdroj 
vlákniny

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
diabetiky

vhodné pro
sportovce

bez lepkuvhodné pro
celou rodinu

TIP
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Lehký bramborový salát

 n 750�g brambor

 n kůra z 1 citrónu

 n šťáva z 1 citrónu

 n 10�g dijonské hořčice (1 PL)

 n 120�ml olivového oleje

 n sůl (dle chuti)

 n 50�g jarní cibulky 

 n petrželka (dle chuti)

Brambory uvaříme ve slupce doměkka (cca 12 minut), oloupeme a nakrájíme na drobné kostičky. 

Nastrouhanou citrónovou kůru prošleháme s citrónovou šťávou a hořčicí a poté postupně opatrně 
přiléváme olej. 

Zálivku promícháme s bramborami, přidáme nasekanou petrželku a nadrobno nakrájenou jarní cibulku 
a salát dle chuti osolíme.

Lehký bramborový salát podáváme vychlazený.

4 porce  |  20 minut  |  399�kcal / 1675�kJ na porci

bílkoviny 4,3�g  |  sacharidy 31�g  |  tuky 28�g  |  vláknina 4�g

vhodné pro 
vegetariány

bez lepkuvhodné pro
celou rodinu
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Špaldová vánočka

 n 400�g špaldové celozrnné 
mouky

 n 180�ml polotučného mléka

 n 100�g třtinového cukru

 n 120�g másla

 n 2 žloutky

 n 1 celé vejce na potření

 n 20�g droždí

 n špetka soli

 n 30�g rozinek

 n 40�g nasekaných mandlí

 n kůra z ½ citrónu

Připravíme kvásek z trochy vlažného 
mléka, 2 PL cukru a rozdrobeného 
droždí.

V míse utřeme změklé máslo, cukr 
a žloutky a přilijeme zbytek vlažného 
mléka. Přidáme kvásek, špetku soli 
a postupně přisypáváme prosátou 
mouku.

Do těsta zapracujeme citrónovou kůru, 
rozinky a polovinu nasekaných mandlí.

Vše promícháme a vypracujeme vláč-
né těsto, lehce jej poprášíme moukou 
a necháme minimálně hodinu kynout 
na teplém místě. Vykynuté těsto dáme 
na pomoučněný vál. Těsto by nemělo 
lepit, a tak můžeme přidat mouku.

Vypracované těsto rozdělíme na 9 stej-
ných dílů a vyválíme na stejně dlouhé 
válečky. Nejdříve upleteme ze 4 dílů 
spodní patro, poté ze 3 dílů druhé 
patro a ze 2 dílů vrchní patro.

Upletenou vánočku potřeme rozšle-
haným vejcem, posypeme zbylými 
mandlemi a necháme ještě chvilku 
dokynout.

Vánočku pečeme ve vyhřáté troubě 
na 190�°C prvních 15 minut, poté sní-
žíme teplotu na 170�°C a dopečeme 
(cca 30 minut).

 nPokud chceme vánočku 
bez lepku, můžeme 
použít některou 
bezlepkovou mouku, 
např. pohankovou. 
Konzistence těsta ale 
může být trochu jiná, 
než je uvedeno v tomto 
receptu.

 nPokud chceme vánočku 
bez laktózy, použijeme 
rostlinné mléko, např. 
mandlové nebo rýžové.

1 ks  |  30 minut  + kynutí  |  pečené  |  

3310�kcal / 13900�kJ na 1�ks vánočky

bílkoviny 99�g  |  sacharidy 392�g  |  tuky 146�g  |  vláknina 38�g

vhodné pro 
vegetariány

zdroj 
vlákniny

vhodné pro
celou rodinuTIP
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Houbový kuba

 n 100�g sušených hub

 n 1�l polotučného mléka

 n 300�g krup

 n 30�g másla (3 PL)

 n sůl (dle chuti)

 n 100�g cibule (2�ks)

 nmajoránka (dle chuti)

 n 1 ČL mletého kmínu

 n 5�g česneku (1 stroužek)

Houby namočíme do mléka alespoň hodinu před vařením. Pak je 
v tom samém mléku cca 5 minut povaříme a slijeme. 

Máslo rozdělíme na 3 díly. 

Kroupy propláchneme vodou. Část másla rozpálíme v hrnci a kroupy na něm krátce osmahneme. Pře-
lijeme vodou, lehce osolíme a uvaříme doměkka. 

Cibuli nakrájíme najemno a orestujeme v pánvi na másle, přidáme houby, kmín a asi 5 minut dusíme. 

Směs smícháme s uvařenými kroupami, přidáme prolisovaný česnek, majoránku a pepř, dosolíme a za-
pečeme v máslem vymazaném pekáčku ve vyhřáté troubě na 180 °C cca 20 minut.

Houby můžeme namočit i do vody a ve vodě je také povařit.

4 porce  |  30 minut + příprava hub  |  417�kcal / 1750�kJ na porci

bílkoviny 16�g  |  sacharidy 71�g  |  tuky 7�g  |  vláknina 10�g

TIP

zdroj 
bílkovin

zdroj 
vlákniny

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

vhodné pro
celou rodinu
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Proteinovo-ovesná štola

 n 100�g ovesných vloček

 n 4 H COMPLEX PROTEIN 
vanilka (30�g – 1+� odměrky)

 n 40�g kokosové mouky 
(mletého kokosu)

 n 1 ČL prášku do pečiva bez 
fosfátu

 n 1 vejce

 n 2 bílky

 n 50�g rozinek

 n 40�g sušených meruněk

 n 30�g mandlí

 n 1 ČL skořice

 n 1 PL strouhané 
pomerančové kůry

Ovesné vločky rozmixujeme na mouku. Meruňky nakrájíme nadrobno a mandle nasekáme. 

Všechny ingredience pak smícháme v hladké těsto a necháme cca 30 minut v teple odpočinout. 

Vytvarujeme štolu, přendáme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě na 160�°C 
přibližně 20–25 minut dozlatova.

Štolu uschováme při pokojové teplotě zhruba týden, aby se rozležela.

1�ks  |  90 minut  |  pečené  |  1934�kcal / 8120�kJ na 1�ks štoly

bílkoviny 60�g  |  sacharidy 154,5�g  |  tuky 56�g  |  vláknina 31,2�g

zdroj 
vlákniny

vhodné pro
celou rodinu

www.svet-zdravi.cz



VÁNOČNÍ NÁPOJE
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Jablkový sen

 n 4H COMPLEX PROTEIN kakaový (1 odměrka)

 n½ nakrájeného jablka

 n½ banánu (může být dle chuti, ½ banánu navýší 
energetický příjem o 240�kJ)

 n 250�ml polotučného kravského nebo rostlinného mléka

 n skořice (může být dle chuti)

 n 2–3 kostky ledu (může být dle chuti)

Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si upravíme dle potřeby zvýšením 
či snížením množství mléka (při navýšení 100�ml polotučného mléka se navýší energetický příjem 
o 198�kJ). Kdo má rád hodně ledové koktejly, může si přidat led i do sklenice. 

Poznámka: Jestliže trpíme nesnášenlivostí laktózy nebo rádi zkoušíme nové věci, jednou z možností 
je nahradit kravské mléko rostlinným nápojem. Na trhu existuje spousta alternativních nápojů vyrobe-
ných např. ze sóji, ořechů, rýže, kokosu aj. Při použití rostlinného nápoje se změní kalorická hodnota 
i výživové složení koktejlu.

TIP Jablka jsou bohatým zdrojem vlákniny pektinu. Jedno jablko obsahuje až 5�g vlákniny. Denní 
příjem vlákniny by měl být 20–30�g, proto je vhodné jablka pravidelně zařazovat do jídelníčku.

2 porce  |  5 minut  |  cca 686�kJ�/�163�kcal na porci

bílkoviny 14,4�g  |  sacharidy 18�g  |  tuk 2,4�g  |  vláknina 2,2�g

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

zdroj 
bílkovin

bez lepku

www.svet-zdravi.cz



vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
celou rodinu

zdroj 
vlákniny

vhodné pro
sportovce

bez lepku

Nápoj z červené řepy

 n 100�g červené řepy (1�ks)

 n 100�g mrkve (1�ks)

 n 100�g jablka (1 menší kus)

 n celá skořice

 n badyán

 n voda

Řepu uvaříme, oloupeme, nakrájíme na menší kostky a vložíme 
do smoothie makeru. 

Přidáme na kolečka nakrájenou mrkev a jablko zbavené jádřince. 

Vše společně rozmixujeme a nalijeme do hrnce. Pomalu všechno přivedeme k varu, přidáme skořici, 
badyán a podle požadované hustoty vodu. 

Těsně před tím, než se šťáva začne vařit, ji sundáme z plamene. Nápoj necháme trochu zchladnout 
a nalijeme do hrnečku.

1 porce  |  10 minut  |  cca 136�kcal / 570�kJ na porci

bílkoviny 3�g  |  sacharidy 30�g  |  tuk 1�g  |  vláknina 9�g

www.svet-zdravi.cz



Vánoční horké mléko

 n 500�ml mandlového mléka

 n 100�ml kokosového mléka

 n 20�g medu (2 PL)

 n 5�g mleté kurkumy (1 ČL)

 n½ ČL mletého zázvoru

 n½ ČL skořice

 n špetka drceného černého pepře

 n½ ČL vanilkového 
extraktu nebo 1 vanilkový 
lusk

 n špetka kajenského pepře

 n špetka strouhaného 
muškátového oříšku

Mandlové mléko a kokosové mléko nalijeme do hrnce a přivedeme 
k varu. 

Poté odstavíme a vmícháme med, veškeré koření kromě muškátového oříšku a vanilkový extrakt nebo 
semínka z vanilkového lusku, dobře promícháme a necháme chvilku louhovat. 

Rozlijeme do 4 hrnků a posypeme muškátovým oříškem.

Pokud nemáme mandlové mléko, použijeme kravské polotučné (nápoj již nebude bezlaktózový).

4 porce  |  10 minut  |  cca 60�kcal / 250�kJ na porci

bílkoviny 1�g  |  sacharidy 10�g  |  tuk 1,5�g  |  vláknina 0,5�g

TIP

Přejeme vám krásné vánoce a hodně štěstí 
v novém roce

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
celou rodinu

vhodné pro
sportovce

bez lepku bez 
laktózy
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