
ZDRAVÉ RECEPTY  
 

FITNESS MUFINKY MŇAM :))) 

 

POTREBUJEME : 

1 VAJCE 

4 LYŽIČKY NÍZKO-TUČNÉHO MLIEKA 

40g. PROTEÍNU ( ODPORÚČAM ČOKOLÁDOVÝ ) 

 

Trúbu si predhrejeme na 180 stupňov  

všetky prísady zmiešame v malej miske  

vložíte do papieru a do formičiek  

pečie sa 15-20 min 

 

PROTEÍNOVÉ BOMBY (nepečené) 

Ingrediencie ( 22 ks ) 

1 šálka sušených sliviek 

1 ČL škorice 

¼ šálky ovsených vločiek 

¼ šálky sušených hrozienok 

2 PL práškového kakaa 

2 PL ľanových semienok 

¼ šálky orechov ( akýchkoľvek, ja som použila para orechy ) 

2 odmerky proteínového prášku (vanilka, čokoláda) 

8 PL rozpusteného arašidového masla ( cca 128 g ) 

150-200 ml teplej vody 

1 PL medu 

Strúhaný nesladený kokos na obalenie 

 

Priprav si kuchynského robota. Pridaj dovnútra sušené slivky a poriadne ich rozmixuj (skoro do 

hladka ). Ďalej pridaj škoricu, ovsené vločky, orechy, hrozienka, proteín, med, ľanové semienka, 

kakao. Do inej misky pridaj arašidové maslo, vlož ho do mikrovlnky na 1 minútu a pridaj do 

zmesi. Zmes poriadne rozmixuj do hladka a pomaly pridávaj vodu a stále mixuj ( dávaj pozor, 

aby zmes nebola moc riedka! ) 

Do menšej misky si vysyp kokos a polievkovou lyžičkou tvaruj guľky a obal v kokose. Troška sa 

to bude lepiť, je dobré si ruky navlhčiť teplou vodou a ukladaj na alobal. Hotovo 



 

 

 
  PROTEINOVO ŠKORICOVÁ POCHÚŤKA na ráno  

CESTO 

1 odmerku proteínového prášku (akákoľvek príchuť), ja používam vanilkový s tým je to naj 

 

1 vajíčko 

 

1/2 PL vody 

 

1 ČL škorice 

 

1 ČL medu (môže dochutiť aj stéviou) 

 

NA POLEVU 

1 PL bieleho jogurtu 

 

troška vanilkovej esencie (podľa chuti) 

 

med (podľa chuti) 

 

POSTUP 

V kávovej šálke rozmiešame proteínový prášok, vajíčko (možte použiť aj iba bielok), škoricu, 

vodu a steviu. 

Umiestníme do mikrovlnky na 1 minútu, dávajte naň pozor bude to stúpať, uistite sa, aby to 

nevyšlo von ! 
   

 

Vyklopíme a navrch polejeme jogurtom zmiešaným s medom a esenciou, dozdobíme ešte 

škoricou! PODPORUJE TRÁVENIE  dobrú chuť 

 

OVSENO-ČUČORIEDKOVÉ LIEVANCE (bez múky) 

 

Najlepšie na ráno. Sú veľmi sýte, vhodné aj pri redukčnej diéte a obsahujú veľa bielkovín, cca 

25 gramov. 

 

Na 2 porcie potrebujeme: 

113 g jemne mletých ovsených vločiek 

 



133 g nízkotučného tvarohu 

 

¼ šálky zaváraných čučoriedok 

 

2 vajcia 

 

1 ČL práčku do pečiva 

 

2 ČL vanilkovej arómy 

stévia podľa chuti 

 

POSTUP PRÍPRAVY 

Ovsené vločky osmahneme na suchej rozpálenej panvici, aby dostali orieškovú chuť. Pridáme 

ostatné ingrediencie a rozmixujeme dohladka. Na rozohriatej teflónovej panvici pečieme 

lievance do zlatohneda. Môžete pridať trošku oleja, ale nemali by sa pripáliť. Hotovo 
  

 

Na vrch môžete dať ešte zvyšok tvarohu alebo čučoriedok. 

 

 

100% NATURÁLNE BANÁNOVÉ LIEVANČEKY 

 

Bez múky, pod 250 kcal, 14 g bielkovín, bez pridaného cukru a len 2 ingrediencie ! 

 

1 banán 

 

2 vajíčka 

 

Banán a vajíčka rozmixujeme v miske, žiadne hrudky. Panvicu lízneme trošku olejom a 

vytvárame malé lievance. S každej strany stačí pár sekúnd kým nezozlatnú. BAM ! HOTOVO ! 

 

ŠALÁT NICOISE 

S tuniakom a vajíčkom 

 

Pre 2 osoby 

2 vajíčka 

125 g zelených fazuliek 

30 g čiernych olív 



5 listov hlávkového šalátu 

5 listov rosso šalátu 

100 g čerstvého alebo konzervovaného tuniaka 

 

Zálievka 

2 PL citrónovej šťavy 

1 PL dijónskej horčice 

1 PL olivového oleja 

Soľ, korenie 

 

Vajce vložte do vriacej vody a varte 4 minúty od doby varu. Ochladte, olúpte. Zelené fazuľky 

uvarte alebo sparte do mäkka. Listy šalátov umyte a natrhajte na menšie kúsky. Pokiaľ máte 

čerstvého tuniaka, ugrilujte, konzervovaného zlejte. Do misiek rozdeľte listy šalátov, fazuľky, 

olivy a tuniaka. Všetko zalejte zálievkou a ozdobte vajíčkom. 

 

BERRYLICIOUS MUFFIN Z MIKROVLNKY ZA 1 MIN  

 

 

budeme potrebovať: 

jemné ovsené vločky 

1 vajíčko 

väčšia hrsť borievok 

1 ČL stévie  

 

POSTUP 

Do štvrtky šálky nasypeme vločky, pridáme vajíčko, stéviu a rozmiešame. Nakoniec pridáme 

borievky a šup do mikrovlnky na 1-2 min a papáme 
  

 

Ja striedam ovocie, je to len o vašej fantázií a keativite:) dobrú chuť 

 

ODLAHČENÁ PANNA-COTTA (cca pre 4 osoby) 

 

Budeme potrebovať: 

500g odtučneného tvarohu 

2 biele jogurty 0,1 % tuku 

2 želatíny 

sladidlo alebo hnedý cukor podľa chuti 

vanilková aróma 

 



POSTUP 

Rozmiešame tvaroh, jogurt, sladidlo/hnedý cukor a arómu. 

Želatínu pripravíme podľa návodu. 

Keď želatína trochu vychladne, zamiešame ju do pripravenej hmoty, vylejeme do vhodnej 

nádoby a dáme stuhnúť do chladničky. Po stuhnutí sa dá super krájať 
  

 

NAJJEDNODUCHŠIA, NAJZDRAVŠIA ZMRZLINA NA SVETE ! 

 

Len 3 ingrediencie a žiadny pridaný cukor ! 

 

- 1 banán 

- 2 ČL arašidového masla 

- 100 ml bieleho acidka 

 

Banán nakrájame na kolieska a dáme aspoň na 2 hodinky do mrazáku. Po 2 hodinách 

vyberieme, dáme do misky s arašidovým maslom a rozmixujeme ponorným mixérom do hladka. 

Nakoniec pridáme acidko a opäť mixujeme. 
  hotovo. 

 

Konzistencia je úplne krémová a jemná. 

 

CESTOVINY SO SUŠENÝMI PARADAJKAMI A BAZALKOU 

 

Ingrediencie ( pre 2 osoby ) 

ľubovoľné celozrnné/semolínové cestoviny (najlepšie penne alebo špagetti) 

 

5 lyžíc olivový olej 

 

2 strúčiky cesnaku 

 

6 - 8 ks sušené paradajky v oleji 

 

1 - 2 ks cibuľa 

 

čerstvá bazalka 

 

trošku parmezánu na posypanie 



Postup prípravy  

 

Cestoviny pripravíme podľa návodu v osolenej vode. Na panvici na olivovom oleji opražíme na 

prúžky nakrájanú cibuľu, pridáme na drobno nakrájané sušené paradajky v oleji, nasekaný 

cesnak a bazalku. Premiešame a krátko osmažíme. Pridáme hotové cestoviny a len už 

premiešame. Cestoviny ihneď podávame. Možno posypať strúhaným parmezánom 

 

ZAPEČENÉ CUKINOVÉ LASAGNE S MOZZARELLOU 

 

Sú veľmi jednoduché na prípravu. Podávajte s čerstvým bazalkový šalátom, v tejto kombinácií 

sú úplne ideálne. 

 

Pre 2 osoby: 

2 cukiny 

 

125 g mozzarelly  

 

Čierne korenie 

 

Soľ 

 

Neolúpané cukiny nakrájame na nie príliš silné, ale ani na nie príliš tenké plátky/kolieska. 

Vložíme ich do osolenej vriacej vody. Necháme ich variť len niekoľko minút – musia ostať al 

dente. Necháme ich odkvapkať. Trúbu predhrejte na 180 stupňov. 

 

Mozzarellu nakrájame na stredne veľké plátky. Na plechu striedavo poukladáme plátky cukiny a 

mozzarelly. Osolíme, okoreníme a necháme zapiecť na cca 10 minút. 

 

 

 

KARFIÓLOVÉ PYRÉ 

Ingrediencie: polka „hlavy“ karfiolu /300 g/, 50-100 ml nízkotučného mlieka, 1 PL masla, 2-3 

strúčiky cesnaku / bohato stačia 2/, ½ ČL soli, 2 ČL petržlenovej vňate  

 

Karfiol dáme variť do vriacej vody, dokým nezmäkne. Vodu scedíme, pridáme ostatné 

ingrediencie a mixujeme do hladka / radím mlieko pridávať po troške, aby to zas nebolo moc 

riedke, ja som dávala od oka/. Podávame samotné alebo ako prílohu k mäsu. 



 

Plnené šampiňóny s cottage cheese 

 

8 veľkých šampiňónov 

1 Cottage cheese 

olivový olej 

2 červené papriky 

1 červená cibula 

soľ, korenie 

citrón 

pažítku 

strúhaný parmezán 

 

1. Šampiňóny očistíme a vydlabeme. V hrnci necháme zovrieť vodu so šťavou z citróna a hlávky 

šampiňónu dáme asi na 1 minútu variť. Potom vyberieme, necháme odkvapkať, osolíme a okoreníme a 

poukladáme na vymastený plech (alebo na papier na pečenie). 

 

2. Na oleji osmažíme nakrájanú cibuľu. Pridáme nožičky šampiňónov, vydlabané kúsky, papriku a 

podusíme. K tejto zmesi pridáme nakrájanú pažítku a cottage cheese a plníme ňou hlávky šampiňónov. 

 

3. Takto naplnené šampiňóny posypeme parmezánom a pečieme v rúre pri 180 stupňoch asi 20 minút. 

 

Diétne kuracie rezne s kokosom MŇAM !!!!!  
 

1 balíček strúhaný kokos 

1 ks vaječný bielok 

podľa chuti mletá červená paprika 

podľa chuti soľ 

4 ks kuracie prsia 

 

Kuracie prsia nakrájame na rezne ALEBO NA MALE KUSKY naklepeme, osolíme. V jednej miske zmiešame 

bielok so soľou, v druhej kokos s paprikou. Obalíme. 

Dáme do vyhriatej rúry na pekáč vystlatý alobalom na 160 stupňov, 30-40 min, podľa hrubky rezňa. 

 

Lososové filety s olivami, fazuľkami a paradajkami 

 

- 200 g zelených fazuliek 



- 15 cherry paradajok 

- 1 plechovka zelených olív 

- olivový olej 

- 2 veľké alebo 3 malé lososie filety 

- 2-3 plátky masla 

- 1 citrón 

- 10 ančovičiek (nemusí byť) 

- soľ a korenie 

 

Fazuľky najprv vhoďte do vriacej vody a varte 2 minúty. Fazuľky sceďte a poriadne ich schlaďte studenou 

vodou, aby si zachovali chuť a krehkosť. 

 

Prázdny pekáč alebo zapekaciu misu vložte do rúry a nechajte ju vyhriať na 220 stupňov. Zatiaľ lososa 

umyte, osušte, posoľte a okoreňte čiernym korením. 

 

Keď je rúra vyhriata, vyberte horúci pekáč. Na dno nalejte trochu olivového oleja. Do pekáča vsypte 

paradajky, fazuľky a olivy. Zeleninu posoľte, pokoreňte, polejte trochou olivového oleja a premiešajte. 

Zeleninu dajte do rohov pekáča a do stredu položte lososa. 

 

Na lososa položte ančovičky (nemusí byť), na ne kúsky masla a na ne plátky citróna. Pečieme nezakryté 

20 minút. Jedlo po vybratí z rúry zakryjeme. Môžeme jesť len tak alebo prípadne so zemiakmi 

 

Fitness - jablkový koláč 

 

200 gšpaldová múka 

15 gdroždie 

80 mlmlieko (nízkotučné) 

30 gkokosový olej (olivový olej) 

2 žltky 

1 plsladidlo (stevia) 

1⁄2 plstrúhaná citronová kôra 

soľ 

5 jablká (plnka) 

1 plsladidlo (stevia, plnka) 

30 ghrozienka (sušené slivky, plnka) 

1 člstrúhaný zázvor (čerstvý, plnka) 

1 plškorica mletá (plnka) 

1 štchili (plnka) 

1 žltok (na potretie) 

 



Z droždia, z teplého mlieka a zo sladidla si urobíme kvások. Múku predhrejeme v mikrovlnke, preosejeme 

do misky. Hotový kvások spracujeme s múkou, so žĺtkami, s olejom, so sladidlom, soľou, nastrúhanou 

citrónovou kôrou a vypracujeme hladké cesto. Necháme 30 minút kysnúť. Jablká očistíme, nastrúhame a 

dáme do hrnca. Dusíme a pridáme škoricu, zázvor a čili prášok a ďalej dusíme 2-3 minúty. Odstavíme z 

ohňa a pridáme hrozienka (nakrájané sušené slivky) a sladidlo. 20 cm tortovú formu ľahko natierame s 

olejom, posypeme múkou. Cesto rozdelíme na dve časti, vyvaľkáme a dáme do tortovej formy, naplníme 

plnkou a zakryjeme druhým cestom. Natierame s rozšľahaným žĺtkom, vidličkou prepichujeme a v 

horúcej rúre pečieme asi 30-40 minút. Necháme vychladnúť a podávame. 

Banánovo - jogurtové muffiny 

 

100 g ovsených vločiek 

150 g nízkotučného bieleho jogurtu 

125 ml vody 

50 g banánu (použila som 100 g kvôli sušeným bielkam, ktoré sú bez chuti) 

30 g ochuteného proteínu (ja som použila sušené vaječné bielka) 

1 polievkovú lyžicu citrónovej kôry (aj pomarančovú môžete skúsiť) 

1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny a prášku do pečiva 

1 čajovú lyžičku škorice 

 

Teraz vám už len ostáva nájsť dostatočne veľkú nádobu, aby ste v nej mohli všetky suroviny zmiešať do 

hustejšej hmoty a nájsť formu na muffiny (odporúčam vám ochutnať cesto pred tým, než ho dáte do 

formy a dosladiť ak potrebujete). Ak ste úspešne zvládli oba tri kroky z predchádzajúcej vety, predhrejte 

si rúru na 200ºC a naplňte muffinovú formu zmesou. Muffiny pečte cca 20 minút a dajte ich na nižšiu 

mriežku v rúre. Čas od času sa na ne pozrite a keď sú zlatohnedej farby, môžete ich vybrať z rúry. 

 

Jablčkové lievance  

suroviny : 

1/4 šálky ovsených vločiek 

1 celé vajce 

3 až 4 bielky 

1 odmerka vanilkového proteínoveho prášku 

1 stredne veľké nastrúhané jablko (sladšie) 

1 čajová lyžička škorice 

štipka prášku do pečiva 

 

Ak to chcete mať sladšie, odporúčame pridať trošku prírodného sladidla bez cukru…. Zmiešajte v miske 

všetky ingrediencie spolu, kým nevznikne lievancové cesto. Panvicu potrite troškou olivového oleja a 

pečte ich kým nedostanú zlatistú farbu. na ozdobenie môžete dať nakrájané jablko 



 

Špenátovo-cestovinový šalát s orechmi 

 

Potrebujeme (2 porcie): 

 

80 g špenátu 

80 g cestovín 

40 g vlašských orechov 

1 balenie mozzarelly (100g) 

8 koktejlových rajčiniek 

Olivový olej 

Soľ, mleté čierne korenie 

 

Postup: 

1. Podľa návodu uvaríme v osolenej vode cestoviny. 

 

2. Špenát umyjeme a môžeme ho nakrájať na menšie kúsky. Dáme do misy a prisypeme cestoviny spolu s 

kúskami mozzarely a polovičkami rajčiniek. 

 

3. Orechy nakrájame na menšie kúsky, okoreníme ich a na suchej panvici trochu opražíme. Prisypeme ich 

do misy a premiešame. 

 

4. Šalát polejeme trochou olivového oleja a podávame. 

 

Tuniakovi šalát s bylinkovým dresingom 

 

Potrebujeme (4 porcie): 

 

280 g tuniaka 

hlávkový šalát 

šalátovú uhorku 

2 veľké rajčiny 

2 vajíčka 

 

Na dressing: 

biely jogurt 

soľ 

mleté čierne korenie 

horčicu 



bylinky (tymián, bazalka, oregano…) 

 

Postup: 

1. Šalát, rajčiny a uhorku umyjeme a nakrájame na menšie kúsky. Dáme do veľkej misy a pridáme tuniaka 

a nakrájané uvarené vajíčko. 

 

2. V miske zmiešame biely jogurt s horčicou a bylinkami a ochutíme soľou a korením. Týmto dressingom 

polejeme šalát. 

 


