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Vegetariánství je oblíbený výživový směr, který se vyznačuje vynecháním kon-
zumace masa a ryb. Některé podtypy či přísnější formy vegetariánství omezují 
i vejce, mléčné výrobky nebo med. Některé zase naopak povolují konzumaci ryb. 
Ať už je to jakkoliv, je skladba tohoto způsobu stravování převážně rostlinného 
původu.

Vegetariánské stravování může být zdraví prospěšné, je ale důležité nepodce-
ňovat skladbu takového jídelníčku a to především z hlediska složení bílkovin. 
Bílkoviny jsou tvořeny aminokyselinami, z nichž některé jsou esenciální, tedy tělo 
si je neumí samo vyrobit, a je tak nutné je přijímat ve stravě. Různé potraviny 
mají různé zastoupení aminokyselin, z nichž ta esenciální aminokyselina, které 
je relativně nejméně (zohledňuje se její množství v potravině k denní potřebě), 
je limitní a tím je celkové aminokyselinové skóre takové potraviny sníženo a ne-
může být považována za potravinu obsahující plnohodnotné bílkoviny. Přesto 
je možné i z rostlinné stravy sestavit pokrm, který bude obsahovat komplexní 
spektrum aminokyselin, a to kombinací různých potravin o rozdílném zastoupení 
aminokyselin v bílkovině.

Jako plnohodnotné potraviny z hlediska složení aminokyselin lze považovat 
mléčné výrobky. Dále jako velmi vhodný zdroj téměř plnohodnotných bílkovin 
mohou sloužit vejce.

K dosažení komplexního spektra aminokyselin v čistě rostlinné stravě je dobré 
kombinovat obiloviny, které jsou často chudé na lysin, s luštěninami, které mají 
lysinu dostatek, ale naopak mají obvykle jako limitní aminokyseliny methionin 
nebo tryptofan. Ty se zase vyskytují v dostatečném množství v obilovinách, a tak 
kombinací těchto dvou typů potravin může být pokrm z hlediska aminokyselino-
vého skóre komplexní. Při časové vytíženosti lze místo luštěnin použít například 
arašídy, které mají rovněž větší množství lysinu. Toho lze využít například v asijské 
kuchyni k přípravě chutných zeleninových směsí s rýží a arašídy.

Jak pracovat s kuchařkou?

Kuchařka obsahuje několik receptů na snídaně, obědy, večeře a svačiny, které si 
můžete nakombinovat nejen podle chuti, ale i podle toho, které potraviny jsou 
pro vás vhodné. Získáte tak návod k tomu, jak si připravit vyvážená a chutná 
vegetariánská jídla.
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Míchaná vejce na cibulce se sýrem, 

chlebem a zeleninou 

 n 110	g slepičích vajec (2	ks velikosti M)

 n 15	g cibule
 � šalotka
 � žlutá cibule

 n 5	ml tuku (1 ČL – čajová lžička)
 � řepkový olej
 � přepuštěné máslo (ghí)

 n sůl

 n pepř

 n 20	g sýru
 � 20% Eidam
 � parenica

 n 50	g chleba (1 plátek)
 � žitný
 � celozrnný
 � kváskový

 n 150	g zeleniny (lze kombinovat)
 � ředkvičky
 � salátová okurka
 � cherry rajčata
 � paprika

Do mísy rozklepneme vejce, osolíme, opepříme a pro-
šleháme. Na pánev dáme tuk a necháme rozpálit 
na středním stupni. 

Mezitím si nadrobno nakrájíme cibuli. Tu nasypeme 
na pánev a chvíli mícháme dozlatova. Poté přidáme 
vaječnou směs, lehce snížíme plamen a pomalu mí-
cháme. Těsně před koncem do směsi přimícháme sýr 
natrhaný na menší kousky. 

Míchaná vejce podáváme s umytou čerstvě nakráje-
nou zeleninou a plátkem chleba.

TIP
Při nesnášenlivosti lepku stačí použít jiný druh 
pečiva, například z pohankové, kukuřičné 
nebo rýžové mouky. 

Poznámka: Bezlepkové pečivo je lepší kupovat čerst-
vé v pekárně nebo si ho péct doma. V obchodech je 
sice k dostání trvanlivé bezlepkové pečivo, ale často 
je plné konzervantů a emulgátorů, což pro tělo není 
nejlepší volba. V mnoha případech také obsahuje de-
proteinovanou pšeničnou mouku, která může jedin-
cům alergickým přímo na pšenici (nejen na její složku 
lepek) značně ublížit.

1 porce  |  10 minut  |  snadné  | 382�kcal / 1606�kJ na porci

bílkoviny 23	g  |  sacharidy 31	g  |  tuky 18	g  |  vláknina 7	g

vhodné 
pro děti

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

zdroj 
vlákniny

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.
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Vločková kaše se zakysanou smetanou

 n 50	g vloček (lze nakombinovat)
 � ovesné
 � pšeničné
 � žitné
 � pohankové
 � quinoové

 n 200	ml mléka
 � polotučné kravské
 � sójové
 � mandlové
 � rýžové

 n 40	g 12% zakysané smetany 
(2 PL – polévkové lžíce)

 n 50	g ovoce (hrst)
 � maliny
 � borůvky
 � jahody

 n 10	g ořechů (1 PL)
 � lískové
 � makadamové
 � vlašské
 � mandle

Do malého hrnce vsypeme vločky, nalijeme mléko 
a dáme vařit. Při prvních bublinkách plamen stáhne-
me na malý a za stálého míchání vaříme do požado-
vané konzistence. 

Kaši přendáme do mísy, ozdobíme zakysanou sme-
tanou, umytým ovocem a nožem posekanými ořechy 
a podáváme.

Poznámka: Ovoce, i to drobné, je důležité před po-
užitím omývat. Pokud bylo pěstováno konvenčním 
způsobem, tak se na jeho povrchu mohou vyskytovat 
stopy postřiků. Pokud je v BIO kvalitě, může být po-
kryto zbytky hlíny, spadaných listů, mikroorganismů 
a jejich toxinů.

1 porce  |  10 minut  |  snadné  | 394�kcal / 1654�kJ na porci

bílkoviny 9,2	g  |  sacharidy 14,9	g  |  tuky 5,3	g  |  vláknina 2,9	g

vhodné pro 
vegetariány

zdroj 
vlákniny

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.
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Kváskový chléb se sýrovo-bylinkovou 

pomazánkou

 n 70	g kváskového chleba (1 větší plátek)

 n 100	g polotučného tvarohu

 n 30	g sýra
 � lučina
 � žervé
 � ricotta
 � buko

 n 10	g bylinek (hrst)
 � pažitka
 � bazalka
 � koriandr

 n pepř

 n 100	g zeleniny (lze nakombinovat)
 � rajče
 � paprika
 � ředkvičky

Nejdříve si nasekáme bylinky nadrobno. V míse pak 
smícháme tvaroh, sýr, bylinky a podle chuti pepř. 

Pomazánku namažeme na chleba podáváme s umy-
tou nakrájenou zeleninu.

Poznámka: Kváskový chléb je pro tělo velmi pro-
spěšný díky způsobu jeho výroby. Základem je totiž 
kvásek, který obsahuje zdraví prospěšné mikroorga-
nismy. Ty kromě pozitivního vlivu na zažívání také 
produkují aktivní látky, které chléb pomáhají přirozeně 
konzervovat. Proto také kváskový chléb vydrží čerstvý 
déle než chléb upečený z klasického droždí.

1 porce  |  5 minut  |  snadné  | 390�kcal / 1638�kJ na porci

bílkoviny 19	g  |  sacharidy 42	g  |  tuky 15	g  |  vláknina 5	g

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

vhodné 
pro děti

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány
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Chia pudink s ovocem

 n 40	g chia semínek (3 PL)

 n 40	g zdroje bílkovin (2 PL)
 � polotučný tvaroh
 � skyr

 n 120	ml mléka
 � polotučné kravské
 � kokosové
 � mandlové
 � rýžové

 n 100	g banánu (1 menší ks)

 n 50	g ovoce na ozdobu (lze nakombinovat)
 � jahody
 � maliny
 � hroznové víno
 � broskev
 � mango

V míse rozmačkáme vidličkou polovinu banánu a dru-
hou si schováme v ledničce na druhý den. Přidáme 
chia semínka, mléko a tvaroh nebo skyr a dobře 
promícháme. Mísu přikryjeme a necháme přes noc 
v ledničce. 

Druhý den pudink ozdobíme druhou polovinou ba-
nánu a umytým nakrájeným ovocem a podáváme.

Poznámka: Chia semínka patří mezi nové potravi-
ny a mezi takzvané „superfoods = superpotraviny“. 
Jejich schopností je vyvážený poměr živin, velké za-
stoupení vlákniny a tím i skvělá schopnost zasytit. 
Po namočení nabobtnávají a fungují i jako pojivo. 
Navíc se běžně používají ve velkém množství diet 
a výživových směrech.

1 porce  |  5 minut + chlazení přes noc  |  snadné  | 402�kcal / 1688�kJ na porci

bílkoviny 14	g  |  sacharidy 43	g  |  tuky 16	g  |  vláknina 16	g 

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

vhodné pro
sportovce

zdroj 
vlákniny

bez lepkuvhodné pro 
vegetariány
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Brokolicová pánev se žampiony 

a arašídy, rýže

 n 400	g růžiček z brokolice (z 1	ks brokolice)

 n 300	g zeleniny (lze nakombinovat)
 � mražené zelené fazolové lusky
 � mrkev
 � paprika
 � pak choi (čínské zelí)
 � cuketa

 n 120	g žampionů (6	ks)

 n 35	g cibule (1 malý ks)

 n 80	g vyloupaných nepražených nesolených 
arašídů

 n 30	ml oleje (3 PL)
 � olivový
 � řepkový
 � sezamový

 n 20	ml sójové omáčky (4 ČL)

 n 20	ml šťávy z citrusu (½ ks)
 � limetka
 � citron

 n 5	g zázvoru (cca 1cm kousek)

 n 240	g rýže
 � jasmínová
 � basmati
 � natural

 n sůl

 n pepř

Růžičky brokolice dáme do vroucí vody na 3 minuty 
povařit. Poté je scedíme a dáme na chvíli stranou. Ze-
leninu nakrájíme na tenké kousky, žampiony na plátky 
a cibuli na půlkolečka.

V hluboké pánvi rozpálíme olej, vložíme cibuli, tvrdší 
zeleninu a brokolici a za stálého míchání restujeme 
2 minuty. Poté lehce snížíme plamen, přidáme měkčí 
zeleninu a žampiony a za občasného promíchávání 
směs zahříváme 5 minut. 

V mezičase si jednoduše připravíme omáčku smí-
cháním sójové omáčky, citrusové šťávy a nadrobno 
nakrájeného zázvoru. 

Když už je směs hotová, lehce zvýšíme teplotu, přidá-
me arašídy a omáčku, rychle promícháme a stáhneme 
z plotny. 

Rýži uvaříme podle návodu na obalu.

Směs z pánve a rýži rozdělíme na 4 porce a podá-
váme.

Poznámka: Brokolice patří podle žebříčků mezi nej-
zdravější potraviny na světě. Obsahuje vysoké množ-
ství vlákniny, výborně zasytí a přitom má nízkou ener-
getickou hodnotu na hmotnostní jednotku. Právě 
díky vysokému obsahu vlákniny a také antioxidantů 
se o brokolici často hovoří v souvislosti s prevencí 
vzniku rakoviny tlustého střeva.

4 porce  |  40 minut  |  snadné  |  470�kcal / 1973�kJ na porci

bílkoviny 17	g  |  sacharidy 62	g  |  tuky 17	g  |  vláknina 10	g

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

zdroj 
bílkovin

zdroj 
vlákniny

vhodné pro 
vegetariány
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Dýňové curry s quinoou

 n 500	g dýně hokaido (1 malý ks)

 n 400	g luštěnin v konzervě (1 plechovka)
 � cizrna
 � bílé fazole
 � čočka

 n 10	ml tuku (1 PL)
 � řepkový olej
 � olivový olej
 � přepuštěné máslo (ghí)

 n 5	g chilli papriček (1	ks)

 n 30	g cibule 
 � žlutá cibule
 � šalotka
 � jarní cibulka

 n 5	g česneku (1 stroužek)

 n 2	g kurkumy (1 ČL)

 n koření (lze nakombinovat dle chuti)
 � 1	g mleté papriky (½ ČL)
 � 1	g skořice (½ ČL)
 � špetka mletého kmínu
 � 1 bobkový list

 n sůl

 n pepř

Luštěniny propláchneme vodou a necháme okapat. 

Dýni omyjeme, rozkrojíme napůl, zbavíme vnitřku 
se semeny a nakrájíme na kostičky o hraně zhruba 
1,5	cm. Dýně hokaido se nemusí loupat. 

V hrnci rozpálíme tuk a necháme na něm 1 minutu 
rozvonět koření kromě kurkumy a papriky.

Přidáme na kostičky nakrájenou cibuli, plochou nože 
rozmáčknutý česnek, kurkumu a lehce osolíme. 

Občas promícháme a po zesklovatění cibule vyndáme 
česnek a přidáme dýni, popřípadě mletou papriku 
a chilli papričku. Lehce podlijeme vodou, aby byla 
dýně z poloviny ponořená, přiklopíme pokličkou a ne-
cháme 10 minut dusit. 

Quinou uvaříme podle návodu na obalu. 

K dýni přidáme luštěninu a necháme dusit dalších 
5 minut. Curry po dovaření necháme 10 minut vy-
chladnout a poté ho zhruba z jedné třetiny rozmi-
xujeme tyčovým mixérem. Takto se vytvoří omáčka, 
kterou podle potřeby dochutíme solí a pepřem. 

Curry podáváme s uvařenou quinoou.

Poznámka: Quinoa je bezlepková obilovina známá 
jako merlík chilský. K dostání je ve více variantách. 
Kromě klasické bílé například i černá nebo červe-
ná. Její hlavní předností je vyšší obsah bílkovin než 
je tomu u obdobných potravin a také velmi dobrá 
schopnost zasytit.

2 porce  |  40 minut  |  snadné  |  454�kcal / 1905�kJ na porci

bílkoviny 19	g  |  sacharidy 63	g  |  tuky 14	g  |  vláknina 14	g 

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

bez lepkuzdroj 
bílkovin

zdroj 
vlákniny

vhodné pro 
vegetariány
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Celozrnný salát s koriandrem 

a granátovým jablkem

 n 120	g celozrnných obilovin
 � kuskus
 � bulgur
 � rýže

 n 250	g zeleniny (lze kombinovat)
 � lilek
 � cuketa

 n masová alternativa
 � 200	g tofu natural (1 balení)
 � 190	g uzeného tempehu (1 balení)
 � 200	g robi (1 balení)

 n 130	g granátového jablka (1	ks)

 n 20	ml šťávy z citrusu (½ ks)
 � citrón
 � limetka
 � menší pomeranč

 n 10	g čerstvého koriandru (hrst)

 n 10	ml oleje k tepelné úpravě (1 PL)
 � řepkový
 � olivový

 n 10	ml oleje k ochucení (1 PL)
 � extra panenský olivový
 � dýňový
 � lněný

 n sůl

 n pepř

Obilovinu uvaříme podle návodu na obalu. 

Zeleninu a masovou alternativu nakrájíme na kostičky, 
osolíme a necháme 10 minut odstát. Uvolněnou te-
kutinu vylijeme, popřípadě vysušíme např. papírovou 
utěrkou, a směs opečeme na oleji na pánvi, dokud 
nebude vše měkké a zlatavé. 

Granátové jablko opatrně vyloupeme.

Vychladlou obilovinu ochutíme ještě pepřem, citruso-
vou šťávou, olejem a nasekaným koriandrem. 

Nakonec přimícháme granátové jablko a směs zele-
niny a masové alternativy a podáváme.

TIP
Toto jídlo je vhodné jako oběd s sebou do kra-
bičky. Lze ho totiž jíst teplé i studené. Pokud 
nemáme rádi koriandr, použijeme jinou čerst-
vou bylinku (např. petržel).

2 porce  |  30 minut  |  snadné  |  493�kcal / 2072�kJ na porci

bílkoviny 23	g  |  sacharidy 55	g  |  tuky 18	g  |  vláknina 9	g

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

zdroj 
bílkovin

zdroj 
vlákniny

vhodné pro 
vegetariány
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Palačinky s krémovým špenátem

 n 50	g mouky (lze i kombinovat)
 � špaldová celozrnná
 � pohanková
 � ovesná
 � rýžová

 n 90	ml mléka
 � polotučné kravské
 � mandlové
 � sójové
 � ovesné

 n 50	g slepičích vajec (1	ks velikosti S)

 n 75	g čerstvého baby špenátu

 n 50	g čerstvého sýra
 � ricotta
 � lučina
 � čerstvý kozí sýr

 n 10	ml tuku (2 ČL)
 � řepkový olej
 � přepuštěné máslo (ghí)
 � kokosový olej

 n sůl

 n pepř

 n 100	g zeleniny k podávání (lze kombinovat)
 � rukola
 � cherry rajčata
 � paprika
 � ředkvičky

Smícháním mouky, mléka, vejce a špetky soli připra-
víme řídké těsto, které necháme chvilku odpočinout 
při pokojové teplotě. 

Mezitím na pánvi na lžičce tuku orestujeme špenát, 
dokud výrazně nezmenší svůj objem a nezměkne. 
Poté pánev odstavíme z plotny, přidáme sýr, přik-
lopíme pokličkou a necháme jej pomalu rozpustit. 
Vzniklou směs lehce osolíme a opepříme. 

Na čisté pánvi rozpálíme druhou lžičku tuku a z těs-
ta vytvoříme celkem 3 palačinky. Ty naplníme špe-
nátovou směsí a podáváme s umytou a nakrájenou 
čerstvou zeleninou.

Poznámka: Špenát je potravina s velmi nízkou ener-
getickou hodnotou a s vysokým obsahem řady mi-
nerálních látek a antioxidantů. Typická je jeho zelená 
barva, kdy například při přípravě smoothie stačí pou-
ze pár lístků, aby zbarvily sklenici nápoje.

1 porce  |  30 minut  |  snadné  |  478�kcal / 2006�kJ na porci

bílkoviny 22	g  |  sacharidy 53	g  |  tuky 19	g  |  vláknina 10	g

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

vhodné 
pro děti

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

zdroj 
vlákniny
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Zeleninový salát s tofu řízečky

 n 100	g salátu (lze kombinovat)
 � polníček
 � rukola
 � římský salát
 � ledový salát
 � hlávkový salát

 n 300	g zeleniny (lze kombinovat)
 � rajčata
 � mrkev
 � kedlubna

 n 200	g tofu natural (1 balení)

 n 55	g slepičích vajec (1	ks velikosti M)

 n 30	g neslazených kukuřičných lupínků

 n 40	g tvrdého sýra
 � parmezán
 � pecorino
 � gran moravia
 � čedar

 n 100	g bílého polotučného jogurtu
 � z kravského mléka
 � ze sójového mléka

 n 5	g hořčice (1 ČL)

 n 10	g čerstvých bylinek (hrst)
 � bazalka
 � pažitka
 � tymián
 � koriandr

 n sůl

 n pepř

Nejprve si rozehřejeme troubu na 180 °C. 

Kukuřičné lupínky uzavřeme do sáčku, pomocí vá-
lečku rozdrtíme, nasypeme do mísy a přidáme k nim 
část jemně nastrouhaného sýru. 

Do druhé mísy rozklepneme vejce a prošleháme. 

Tofu rozkrojíme podélně na dvě poloviny a každou 
z nich ještě rozřízneme příčně na další dvě poloviny. 
Osolíme, obalíme ve vajíčku a nakonec v lupínkách 
se sýrem. Obalené kousky přendáme na plech vylo-
žený pečicím papírem a dáme péct do trouby vyhřáté 
na 180 °C na 15 minut. 

Mezitím si připravíme salát tak, že na dva talíře 
rozprost řeme salátové listy a poklademe nadrobno 
nakrájenou zeleninou. Dresink připravíme smícháním 
jogurtu s hořčicí, nadrobno nasekanými bylinkami 
a podle chuti solí a pepřem. 

Upečené řízečky navršíme na salát, přidáme dresink, 
ozdobíme zbylým nastrouhaným sýrem a podáváme.

TIP
Zeleninové saláty jsou ideální volbou k veče-
ři. Dají se jíst doma nebo i zabalit s sebou 
do krabičky. Díky silnému zastoupení zeleni-
ny obsahují mnoho vitaminů, minerálních 
látek a vlákniny. Dobré je přidat i zdroj kva-
litních bílkovin a pokud je salát konzumován 
jako oběd, tak je vhodné zvýšit i množství 
komplexních sacharidů.

2 porce  |  30 minut  |  snadné  |  401�kcal / 1686�kJ na porci

bílkoviny 31	g  |  sacharidy 30	g  |  tuky 18	g  |  vláknina 6	g

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

vhodné pro 
diabetiky

vhodné 
pro děti

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

nízký GI bez lepkuzdroj 
bílkovin

zdroj 
vlákniny
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Zelenina zapečená se sójovou směsí

 n 300	g zeleniny k naplnění
 � 1 střední cuketa 
 � 1 lilek
 � 2 papriky

 n 80	g sójového granulátu

 n 500	ml zeleninového vývaru

 n 150	g rajčat

 n 100	g zeleniny do náplně (lze kombinovat)
 � karotka
 � řapíkatý celer
 � petržel kořen
 � celer (bulva)

 n 20	ml olivového oleje (2 PL)

 n 25	g cibule
 � šalotka
 � žlutá cibule
 � jarní cibulka

 n 5	g česneku (1 stroužek)

 n 1	g sušené bazalky (½ ČL)

 n sůl

 n pepř

 n sýr na zapečení
 � 40	g parmezánu
 � 60	g Eidamu
 � 60	g mozzarelly

Příloha

 � 180	g brambor (1 větší ks)
 � 60	g celozrnného kuskusu
 � 60	g rýže natural

Troubu předehřejeme na 180 °C. 

Sójový granulát nasypeme do horkého vývaru a ne-
cháme nasát tekutinu cca 10 minut. 

Mezitím si zeleninu, kterou plánujeme naplnit, podélně 
rozkrojíme na dvě poloviny a pomocí lžíce vydlabeme 
její střed, který dáme stranou. 

Zeleninu do náplně a cibuli nakrájíme na kostičky 
nebo nahrubo nastrouháme a česnek plochou nože 
rozmáčkneme. 

V pánvi rozpálíme olivový olej a opečeme na něm 
za občasného míchání cibuli spolu s česnekem a zele-
ninou do náplně dozlatova. Přidáme rajčata, nakrájený 
střed plněné zeleniny, bazalku, sůl, pepř a necháme 
5 minut pod pokličkou dusit. Poté přidáme scezený 
a vyždímaný granulát a dusíme dalších 5 minut. 

Směsí naplníme zeleninu, vršek posypeme nahrubo 
nastrouhaným sýrem a dáme na 15 minut zapéct 
do předem vyhřáté trouby. 

V průběhu zapékání si připravíme přílohu a podává-
me společně.

Poznámka: Sója je levný a významný rostlinný zdroj 
bílkovin, ale kvůli obsahu antinutričních látek, fyto-
estrogenů a goitrogenů se ji nedoporučuje konzumo-
vat příliš často a dávat přednost spíše její fermento-
vané podobě. Sójových náhražek masa a mléčných 
výrobků je celá řada, je ale lepší zařazovat mimo sóji 
i jiné rostlinné alternativy živočišných produktů. Není 
nutné se jí ale vyhýbat.

2 porce  |  45 minut  |  snadné  |  388�kcal / 1628�kJ na porci

bílkoviny 32	g  |  sacharidy 38	g  |  tuky 12	g  |  vláknina 10	g

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.
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Zeleninový krém s cizrnovými 

a tofu krutony

 n 120	g brambor (1 střední ks)
 � klasická brambora
 � batáta

 n 600	g zeleniny (nakombinovat dle chuti 
nadrobno nakrájenou cibuli)

 � mrkev
 � petržel
 � cuketa
 � pórek

 n 50	g cibule
 � šalotka
 � žlutá cibule

 n 20	ml tuku (2 PL)
 � řepkový olej
 � olivový olej
 � přepuštěné máslo (ghí)

 n 200	ml mléka
 � plnotučné kravské
 � sójové
 � ovesné

 n 400	g cizrny z konzervy (1 plechovka)

 n 200	g tofu natural (1 balení)

 n 3 bobkové listy

 n 4	g kurkumy (2 ČL)

 n 20	ml šťávy z citrónu (½ ks)

 n 10	g čerstvých bylinek (hrst)
 � petrželka
 � koriandr
 � libeček

 n sůl

 n pepř

Rozehřejeme si troubu na 180 °C. 

V hrnci rozpálíme lžíci tuku, na kterém orestujeme 
cibuli a pórek nakrájený na kolečka. Mezitím si nakrá-
jíme bramboru a kořenovou zeleninu na kostky cca 
2×2	cm a přidáme k pórku a cibuli. Nakonec nakrájíme 
na kostky i měkčí zeleninu a přidáme do směsi. 

Když už je zelenina lehce opečená, přidáme lžičku 
kurkumy, bobkový list, sůl a pepř, zalijeme horkou 
vodou, aby všechny kousky byly ponořené, a nechám 
vařit přibližně 20 minut, dokud není veškerá zelenina 
měkká. 

Během vaření zeleniny smícháme v míse proplách-
nutou a osušenou cizrnu s tofu nakrájeným na 1	cm 
kostičky, druhou lžící tuku a druhou lžičkou kurkumy. 
Směs vysypeme na plech vyložený pečicím papírem 
a pečeme do zezlátnutí v předem vyhřáté troubě. 

Po uvaření zeleniny necháme obsah hrnce lehce vy-
chladnout, přidáme bylinky a rozmixujeme tyčovým 
mixérem. Přimícháme mléko s citrónovou šťávou, 
promícháme a podle potřeby dochutíme. 

Polévku podáváme posypanou cizrnovými a tofu 
krutony.

Poznámka: Koření kurkuma, nebo také indický šafrán, 
je vlastně usušený a rozemletý oddenek kurkumov-
níku dlouhého. Typickou a na první pohled viditelnou 
vlastností kurkumy je žlutá barva. Je známá jako sou-
část kari koření nebo se s ní můžeme setkat v dnešní 
době již populárním nápoji „Golden milk“ neboli zla-
té mléko. Kurkuma je čím dál tím více populárnější 
především díky svým protizánětlivým vlastnostem. 
Patří také mezi přírodní antibiotika s protibakteriálním 
i protivirovým účinkem. Obecně přispívá k podpoře 
imunity a působí preventivně proti řadě onemocnění.

4 porce  |  30 minut  |  snadné  |  345�kcal / 1448�kJ na porci

bílkoviny 19	g  |  sacharidy 39	g  |  tuky 12	g  |  vláknina 18	g

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

vhodné pro 
vegetariány

nízký GI
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Zeleninové placičky 

a bramborovo-celerová kaše

 n 250	g zeleniny
 � cuketa
 � květák
 � brokolice
 � mražená zeleninová směs s hráškem

 n 100	g tofu natural

 n 110	g slepičích vajec (2	ks velikosti M)

 n 40	g mouky (4 PL)
 � pohanková
 � špaldová celozrnná
 � rýžová

 n 25	g cibule
 � šalotka
 � žlutá cibule
 � jarní cibulka

 n 1	g majoránky (½ ČL)

 n 10	ml tuku (1 PL)
 � řepkový olej
 � kokosový olej
 � olivový olej
 � přepuštěné máslo (ghí)

 n 60	g brambor (1 menší ks)

 n 250	g celeru (½ bulvy)

 n 5	g másla (1 ČL)

 n 100	ml mléka
 � polotučné kravské
 � ovesné
 � sójové

 n 10	g čerstvé petrželky (hrst)

 n sůl

 n pepř

Na plotnu dáme ve větším hrnci vařit vodou. Bram-
bory s celerem očistíme a nakrájíme na kostky, které 
pak vložíme do vroucí osolené vody a necháme vařit 
cca 15 minut do změknutí. 

Zeleninu na placičky si musíme upravit na malé kous-
ky. Cuketu nastrouháme najemno, jinou zeleninu roz-
mixujeme v mixéru. Zeleninu lehce osolíme a nechá-
me chvilku ležet. 

Mezitím nahrubo nastrouháme i tofu a cibulku nakrá-
jíme na kostičky. V míse rozšleháme vidličkou vejce 
s trochou soli a pepře a majoránkou. Poté k vaječné 
směsi přidáme mouku a dobře prošleháme. 

Ze zeleniny vymačkáme přebytečnou tekutinu a spo-
lu s tofu a šalotkou také přidáme k vaječné směsi. 
Vše dobře promícháme, aby se vše spojilo v těstíčko. 
V případě, že je těsto příliš husté, přilijeme maličko 
vody. Pokud se zdá být příliš řídké, tak přidáme tro-
chu mouky. 

Z těsta pak tvoříme placičky a opékáme na rozehřá-
tém tuku na pánvi přibližně 2 minuty z každé strany. 

Uvařené brambory s celerem slijeme, přidáme mléko 
a máslo, vrátíme na plotnu a necháme ještě chvilku 
zahřát. Pak směs nahrubo rozmačkáme a poté vyšle-
háme robotem nebo metlou na kaši. 

Na talíři ozdobíme kaši nasekanou petrželkou a po-
dáváme s placičkami.

TIP
Stejně jako můžeme vyzkoušet různé variace 
placiček, tak lze vyzkoušet i další kombinace 
kaše. Místo celeru lze použít i kořenovou pe-
tržel, dýni nebo brokolici.

2 porce  |  30 minut  |  snadné  |  399�kcal / 1677�kJ na porci

bílkoviny 21	g  |  sacharidy 40	g  |  tuky 18	g  |  vláknina 7	g

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

vhodné 
pro děti

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

bez lepku
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Chléb s pomazánkou z červené čočky

 n 200	g chleba (4 plátky)
 � žitný
 � celozrnný
 � pohankový

 n 10	ml tuku (1 PL)
 � řepkový
 � kokosový
 � olivový
 � přepuštěné máslo (ghí)

 n 100	g zeleniny do pomazánky
 � celer
 � mrkev
 � petržel

 n 80	g červené čočky

 n 20	g jarní cibulky (1	ks)

 n 10	ml citrónové šťávy (1 PL)

 n sůl

 n pepř

Červenou čočku propláchneme a dáme vařit v oso-
lené vodě přibližně 15 minut do změknutí. 

Bílou část jarní cibulky nakrájíme na kolečka a ores-
tujeme na pánvi na tuku. 

Přidáme najemno nastrouhanou zeleninu a opékáme 
do změknutí. 

Směs dobře promícháme s čočkou a ochutíme citró-
novou šťávou, solí a pepřem. 

Na plátky chleba namažeme pomazánku, ozdobíme 
zelenou částí jarní cibulky nakrájenou na tenká ko-
lečka a podáváme.

TIP
Červená čočka je jediná luštěnina, která se ne-
musí dopředu namáčet. Nemá tak pevnou 
slupku a je také lépe stravitelná. Uvařená je 
během chvilky a hodí se tak ideálně na pří-
pravu pokrmů s sebou do krabiček, salátů 
nebo právě do pomazánek. Výborná je také 
zeleninová polévka s červenou čočkou a ra-
jčaty.

4 porce  |  30 minut  |  snadné  | 218�kcal / 916�kJ na porci

bílkoviny 9	g  |  sacharidy 38	g  |  tuky 3	g  |  vláknina 6	g 

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

zdroj 
vlákniny

vhodné 
pro děti

vhodné pro 
vegetariány
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Mangovo-jogurtový koktejl

 n 250	g zralého manga (1	ks)

 n 150	g polotučného bílého jogurtu
 � z kravského mléka
 � sójový
 � mandlový

 n 200	ml mléka
 � polotučné kravské
 � mandlové
 � kokosové
 � rýžové

Mango zbavíme slupky a spolu s jogurtem a mlékem 
dáme do mixéru, rozmixujeme dohladka, nalijeme 
do sklenic a podáváme.

Poznámka: Mango je druh exotického ovoce typic-
ký především pro Asii a Austrálii. V těchto zemích 
se pěstuje mnoho odrůd a každá chutná trochu jinak. 
Největší plody mohou vážit i přes kilogram. Mango 
je výborným zdrojem vitaminů A, C a beta-karotenu.

2 porce  |  5 minut  |  snadné  | 166�kcal / 698�kJ na porci

bílkoviny 7	g  |  sacharidy 24	g  |  tuky 5	g  |  vláknina 2	g 

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

nízký GIvhodné 
pro děti

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

bez lepku
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Ovoce se skořicovým dipem

 n 150	g ovoce
 � jablko
 � hruška
 � švestky

 n 50	g bílého mléčného výrobku (lze 
kombinovat)

 � tvaroh
 � skyr
 � ricotta
 � řecký jogurt

 n 8	g sladidla (1 ČL, není nutné)
 � med
 � čekankové sladidlo

 n špetka skořice

Mléčný výrobek utřeme s medem a skořicí a podá-
váme k ovoci nakrájenému na měsíčky.

Poznámka: Skořice je koření, které evokuje sladkou 
chuť, a tak se hodí použít i v případech, že máte chuť 
na sladké a sladit nechceme nebo nemůžeme. Pozitiv-
ně ovlivňuje trávení a je také přírodním antibiotikem.

1 porce  |  5 minut  |  snadné  | 166�kcal / 698�kJ na porci

bílkoviny 6	g  |  sacharidy 24	g  |  tuky 2	g  |  vláknina 4	g

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

vhodné pro 
diabetiky

nízký GIvhodné 
pro děti

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

bez lepku

www.svet-zdravi.cz





Zlaté mléko

 n 200	ml mléka
 � polotučné kravské
 � mandlové
 � kokosové
 � sójové

 n 2	g kurkumy (1 ČL)

 n 1	g skořice (½ ČL)

 n špetka pepře

 n 8	g sladidla (1 ČL, není nutné)
 � med
 � čekankové sladidlo

 n k ochucení (špetka)
 � vanilka
 � chilli

 n 5	ml tuku (1 ČL)
 � kokosový olej
 � přepuštěné máslo (ghí)

Mléko spolu s kořením a tukem rozehřejeme v hrnci, 
aby se směs ohřála a vše se spojilo. 

Nalijeme do hrnku, přidáme dle chuti sladidlo a po-
dáváme.

TIP
Tento populární nápoj je výborný především 
v podzimních a zimních měsících, jelikož kur-
kuma a skořice působí preventivně proti vzni-
ku řady onemocnění. Navíc zahřeje. Kokoso-
vý olej dodá lahodnou chuť.

1 porce  |  5 minut  |  snadné  | 154�kcal / 648�kJ na porci

bílkoviny 7	g  |  sacharidy 18	g  |  tuky 6	g  |  vláknina 0	g

Uvedené energetické hodnoty jsou orientační. Přesná hodnota záleží na výběru ingrediencí.

vhodné pro 
diabetiky

nízký GIvhodné 
pro děti

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

bez lepku
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