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ZDRAVÝ TANIER

TIP NA
POLIEVKU,
KTORÁ BY
NEMALA
V ZDRAVOM
MENU CHÝBAŤ

Čo by to bolo za sviatočné menu, keby v ňom chýbala
nejaká chutná a voňavá polievočka. Klasické verzie

tradičných sviatočných polievok bývajú často náročné
na kalórie, ale dnes už majú mnohé zdravšie a chutné
alternatívy. My vám jeden takýto zdravý polievkový

tip od foodblogerky Veroniky Čopíkovej alias Lenivej
kuchárky ponúkame.

PRE GENERALI BALANS PÍŠE

Zdravá sviatočná
hubová polievka
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Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

VERONIKA ČOPÍKOVÁ
foodblogerka Lenivá kuchárka

ZDRAVÝ TANIER

ZDRAVÁ SVIATOČNÁ
HUBOVÁ POLIEVKA

Počet porcií

Clock

3 porcie

Predpríprava
10 minút

Clock

Príprava
30 minút

Máte už premyslené, z akých receptov sa bude skladať

vaše sviatočné menu? U nás to už tradične vyhráva zemiakový šalát bez majonézy, hríbová polievka, kapustnica

a babičkina orechová torta. A o jeden z mojich tradičných

INGREDIENCIE

dot-circle

2 PL

olivového oleja

2 ks

strúčikov cesnaku

1 ks

jarnej cibuľky

1 ks

póru

250 g

húb (podľa vlastného výberu)

500 ml

zeleninového vývaru

100 ml

smotany na šľahanie

100 ml

bieleho suchého vína (môžete vynechať
a nahradiť vývarom)
soľ
čierne korenie
petržlen (na ozdobenie)

ozdravených receptov by som sa s vami chcela podeliť.

Vyskúšajte túto jednoduchú hubovú polievku, ktorá pozo-

stáva len z pár ingrediencií. Neobsahuje žiadnu zásmažku

a jej prípravu zvládnete hravo a bez stresu nielen počas
sviatkov, ale po celý rok.

—

Jarnú cibuľku a pór nakrájame na kolieska. Hríby (ja som použila hlivu a šampiňóny) nakrájame na menšie kúsky. V hrnci

zohrejeme olivový olej, pridáme prelisované strúčiky cesnaku,

kolieska jarnej cibuľky, póru a orestujeme. Pridáme hríby, osolíme, okoreníme a orestujeme dozlatista. Zalejeme bielym vínom
a redukujeme. Keď sa víno odparí, prilejeme vývar a povaríme

15 až 20 minút.

Na záver vmiešame smotanu na šľahanie a krátko povaríme.

Ak je to potrebné, dochutíme soľou a čiernym korením. Polievku rozdelíme do tanierov a ozdobíme nadrobno nasekaným

petržlenom.
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Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

3 ZDRAVÉ
RECEPTY
Z RÝB

Fazuľový
šalát s tuniakom
5

Živánska
z lososa

Kvalitné zdroje omega-3 mastných kyselín. Železo.
Vápnik. Horčík. Stále málo? Ryby vo všeobecnosti

patria k jedným z najhodnotnejších zdrojov vitamínu

D. Slováci však v rámci Európskej únie podľa štatistík

konzumujú na jedného obyvateľa najmenej rýb. Pritom
sladkovodných rýb sa u nás chová dostatok a rovnako

morské ryby či plody sú u nás ľahko dostupné. V snahe
zmeniť tento stav vám preto ako inšpiráciu nielen na

sviatočný stôl ponúkame 3 chutné a, čo je dôležité, aj

zdravé rybacie recepty, dva z morských rýb a jeden zo
sladkovodných.

Pstruh
v soľnej kruste

Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

FAZUĽOVÝ ŠALÁT
S TUNIAKOM

dot-circle Počet porcií
2 porcie

Clock

Predpríprava

Clock

24 hodín

Príprava
40 minút

Výskyt tuniaka pomaly klesá, a tak si ho treba z času na

čas dopriať. Jeho menej výrazná vôňa a chuť sa o to lepšie

kombinuje s rôznymi zložkami v strave. Ako v tomto šaláte,

INGREDIENCIE

ktorý je bežný najmä v stredomorskej kuchyni.

250 g

uvarenej fazule

1 ks

červenej cibule

2 PL

olivového oleja
celozrnný toastový chlieb
šťava z jedného citróna
hrsť petržlenovej vňate
soľ a čierne korenie

—

Fazuľu si namočte deň vopred, aby ste ju mohli na druhý deň

uvariť. Keď bude uvarená, sceďte ju a nechajte vychladnúť. Tuniaka nechajte cez sitko odkvapkať a rozdrobte ho na malé

kúsky. Cibuľu pokrájajte nadrobno. Všetky zložky zmiešajte

v jednej mise, osoľte, bohato posypte čerstvou petržlenovou
vňaťou a na záver okoreňte podľa vlastnej chuti. Na olivovom
oleji si opečte celozrnný toastový chlieb do chrumkava a jedzte

TIP PRE VÁS

k šalátu.
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Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

ŽIVÁNSKA
Z LOSOSA

Počet porcií
2 porcie

Clock

Predpríprava

Clock

20 minút

Príprava
50 minút

Lososa opláchnite pod studenou tečúcou vodou. Osušte, pokrájajte na menšie kocky a rozdeľte na dve porcie. Rúru dajte

rozohriať na 200 °C. Ošúpané zemiaky pokrájajte takisto na

menšie kocky a rozdeľte tiež na dve polovice. Prelisujte cesna-

INGREDIENCIE

300 g

filetu z lososa

200 g

zemiakov

3 ks

strúčikov cesnaku

2 ks

paradajok

5 PL

olivového oleja
citrónová šťava z 1/2 citróna
soľ a čierne korenie

kové strúčiky. Pripravte si dve vrstvy alobalu, na spodok každej

naložte porciu lososa a navrch a naň rovnaké množstvo zemia-

kov. Posypte soľou, korením, pridajte cesnak, zalejte olivovým

olejom a navrch položte čo najjemnejšie nakrájané paradajky.

Podľa chuti pridajte aj rozmarín. Nakoniec pokvapkajte citróno-

vou šťavou. Obe porcie dôkladne zabaľte, aby nevytekala šťava
a dajte na 50 minút piecť do rúry.

rozmarín (podľa chuti)

TIP PRE VÁS

dot-circle

Aj vy máte radi ten pocit, keď vám čerstvo napadnutý
sneh vŕzga pod nohami? Priznávame sa, že síce patríme
do kategórie teplomilných ľudí, ale radi si užijeme aj
pravú zimu. Priznajte sa teraz vy, kedy ste naposledy
vytiahli z pivnice ľadové korčule? Nuda? Tak vyskúšajte
niektorý z netradičných zimných športov. Na obľube naberá napríklad curling. A pre tých bláznivejších rozhodne
odporúčame snowkiting! A nezabudnite, koniec roka je
zároveň ideálnym časom na plánovanie dovoleniek na
nadchádzajúci rok.
Hanka a Jožko Orgonášovci, travelblogeri #cestujemespolu
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ZDRAVÝ TANIER

PSTRUH
V SOĽNEJ
KRUSTE

Počet porcií
4 porcie

Clock

Predpríprava
15 minút

Clock

Príprava
45 minút

O sladkovodné ryby nie je v našich končinách núdza a ich
príprava sa dá variovať na mnohé spôsoby. Aby chutili

trochu inak, môžete skúsiť pokojne aj experimentovať.

—
INGREDIENCIE

1 kg

pstruha (zbaveného vnútorností)

1 kg

morskej soli

1 ks

citróna

4 ks

strúčikov cesnaku

4 PL

pravého masla

2

bielky
čerstvý rozmarín
šalvia
tymian

Pstruha umyte a dôkladne usušte. Z bielkov ušľahajte tuhý sneh

a jemne premiešajte s celým množstvom soli. Vnútro ryby na-

plňte plátkami citróna a bylinkami. Medzitým dajte rozohriať

rúru na 180 °C. Na plech dajte polovicu množstva soľnej zmesi, na ktorú uložte rybu. Druhou polovicou soľnej zmesi rybu

zasypte, aby bola úplne pokrytá. Dajte pomaly piecť asi na 30

minút. Po polhodine plech vyberte, krustu rozbite a opatrne odstráňte. Navrch ryby poukladajte plátky masla a dajte piecť ešte

na 15 minút.

TIP PRE VÁS

dot-circle

Nemusíte mat hneď vypracovaný tréningový plán a cvičiť
vo fitku päťkrát týždenne. Stačí každý týždeň urobiť vo svojom živote malú zmenu. Napríklad začať chodiť viac pešo,
prestať si dávať cukor do kávy alebo ísť večer o niečo skôr
spať. V konečnom dôsledku sa malými zmenami môžete
dopracovať k tým naozaj veľkým.
Jana Earl, fitness trénerka a blogerka
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ZDRAVÝ TANIER

3 TIPY NA
ZDRAVŠIE
ŠALÁTY
K RYBE

Zvyk je železná košeľa a pri klasických vianočných

šalátoch to platí asi dvojnásobne. Skúste však tieto

sviatky vykročiť z vašej pohodlnej majonézovej zóny

a uvidíte, že vaše chuťové poháriky nebudú vôbec o nič
ukrátené. Naopak, presvedčíte sa, že zdravšie verzie

sviatočných šalátov sú výborné, ak máte po ruke zopár
dobrých receptov. Ak si predsa len ešte netrúfate,

urobte si dve verzie šalátu. Jeden klasický a jeden podľa jedného z mojich zdravých šalátových receptov.

PRE GENERALI BALANS PÍŠE

Batatový
šalát
9

Šalát zo
Cviklový šalát
stonkového
s údeným tofu
zeleru
Zdravé
recepty a tipy na zimné obdobie

NATÁLIA SPIŠIAKOVÁ

foodblogerka zo Zdravie na tanieri

ZDRAVÝ TANIER

BATATOVÝ
ŠALÁT

Počet porcií
4 porcie

INGREDIENCIE

dot-circle

Clock

Predpríprava
30 minút

250 g
1 ks
200 g
50 g
120 g

Clock

Príprava

Táto odľahčená verzia zemiakového šalátu je naozaj

15 minút
+ 60 minút
v chlade

verziou. Navyše sa fantasticky hodí k rybe či mäsku

batatov
jarnej cibuľky
sterilizovaného hrášku s mrkvou
sterilizovanej kukurice
sterilizovaných kyslých uhoriek

5 ks

plátkov vysokokvalitnej šunky bez éčiek

3 ks

vajec

jedinečná. Chuťou je takmer totožná s jeho klasickou
a je bez majonézy!

—

V jednom hrnci si vopred uvarte batat aj so šupkou. V dru-

hom zase 3 vajíčka. Do väčšej misy postupne vložte jarnú cibuľ-

ku nakrájanú na drobno a prepláchnutý sterilizovaný hrášok

s mrkvou aj kukuricou. Uhorky nakrájajte na drobné kocky a pri-

dajte do misy. Vajíčka uvarené na tvrdo nakrájajte na drobné kúsky, šunku nakrájajte na rezance a pridajte tiež do misy.

V menšej miske si pripravte zálievku. Do hustého bieleho jogurtu pridajte horčicu, olivový olej, sušený majorán, topinamburový

sirup (prípadne med či agáve), soľ a korenie a poriadne premie-

šajte. Pridajte k šalátu. Premiešajte a nechajte hodinu odstáť v
chlade.

10

Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

ŠALÁT ZO
STONKOVÉHO
ZELERU

Počet porcií
4 porcie

Clock

Predpríprava

Clock

25 minút

Príprava

Ak máte radi kontrastné intenzívne chute, tento šalát je

20 minút
+ 60 minút
v chlade

jabĺčkom, sladko-kyslými brusnicami a slaným výrazným

Šalát
INGREDIENCIE

dot-circle

2 ks

stoniek zeleru (dlhých asi 25 – 30 cm)

3 ks

šťavnatých jabĺk

40 g

sušených brusníc

40 g

vlašských orechov

60 g

čedaru (alebo iného tvrdého chuťovo
intenzívneho syru)
Zálievka

180 g

bieleho bio jogurtu

1 ČL

plnotučnej horčice

1 PL

panenského olivového oleja

1 PL

topinamburového sirupu (môžete
nahradiť medom alebo agáve)
soľ a korenie (podľa potreby)

11

Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

doslova explóziou chutí! Aromatický zeler so šťavnatým

syrom je zásahom do čierneho. Navyše fantasticky dopĺňa

jemnú chuť rýb. K vašej zimnej večeri to tak bude rozhodne skvelá voľba.

—

Stonky zeleru nakrájajte na drobné kolieska, jablká zbavené šupiek zase na kocky. Do misy pridajte brusnice, orechy nasekané
na väčšie kúsky a čedar nakrájaný na kocky.

V menšej miske si pripravte zálievku. K hustému bielemu jogurtu pridajte horčicu, olivový olej, topinamburový sirup (prípadne

med či agáve), soľ a korenie a dobre premiešajte spolu s in-

gredienciami z väčšej misy. Odložte do chladničky aspoň na
hodinu, aby boli chute pri podávaní už skvele prepojené.

ZDRAVÝ TANIER

CVIKLOVÝ ŠALÁT
S ÚDENÝM TOFU

Počet porcií
4 porcie

Clock

Predpríprava

Clock

30 minút

Príprava

Toto je doslova vitamínová bomba na tanieri. Tento šalát je

20 minút
+ 60 minút
v chlade

bou navyše pôsobí aj slávnostne. Rozhodne ním ohromíte

Šalát
INGREDIENCIE

dot-circle

250 g
80 g
2 ks
80 g

cvikly
údeného tofu
vajec (uvarených natvrdo)
sterilizovanej kukuričky
Zálievka

180 g

prírodného cottage syru

1 ČL

plnotučnej horčice

1 PL

panenského olivového oleja

1 PL

topinamburového sirupu
(môžete nahradiť medom alebo agáve)
soľ a korenie (podľa potreby)
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nielen zdravý, ale aj geniálne chutí. Svojou nádhernou farsvojich najbližších či známych.

—

Cviklu si vopred uvarte aj so šupkou. Nechajte ju vychladiť

a nakrájajte na drobné kocky. Je možné použiť aj sterilizovanú

cviklu, tú potom však dobre prepláchnite od zbytočnej soli

a cukru z nálevu. Vajíčka si tiež uvarte vopred. Do väčšej misy

postupne dajte nakrájanú cviklu, vajíčka nakrájané na drobno,

údené tofu nakrájané na drobné kocky a prepláchnutú sterili-

zovanú kukuricu.

Do menšej misky si pripravte zálievku zo syru cottage, horčice, olivového oleja, topinamburového sirupu (prípadne medu

či agáve), soli a korenia. Ingrediencie z oboch misiek dobre

premiešajte. Odložte do chladničky aspoň na hodinu a môžete
podávať.

ZDRAVÝ TANIER

3 ZIMNÉ
DOBROTY,
KTORÉ
MYSLIA AJ
NA ZDRAVIE

Zima je aj kvôli sviatkom vo všeobecnosti jedným

z najintenzívnejších období maškrtenia. Ako vraví aj

naša ambasádorka a fitness trénerka Jana Earl, výni-

močné dni či obdobia by sme si mali užívať a neľutovať.
Len sa potom treba opäť pomaly vrátiť do normálnej
zdravej stravovacej rutiny a k cvičeniu. Keď už však

dobroty, prečo si nedopriať ich chutné zdravšie verzie.
Nechajte si inšpirovať zdravými sladkými receptami,
ktoré pre vás pripravili naši foodblogeri.

PRE GENERALI BALANS PÍŠE

FITCLAN

Vegánske
perníčky
13

Perníková tortička
Škoricové koláčiky
s orechovo-ríbezs džemom a ovsenou
ľovou
náplňou
Zdravé
recepty
a tipy na zimné posýpkou
obdobie

špecialisti na výživu a fitness

NATÁLIA SPIŠIAKOVÁ

foodblogerka zo Zdravie na tanieri

ZDRAVÝ TANIER

VEGÁNSKE
PERNÍČKY

Počet porcií
podľa veľkosti
perníčkov

Clock

Predpríprava

Clock

30 minút

Príprava
35 minút

Rúru si predhrejte na 180 °C. V mlynčeku na kávu alebo mixéri

si rozomeľte ľanové semienka, presypte ich do misky a zalej-

te vodou. Nechajte 10 minút postáť. Zatiaľ si v mise zmiešajte

rozpustené maslo, cukor, agávový sirup a jablčný ocot. Pridajte

INGREDIENCIE

dot-circle

250 g

celozrnnej špaldovej múky

250 g

hladkej špaldovej múky

2 PL

mletých ľanových semienok

5 PL

prevarenej teplej vody

120 g

vegánskeho masla Alsan Bio

50 g

kokosového cukru

150 ml

agávového sirupu

2 PL

jablčného octu

4 ČL

perníkového korenia

1/2 ČL
1 ČL

kakaa
jedlej sódy
štipka soli

ľanovú zmes a znovu zamiešajte.

Zmiešajte múky, jedlú sódu, perníkové korenie, kakao a soľ.
Do sypkej zmesi pridajte tekutú zmes a začnite hniesť. Ja som

to robila ručne, nakoľko zmes je veľmi sypká a treba ju dobre

„rozmazávať“. Musíte sa obrniť dávkou trpezlivosti, ale nakoniec
sa vám z tejto zmesi určite podarí vytvoriť cesto na vynikajúce

vegánske perníčky.

Hotové cesto si vytvarujte do 3 menších guličiek. Nechajte ho

10 minút odpočívať, potom ho rovno rozvaľkajte a vykrajujte.
Odporúčam pracovať na silikónovej podložke, ide to naozaj
ľahko.

Prvú várku vykrojených perníčkov pečte približne 7 minút. Ďal-

šie várky už len 5 minút. Perníčky nechajte vychladnúť a usklad-

nite ich vo vzduchotesnej dóze. Budú mať skôr keksíkovú štruk-

túru.
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ZDRAVÝ TANIER

PERNÍKOVÁ TORTIČKA
S ORECHOVO-RÍBEZĽOVOU
NÁPLŇOU

Počet porcií
2 porcie

Clock

Predpríprava

Clock

70 minút

Príprava
40 minút

Toto je síce prácnejšia dobrota, ale všetka energia a láska,
ktorú do jej prípravy vložíte, sa vám stokrát vráti. Dôleži-

té je aj to, že tortička je pripravená zo surovín, ktoré sa

kamarátia aj s vaším zdravím. V neposlednom rade vám

Cesto
INGREDIENCIE

dot-circle

250 g
80 g
125 g
1 ČL
1

špaldovej celozrnnej múky
masla
perníkového korenia
vajce

Náplň

50 g
1 ČL
2

vlašských orechov
masla
celozrnnej špaldovej múky
vajcia
mrazené (alebo mrazom
sušené) ríbezle
strúhané mandle
(na posypanie a ozdobu)

15

dom.

—

trstinového práškového cukru

sušené fazuľky (ako záťaž)

120 g

príprava tejto pochúťky krásne sviatočne rozvonia celý

Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

Všetky ingrediencie dobre vymiešajte a hotovú zmes nechajte
odležať 1 hodinu v chladničke. Cesto po odležaní rozvaľkajte

a natlačte do foriem o priemere 13 cm. Na cesto do vnútra for-

my položte alobal so záťažou zo sušených fazuliek a dajte pred-

piecť na 160 °C na 15 minút.

Všetky ingrediencie dobre vymiešajte na hmotu krémovej konzistencie. Naplňte ňou pripravené cesto a navrch vtlačte ríbezle.
Pečte na 175 °C po dobu 25 minút. Pred servírovaním môžete,
ale nemusíte, posypať strúhanými mandľami.

ZDRAVÝ TANIER

ŠKORICOVÉ KOLÁČIKY
S DŽEMOM A OVSENOU
POSÝPKOU

Počet porcií

Clock

70 koláčikov

Predpríprava

Clock

40 minút

Príprava
15 minút

Viacerí z vás sa iste tešia na všakovaké vianočné dobroty,
ako aj na samotný proces pečenia, ktorého atmosféra

a vôňa k sviatkom neodmysliteľne patria. Pre tých z vás,

ktorí rozmýšľate viac vo fitness móde a zamýšľate sa
Cesto
INGREDIENCIE

dot-circle

200 g

celozrnnej špaldovej múky

50 g

mletých mandlí

60 ml

kokosového oleja

60 g

arašidového masla

80 ml

medu

1 ČL

kypriaceho prášku

1 ČL

škorice

1/2 ČL

mletého zázvoru

1/2 ČL

mletého kardamómu

1

vajce
Posýpka

50 g

celozrnnej špaldovej múky

25 g

trstinového cukru

10 g

jemných ovsených vločiek

15 g

arašidov

30 g

kokosového oleja
Na potretie

100 g
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jahodového džemu (ideálne bez cukru)

Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

aj nad tým, ako prepašovať do vianočného pečenia viac

zdravia, ponúkame jeden recept na zdravšie vianočné
dobroty.

—

Najskôr si pripravte cesto. Múku zmiešajte s mletými mandľami,

koreninami a kypriacim práškom. Prilejte tekutý kokosový olej,
med, arašidové maslo a vajíčko. Rukami vypracujte tuhé cesto,

ktoré zabaľte do potravinárskej fólie a dajte ho odležať na cca

20 minút do mrazničky. Zatiaľ si pripravte posýpku. K suchým
ingredienciám pridajte kokosový olej v tuhom stave a rukami

ho spojte so zvyškom surovín. Cesto si rozdeľte na 4 časti

a postupne ich rozvaľkajte na pomúčenej doske na hrúbku cca

3 milimetre. Nevaľkajte celé cesto v jednom kuse, potrhá sa.

Z cesta vykrajujte ľubovoľné tvary, ktoré ukladajte na plech vystlaný papierom na pečenie.

Džem rozmiešajte a štetcom natrite na vykrojené koláčiky. Posypte posýpkou a dajte piecť pri teplote 180 °C na cca 12 minút.

Koláčiky skladujte v uzatvorenej nádobe.

ZDRAVÝ TANIER

7 ZDRAVÝCH
JEDNOHUBIEK
NA OSLAVY
A SVIATKY

Mini mozzarella
špízy

Pečený
cícer

Diablove
vajíčka

Nastáva čas v roku, keď sme viac s rodinami a priateľ-

mi, je to však aj čas večierkov a firemných akcií. Všetci
vtedy jeme a pijeme viac, než by sme si možno želali.

Ako však prežiť sviatky tak, aby neboli príliš nezdravé?
Inšpirujte sa zopár zdravými a chutnými receptami na
malé jedlá, ktoré ocení celá rodina, ale aj návšteva či
priatelia.

Hruškové
pochúťky

PRE GENERALI BALANS PÍŠE

Lososové
jednohubky
17

Sladký
Mikuláš

Cviklová
nátierka

Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

JANA EARL

fitness trénerka a blogerka

ZDRAVÝ TANIER

MINI
MOZZARELLA
ŠPÍZY

Počet porcií
12 porcií

Clock

Predpríprava

Clock

5 minút

Príprava
10 minút

Na každú z 12 špajlí napichnite dve cherry paradajky, medzi ne

napichnite mini mozzarellku a pomedzi to vždy dva bazalkové

listy. Potom spolu rozmixujte balsamico a olivový olej a špízy

touto zmesou popolievajte.
INGREDIENCIE

24 ks

cherry paradajok

12 ks

mini mozzarella guličiek

24 ks

čerstvých bazalkových listov

2 PL

olivového oleja

2 PL

balsamica

12 ks

drevených špajlí

TIP PRE VÁS

dot-circle

Menej je viac. Častokrát si komplikujeme život úplne zbytočne. Toto platí aj pri zdravom životnom štýle. Nemusíte
striktne dodržiavať diétu a tým sa zbytočne stresovať
a zvyšovať tak riziko zlyhania. Stačí, ak sa budete držať
pravidla 80 - 20. 80 % zdravo a 20 % to, na čo máte chuť.
Nemusíte to ani preháňať s rôznymi doplnkami alebo
„zdravými“ výrobkami. Úplne stačí, ak si do stravy pridáte
to dobré, čo sa dá dopestovať aj v našom podnebí – cibuľu,
cesnak, mrkvu, petržlen, fazuľu a podobne. To iste platí
aj pri cvičení. Cvičiť každý deň a nedať telu priestor na
oddych je pre telo len zbytočným stresom, ktorý môže
v konečnom dôsledku zmariť výsledok nášho snaženia
a stanovené ciele.
Jana Earl, fitness trénerka a blogerka
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Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

PEČENÝ
CÍCER

Počet porcií

Clock

3 – 4 porcie

Predpríprava
12 hodín

Clock

Príprava
50 minút

Skvelý recept na zdravú maškrtu. Môžete pri ňom experi-

mentovať a ochutiť podľa vlastných preferencií. Je to skvelá náhrada za čipsy a podobné nezdravé maškrty. Navyše

má veľa živín a chutí naozaj výborne.

INGREDIENCIE

dot-circle

150 g

sušeného cíceru

2 PL

olivového oleja

1 ČL

mletej papriky

1 ČL

cesnakového prášku

1/2 ČL

soli

1/2 ČL

mletej čili papričky

—

Cícer dajte do misky s vodou a nechajte cez noc rozmočiť. Ke-

ďže sa zväčší jeho objem, uistite sa, že je miska dostatočne

veľká. Cícer opláchnite a potom ho osušte. Predhrejte rúru na
200 °C a pripravte si plech s papierom na pečenie. Zmiešajte

cícer s olejom a koreninami. Mal by byť nimi dostatočne pokrytý.

Pečte po dobu 30 - 40 minút, až kým je cícer chrumkavý. Na

záver môžete jemne pokvapkať limetkou alebo citrónom.
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Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

DIABLOVE
VAJÍČKA

Počet porcií

Clock

podľa počtu vajíčok

Predpríprava

Clock

15 minút

Príprava
10 minút

To, že vajíčka sú veľmi zdravé, určite nie je tajomstvom. Sú
plné živín, zdravých tukov a bielkovín. A grécky jogurt pri-

dá týmto chutným a zdravím maškrtám ešte viac bielkovín.

—
INGREDIENCIE

180 g
5 ks

bieleho (ideálne gréckeho) jogurtu
vajec (počet prispôsobte podľa počtu hostí)
soľ
korenie
mletá červená paprika
bylinky (podľa vlastnej chuti)

Vajíčka uvarené natvrdo rozkrojte na polovicu a lyžičkou vyberte

žĺtka do misky. Zmiešajte ich s bielym jogurtom (najlepšie gréckym), ochuťte soľou, korením, červenou paprikou a bylinkami.

Naneste zmiešanú zmes na rozkrojené bielka a troškou červenej
papriky posypte na ozdobu.

TIP PRE VÁS

dot-circle

Kedysi bola taká obyčaj, že k štedrej večeri si mali sadnúť
ľudia, ktorí si navzájom odpustili, nemali si tam sadať
pohnevaní. To bolo veľmi múdre. Počas roka sa veľmi
často stane, že aj v rodine príde k výmene názorov a je
veľmi dobré vedieť každému podať ruku, každého odprosiť
a spoločne sa v pokoji a harmónii počas sviatkov stretnúť.
Toto je taký zvyk, ktorý naši predkovia veľmi striktne dodržiavali a ja si myslím, že by ani nám nezaškodilo vziať si
z toho príklad a pomeriť sa so všetkými, ktorých sme mohli
v priebehu roka nejakým spôsobom uraziť alebo im iným
spôsobom ublížiť.
Katarína Nádaská, etnologička a historička
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Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

HRUŠKOVÉ
POCHÚŤKY

Počet porcií
podľa počtu
bagiet, či chleba

Clock

Predpríprava
10 minút

Clock

Príprava
5 minút

Bagetu alebo chlieb si nakrájajte na tenšie plátky, na to natrite,
resp. posypte syrom feta. Navrch naukladajte zopár tenkých

plátkov hrušky, posypte mierne opečenými a posekanými vlašskými orechmi a jemne polejte medom.

INGREDIENCIE

150 g

syru feta

2 ks

hrušiek

1 ks

čerstvej chrumkavej (špaldovej či celozrnnej)
bagety alebo chleba (podľa počtu hostí)
med
vlašské orechy

TIP PRE VÁS

dot-circle

Vianočné sviatky a kopec jedla? Hlavné je sa z toho
nezblázniť! Nebuďte však extrémisti. To znamená, že
nemusíte jesť na Štedrý deň pangasiusa na vode s brokolicou, no na druhej strane, sviatky nie sú ani výhovorka
na týždenné nutričné opustenie sa. Užite si dni pokoja
a nájdite si taký balans, ktorý vám funguje a je spojený
s cieľmi, ktoré máte.
Fitclan, tím špecialistov na fitness a výživu

21

Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

LOSOSOVÉ
JEDNOHUBKY

Počet porcií
12 porcií

Clock

Predpríprava

Clock

10 minút

Príprava
5 minút

Skvelé jednohubky napríklad na silvestrovský večer.
Rôzne chute sa v tomto recepte krásne dopĺňajú.

—

INGREDIENCIE

100 g

údeného lososa

2 ks

strúčikov cesnaku

1 ks

šalátovej uhorky

1 ks

pažítky alebo menšej klasickej cibuľky
polovica zrelého avokáda
citrónová šťava z 1/4 citróna

Uhorku najskôr dobre umyte a potom nakrájajte na plátky. Avokádo nakrájajte na malé kúsky, zmiešajte s roztlačeným cesnakom

a nadrobno nakrájanou polovicou cibuľky. Pridajte citrónovú šťa-

vu, soľ a korenie podľa vlastnej chuti. Vzniknutú zmes pravidelne

rozotrite na nakrájané uhorky. Údeného lososa tiež nakrájajte na

plátky a uložte úplne navrch. Posypte nasekanou cibuľkou a mô-

žete podávať.

TIP PRE VÁS

dot-circle

Dnes žijeme v dobe, v ktorej majú ľudia problém byť aj tých
pár sviatočných dní spolu. Sú rozlietaní a zrazu sa nevedia
stíšiť a vychutnať si prítomnosť partnera, partnerky či
svojich detí. Naopak, mnohí vorkoholici sa tešia na koniec
sviatkov, aby sa mohli opäť venovať svojej práci. Ľudia by
sa však mali snažiť nájsť vnútorný pokoj a naozaj si robiť
radosť a spríjemňovať si tých pár chvíľ, ktoré trávime všetci
spolu. Jednoducho si užívať prítomnosť blízkych a milovaných osôb. Na konci roka je na to priestor a mali by sme ho
využiť, lebo nikdy nevieme, čo nás v budúcnosti čaká.
Katarína Nádaská, etnologička a historička
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Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

SLADKÝ
MIKULÁŠ

Počet porcií
12 porcií

Clock

Predpríprava

Príprava

Clock

2 hodiny

15 minút

Vyšľahajte najemno všetky ingrediencie na citrónový krém. Nechajte ho vychladnúť v chladničke po dobu dvoch hodín.

Opláchnite jahody a odkrojte z každej listnaté konce tak, aby
ste ich mohli rovnomerne postaviť. Potom odkrojte končeky

Hlavná ingrediencia
INGREDIENCIE

2

šálky (každá po 250 ml) jahôd
Citrónový krém

80 g

rozmočených kešu orieškov

2 PL

vody (pridajte aj viac, ak je treba)

3 PL

agáve alebo medu

1/2 ČL
2 PL

tak, aby bol priestor na „klobúčik“. Odkrojené konce si však odložte, nevyhadzujte ich. Vložte citrónový krém do zdobiaceho

vrecka a pridajte malé množstvo zmesi na vrch jahôd ako tvár
a na to dajte odkrojené končeky jahôd ako čiapočky. Urobte tiež

z krému pár bodiek na tele jahody ako gombíčky a ďalšie bodky
na vrchu klobúka ako brmbolec. Nakoniec pridajte dve čierne
sezamové semienka ako oči. Podávajte ihneď alebo skladujte

v chladničke.

vanilkového extraktu
rozpusteného kokosového oleja
sezamové semienka
štipka soli
šťava z 1 bio citróna
kôra z 1 bio citróna
TIP PRE VÁS

dot-circle

Nielen do mikulášskych balíčkov, ale aj na stôl počas sviatkov dajte deťom, vašej polovičke či kolegom ako maškrty
najmä ovocie, orechy či domáce zdravé sušienky.
Ak neviete počas zimy odolať čokoláde, siahnite po
kvalitnej horkej alebo si vyrobte vlastnú. Buďte kreatívni
a starostlivo si vyberajte, čo položíte na váš slávnostne
prestretý stôl. A nečakajte na žiadne predsavzatia, začnite
sa zdravo stravovať a žiť tu a teraz!
Veronika Čopíková, foodblogerka Lenivá kuchárka
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Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

CVIKLOVÁ
NÁTIERKA

Počet porcií
6 - 8 porcií

Clock

Predpríprava

Clock

20 minút

Príprava
15 minút

Všetky prísady dajte do mixéra a rozmixujte. Ochutnajte a dochuťte soľou či korením, ak treba. Nakrájajte bagetu alebo

chlieb a potrite hotovou nátierkou. Posypte kozím syrom a podávajte s listom bazalky na každom kúsku chlebíka či bagety.

INGREDIENCIE

3 ks

uvarených (stredne veľkých) cviklí

2 ks

(roztlačených) strúčikov cesnaku

150 g

nastrúhaného parmezánu

150 g

upečených vlašských orechov
1/4 šálky olivového oleja
hrsť bazalkových listov
soľ a korenie (podľa chuti)
čerstvá bageta alebo chlieb
kozí syr (na posypanie)

TIP PRE VÁS

dot-circle

Ako naozaj posilniť imunitu v tomto kritickom zimnom čase? Z mojich skúseností, štúdia a vlastného
experimentovania odporúčam zaviesť zopár návykov
na posilnenie imunity. Keď zacítite, že na vás niečo ide,
nájdite si čas na pribrzdenie v práci a na spánok a pridajte extra vitamín C vo veľkých dávkach. Nesmiete však
prešvihnúť tú nábehovú fázu, lebo potom už môže byť
neskoro. Suplementujte aj kvalitný vitamín D3. Kľúčové je
telu dopriať oddych a ukľudnenie do stavu homeostázy,
v ktorej sa vie telo liečiť samo. Ak však neviete „vypnúť“
hlavu a uvoľniť sa hlbšie, proces regenerácie je výrazne
oslabený. Darmo budete ležať v posteli, ak vám hlavou
budú lietať stresy. Doplňte aj magnézium, ktoré je kritické
pre mozog. Vyskúšajte suplementovať jeden týždeň tri
tablety navečer a presvedčte sa sami o tom, čo aplikuje
každý pokročilý biohacker.
Dušan Plichta, bloger, biohacker a šéf Powerlogy
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Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

ZDRAVÉ
A VÝŽIVNÉ
SMOOTHIES
NA ZIMU

Smoothies sa v dnešných jedálničkoch stále tešia

veľkej obľube. Platí však staré známe, že s ničím to netreba preháňať. Diéty založené len na mixovanej strave

nie sú pre telo vhodné, nakoľko proces trávenia začína
už v ústach, a to hryzením potravy. Vypitím mixované-

ho nápoja plného živín sa síce zasýtite, nemal by však

nahrádzať bežnú stravu. Smoothies sú z môjho pohľa-

du vhodné ako doplnok stravy, keď potrebujete doplniť

živiny nárazovo. Vhodné sú pri väčšej fyzickej námahe.
Ak ste napríklad po dlhšej dobe začali cvičiť, môžete

do jedálnička smoothies smelo pridať. Odporúčam však
tieto zdravé mixy obmieňať, nenahrádzať nimi hlavné

jedlá a konzumovať ich skôr každý druhý deň. Pripravila som pre vás smoothies z dostupných surovín, ktoré
viete zohnať aj v zimnom období.

PRE GENERALI BALANS PÍŠE

Zelený
kolagénový
boost
25

Mrkvový
detox

Čokoládovo-mätový refresh

Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

DENISA LIPOVSKÁ
fitness blogerka

ZDRAVÝ TANIER

ZELENÝ
KOLAGÉNOVÝ
BOOST

Počet porcií
2 porcie

Clock

Predpríprava

Clock

10 minút

Príprava
5 minút

Tento mix je plný antioxidantov a vitamínov. Je ideálny, ak

sa potrebujete postaviť na nohy. Enzýmy obsiahnuté v ana-

náse navyše zlepšujú spaľovanie, takže mix pôsobí výborne aj na trávenie a priaznivo ovplyvňuje metabolizmus.

INGREDIENCIE

3 PL

citrónovej šťavy

250 g

bio špenátových listov

150 ml

kokosovej smotany

3 PL
1 PL

vanilkového proteínu
práškového kolagénu (môžete,
ale nemusíte pridať)
polovica ošúpanej uhorky

—

Všetky ingrediencie vložte do mixéra a vymixujte dohladka. Dochuťte cukrom podľa vlastnej chuti a môžete pridať práškový

kolagén, ktorý však mixujte už len na nízkych otáčkach. Proteínový prášok môžete použiť akýkoľvek bežne dostupný. Vrch

ozdobte semiačkami podľa vlastného výberu.

polovica zrelého avokáda
trstinový cukor (podľa chuti)

TIP PRE VÁS

dot-circle

V žiadnom prípade sa neukladajte na zimný spánok. Tuky,
ktoré nazbierate počas dlhých zimných večerov, na jar
často nestihnete zhodiť. Dopĺňajte vitamíny, minerály
a doprajte si ľahkú dobre stráviteľnú stravu s dostatkom
zeleniny, kvalitných bielkovín a rozumných sacharidov.
Ak navyše nabudíte svoje telo k aktivite a budete aj
v zime často chodiť do prírody a na čerstvý studený
vzduch,  nemusíte sa o svoju formu báť. Ak chcete zhodiť
nejaké tie kilečká aj počas zimy, musíte okrem prechádzok
aj aktívne cvičiť, plávať či robiť vhodné kardio a, samozrejme, obmedziť kalórie.
Denisa Lipovská, fitness špecialistka a blogerka
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Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

MRKVOVÝ
DETOX

Počet porcií
2 porcie

Clock

Predpríprava

Príprava

Clock

12 hodín

15 minút

Tento mix je perfektný pre vašu pokožku, hydratuje, dopĺňa
vitamíny a vracia vašej koži elasticitu a sviežosť, obzvlášť
ak doň pridáte aj kolagén.

—
INGREDIENCIE

100 g

ošúpanej a vopred namočenej mrkvy
(mrkvu namočte na noc do vody)

100 g

zrelého ananásu

1 ks

jablka

1 ks

pomaranča (v sezóne môžete
nahradiť či doplniť aj mangom)

1 cm

Všetky ingrediencie dajte do mixéra a prilievajte postupne vodu.
Alternatívne môžete použiť aj rastlinné mlieko bez výraznej chuti

– mandľové alebo ryžové. Pokiaľ túžite po sladšej chuti, pridajte aj trošku medu. Smoothies chutia lepšie mierne zachladené,
preto pridajte do mixéra aj pár kociek ľadu.

bio zázvorového koreňa

1/4 ČL

kurkumy

250 ml

vody (postupne prilievať)
med (na prípadné dosladenie)
2 – 3 kocky ľadu
TIP PRE VÁS

dot-circle

Otužovanie je najlepšou prevenciou na zimu. Viete o tom,
že je to zdravé a dobré, ale stále to odkladáte. Škoda!
Asi neviete, o koľko benefitov obnovy buniek, boja proti
zápalom a skutočného posilnenia imunity prichádzate.
Začnite aspoň každé ráno studenou minútkou v sprche po
teplej vode. A prestaňte sa babušiť. Dajte si čiapku a šál,
ale nie štyri vrstvy rolákov a zimných vetroviek. Verili by ste,
že oveľa viac platí výrok „vyzleč sa, lebo prechladneš” ako
tradičné presvedčenia posilňujúce strach zo zimy? Pre pokročilejších odporúčam naštudovať si otužovaciu metódu
Wima Hoffa od blogera MartinWay.
Dušan Plichta, bloger, biohacker a šéf Powerlogy

27

Zdravé recepty a tipy na zimné obdobie

ZDRAVÝ TANIER

ČOKOLÁDOVO-MÄTOVÝ
REFRESH

Počet porcií
2 porcie

Clock

Predpríprava

Clock

10 minút

Príprava
5 minút

Kakao je veľmi dobrým zdrojom magnézia a antioxidan-

tov. Kakaový prášok je najčistejšia forma kakaa, pri jeho

výbere však dbajte na kvalitu. Toto smoothie poslúži aj ako
sladká odmena, ak vás prepadne chuť na sladké. Dá sa

INGREDIENCIE

dot-circle

250 g
1,5 ks

bio špenátových listov
banánu

1 ks

zrelej hrušky (mäkkého typu)

2 PL

bio kakaového prášku

250 ml

mandľového mlieka
hrsť mätových listov (sparených)
trstinový cukor (na dochutenie)
2 – 3 kocky ľadu
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pripraviť aj bez mäty a cukru.

—

Všetky ingrediencie okrem mätových lístkov dajte do mixéra

a vymixujte. Mätu sparte tak, že ju prelejete vriacou vodou. Do-

chuťte trstinovým cukrom a ešte raz premixujte so sparenou

mätou. S mätou už zmes na vysokých otáčkach nemixujte veľ-

mi dlho.
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