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Slovo úvodem 
 
Vaříte rádi, hledáte stále inspiraci? Chcete vařit z dostupných potravin, klasická 
česká jídla, ale občas si dáte jáhly, cizrnu nebo červenou čočku? Nebaví Vás 
pročítat různé internetové diskuze a probírat se hromadou kuchařek? Odpověděli 
jste alespoň na jednu otázku ano? Tak je tento speciál určen právě pro Vás.  
 
Mnohým z Vás se vybaví luštěniny ve školní jídelně, kde ve tvrdé čočce plavalo 
vejce uvařené namodro, či dlouhé zelené fazole s vlákny v nevzhledné bílé omáčce. 
Je čas změnit tento mýtus a začít vařit luštěniny zdravě a snadno. Možná plánujete 
miminko nebo jste se rozhodli skoncovat s nezdravým způsobem života, či máte už 
zdravotní problémy? 
 
Věřím, že Vám recepty zachutnají a 
luštěniny i obiloviny se stanou 
vyhledávanou surovinou při přípravě 
pokrmů pro celou rodinu. 
 
Pokud nyní čtete tuto e-knihu, 
je velmi pravděpodobné, že jste si ji 
stáhli z internetu nebo Vám ji někdo 
poslal či zkopíroval – ať už v tištěné 
nebo elektronické podobě. Jsme rádi, 
že se dostala ž k Vám a potěší nás, 
pokud e-kniha bude k užitku i dalším 
lidem, proto pošlete tuto e-knihu 
emailem dál. 
 
 
 
Co v tomto speciále najdete? 
 

 informace o luštěninách, obilovinách (druhy, význam pro zdraví, využití v kuchyni) 
 bylinky jako koření, příprava pokrmů s bylinkami, sušení 
 bylinkové dobroty pro děti 
 zajímavosti o vybraných druzích zeleniny 
 něco o výživě u nemocných dětí cystickou fibrózou 
 příklad jídelníčku pro batole 
 tipy na zajímavé knihy o zdravé výživě i vaření 
 mnoho výtečných receptů na polévky, masa, pomazánky, saláty i dobroty pro děti 

 
Tento Speciál byl vytvořen pro internetový magazín o vaření a zdravé výživě: 
 

www.ZdravaVyziva.info 
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Luštěniny v našem jídelníčku 
 
Luštěniny tvoří základní součást našeho 
jídelníčku. Jsou to zralá semena luskovin. 
Nezralé plody (lusky) se zařazují mezi 
zeleninu. Mezi luštěniny patří hrách, fazole, 
čočka, arašídy, sója. Také cizrna (římský 
hrách) a vigna (naklíčená semena „fazole 
mungo“). 
 
Luštěniny obsahují zdravé tuky, minerální 
látky – draslík, hořčík, zinek, železo, vápník 
a měď. Dále obsahují vitamíny skupiny B, 
vitamín E, kyselinu listovou a velké 
množství vlákniny. 
 
Luštěniny jsou výborným zdrojem bílkovin 
(20-25 %). Jejich výživová hodnota je vyšší 
než u obilovin. Obsah sacharidů 
v luštěninách je až 60 %, jsou tvořeny převážně škrobem. Sója a arašídy mají obsah sacharidů 
výrazně nižší a neobsahují škrob. Luštěniny obsahují tzv. oligosacharidy, které způsobují 
nadýmání. Částečně je lze odstranit, pokud luštěniny namočíte přes noc do vody, také pokud je 
necháte klíčit. Hodně tuku obsahuje sója a arašídy, jinak je obsah tuku nízký. 
 
Luštěniny ale obsahují i řadu přírodních toxických látek. Např. sojové boby obsahují inhibitory 
proteáz (snižují využitelnost bílkovin, lektiny (zpomalují tělesný růst), antivitamíny (ruší účinky 
vitamínů, kyselinu fytovou (snižuje využitelnost minerálních látek), rostlinné estrogeny (způsobují 
poruchy reprodukce), puriny (podílejí se na vzniku dny), goitrogenní látky (negativně ovlivňují 
činnost štítné žlázy), alergeny a mnoho dalších. Tyto látky lze vhodným technologickým 
postupem částečně odstranit. 
 
Na trhu lze dostat výrobky ze sóji jako např. sojové maso, sojová mouka nebo sojové mléko. 
 
Spotřeba luštěnin je u nás kolem 2 kg na 1 obyvatele za rok. Spotřeba by se měla zvýšit, protože 
luštěniny jsou dobrým zdrojem bílkovin, vlákniny a dalších látek.  
 
Používejte tedy luštěniny třeba do polévek jako zavářku na zahuštění, do pomazánek, salátů. 
 
Kdo by se měl luštěninám vyhýbat nebo jen občas? 
 

1) nemocní dnou, hepatitidou 
2) lidé, které pálí žáha, mají oslabenou slinivku břišní či žlučník,  

nebo trpí nadýmáním 
 
Luštěniny jsou neprávem opomíjené. Lidé se bojí nadýmání, dlouhého namáčení a vaření. Možná 
jsme zvyklí jíst více polotovary a trávit méně času v kuchyni, než naše babičky. Řada z nás si 
možná říká, proč si dávat s vařením takovou práci, když si mohou koupit hrachovou polévku, 
která je za 10 minut hotová. Odpadne nám namáčení hrachu, vaření. Ale to je špatně. Polévka 
ze sáčku obsahuje řadu přídatných látek, které dělají tu umělou chuť, i barvu. 
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Luštěniny hrají nezastupitelnou roli u vegetariánů a veganů. Luštěniny jsou zdrojem rostlinných 
bílkovin, díky nim můžete omezit konzumaci živočišných bílkovin. Chrání naše cévy a srdce, 
snižují cholesterol, jsou vhodné pro diabetiky, protože mají nízkou hladinu glykemického indexu 
a snižují tak hladinu krevního cukru v krvi. Pomáhají v prevenci zhoubných nádorů a posilují 
funkci střev. 
 
Luštěniny podáváme u dětí od ukončeného 8.měsíce. Začínáme červenou čočkou. Po roce věku 
dítěte zkoušíme i další druhy. 
 
Jak správně vařit luštěniny? 
 

1) luštěniny je třeba před varem máčet přes noc ve studené vodě 
2) prvních 10 minut vařit bez pokličky,  

tím odejdou tzv. lektiny, které způsobují nevolnost, nadýmání 
3) luštěniny je vhodné doplňovat listovou zelenou zeleninou,  

bylinkami, kyselým zelím 
4) při vaření je nikdy nesolte 

 
Zdroje:  
BioAbecedář Hanky Zemanové, Smart Press, Praha 2010 
Piťha J., Poledne R.: Zdravá výživa pro každý den, Grada, Praha 2009. 
www.novakuchyne.cz 
 
 
 
Cizrna 
 
Cizrna je bobobitá rostlina, která patří 
k luštěninám. Luštěniny patří mezi 
nejdůležitější zemědělské rostliny, a už 
odpradávna se používají jako náhrada masa. 
Je také známá pod názvem římský hrách. 
Vypadá totiž jako lískový oříšek bez slupky, 
je i takové velikosti a chutí také oříšek 
připomíná. Je to rostlina příbuzná hrachu. 
Setkala jsem se s ní náhodně, když jsem 
kupovala v koutku zdravé výživy kuskus, 
tak jsem si říkala, že jí vyzkouším. Chuťově 
mě překvapila a můžu říci, že se z ní dají 
kouzlit úžasné věci. V té době jsem byla 
zrovna těhotná a když jsem si přečetla 
účinky, které má prospěšné pro těhulky, tak 
jsem neváhala. Obsahuje totiž kyselinu 
listovou, která chrání plod před vrozenými 
vadami nervové soustavy. Je velmi vhodnou potravinou pro lidi žijící v současné uspěchané době. 
Pomáhá totiž snižovat cholesterol, předcházet zácpě a posilovat nervovou soustavu. Obsahuje 
velice kvalitní tuky, které pomáhají snižovat hladinu cholesterol v krvi. Neobsahuje žádný 
cholesterol. Díky těmto vlastnostem pomáhá cizrna předcházet nemocem srdce, arterioskleróze, 
včetně infarktu myokardu.Vláknina v cizrně přirozeným způsobem stimuluje peristaltiku střev. 
Doporučuje zvláště těm, kdo trpí stresem a depresí. 
 
Zdroje: 
www.zdrava-cizrna.cz , www.zdravavyziva.info 
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Červená čočka 
 
Ještě nedávno jsem tuto úžasnou luštěninu 
neznala a teď jí používám běžně. Červená 
čočka je jedinou luštěninou, která 
nenadýmá. Navíc se nemusí namáčet a 
chutná výborně. Je opravdu rychle hotová. 
 
Původ červené čočky 
 
Červená čočka pochází z Turecka, dnes je 
ale rozšířená po celé Asii. Oblíbená je i 
v Evropě a pomalu si na ni zvykáme i my 
Češi.  
 
Červená čočka - výživná luštěnina 
 
Červená čočka obsahuje spoustu železa, 
selenu, fosforu, zinku a vitamínu B6. Díky 
vysokému obsahu železa a bílkovin je vhodná pro vegetariány, schopnost rovnoměrného 
uvolňování glukózy do krve zase ocení diabetici. Červená čočka je dobrým doplňkem dietní 
stravy už jen proto, že velmi rychle zasytí. Vysoký podíl vlákniny zároveň působí proti zácpě. 
 
Protože je červená čočka jedinou luštěninou, která nenadýmá, mohou ji dokonce konzumovat i 
kojící matky, které mají nadýmavé potraviny zakázány. Zároveň je to první zdroj bílkoviny, který 
můžete dítěti nabídnout v době přikrmování, začít můžete už v 9. měsíci věku dítěte. Můžeme jí 
kombinovat s mrkví, bramborem, později ji lze využít i jako samotnou s pečivem, vejci. 
 
Červená čočka se, na rozdíl od hnědé, nemusí namáčet a přesto je rychle uvařená. Při tepelné 
úpravě ale ztrácí svou načervenalou barvu a je spíše oranžová. Velmi rychle se rozvaří, což není 
na škodu. Pokud vám ale tento vzhled vadí, čočku jednoduše rozmixujte. V Asii se často vaří 
s kari kořením nebo s kurkumou, která zachovává její červenou barvu. Zvláštní je, že chutná spíše 
jako hrách. 
 
Pár tipů na úpravu červené čočky  
 
Z červené čočky můžete uvařit polévku i kaši jako hlavní chod. Spolu s rozmixovanými jáhly z ní 
lze připravit zdravou pomazánku. 
Dobrá je i s těstovinami, s pohankou nebo jako zahušťovadlo do gulášů. Doma jí máme moc rádi 
i v polévce, kdy jí pěkně zahustí a zároveň jí dodá řadu výživných látek potřebné pro naše tělo. 
Lze ji použít i jako přílohu k masu či vejci. Pokud rádi experimentujete, zkuste kombinaci červené 
čočky a bulguru - speciálně upravené tvrdé pšenice, kterou připravíte na způsob rizota. 
 
Proč červená čočka nenadýmá? 
 
Červená čočka se většinou prodává již loupaná. Právě chybějící slupka přispívá k lepší 
stravitelnosti a ke snížení nadýmání. Slupka luštěnin obsahuje oligosacharidy, které se ve střevech 
štěpí na škroby a zde velmi rychle kvasí. 



Zdravá výživa - speciál o vaření  9 www.ZdravaVyziva.info – magazín o vaření 
Lenka Štveráčková  www.MojeBrisko.cz | www.NaseBatole.cz 

Čočka obecně 
 
Čočka je drobná, plochá, červenooranžová 
či zelenohnědá luštěnina. Její domovinou je 
střední Asie. Nejvíce oblíbená je v Indii, 
kde se jí na kaši zvanou dhal. Křupavé 
indické placky zvané pappadom se vyrábějí 
z čočkové mouky. U nás se nejvíce dělá 
polévka z čočky. 
 
Čočka neobsahuje síru, tudíž nenadýmá. 
Obsahuje vysoké množství vlákniny, 
je zdrojem folátů a řady minerálních látek. 
 
Obsahuje taktéž mangan, který má zásadní 
význam pro růst, reprodukci, hojení ran, 
metabolismus cukrů, inzulínu a 
cholesterolu. 
 
Zdroje:  
Bowden J.: 150 nejzdravějších potravin na světě, Fortuna Libri, Praha 2011 
www.zdravavyziva.info 
 
 
 
Fazole 
 
Jednotlivých druhů fazolí je na světovém 
trhu celá řada a liší se barvou, velikostí, 
chutí i svými léčebnými účinky. U nás jsou 
to nejčastěji tzv. fazole ledvinovité, 
do kterých patří více než 500 druhů fazolí. 
Do jiné skupiny patří mnoho dalších druhů 
fazolí, např. Černé oko, mungo nebo azuki, 
které se vaří rychleji. 
 
Účinky fazolí: 
 

 čistí a chrání cévy a srdce 
 jsou jedním z nejlepších zdrojů 

vlákniny na zemi, posilují střeva 
 snižují cholesterol, krevní tlak  

a hladinu krevního cukru v krvi 
 slouží jako prevence zhoubných 

nádorů 
 
Fazole obsahují hořčík, železo, zinek, draslík, molybden. 
Fazole azuki tolik nenadýmají. Jsou vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.  
 
Zdroje:  
BioAbecedář Hanky Zemanové, Smart Press, Praha 2010 
Bowden J.: 150 nejzdravějších potravin na světě, Fortuna Libri, Praha 2011 
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Hrášek 
 
Hrášek je luštěnina, jež pochází 
ze západní Asie. Hrášek byl velmi 
oblíbený ve středověké Evropě, 
jelikož se snadno pěstuje, není drahý, 
je výživný. Děti ho milují. Hrášek je 
na trhu k dostání jako zelený 
mražený, v čerstvé podobě lusků, 
sušený – v celku nebo půlený, může 
být zelený, žlutý, bílý či béžový, dále 
také konzervovaný. 
Jedná se o nejtradičnější potravinu 
v Čechách. Hrách a kroupy patřily 
k tradiční české kuchyni, potravina 
pro chudé. Byl i postní jídlo 
na Štědrý den i Velikonoce. 
 
Účinné látky: 
 

 obsahují vitamin A, vitamín K, vitamíny skupiny B 
 sušený hrách má vyšší obsah vlákniny 
 fosfor, karoten, draslík, železo, zinek, vápník i hořčík, molybden 

 
Využití v kuchyni: 
 

 Lze z něj dělat polévky, kaše, používá se k zahuštění pokrmů. 
 V době postní se dělala tzv. pučálka.  

Hrách se nechal několik dní klíčit a pak se pekl nebo smažil na pánvičce. 
 
Zdroje:  
BioAbecedář Hanky Zemanové, Smart Press, Praha 2010 
Bowden J.: 150 nejzdravějších potravin na světě, Fortuna Libri, Praha 2011 
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Sója 
 
Sója je luštěnina, která vypadá jako menší 
fazole. Obsahuje velké množství bílkovin, 
vápníku a celou řadu esenciálních 
aminokyselin. Působí tak preventivně proti 
onemocnění srdce a cév. Lecitin, vitaminy 
řady B a hořčík umožňují kvalitní fyzické a 
především duševní výkony a chrání před 
stresem. Posiluje imunitu, působí 
preventivně proti rakovině a osteoporóze. 
 
V asijských zemích se konzumuje tradičně 
již několik tisíc let, přesně vědí, jak ji 
upravovat, aby ji zbavili škodlivin, která 
obsahuje. 
 
 
 
Sója jak ji neznáme 
 
Sója je jedna z mála netradičních potravin, která by pro své všestranné využití neměla chybět 
v žádné domácnosti. Je to lehce stravitelná luštěnina, která oproti našim luštěninám (čočky, 
fazole, hrachu) obsahuje daleko méně sacharidů, více tuků, vitamínů, stopových prvků a kalcia. 
Hlavní výhodou však je, že neobsahuje lepek, a může ji jíst prakticky každý.  
 
A co si pod pojmem „sója“ můžeme představit? Slovo „sója“ zahrnuje suché, vařené i smažené 
sójové boby, zelené boby podobné hrachovým luskům, sójové klíčky tj. naklíčené boby, sójové 
mléko, máslo a tvaroh (v Japonsku nazývané tofu), sójový sýr, syrovátku, olej, sójovou mouku 
(plnotučnou a odtučněnou), sójovou omáčku, majonézu apod. 
 
Mezi tradiční sojové produkty patří tempeh, miso pasta, sojová omáčka a natto. 
Sóju lze přidávat do nejrůznějších pokrmů, jako jsou mletá masa, moučníky, placky, pudinky, 
sladké a slané koláče. Příprava jednotlivých jídel (tedy za předpokladu, že máme boby předem 
uvařené) není nijak složitá a časově náročná. Doma si můžeme dokonce i vyrobit vlastní mléko, 
máslo, jogurt, majonézu, syrovátku, tvaroh a sýr.  
 
 
Začínáme se sójou  
 
Postupujeme zlehýnka, nikam nespěcháme. Zpočátku se doporučuje přidávat pouze malé 
množství mouky a bobů do známých pokrmů, později se přes míchané pokrmy postupuje až 
k jídlům ze samotné sóji. 
 
Přílohám, stejně jako hlavnímu jídlu, věnujeme stejnou péči. Každé jídlo doplníme salátem 
ze syrové nebo krátce povařené zeleniny, kterou posypeme zeleným kořením jako je: petrželka, 
dobromysl, saturejka, řeřicha apod. Na jaře můžeme toto koření nahradit mladými lístky kopřivy, 
řebříčku a smetanky.  
 
Zdroj: 
www.novakuchyne.cz 
BioAbecedář Hanky Zemanové, Smart Press, Praha 2010 
Zemánková M.: Sója v naší kuchyni, Avicenum – zdravotnické nakladatelství, Praha 1989 
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Obiloviny 
 
Obilniny jsou základním zdrojem sacharidů, převážně škrobu. Obsah bílkovin je 
v obilovinách méně významný. Nejméně bílkovin obsahuje rýže, nejvíce ječmen. 
Obsah tuku je minimální. Obsah jednotlivých živin v mouce závisí na stupni 
vymletí. 
 
Obiloviny tvoří základ naší výživy. Z hlediska výživového si ceníme 
vysokovymílaných(tmavých) mouk, které obsahují vitamíny, minerální látky, tuk a 
vlákninu. Bílé(nízkovymílané) mouky jsou energeticky bohaté, ale zároveň chudé 
na živiny.  
 
Mezi obiloviny patří pšenice, žito, ječmen, oves. Ve světě kukuřice a rýže.  
Dále je to proso, pohanka, amarant a quinoa. 
 
Zdroje: 
Hrubá M. a kol.: Naše kuchařka, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1957 
Piťha J., Poledne R.: Zdravá výživa pro každý den, Grada, Praha 2009 
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Co je to amaranth 
 

 amarant patří mezi nepravé obilniny (pseudoobilniny)  
 byl pěstován již starými Mayi, Aztéky a Inky, pro které byl posvátnou plodinou  
 pro svou vysokou výživnou hodnotu a nenáročnost při pěstování je nazýván plodinou 

třetího tisíciletí  
 obsahuje kvalitní bílkovinu, olej s vysokým zastoupením nenasycených mastných kyselin, 

kvalitní vlákninu a škrob  
 neobsahuje lepek - bílkovinu, která způsobuje vznik poškození střeva při celiakií  

 
Hlavní účinky 
 

 Prevence rakoviny tlustého střeva 
 Prostředek redukční diety 
 Přirozeně bezlepková potravina 
 Snížení hladiny cholesterolu 
 Bez genetických modifikací 
 S přírodními antioxidanty 
 Kvalitní protein pro sportovce 
 Nealergizuje 

 
Amarant pěstovali staří Aztékové, Inkové a Mayové jako svou základní potravinu, kterou nazývali 
"svatým zrnem" a používali ji přírodní léčitelé i při svých rituálních obřadech. Nejvzácnější pro ně 
bylo zrno,které se dalo skladovat celoročně.  
 
Amarant je svými vlastnostmi důležitý jako prevence pro všechny věkové kategorie. Zvláštní 
význam má pro malé děti (lyzin podporuje tvorbu mozkových buněk) a pro sportovce (minerály, 
vitamíny, nenasycené mastné kyseliny a kvalitní bílkovina podporují růst svalové hmoty). U starší 
generace podporuje regeneraci buněk a významně ovlivňuje látkovou výměnu. Teprve před 
několika lety byl amarant znovu objeven jako obilí pro běžnou potřebu a od té doby je 
podporován širokou veřejností. 
 
Charakteristický pro amarant je mimořádně vysoký obsah bílkovin. Také podíl tak důležité 
aminokyseliny lyzinu, která je důležitá pro duševní vývoj, je u amarantu vyšší než u ostatních 
známých obilovin. Podíl vysoce hodnotných rostlinných tuků je značný. 
 
Amarant zaručuje vyváženou stravu co se týče minerálních látek, jako jsou vápník, hořčík, železo 
a vitamíny B, C a E. 
 
Pěstování amarantu 
 
Amarant je původem rostlinou jižní Ameriky. U nás známý pod názvem laskavec - odrůda 
pěstovaná jako okrasná rostlina. Některé odrůdy byly pěstovány jihoamerickými indiány jako 
jedna ze základních plodin pro svoji obživu.  
 
Výrobky na bázi amarantu jsou např. olej, mouka, vláknina, krmiva, kosmetické doplňky, 
extrudáty aj. V kuchyni používám amarant v podobě amarantové mouky, či amarantové piškoty.  
 
Zdroj: www.amaranth.cz 



Zdravá výživa - speciál o vaření  14 www.ZdravaVyziva.info – magazín o vaření 
Lenka Štveráčková  www.MojeBrisko.cz | www.NaseBatole.cz 

Co jsou to jáhly?  
 
Jáhly jsou prosná zrna zbavená pevné 
slupky. Jsou dobře stravitelné, výživné a 
velmi chutné. Je na ně neprávem 
v dnešní době zapomínáno. V dřívějších 
dobách tvořily jídelníček našich předků. 
Jsou jedinou zásaditou obilovinou, která 
je vhodná u zaludečních potíží. Je také 
přirozeně bezlepková. Proto je tedy 
vhodná u pacientů trpící celiakií. 
 
Obsahují velké množství vitamínů a 
minerálních látek. Za zmínku především 
stojí obsah železa, niacin, draslík, 
vápník, hořčík, sodík, fluor. Vitamíny A, 
B1, B2, C. Dále kyselinu křemičitou. 
Je tedy doporučováno při léčbě 
chudokrevnosti, která se u těhotných objevuje velice často. 
 
Účinky na zdraví 
 

1) vhodné pro diabetiky 
2) udržují zdravé zuby a kosti 
3) podporují metabolismus 
4) snižují bolesti hlavy 
5) při žaludečních potížích 
6) bezlepkové, lehce stravitelné 

 
Využití v kuchyni 
 
Příprava jáhel je velice jednoduchá, avšak nejdříve, abychom odstranili jejich nahořklou 
chuť, je třeba je spařit vroucí vodou. Při vaření potřebujeme 1 díl jáhel, 2 díly vody a 
špetku mořské soli. Po přivedení k varu je dále vařte na mírném ohni asi 15 – 20 minut a 
poté je nechte chvíli odstát. 
 
Výtečný je jáhelník – nákyp z jáhel a ovoce. Lze je použít jako zavářku do polévky, jáhelné 
kaše pro naše nejmenší, rizota. Mají tendenci žluknout, skladujte je na tmavém a 
chladném místě. 
 
Zdroje: 
BioAbecedář Hanky Zemanové, Smart Press, Praha 2010 
Bílek J.: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, XYZ Praha 2012 
Hrubá M. A kol.: Naše kuchařka, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1957 
www.viviente.cz 
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Ječmen 
 
Ječmen je jednoletá obilnina 
latinským jménem Hordeum. 
Pochází z přední Asie. Má zrna 
s vysokým obsahem bílkovin, škrobu, 
draslíku, železa, fosforu a vitamíny 
skupiny B a E, nízký obsah tuků. 
V Číně je považován za symbol 
mužské potence. Odpradávna se 
z kvašeného ječmene vařilo pivo. 
Pravá skotská whisky je z ječmene.  
 
 
 
Využití v kuchyni 
 
K přípravě kaší. Kroupy z ječmene jsou dobrou zavářkou do polévek. Je známá 
tzv. šlemovitá polévka, která působí při žaludeční a střevní slabosti, váže na sebe 
toxiny, působí na játra a je vhodný při horečkách. 
 
Účinky na zdraví 
 

 působí blahodárně na kůži 
 snižuje hladinu krevního cukru, vhodný pro diabetiky 
 snižuje hladinu cholesterolu 
 působí proti zácpě 

 
Zdroje: 
BioAbecedář Hanky Zemanové, Smart Press, Praha 2010 
Bílek J.: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, XYZ Praha 2012 
Hrubá M. A kol.: Naše kuchařka, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1957 
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Kukuřice 
 
Kukuřice je teplomilná obilnina 
vytvářející palice obalené listovými 
pochvami s pevně uzavřenými 
obilkami. Semena obsahují velké 
množství lehce stravitelných bílkovin, 
cukrů a škrobu. 
 
Kukuřice rostla ve Střední a Jižní 
Americe po více než 9000 let. Indiáni 
ji pěstovali a používali na různé 
způsoby. Kukuřice obsahuje vitamin 
C a vitamíny skupiny B. Je dobrý 
zdroj vlákniny a minerálních látek – 
draslík, fosfor, zinek a selen.  
Kukuřice se používá při zánětech 
ledvin a močového měchýře, ledvinové kolice, dně a rematismu. 
 
Využití v kuchyni 
 
Může se konzumovat vcelku(vařená i pečená). Často se s ní setkáte na dovolené. 
Kukuřice je bezlepková. Výborná je polenta – kaše z kukuřice. Hodí se jako příloha 
k masu, zapékaná. Výtečná je i do dětských příkrmů, doplněná ovocem, jogurtem. 
Z kukuřičné krupice lze vykouzlit báječné knedlíky či noky do polévky. 
 
Když se řekne kukuřice, řada z nás si představí popcorn a kukuřičné cornflakes.  
 
Zdroje:  
BioAbecedář Hanky Zemanové, Smart Press, Praha 2010 
Bílek J.: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, XYZ Praha 2012 
Dolejší A.: Zelenina na zahrádce, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1982 
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Oves 
 
Oves je jednoletá obilovina s klásky 
sestavenými do laty s obilkami. 
Obsahují saponiny, škrob, flavony, 
fermenty, vitamíny A, B, D a E, 
bílkoviny, zinek, železo, mangan, 
vápník, fluor, kobalt a další. 
 
Nejvhodnější obilninou je z hlediska 
výživných látek oves. Pochází 
z horských oblastí Číny a Mangolska. 
Úžasně zahřívá, tudíž je vhodný 
konzumovat v zimě. 
 
Oves předchází zácpě, působí na 
střeva, stabilizuje krevní cukr, snižuje 
cholesterol, vysoký krevní tlak. Posiluje nervovou soustavu, působí na obnovu kostí 
a tkání, léčí kožní problémy. Vhodný je pro sportovce, při onemocnění žaludku – 
vředy, při diabetu, při rekonvalescenci. V domácnosti nejraději využíváme ovesné 
vločky. 
 
Ovesné vločky v naší stravě 
 
Ovesné vločky jsou ceněnou potravinou ve zdravé výživě a měly by být i součástí 
každodenního jídelníčku. Ovesné vločky jsou obilný výrobek vzniklý rozdrcením 
ovesných zrn. Z ovesných vloček se připravuje řada pokrmů spadajících do kategorie 
“zdravé výživy”, především müsli, a používají se též při výrobě celozrnného pečiva. Jsou 
zdrojem řady živin. Přibližně od začátku 60. let 20. století roste zájem o ovesné vločky 
v souvislosti s jejich blahodárným působením na lidské zdraví. Studie dokazují, že 
každodenní konzumace jedné misky ovesných vloček může snižovat hladinu cholesterolu 
v krvi. V USA tyto zprávy koncem 80. let vyvolaly obrovskou popularitu ovesných 
vloček, která však netrvala dlouho a začátkem 90. let opět opadla.  
 
Výroba 
 
Ovesné vločky se vyrábějí loupáním ovsa z napařovaných obilek. Po vyčištění hrubého zrna se 
obilná zrna na několik hodin vystaví nejprve vlhku, poté suchému teplu v sušárně. Při tomto 
ošetření vzniká typické ořechové aróma budoucích vloček. Teplem se rovněž inaktivují látky 
štěpící tuky (enzymy), které by jinak při skladování působily nepříjemnou žluklou, hořkou 
pachuť. Pluchy se při sušení uvolní a lze je snadno oddělit v bubnovém nebo odstředivém 
loupači (dříve se odíraly mezi mlýnskými kameny). Po usušení se ovesná zrna třídí dle velikosti. 
 
Význam pro naše zdraví 
 
Oves má posilující účinky, blahodárně působí na nervovou soustavu a tlumí zvýšenou činnost 
štítné žlázy. Mají vysoký obsah bílkovin, nenasycených mastných kyselin, slizových látek, 
vitamínů B1, B6 a E, železa a vápníku. Obsahují též fosfor a lecitin. Obsahují průměrně 66,5% 
sacharidů, 14,4% bílkovin a 6,8% tuku. Právě kvůli vysokému obsahu tuku se nedají dlouho 
skladovat, aby nežlukly. 
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Důvody proč jíst ovesné vločky: 
 

 obsahují vyvážený poměr rozpustné a nerozpustné vlákniny 
 nerozpustná vláknina slouží pro správnou funkci střev (podporují peristaltiku a působí 

proti zácpě a též vzniku nemocí tlustého střeva). 
 rozpustná vláknina (především betaglukany) napomáhá snižovat hladinu LDL 

(„špatného“) cholesterolu a pomáhá proti kolísání cukru v krvi (prevence cukrovky 2.typu 
a obezity). 

 ovesné vločky mají vysokou výživou hodnotu. Mají příznivou skladbu aminokyselin, 
vitamínů a minerálů. 

 snižují krevní tlak 
 působí preventivně proti ischemické chorobě srdeční a celkově proti kardiovaskulárním 

nemocem 
 
 
Možnosti využití ovesných vloček v kuchyni: 
 

 na zahuštění polévek 
 pro přípravu pomazánek 
 na výrobu zdravých dezertů 
 pro jiné kuchyňské úpravy 
 do karbenátků 
 na výrobu kaší pro naše nejmenší 
 jako náplň do buchet a koláčů - hrst mletých vloček smícháme s mletým mákem 
 k posypání hotových pokrmů místo sýra nebo oříšků 

 
Z ovesných vloček se připravuje především ovesná kaše, v současnosti nejčastěji nasladko; může 
však být i slaná. Vločky se krátce povaří v mléce a kaše se může obohatit nakrájeným čerstvým 
nebo sušeným ovocem, skořicí a dosladit medem či cukrem. Vločky lze pro zpestření též opražit. 
V racionální výživě slouží ovesné vločky též jako základ pro výrobu karbanátků a pomazánek. 
Před přípravou je lze namáčet nebo použít v instantní formě. 
 
 
Další využití ovesných vloček 
 
Ovesné vločky se používají do některých alkoholických nápojů, v kosmetice (omlazovací 
přípravky na bázi ovesného mléka), do mýdel, v zevním lékařství a někdy též jako dochucovadlo 
v konzervách pro psy. 
 
Využití ovesných vloček je opravdu všestranné, jak na sladko, tak i naslano. Zařazujte ovesné 
vločky do vaší stravy, určitě to za to stojí. I děti si je zamilují. Starší syn je měl opravdu hodně rád 
už jako batole. Připravovala jsem mu z ovesných vloček kaše smíchané s ovocem, bílým 
jogurtem, přesnídávkou i batolecími mléky s příchutí. 
 
Zdroje: 
Bílek J.: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, XYZ Praha 2012 
BioAbecedář Hanky Zemanové, Smart Press, Praha 2010 
Hrubá M. A kol.: Naše kuchařka, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1957 
www.cs.wikipedia.org , www.prodamy.cz 
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Pohanka 
 
Je výtečná obilnina, která má pro řadu lidí 
nepříjemnou pachuť. Velice jsem si ji 
oblíbila díky mé známé, která dělá 
pomazánku z vařené pohanky a 
pohankovou kaši.  
Pohanka je jednoletá rostlina dorůstající asi 
půl metru. Pěstuje se jako píce i hodnotná 
potravina, je medonosná, což má význam 
pro včelaře. Moc ráda si s dětmi chodím 
za kamarádkou pro výborný pohankový 
med. Řadí se mezi obilniny, ale má blíže 
ke šťovíku, či rebarboře. Pochází z Asie, 
k nám se dostala s vojáky, postupně u nás 
zdomácněla jako jídlo chudých. Patří 
k tradiční české lidové kuchyni. 
 
Pohanka pro naše zdraví 
 

 obsahuje velké množství vlákniny, vitamíny B, C a E, železo, draslík, fosfor, vápník, 
zinek, glykosid rutin, cholin aj. l. 

 má pozitivní vliv na pružnost cév, při křečových žilách, hemeroidech, poruchách 
prokrvení končetin, prevence cévní mozkové příhody.  

 pomáhá při krvácení z dásní a nosu 
 vhodná je pro diabetiky a alergiky 
 čistí krev, posiluje imunitu 
 používaná k detoxikačním kůrám 
 brání předčasnému stárnutí 
 regeneruje jaterní buňky 
 pozor u lidí s vysokým krevním tlakem 
 pohanka má zahřívací působení 

 
Využití pohanky v kuchyni 
 
Lze ji koupit jako celá semena (loupaná i neloupaná) či tzv. lámanku, mouku, krupici a vločky. 
Před vařením ji spaříme. Lze z ní připravit pomazánky, polévky, saláty, sladké a slané kaše, 
nákypy se zeleninou, rizota, karbanátky, knedlíky, lívance, koláče, pohankový chléb. 
V naší kuchyni máme nejraději pohankové noky do polévky, či pohankové knedlíky.  
Pohanku lze doplnit bylinkami, kysaným zelím, s rýží i bramborami. Můžeme ji nechat naklíčit, 
zelené listy použít do salátů. Výborné jsou i pohankové slupky, které se používají jako výplň 
do léčebných polštářků při nespavosti, pro revmatiky.  
 
Pohanka pro děti, těhotné a kojící ženy 
 
Dětem jsem připravovala pohankovou kaši, kterou jsem doplnila ovocem, případně jogurtem.  
V lidovém léčitelství se doporučovala směs pohankové mouky a podmáslí jako obklad na prsa 
pro kojící maminky ke zvýšení tvorby mléka. Pohanka je tedy velice vhodná pro těhotné a kojící 
ženy. 
 
Zdroje: 
Bílek J.: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, XYZ Praha 2012 
Kröhnová M, S.: Bylinky pro děti a maminky, Grada, Praha 2010 
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Pšenice  
 
Je základní potravinou pro většinu 
obyvatel této planety. Pěstuje se 
v mnoha odrůdách. Pšenice obsahuje 
škrob, vitamíny skupiny B, A a E, 
dále vápník. 
 
Účinky na zdraví 
 

 chrání před zácpou 
 zlepšuje psychický stav 
 má hojivé účinky 
 zlepšuje hormonální 

rovnováhu a plodnost 
 naklíčená pšenice pomáhá při 

hubnutí 
foto: wikipedia.org 

Využití v kuchyni 
 

 Z pšenice je celá řada produktů – mouky, krupice, bulgur, kuskus, chléb, 
vločky, musli, pšeničné klíčky, otruby. 

 
Špalda 
 
Je prastarý druh pšenice, zvaná „česká rýže“, která je považovaná za nejkvalitnější 
z hlediska výživného i zdravotního. Je původem z Turecka. Je to jednoletá rostlina. 
V Itálii se jí říká farrro a v Německu dinkel. Je podobná běžné pšenici, lépe 
stravitelnější. Vhodná pro nemocné s poruchami zažívání, děti, rekonvalescenty a 
alergiky. 
 
Užití v kuchyni 
 

 Známá je špaldová krupice, mouka, káva, těstoviny, piškoty, chléb, vločky, müsli, 
pukance, špaldové kernotto – špaldové kroupy, využívané do rizot a pilafů. 
Z krupice lze vařit kaše, mouku využijete všude tam, kde klasickou bílou mouku. 
Má příjemně ořechovou chuť. 

 
Účinky na zdraví 
 

 Při dozrávání čerpá z půdy velké množství kyseliny křemičité, která pomáhá 
ke zdravé pokožce, krásným vlasům a pevným nehtům. Její sacharidy jsou 
spolehlivou zásobárnou energie a vláknina slouží jako přirozený prostředek 
k lepšímu trávení. Působí preventivně proti srdečním onemocněním a rakovině. 
Posiluje imunitní systém a prospívá svalovým a nervovým buňkám. 
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Bulgur 
 
Nedávno jsem ještě nevěděla, co to je a 
dnes tuto obilnina používám běžně. 
Je nenáročná na přípravu, má výbornou 
chuť a navíc je velice zdravá.  
 
Bulgur je obilnina, přesněji řečeno 
nalámaná celozrnná pšenice. Ještě před 
expedicí se předvaří, čímž šetří i váš čas. 
Používá se jako součást nejrůznějších 
pokrmů – masitých i zeleninových jídel, 
karbanátků, nádivek, jako rizoto nebo 
zavářka do polévky. Výborná je i nasladko. 
Velmi často se objevuje na talířích 
v Egyptě, Libanonu, Sýrii, Tunisu či 
Spojených arabských emirátů jako pokrmy 
zvané kibbeh, tabbouleh nebo pilaf. 
Protože obsahuje velmi málo tuku a je 
lehce stravitelný, hodí se pro přípravu vegetariánských, dietních, ale i dětských pokrmů.  
Pšenice se nejdříve smíchá s vodou, nechá se naklíčit a pak se vaří v páře. Zrno se usuší a pak se 
nadrtí. Díky tomuto procesu je bulgur velice dobře stravitelný. 
 
Pozitiva bulguru: 
 

 vysoká nutriční hodnota  
 obsah vitamínů A, hořčíku, fosforu a železa  
 vysoký obsah vlákniny  
 minimální množství tuku  
 obsah bílkovin  
 podporuje činnost střev a nervové soustavy  
 nenadýmá 

 
Jak si bulgur připravíme? 
 
Bulgur 2x propláchneme, s vodou v poměru 1:2 přivedeme k varu. Krátce povaříme, maximálně 
12 – 15 minut, slijeme vodu a dochutíme solí. Také je možno bulgur v misce zalít vroucí voudou, 
překrýt pokličkou a nechat vodu zcela vsáknout. Takto připravený bulgur můžete dále podle 
potřeby smažit, zapékat.. Fantazii se meze nekladou.  
Hodí se všude tam, kde používáte rýži, případně lze nahradit polovinu rýže bulgurem. U nás se 
nejvíce osvědčil rýžovo – bulgurový nákyp nebo plněné papriky s mletým masem a bulgurem. 
 
Kuskus 
 
je druh těstovin vyrobených z tvrdé pšenice. Jsou to malinké kuličky. Lze jej využít nasladko i 
naslano. Snadno se připravuje a je výtečný. Vhodný jako zavářka do polévky, lze kombinovat se 
zeleninou, pro nejmenší do příkrmů. Neměl by chybět v žádné domácnosti. K dostání je bílý 
kuskus, ale i celozrnný. 
 
Zdroje: 
BioAbecedář Hanky Zemanové, Smart Press, Praha 2010 
Kröhnová M, S.: Bylinky pro děti a maminky, Grada, Praha 2010 
www.novakuchyne.cz , www.vitalia.cz , www.chovatelka.cz 
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Quinoa 
 
Patří k nejstarším rostlinám 
pěstovaných pro potravinářské 
využití. Je označována spolu 
s amaratem jako obilovina Inků. 
Vyslovováno jako kinua, dále také 
merlík chilský, matka obilí. 
Považována za výživovou bombu, 
pseudocereálii. Jsou to semena 
bohatá na aminokyseliny, které mají 
po uvaření nadýchanou konsistenci. 
Hlavními producenty je Bolívie, 
Ekvádor a Peru. Má výrazně vyšší 
obsah důležitých minerálních látek 
než obiloviny. Je vhodná pro 
nemocné celiakií. 

foto: wikipedia.org 
 
 
Účinné látky 
 
Slupky semen quinoi obsahují látku zvanou saponin, která se musí praním semen 
odstranit. Obsahuje thiamin, riboflavin, kyselinu listovou, beta-karoten, i vitamín C. 
Je též zdrojem vlákniny, fosforu, železa, hořčíku. Pomáhá potlačovat poporodní 
depresi díky vysokému obsahu zinku. 
 
 
Využití v kuchyni 
 
Není náročná na přípravu. Má jemnou oříškovou chuť, alternativa k bílé rýži či 
kuskusu. Do zeleninových salátů. Je třeba ji řádně vyprat a namočit. Výtečná je 
nasladko s medem, ovocem, mele se z ní mouka, vaří se z ní polévka.  
Obvykle se vaří stejně jako rýže – 2 šálky vody na 1 šálek, po dobu 15 – 20 minut. 
 
Zdroje: 
Bowden J.: 100 nejzdravějších jídel pro nastávající maminky, Fortuna Libri, Praha 2010 
www.cceprosec.webnode.cz , www.agronavigator.cz , www.dia-potraviny.cz 
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Rýže 
 
Rýže je nejrozšířenější obilovinou 
na světě, živí se jí více než polovina 
lidstva. Rýže se pěstovala v Číně už 
více než 6000 let, roste jí přes 7000 
druhů. Je vysoce výživná, obsahuje 
bílkoviny, esenciální aminokyseliny, 
vitamíny a minerální látky jako je 
mangan, železo, zinek, hořčík, draslík 
a selen. To vše především ve slupce. 
Je pokryta nestravitelnou slupkou, 
která se odstraňuje, když je rýže zralá. 
Pod touto slupkou se nachází další 
obal, v případě naturální rýže se 
ponechá, pokud se dále zpracovává, 
vznikne bílá rýže. 
 
Účinky na zdraví – naturální rýže 
 

 prospívá zažívání 
 nejméně alergenní, bezlepková obilnina 
 prospěšná pro ženy po menopauze, chrání před rakovinou prsu 
 ideální obilnina pro nemocné cukrovkou, pro kojence do prvních příkrmů 

 
Užití v kuchyni 
 
Před vařením je nutné rýži přebrat a propláchnout vodou. Na 1 díl rýže dáme 1,5 objemu vody, 
dusíme pod pokličkou, nemícháme, uvařenou dáme dojít pod utěrkou do peřin. Lze ji ochutit 
kořením, obarvit kari, či kurkumou, přidat hrášek. Musí být sypká, nesmí se lepit. 
Rýže se hodí jako příloha k masu, omáčkám, k přípravě rizota, pilafu, zavářka do polévky, 
přípravě nákypů, v kombinaci s bulgurem. 
 
Druhy rýže 
 
Liší se tvarem a velikostí. Rozlišujeme rýži dlouhozrnnou, střednězrnnou a rýži kulatou. 
 

1) rýže natural – světle hnědá, neloupaná 
2) rýže parboiled – nažloutlá, předvařená rýže, napařováním pod tlakem se vitamíny a 

minerální látky zachovají. 
3) Bílá rýže – zbavena slupky 
4) divoká rýže – není to rýže, ale jsou to semena trávy, která rostou v Severní Americe, vaří 

se delší dobu 
5) jasmínová rýže – aromatická rýže z Thajska, jemná květinová vůně, lepí se 
6) basmati – rýže z Indie, pochází z Himalájií, zůstává sypká, voňavá 
7) rizotová rýže – měkká na skus, rýže s kulatými zrny, při vaření se uvolní škrob 

 
Zdroje: 
Bílek J.: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, XYZ Praha 2012 
BioAbecedář Hanky Zemanové, Smart Press, Praha 2010 
Rýže, přeložila Zdenka Svěráková, Grada, Praha 2008 
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Žito 
 
Žito je tradiční obilnina. Bylo běžnou 
stravou Slovanů. Semílá se na žitnou 
mouku bohatou na vitamíny skupiny 
B, E, železo, zinek, fosfor, mangan, 
selen, jodid, kyselinu křemičitou. 
 
Je původem z Evropy. Žito je 
nejbohatším zdrojem vlákniny mezi 
obilninami.. Obsahuje také lignany. 
 
 
 
 
 
 

foto: wikipedia.org 
Vliv na naše zdraví 
 

 posiluje imunitní systém, střeva 
 působí proti hemeroidům, zácpě a nádorům 
 prospěšné na činnost střev 
 posiluje zubní sklovinu 

 
Námel je tzv. parazitická, toxická houba.  
Pokud se dostala do těsta, způsoboval těžké poškození zdraví. 
 
 
Využití v kuchyni 
 
Žitná káva neobsahuje kofein, obsahuje vlákninu, snižuje cholesterol. Pražená zrna 
jsou základem melty. Známý je klasický žitný chléb, žitný perník, dále pro výrobu 
alkoholických nápojů – režná nebo žitná, whisky, pivo a gin. 
 
Zdroje: 
Bílek J.: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, XYZ Praha 2012 
BioAbecedář Hanky Zemanové, Smart Press, Praha 2010 
Hrubá M. A kol.: Naše kuchařka, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1957 
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Foto (háčkované podšálky): www.MojeGalanterka.cz (textilní galanterie) 
 
 
Bylinky jako koření 
 
Bez koření a bylinek si v dnešní době nedokážeme představit jakoukoliv přípravu 
každodenních běžných pokrmů, které jim dodává typicky příznačnou chuť, ale 
i vůni. Bez nich by byly pokrmy mdlé a nepoživatelné.  
 
Koření, stejně jako bylinky, bychom však měli používat s mírou a dbát na to, 
do čeho se jaký druh koření či bylinky hodí. Ovšem ne vždycky si víme rady, 
a z toho důvodu je tu malý výčet, který nás nasměruje právě tou správnou cestou. 
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Anýz >> 
 
Popis: Jednoletá bylinka, která se používá 
nejen jako koření, ale i jako léčivka. Často je 
anýz přidáván do sirupů proti kašli; a anýzový 
olej je známý tím, že uvolňuje křeče a působí 
preventivně proti infekcím. 
 
Použití v kuchyni: Dochucení polévek, ryb a 
salátů, velká špetka do cukroví, červené řepy a 
marinády. 
 
Foto: wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
<< Bazalka 
 
Popis: Je to letnička s velmi výraznou 
aromatickou natí, která se pěstuje jako léčivá, 
kořeninová i medonosná rostlina. Abychom 
docílili bohatého olistění a rozvětvení rostlinky, 
je nutné pravidelně zaštipovat kvetoucí 
výhonky. Bazalkovou nať lze užívat jak 
čerstvou, tak i sušenou. 
 
Použití v kuchyni: Bylinkové máslo, pizza, 
na všechny druhy masa, ryby, omáčky, 
pomazánky, nádivky, zelenina, do aromatických 
octů, těstoviny, sýry, vejce. 
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Brutnák >> 
 
Popis: Jedná se o jednoletou rostlinu, kterou 
lze v kuchyni využít jako zeleniny, ale i jako 
léčivé rostliny. Pomáhá předcházet depresím a 
zánětům močových cest. Zpracovávají se 
pouze čerstvé mladé lístky. 
 
Použití v kuchyni: Čaj, bylinkové máslo, 
zeleninové saláty a polévky, na okurky. 
 
Foto: wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
<< Estragon 
 
Popis: Využívá se zejména ve francouzské 
kuchyni, kde je považován za jedno 
z nejjemnějších koření. Podporuje tvorbu žluči, 
mírně působí i močopudně a zvyšuje chuť 
k jídlu. 
 
Použití v kuchyni: Bylinkové máslo, majonézy, 
nádivky, zjemňuje ocet a olej, do nálevů při 
nakládání okurek nebo zeleniny, polévky, masa 
v jakékoliv úpravě, saláty, ryby, jehněčí, 
omáčky, marinády. 
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Fenykl >> 
 
Popis: Dvouletá rostlina pěstující se jak pro 
semeno, tak i jako koření.  
 
Použití v kuchyni: Semena a listy (mají 
výraznou anýzovou chuť) se používají 
na dochucení ryb, masa a salátů, červené řepy, 
cukroví. Stonky se po oloupání můžou 
používat jako zimní zelenina. 
 
Foto: wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Kerblík 
 
Popis: Je to rychle rostoucí rostlina, jejíž aroma 
je kořenité a velmi připomíná anýz. Používají se 
zejména čerstvé listy jako náhražka petrželky. 
 
Použití v kuchyni: Polévky, ryby, saláty, masa, 
omáčky, drůbež. 
 
Foto: wikipedia.org 
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Kmín >> 
 
Popis: Dvouletá aromatická rostlina, kterou 
pěstujeme pro semena. 
 
Použití v kuchyni: Pečivo, pečené a dušené 
maso, brambory, saláty, polévky, ryby, 
na nakládání zeleniny a hub. 
 
Foto: wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Kopr 
 
Popis: Silně aromatická rostlina, která je vhodná 
jak pro přímou kuchyňskou úpravu, tak i 
ke konzervaci a sušení. Nejčastěji 
zpracováváme list. 
 
Použití v kuchyni: Zavařování, polévky, 
omáčky, pomazánky, saláty, skopové maso, 
dýně, na syrový hlávkový salát. 
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Koriandr >> 
 
Popis: Jednoletá rostlinka s příznivými účinky 
na trávení a střeva. Podporuje funkci slinivky a 
vykašlávání. Používáme jak čerstvé listy, tak i 
sušená semena. 
 
Použití v kuchyni: Všechny druhy masa včetně 
drůbeže a ryb, přísada k dochucení octů a 
olejů, polévky, omáčky, do zelí. 
 
Foto: wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
<< Libeček 
 
Popis: Trvalka, která může dorůstat až 
do 2 metrů, s vůní připomínající polévkové 
koření Maggi. Vzhledem k tomu, že je libeček 
značně aromatický, používáme jej jen v malém 
množství, a to čerstvé i sušené listy. Lze jej 
využít nejen jako koření, ale i pro jeho léčivé 
účinky zejména na záněty močového měchýře. 
 
Použití v kuchyni: Pečené a dušené maso, 
polévky, omáčky, saláty, rýže, bramborová kaše, 
guláš, sýry, přísada do likérů a nápojů, na syrová 
rajčata a kapustu, při vaření starých brambor, 
rozdrcená semena jsou součástí chlebového 
těsta a pečiva. 
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Majoránka >> 
 
Popis: Jednoletá bylinka, jež neztrácí své 
aroma, příznivě působí na trávení a proti 
nadýmání. Používáme čerstvé i sušené listy. 
 
Použití v kuchyni: Drůbež, maso, omáčky, 
polévky, vaječné a zeleninové pokrmy, 
luštěniny, do tuřínu, hrachové kaše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
<< Máta 
 
Popis: Silně aromatická trvalka, jež ulevuje při 
špatném trávení a bolesti hlavy. Často se 
používá při nachlazení a kašli. Využíváme 
čerstvé, ale i sušené listy, a to v malém 
množství. 
 
Použití v kuchyni: Ovocné saláty, nápoje, 
tvarohové pomazánky, drůbež, skopové maso, 
na provonění octu. 
 
Foto: wikipedia.org 
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Meduňka  >> 
 
Popis: Trvalka, jejíž aromatické listy voní 
po citrónu. Pro svojí příjemnou vůni se 
používá hlavně proti nespavosti, na zmírnění 
projevů u hyperaktivních dětí, podporuje 
dobré zažívání. Lze využít jak čerstvé, tak i 
sušené listy, a to všude tam, kde se užívá 
citrónová šťáva.  
 
Použití v kuchyni: Ryby, pod masa 
na provensálský způsob, saláty, omáčky, 
marinády. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Oregáno (Dobromysl) 
 
Popis: Příjemně voňavá trvalka, která se pro své 
léčivé účinky využívá jako prostředek k lepšímu 
trávení a povzbuzení chuti. Oregáno („italské 
koření“) může sloužit jako česká náhražka 
majoránky. Do pokrmů nejčastěji přidáváme jak 
sušené, tak i čerstvé mladé výhonky a lístečky.  
 
Použití v kuchyni: Pizza, ryby, maso, mleté 
maso, lasagne, saláty. 
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Pažitka  >> 
 
Popis: Vytrvalá trsnatá rostlina obsahující velké 
množství vitamínů a minerálů. Má cibulové 
aroma, které povzbuzuje chuť k jídlu a 
podporuje trávení. Používá se čerstvá, ale 
nedoporučuje se v sušeném stavu, protože 
ztrácí své původní aroma. V nejnutnějším 
případě lze pažitku skladovat v zamražené 
podobě.  
 
Použití v kuchyni: Do hotových polévek, 
tvarohu, omáček, na brambory, do majonéz, 
salátů, bramborových a zeleninových pokrmů. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Petrželka 
 
Popis: Jedná se o nejuniverzálnější druh koření, 
které lze použít prakticky všude, díky své jemné 
a nevtíravé chuti. Navíc můžeme její nať 
zpracovávat jak čerstvou, tak i sušenou nebo si 
ji uchovat zmrazenou. 
 
Použití v kuchyni: Slané pokrmy, hotové 
polévky, brambory, saláty, omáčky, pod maso. 
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Rozmarýn  >> 
 
Popis: Stále zelená, silně aromatická bylina 
keřovitého vzrůstu, která napomáhá lepšímu 
trávení a zabraňuje nadýmání. Rozmarýn lze 
využít v kuchyni jak sušený, tak i čerstvý a 
jídlům dodává natrpklou příchuť. 
 
Použití v kuchyni: Polévky, ryby, omáčky, 
skopové a jehněčí pečeně, drůbež, těstoviny, 
zelenina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Řeřicha 
 
Popis: Nenáročná, snadno klíčivá rostlina 
s léčivými účinky. Používá se nejčastěji při 
zánětech močových cest. Konzumují se pouze 
čerstvé, mladé lístečky. Pozor! Jakmile řeřicha 
začíná kvést, nelze s ní již kořenit a lze ji využít 
pouze pro léčebné účinky (kvetením hořkne). 
 
Použití v kuchyni: Bylinkové máslo, saláty, 
maso, pomazánky, ozdoba pokrmů. 
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Saturejka  >> 
 
Popis: Silně aromatická jednoletka, využívána 
jak v čerstvém, tak i v sušeném stavu. Svými 
léčivými účinky podporuje trávení a zabraňuje 
nadýmání. Používáme vždy jen pár lístečků. 
 
Použití v kuchyni: Saláty, polévky, maso, 
drůbež, ryby, luštěniny, pomazánky, marinády, 
ryby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Šalvěj 
 
Popis: Šalvěj je vytrvalý polokeř 
s protizánětlivými účinky, u kterého se sbírají 
listy, anebo mladá nať před rozkvětem.Jako 
koření používáme k tučným masům (kachny, 
husy a vepřové) ve formě sušených či čerstvých 
listů. 
 
Použití v kuchyni: Maso, paštiky, luštěniny, 
polévky, vaječné pokrmy, nádivky, omáčky, 
saláty. 
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Tymián >> 
 
Popis: Tymián je nízký polokeř, jehož 
čerstvé i sušené listy a květy působí jako 
desinfekční prostředek nejen na cesty 
dýchací, ale i na celé trávící ústrojí. Sklízíme 
na počátku kvetení. 
 
Použití v kuchyni: Přípravě uzenin a ryb, 
polévky, nádivky, omáčky, paštiky, masa, 
drůbež, luštěniny. 
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Sušíme bylinky do kuchyně 
 
Sušením lze prodloužit trvanlivost téměř všech druhů ovoce a zeleniny. Nejpodstatnějšími 
podmínkami pro sušení je proudící vzduch a teplo. U všech způsobů sušení se vždy musíme 
snažit o to, aby proces sušení probíhal rychle a rovnoměrně. Přílišné teplo ničí cenné živiny a 
zpomaluje chemické procesy, což má za následek hnědnutí, chuť ovoce a přítomnost 
mikroorganismů. Teplota by se měla pohybovat mezi 30 - 70 °C.  
 
Zelené bylinky, které lze sušit a využívat jako koření: 
 
Vhodné bylinky: bazalka, estragon, kopr (sušené listy), koriandr (sušená semena), libeček, 
majoránka (dobromysl), máta, meduňka, petrželka, rozmarýn, saturejka, šalvěj, tymián 
 
Sušení: Výhonky bylinek se odříznou přibližně 5 cm nad zemí, sváží do svazků a pověsí se 
na stinné a hlavně vzdušné místo. Bylinky sbíráme za suchého a pěkného počasí, kdy jsou 
šťavnaté a aromatické. Když jsou zcela suché (poznáte, že šustí a drobí se), lístečky sdrhnete a 
dáte do dobře uzavíratelné láhve, abyste zamezili vlhnutí. Bylinky by jsme neměli vystavovat 
přímému slunci!  
 

 
 
Zvolila jsem bazalku a majoránku. Velice oblíbené druhy koření v naší rodině. Chystám se ještě 
na kopr, petrželku a libeček. Vyzkoušejte to také. Je to velice jednoduché a opravdu na tom nic 
není. V zimě si pak můžete vychutnávat skvělou chuť bramboračky či guláše s bylinkami. 
Z bylinek a aromatické zeleniny můžeme připravit výborný prášek. Po důkladném usušení 
sestavíme směsi podle vlastní chuti a fantazie. 
 
Pro děti jsou tyto druhy bylinek také vhodné. Používejte je raději, než hotové směsi koření, které 
obsahují mnohdy velké množství pepře, chilli, pískavice, soli, či glutamátu sodného. Sušte s dětmi 
společně bylinky. Bude to pro ně zajímavá činnost, pozorovat, jestli už jsou bylinky úplně suché. 
V hotovém jídle jim budou bylinky moc chutnat.  
 
Zdroje:  
Samwald A.: Sušíme ovoce, zeleninu, bylinky a houby, Grada, Praha 2008 
Bátovská Andrea, Bylinková poradna 
www.vykupbylin.webnode.cz , www.facebook.com/BylinkyOdAAzZ 
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Sušená zeleninová směs do polévky „Podravka“ 
 

 Suroviny: 1 kg mrkve, 1 kg kořene petržele, ½ kg celeru, 3 ks větších pórků, 2 ks červené 
papriky, 2 ks zelené papriky, přibližně 1 kg soli. 

 Postup: Všechnu zeleninu nadrtíme robotem. Vzniklou směs dobře promícháme se solí a 
sušíme. Lze přidat i nasekanou petrželovou či celerovou nať. Sušíme v troubě 
s otevřenými dvířky při teplotě 50 až 60 °C anebo v sušičce, kde teplotu nastavíme dle 
přiloženého návodu. Když se nám zdá směs usušená, opět ji nadrtíme a ještě jednou 
sušíme. Uchováváme ve skleněné, dobře uzavřené nádobě, abychom zabránili vlhnutí. 

  
 
Sušená mrkev 
 

 Suroviny: mrkev. 
 Postup: Mrkev dobře očistíme a pokrájíme na drobné kostičky. Takto připravenou mrkev 

vhodíme do vody a povaříme 1 až 2 minuty. Necháme ji okapat a dáme do sušičky. 
Kdo nemá sušičku, rozprostře tuto mrkve na pečící papír na plech a suší v troubě 
s otevřenými dvířky při teplotě 60-70 °C. 

 Uchovávání: Takto usušenou mrkve nasypeme do bavlněného pytlíku a necháme ještě 
po nějakou dobu doschnout na suchém a dobře větraném místě. Teprve potom ji uložíme 
do skleněné, dobře uzavřené nádoby. 

  
 
Sušené feferonky 
 

 Suroviny: feferonky, voda, nit s jehlou. 
 Postup: Feferonky umyjeme a důkladně osušíme. Feferonky navlékneme na nit a sušíme 

nejlépe v mírném průvanu. Usušené feferonky lze uchovávat celé či umleté v dobře 
uzavřené nádobě. 

 
 
Sušená rajčata 
 

 Suroviny: tvrdá rajčata, koření na americké brambory. 
 Postup: Rajčátka nakrájíme na drobné čtvrtečky a posypeme připravenou kořenící směsí. 

Poté jej vložíme (nejlépe do elektrické sušičky) a dle velikosti rajčat sušíme přibližně 8 až 
10 hodin. V elektrické troubě je sušící proces mnohem delší.  

 
 
Sušená cibule  
 

 Suroviny: větší cibule. 
 Postup: Dobře omytou, osušenou a oloupanou cibuli nakrájíme na kolečka silná asi 

3 mm, pak je rozložíme na plechy s papírem a sušíme v troubě nebo v sušárně při teplotě 
asi 60°C a dosušujeme při 50°C. Dobře usušená cibule musí být nažloutlá a křehká. 
Suchou cibuli uchováváme v dobře uzavřených sklenicích. 

 
 
Provensálské koření 
 

 Suroviny: rozmarýn, tymián, saturejka, bazalka, estragon (ve stejném poměru) 
 Postup: sušíme dle návodu výše. 
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Bylinné a kořeněné octy 
 
Bylinné a kořeněné octy jsou 
zajímavou variantou, jak si osvěžit 
přípravu nejrůznějších zeleninových a 
ovocných salátů nejen v horkém 
letním období. Tyto octy vaše saláty 
obohatí jak o příjemnou vůni, tak i 
o jemnou výraznou chuť.  
 
Domácí výroba takového octu není 
nijak náročná, a jeho přípravu 
zvládne opravdu každý. Je jen na nás, 
jaké bylinky a koření při jeho výrobě 
použijeme. Mezi nejoblíbenější octy 
patří hlavně octy jednosložkové jako 
je: bazalkový, celerový (myslí se nať) 
cibulový, česnekový, estragonový, 
feferonkový, koprový, libečkový, 
majoránkový, meduňkový, 
rozmarýnový, šalvějový anebo 
tymiánový.  
 
A jak si takový ocet vyrobit? Čerstvé 
bylinky omyjeme a nasekáme na 
menší části. Hrst bylinek 
(doporučené množství) vložíme 
do nádoby a zalijeme vinným octem. 
Dobře uzavřenou nádobu necháme 
luhovat týden až čtrnáct dní na tmavém, chladném místě, a poté přecedíme a 
přefiltrujeme přes plátno. Takto získaný domácí bylinkový ocet skladujeme 
na chladném, temném místě. 
 
 
 
Ukázka receptů na vícesložkové octy: 
 
Sladký kořeněný ocet (na ovocné saláty) 
 
Suroviny: 400 g cukru, 1 litr vinného octa, 1 lžíce rozdrcené skořicové kůry, 
3 bobkové listy, 1 lžička tymiánu, 3 hřebíčky, 1 lžička soli, ½ na plátky nakrájeného 
citrónu 
 
Postup: Ocet přivedeme k varu a přidáme k němu všechny uvedené přísady. Směs 
vaříme přibližně 5 minut. Poté ocet scedíme a přefiltrujeme. Uchováváme 
na chladném, temném místě. 
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Mátový ocet (na ochucení omáček) 
 
Suroviny: 200 g máty, 300 g cukru, 1 litr vinného octa 
 
Postup: Jemně nasekanou mátu smísíme 300 g cukru a necháme stát v uzavřené 
nádobě asi 20 minut. Mezitím si zahřejeme vinný ocet k bodu varu. Přidáme směs 
cukru a máty a za neustálého míchání vaříme 5 minut. Poté scedíme a přefiltrujeme. 
Naplníme a dobře uzavřeme v lahvích a necháme zrát 1 týden na tmavém, 
chladném místě. 
 
 
Bylinný ocet 
 
Suroviny: 1 lžíce máty, 1 lžíce estragonu, 6 lžic pažitky, 1 lžíce libečku, 1 lžíce 
majoránky, 1 bobkový list, 4 hřebíčky, vinný ocet dle velikosti nádoby 
 
Postup: Bylinky si řádně omyjeme, nakrájíme, zalijeme octem a necháme 
na chladném a tmavém místě louhovat asi 14 dní. Pak přecedíme a uložíme 
do chladna. Používáme do salátů. 
 
 
Cibulový ocet 
 
Suroviny: 1 nadrobno nasekaná cibule, 1 litr vinného octa, bobkový list 
 
Postup: Ocet si připravíme jako jednosložkový ocet s výjimkou, že luhujeme pouze 
po dobu 4 dnů. 
 
 
Česnekový ocet 
 
Suroviny: 3 prolisované stroužky česneku, 1 litr vinného octa 
 
Postup: Ocet si připravíme jako jednosložkový ocet s výjimkou, že luhujeme pouze 
po dobu 2 dnů. 
 
 
Estragonový ocet 
 
Suroviny: 10 až 15 výhonků, 1 litr vinného octu 
 
Postup: Ocet si připravíme jako jednosložkový ocet s výjimkou, že luhujeme pouze 
po dobu 10 dnů. 
Poznámka: Po přefiltrování necháváme v octě 1 výhonek estragonu. 
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Zdravé bylinkové dobrůtky 
 
Stejně jako neodmyslitelně do domácí lékárničky patří základní sypané čaje 
na běžné neduhy, lze tuto lékárničku obohatit o bylinkové sirupy a medy, a pro děti 
zdravým mlsáním v podobě bylinných bonbónů.  
 
Příprava je velmi jednoduchá, finančně nenáročná a hlavně bez jakékoliv chemie, 
což uvítají hlavně maminky s malými dětmi. Pro inspiraci přikládáme několik 
základních receptů. Které lze obměnit pouze změnou bylinky, ostatní ingredience 
ve většině případů zůstávají nezměněny.  
 
 
 

 
 
 
 
Bezový sirup 
 
Suroviny: 30 velkých květů černého bezu, 2 citróny (pomeranče nebo mandarinky), 
2 kg cukru krystal, 2 litry převařené a studené vody 
 
Postup: Květy a na kolečka nakrájený citrón zalijeme vodou a necháme louhovat 
24 hodin. Poté přelisujeme přes plátno, přidáme cukr krystal a krátce povaříme 5 až 
10 minut. Zpravidla do doby než se plně rozpustí všechen cukr. Slijeme ještě horké 
do lahví a skladujeme na chladném, tmavém místě. 
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Šípkový sirup (preventivně proti nachlazení) 
 
Suroviny: 1 kg červených šípků, 
2 litry vody, 1 500 g cukru krystal 
 
Postup: Všechny šípky rozmačkáme a 
zalijeme přibližně 2 litry vody. Směs 
přivedeme k varu a mírně povaříme 
10 minut. Odstavíme a v chladu 
necháme uležet 24 hodin. Druhý den 
scedíme a prolisujeme přes plátno. 
Vzniklou šťávu zahřejeme a 
rozpustíme v ní cukr. Necháme projít 
varem a ještě horké lijeme 
do připravených lahví. Skladujeme 
na chladném, tmavém místě. 
 
 
 
Meduňkový sirup 
 
Suroviny: 500 g čerstvé meduňky, 1 sáček kyseliny citrónové, 4 litry převařené vody 
 
Postup: Do 5l sklenice asi do ½ obsahu namačkáme čerstvou meduňku (listy i se 
stonky) a prosypeme kyselinou citrónovou. Necháme přibližně hodinu ležet, aby se 
nám spustila šťáva. Poté dolijeme vodou a necháme 24 hodin louhovat. Další den 
slijeme přes plátno, přidáme cukr a lehce povaříme. Vaříme pouze do doby, dokud 
se zcela nerozpustí cukr, déle nikoliv! Po vychladnutí sirupu přeléváme 
do připravených lahví a skladujeme na tmavém, chladném místě.  
 
 
 
Mátové bonbóny (proti kašli) 
 
Suroviny: 120 g medu, 100 g cukru krystal, 2 lžíce velmi silného mátového čaje, 
šťáva z ½ citrónu 
 
Postup: Med, cukr a citrónovou šťávu vaříme tak dlouho, dokud zkouškou 
nezískáme na talíři tvrdou perličku tj. nabereme lžičkou směs a kápneme na talířek. 
Pokud se vytvoří tvrdá kulička, přidáme do směsi 2 lžíce mátového čaje. Ještě chvíli 
povaříme, a pak hmotu nalijeme na navlhčenou desku a mokrým nožem krájíme 
na kostičky. Po ztuhnutí ukládáme do sklenic s víčkem, aby nám bonbony nezvlhly. 
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Lipové bonbóny (proti kašli a nachlazení) 
 
Suroviny: 120 g medu, 100 g cukru, 2 lžíce lipového čaje, šťáva z ½ citrónu 
 
Postup: Med, cukr, čaj a šťávu vaříme tak dlouho, dokud nám na talíři neztvrdne 
kápnutá kapka. Pokud se vytvoří tvrdá kulička, přidáme do směsi 2 lžíce lipového 
čaje. Ještě chvíli povaříme, a pak hmotu nalijeme na navlhčenou desku a mokrým 
nožem krájíme na kostičky. Po ztuhnutí ukládáme do sklenic s víčkem, aby nám 
bonbony nezvlhly. 
 
 
 
Sedmikráskový med 
 
Suroviny: 4 hrsti květů, 1 litr vody, 
1 kg cukru, 1 citrón, 1 pomeranč 
 
Postup: Květy opláchneme, 
pocukrujeme a pokapeme citrónovou 
šťávou. Necháme 12 hodin stát. 
Po uplynutí této doby přidáme vodu 
a necháme 24 hodin louhovat. Druhý 
den květy s vodu svaříme a scedíme, 
přidáme cukr a plátky pomeranče. 
Tekutinu necháme vychladnout a 
znova prohřejeme k bodu varu, 
aby se nám rozpustil cukr. Tento 
postup opakujeme do doby, dokud 
vychladlá směs nemá konzistenci 
medu. Pozor! Směs hlídáme, neboť má tendenci rychle vzkypět a utéct z hrnce.  
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Zelenina 
 

 
 
 
 
Barevnost zeleniny 
 
Přemýšlíte, jak svému dítěti vylepšit 
jídelníček, aby byl co nejvyváženější, 
pestrý? Nezapomínejte také 
na barevnost. Zelenina v sobě 
obsahuje řadu přírodních barviv, 
které dělají papriku tak krásně 
zelenou, rajče příjemně červené. 
Pojďte se se mnou podívat na to, čím 
to vlastně. 
 
Šlechtitelé se snaží vytvořit co 
nejkrásnější odrůdy, např. mrkve 
od oranžové, až po sytě červenou, 
různobarevný je sortiment květáku, 
paprik, rajčat, chřestu a dalších. 
Barevné složky zeleniny se většinou také vyznačují ochrannými vlastnostmi, 
zpravidla působí antioxidačně, některé antimikrobiálně. K nim patří zelená 
(chlorofyl), oranžová (karotenoidy), žlutá (flavonoidy), červená, fialová až 
modrofialová (antokyaniny, betalainy).  
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Chlorofyl (listová zeleň) je v zelených 
částech rostlin přítomen v množství 600 – 
1500 mg. kg. Tato barviva jsou typická pro 
zelenou barvu listů a nezralých plodů, 
podléhají rozkladu při stárnutí pletiv, zrání 
plodu nebo při zpracování a mění se 
na olivově zelenou, světlezelenou a hnědou 
barvu. Má protirakovinový účinek a 
příznivý vliv na tvorbu červených krvinek. 
Chlorofyl je též doporučován při anémii, 
při ztrátě krve, rekonvalescenci a pro 
snížení cholesterolu. Antimikrobiální 
účinek chlorofylu je využíván v zubních 
pastách. Listová zeleň je obsažena 
ve špenátu, salátu a ve všech naťových 
zeleninách. 

  
Karotenoidy jsou ve vodě nerozpustné 
žluté až červeně oranžové barevné složky 
mnoha zelenin (rajčata, mrkev). 
Karotenoidy působí na zlepšení funkcí 
mnoha orgánů lidského těla, chrání čočku 
před zákalem a před degenerací, snižují 
hladinu cholesterolu, působů antioxidačně, 
snižují riziko nádorového bujení. 
V zelenině jsou zastoupeny především 
karotenem, lykopenem, luteinem, 
zeaxantinem. Lykopen je obsažen 
v rajčatech a ve vodních melounech. Je to 
především účinný antioxidant – snižuje 
riziko vzniku infarktu myokardu a je 
prevencí rakoviny. 
Lutein se často vyskytuje s zeaxantinem. 
Toto žluté barvivo je rozpustné v tuku a je málo poškozováno zvýšenou teplotou. Lutein je 
přítomen ve žlutých a oranžových zeleninách a v zelených částech rostlin, kde ho překrývá 
chlorofyl. Např. kadeřavá a hlávková kapusta, brokolice, salát, papriky, rajčata, tykev. Zabraňuje 
degenerativním změnám spojených se stárnutím. Zlepšuje funkci imunitního systému, snižuje 
riziko šerosleposti, šedého zákalu, chrání oko diabetiků, brání degenerativním změnám zraku, též 
chrání naše oči před zářením z počítače, televize aj. Podílí se také na snižování rizika nádorového 
bujení a srdečních onemocnění.  
 
Antokyaniny patří mezi barviva rozpustná ve vodě, která dodávají rostlinám širokou paletu 
barev, např. červenou, modrou, fialovou, oranžovou, červenohnědou, tmavočervenou. Barevný 
odstín závisí na kyselosti. Každé toto barvivo má své pojmenování, ale účelem toho článku není 
vás zahltit odbornými pojmy, ale seznámit, proč je zelenina barevná a čím je to způsobené. 
Antokyaniny působí preventivně proti infekcím močových cest, potlačují baktérie, mají 
protisklerotické účinky. Jsou obsaženy v červených fazolích, kukuřici, zelí, brokolici, rebarboře, 
ředkvi, baklažánu. 
 
Betalainy jsou skupinou červených, oranžových a žlutých dusíkatých barviv. Mají silné 
antioxidační a antimikrobiální účinky. Betakyany jsou přítomny v červené řepě, mangoldu, 
laskavci. Extrakty červené řepy se používají v potravinářství k barvení uzenin nebo mléčných 
produktů jako přírodní produkty pod názvem betanin. 
 
Zdroj: K. Kopec, Zelenina ve výživě člověka, Grada, 2010. 
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Brambory 
 
Erteple, krumple, zemská jablka, 
bandury, zemáky, kobzole, grule a 
mnoho dalších názvů. Říkáte si, co to 
asi znamená? Řeč je o bramborách. 
O plodině, která je v našich 
zeměpisných podmínkách velice 
důležitou surovinou pro přípravu 
různých pokrmů. 
 
Historie 
 
Pravlastí brambor je Jižní Amerika, 
Inkové je zde pěstovali ve dvou 
klimaticky rozdílných oblastech. Tou 
první jsou vysoko položené horské pláně And v Peru a Bolívii, druhou pak nízká pobřeží 
úzkého Chile s přilehlým ostrovem Chiloe.  
Koncem 16. a počátkem 17. století se šířily po Evropě jako léčivá plodina nebo vzácná 
rostlina pěstovaná pro okrasu zahrad. Prokazatelně poprvé byly podzemní hlízy uvařeny 
roku 1616 na hostině, kterou pořádal francouzský král Ludvík XIII. V ostatních 
evropských zemích se pěstování brambor jako polní plodiny daří prosadit až v průběhu 
18. století.  
K nám se brambory dostaly na začátku 17. století. V roce 1632 se objevují jako pochoutka 
na stole jihočeského velmože Viléma Slavaty. 
Ve větším měřítku se rozšířilo pěstování brambor teprve v hladových letech 1771 až 1772 
za Marie Terezie, která jich nechala do Čech přivézt značné množství z Pruska. 
Na počátku 19. století byly vypěstovány první české odrůdy.  
 
Odrůdy 
 
Do devadesátých let minulého století se u nás pěstovalo kolem 40 odrůd brambor. 
Ke konzumním účelům se jich využívalo kolem 30.  
V České Republice je ve státní odrůdové knize zapsáno 161 odrůd brambor (stav roku 
2008). Jedná se o 34 odrůd velmi raných, 51 odrůd raných, 49 odrůd poloraných a 
27 odrůd polopozdních až pozdních. 
U nás se pěstují brambory konzumní ranné, brambory určené na výrobu škrobu a 
brambory určené na sadbu. Česká republika nemá jen brambory z vlastní produkce, 
na našem trhu jsou i odrůdy německé, holandské, francouzské a rakouské. 
 
Spotřeba brambor 
 
Celková spotřeba brambor na jednoho obyvatele ročně se odhaduje na 70 kg. Z toho 
připadá asi 15 % na výrobky z brambor (hranolky, lupínky, kaše) a zbytek představuje 
spotřebu brambor „ve slupce“ 
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Význam brambor 
 
Brambory jsou jednou z nejvýznamnějších zemědělských plodin. Pěstují se na celé 
zeměkouli, díky své nenáročnosti na pěstování. Jsou levným zdrojem energie a nutričně 
významných látek. Jsou nízkokalorické. Obsahují velké množství draslíku, sodíku, fosforu, 
hořčíku a železa a také vitamínů. Vitamín C se uvolňuje varem do vody, proto po scezení 
brambor použijte vodu na přípravu polévky. Brambory mají protizánětlivý a 
protibakteriální účinek. Zmírňují tvorbu vředů. Jsou výborným antioxidantem. 
 
Varný typ brambor 
 
Brambory mají široké spektrum použití. Proto se tedy musíme zamyslet, na co brambory 
kupujeme. Ne všechny typy brambor můžeme využít na každý pokrm. Ranné brambory 
brzy spotřebujte. Nejsou vhodné k delšímu skladování. K uschování na zimu jsem určeny 
brambory pozdní, ty se dělí do třech varných typů podle obsahu škrobu. 

 Varný typ A - Brambory tohoto typu jsou podlouhlé, rohlíkovité, ledvinkové, mají 
hladkou slupku a pevnou lojovitou dužinu. Mají nízký obsah škrobu a proto se 
velice hodí do salátů, polévek, na hranolky, k vaření ve slupce. Označují se zelenou 
barvou. 

 Varný typ B - Jsou to brambory pro univerzální použití. Jejich dužina je po uvaření 
sušší než u typu A, mohou se tedy rozpadat. Použití je především na přílohy, 
polévky, guláš. Jejich barevné označení je červené.  

 Varný typ C - Hlízy jsou spíše kulaté, moučnaté a rozpadavé. Obsahují hodně 
škrobu a nejsou vhodné k vaření ve slupce nebo do salátů. Hodí se na přípravu 
pyré, placek, knedlíků nebo pro pečení v alobalu. Označují se modrou barvou.  

 
Využití 
 
Na našem stole se brambory objevují v různých podobách. Vařené ve vodě, v páře - jako 
příloha k masu, jiné zelenině, smažené - hranolky, lupínky, pečené ve slupce, strouhané 
do bramboráku, s mlékem a máslem mixované do bramborové kaše. Také abych 
nezapomněla na významné využití brambor do oblíbeného bramborového salátu a 
bramborových knedlíků a též do sladkých jídel jako jsou šišky, škubánky atd.  
 
Příprava 
 
Brambory musí být vhodně skladovány. A to v chladu, suchu a ve tmě. Nesmí zmrznout, 
jinak sládnou. Pokud není dodržen způsob skladování, objevuje se v bramborách 
nebezpečný toxický solanin a chaconin. Brambory se též před konzumací musí řádně 
očistit, odstranit klíčky, vyhodit nazelenalé hlízy, omýt a tence okrájet. 
Brambory pro nás představují nenahraditelnou surovinu. 
 
Zdroje: 
Astl J., Astlová E., Marková E.: Jak jíst a udržet si zdraví, Maxdorf, Praha 2009 
Časopis Gurmet, listopad 2011. 
www.brambor.info 
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Ředkvičky 
 
Ředkvičky patří mezi velice 
oblíbenou jarní zeleninu. Na pultech 
obchodů je nacházíme v jarních i 
letních měsících. Pěstují se různé 
odrůdy od kulatých, až po protáhlé 
tvary. Mají sladkou a přitom mírně 
štiplavou chuť, kterou způsobuje 
hořčičný olej v ředkvičkách 
obsažený. Pochází ze zemí Blízkého 
Východu. Jiní autoři tvrdí, že se 
původně pěstovaly v Číně a 
Japonsku. Dnes se ředkvičky pěstují a 
sklízejí v mírném podnebném pásmu 
Evropy i Ameriky.  
 
Jak ředkvičky pěstovat? 
 
Dříve se ředkvičky pěstovaly pouze v jarních měsících, dnes jsou vyšlechtěné 
odrůdy, které lze pěstovat od jara až do podzimu. Děti se s oblibou podílí 
na výsevu a i sklizni této výtečné zeleniny. Rádi sledují, jak ředkvičky rostou, budou 
je s vámi i zalévat a později ochutnávat. Lze je vysévat do skleníků od března a 
později i do záhonků na zahrádce. Vyséváme do řádků vzdálených od sebe 12 až 
15 cm, hloubka nesmí přesáhnout 1 - 1,5 cm, při setí lze smíchat s pískem. 
Ředkvičky jsou vděčné za závlahu. Je dobré zalévat je brzy ráno i večer. Jednotíme 
je na 2 – 3 cm. Tím jim dáme možnost krásně růst. Můžeme je přikrýt netkanou 
textilií a tím je chráníme před chladem, škůdci a zkrátíme vegetační dobu o 5 - 8 
dnů. Sklízíme za 3 – 6 týdnů. Můžeme vysévat postupně, zajistíme si trvalou 
sklizeň.  
 
Zdravotní účinky ředkviček 
 
Ředkvičky v sobě obsahují hořčičné oleje, které v lidském organismu působí proti 
plísním, bakteriím. Rozpouští hleny a čistí nosohltan, působí preventivně proti 
infekcím. Působí jako prevence proti tvorbě žlučových, ledvinových a močových 
kamenů. Jsou nízkokalorické, používají se při redukci váhy. Podporují střevní 
peristaltiku, odstraňují zácpu, jsou účinné proti nadýmání, snižují cholesterol, 
posilují nervy. Mají protirakovinné účinky. Vzhledem k obsahu karotenu mají 
blahodárný vliv na zrak. Jsou močopudné. 
 
Tato zelenina obsahuje velké množství kyseliny listové, vitaminu C a selenu. 
Za zmínku rozhodně stojí i obsah draslíku, vápníku, síry, karotenu, kyseliny 
nikotinové. 
 
Již 6 ředkviček denně postačí, aby se normalizovalo bakteriální osídlení sliznice 
dutiny ústní, hltanu, žaludku i tenkého střeva.  
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Jak ředkvičky zpracovávat? 
 
Při nákupu si dejte pozor na jejich vzhled, 
zda jsou dostatečně křehké a pevné. 
Povadlé, měkké a příliš velké bulvy vám 
nebudou chutnat. Jsou totiž tvrdé a 
štiplavé.  
Při jarní sklizni jsou ředkvičky jednou 
z prvních čerstvých zelenin po dlouhém 
období zimy, které obohatí naše tělo o řadu 
cenných látek. Pojídáme je syrové, tvoří 
součást salátů, pomazánek a předkrmů, 
nebo tepelně upravené v polévce, či jako 
příloha k masu. Chystáme-li slavnostnější 
pohoštění a máme k dispozici ředkvičky, 
pak je rozhodně využijeme k ozdobě. 
Snažíme se ředkvičky nenechávat dlouho 
nakrájené nebo nastrouhané, protože tak 
dochází ke ztrátě vitaminů. 
Ředkvičky mohou být kontaminovány dusičnany z hnojiv.  
Dávejte si pozor, jaké bulvičky vybíráte. 
 
Těhotenství, kojení, děti 
Ředkvičky patří mezi nadýmavé a alergizující potraviny. V těhotenství vám ředkvičky mohou činit 
potíže, mohou vás nadýmat. I když jejich zdravotní účinky jsou pro vaše tělo prospěšné, 
ne každému mohou ředkvičky vyhovovat. V šestinedělí se opravdu vyhněte všem potenciálně 
nebezpečným potravinám, dráždivým a nadýmavým, mohlo by to způsobit potíže vašemu 
miminku. Ředkvičky jsou ideálním jídlem při těhotenské cukrovce.  
 
Ředkvičky a první příkrmy 
K přípravě příkrmu se vybírají jen nealergizující potraviny. Hypoalergenní výživu striktně 
dodržujeme až do 1 roku, hlavně u dětí s výskytem atopické dermatitidy či s vyšším rizikem 
vzniku alergie. 
 
Mezi potraviny, které je nutné během této doby vynechat, patří: 
 

 všechny citrusové plody, kiwi, ananas, mango, broskve  
 bobulovité ovoce (rybíz, angrešt, jahody, maliny, ostružiny)  
 všechny druhy ořechů, mandle, všechna semínka, mák, fíky, datle  
 med, sladkosti (hlavně bonbony), čokoládu, kakao  
 rajčata, papriky, celer, petržel, ředkev, ředkvičky, křen  
 kyselé zelí, nakládanou zeleninu, luštěniny česnek, cibuli  
 exotické koření (např. vanilka, skořice, kari), řeřichu, bazalku, kečup, hořčici  
 vejce, kravské mléko (nahrazujeme hypoalergenním mlékem), individuálně povolujeme 

zakysané výrobky a tvrdé sýry  
 ryby, mořské produkty, uzeninu, maso „velkých zvířat“ 

 
Ne všechny děti si štiplavou chuť ředkviček zamilují. I když chutě některých dětí jsou opravdu 
rozmanité. Podávejte dětem ředkvičky k chlebu a různým pomazánkám, ozdoby z ředkviček se 
jim budou zajisté líbit.  
 
Zdroje: 
www.az-recepty.cz, www.dum-a-zahrada.porad.cz, www.mojebetynka.cz, 
www.nasevyziva.cz, www.proalergiky.cz, www.zeny.cz  
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Zelí 
 
Zelí hlávkové je buď bílé nebo červené. 
Světová produkce zelí dosahuje 70 miliónů 
tun zelí. Konzumní části jsou pevné hlávky 
různých tvarů (kulovité, špičaté), barev 
(bílá, zelenožlutá, červenofialová) a velikosti 
0,5 kg až 5 kg. Z látkového složení je 
kromě vitamínů a minerálních látek 
významná přítomnost aromových složek. 
Využitelnost vápníku ze zelí je srovnatelná 
s jeho využitím z mléka. 
 
V zelí je přítomno více než 50 zdraví 
prospěšných bioaktivních složek jako 
glykosidy, estery kyseliny sinapové, 
malonové. Sirné sloučeniny mají 
protirevmatický účinek. Ochranné účinky 
zelí jsou též proti riziku dvanácterníkových 
a žaludečních vředů. Při krouhání zelí i při jeho vaření vznikají sloučeniny síry. 
 
Uchování celých zelných hlávek nasolením už znali staří Římané. Dnešní způsob výroby 
kysaného zelí údajně převzali ve středověku Slované od Tatarů a předávali jej pak dále svým 
západoevropským sousedům. Při objevných cestách po světových mořích se dávní mořeplavci 
chránili požíváním kysaného zelí před obávanými kurdějemi, nemocí vznikající z nedostatku 
vitaminů. Není to tak dávno, co bylo kysané zelí - vedle brambor - ve střední a východní Evropě 
nejdůležitějším zdrojem vitaminu C v zimních měsících. 
 
V kuchyni má zelí všestranné využití, jednoduše se upravuje a celé hlávky se dají dlouho 
skladovat. Uložte je v suchu a chladu, kde nemrzne (sklep), nebo je zavěste do vzdušného 
prostoru za košťál. Zelí obsahuje hodně vody a málo kalorií, a je tudíž vhodné pro redukční 
diety. V zimě je pak zdrojem vitamínu C, má ho dvakrát více, než citron. Již 200 g kysaného zelí 
pokryje u člověka denní potřebu vitaminu C. Kromě toho při kvašení vznikající kyselina mléčná 
je nejenom chuťově lahodná, ale také zdravá. 
 
Pro krouhání a nakládání zelí se hodí pozdní odrůdy zelí, sklízené na podzim. U nás je vyhlášené 
dobrodské zelí z Dobré vody u Hořic. Krouhejte rozčtvrcené hlávky se seříznutými košťály 
na speciálním struhadle, ručně přes vrstvy listů nebo robotu. 
Pro přípravu salátů i před dušením ve vlastní šťávě nakrouhané syrové zelí osolte a promačkejte, 
pustí šťávu a zkřehne. Hruběji nakrájené zelí a celé listy před další tepelnou úpravou spařte 
vroucí vodou. Zbaví se čpavých látek, změkne a je stravitelnější.  
 
Rozdíl mezi červeným a bílým zelím je kromě barvy i v chuti. Bílé zelí má více vlákniny, méně 
sacharidů a o něco menší množství vitamínů a minerálů než zelí červené, jehož barvivo je dobré 
pro cévy. Zelí má též antioxidační účinek.  
Zelí můžeme konzervovat pomocí soli, kvašením nebo použitím pyrosiřičitanu draselného. 
 
Dokážete si představit kuchyni bez zelí? Já ne. Klasické vepřo, knedlo, zelo, ruský boršč, 
slovenská kapustnica nebo německý Eintopf. 
 
Zdroje: 
Časopis Apetit, listopad 2011 
Kopec K.: Zelenina ve výživě člověka, Grada 2010 
www.clanky.vareni.cz 
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Rajčata 
 
Typická vůně, chuť i barva, všestranné 
využití v kuchyni, zdroj mnoha cenných 
látek, jako je draslík, fosfor, vápník, 
hořčík. Ano, řeč je o rajčatech. 
Na trhu jsou dnes k dostání celoročně. 
Nejlepší jsou ale domácí ze skleníku. 
Rajčata vyséváme asi v polovině března 
do truhlíčků, které umístíme na teplou 
verandu. Malé sazenice přepichujeme do 
květináčků. Do skleníku vysazujeme 
koncem května, kdy snad už nehrozí 
mrazíky. 
Rajče dnes patří k nejrozšířenějším 
zeleninám vůbec. Původně bylo 
pokládáno za nezdravou rostlinu, která 
se pěstovala jako okrasná. Pocházejí ze 
subtropického pásma Jižní Ameriky. V Peru je Indiáni pěstovali v 5 stol. př.n. l.  
Na trhu je řada odrůd rajčat, které mají různé tvary a velikosti – (ploché, zploštělé, 
kulovité, srdcovité, hruškovité). Různých barev – (od červené až po žluté) a velikostí 
(od 20 až do 120 mm). 
Výtečné jsou cherry rajčátka. Vašim dětem budou určitě chutnat.  
Ve 20. století se stala rajčata součástí lidové stravy v celém světě a jejich spotřeba dále 
roste. 
 
Účinné látky v rajčatech 
 
Lecitin a cholin v rajčatech podporuje činnost mozku a dobrou náladu. Na chuti se podílí 
malé množství kyseliny citrónové, jablečné a malonové, hroznový a ovocný cukr. 
Typické zbarvení propůjčují rajčatům karotenoidy (lykopen, lutein). Lidské tělo využívá 
lykopen lépe z rajčat zpracovaných než z čerstvých.  
Dále obsahují mnoho biotinu (vitamín skupiny B), který prospívá naši kůži, vlasům, 
nehtům, také niacin (vitamín skupiny B3 pro dobrou náladu a spánek), kyselinu listovou 
(pro krvetvorbu), vitamín C (imunita), obsahují také draslík, zinek a dostatek vlákniny.  
 
Léčivé účinky rajčat 
 

1) podporují metabolismus buněk, chrání je před nádorovým bujením 
2) působí pozitivně na imunitní systém, proti infekcím 
3) dopomáhají zdravé kůži 
4) zlepšují náladu a podporují spánek 
5) omezují rizika srdečně – cévních onemocnění 
6) působí proti hemeroidům 
7) zlepšují trávení 
8) působí močopudně 
9) pomáhají při chronické únavě 
10) zlepšují funkci sliznic 
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Solanin je látka, která je obsažena v nezralých plodech rajčat,  
postupným zráním zcela mizí. 
 
Lykopeny a karoteny jsou látky, které jsou rozpustné v tucích. Je tedy vhodné, 
aby se z rajčat uvolnily tyto cenné látky, zpracovávat rajčata společně s trochou 
oleje.  
 
 
Využití rajčat v kuchyni 
 
Rajčata jsou výtečnými plody, které v kuchyni lze využít na mnoho způsobů. 
Citlivým jedincům mohou rajčata působit zdravotní potíže, alergické reakce. Slupky 
obsahují mnoho cenných látek, jsou ale těžko stravitelné.  
Z rajčat můžeme dělat šťávy, džusy, protlaky či kečupy. V kuchyni nachází široké 
uplatnění jako předkrmy, k obložení mís, přípravě polévek, omáček. Např. Pizza, či 
lečo by se bez rajčat neobešla. 
 
Vybíráme pevné plody.  
Nikdy je neskladujeme v lednici, protože ztvrdnou a ztratí aroma. 
 
 
Jak správně odstranit slupku z rajčat? 
 
Rajčata spaříme horkou vodou,  
a poté zchladíme studenou vodou a slupku snadno stáhneme. Dále zpracujeme. 
 
 
Máte i vy oblíbený recept, jaké další dobroty z rajčat děláte?  
Podělte se s námi o ně. Napište nám do redakce na lenka.step@post.cz . 
Těšíme se. Děkujeme.  
 
Zdroje:  
Dolejší A.: Zelenina na zahrádce, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1982 
Kopec K.: Zelenina ve výživě člověka, Grada, Praha 2010 
Oberbeil K., Lentzová Ch.: Ovoce a zelenina jako lék, Fortuna Libri, Praha 2001  
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 Brokolice Brokoles 
 

Vrtěla se převelice 
na záhoně brokolice. 
Hlava samé kudrny,  
kořeny až pod drny. 
 
Zelená je celičká 
jako letní travička. 
Do polévky, těstovin, 
natrhám ji plný klín. 

 
 
 
Trochu netradiční začátek příspěvku o brokolici. Tuto krásnou říkanku jsem si 
vypůjčila z knihy Nevšední hrátky s dobrotami od Jany Lenkové. Vařit s dětmi a 
pro děti je někdy nadlidský výkon. Autorka této publikace měla zpočátku problém 
vařit s dětmi, ale přišla na to, jak hravou formou zvládnout tuto běžnou součást 
dne všech maminek na mateřské dovolené. 
 
Právě brokolice je jedna z výtečných druhů zeleniny, která dětem moc chutná. 
Brokolice je jednoletá brukvovitá košťálová zelenina příbuzná květáku, jejichž 
užitková část je růžice květních poupat.  
 
 
Existují dva druhy: 
 

1) výhonková, chřestová 
2) květáková 

 
Brokolice je mezi zeleninou skutečnou královnou. Velice oblíbená zelenina. 
Nejčastěji bývá zelená, ale i odrůdy fialové a žluté. Brokolice pochází 
z Apeninského poloostrova. Jejím nevýznamnějším producentem je Itálie. 
 
 
Účinné látky 
 

 vitamín C, provitamin A, vápník, železo, zinek, sodík, hořčík, síru, jód, 
fosfor, chrom, 

 vitamín B, E, H, K, kyselinu listovou, mangan 
 karoteny, vlákninu 
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 Léčebné účinky brokolice 
 

1) ovlivňuje činnost svalů a srdce 
2) podporuje tvorbu krve 
3) ovlivňuje látkovou výměnu 
4) zlepšuje trávení 
5) pomáhá při poruchách spánku, stresu a neklidu 
6) posiluje imunitní sytém, působí proti infekcím 
7) užívaná při léčbě osteoporózy 
8) mírní menstruační potíže u žen 
9) patří k nejzdravějším druhům zeleniny 
10) dle výzkumů je vhodná k prevenci rakoviny prsu, zažívacího traktu a prostaty 
11) ovlivňuje hladinu cholesterolu 

 
Brokolici skladujeme v lednici. Má vysokou nutriční hodnotu, nevyvolává 
nadýmání. Doporučuje se ženám v těhotenství, pro osoby s onemocněním střev. 
 
Využití v kuchyni 
 
Má všestranné využití pro studenou i 
teplou kuchyni. Lze ji mrazit, 
konzumovat syrovou, vařenou nejlépe 
v páře, aby se zachovalo velké množství 
vitamínu C. Po vaření je nutné ji 
zchladit studenou vodou, zachová si 
svou zelenou barvu. Můžeme si využít 
do polévky, pro kojence do prvních 
příkrmů, salátů, příloha k masu, to 
těstovin, zapékaných pokrmů, zapečená 
se sýrem či k omáčkám. Vývar při 
vaření lze použít jako základ 
do polévky. Při nákupu volíme 
brokolici pevnou, nepovadlou, bez 
skvrn a zažloutnutí. 
 
Připravuje se podobně jako květák, ale má podstatně více vitamínů než květák. 
Měla by být na jídelníčku alespoň jednou týdně. Na brokolici lze využít i košťál, 
který je třeba předem oloupat. Lze je využít na způsob chřestu. O brokolici už toho 
víte hodně, vyzkoušejte tedy některý z receptů z našeho receptáře.  
 
Zdroje: 
Bílek J.: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, XYZ Praha 2012 
Bowden J.: 150 nejzdravějších potravin na světě, Fortuna Libri, Praha 2011 
Dolejší A.: Zelenina na zahrádce, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1982 
Kopec K.: Zelenina ve výživě člověka, Grada, Praha 2010 
Lenková J.: Nevšední hrátky s dobrotami, Praha 2010 
Oberbeil K., Lentzová Ch.: Ovoce a zelenina jako lék, Fortuna Libri, Praha 2001 
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Výživa u dětí 
 
Jak motivovat děti s cystickou fibrózou k jídlu? 
 
Jídlo je za normálních okolností 
činnost veskrze příjemná. 
V optimálním případě je daná 
potřebou uspokojit nepříjemné 
pocity (mám hlad). V jiném případě 
má potěšit smysly (mám na něco 
chuť). Pod vlivem tlaku se tato jindy 
příjemná činnost snadno stane 
strašákem. Ne nadarmo se říká: „Co 
se musí, to se hnusí.“ V oblasti 
uspokojování základních lidských 
potřeb to platí dvojnásob. 
 
I když je tento příspěvek věnován pro 
nemocné trpící cystickou fibrózou, 
myslím si, že řada rodičů, kteří se snaží, aby jejich dítě, když trpí nějakým onemocněním, 
správně jedlo, zde najdou mnoho rad a triků. Výživa v nemoci je nesmírně důležitá, ať už 
se jedná o cystickou fibrózu nebo jiné chronické onemocnění. 
 
Motivovat děti s CF k jídlu je velmi náročný úkol, někdy přímo nadlidský. V každém věku 
je třeba volit odlišné prostředky tak, aby byl výsledný efekt co nejlepší. Většina rodičů 
touží po tom, aby jejich dítě dobře jedlo. V praxi je však situace ve valné většině případů 
bohužel poněkud jiná. 
 
Začíná to již v kojeneckém věku. Na miminko nelze působit přesvědčováním a 
vysvětlováním, jídlo nemůže být ani součástí nějaké fantazijní hry. Je třeba odhadovat 
citlivě dle jeho individuálního biorytmu, jaké jídlo nabízet, v jaké konzistenci, s jakou 
teplotou, v jaké dávce a jakým způsobem. Vhodnou volbou může rodič přispět k tomu, 
aby dítě potravu přijalo a udrželo. Je dobré pamatovat i na prostředí, v němž je dítěti jídlo 
nabízeno, jmenovitě na akustické podněty. Určitě velmi dobře působí tlumená, pomalejší, 
melodická hudba. Hlasitě vyhrávající hard-rock nebo punk nebude pravděpodobně 
nejvhodnější kulisou. 
 
Batolata jsou v otázce motivování zvlášť náročná, protože batolivý věk zahrnuje období 
prvního vývojového negativizmu. Záměrně vyzdvihuji prvního, protože druhý vývojový 
negativizmus se dostavuje v pubertě. Zvládnutí tohoto prvního období bývá o poznání 
snazší. 
 
Dítě objeví samo sebe a svou moc prostřednictvím vyřčení slůvka „ne“. Přesvědčit batole, 
aby se najedlo v momentě, kdy se rozhodne pro opak, je obtížně řešitelné. Pomocí 
různých postupů a fíglů je možné zařídit, aby na své „zaseknutí“ zapomnělo a bylo 
přístupné nakrmení. Můžeme mu zpívat, povídat jednoduchou pohádku nebo vymyslet 
říkanku na téma jídlo, například o tom, jak se jeden pejsek taky dosyta najedl a spokojeně 
s plným bříškem usnul.  
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V řadě knížek pro děti jistě najdete mnoho říkanek,  
pro inspiraci jednu klasickou uvádíme: 
 

Hamy, ham, to se mám. 
Kdo pomáhal, tomu dám. 
První lžíce dědečkovi, druhá lžíce dědečkovi, 
Třetí lžíce – kdo to ví? 
 
Hamy, ham, to se mám 
Bábě? Vnučce? 
Kdepak vám. 
Třetí lžíce dědkovi. 
 
F. Hrubín: Pohádka o veliké řepě 

 
Při jídle může dítě sledovat oblíbený pořad či pohádku nebo dělat něco, u čeho se 
zklidní a ochotně otevírá ústa. V tomto období se často fixuje poněkud nešikovný a 
nezdravý způsob stravování. Není vhodné, aby při jídle probíhaly neustálé 
„dostihy“, kdy je rodič se soustem trvale v patách dítěte. Stejně tak není dobré, aby 
se dítě nekriticky sytilo vším, včetně pochutin, v jakémkoli čase bez ohledu 
na obvyklý stravovací pořádek (tj. snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina, 
večeře, příp. druhá večeře). 
 
Děti v předškolním věku mohou z vývojového hlediska nejlépe slyšet 
na fantazijně motivované příběhy, kdy jídlo je spojené např. s nějakou postavičkou 
nebo zvířátkem, ať už existujícím v nějaké pohádce nebo vymyšleným. Je to úkol 
jako vystřižený pro kreativního rodiče a takovými se postupně učí být všichni, kteří 
se potýkají s výživovými problémy svého potomka. 
 

V mladším školním věku je 
hlavním účinkujícím rozum. Již dítěti 
ve 2. až 3. třídě je možné vysvětlit 
fungování lidského těla v oblasti 
zažívání a trávení a také roli, kterou 
v tomto procesu má jídlo. Již v této 
době se dá na dítě apelovat 
racionálně. Dítěti můžete vysvětlit, že 
pro zdárný a zdravý vývoj a růst 
potřebuje dostatečně jíst. A to i 
v případě, že zrovna nemá úplně 
největší chuť. V tomto období se 
dítě učí první zodpovědnosti za sebe, 
za své tělo a za své zdraví. Mělo by si 
začít uvědomovat, že je má 

do značné míry ve své moci. To, jak přijme za své ohlídat si stravovací režim, je 
obzvlášť důležité pro zvládnutí náročného období puberty, období druhého 
vývojového negativismu, jak už bylo řečeno výše. 
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Dospívání je nejnáročnější období jak pro nemocného, tak pro rodiče. Stravování 
dítěte je ovlivněné řadou podnětů, které způsobují často nedostatečný přísun živin 
a kalorií. Spěch, snaha stihnout to samé co vrstevníci, rozčarování a srovnávání se s 
tím, že řadu věcí nemohu, naštvání na svět, na nemoc, která mě omezuje, 
poměřování se s vrstevníky ve fyzickém výkonu, vzhledu, možnostech atd., to vše 
ovlivňuje péči o výživu v pubertě. Jedinou výhodou snad je, že si dospívající, hlavně 
dívky, nemusí dělat starosti s nadváhou. 
 
Motivace k péči o sebe a k dodržování léčebného režimu včetně výživy je v tomto 
období náročná zejména proto, že veškerá doporučení autority, včetně rodičovské, 
bývají negována. Odpor na straně mladistvého a tlak na straně rodičů, který je 
zesílen pod vlivem jejich narůstající úzkosti, vedou nezřídka do slepé uličky. 
Vhodným přístupem je postupné přesouvání zodpovědnosti za sebe sama na 
dospívajícího. 
 
Zejména v tomto složitém období může být užitečná pomoc psychologa ve formě 
konzultací s dospívajícím či celou rodinou. V případě potřeby se můžete obrátit 
na Klub CF, který Vám pomůže se zajištěním této péče. 
 
V dospělosti péči o stav výživy plně přebírá sám nemocný, v praxi však často 
zůstává „dospělé dítě“ i nadále v rodině, která se na zvládání výživy podílí. 
 
Zvládání výživy je úkol těžký jak pro nemocné děti, tak pro jejich rodiče. Jíst pod 
neustálým přísným dohledem je nesmírně náročné, stejně tak jako je náročný 
samotný dohled. 
 
Připravovat jídlo pro děti s CF je dřina. Odměnou pro rodiče je však to nejcennější, 
a to je dobrý zdravotní stav jejich dítěte. 
 
Vaření však může být i vysoce tvůrčí činnost a pro inspiraci bývají některé 
osvědčené recepty uveřejněné ve Zpravodaji Klubu CF. Na webu Klubu 
www.cfklub.cz také najdete Receptář vysokokalorických jídel, který je přeložený 
z originální slovenské brožury o výživě. 
 
Zdroj:  
Příručka o výživě u nemocných CF, Klub nemocných cystickou fibrózou, Praha 2010 
Foto archív www.cfklub.cz. Publikováno se souhlasem rodičů dítěte. 



Zdravá výživa - speciál o vaření  58 www.ZdravaVyziva.info – magazín o vaření 
Lenka Štveráčková  www.MojeBrisko.cz | www.NaseBatole.cz 

Pár slov o jídle … 
 

Míti provždy dobré bydlo, 
lásku blízkých, chutné jídlo – 
to je přání odvěké, 
jmenované všelékem. 
 
Malí, velcí, kudrnatí 
je to fakt, co provždy platí. 
Kdo by si to jinak přál? 
Neváhejte, čtěte dál :-) 

 
Začátek poetický, pokračování a finále více než prozaické, co se týká třetí 
jmenované oblasti a sice jídla. Je řeč o nemocných cystickou fibrózou neboli o tzv. 
„slaných dětech“. Pravdivost rčení, že co se musí to se hnusí si tu skutečně přichází 
na své. Jídlo jako velmi příjemná a chtěná oblast života se u dětí s CF dostává 
do zcela nového prožitkového rámce. 
 
V úzkém vztahu jsou hodnoty plicních funkcí a výživa organismu. Ztratí-li dítě 
na hmotnosti, zhorší se plicní funkce. Zlepší-li se následně stav výživy a hmotnost opět 
vzroste, plicní funkce se už zpravidla nikdy nedostanou na původní hodnotu. 
 
Dítě absolvuje pravidelné antropometrické kontroly a rodiče pod tlakem této skutečnosti 
úzkostlivě dohlíží na výživu se snahou dostat do dítěte co nejvíce kalorií. Je to celé velmi 
náročné a vysilující pro obě strany. Děti s CF jí zpravidla velmi pomalu, „syslí“ sousta 
v ústech, dáví nebo rovnou zvrací při dráždění ke kašli, který je stálým reflexním 
mechanismem zbavujícím dýchací cesty hustého hlenu. Některé děti se doslova „projí“ 
od snídaně do svačiny, od svačiny do oběda atd.  
 
Obava a úzkost o zdraví a život dítěte nutí tak rodiče k tomu, aby nutili dítě do jídla. 
Často se to celé stává začarovaným kruhem, který pomáhá zvládnout až cílená 
psychoterapeutická pomoc. 
 
Tuto pomoc mimo jiné také poskytuje Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s., který je 
v ČR jedinou organizací, která sdružuje a pomáhá takto nemocným. 
 
Mezi další projekty pomoci sdružení dále např. patří psychologická péče, sociální 
poradenství, materiální a finanční pomoc (příspěvky na inhalátory a jeho náhradní díly, 
dechové pomůcky, vitamíny a léky nezbytné u CF, příspěvky na ozdravné přímořské 
pobyty, apod.). Vydávání edukačních a informačních materiálů, informování veřejnosti 
o tom, co je cystická fibróza, pořádání různých benefičních a informačních akcí, 
víkendových setkání pro rodiče a prarodiče, vedení veřejné sbírky, zapůjčování přístrojů a 
pomůcek, atd.  
Více informací o slaných dětech a Klubu nemocných cystickou fibrózou naleznete 
na www.slanedeti.cz. 
 
Autor:  
Helena Chladová – psycholog Klubu nemocných cystickou fibrózou 
Lenka Eislerová – ředitelka klubu nemocných cystickou fibrózou 
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Už jste někdy slyšeli výraz „SLANÉ DĚTI“ ? 
 
Cystická fibróza narušuje funkci potních žláz a způsobuje vyšší koncentraci solí 
v potu. Základní diagnostikou je tzv. potní test. Nemocní mají až pětkrát slanější 
pot. 
 
Cystická fibróza je dědičně získané nevyléčitelné onemocnění. Vážně postihuje 
trávicí a dýchací systém. Charakteristická je tvorba abnormálně hustého hlenu, který 
zůstává v dýchacích cestách. Nemocní nemohou z plic odkašlávat hlen, ve kterém 
se množí bakterie a způsobují trvalý zánět. Slinivka břišní nemůže uvolňovat 
enzymy nutné k trávení. Cystickou fibrózu provázejí i další komplikace – diabetes, 
cirhóza jater, osteoporóza, neplodnost u mužů atd. Polovina nemocných se dnes 
dožívá málo přes třicet let.  
 
Nemocní potřebují každodenní náročnou léčbu. Ročně se v České republice narodí 
asi 30 takto nemocných dětí. V současnosti je diagnostikováno přibližně šest set 
nemocných. Stejný počet se však neléčí vůbec nebo se léčí pod chybnou diagnózou. 
Přitom pozdní zahájení léčby může výrazně zhoršit průběh onemocnění. 
 
Občanské sdružení Klub nemocných cystickou fibrózou vzniklo v roce 1992. 
Je jedinou neziskovou organizací, která sdružuje a pomáhá takto nemocným v ČR. 
Poskytuje psychologickou podporu a sociální poradenství. Přispívá nemocným 
na zdravotnické pomůcky a rekondiční pobyty. Vybavuje nemocnice 
specializovanými přístroji. Vydává edukační materiály pro nemocné cystickou 
fibrózou a také aktivně informuje veřejnost o tomto onemocnění. Více informací 
naleznete na stránkách Klubu nemocných CF www.cfklub.cz / www.slanedeti.cz.  
 
Patron Klubu Ivan Trojan o cystické fibróze řekl: „Tato nemoc je velmi vážná a je 
zatím bohužel nevyléčitelná. Věřím, že pokrok medicíny jednou umožní úplné 
vyléčení. Naděje, že to jednou nastane, je určitě to nejdůležitější v životě 
nemocných. Dokud k tomu nedojde, je potřeba jim a jejich rodinám pomáhat.“ 
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte: 
 
Lenka Eislerová, výkonná ředitelka Klubu nemocných CF 
Kudrnova 22/95, 150 06 Praha 5 – Motol 
Tel.: 257 211 929 
Mob.: 773 586 325 
reditel@cfklub.cz  
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Domácí přesnídávky pro děti 
 
Když se narodí miminko, tak ho 
většina žen kojí. Pokud nemohou 
kojit, dostávají miminka náhradní 
mléka. Kolem pátého měsíce 
u nekojených dětí a u kojených dětí 
kolem 6. měsíce přechází většina 
kojenců na první příkrmy. Maminky 
tak stojí před volbou, zda budou pro 
své miminko příkrmy vařit nebo je 
budou kupovat. Vše má své výhody a 
nevýhody.  
 

  
Pokud máte možnost a doma na  
zahrádce vám leccos roste a dozrává, 
určitě toho využijte a předzásobte se 
na zimu. Záleží také do jakého 
ročního období se miminko narodí. 
Pokud je to v období zimních, 
příkrmy začnete za půl roku, tudíž 
začátek léta pro vás bude obdobím 
čerstvého ovoce a zeleniny 
ze zahrádky. Pokud ne, udělejte si 
přesnídávky doma a schovejte 
do komory. Je to velice jednoduché.  
 

 
Použijte ovoce, jaké máte k dispozici. 
Nejvhodnější jsou pro první příkrmy 
jablka, hrušky, švestky, meruňky, 
broskve aj. Např. Jablíčka pečlivě 
omyjte, okrájejte. Nakrájejte nadrobno a 
krátce povařte. Nechte trochu 
vychladnou a pomixujte ponorným 
mixérem. Není třeba přidávat cukr. 
Nebo jen malinko a můžete zvolit 
glukopur nebo třtinový cukr. Záleží, zda 
jsou jablka dost sladká. Naplňte 
do předem umytých skleniček se 
závitem, dejte do zavařovacího hrnce a 
povařte jako běžné zavařeniny 20 minut 
při 85 °C. Dejte do komory.  
Máte tak skvělou přesnídávku pro dítě. Je dělaná s láskou a hlavně víte, co jste do ní vše 
daly. Je kdykoliv k dispozici a nemusíte přemýšlet v supermarketu, zda jste nezapomněli 
dětem na přesnídávku.  
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Vhodné a nevhodné potraviny pro nemocné celiakií 
 
Co NE: 
 
 všechny potraviny obsahující lepek, tedy připravené z obilovin  

(pšenice, žito, ječmen, oves) 
 chléb 
 pečivo 
 strouhanka 
 cukrářské výrobky 
 těstoviny  
 knedlíky 
 vločky 
 kroupy 
 krupice 
 kuskus 
 otruby 
 uzeniny 
 pšeničný škrob 

 
 Co ANO: 
 
 brambory 
 rýže 
 kukuřice 
 sója 
 pohanka 
 proso 
 amarant 
 jáhly 
 luštěniny 
 ovoce 
 zelenina 
 maso 
 mléko a mléčné výrobky 
 vejce 
 ryby 
 olej, máslo, margaríny 
 kukuřičný a bramborový škrob 

 
Zdroj:  
Červenková R.: Celiakie, Galén, Praha 2006  
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Příklad jídelníčku pro 18. měsíční batole 
 
 Jistě si každý den lámete hlavu, co 
svému děťátku dát, aby mělo 
všechny potřebné vitamíny a 
minerální látky. Ten kdo ještě děti 
nemá, si řekne, že je to jednoduché. 
Opak je ale pravdou. Batolátka znají 
svoje ne, a mnohdy s nimi nehnete. 
Oblíbí si jedno jídlo a to by nejraději 
jedly pořád. Nechte se inspirovat 
tímto jídelníčkem a uvidíte, třeba si 
váš potomek dá říci.  
 
 
Nic se nesmí dodržovat dogmaticky, 
protože pak jsou z toho jsou jen oči 
pro pláč vám i děťátku. Popusťte uzdu své fantazie, zkombinujte suroviny různě 
k sobě a uvidíte, co se vám povede udělat za vydatný a pestrý jídelníček.  
 
 
Snídaně 
 
Pokud své miminko ještě kojíte, můžete mu dát napít třeba ještě před tím, než 
vstanete. Pokud nekojíte a je vaše batolátko zvyklé na pokračovací mléka ještě 
v postýlce, můžete mu je přichystat. 
 
Např. Krajíček chleba nebo rohlík s máslem, marmeládou, či medem. Nebo kousek 
tvrdého sýra, žervé, tvarohový sýr, bílý jogurt se lžičkou ovocné přesnídávky nebo 
domácí marmelády. 
 
 
Svačina 
 
Může být podobná jako snídaně. Jogurt, termix, přesnídávka. Z ovoce můžete dát 
banán, kousek jablíčka. Na chleba namažte různé domácí pomazánky, žervé, 
doplňte je kouskem papriky, rajčete, přidejte několik bobulek hroznového vína. 
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Oběd 
 
Základem je polévka. Např. zeleninový nebo masový vývar. Jako zavářku lze použít 
kuskus, červenou čočku,ovesné vločky, jáhly, pohanku lámanku, těstoviny – 
písmenka, nudle. Výborné jsou i různé kapání připravené z vajec, krupice, kvasnic, 
kukuřičné mouky. Polévku doplňte nadrobno nakrájenou zeleninou (mrkev, 
petržel, celer, hrášek, kukuřice, pórek atd.). 
 
Oběd byl měl obsahovat maso – drůbeží, králičí, mladé hovězí nebo vepřové. Maso 
by mělo být čerstvé, od osvědčeného řezníka. Maso lze nahradit vařeným vejcem. 
Z příloh volíme brambory, vařenou rýži, těstoviny, dušenou zeleninu, kuskus, 
bulgur. Občas přidejte i domácí knedlíky. 
 
Výborný oběd lze vykouzlit z několika surovin: rizoto se zeleninou, kuskusový 
nákyp, jáhlový nákyp s meruňkami, červená čočka s vařeným vejcem, cizrnovo- 
hrachová kaše s vejcem a mnoho dalších jídel. 
 
Oběd je vhodné doplnit zeleninovým salátem – mrkvový s ananasem, hlávkový 
salát, salát z čínského zelí, rajčatový, okurkový. 
 
Dáváme přednost vaření, dušení před smažením a pečením. Pozornost věnujete 
čerstvosti potravin a vlastní přípravě. Využíváme dostupné suroviny z vlastní 
zahrádky. Solíme přiměřeně. Na ozdobu používáme bylinky. Pestré, barevné jídlo, 
připravené doma s láskou bude chutnat celé rodině. 
 
 
Odpolední svačina 
 
Některé děti v poledne nesní polévku i hlavní chod, proto jim můžete dát třeba 
polévku s pečivem. Dále kousek ovoce, ovocné pyré s piškoty, tvarohem, jogurt. 
 
 
Večeře 
 
Obilné kaše, mléčné výrobky, pečivo. Záleží na chuti malého strávníka. Všimněte si 
také kombinace jídle během dne a podle toho zakončete den příjemnou večeří. 
Nezapomínejte na pitný režim. Tekutiny střídejte. Vodu, ředěné ovocné i 
zeleninové džusy, ovocné čaje, minerálky a dle potřeby kojení, či batolecí mléka. 
Vyhněte se samozřejmě barevným limonádám, energetickým a kolových nápojů. 
Jídla i nápoje vybírejte s ohledem na možné potravinové alergie. Přeji Vám, aby 
stolování s dětmi byla příjemná událost.  
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Zdravá výživa 
 

 význam zdravé výživy 
 zdravé hubnutí 
 glykemický index potravin 
 doplňky výživy 

  
S návody a "zaručenými" tipy, jak zdravě jíst, a 
díky tomu zůstat štíhlí a fit, se setkáváme 
na každém kroku. Jak ale najít skutečně zdraví 
prospěšný přístup k výživě a k péči o svou 
fyzickou kondici? Buďte realističtí a zachovejte si 
splnitelná očekávání! Tímto směrem vás povede 
publikace zkušené dietní lékařky.  
 
Jednotlivé kapitoly přehledně, jasně, a především s ohledem na naše prostředí 
vysvětlují základní principy racionální výživy a vyvracejí nejčastější mýty a omyly. 
Zvláštní prostor je věnován dosažení a udržení přiměřené tělesné hmotnosti a vlivu 
výživy na riziko vzniku civilizačních nemocí. Vyčerpávající tabulky nutričních 
hodnot a profesionální odpovědi na nejčastější laické dotazy vám pomohou převést 
zdravý způsob stravování do vašeho každodenního života. 
 
Ediční řada: Zdraví a životní styl 
Autor: MUDr. Kunová Václava 
Knihu recenzovala prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 
 
www.grada.cz/zdrava-vyziva_6212/kniha/katalog/ 



Zdravá výživa - speciál o vaření  65 www.ZdravaVyziva.info – magazín o vaření 
Lenka Štveráčková  www.MojeBrisko.cz | www.NaseBatole.cz 

Rýže 
59 osvědčených receptů  
 
Rýže je hvězdou moderní kuchyně – je zdravá, 
má nízký obsah tuku, její příprava je snadná a 
hlavně – je tak chutná! Milovníci rýže tu 
najdou více než 50 jedinečných a osvědčených 
receptů: rafinované saláty, neodolatelná rizota, 
nápaditá hlavní jídla i lákavé dezerty. Nechte 
se inspirovat zajímavými rýžovými kreacemi 
z Evropy, Ameriky, Asie a Orientu! 
 
www.grada.cz/ryze_5078/seznam/katalog/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
S výživou zdravě po celý rok 
 

 Jak jíst zdravě a zůstat fit 
 Jídla pro každý měsíc 
 Vzorový jídelníček 

  
Prakticky denně slyšíme varování lékařů, že každý 
druhý člověk v České republice umírá 
na kardiovaskulární onemocnění. Obyvatelé naší 
republiky jsou na předním místě v onemocnění 
rakovinou tlustého střeva a konečníku. Existuje 
samozřejmě řada příčin tohoto nepříznivého 
zdravotního stavu naší populace. Jednou z nich je 
i nesprávný životní styl, včetně špatných 
stravovacích zvyklostí.  
 
Renomovaná česká autorka, Mgr. Diana Chrpová vám proto přináší návody a 
zaručené rady, jak zdravě jíst a zůstat fit. Ve své zbrusu nové publikaci vám poradí, 
jak se stravovat během celého roku, měsíc po měsíci. Získáte cenné informace, 
která jídla jsou v daný měsíc nejvhodnější a z jakých potravin by se měl skládat váš 
jídelníček. Autorka nezapomněla ani na vzorové jídelníčky a na odlišnosti týkající se 
těhotných, dětí a nemocných. Za celé nakladatelství vám přejeme příjemnou zábavu 
u vaření a především dobrou chuť! 
 
www.grada.cz/katalog/kniha/s-vyzivou-zdrave-po-cely-rok_5200/  
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Nevšední hrátky s dobrotami 
 
Nevšední hrátky s dobrotami - Hrajte si a vařte zdravě s dětmi 
od jednoho roku do deseti let. Knížka obsahuje 40 říkanek s ilustracemi, 
80 receptů a řadu informací o potravinách, které by neměly chybět 
v jídelníčku vašeho dítěte. Díky této knížce zajistíte správnou výživu 
svým dětem a zároveň se vaše povinnost změní v rodinnou zábavu. 
 
Jelikož ráda vařím a mám dvě děti, vím, jaké to je, když jedno dítko leze do dřezu a druhé otvírá 
troubu. Velice humorné pojetí zdravých surovin mě opravdu mile překvapilo. Neváhejte a pojďte 
vařit s touto skvělou knížkou.  
 
Slova autorky: 
Jak knížky vznikly? 
Nevšední hrátky vznikaly jako hromada nápadů při hrách u nás doma. Postupně v mé hlavě 
vznikla myšlenka, že je kolem spoustu obyčejných věcí, které malé děti využijí k zábavě daleko 
lépe, než drahé hračky. Zpočátku jsem byla naštvaná, když místo hračky za několik set korun 
Míša raději lezla po kuchyni s cedníkem na hlavě, pak jsem ale tento fakt přijala a začala při našich 
hrách hojně využívat. Zjistila jsem, že hrát si na zlého draka s luxem je mnohem zábavnější než 
s panenkou Barbie. Stačí mít dost fantazie a náhle je z boty malá loď, z tkaničky dlouhý vous a 
ze záclon perfektní schovávačka. Na tomto základu jsem napsala první knihu, která svou 
kombinací návodů na hrátky, říkanek a krásných ilustrací na trhu knížek nemá obdoby. 
 
Zkušenost s první knížkou mě dodala sílu pustit se dál. Jako rodič mi jistě potvrdíte, že vařit 
každý den pro své děti, když vám jedno visí na pravé noze a druhé se sápe do dřezu, není 
jednoduché. A nápad na téma druhé knížky byl na světě. Vznikla tedy knížka o zdravém, ale 
zároveň hravém vaření pro děti. Zabavíte se vy i vaše malé ratolesti. Už jsem nechtěla trávit 
dlouhé večery přípravami jídla na druhý den a tak vždy vaříme spolu a snažím se proces (někdy i 
výsledek) přizpůsobit tomu, aby děti mohly pomoci. Vřele doporučuji! 
 
Nevšední hrátky se zvířátky pak vznikaly při každodenních hrátkách s dětmi svými i v Rodinném 
klubu Veselý čertík. K tvoření mě motivuje především moje dcera Míša, která se již ráno budí 
na rtech s větou: „Mami, co budeme dneska vyrábět?“. 
 
Texty sice pocházejí z pera jedné osoby, nicméně každá z nich prošla připomínkami více než 
10 rodičů dětí do deseti let, takže se opírají o léta drahocenných zkušeností.  
Doufám, že se vám budou knížky líbit a přeji vám mnoho veselých a hlavně nevšedních chvil 
s vašimi dětmi! Jana Lenková 
 
O autorce 
Jmenuji se Jana Lenková. Prošla jsem vysokoškolským ekonomickým vzděláním, mám dlouholeté 
pracovní zkušenosti z oblasti marketingu, reklamy a řízení projektů. Po aktivní části své kariéry 
jsem na své mateřské "dovolené" rozběhla Rodinný klub Veselý čertík v Dolních Počernicích 
na Praze 9, kde nyní vedu kroužky pro děti do 4 let. Jsem spokojená maminka 2 dětí - pětileté 
Míši a tříletého Tomáše. V současné době se věnuji dvěma projektům začlenění rodičů doma 
s dětmi do podnikání financovaných z ESF (viz www.nebojtesepodnikani.cz a 
www.cestakpodnikani.cz) 
Mí známí o mně říkají, že mám v sobě turbo motor, má máma tvrdí, že mám v zadku vrtuli ;-). 
Každopádně mě stále něco žene dopředu, nutí zkoušet nové věci, které mě baví a o kterých si 
myslím, že dávají smysl. 
 
Zaujala Vás tato knížka? Chcete si ji zakoupit? V této edici vyšly ještě další dvě knížky Nevšední 
hrátky se všedními věcmi, Nevšední hrátky se zvířátky. 
 
Knihu můžete zakoupit zde www.nevsednihratky.cz  
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Polévky 
 
Krémová brokolicová polévka s cizrnou 
 
Suroviny: ½ brokolice, 1 brambor, 
1 mrkev, 100g cizrny, kousek celeru, 
1 cibule, špetka strouhaného 
muškátového oříšku, sůl, 100 ml smetany, 
2 lžíce olivového oleje. 
 
Postup: Cizrnu si večer namočíme 
do studené vody a necháme ji přes noc. 
Ráno vodu slijeme, dáme novou vodu a 
vaříme. V tlakovém hrnci asi 50 minut, 
jinak 1,5 hodiny. Na olivovém oleji si 
osmahneme cibuli, mrkev, celer, 
na kousky nakrájenou brokolici, brambor. 
Zalijeme vodou a uvaříme doměkka. 
Přidáme uvařenou cizrnu, osolíme, 
rozmixujeme dohladka. Nakonec 
zjemníme smetanou a špetkou strouhaného muškátového oříšku.  
Pokud děláme pro nejmenší, můžeme vynechat. 
 
Cizrna je výborná luštěnina, která také nazývána římský hrách. Má jemně oříškovou chuť. 
Obsahuje velké množství bílkovin a vlákniny. Je vhodná pro děti do prvních příkrmů, 
pro kojící maminky, vegetariány i diabetiky. Je lehce stravitelná. Naučte vaši rodinu jíst 
cizrnu. Vyzkoušejte tento recept a nebudete litovat. 
 
 
 
Čočková polévka s kuskusem 
 
Suroviny: 100 g čočky, 1 mrkev, kousek 
petržele, pórku, 2 lžíce kuskusu, 
3 stroužky česneku, 1 lžička majoránky, 
1 lžička drceného kmínu, sůl, podravka 
bez glutamátu, 1 lžíce octa. 
 
Postup: Čočku si namočíme přes noc 
do vody, ráno scedíme, zalijeme vodou a 
vaříme doměkka. Přidáme nastrouhanou 
mrkev, petržel a nadrobno nakrájený 
pórek. Povaříme. Nakonec přidáme 
kuskus. Dochutíme solí, majoránkou, 
drceným kmínem, octem, podravkou a 
utřeným česnekem.  
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Hrachová polévka se špenátem 
 
Suroviny: 250g hrachu, kousek celeru, 
sůl, 4 stroužky česneku, 2 lžíce 
kukuřičné mouky, mražený listový 
špenát, 1 lžičku sušené majoránky. 
 
Postup: Hrách si namočíme přes noc 
do studené vody. Vodu ráno scedíme a 
dáme hrách vařit. Uvaříme jej doměkka. 
Přidáme nastrouhaný celer, listový 
špenát, dávám mražený – kousky, krátce 
provaříme, přidáme 2 lžíce kukuřičné 
mouky, necháme projít varem. Nakonec 
dáme do polévky prolisovaný česnek, 
dochutíme solí, majoránkou. 
Rozmixujeme ponorným mixérem a 
můžeme podávat. Výborná varianta 
polévky na váš velikonoční stůl.  
 
 
 
Víte proč je důležité konzumovat luštěniny?  
 
Luštěniny tvoří základní součást našeho jídelníčku. Jsou to zralá semena luskovin. 
Nezralé plody (lusky) se zařazují mezi zeleninu. Mezi luštěniny patří hrách, fazole, 
čočka, arašídy, sója. Také cizrna (římský hrách) a vigna (naklíčená semena „fazole 
mungo“). Luštěniny jsou výborným zdrojem bílkovin. 
 
Hrách patří k zelenině s nejvyšším obsahem bílkovin, a proto je ideální pro stavbu 
kostí. Díky vysokému obsahu škrobů a vlákniny zasytí. Vyvážený poměr základních 
živin a vlákniny zaručuje konstantní hladinu krevního cukru a dobré trávení. Cenné 
látky, z nichž se hrách skládá, povzbuzují látkovou výměnu, posilují obranu, 
činnost nervů a srdce a navíc chrání před rakovinou. 
 

 Špenát listový je v současné době velmi oblíbená zelenina a stala se součástí 
mnoha pokrmů.  

 Špenát se začal pěstovat v Iránu, kde byl i vyšlechtěn do dnešní podoby. 
Špenát je zásobárna vitamínů B, C a A. Je také listovou zeleninou se 
spoustou minerálních látek, které jsou v něm v hojné míře zastoupeny. 
Železo, draslík a hořčík a mnoho dalších.  

 Má blahodárné účinky na náš organismus: podporuje imunitní systém, 
posiluje nervovou soustavu, zlepšuje látkovou výměnu a metabolismus 
sacharidů. Má příznivé účinky na pokožku, růst vlasů a nehtů. 
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Polévka z ředkviček 
 
Na másle osmažíme cibulku dozlatova, 
přidáme 1 lžíci hladké mouky a uděláme 
světlou jíšku. Provaříme a přidáme 
nadrobno nakrájené ředkvičky. Nakonec 
polévku zjemníme zakysanou smetanou 
a rozkvedlaným žloutkem, dochutíme 
solí, přidáme nadrobno pokrájenou 
majoránku, oregano, bazalku dle chuti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeleninová polévka s jáhly pro celou rodinu 
 
Suroviny: mrkev, celer, petržel, hrášek, 
pórek - zelenina dle vaší chuti, co máte 
k dispozici, 4 lžíce jáhel, 1 vejce, 2 lžíce 
olivového oleje, kousek hovězího masa, 
písmenka – těstoviny do polévky, nudle, 
sůl, bobkový list, 2 kuličky nového 
koření, 3 kuličky pepře, 1 stroužek 
česneku. 
 
Postup: Do tlakového hrnce si dáme 
kousek hovězího masa, osolíme, 
přidáme bobkový list, nové koření, celý 
pepř a uvaříme doměkka.  
Do hrnce si dáme olivový olej, orestuje 
na něm nadrobno nakrájenou zeleninu, 
zalijeme hovězím vývarem. Jáhly si 
spaříme horkou vodou na cedníčku a vložíme do polévky. Vše vaříme tak 10 - 15 minut, 
na závěr přidáme rozkvedlané vejce a trochu písmenek, těstovin do polévky nebo 
polévkových nudlí. Mírně provaříme, dozdobíme petrželkou. Můžeme přidat utřený 
česnek dle chuti. Nakonec přidáme nakrájené hovězí maso.  
 
Záměrně nepíši kolik zeleniny, protože pokud jste velká rodina a máte několik dětí, určitě 
už víte, kolik je třeba zeleniny, máte to již vyzkoušené. Tento recept si můžete dotvořit dle 
vlastní chuti, co má vaše rodina ráda. Tato polévka vám bude určitě chutnat. Je plná 
vitamínů ze zeleniny, také jáhly vám zde udělají dobrou službu. Jáhly mají vysokou 
výživovou hodnotu, obsahují mnoho vitamínů, minerálních látek a vlákninu. 
Před přípravou je nutné je vždy spařit, aby se zbavily hořkosti. Vznikají loupáním prosa. 
V naší rodině jsou jáhly oblíbeným pokrmem nejen v polévkách, ale i na sladko v podobě 
rýžovo-jáhlového nákypu. Vyzkoušejte to také.  
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Polévka s ovesnými vločkami, červenou čočkou a zeleninou 
 
Suroviny: 2 lžíce červené čočky, 
2 lžíce ovesných vloček, 1 mrkev, 
kousek celeru, 1 vejce, 1 lžíce 
olivového oleje, sůl, podravka bez 
glutamátu, čerstvé bylinky 
na ozdobu. 
 
Postup: Na oleji si orestujeme ovesné 
vločky, červenou čočku, 
nastrouhanou mrkev, celer. Zalijeme 
vodou, povaříme, přidáme 
rozkvedlané vejce, provaříme. 
Dochutíme solí a podravkou a 
nakonec dozdobíme čerstvými 
bylinkami. 
 
 
 
Bílá fazolová polévka 
 
Suroviny: 1 plechovka červených 
fazolí ve vlastním nálevu, 1½ litru 
silného hovězího vývaru, 1 lžička 
červené papriky, 250 ml smetany. 
 
Postup: Červené fazole zalijeme 
hovězím vývarem a posypeme 
červenou paprikou. Vaříme 20 minut. 
Na závěr přilijeme smetanu a dle 
chutí případně dochutíme. Polévku 
můžeme podávat s nasekanou 
petrželkou. 



Zdravá výživa - speciál o vaření  71 www.ZdravaVyziva.info – magazín o vaření 
Lenka Štveráčková  www.MojeBrisko.cz | www.NaseBatole.cz 

Rajská polévka s hovězím masem 
  
Suroviny: 1 a ½ litr hovězího vývaru, 
500 g rajčat, 100 g libového hovězího 
masa, 2 vejce, 1 lžička mletého 
kmínu, 1 lžička Vegety, 1 lžička 
cukru, 2 lžíce Solamylu, 1 lžíce oleje, 
špetka soli. 
  
Postup: Maso nakrájíme na nudličky 
a prudce osmažíme na oleji. 
Zasypeme mletým kmínem a 
odstavíme z plotny. Do neosoleného 
vývaru přidáme oloupaná rajčata 
nakrájená na čtvrtky. Vzniklou směs 
vaříme přibližně 10 minut. Na závěr 
přidáme maso, cukr, Vegetu a 
Solamyl rozpuštěný ve trošce studené vody. Solamyl vmícháváme po troškách až 
do zhoustnutí. Do hotové vařící polévky rozšleháme vajíčko. 
 
 
 
 
Tukožroutská polévka 
 
Suroviny: 1 cibule, 1 pórek, 
½ květáku nebo ½ brokolice (může 
být i obojí), ½ malého zelí, 2 až 
3 mrkve, 5 až 6 rajčat, ½ celeru, 
1 paprika, 1 a 1/2 litr kuřecího 
vývaru, hrst nasekané petržele, 
3 lžičky sušeného česneku, 3 lžičky 
mletého pepře, šťáva z 1 citrónu, sůl. 
 
Postup: Pokrájenou zeleninu 
(s výjimkou rajčat) vložíme do hrnce 
a zalijeme již hotovým kuřecím 
vývarem . Směs osolíme a asi 
15 minut vaříme. Pak přidáme 
oloupaná, nakrájená rajčata a šťávu 
z 1 citronu. Nezapomeneme přidat mletý pepř a pokrájenou petrželku. Dobře 
promícháme a vaříme ještě dalších 30 minut do doby, dokud není všechna zelenina 
měkká. 
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Pomazánky 
 
Jarní pomazánka 
 
Suroviny: 250g tvarohu, čerstvé 
bylinky – bazalka, oregano, 
majoránka, 100 ml majonézy, 
1 tavený sýr, 3 vařená vejce, 
5 ředkviček, sůl, pepř. 
 
Postup: Smícháme uvedené suroviny, 
přidáme nasekané čerstvé bylinky, 
nastrouhaná vařená vejce a ředkvičky. 
Mažeme na rohlíky, chleba nebo 
použijeme jako pomazánku 
na chlebíčky. Dozdobíme dle chuti. 
 
 
 
 
 
Tvarohová pomazánka s paprikou 
 
Suroviny: 150 g tvarohu, 1 tavený sýr, 
2 lžíce majonézy, 1 lžíce zakysané 
smetany, 1 červená paprika, 1 menší 
cibulka, 2 stroužky česneku, sůl, 
½ lžičky sladké papriky. 
 
Postup: Tvaroh, smetanu, tavený sýr, 
majonézu zamícháme, přidáme 
nadrobno nakrájenou cibulku, 
papriku, utřené stroužky česneku, 
osolíme. Podáváme s celozrnným 
chlebem. 
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Rajčata plněná bylinkovým tvarohem 
 
Rajčata nám nabízí možnost využít je 
na mnoho způsobů. Jak v teplé, tak i 
studené kuchyni. Obsahují mnoho 
cenných látek pro náš organismus. 
Vyzkoušejte tuto jednoduchou a 
velice dobrou variantu odpolední 
svačiny, případně pohoštění 
pro návštěvu. 
 
Suroviny: 8 větších rajčat, 300 g 
měkkého tvarohu, 1 lžíce zakysané 
smetany, sůl, 1 menší cibule, bylinky 
– bazalka, majoránka, pažitka, 
dle chuti řeřicha. 
 
Postup: Tvaroh ušleháme se zakysanou smetanou, osolíme, přidáme nadrobno 
nakrájenou cibulku a bylinky. Rajčata si omyjeme a osušíme, seřízneme vrchy, 
semena lžičkou vybereme a vnitřky naplníme připravenou tvarohovou směsí. 
Přiklopíme seříznutým dílkem a klademe na omyté a osušené listy salátu. Takto 
připravená rajčata můžeme použít jako součást studených salámovo–sýrových mís. 
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Saláty 
 
Zelný salát s červenou řepou 
 
Suroviny: ½ sklenice kysaného zelí, 
1 cibule, ½ sklenice sterilované řepy 
ve sladkokyselém nálevu. 
 
Postup: Zelí smícháme s červenou 
řepou, přidáme nadrobno nakrájenou 
cibulku, promícháme, dáme vychladit 
do lednice. Hodí se k masitým 
pokrmům nebo jen tak na chuť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salát z čínského zelí s rajčaty a kukuřicí 
 
Suroviny: 1 čínské zelí, 15 cherry 
rajčátek, 1 konzerva sterilované 
kukuřice, trochu drceného kmínu, 
sůl, pepř, čerstvá petrželka, bazalka, 
majoránka, co máme doma 
k dispozici, 2 vařená vejce, 1 lžíce 
olivového oleje, 1 lžička cukru, 
1 lžíce octa. 
 
Postup: Čínské zelí si očistíme, 
nakrájíme nadrobno, zakapeme 
olivovým olejem, octem, osolíme, 
opepříme, přidáme cukr, drcený 
kmín, na kousky nakrájená cherry 
rajčátka a sterilovanou kukuřici. 
Promícháme a dáme vychladit do lednice. Nakonec si salát dáme do misky nebo 
talíře, ozdobíme cherry rajčátky, rozpůleným vařeným vejcem a kukuřicí. 
Dozdobíme bylinkami. Podáváme jako lehkou večeři nebo salát k hlavnímu jídlu 
k obědu. 
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Ovocný salát 
 
Suroviny: 8 kiwi, 2 jablka, zavařené 
hrušky s nálevem, 1 lžíce citrónové 
šťávy, špetka skořice. 
 
Postup: Všechny plody umyjeme pod 
tekoucí vodou. Kiwi oloupeme a 
nakrájíme na drobné kousky. Jablka 
okrájíme, pokapeme citrónovou 
šťávou, aby nám nezhnědla, přidáme 
zavařené hrušky i s trochou nálevu, 
který celý salát dochutí. Nakonec 
ochutíme špetkou skořice. Pokud 
tento salát děláme pro dospělé, 
můžeme přidat trochu alkoholu – 
rum, amaretto.  
 
 
 
Rajčatový salát 
 
Suroviny: 500 g rajčat, 1 cibule, pepř, 
ocet, sůl, voda, cukr. 
 
Postup: Drobně nasekanou cibulku 
spolu s rajčaty nakrájenými 
na osminky zalijeme nálevem, který 
jsme si připravili z vody, octa, cukru, 
soli a pepře. Ideální poměr vody a 
octa je 2:1. 
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Šopský salát 
  
Suroviny: 3 papriky, 6 rajčat, 1 okurka, 1 cibule, 150 g balkánského sýra, pažitka, 
3 lžíce oleje, sůl, pepř, ocet. 
  
Postup: Okurku, rajčata, papriky a cibulku nakrájíme a zalijeme zálivkou. (Zálivku si 
připravíme z oleje, soli, pepře a octa.) Vše důkladně promícháme a posypeme 
nasekanou pažitkou a strouhaným balkánským sýrem. 
 
 
 
Španělský salát 
  
Suroviny: 1 okurka, 1 cibulka, 
3 rajčata, 1 lžička nastrouhaného 
čerstvého křenu, 1 vajíčko, 2 lžíce 
oleje, 2 feferonky, 2 stroužky 
česneku, pepř, sůl, ocet, cukr, pažitka. 
  
Postup: Do mísy dáme na plátky 
pokrájené okurky a rajčata, 
na kolečka nasekanou cibulku, jemně 
nastrouhanou feferonku. Vše 
zakapeme nejlépe olivovým olejem. 
Dochutíme zbylými přísadami (pepř, 
sůl, ocet, cukr, pažitka, česnek) a 
vzniklý salát důkladně promícháme 
tak, aby se všechny ingredience 
spojily. Ozdobíme kolečky vajíčka a nakonec posypeme strouhaným křenem. 
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Rajčata s vejci 
 
Suroviny: 1 kg rajčat, 5 ks vajec, 
špetka cukru, špetka soli, máslo 
na osmažení. 
 
Postup: Rajčata spaříme ve vařící 
vodě, oloupeme slupku a nakrájíme 
na větší kostky. Na pánvi 
rozehřejeme máslo, na kterém 
osmažíme mírně osolená vajíčka. 
Jakmile jsou hotová, přisypeme 
pokrájená rajčata se lžičkou cukru. 
Důkladně promícháme a ještě 
smažíme dalších 5 minut. Podáváme 
s pečivem nebo vařenou rýží.  
 
 
 
 
 
Letní zeleninový salát 
 
Suroviny: 1 čínské zelí, 3 rajčata, 
1 paprika, 1 mrkev, 1 salátová 
okurka, bylinkový ocet, cukr, sůl, 
bazalka, majoránka. 
 
Postup: Zelí zbavíme vrchních listů, 
nakrájíme nadrobno, rajčata 
omyjeme, nakrájíme na drobné 
kousky, papriku omyjeme, očistíme, 
nakrájíme na drobné kousky, okurky 
omyjeme, okrájíme a nastrouháme na 
jemném struhadle. Ochutíme 
bylinkovým octem, osolíme, přidáme 
dle chuti cukr. Nakonec vmícháme 
nadrobno pokrájíme bylinky – 
bazalku, majoránku. Dáme vychladit do lednice.  
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Fazolkový salát s cherry rajčátky 
 
Suroviny: 250 g naložených, 
zelených, fazolových lusků, 8 cherry 
rajčátek, 2 lžičky sušeného česneku, 
1 lžička mletého pepře, 2 lžičky 
olivového oleje, 2 vejce. 
  
Postup: Fazolkové lusky nakrájíme na 
větší kousky a přidáme rozpůlená 
cherry rajčátka. Lusky s rajčátky 
posypeme sušeným česnekem a 
pepřem; a zakapeme olivovým 
olejem. Vše důkladně promícháme, 
aby rajčátka malinko spustila šťávu, 
případně přidáme ještě trošku 
olivového oleje. Nakonec přidáme 
na kostičky nakrájená, natvrdo uvařená vajíčka.  
Opatrně promícháme a podáváme s tmavým pečivem. 
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Dobroty pro děti 
 
Rýžovo – bulgurový nákyp s meruňkami a hruškami 
 
Suroviny: 1 hrnek rýže, 1/2 hrnku 
bulguru 1 litr plnotučného mléka, 
3 vejce, 100 g moučkového cukru, 
120 g másla, vanilkový cukr, skořice, 
sůl, meruňky - buď čerstvé nebo 
kompotované, 1 hruška, 1 limetka. 
Můžete použít i jiné ovoce, které 
máte rádi.  
 
Postup: Do cedníku si nasypeme rýži 
a bulgur a spaříme horkou vodou, 
propláchneme studenou vodou a 
dáme do hrnce s mlékem a vaříme, 
než se nám rýže rozvaří. Zhruba tak 
45 min. Dle potřeby doléváme mléko 
a mícháme, aby se rýže nepřipálila. Trochu osolíme. 
 
Zatím si utřeme 120 g másla s cukrem, vanilkovým cukrem a žloutky do pěny. Bílky 
si dáme stranou. Nakonec přidáme šťávu z limetky. Směs z rýže a bulguru dáme 
vychladnout. Až je směs studená, přidáme do ní utřené máslo s cukrem a vejci. 
Promícháme. Mezitím si uděláme sníh z bílků a opatrně vmícháme do rýže.  
 
Nachystáme si zapékací misku, silikonovou formu, podle toho, co máme doma 
po ruce, vymažeme sádlem, vysypeme hrubou moukou. Dáme vrstvu rýže, na to 
dáme pokrájené meruňky a hrušky, dle potřeby přisladíme, posypeme trochou 
skořice a na to dáme zase vrstvu rýže a posypeme skořicí. Vrstvy střídáme a máme 
jich tolik, jak velkou máme misku nebo pekáček. Nahoře by měla být vrstva rýže. 
Pečeme v předehřáté troubě 45 min. 
 
Určitě si tuto pochoutku zamilujete. Pro zastánce zdravé výživy určitě fajn varianta 
běžného rýžového nákypu. Nastávající maminky si jistě pochutnají a pokud máte 
doma batole, nebude protestovat a rádo si s vámi také dá. 
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Veselý skřítek - svačinka pro děti 
 
Suroviny: 2 plátky tmavé bagety, 
plátek dětské šunky, 1 mrkvička 
(může být i chviličku podušená), 
okurka, ředkvičky, 1 trojúhelníček 
taveného sýra. 
 
Postup: Na talířek si položíme 
2 krajíčky bagety, směrem k sobě. 
Namažeme taveným sýrem a 
poklademe plátkem šunky. Ruce a oči 
uděláme z plátku okurky, na který 
dáme plátek ředkvičky. Dotvoříme 
dle své fantazie. 
 
 
 
 
 
Nákyp z ovesných vloček a jablek 
 
Suroviny: 15 dkg ovesných vloček, 
2 lžíce kokosu, 30 dkg oloupaných 
jablek, 1 skořicový cukr, 5 dkg 
namočených rozinek, 5 dkg sekaných 
ořechů. 
 
Krém: 25 dkg tvarohu, 1 malý bílý 
jogurt, 1 vanilkový cukr, krupicový 
cukr podle chuti. 
 
Postup: Do vymazané zapékací misky 
nasypeme na tloušťku 1 cm ovesné 
vločky, posypeme je kokosem, 
poklademe plátky jablek, posypeme 
skořicovým cukrem, rozinkami a 
sekanými ořechy. Zalijeme krémem z tvarohu, bílého jogurtu, cukru a vanilkového 
cukru a v předehřáté troubě zapečeme. Poléváme rozpuštěným máslem, sypeme 
grankem a moučkovým cukrem. 
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Malinový koláč s drobenkou 
 
Suroviny: 2 hrnky polohrubé mouky, 
1 hrnek moučkového cukru, 150 g 
másla, 1 hrnek mléka, 2 vejce, ½ balíčku 
prášku do pečiva, 1 tvaroh ve vaničce – 
250g, skořice, vanilkový cukr, maliny. 
 
Postup: Mouku, cukr smícháme 
s máslem a vanilkovým cukrem. 
1/3 dáme stranou, do zbytku přidáme 
vejce, mléko, prášek do pečiva, 
promícháme a vlijeme do vymazané a 
moukou vysypané dortové formy 
o průměru 26 cm, navrstvíme tvaroh, 
poklademe malinami, posypeme 
drobenkou a upečeme při 180 °C 
dorůžova.  
Místo malin můžeme použít meruňky, třešně, višně, rybíz i jahody. Velice jednoduchá 
příprava a výtečný výsledek. Dejte si tu správnou prázdninovou pohodu v tomto koláči. 
 
Skřítek na lodičce – svačinka pro děti 
 
Suroviny: 1 vajíčko, 1 krajíc chleba, 
2 plátky suchého salámu, 2 plátky šunky, 
3 plátky Eidamu, 1 trojúhelníček 
taveného sýra, ¼ okurky, 1 rajče, 
4 ředkvičky, 5 snítek majoránky, 
3 hřebíčky, 2 kuličky černého pepře. 
 
Postup: Krajíc chleba namažeme 
taveným sýrem a poklademe dvěma 
plátky šunky. Mezitím si formičkou 
ze dvou plátků Eidamu vykrojíme 
ptáčky. Zbytek sýra položíme 
doprostřed chleba a podélně poklademe 
plátky okurky a ředkviček (tj. okénka 
lodičky).  
 
Oloupeme si uvařené vajíčko natvrdo, spodek mírně seřízneme tak, aby se nám vajíčko 
na talíři nekutálelo. Zapíchneme jednotlivé hřebíčky a uděláme tak panáčkovi oči a nos. 
Pusinku domalujeme sladkou červenou paprikou. Čepičku uděláme z nakrojeného kolečka 
suchého salámu. Za vajíčko poklademe stožár z nakrájených plátků okurky a plachtu 
přeložením plátku eidamu. Konec plachty můžeme dozdobit lístečky majoránky. Podél 
panáčka dáme měsíčky rajčátek.  
 
Nad lodičku můžeme dát vykrojené ptáčky, kterým jsme přidali oči z kuliček černého 
pepře. Plátek suchého salámu rozkrojíme stejně jako na čepičku a vytvoříme vlnku, kde 
mezi dvě vlnky vložíme ptáčky ze sýru. Aby nám salám neutekl, přimáčkneme kolečkem 
ředkvičky. 
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Rizoto se šunkou 
 
Suroviny: 200 g drůbeží šunky, 
1 cibule, 2 lžíce olivového oleje, 
3 papriky, 100 g hrášku, 2 mrkve, 
1 hrneček dlouhozrnné rýže, ½ lžičky 
skořice, 1 lžíce sladké papriky, sůl, 
100 g tvrdého sýra 
 
Postup: Na oleji si orestujeme 
nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme 
nakrájenou šunku, papriky, hrášek, 
mrkev. Do cedníku dáme rýži a 
spaříme ji, pak propláchneme vodou 
a přidáme ke směsi zeleniny a šunky. 
Dochutíme solí, skořicí a sladkou 
paprikou a necháme chvilku 
orestovat. Poté zalijeme vodou, asi tak 1 cm nad rýži a dusíme pod pokličkou asi 
15 minut. Dáme do trouby vyhřáté na 50 C a necháme asi 30 minut rýži dojít. Na 
talíř servírujeme kopečky rizota, dozdobíme zeleninou a strouhaným sýrem. Místo 
šunky můžete použít krůtí, kuřecí maso nebo maso nemusíte dávat vůbec a udělat 
pouze zeleninové rizoto. 
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Maso 
 
Těstoviny s drůbežím masem, nivou a brokolicí 
 
Suroviny: 500 g kuřecích prsou, 
1 cibule, 3 papriky, 500 g těstovin – 
vřetena, ½ brokolice, 250 ml 
smetany, 100 g nivy, 2 lžíce 
olivového oleje, cherry rajčátka na 
ozdobení 
 
Postup: Na olivovém oleji si 
usmažíme cibuli, přidáme na kostky 
nakrájené kuřecí maso, restujeme 
papriku, podusíme doměkka. 
Do rendlíčku si dáme 250 ml 
smetany, rozdrobíme nivu a necháme 
rozpustit na mírném ohni. Nakonec 
vložíme na kousky nakrájenou 
brokolici, necháme prohřát. Uvaříme si těstoviny, spíše tvrdší. Nemusíme je solit. 
Niva dodá správnou chuť. Do směsi masa a papriky dáme scezené těstoviny, 
promícháme, zalijeme omáčkou z nivy. Můžeme případně dle chuti dosolit. 
Dozdobíme cherry rajčátky.  
 
 
Bílé fazole s kuřecím masem a zeleninou 
 
Suroviny: 200 g bílých fazolí, 2 zelené 
papriky, 1 cibule, 2 lžíce olivového 
oleje, 2 rajské protlaky, 2 rajčata, 
3 stroužky česneku, lístky bazalky a 
majoránky, 4 lžíce kuskusu, 400 g 
kuřecích prsou, sůl. 
 
Postup: Den předem si namočíme 
fazole do studené vody. Druhý den 
vodu slijeme, fazole dáme do hrnce a 
vaříme doměkka. Na oleji si 
osmažíme cibuli, přidáme nadrobno 
nakrájená kuřecí prsa a restujeme. 
Do směsi masa vložíme nakrájené 
papriky, rajčata, 2 protlaky. Přidáme 
4 lžíce kuskusu, osolíme, zalijeme vodou a podusíme. Uvařené fazole smícháme se 
směsí masa a zeleniny. Nakonec dochutíme rozmačkaným česnekem a čerstvými 
bylinkami – bazalkou a majoránkou. Podáváme s celozrnným pečivem. Výborná 
varianta oběda, ale i večeře. Luštěniny by neměly chybět v našem jídelníčku.  
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Víte co je pilaf? 
 
Už jste někdy slyšely z čeho je pokrm zvaný pilaf? Pilaf nebo také pilav je jídlo, kde 
tvoří základ rýže nebo pšenice (bulgur). Většinou se osmaží na oleji a potom vaří 
v kořeněném bujónu. Je spousta druhů pilafů, záleží na tom, v které zemi se vaří, 
může obsahovat různé příměsi - zeleninu, ovoce, různé druhy masa a nesmí chybět 
koření. 
 
Pilaf a podobná jídla jsou obvyklá ve Východní Evropě, na Středním východě, 
nebo v jihoasijské kuchyni. V Ázerbájdžánu je pilaf národním jídlem. Velmi často 
se vaří např. v Turecku, zemích bývalého SSSR, na Balkáně nebo v Íránu. 
 
S bulgurem jsem se setkala náhodou. Velice ráda zkouším různé druhy luštěnin i 
obilovin. Od první chvíle jsem si jej zamilovala. V kuchyni ho využívám jako 
zavářku do polévky, náplň do plněných paprik, s ovocem na styl rýžového nákypu, 
se zeleninou jako rizoto. Zde je zajímavý recept, který jsem vytvořila. Bude vám 
určitě moc chutnat. Naše rodinka si ho hned zamilovala a věřím, že tomu bude i 
u vás. 
 
 
Pilaf s vepřovým masem a zeleninou 
 
Suroviny: 1 hrnek bulguru, 1/2 hrnku 
dlouhozrnné rýže, 4 lžíce olivového 
oleje, 1 cibule, 3 rajčata, 3 papriky, 
3 lžíce zeleného hrášku, sůl, pepř, 
skořice, drcený kmín, sladká paprika 
– 1 lžička 
 
Postup: Na oleji orestujeme cibulku 
dozlatova, přidáme na drobné kostky 
nakrájené vepřové maso, restujeme 
asi 15 minut, až maso chytne 
správnou barvu a pustí šťávu, 
přidáme nadrobno nakrájené papriky, 
rajčata, hrášek, osolíme a dusíme 
do poloměkka. 
 
V druhém hrnci si na oleji orestujeme rýži a bulgur, který jsme předtím přelili 
horkou vodou. Osolíme, opepříme, přidáme drcený kmín,skořici, sladkou papriku a 
zalijeme vodou, 1 cm nad úroveň rýže a bulguru, dusíme asi 10 minut. 
Rýži a bulgur smícháme s masem a dáme do trouby na 100 C na 45 minut, kde nám 
rýže, bulgur i maso postupně změkne. Podáváme se zeleninovým salátem, 
dozdobíme čerstvými bylinkami – majoránkou, bazalkou, petrželkou.  
 
Zdroj: informace o pilafu - http://cs.wikipedia.org 
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Dušený králík s krupicí a vejci 
 
Suroviny: 1 králík, 4 stroužky 
česneku, 3 lžíce olivového oleje, sůl, 
1 lžička celého kmínu, 5 lžic dětské 
krupičky. Lze použít i krupici, 5 vajec 
 
Postup: Na olivovém oleji si 
orestujeme rozporcovaného králíka, 
osolíme, přidáme utřený česnek, 
podlijeme šálkem vody a dusíme 
pod pokličkou doměkka. Králíka 
přendáme do pekáčku. Na vzniklé 
šťávě z králíka si postupně restujeme 
krupičku, propaříme a nakonec 
zalijeme vejci, necháme srazit. 
Na talíř servírujeme stehýnko, 
k tomu vzniklou kaši z krupice a vajec. Podáváme se salátem z kysaného zelí a 
červené řepy. Je to výborné zpracování králíka. Tento recept mám po babičce.  
 
 
 
Hovězí kližka v rajčatové omáčce se špagetami 
 
Suroviny: 500 g hovězí kližky, 3 lžíce 
olivového oleje, 3 papriky, 5 rajčat, 
1 cibule, 3 stroužky česneku, 100 ml 
smetany, 2 lžíce hladké mouky, lístky 
bazalky, tvrdý sýr na posypání, 
špagety 
 
Postup: Do tlakového hrnce si dáme 
olej, na něm orestujeme nadrobno 
nakrájenou cibuli dozlatova, vložíme 
na kostky nakrájené maso, papriku a 
restujeme alespoň 15 minut. 
Osolíme, přidáme nadrobno 
nakrájená rajčata, dusíme, až je maso 
měkké. Zahustíme hladkou mouku, 
kterou si rozmícháme ve studené vodě, provaříme. Nakonec zjemníme smetanou a 
dochutíme utřeným česnekem a čerstvou bazalkou. Podáváme s uvařenými 
špagetami. Můžeme posypat tvrdým sýrem.  
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Plněný paprikový lusk s hovězím masem a bulgurem 
 
Suroviny: 500 g hovězího masa, 
1 cibule, 4 rajčata, čerstvou bazalku, 
2 lžíce hladké mouky, 250 ml 
smetany, 3 lžíce bulguru, 2 mrkve, 
2 lžíce olivového oleje, sůl, cukr, 
ocet, pepř na dochucení 
 
Postup: Na olivovém oleji 
osmahneme nadrobno nakrájenou 
cibulku, přidáme nakrájená rajčata, 
čerstvou bazalku a podusíme. 
Dochutíme solí, pepřem, cukrem. 
Papriky omyjeme, odstraníme 
zrníčka, naplníme směsí z hovězího 
masa. 
 
Příprava náplně: Hovězí maso si umeleme, osolíme, přidáme 3 lžíce bulguru, 
zamícháme. Touto směsí naplníme papriky, vložíme do podušených rajčat a vaříme 
v tlakovém hrnci asi 25 minut. Papriky vyndáme, omáčku rozmixujeme dohladka, 
zahustíme hladkou moukou, kterou jsme rozmíchali asi v 100 ml vody. Nakonec 
zjemníme smetanou, dochutíme octem. 
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Bezmasé pokrmy 
 
Pečené brambory s bylinkami 
 
Suroviny: nové brambory, zelené 
bylinky dle libosti (petrželka, pažitka, 
bazalka), olivový olej, sůl, stroužek 
česneku (nebo 1/2 lžičky sušeného) 
 
Postup: Brambory umyjeme, 
nakrájíme i se slupkou a poklademe 
na plech podložený pečícím papírem. 
Mezitím si připravíme bylinkovou 
marinádu, kterou tyto brambory před 
pečením potřeme.  
 
Příprava bylinkové marinády je velmi 
jednoduchá. Přibližně do poloviny 
hrnku nadrobno nasekáme jednotlivé 
bylinky, přidáme utřený stroužek česneku (nebo sušený), špetku soli. Dále přidáme 
olivový olej, ale jen tak, aby nám vznikla dobře roztíratelná směs. Touto směsí 
brambory svrchu potřeme. Pečeme asi 15 až 20 minut při 150 °C do doby, dokud 
nejsou brambory měkké a dozlatova upečené. 
Brambory lze, kromě jakožto přílohy k masu, podávat i samostatně. Pečené 
brambory pak namáčíme do tvarohové pomazánky a podáváme se zeleninovou 
přílohou. 
 
Tvarohovou pomazánku uděláme smísením tvarohu, nasekané pažitky, nakrájených 
ředkviček na plátky a dochutíme špetkou soli. 
 
 
 
Špagety s rajčatovou směsí 
 
Suroviny: 1 balíček špaget, 50 g tuku, 1 cibule, 10 rajčat, špetka soli, 1 lžička pepře, 
1 lžička oregána, 150 g tvrdého sýra 
 
Postup: Uvařené špagety scedíme a necháme okapat. Mezitím si na oleji 
osmahneme drobně nakrájenou cibuli, ke které přidáme na kostičky nakrájená, 
oloupaná rajčata. Mírně osolíme a dusíme pod pokličkou, dokud nejsou rajčata 
měkká. Poté je prolisujeme přes síto, přidáme pepř s oregánem a mírně prohřejeme. 
Servírujeme špagety přelité touto směsí a posypané strouhaným sýrem.  
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Rajčatová omáčka na zimu 
 
Letní měsíce jsou ve znamení 
dovolených a odpočinku, ale na druhé 
straně patří k náročným měsícům pro 
všechny zahrádkáře a pěstitele ovoce a 
zeleniny. Dřina kterou jste na svém 
zahrádce či skleníku celé jaro a začátek 
léta zažívali se vám nyní zúročí. Ne vždy 
je úroda velká, ale radost z vlastních 
výpěstků je určitě veliká. Já patřím 
k velkým příznivcům zavařování, 
konzervování všech možných plodů. 
Vím, co pro svou rodinu připravuji, 
navíc ráda vařím a peču, takže mít svou 
zásobu v komoře je opravdu velká 
pomoc při přípravě různých pokrmů. 
Navíc všechny produkty jsou bez 
konzervantů, umělých barviv a dalších chemických dochucovadel, které udržují potraviny 
krásně barevné, jejich trvanlivost je díky nim prodloužena. O co ale takové konzervy 
přichází, tak je ta výborná chuť. Tu ničím nenahradíte. Jen vlastní dřinou od prvních 
semínek, až krásně červená rajčátka, které pak s láskou zpracujete.. Odměnou je vám pak 
chvála rodiny. Nejkrásnější je pak, kdy vám děti řeknou, jak moc jim to chutnalo a že 
chtějí zase udělat výbornou omáčku na špagety. 
 
Chcete se se mnou naučit, jak takovou výtečnou omáčku připravit?  
Pojďte se na to se mnou podívat. 
 
Co potřebujete? 5 kg rajčat, 2,5 paprik, 1 kg cibule, 2 lžíce soli, 1 lžíce cukru, 1 palička 
česneku, 200 ml oleje. 
 
Jak na to?  
Rajčata omyjeme, nakrájíme na poloviny, papriky omyjeme, očistíme a vyndáme jadýrka, 
nakrájíme na drobné kostky, cibuli oloupeme, nakrájíme nadrobno. Na oleji orestujeme 
cibulku, přidáme rajčata, podusíme, přidáme papriky. Dusíme asi 10 minut. Ochutíme 
solí, cukrem, utřeným česnekem. Necháme mírně vychladnout.  
 
Mezitím si nachystáme sklenice. Nám vyhovují o velikosti 450 ml, většinou od různých 
pokrmů, které pečlivě schováváme. Jsou to sklenice na závit. Řádně vymyjeme, utřeme a 
dáme do trouby na 30 minut při 50 C. Lze je vymýt i v myčce. Směs plníme do sklenic, 
uzavřeme víčkem, dáme do zavařovacího hrnce na 25 minut při 85 C. Necháme 
vychladnout. Skladujeme na chladném místě. Tuto lze využít na omáčku na špagety, 
přídně na přípravu pizzy. Určitě najdete i jiné využití. Příprava není složitá a zvládne to 
opravdu každý. V zimě budete mít po ruce výtečný polotovar. Pro maminky na mateřské 
dovolené výborná úspora času, když se vrátíte z procházky, směs dáte do hrnce, 
dochutíte, mezitím si uvaříte špagety. Přeji všem dobrou chuť. Napište nám i své výborné 
recepty, jak zpracováváte nadúrodu ovoce a zeleniny. Vaši recepty rádi publikujeme. 
Těšíme se.  
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Háčkované podšálky (jablko, hruška, citron, kiwi, kokos, meloun) 
www.MojeGalanterka.cz – textilní galanterie (háčkovací a pletací příze) 
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Kolektiv autorů 
 

Lenka Štveráčková 
lenka.step@post.cz 

Šéfredaktorka magazínů www.MojeBrisko.cz a www.NaseBatole.cz  
povoláním zdravotní sestra, maminka dvou chlapečků. 

Andrea Bátovská 
www.vykupbylin.webnode.cz 
www.fb.com/BylinkyOdAAzZ 

Maminka dvouleté dcerky, jinak administrativní pracovnice, 
provozuje výkup bylinek a Bylinkovou poradnu na webech 
www.MojeBrisko.cz , www.NaseBatole.cz .  
Zájmy: bylinky a vše kolem, zahrádka, výlety s rodinou. 

Jitka Zajíčková 
jitka.zajickova.76@gmail.com 

Ilustrátorka, blogerka, autorka úvodní ilustrace, fotografií. 
www.jitkazajickova.blogspot.com 

Kateřina Vočková 
Autorka ilustrací, asistentka ve vydavatelství MTrend,  
vydávají lékařský magazín B.O.D.Y. a Módní Trendy.  
www.modnitrendy.com | www.katerinavockova.webnode.cz 

 
Povoleno je kopírování, sdílení a volné šíření, … pro nekomerční účely. 
 
e-knihu Speciál o vaření a zdravé výživě můžete stahovat  
 na adrese:  www.ZdravaVyziva.info (Ke stažení) 
 
 Facebook:  www.facebook.com/ZdravaVyziva.info  
 
 
Chcete-li i Vy přispívat svými články do magazínů www.MojeBrisko.cz, www.NaseBatole.cz, 
www.Predskolaci.cz . Napište nám. Rádi uveřejníme vaše příběhy, vlastní zkušenosti z 
těhotenství, zážitky z porodu, výchovy a rozvoje dětí. 
 
Stále hledáme nové autory a redaktory pro magazíny: 
www.MojeBrisko.cz (o těhotenství a mateřství) 
www.NaseBatole.cz (o dětech do 3 let) 
www.Predskolaci.cz (rozvoj a výchova dětí) 
Právě Vy tvoříte obsah webu. Informujte své přátele o možnosti této spolupráce! 
 
 
 


