
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Snídaně crumble s jablky jogurt, ovoce 

• Dospělí: žitný chléb

• Děti: běžné pečivo

pomazánka z makrely – video 
recept z minulého týdne, zelenina

• Dospělí: žitný chléb

• Děti: běžné pečivo, máslo

makovec/jablko tvarohová pomazánka s mrkví a 
ořechy

• Dospělí: žitný toast 

• Děti: běžný toast

vaječná pomazánka s avokádem, 
papriky

• Dospělí: žitný chléb

• Děti: běžné pečivo

žervé s bylinkami, ovoce

• Dospělí: žitný chléb

• Děti: běžné pečivo

Svačina 
pro děti

banánová pomazánka z neděle, 
loupák

šunka, chléb, zelenina a jablko
pomazánka z makrely, chléb, 
jablko

toast se sýrem a šunkou, rajče makovec, jablko jogurtové mléko koláč

Oběd venkovské lečo hrachová kaše s pečenou 
zeleninou 

• Děti: pečivo

½ květákové polévky s opečenou 
slaninkou, žitný chléb, ovoce 

rybí filé, zeleninový salát cibulačka se sýrem, žitný chléb, 
jablko 

kuřecí paličky, mrkve a kapusta 
dušené na přepuštěném másle 

segedínský guláš, žitný chléb

• Děti: knedlík

Svačina 
pro děti

ovocná přesnídávka shake z kefíru s ovocem ovocná kapsička shake z kefíru s ovocem vaječná pomazánka, pečivo, ovoce strouhaná jablka s mrkví a skořicí

Večeře toasty se sýrem, rajčata

• Děti: běžné pečivo

½ květákové polévky s vejci  
– druhou polovinu si nechte na zít-
ra k obědu, opečte si k ní slaninku  

• Děti: běžné pečivo

zeleninový salát s kuřetem

• Děti: běžné pečivo

• Upečte si dopředu makovec.

pečená zelenina a bylinkový dip  těstoviny s domácím  
pestem, zeleninový salát

• Děti: běžné pečivo

• Upečte si granolu na ráno. Recept 
naleznete v tipech pod tabulkou.

čočkový salát se zeleninou, zbytek 
cibulačky

• Dospělí: žitné krekry

• Děti: chléb

bramborové placky, míchaný salát

• Děti: běžné pečivo

Cena je 
orientační pro 

čtyřčlennou 
rodinu 

270,- 230,- 240,- 240,- 220,- 240,- 270,-

Rodině z kuchyně

Rodině z kuchyně sestavily Petra L. Krajčinovič a Eva Hájková.

...další recepty a tipy zase příští týden.

TIP 1

TIP 2

TIP 4 TIP 5

Několik doporučení k vyváženému stravování 

• Zaměňte velký talíř za malý dezertní, sníte méně.

• Jezte pouze do pocitu sytosti.

• Nakupovat potraviny choďte nejedení.

• Nesvačte, vašemu tělo stačí a svědčí pouze tři jídla denně a delší pauzy mezi 
nimi.

• Dětem svačiny ano, jsou ve vývinu.

• Jezte lokální a sezónní potraviny v základní kvalitě.

• Pijte dostatečné množství vody – 35 ml na 10 kg váhy.

TIP 1 TIP 2

TIP 3

TIP 4

TIP 3 TIP 5

Uvařte velký květák doměkka v osolené 
vodě s kmínem. Ke konci přidejte muškátový 
oříšek a umixujte do hladkého krému. Můžete 
zjemnit smetanou. Na talíř vložte vejce na 
tvrdo a zalijte polévkou.

Na přepuštěném másle opečte 4 velké bílé 
cibule a 2 červené do zlatova, zasypte dvěma 
lžícemi žitné mouky, podlijte suchým bílým 
vínem a zeleninovým vývarem, stačí i voda. 
Provařte 20 min. Podávejte zasypané sýrem, 
ideálně ovčím.

Cuketu a lilek nakrájejte, osolte, nechte vypotit 
a osušte papírovou utěrkou. Pokrájenou cuketu, 
papriky, lilek, cibuli protáhněte olivovým olejem, 
přidejte česnek i se slupkou, cherry rajčátka a 
směs čerstvých bylinek – rozmarýn, tymián, 
majoránku, saturejku, estragon dle libosti. Pečte 
rozložené na pečicím papíře do zlatova. Dip si 
připravte z jogurtu, bylinek, citronové šťávy a 
kůry, osolte a opepřete.

Kuřecí paličky omyjte, osušte, osolte a 
opepřete, pomažte medem, zakápněte 
olivovým olejem a zasypte bylinkami, 
lehce podlijte a pečte doměkka. Omytou 
a oloupanou mrkev nakrájejte na kousky 
velikosti kapustiček, osolené a opeřené na 
másle a šalotce poduste doměkka.

Potřebujete:
2 cukety nebo jednu velkou, 3 bílé papriky,  
6 středně velkých rajčat, 1 pár kvalitní vepřové 
klobásy /cca 350g/, 2 hrsti čerstvých hub,  
3 stroužky česneku, 2 pol lžíce olivového oleje,  
2 pol lžíce sojové omáčky /se sníženým 
obsahem soli/, sůl, pepř podle chuti

Postup:
Na oleji rozvoňte česnek, přidejte na kostičky 
pokrájenou cuketu, papriku a houby a 
klobásu, osolte a opepřete dle chuti a rozumu, 
promíchejte a přilopte pokličkou. Duste cca 15 
minut na středním plameni. Doplňte rajčaty a 
sojovkou a opět provařte cca 10 min. Servírujte 
jen tak nebo s žitným chlebem.


