
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Snídaně
tvaroh, ideálně kozí s pažitkou,  
žitný chleba, mango

krůtí šunka, zelenina, žitný chléb, 
borůvky

PŘIPRAVTE SI DOPŘEDU: Namočte 
si velké bílé fazole na prebranac - 
fazole po srbsku.

ovesná kaše s mandlovým mlékem 
ochucená skořicí a zalitá jablkem 
dušeným v troše vody se skořicí  
a kardamomem, káva – může být  
s mandlovým mlékem jako flat 
white či cappuccino

kefír/ ideálně kozí/ s ovocem, jablko 
posypané skořicí,  žitný chleba

ovčí/kozí sýr na  toastu  
+ meruňkové čatní bez cukru,  
žitný toast 

švestkový crumble – obrácený koláč  
s ovesnými vločkami a jogurt  

žitný chleba ve vejci, zelenina 
+ jablko
Upečte si řepu a dýni k obědu. 

Oběd
Vepřová panenka s fazolkami  
a chilli, žitný chleba, jablečné pyré  
v bio kvalitě

dýňová polévka s ovčím sýrem, 
jablko + žitný knackebrot

prebranac a kysané zelí ochucené, 
mango 

1/2 chlupatého filé, zeleninový salát 
a švestky

trhané maso v žitné kapse /LIDL/  
s mrkví, okurkou a koriandrem 

guláš z hlívy ústřičné + žitný chléb kuře pečené s bylinkami, pečená 
dýně a řepa, mango
Nechte si porci kuřete na úterní 
večeři.

Večeře
hummus a zeleninové hranolky  
z mrkve a salátové okurky 

zeleninová tortilla  /vejce, zelenina 
+ brambory/ - jak snadné – plátky 
opečené cukety, papriky zasypte 
bylinkami, osolte, opepřete čerstvým 
pepřem, přidejte vločky chilli a vše 
zalíjte dvěma vejci a zapéct.

Připravte si předem prebranac.  
Na oleji  orestujte cibuli, zasypte  
moukou, přidejte fazole, zalijte vodou 
cca 2 prsty nad fazole. Osolte, opepře-
te, přidejte bobkový list a nové koření 
a pomalinku vařte doměkka, až zmizí 
všechna voda.

chlupaté filé  /druhou polovinu si 
schovejte na zítřejší oběd, chutná 
skvěle i studené/, zelený salát  
s jablečným octemt 

fazolová čorba Z ½ prebrance z 
předchozího dne vytvořte rychlou 
polévku vylepšenou uzeným masem, 
lehce zahuštěnou žitnou moukou. 
Cibulku orestujte nasucho, přidejte 
nakrájenou šunku od kosti, zasypte 
žitnou moukou, zalijte zeleninovým 
vývarem. Přisypte fazole z prebran-
ce, dochuťte solí, pepřem, paprikou, 
přidejte bobkový list a nové koření  
a nakonec druhou polovinu kysané-
ho zelí podle chuti.

PŘIPRAVTE SI DOPŘEDU:
Upečte si Carnitas – trhané vepřové 
na zítra. 

květákový mozeček a 2 vejce Carnitas v listech ledového salátu čočkový salát
A odložte si porci na zítra.

...další recepty a tipy zase příští týden.

DOPORUČENÉ PORCE
Dle hmotnosti: do 75 kg, do 95 kg, od 96 kg

TIP 1

PŘIPRAVTE SI DOPŘEDU / 2

PŘIPRAVTE SI DOPŘEDU / 2

TIP 1

Upečte si 2 porce zeleniny na pondělní snídani a úterní oběd. 
Pokrájejte cuketu, papriky, řepu, dýni, červenou cibuli. Vše 
smíchejte s bylinkami /např. tymián, rozmarýn, estragon/, 
solí a pepřem v misce a nasucho upečte v troubě nebo na 
kontaktním grilu.

A upečte si žitný chleba na příští týden. Věnujte si čas, 
zasloužíte si to.

Videorecept na přípravu žitného chleba naleznete na 
http........ První týden bez oleje. Nezapomeňte pít, pamatujte 

na 350 ml na 10 kg váhy krát vaše váha. Rozložte 

si vodu do celého dne. Káva a čaj pouze k jídlu! 

Dodržujte jednu bílkovinu v jídle, v každém ze tří 

denních jídel jinou. Dodržujte odstupy 5, maximál-

ně ale 7 hodin mezi jídlky. Po deváté večer nejezte. 

V noci se pokuste dodržet dvanáctihodinové 

rozpětí mezi  večeří a snídaní.

První týden bez oleje, nezapomeňte pít, pamatujte na 350 ml na 10 kg váhy krát vaše váha.  
Rozložte si vodu do celého dne. Káva a čaj pouze k jídlu!

Zelenina mix 130–150–160 g

Ovoce
1 ks: jablko, broskev

150 g 

Maso 130–140–150 g

Sýr 90–100–110 g

Ryby, hlíva ústřičná 150–160–175 g

Luštěniny suché 70–80–85 g

Luštěniny vařené 210–280–350g

Semínka: mandle + slunečnice 25–30 g + 25–30 g

Brambory a obiloviny: pohanka, rýže, bulgur, kuskus, quinoa 

suché: 50–60–65 g

vařené: 120–130–130 g

Krajíc žitného chleba: 30–45–60 g

Těstoviny suché: 50–60–70 g


