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Zdravíme Vás! 
Sme Lea a Paulína, študentky vysokoškolského odboru Výživa a zdravie na MUC v Kodani.
Počas našej 8-týždňovej stáže na základnej škole Hradná v Liptovskom Hrádku bolo našou náplňou práce aj tvorenie tohto
mini receptárika s cieľ om ponúknuŤ Vám, rodičom a žiakom, inšpiráciu a nápady na prípravu chutných a výživných
desiat. zámerom bolo vytvoriŤ také desiaty, ktoré sú hlavne dostupné, zaujímavé a jednoduché na prípravu.
Receptárik obsahuje nápady na 5 hlavných desiat a ku každej niečo menšie na zahryznutie.

Dúfame, že táto knižka splní svoj účel a vnesie do Vašej kuchyne novú inšpiráciu!

Prajeme Vám dobrú chuŤ :-)
Paulína Kobidová

Lea Kurpasová



Závitky s kuracím mäsom a zeleninou
200 g kuracích pŕs
4 PL sójovej omáčky
2 strúčiky cesnaku
3 PL olivového oleja
pšeničné tortilly
ľadový šalát
paradajky
paprika
uhorka

Pásiky kuracieho mäsa
cez noc marinujeme v
sójovej omáčke,
olivovovom oleji,
cesnaku a soli. Takto
pripravené kuracie
mäsko osmažíme a
necháme vychladnúť.
Tortillu naplníme
nakrájanou zeleninkou,
mäsom a dresingom.
Následne ju zrolujeme
podľa nákresu.

Bon Appétit!

150 g bieleho jogurtu
1 PL olivového oleja
šťava z citrónu
soľ
pažítka

Na dresing:

Postup

Tip: vyskúšasjtetuniaka namiestokuracieho mäsa



HRUŠKOVO-KARDAMÓNOVÝ
BANÁNOVO-KAKAOVÝ

DESIATOVÉ KOKTEJLY

1 banán
150 g bieleho jogurtu
1 PL kakaa
1 PL medu
100 ml vody alebo mlieka 

1 hruška
150 g bieleho jogurtu
1 PL medu
100 ml vody alebo mlieka
1/2 ČL kardamónu

Všetko spolu dobre rozmixujeme ručným alebo iným výkonným mixérom.
Skladujeme najlepšie v sklenenej fľaši - dobre poslúži aj menší zaváraninový pohárik.

Tento výborný
koktejl môže byť

chutnou a
výživnou alternatívou

sladených nápojov

Super náhradou

kardamónu

je aj napríklad
škorica



NÁtierky

LuČinová

Shrekova

200 g Lučinej
1 menšia mrkva
¼ jabĺčka
lístky mäty

Do Lučinej primiešame nastrúhanú
mrkvu s jabĺčkom a nasekané lístky
mäty. Dochutíme soľou a šťavou z
citrónu. Voilà!

1 stredne veľká brokolica
200 g tofu
2-3 strúčiky cesnaku
2 PL olivového oleja
štava s citrónu
čierne korenie
soľ

Brokolicu uvaríme do mäkka v
osolenej vode. Nastrúhané tofu
spolu s pretlačeným cesnakom
krátko opražíme na panvici na
troške oleja. Uvarenú brokolicu
spolu s tofu, korením, soľou a
olivovým olejom rozmixujeme
ručným mixérom. Môžeme
dochutiť štavou z citrónu.

nátierka chutí
Výborne s paradajkou

a plnozrnným
chlebíkom



Lieskové oriešky pečieme asi 10 minút na
180°C, potom ich vyberieme a necháme
vychladnúť. Vo výkonnom mixéri (alebo v
mlynčeku na orechy) ich spracujeme na čo
najjemnejší prášok. Pridáme med, kakao a
dobre premiešame. Nakoniec pridáme malé
množstvo vody podľa potreby (približne
100ml).

375 g lieskových orechov
150 ml medu
3 PL kakaa

Domáca nutella

Mňam!

Ovocie nakrájame na tenké
plátky a sušíme v rúre na 50 °C
približne 8-10 hodín.
Sušiť je možné aj na radiátore,
na slnku alebo na peci.

My sme sušili jabĺčko, hrušku,
mango a ananás, ale môžeže si
zvoliť akékoľvek obľúbené či
sezónne ovocie.

Sušené ovocie

Ananás je naj!



Slané koláče

Pizzový

Na cesto

300 g bryndze
180 g kyslej smotany
1 menšia cibuľa
kôpor
štipka soli

1 PL olivového oleja
1 menšia cibuľa
1 strúčik cesnaku
250 g pasírovaných
paradajok
oregano a bazalka

Paradajkový základ
mozzarela
kukurica
olivy
paprika
čerstvá rukola

Obloha

Bryndzový

Z mlieka, cukru a droždia si pripravíme kvások, primiešame múku,
soľ a necháme približne 1 hodinu kysnúť na teplom mieste.

Z cesta vytvarujeme okrúhle koláčiky, ktoré rozložíme na vymastený plech a potrieme pripravenou zmesou alebo oblohou.
Pečieme pri 180 °C dozlatista. Chutia skvele s mladou cibuľkou a čerstvou rukolou.

12 ks
400 g celozrnnej špaldovej múky
3 dcl mlieka
1 ČL cukru
½ kocky droždia
soľ

zo špaldovej múky

Na oleji osmažíme cibuľku s cesnakom dozlatista.
Po chvíli primiešame pasírované paradajky, 
koreniny a soľ. Chvíľku podusíme.

Bryndzová plnka



Domáce müsli tyčinky 
280 g ovsených vločiek
150 g sušeného ovocia 
80 g sekaných orechov 
25 g semienok
50 g strúhaného kokosu
30 g cornflakesov

Koľko ľudí toľko
chutí!

...pripravte si tyčinky sovocím, orieškami a
semienkami podľa
vlastného výberu

Zmiešame všetky suché
ingrediencie, sušené ovocie
a štipku soli a pridáme zmes
rozmixovaných banánov,
ďatlí a vody. Na záver
pridáme kokosový olej a
med a dobre premiešame.
Masu rovnomerne rozložíme
na stredne veľký plech a
dobre utlačíme. Pečieme 15
minút na 180 °C.
Po vychladnutí krájame
tyčinky ľubovolného tvaru.
Uskladňujeme na suchom a
chladnom mieste.

Postup
24 ks

2 zrelé banány
4-5 PL kokosového oleja
4 PL medu
5 ks ďatlí
150 ml vody
štipku soli

ovsené



jabĺčkovo-škoricové potešenie

120 g ovsených vločiek
150 ml ryžového mlieka alebo vody
hrsť vlašských (alebo iných) orieškov
1 PL hrozienok
1-2 PL medu
štipka škorice

Do väčšieho pohára:

Vyskúšajte

pohankové vločky

miesto ovsených

Postup
Ovsené vločky zalejeme ryžovým mliekom,
pridáme nasekané oriešky, hrozienka a
dochutíme škoricou a medom.
Naservírujeme do zaváraninového pohára
a je to!

Výbornou
kombináciou sú aj

jahody a kokos, alebo
slivky a kakao



Zeleninové Čipsy

Mrkvové

Zemiakové
Cviklové

Zelerové

Petržlenové

s červenou paprikou

s tymiánom

s rozmarínom

s čiernym korením

Ľubovoľnú zeleninu nakrájame na tenké plátky, pokvapkáme olivovým
(alebo iným) olejom, posolíme a sušíme alebo pečieme v rúre. Ak pečieme,
tak na 130 °C približne 2 hodiny – ale pozor, čipsy treba obracať a dávať
pozor aby sa nepripálili. Ak sušíme, tak na 50 °C približne 10 hodín.

Ako na to ?

s tekvicovým olejom



Kus-kus so zeleninou
80 g kus-kusu
1 menšia paradajka
¼ papriky
2-3 PL olivového oleja
šťava z ¼ citrónu
čerstvá bazalka
soľ

Postup
Kus-kus zalejeme vriacou vodou v pomere 1:1 a posolíme. Necháme odležať pod pokrievkou približne 7-10
minút. Keď nám kus-kus nasiakol všetku vodu, primiešame olej a citrónovú štavu. Potom pridáme nakrájanú
paradajku, papriku a bazalku.

Táto výživná a jednoduchá desiata je hotová len v priebehu niekoľkých minút!

TIp:
Vyskúšajte

namiesto bazalky
použiť  mätu

Mňam-mňam!



Tvarohový termix s chrumkavou granolou
a ovocím250 g jemného tvarohu

150 g bieleho jogurtu
1 PL medu alebo
1 PL vanilkového cukru

2 hrste ovsených vločiek
2 PL slnečnicových semienok
1 PL strúhaného kokosu
1 PL hrozienok
1 PL medu
1 PL kokosového oleja
štipka škorice
štipka soli

Na panvici rozpustíme kokosový olej a med,
pridáme ovsené vločky, kokos, semienka, škoricu
a soľ. Chvíľku restujeme, kým zmes nenadobudne
zlatistú farbu.  Po odstavení pridáme hrozienka,
premiešame a necháme vychladnúť.

Pripravené ingrediencie navrstvíme do
zaváraninového pohára, uzavrieme, pribalíme
lyžičku a je to! 

vymiešame
do hladka

na dno pohára
poukladajte kúsky ovocia.

Výborne chutia
čučoriedky, jahody alebo

banán!

na granolu na termix



Poznámky





Kopírovanie a šírenie tohto produktu vrelo podporujeme
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