
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Snídaně
krůtí/kuřecí šunka s žitným 
chlebem, sálat ze zeleniny - mrkev, 
okurka, pekingské zelí a lžíce seza-
mového oleje a porci manga.

granola s teplým mandlovým mlé-
kem, praženými mandlemi 
a mangem

Pomazka z kozího sýra se zeleninou, 
žitné tyčky, hruška

Ovesná kaše s mákem a švestkovým 
rozvarem

pomazka z kozího sýra se zeleninou, 
žitné tyčky, papája

dýňové brownie, jablko dýňové brownie se sušenými me-
ruňkami

Oběd
tarhana s opečenými slunečnico-
vými semínky nebo uzeným tofu, 
jablko

guláš z neděle, jablko
Namočte si čočku.

čočkový salát, jablko Kapustičky v pecorinu, žitné tyčky, 
jablko

krůtí sti fry, jablko losos s květákovým pyré s koprem pečené kuře s květákovou rýží, 
jablko
/jednu porci masa si oddělte a při-
pravte kuřecí salát s koriandrem na 
pondělí/

květákovou rýži si připravíte tak, 
že svou porci květáku nahrubo 
nastrouháte nebo nadrobíte na pidi 
kousky a opečete na pánvi na olivá-
či, lehce osolte a dochutíte mletým 
zázvorem a muškátovým oříškem.

Večeře
vaše porce houbového guláše na 
smetaně

česnečka se sýrem / kdo chce tento 
týden 3 vejce, může si jedno místa 
sýra dát sem česnečky/ aporci 
česnečky lze zamrazit.

Uvařte si čočku, případně připravte 
rovnou čočkový salát na zítra k 
obědu.

vejce s křenem, vyberte si v recep-
tech verzi, která vám sedne.

krůtí stir fry lilkové závitky s mandlovou nádiv-
kou
Můžete si upéct dýňové brownie na 
zítra, pokud vydržíte neochutnat! :-)

lilkové závitky s mandlovou pastou 
a granátovým jablkem

kapustičky v pecorinu, jablko

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

...další recepty a tipy zase příští týden.

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

TIP TIP 
Potřebujete: 125 g celozrnné žitné mouky, 125 g vody
a lžíci žitného kvasu, 350 g celozrnné žitné mouky, 
200 g vody, 1 lžičku mořské soli, 3 polévkové lžíce 
olivového oleje, trochu mouky na válení. Koření na obalení 
tyček: kmín, lněné semínko, oregano, sezamy, hrubozrnnou 
himalájskou sůl.
Postup: připravte si rozkvas a za 12 hod odeberte lžíci na 
další pečení a uložte ve sklenici do lednice. Do zbylého 
rozkvasu přidejte mouku, vodu, olej a koření. Vyválejte 
těsto, zabalte jej do fólie a dejte odpočinout do lednice na 
4 hodiny. Poté na pomoučeném vále vyválejte tyčky 
asi ½ cm v průměru a obalte v koření dle chuti. Nechte 
odpočinout na plechu než se roztopí trouba, pečte na 
160° C cca 30 min dozlatova.

Hot salát s kuřetem a koriandrem
Potřebujete: na dvě porce cca ¼ pečeného obraného 
kuřete, 2 malá avokáda nebo jedno větší, ½ červené cibule, 
sezamové semínko – bílé a černé, jednu lžičku od každého, 
lžičku sezamového oleje, špetku mletého koriandru 
a zázvoru, lžíci čerstvého posekaného koriandru, 2 chilli 
papričky, sůl, pepř. 

Oloupaná a vypeckovaná avokáda rozmačkejte vidličkou, 
můžete i tyčovým mixérem, ale není to nutné. Přidejte 
nadrobno pokrájenou cibulku, natrhané kuře, dochuťte 
sezamem, kořením, koriandrem, solí a pepřem, důkladně 
promíchejte. Omyté papriky jakkoliv rozpulte a naplňte 
salátem, posypte sezamem a užijte si nebe v puse

Dopřejte si ke každému jídlu lžíci kvalitního oleje. Nezapomeňte pít dostatek vody a rozložte si ji do celého dne. 
Pamatujte na 350 ml na 10 kg váhy. Kávu a čaj pijte pouze k jídlu! Jídelníček 5. lekce - podzim

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 210–280–350 g

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
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