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PREDGOVOR

Skrb za zdravje na in izven delovnega mesta je ena najpomembnejših vrednot. Ljudje se vedno
bolj zavedamo pomena zdravja in njegovih pozitivnih učinkov na človeka, na gospodarstvo in
dejavnosti, ki skrbijo za nemoteno delovanje države. Zdravje in odsotnost absentizma ter
prezentizma v delovnem okolju pripomore k zmanjševanju številnih pojavov kot so zmanjševanje
produktivnosti in uspešnosti ter učinkovitosti. Raziskave kažejo, da se vložek v zdravje ljudi
večkratno povrne na številnih področjih, vključno s finančnim. Promocija zdravja je pomemben
gradnik zdravega delovnega okolja na delovnem mestu. Delodajalci poleg zdravega delovnega
okolja zaposlenim lahko nudijo tudi številna izobraževanja s področja zdravega življenjskega
sloga, vključno izobraževanjem o zdravi prehrani. Pričujoča knjižica je namenjan prav temu, saj
vsebuje zbir zdravih receptov, ki lahko pripomorejo k izboljšanju zdrave prehrane zaposlenih na
in izven delovnega mesta.

Za naše zdravje gre, pa dober tek!
Dr. Žiga Kotnik, vodja projekta
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ideje za pijače 74
superživila 78
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Pred zajtrkom spijte 3 dl mlačne vode, v katero lahko stisnete malo soka limone. 
Zajtrke prilagajajte okusu in navadam, ključno pa je, da zajtrk pojeste zbrano, počasi 

za mizo in čim prej po tem, ko zjutraj vstanete. Če zajtrka niste vajeni, 
z uvajanjem pričnite postopoma in lahko pričnete s kosom sadja. 

Kave ne pijte na prazen želodec, ampak vedno v sklopu zajtrka. 
Recepti za zajtrke so pripravljeni za 1 osebo, količine prilagajajte potrebam.
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POlnOzRnaT kRuhEk z RikOTO in mEDOm

› 2 rezini polnozrnatega kruha
› 3 žlice rikote
› 1 čajna žilčka medu
› cimet (po okusu)

Rikoto namažemo na rezini kruha, 
čez dodamo še med, po želji še cimet.

TROPski chia PuDinG

› 3 jedilne žlice chia semen
› 1 lonček kokosovega mleka
› mango
› kokosov čips
› mandlji

Chia semena dan prej dodamo
kokosovemu mleku. Zjutraj dodamo 
še mango, kokos ter mandlje.

zajtrk 1. teden
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zajtrk 1. teden

kRuhki s Tuninim namazOm

› 1 mala pločevinka tunine
› 2 jedilni žlici skute
› sol, poper
› drobnjak
› ajdov kruh
› paprika, paradižnik ali korenje

Tuni odlijemo slanico oz. olje. V skodelici zmešamo
tuno, skuto ter popramo po okusu. Vmešamo
drobnjak. Namaz enakomerno razporedimo 
na kruh. Zraven jemo narezano papriko, korenje ali
paradižnik.

¾ sestavin zmešamo v blenderju. Natočimo 
v kozarec, okrasimo s koščki prihranjene banane 
in avokada ter pojemo na žlico (za daljši občutek
sitosti).

smOOThiE z bananO in aVOkaDOm

› 1 banana
› polovica avokada
› šopek zelenja
› 2 žlici grškegajogurta
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zajtrk 1. teden

OVsEni kOsmiči s saDjEm

› skodelica mleka 
(kravje, mandljevo, kokosovo ... )
› 3-4 jedilne žlice ovsenih kosmičev
› sadje po izbiri
› cimet

V mleku namočimo kosmiče čez noč. 
Zjutraj jih kratko pokuhamo in dodamo sadje 
(npr. jabolko, borovnice ... ) ter cimet.

VmEšana jajca s PRšuTOm

› 2 jajci
› 2 rezini pršuta brez aditivov
› por
› poper
› paprika

Na ponev damo pršut in na kolutke narezan por, 
da se popeče. Dodamo 2 razžvrkljani jajci. 
Ko so jajca pečena, postrežemo na krožnik. 
Popramo po želji, poleg postrežemo 2 surovi pa-
priki.

POPEčEni POlnOzRnaTi kRuhki 
s POšiRanim jajcEm TER aVOkaDOm

› 2 žlici kisa
› 2 jajci
› 1 avokado
› sok pol limone
› 2 kosa polnozrnatega kruha
› 2 korenčka

Jajci poširamo v vreli vodi, kateri smo dodali 
dve žlici kisa. Avokado prerežemo na pol ter z žlico
razporedimo po kruhu, čez pokapamo limonin sok.
Solimo ter popramo, dodamo še jajce. 
Poleg pojemo korenček.
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zajtrk 2. teden

V skodelici mleka namočimo ovsene kosmiče ter jih
pustimo namakati čez noč. Zjutraj kosmiče na
kratko pokuhamo (do vretja) in po vrhu dodamo še
jagodičevje.

Polovico sestavin zmešamo v mešalniku. Natočimo
v kozarec ali v to-go lonček. Dodamo oz. vmešamo
še preostalo polovico narezanih sestavin in pojemo
na žlico (za daljši občutek sitosti).

OVsEni kOsmiči s saDjEm

› 1 dl mleka 
(kravje, mandljevo, kokosovo ... )
› 6 žlic ovsenih kosmičev
› borovnice

smOOThiE z bananO, jaGODami 
TER jOGuRTOm

› 100 g grškega jogurta
› 1 banana
› 1 pomaranča
› nekaj jagod
› šop peteršilja ali špinače

Vodno krešo s stebelci vred na drobno nasekljamo.
Hruške narežemo na drobne koščke. Limono
prerežemo na pol in jo ožamemo, sestavine pa
stresemo v mešalnik in dodamo jogurt. Mešamo do
gladkega, nato pa mešanico po želji razredčimo z
mineralno vodo. Napitek serviramo v kozarce, ki jih
okrasimo z žličko pšeničnih kalčkov.

smOOThiE z VODnO kREšO

› vodna kreša
› 1 čvrsta hruška
› 1 jedilna žlica pšeničnih kalčkov
› sok ¼ limone
› 200 g grškega jogurta
› 5 dl mineralne vode



zajtrk 2. teden

VmEšana jajca z DRObnjakOm
TER fETa siROm

› 20 g drobnjaka
› 1 jedilna žlica feta sira 
› 2 jajci
› 1 čajna žlica olivnega olja
› 50 g redkvic

Zmešamo jajca, feto ter drobnjak. Na ponvi
segrejemo čajno žlico olja. Vlijemo jajčno mešanico
ter mešamo, da masa zakrkne. Poleg jemo redkvice.

PiRin zDROb z bananO in manDlji

› 2 dl mleka ali rastlinskega napitka
› 1 ščepec soli
› 3 jedilne žlice polnozrnatega zdroba
› 1 banana
› 1 jedilna žlica nepraženih mandljev
› cimet in surov kakav po okusu

Mleko segrejemo do vretja, zmanjšamo jakost 
ter z metlico vmešamo zdrob. Mešamo 5 minut 
in pustimo 5 minut, da nabrekne. Kuhan zdrob
prenesemo v skodelico. Dodamo narezano banano
in mandlje. Po želji osladimo s cimetom.

<<
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zajtrk 2. teden

POšiRanO jajcE s šPaRGlji

› 2 jedilni žlici kisa
› 1 jajce
› pest špargljev
› sol, poper
› kos polnozrnatega kruha

Jajcu v vreli vodi, ki smo mu dodali dve žlici kisa,
poširamo. Šparglje v ponvi popečemo 2-3 minute.
Popečene šparglje položimo na krožnik, čez njih pa
poširano jajce. Poleg pojemo kos polnozrnatega
kruha.

GRški jOGuRT z OREščki 
TER jaGODami

› 3 jedilne žlice zdrobljenih oreščkov 
(lešniki, mandlji, orehi ... )
› 100 g grškega jogurta
› vsaj 10 narezanih jagod
› cimet
› surov kakav

Jogurtu dodamo jagode, oreščke, cimet in kakav
ter postrežemo.
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zajtrk 3. teden

Vse sestavine mešamo v mešalniku ali širokem
multipraktiku z močnimi noži. Namažemo na kruh.
Zraven se odlično poda na palčke narezan
korenček ali paprika, sveža kumara, paradižnik ali
katera druga sveža zelenjava.

Paradižnik, baziliko in mocarelo narežemo,
popramo ter prelijemo s kisom in žlico olivnega olja.
Kruhke na obeh straneh popečemo na suhi ponvi,
natremo s česnom in po njih razporedimo
paradižnikovo mešanico.

humusOV namaz TER
izbRana zElEnjaVa

› 200 g kuhane, odcejene čičerike
› 3 jedilne žlice limoninega soka
› 1 strok česna in 1 ščep soli
› 2 jedilni žlici tahini paste al
oljčnega olja
› svež peteršilj
› polnozrnat kruh
› poljubna zelenjava

sEnDVič z mOcaRElO in bazilikO

› 2 rezini ajdovega kruha
› 1 strok česna
› 4 paradižniki
› ½ zavojčka mocarele
› lističi bazilike
› poper › olivno olje
› 1 jedilna žlica balzamičnega kisa
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zajtrk 3. teden

Na olju prepražimo čebulo, ostalo zelenjavo in fižol.
Ko voda (od zelenjave) izpari, dodamo jajca. Solimo
in popramo po okusu.

saTaRaš

› 1 narezana bučka
› ½ rdeče in ½ rumene paprike
› 1 paradižnik
› 1 manjša čebula
› 1-2 jajci
› sol in poper
› olivno olje
› kuhan fižol 200 g

V ponvi segrejemo kokosovo olje, v ponev stresemo
por, ga solimo in popramo, ter na hitro popražimo.
Medtem razžvrkljamo dve jajci, sol in poper ter
žličko kisle smetane. Mešanico prelijemo čez por,
pokrijemo s pokrovom. Pečemo 3 minute na
zmernem ognju.

fRTalja s POROm

› 1 velik por
› 1 jedilna žlica kokosovega olja
› 2 jajci
› 1 čajna žlička kisle smetane
› sol in poper



Paradižnik, baziliko in mocarelo narežemo,
popramo ter prelijemo s kisom in žlico olivnega olja.
Kruhke na obeh straneh popečemo na suhi ponvi,
natremo s česnom in po njih razporedimo
paradižnikovo mešanico.

mlEčni Riž z VanilijO

› 2 dl mleka
› 1 vaniljev strok
› 100 g rjavega nebrušenega riža
› ščepec soli

<5

zajtrk 3. teden

Kislo smetano in skuto z vilicami dobro pretlačimo
in zmešamo. Sok pol limone prilijemo pripravljeni
mešanici. Po okusu popramo. Namažemo na rženi
kruh, poleg postrežemo redkvice.

skuTni namaz s čEmažEm

› 100 g puste skute
› 1 jedilna žlicakisle smetane
› ščepec soli in popra
› sok polovice limone
› šopek čemaža ali drobnjaka
› rženi kruh
› redkvice

Žlico kozjega sira namažemo na kruh. Čez
položimo rezino pršuta (brez aditivov). Dodamo še
rukolo in paradižnik.

ajDOV kRuh z OREhi 
s PRšuTOm in kOzjim siROm

› 100 g ajdovega kruha z orehi
› rezina pršuta brez aditivov
› 1 žlica kozjega sira
› rukola in paradižnik
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zajtrk 4. teden

Mleko zavremo. Dodamo ščepec soli, rozine in riž.
Mešamo, kuhamo na srednjem ognju kuhamo 
30 minut (čas kuhanja skrajšamo za ½ če riž
namočimo v vodi večer prej). Po želji sladkamo 
z medom, cimetom.

mlEčni Riž z ROzinami

› 2,5 dl mleka
› 80 g nebrušenegarjavega riža
› ščepec soli
› 1 čajna žlička medu
› 1 pest rozin
› cimet

Z metlico stepemo jajca in popramo. Papriko
narežemo na rezinice. V ponvi segrejemo olje,
dodamo papriko, prilijemo 2 žlici vroče vode in
dušimo nekaj minut, da se zmehča ter voda povre,
nato papriko vzamemo iz ponve. Postrežemo na
rukoli.

OmlETa s PaPRikO

› 2 jajci
› ½ rdeče paprike
› ½ zelene paprike
› 1 žlica drobnjaka
› 2 čajni žlički olivnega olja
› ščepec soli in popra
› rukola

Chia semena dodamo mandljevemu mleku.
Mešanico čez noč postavimo v hladilnik, da se
semena napojijo. Zjutraj dodamo jagodičevje.

chia PuDinG s saDjEm

› 3 jedilne žlice chia semen
› 1 lonček mandljevega mleka
› po 1 žlica borovnic, malin in jagod
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zajtrk 4. teden

Namočene ovsene kosmiče kuhamo približno 
3 minute, da popijejo vodo. Solimo in popramo. 
V ponvi popečemo zelenjavo in jajce. Kosmiče
obložimo z pečeno zelenjavo in jajcem.

slani OVsEni kOsmiči
z jajcEm na OkO

› 5 jušnih žlic ovsenih kosmičev
› 3 dl vode
› sol, poper
› 1 žlička kokosovega olja
› 1 rdeča paprika
› ½ čebule
› 1 – 2 jajci

V rikoto vmešamo pretlačen grah. Namažemo 
na kruh. Po želji oz. okusu solimo in popramo.
Zraven dodamo rukolo ali paradižnik.

POPEčEn kRuhEk 
z zmEčkanim GRahOm,
RikOTO in RukOlO

› 1 rezina polnozrnatega kruha
› 1 jedilna žlica (doma kuhanega/v
slanici) graha
› 2 jedilni žlici rikote
› rukola
› sol in poper
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zajtrk 4. teden

Vodo solimo, zavremo, dodamo kašo in počasi brez
mešanja kuhamo 15 minut (čas skrajšamo za 1/2 če
kašo namočimo večer prej). Gobe pražimo na
maslu, dodamo papriko ter solimo in popramo.
Kašo prenesemo v skodelico, dodamo gobice ter še
poširano jajce. Obilno potresemo s peteršiljem.

PROsEna kaša s POšiRanim
jajcEm in GObicami

› 5 jedilnih žlic prosene kaše
› sol in poper
› 1 čajna žlička masla ghee
› 200 g gob
› ščep mlete rečepaprike
› poširano ali pečenojajce
› peteršilj

Polento skuhamo v slani vodi. Ko se zgosti, dodamo
na drobne koščke narezan sušen paradižnik,
baziliko grobo sesekljamo, primešamo pa jo k
polenti skupaj s skuto. Polento lahko prenesemo v
namaščen model in jo zapečemo v pečici. Pojemo s
svežimi paradižniki ali rukolo.

POlEnTa s PaRaDižnikOm
in bazilikO

› 100 g koruznega zdroba
› 100 g posnete skute
› 1 čajna žlička masla ghee
› 5 suhih paradižnikov
› pest bazilike
› ščepec soli
› češnjevi paradižniki
› rukola
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Zajtrk naj bo poleg kosila 
najbolj obilen obrok v dnevu. 

S tem damo telesu energijo takrat, 
ko jo potrebuje in preprečimo večerno 

”ropanje hladilnika“.



kosilo
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Vsa kosila lahko pojeste kot hladne jedi, ki si jih prinesete s seboj na delovno mesto. 
Zelenjavno juho lahko prinesete v termovki. Recepti za kosila so pripravljeni 

za 1 osebo, razen, kjer je drugače navedeno, količine so okvirne. 

V kosilo vključite čim več zelenjave. Optimalno je, da ga sestavlja pol obroka zelenjave. 
Če boste zelenjave pojedli manj, to nadoknadite pri drugih obrokih.
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kosilo 1. teden

Riž kuhamo na vodi, zelenjavo pa narežemo na
rezine in jo nekaj minut pražimo na olivnem olju.
Naravno omako, ki jo zelenjava spusti v ponvi
(najbolje WOK) uporabimo za dodatek k rižu, 
da je bolj sočen. Postrežemo s kislo smetano.
Postrežemo z zeljnato solato z v mehko kuhanim
jajcem (ali dvema).

zElEnjaVna RižOTa

› 100 g nebrušenega rjavega riža
› 2 korenčka
› 1 paprika
› 1 čebula
› 1 žlica olivnega olja
› 1 češnjevi paradižniki
› žlica kisle smetane

Kruhke popečemo na toasterju, tuno zmešamo z
grškim jogurtom in jo zmešamo skupaj s koruzo in
drobnjakom. Na kruhke nanesemo debelejše sloje
namaza. Pojemo s solato iz rukole.

POlnOzRnaTi kRuhki 
s Tuninim namazOm

› 1 mala pločevinka tune
› 100 g polnozrnatega kruha
› 1 lonček grškega jogurta
› šop drobnjaka
› 2 jušni žlici koruze (po želji)
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kosilo 1. teden

Šparglje popečemo na olivnem olju, jih narežemo
in solimo. Posebej narežemo avokado, češnjev
paradižnik in dodamo sok limone. Nekaj časa
mešamo, da se avokado in paradižnik spoprimeta,
nato dodamo šparglje. Postrežemo s pirejem iz
fižola, v katerem po želji uporabimo česen, poper in
čili.

POPEčEni šPaRGlji V sOlaTi
z čEšnjEVim PaRaDižnikOm

› 10 špargljev
› 1 žlica olivnega olja
› 1 avokado
› sok ½ limone
› 250 g češnjevega paradižnika
› 250 g fižola
› sol, poper, česen, čili

Vse sestavine spasiramo in na nizkem ognju in
pokrito spečemo 1 večjo ali več malih palačink.
Spečemo na malo masla ghee, postrežemo 
z jagodami in grškim jogurtom. Pred palačinkami
pojemo krožnik zelenjavne juhe, npr. brokolijeve.

fiT PalačinkE

› ½ skodelice ovsenih kosmičev
› ½ skodelice mleka
› 1 zrela banana
› ščep cimeta poželji
› 2 ekološki jajci
› sveže jagode, grški jogurt, surov
kakav in cimet

Kruhke premažemo z zdrobljenim česnom
in olivnim oljem, jih zapečemo in nanesemo
narezano mocarelo in narezan paradižnik. Nobena
začimba ni potrebna saj ima kruhek zaradi česna
močan okus. Po želji dodamo svežo baziliko.
Postrežemo z okisanim stročjim fižolom.

mEDiTERanskO kOsilO z mOcaRElO

› 100 g polnozrnatega kruha
› zavojček mocarele
› 2 paradižnika
› 1 žlica olivnega olja
› ½ česna
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kosilo 1. teden

Krompir je najbolje kuhati (in pojesti ) z olupkom 
v malo soljeni vodi. Postrežemo ga skupaj 
z mesom, pečenimi melancani in bučkami 
ter veliko skledo mešane solate. Pred tem pojemo
krožnik goveje juhe, v katero smo vložili rezance iz
surove bučke.

klasičnO kOsilO

› 300 g mladega krompirja
› malo peteršilja
› malo česna
› piščančje bedrce
› melancani, bučke
› oljčno olje za peko
› bučka
› sol, poper, mediteranska zelišča

Zelenjavo si lahko izberemo po okusu.  Zelenjavo
minuto blanširamo, jo položimo v pekač in
potresemo z čičeriko, prelijemo z žličko olja in
pečemo 20 minut. 5 minut pred koncem
potresemo z drobno naribanim parmezanom.
Poleg pojemo jajce, manjši kos mesa ali ribe.

zElEnjaVna jED 
(za 2 OsEbi)

› 2 žlici parmezana,
› 400 g mešane sveže zelenjave 
(por, bučke, brokoli, cvetača, paprika)
› žlička oljčnega olja
› 250 g čičerike iz pločevinke
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kosilo 2. teden

Proseno kašo oplaknemo. Vso zelenjavo narežemo
in stresemo v lonec. Dodamo maslo in na hitro
popražimo. V lonec stresemo še proseno kašo in
zalijemo z vodo ali jušno osnovo, pokrito kuhamo 10
minut, da se kaša zmehča. Solimo, začinimo s
peteršiljem in postrežemo. Poleg pojemo krožnik
zelenjavne juhe.

PROsEna kaša z zElEnjaVO

› 120 g prosene kaše
› ½ cvetače
› 3 rdeči korenčki
› manjši rumenkorenček
› peteršilj
› ½ sveže repe
› manjša čebula
› ½ žličke masla
› jušna osnova

Kamut čez noč namočimo, zjutraj vodo zamenjamo
in kuhamo cca 30 minut, v slani vodi. Na olivnem
olju prepražimo čebulo in mešanico zelišč, dodamo
narezan korenček in na kolute narezan por.
Prepražimo do mehkega, dodamo kuhan kamut in
lovorov list ter še malo pražimo. Postrežemo s solato
z 2 mehko kuhanima jajcema ali rezino sira za žar.

kamuTOVa RižOTa s POROm

› 100 g kamuta
› 1 korenje
› 1 velik por
› ½ čebule
› sol
› olivno olje
› lovorjev list
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kosilo 2. teden

cVETačni PiRE

› 300 g cvetače
› 1 žlica sezamovega olja
› 1 žlica kisle smetane 
› ščepec himalajske soli 
› svež peteršilj

Cvetačo narežemo na manjše kose (cvetove).
Kuhamo v malo vode 5 minut. V multipraktik damo
cvetačo in ostale sestavine, dobro premešamo. Pire
postrežemo na krožniku in dodamo svež peteršilj.
Poleg postrežemo zelenjavne ali mesne polpete in
solato.

Skuhamo riž, ki smo ga enako kot kamut čez noč
namočili v vodi. Čebulo prepražimo na olivnem olju,
dodamo na kocke narezano meso, papriko, brokoli
in riž. Vse skupaj dobro premešamo. Poleg čebule
in paprike je odlično zraven popražiti še drugo vrsto
zelenjave( najbolje sezonsko). Potresemo z žlico
parmezana.

Riž z bROkOlijEm

› brokoli
› 100 g nebrušenega rjavega riža
› 100 g mesa
› 1 čebula
› ½ zelene paprike 
› olivno olje, himalajska sol, poper,
bazilika, kurkuma, paprika v prahu
› parmezan ali sir

Na maslu prepražimo čebulo, dodamo jurčke, česen
in začimbe ter 5 min dušimo. Nato dodamo še
ajdovo kašo, vodo in kuhamo 15 min. Pred
serviranjem lahko dodamo kislo smetano ali
naribamo parmezan. Postrežemo z rukolo v solati,
po želji naribamo parmezan

ajDOVa kaša z juRčki

› 100 g ajdove kaše
› 130 g jurčkov (ali drugih gob)
› 1 žlica masla
› 1 čebula
› 1 strok česna
› sol, majaron, drobnjak
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kosilo 2. teden

Papriko, melancan in bučko narežemo na koščke.
Avokado prerežemo na pol in polovičko narežemo
na tanke koščke. V ponvi na kokosovem olju
prepražimo papriko in bučko, da se zmehčata.
Začinimo ter zmešamo s polnozrnatimi
testeninami, ki smo jih predhodno skuhali v vodi.
Dodamo avokado in premešamo. Poleg pojemo
skledo radiča s feta sirom.

POlnOzRnaTE TEsTEninE z zElEnjaVO

› 1 rumena paprika
› 1 rdeča paprika
› ½ bučke in melancana
› ½ avokada
› 100 g polnozrnatih testenin
› himalajska sol, kajenski poper,
bazilika, česen
› kokosovo ali olivno olje

limoneKvinojo čez noč namočimo v vodi, zjutraj
speremo pene pod tekočo vodo na cedilu in
kuhamo v dvokratni količini slane vode. Losos
pečemo 5 minut na vsaki strani na ponvi skupaj z
zelenjavo. Na ponev dodamo pelate, kuhano
kvinojo in dobro premešamo. Po želji začinimo z
limoninim sokom. Pojemo skupaj s solato iz
mladega zelja.

kVinOja z lOsOsOm

› 100 g kvinoje
› 100 g file lososa
› pol paprike
› 2 paradižnika
› ⅓ kumare
› 1 dl pasiranega paradižnika 
› krhelj limone
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kosilo 3. teden

Piščančja prsa in por razrežemo na trakove in jih
pečemo v ponvi 5 minut. V lonec s kropom stresemo
testenine in skuhamo na pol, 2 minuti pred koncem
dodamo nacvetkan brokoli. Testenine naj ostanejo
al dente. V ponev z pečenimi piščančjimi trakovi in
porom dodamo česen in gorčico ter vse skupaj
premešamo. Nato dodamo kuhane testenine in
brokoli. Postrežemo s skledo rukole.

POlnOzRnaTE TEsTEninE s PiščancEm

› 100 g piščančjih prsi
› 100 g polnozrnatih testenin
› 1 por
› 2 stroka česna
› ½ žlice gorčice
› 200 g brokolija
› 1 žlička masla ghee
› sol, poper

Proso splaknemo in kuhamo v slani vodi 10 minut.
Čebulo narežemo na trakove, bučke na kocke, hitro
popražimo na olju, da ostane hrustljava.
Primešamo proso, dodamo grah iz pločevinke in
začinimo z zelišči in poprom. Potresemo s feta sirom
in serviramo s kumarično solato.

PROsEna RižOTa z bučkami in fETa siROm

› 100 g prosa
› 100 g graha
› ¾ l zelenjavne juhe 
› 1 bučka
› 1 čebula
› 1 žlica olivnega olja 
› 50 g feta sira 
› kumare za solato



28

kosilo 3. teden

Kuskus prelijemo z vrelo vodo da se napne, šparglje
narežemo in blanširamo v soljeni vodi,  jih stresemo
v skledo z kuskusom, prelijemo  s sokom limone in
potresemo s sesekljanim peteršiljem. Dodamo
narezano papriko in zeleno. Pripravljeno jed lahko
serviramo tudi kot hladno solato.

zElEnjaVni kROžnik s kuskusOm

› 100 g polnozrnatega kuskusa
› 1 žlica olivnega olja
› 1 rdeča paprika
› 1 rumena paprika
› peteršilj, list stebelne zelene
› 200 g špargljev
› 1 limona in sol

Ribji file z rezino limone zavijemo v peki papir 
in pečemo v pečici na 200°C 15-20 minut.
Blanširano blitvo prepražimo na olivnem olju in
česnu skupaj z češnjevim paradižnikom. Po želji
solimo. Postrežemo s kuhanim krompirjem v oblicah
in skledo solate.

filE bRancina z bliTVO

› file brancina 100 g
› 1 rezina limone
› 200 g sveže blitve
› 2 žlici olivnega olja
› grozd češnjevih paradižnikov
› 1 strok česna
› 250 g mladega krompirja

Testenine kuhamo v soljeni vodi al dente. Zelenjavo
narežemo na koščke in popražimo na olju. Ko so
peresniki kuhani, jih dodamo v ponev s pečeno
zelenjavo. Vse skupaj zmešamo in postrežem z
mešano solato, v katero smo dodali 3 mehko
kuhana jajca.

PiRini PEREsniki z bučkami
(za 2 OsEbi)

› 200 g polnozrnatih peresnikov 
› 2 manjši bučki
› 4 češnjevi paradižniki
› 1 žlica olivnega olja
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kosilo 3. teden

Papriko in čili narežemo na tanke trakove, korenje
olupimo in narežemo, mlado čebulo pa narežemo
na kolute. Sojine kalčke operemo in posušimo,
česen pa na drobno sesekljamo. Tofu narežemo na
kocke, posolimo in popopramo. Olivno olje
segrejemo v voku. Česen na hitro prepražimo,
dodamo tofu in zelenjavo. Jed lahko postrežemo kot
samostojno za večerjo, za kosilo pa obvezno
vključimo riž ali drug vir ogljikovih hidratov.

zElEnjaVa V VOku s TOfujEm
(za 2 OsEbi)

› 150 g rjavega basmati riža
› 1 paprika
› 2 korenčka
› 1 pekoča paprika (rdeča)
› 100 g sojinih kalčkov
› 300 g tofuja
› 1 strok česna
› 2 žlici olivnegaolja 
› 1 žlička medu

Puranje prsi narežemo na kocke in jih popečemo.
Na olivnem olju prepražimo čebulo, dodamo
ajdovo kašo in dodamo narezano papriko in solimo.
Zalijemo z vodo in kuhamo 10 minut, da kaša
nabrekne. Čez kašo iz zrezke polijemo mandljevo
omako, za katero zmiksamo čez noč namočene
blanširane mandlje, dodamo smetano ter vse
skupaj pokuhamo.

PuRanji zREzEk V manDljEVi Omaki
(za 2 OsEbi)

› 120 g ajdove kaše
› 150 g puranjih prsi
› 2 veliki papriki
› 50 g blanširanih mandljev 
› 1 dl riževe ali navadne smetane 
› 1 žlica olivnega olja 
› 1 velika čebula
› sol
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kosilo 4. teden

Bučke naribamo, posolimo, odcedimo, dodamo
nasekljano čebulo, česen, skuto, jajce, peteršilj,
poper. Premešamo z roko, dodamo kosmiče, toliko
da masa ni premokra. Z roko oblikujemo polpete,
jih zlagamo na pekač. Pečemo na 200°C. 
Pojemo (lahko tudi hladne) s skledo solate.

bučkini POlPETi

› 200 g zelenih bučk
› ½ čebule in 1 strok česna
› 1 žlica skute
› 1 jajce
› mleti ovseni kosmiči
› peteršilj, sol, poper

Na olju prepražimo čebulo in ajdovo kašo.
Prepražimo, med mešanjem dodamo strt česen.
Zalijemo z vodo (dvakrat toliko vode kot je kaše),
premešamo in zmanjšamo ogenj in na srednji vročini
kašo dušimo 5-7 minut. Tik preden ugasnemo ogenj,
vmešamo v kašo na drobne kocke sesekljano
papriko in por, solimo in popramo po želji ter pokrito
pustimo stati okoli deset minut, da se kaša napne.

ajDOVa kaša z zElEnjaVO

› 100 g ajdove kaše
› 1 čebula
› 1 strok česna
› 1 zelena paprika 
› 1 rdeča paprika
› ½ pora
› sol, poper
› 2 žlici olivnega olja

V terilnik damo pistacijo, olivno olje in metine liste.
Dobro zmečkamo, da dobimo pesto. Z njim
namažemo soljene fileje lososa in damo v pečico za
30 minut na 200 stopinj, skupaj z mladim
krompirjem, ki ga dobro operemo in spečemo z
olupkom na malo masla. Poleg pojemo
paradižnikovo solato.

lOsOs s PEsTOm 
(za 2 OsEbi)

› 2 fileja lososa po 120 g
› 30 g oluščenih pistacij
› 1 žlica olivnega olja
› 20 listov mete
› mladi krompir 400 g
› žlička masla ghee
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kosilo 4. teden

Goveje zrezke osolimo, popramo. V ponvi
segrejemo maščobo, nanjo položimo zrezke in jih na
hitro popečemo z obeh strani. Čim bolj na drobno
narežemo por in ga stresemo k zrezkom. Prelijemo
z govejo juho (lahko tudi z vodo) in dušimo na
manjšem ognju toliko časa, da postanejo mehki. Po
potrebi dodajamo juho ali vodo. Ko so zrezki mehki,
dodamo še žlico kisle smetane in odstavimo z ognja.
Postrežemo s solato, v katero smo vključili fižol,
čičeriko ali lečo.

GOVEji zREzki s POROm 
(za 2 OsEbi)

› 2 goveja zrezka
› 1 večji por
› sol, poper
› 1 žlica masla ghee
› 1 žlica kisle smetane

Mocarelo, paradižnik, por, baziliko narežemo in
zmešamo s čičeriko, oljčnim oljem, limono in
začimbami. Bučko narežemo na kocke, papriko na
kolobarje in oboje popečemo na oljčnem olju.
Jajčevec narežemo in popečemo na oljčnem olju, ko
dobi lepo rjavo barvo, ga stresemo k ostalim
sestavinam.

čičERika s POPEčEnO zElEnjaVO
(za 2 OsEbi)

› 200 g čičerike
› ½ jajčevca in  ½ bučke
› 1 paradižnik
› 2 pora
› 1 rdeča paprika
› 50 g mocarele
› 1 žlica limoninega soka
› oljčno olje
› 2 lista bazilike
› origano, sol, poper
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kosilo 4. teden

Na kokosovem maslu popražimo na drobno
nasekljano čebulo, dodamo na tanke kolobarčke
narezan korenček. Cvetačo, na kolobarčke
narezano bučko in čili dodamo istočasno po 
5 minutah, zalijemo z vodo, začinimo. Občasno
premešamo. Na koncu dodamo tofu, mariniran 
10 minut v sojini omaki. Postrežemo s kumarično
solato.

RižOTa s cVETačO in bučkami
(za 2 OsEbi)

› 1 manjša čebula
› 1 korenček
› 1 žlica kokosovega masla
› ½ cvetače
› 1 bučka
› 200 g nebrušenega riža
› 200 g tofuja
› 2 žlici sojine omake
› sol, poper

Sladki krompir olupimo in prerežemo po dolžini na
kolutke. Čebulo narežemo na četrtine. Piščančja
bedra operemo ter jih položimo v pekač s
pokrovom, obrnjene s kožo navzdol poleg krompirja
in čebule. Dodamo strok neoluščenega česna,
nacvetkan brokoli in bučko. Solimo in po želji
dodamo ostale začimbe, zalijemo s kozarcem vode
s in pečemo v pečici 30 minut zaprto, nato
odstranimo pokrov in pečemo do zlate barve.
Postrežemo z zeljnato solato.

Piščančja bEDRa z zElEnjaVO in slaDkim kROmPiRjEm 
(za 2 OsEbi)

› 2 piščančji bedri
› 500 g sladkega krompirja
› 2 čebuli
› 1 neoluščen strok česna
› brokoli, bučke
› začimbe po želji 
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Vsakovrstnazelenjava je odlična osnova za jedi.
Skupaj s škrobnatmi živili, kakršni so rjavi nebrušen
riž, prosena kaša, stročnice in krompir v olupku so

lahko zdravo kosilo v službi ali doma.  

Zelenjava je izjemen vir vlaknin,
antioksidantov, vitaminov 

in mineralov. 
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ˇ

vecerja

Večerjo lahko vedno pričnete s krožnikom zelenjavne juhe in vanjo vključite solato 
ter zelenjavno prilogo. Ključno je, da jeste čim bolj raznoliko. 

Večerjo je dobro pojesti do vsaj 2 uri pred spanjem. Recepti so pripravljeni za 1 osebo, 
razen kjer je to drugače navedeno. Količine prilagajajte, 

naj bo večerja najlažji obrok v dnevu. 

>
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vecerja 1. tedenˇ

V juhi zavremo piro (ki jo prej namočimo in jo
kuhamo 10 minut. Čebulo, česen in por nasekljamo
na drobno. Na repičnem olju prepražimo čebulo,
česen in por. Praženo zelenjavo, zmešano s piro,
jajci, curry-ja, soljo in poprom zgnetemo.
Oblikujemo 8 polpet, ki jih zapečemo v pečici, 20
minut na peki papirju na srednji rešetki na 180 °C.

PiRini POlPETi

› 50 g pire v zrnju
› 100 ml bistre zelenjavne juhe
› ½ čebule
› 1 strok česna
› ¼ pora
› ½ žlice repičnega olja
› 1 jajce
› ¼ žličke curry-ja vprahu
› sol, poper

Rezine lososa položimo na krožnik. V skledi
zmešamo gorčico, poper in nasekljan koper. 
S tem premažemo lososa. Solatne liste po dolgem
prerežemo na pol. Lososa položimo na solatne liste
in jih zavijemo. Korenček narežemo z lupilcem. V
spirale ga zavijemo okrog lososa. Naribamo hren in
vse polijemo z limono.

zaViTki iz DimljEnEGa lOsOsa

› 2 rezini prekajenega lososa (po 30 g)
› ¼ žlica gorčice
› mleti poper
› šopek kopra
› 1 list solate ledenke
› 3 korenčki
› košček svežega hrena
› žlica limoninega soka
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vecerja 1. tedenˇ

Korenje in kumare olupimo, papriki odstranimo
semena. Zelenjavo narežemo na palčke. Radič
prerežemo na pol in odstranimo grenko sredico.
Liste ločimo. Jogurt zmešamo z limonovim sokom,
hrenom in medom. Solimo, popramo in posujemo s
sesekljanimi zelišči.

hRusTljaVa zElEnjaVa z OmakO

› 1 steblo zelene
› 1 bučka, 1 rdeča paprika
› 1 kumara, 2 korenčka
› 1 mlad radič
› 200 g grškega jogurta
› 1 žlica limoninega soka
› 1 žlica naribanega hrena
› poper, sol, 
› 1 žlica sesekljanih zelišč

Mlado čebulo nasekljamo. Tuno odcedimo in
razkosamo. Bučko na drobno naribamo. Zmešamo
moko, pecilni prašek, sol, poper in čebulo. Testo
napolnimo v modelčke za mafine in pečemo 20
minut v ogreti pečici pri 180 °C.

mafini z bučkami in TuninO

› 1 mlada čebula
› 50 g tunine iz pločevinke
› ¼ bučke
› 25 g polnozrnate moke
› ½ žličke pecilnega praška
› sol, poper
› 1 jajce

Paradižnike narežemo na kolute. Mocarelo
narežemo na rezine. Na velik krožnik izmenično
nalagamo paradižnik in mocarelo. Na vsako rezino
mocarele položimo listič bazilike, popramo ter
začinimo z olivnim oljem.

PaRaDižnik z mOcaRElO

› 3 veliki paradižniki
› zavojček mocarele
› šopek bazilike
› sol, poper,
› 1 žlica olivnega olja
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vecerja 1. tedenˇ

Jetrca in čebulo popražimo na žlici olivnega olja.
Solimo in popramo. Jetrca razporedimo po špinači,
ki smo jo začinili z olivnim oljem in limono.

šPinačna sOlaTa z jETRci
(za 2 OsEbi)

› 200 g sveže špinače
› 400 g jetrc (ekoloških, mlada žival)
› sol, poper
› 1 mlada čebula
› 1 žlica olivnega olja
› limonin sok

File divjega lososa pečemo na žlički maščobe
skupaj z 1 porom in koščki brokolija. Lososa
razrežemo na koščke in razporedimo po rukoli,
kateri smo dodali čičeriko ter začinimo po okusu.

sOlaTa z lOsOsOm in čičERikO
(za 2 OsEbi)

› 1 por
› 200 g rukole
› 200 g čičerike
› 1 brokoli
› 2 x 150 g file divjega lososa
› 1 žlička olivnega olja
› jabolčni kis
› 2 žlici bučnega olja
› sol
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vecerja 2. tedenˇ

Grenivko, avokado in tofu narežemo na kocke,
solatne liste pa natrgamo. Paradižnik narežemo.
Sestavine zmešamo in prelijemo omako iz
limonovega soka, oljčnega olja, soli, popra in
peteršilja.

sOlaTa z aVOkaDOm 
(za 2 OsEbi)

› 1 rdeča grenivka
› 1 avokado
› 1 glava zelene solate
› 2 paradižnika
› sok limone
› 1 žlica oljčnega olja 
› sol, poper, peteršilj
› zavojček tofuja

Sardelice spečemo na žlički masla ghee. Ko jih
serviramo, jih po želji pokapljamo z limoninim
sokom in solimo. Kumare in čebulico naribamo 
ter začinimo z oljem in koprom.

saRDElicE na žaRu in kumaRična sOlaTa
(za 2 OsEbi)

› 500 g očiščenih sardel (brez glav)
› sok 1 limone
› šopek rožmarina, sol, poper, koper
› 2 srednji kumari
› 1 mlada čebulica
› 1 žlica masla ghee

Skuto in smetano zmešamo. Solimo in popramo.
Vsa zelišča drobno nasekljamo in jih mešamo 
v skuto. Skuhan krompir v olupku postrežemo
skupaj z zeliščno skuto. Poleg jemo skledo rukole
s paradižnikom.

kROmPiR z zEliščnO skuTO
(za 2 OsEbi)

› 200 g puste skute
› 1 žlica kisle smetane
› morska sol, poper, peteršilj,
drobnjak, luštrek, krebuljica
› 400 g mladega krompirja
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vecerja 2. tedenˇ

Paradižnik in papriko narežemo, korenček
naribamo. Čebulo in redkvice narežemo na tanke
kolobarje, solato pa natrgamo. Iz ostalih sestavin
zmešamo preliv, ga vlijemo na solato in
premešamo. Na vrh položimo mehko kuhani jajci.
Potresemo s svežim peteršiljem.

PORTuGalska sOlaTa

› 1 paradižnik
› ½ zelene paprike
› 1 korenje
› ½ bele čebule
› 2 mehko kuhani jajci 
› šopek peteršilja
› 50 g redkvic
› ½ glave solate
› svež koper, sol
› 1 žlica oljčnega olja, kisa, poper

Gobe narežemo na koščke. Na olju prepražimo
gobe. Dodamo čili, česen in sesekljan peteršilj.
Solimo in popramo ter zalijemo z limoninim sokom.
Dušimo 5 minut. Rukolo damo v skledo, dodamo
gobice in zmešamo z balzamičnim kisom in oljčnim
oljem. Poleg postrežemo na hitro popečen
žrebičkov zrezek.

lOmbaRDijska GObOVa sOlaTa

› 100 g jurčkov, 100 g mešanih gob
› ščep čilija, strok česna, peteršilj
› 2 žlici oljčnega olja 
› morska sol, poper
› sok limone
› 70 g rukole
› 1 žlica balzamičnega kisa
› 1 žrebičkov zrezek, 150 g
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vecerja 2. tedenˇ

Cvetove brokolija in cvetače kuhamo 7 minut v vreli
zelenjavni juhi. Čebulo in trdo kuhano jajce
narežemo na koščke. Iz jogurta, sladke smetane,
jabolčnega kisa, limoninega soka, curry-ja, soli in
popra naredimo preliv. Zmešamo brokoli, cvetačo,
omako in nasekljano čebulo. Solato potresemo 
z jajcem in drobnjakom.

sOlaTa s cVETačO in bROkOlijEm

› 150 g brokolija in cvetače
› 1 dl čiste zelenjavne juhe
› šopek mlade čebule
› kuhano jajce
› 200 g grškega jogurta 
› 1 žlica sladke smetane
› jabolči kis
› sok polovice limone
› 1 žlička curry-ja
› sol, poper, drobnjak

Šalotko, korenje, zeleno, zelje, por in piščanca
nasekljamo ter prepražimo. Zmešamo smetano,
kapre, paprike, muškatni orešček in koriander ter
vmešamo v zelenjavo. Solato postrežemo v skledo
in po potrebi dodatno solimo.

zimska zElEnjaVna POnEV
(za 2 OsEbi)

› 1 šalotka, 3 korenčki, 1 velik por
› 100 g stebelne zelene, 100 g zelja
› ½ žlice repičnegaolja
› 1 žlica kaper
› 2 žlici kisle smetane
› 1 ščep mlete paprike, sol, poper,
muškatni orešček, ½ žlice
sesekljanega koriandra
› 300 g piščančjega fileja
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vecerja 3. tedenˇ

Ribo položimo na peki papir in jo potresemo 
z rožmarinom in soljo. Na ribo položimo še rezine
limone in pokapamo z oljem. Škrnicelj zapremo,
ribo položimo na pekač. Lahko postrežemo 
s podušeno blitvo na česnu.

bRancin V škRniclju

› 200 g brancina
› sol, poper, rožmarin
› 1 limona

› 1 jedilna žlica olivnega olja
› 250 g blitve
› strok česna

Radič razkosamo in obložimo s sirom in jih položimo
na pekač s peki papirjem. Čebulo, pomarančo in
pršut narežemo na kocke, ter zmešamo z jogurtom.
Jogurtov pripravek začinimo z zelišči in ga prelijemo
čez zvitke. Potresemo s parmezanom in pečemo
približno 15 minut. Poleg pojemo še solato iz
naribanega korenčka in zelja.

zViTki z RaDičEm

› 1 glava radiča
› 2 rezini ekološkega sira
› 1 čebula
› ¼ pomaranče
› 20 g pršuta brez aditivov
› 80 g jogurta
› 1 žlica belega vina, ¼ šopka zelišč,
kajenski poper, muškatni orešček
› 1 žlica parmezana
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vecerja 3. tedenˇ

Brokoli kuhamo 5 minut v sopari, tofu narežemo na
kocke. Beli del limonske trave in arašide na drobno
nasekljamo. Na olju prepražimo koščke tofuja.
Zalijemo z vodo, dodamo brokoli in tofu, segrejemo
in vse skupaj začinimo s sokom limete, sojino omako
in arašidi.

PRažEn bROkOli s TOfujEm in aRašiDi

› 300 g brokolija
› 100 g tofuja
› 1 vejica limonske trave
› 30 g neslanih arašidov
› 1 žlička oljčnega olja
› ½ žlica karijeve omake ali vode
› 1 žlica svetle sojine omake

Timijan in rožmarin nasekljamo in zmešamo 
z oljčnim oljem, vmešamo strok česna. Sir in
zelenjavo narežemo na kocke. Na lesene palčke
mešano nanizamo koščke zelenjavo in sir in
prelijemo s pripravljeno marinado. Za omako
zmiksamo baziliko, oljčno olje in jogurt, solimo 
in popramo. Nabodala pečemo na ponvi brez
maščobe (jo spusti že sir).

zElEnjaVna nabODala s siROm
(za 2 OsEbi)

› timijan, rožmarin, bazilika
› 1 jedilna žlica olivnega olja
› 1 strok česna, ½ čebule
› sol, poper
› 2 x 80 g sir za žar
› 1 bučka
› 1 jajčevec
› 1 zelena paprika
› pest češnjevih paradižnikov
› 150 g grškega jogurta
› 100 g rukole
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vecerja 3. tedenˇ

Špinačo podušimo, nato jo prelijemo z
razžvrkljanimi jajci ter pustimo, da zakrknejo.
Potresemo z mocarelo in začinimo. K jedi vključimo
še skledo endivije z redkvicami.

šPinačna OmlETa

› ½ jedilne žlice olivnega olja
› 100 g sveže špinače
› 2 jajci
› pest mocarele
› ščepec popra

Meso narežemo na trakove, česen in čili
nasekljamo. Na olju prepražimo meso, dodamo
česen, poper čili ter vse skupaj pražimo približno 
2 minuti. Meso položimo na krožnike s kumarami in
potresemo z nasekljano meto.

PiščanEc na POsTEljici iz kumaR

› 150 g piščančjih prsi - file
› 1 strok česna
› ¼ rdeč čili (po želji)
› 2 kumari
› ½ žlice oljčnega olja, poper
› lističi sveže mete

Bučke narežemo z lupilcem. Rezine popečemo na
malo olja. Na lesene palčke izmenično natikamo
pršut in pečene bučke. Zraven si privoščimo skledo
zelene mehke solate z redkvicami. Nabodala
pečemo na ponvi brez maščobe (jo spusti že sir).

PRšuT s PEčEnimi bučkami

› 3 rezine pršuta brez aditivov
› 1 žlička olivnega olja
› 1 bučka
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vecerja 4. tedenˇ

Kašo skuhamo. Ločimo rumenjake ter stepemo
sneg, vmešamo h kaši in ostalim sestavinam.
Vlijemo v pekač ter pečemo 30 min na 180°C. 
Po želji potresemo z jagodičevjem. Pred narastkom
pojemo krožnik goste zelenjavne juhe.

naRasTEk iz PROsa s skuTO
(za 2 OsEbi)

› 4 dl tekočine (½ vode, ½ mleka)
› 100 g prosene kaše (ali rjavega
nebrušenega riža za rižev narastek)
› 2 jajci
› 200 g skute
› cimet, vanilija, ščepec soli

Regrat začinimo po okusu in obogatimo z 2 mehko
kuhanimi jajci ter fižolom, ki ga lahko pred tem
pogrejemo, da se regrat nekoliko zmehča.

REGRaT s fižOlOm V sOlaTi

› 100 g regrata ali rukole 
› 100 g kuhanega fižola
› 2 mehko kuhani jajci
› česen, sol
› jabolčni kis
› bučno olje
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vecerja 4. tedenˇ

Bulgur stresemo v skledico in prelijemo z vrelo vodo,
ter pokrijemo, da nabrekne. Zelenjavo narežemo,
začinimo in podušimo v ponvi ter primešamo
bulgurju. Vmešamo feta sir. Preden solimo, jed
poskusimo, saj je precej slan že feta sir.

bulGuR z zElEnjaVO

› 70 g bulgurja
› 1 zelena paprika
› 1 bučka
› 8 češnjevih paradižnikov
› ½ mlade čebule
› 1 korenje
› 1 žlica olivnega olja, ščepec soli
› 50 g feta sira

Por zrežemo, jajca stepemo. V ponvi segrejemo
ocvirke in hitro pražimo por in ga prelijemo z jajci,
jim dodamo sol, poper in peteršilj. Postrežemo 
s skledo paradižnikove solate.

POR z jajci 
(za 2 OsEbi)

› 1 žlica ocvirkov
› 1 velik por
› 4 jajca
› sol, poper, peteršilj

Bučkam po dolžini izdolbemo sredico in jo
sesekljamo. Kuhamo jo v slani vodi 5 min. Zelenjavo
z začimbami in z mesom podušimo. Izdolbene
bučke napolnimo z maso. Zapečemo 20 min na
175°C in na krožniku potresemo s feta sirom. Poleg
postrežemo zeljnato solato.

POlnjEnE bučkE z mEsOm
(za 2 OsEbi)

› 2 zeleni bučki
› 2 korenja
› poper, muškatni orešček, melisa,
drobnjak, sol
› 200 g mletega pustega mesa
› 2 jedilni žlici feta sira
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vecerja 4. tedenˇ

Kosmiče zmiksamo v moko, spasiramo banane,
skuto ter ostale sestavine. Spečemo majhne
palačinke na malo masla na najnižji temperaturi.
Postrežemo s podušenim jagodičevjem. Pred
palačinkami pojemo krožnik goste zelenjavne juhe.

bananinE PalačinkE s skuTO
(za 2 OsEbi)

› 2 mali banani
› 2 jajci
› 100 g ovsenih kosmičev
› 50 g skute
› maslo ghee za peko
› žlička pecilnega praška
›  žlička cimeta, kakava
› jagodičevje (lahko s skrinje)

Dobro premešamo moko z jajci, da dobimo svaljke.
V 2 dl vrele vode stresemo svaljke ter med
mešanjem kuhamo 5 min. Svaljke prelijemo 
v 2 krožnika ter prilijemo mleko. Okrasimo z orehi.
Pred močnikom pojemo krožnik goste zelenjavne
juhe.

OVsEni mOčnik 
(za 2 OsEbi)

› 120 g moke iz ovsenih kosmičev
› 2 jajci
› 2 dl mleka
› ščepec soli
› 2 jedilni žlici orehov
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Večerja naj bo najlažji obrok v dnevu. Tudi, če pazite
na težo, je večerja obrok, ki ga ne smete izpustiti.
Dovolj je že, da pojemo vsaj skodelico juhe, solate 

ali pa kos sadja.  

Kadar ste pod stresom, naj bo večerja topla 
(npr. kuhana zelenjava namesto surove), 

saj to pomirja in spodbuja spanec. 



Malica
48

Malice so odlična priložnost, ko lahko pojemo nekaj surove hrane. 
Namenjene so temu, da med glavnimi obroki nismo preveč lačni. 

Če želite pojesti kaj sladkega, je malica odlična priložnost, kako to pojesti na zdrav način.
Vedno priboljšek kombiniramo z nečim zdravim. Količine, navedene v tabelah so okvirne.
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malica 1. teden

Jagode vsebujejo vitamin C, ki prispeva k
normalnemu delovanju živčnega sistema in
zmanjšani utrujenosti oz. izčrpanosti.

jaGODna kuPa s slaDOlEDOm

› mala kepica sladoleda
› 250 g jagod
› cimet in surov kakav po okusu

Nasvet: Pol banane vmešajte v smuti, pol pa na
koncu narežite na koščke in pojejte na žlico, saj tako
sitost traja dlje.

aVOkaDOV smuTi

› ½ avokada
› pest špinače
› 1 banana
› Pol skodelice vode
› ¼ žličke cimeta

Nasvet: Izberite piškote brez hidrogeniranih
maščob (trans maščob). Bolje je, če namesto soka
pojeste 2 celi pomaranči.

POlnOVREDna klasika

› 2 polnozrnata piškota
› 2 dl sveže iztisnjenega soka 
pomaranče s pulpo vred

Lešniki vsebujejo več vitamina E kot vsi drugi
oreščki, ki skrbi za zdrav videz kože, nohtov in las.
Maščoba v lešnikih poskrbi za učinkovito absorpcijo
vitaminov iz zelenjave. 
Nasvet: Poleg oreščkov vedno kombiniramo
zelenjavo, za daljši občutek sitosti.

lEšniki z REDkVicami

› 30 g lešnikov
› skodelica redkvic ali 
2 velika korenčka
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malica 1. teden

Nasvet: Izberite kakovostno čokolado z deležem
kakava nad 70 %.

POmaRanča s čOkOlaDO

› 25 g temne čokolade
› 2 pomaranči

Laneno seme je v kombinaciji s kefirjem odlična
kombinacija, ki uravna na prebavo. 
Nasvet: Kefir naj bo iz nehomogeniziranega mleka,
polnomasten. Laneno seme naj bo namočeno čez
noč in sveže zmleto dodano v kefir.

kEfiR z lanOm

› lonček kefirja
› žlica lanenih semen
› cimet po okusu

Korenje vsebuje provitamin A, ki ugodno vpliva na
delovanje imunskega sistema, delovanje vida,
presnovo železa…
Nasvet: Izberite krekerje, ki imajo nad 9 g vlaknin
na 100 g izdelka.

kREkERji s kOREnčkOm

› 2 polnozrnata krekerja
› 3 korenčki



5<

malica 2. teden

V grozdju se nahajajo kalij, fosfor, mangan, železo,
kalcij in magnezij. Kalij je pomemben za mišice,
prebavila in uravnavanje presežkov natrija, fosfor
za živce in možgane, mangan za kosti in ščitnico,
železo za kri, kalcij za zobe in kosti ter magnezij za
srce in mišice.

skODElica RDEčEGa GROzDja

› 300 g grozdja

Uživanje prevelikih količin suhega sadja lahko
povzroča prebavne motnje, zato veljazmernost.
pred uživanjem jihnamočite in pojejte skupaj zvodo,
v kateri ste jih namakali.

5 suhih maRElic

› Suhe marelice so dober in priročen
vir vlaknin, kalcija, železa, vitaminov
A in E.

Paprika vsebuje vitamin C, ki je močan
antioksidant. Če jo uživamo s hranili, ki vsebujejo
železo, bo vitamin C poskrbel, da se bo lažje
absorbiral. Pršut vsebuje tudi nekaj železa, a obilo
soli, zato ga vedno uživajmo z zelenjavo.

PaPRika z REzinO PRšuTa 

› paprika
› pršut brez aditivov

Jagodičevje je odlično sadje za diabetike in
primerno, če želimo shujšati, saj vsebuje malo
sladkorja.

GRški jOGuRT z jaGODičEVjEm

› Izberemo pravi grški jogurt, 
ki naj vsebuje 9 g beljakovin 
na 100 g.



malica 2. teden

Kaki vsebuje polifenole, proantocianie, flavonoide
in katehine, ki s svojim antioksidativnim delovanjem
podpirajo zaščitne mehanizme telesa proti
oksidativnemu stresu. Ker vsebuje veliko naravno
prisotnega sladkorja, ga diabetiki uživajte pred ali
po športni aktivnosti.
Nasvet: Za dekoracijo lahko dodamo nekaj mletih
orehov. Kaki lahko izven sezone zamenjamo 
s 4 marelicami.

kakijEVa slaDička V kOzaRčku

› 1 vanilijev kaki (mehek)
› 100 g grškega jogurta
› žlička ne sladkanega kakava

Cimet je lahko zelo učinkovit pri zniževanju krvnega
sladkorja, zato je priporočljiv posebej za diabetike.
Nasvet: Izbrati je treba pravi cimet -cejlonski cimet. 
Če kupimo cimetove palčke, bomo pravega
prepoznali po tem, daje zelo fin in tanek, tisti
vprahu pa je svetlejši vprimerjavi s kitajskim
cimetom.

jabOlčna slaDička

› lonček jogurta
› naribano jabolko
› čajna žlička cimeta

Sveže hruške so odličen vir prehranskih vlaknin,
zaradi česar pripomorejo k urejanju prebave.

2 hRuški
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malica 3. teden

Češnjevi paradižniki vsebujejo veliko vode,
vitamina A in C, bogati so z minerali, še posebej 
s kalcijem, železom in magnezijem. Najbolj okusna
je mocarela iz nepasteriziranega bivoljega mleka,
izberite ekološko.

čEšnjEVi PaRaDižniki z mOcaRElO

› grozd češnjevih paradižnikov
› 5 malih mocarel

Suhe slive so bogate z železom in so priporočen
prigrizek na poti.5 suhih sliV

Banane vsebujejo kalij, ki pomaga vzdrževati nivo
tekočine v telesu in uravnava prenos hranilnih snovi.
Borovnice pomagajo pri zaviranju razvoja
degenerativnih bolezni, ki so povezane s staranjem
možganov.

saDna kuPa

› 1 narezana banana
› pest borovnic
› žlička cimeta
› 200 g puste skute

Češnje so odličen vir bora, ki v kombinaciji s
kalcijem in magnezijem lahko zelo ugodno vpliva
na zdravje kosti.

čOkOlaDa z čEšnjami

› 20 g temne čokolade
› skodelica svežihčešenj
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malica 3. teden

Chia semena so dober vir omega-3 maščobnih
kislin, vlaknin, antioksidantov, železa in kalcija. 
100 g jagod nam da le 30 kcal, kar pomeni, da so
super sadje za vse, ki hujšate, zaradi nizke vsebnosti
sladkorja tudi za diabetike.

ObOGaTEn jOGuRT

› navaden polnomasten jogurt
› 1 žlica chia semen
› ½ žličke cimeta
› 1 skodelica jagod

Pomaranče vsebujejo kalij, ki skrbi za prenos živčnih
impulzov po našem telesu. V primerjavi z drugimi
oreščki imajo orehi najvišje vrednosti maščobnih
kislin omega 3. Vsebujejo 2 g maščob omega 
3 na 100 g.

POmaRanča z OREhi

› 2 pomaranči
› pest orehov

Špinača veliko vitamina C in E, ki delujeta
antioksidativno in pomagata pri preprečevanju
bolezni, povezanih z oksidativnim stresom.

šPinačni smuTi

› 100 g špinačnih listov
› 1 jabolko
› 0,5 limete
› 0,5 limone
› 2 pomaranči
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malica 4. teden

Maline ugodno delujejo na uravnavanje krvnega
sladkorja, saj na 100 g vsebujejo kar 7 g vlaknin in
so revne s sladkorjem.
Nasvet: Jogurt z malinami zmešamo že zjutraj in
imamo sadni jogurt, kateremu dodamo še surov
kakav in cimet.

jOGuRT z malinami

› navaden polnomasten jogurt
› 200 g malin
› žlička surovega kakava
› žlička cimeta

Marelice so polne karotenov. V telesu se pretvorijo
v vitamin A (retinol), ki obnavlja celice.
Nasvet: Pri nakupu marelic izbirajte čim bolj
oranžne barve – takšne vsebujejo največ vitaminov.

maRElicE z manDlji

› 5 marelic
› 20 mandljev

Nasvet: Izberite kikirikijev namaz, ki ne vsebuje
trans maščob, ampak takega, pri katerem se loči
plast olja, kar pomeni, da je naraven. Edini dodatek
je lahko sol.

jabOlkO s kikiRikijEVim
namazOm

› 1 jabolko
› žlica kikirikijevega namaza
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malica 4. teden

Melisa deluje pomirjevalno in pomaga pri stresu.
Ananas vsebuje mangan in vitamin B1, veliko
biotina, vitaminov E, B12 in C ter tudi veliko železa.

smuTi z mETO in mElisO

› 2 kolobarja ananasa
› 1 jabolko
› nekaj lističev mete
› nekaj lističev sveže melise

Kumare vsebujejo veliko vitamina A, K in C ter kalij
in magnezij. Za dalj časa nam dajejo občutek
polnosti in sitosti. Grški jogurt je lahko prebavljiv in
vsebuje dvakrat več proteinov kot navadni jogurt.

GRški TzaTziki

› 1 kumara
› 1 lonček grškega jogurta
› sol, poper

Ribez je diuretik, ki ugodno vpliva na prebavo 
in čisti kri. Slive so odličen vir vitaminov A in C,
minerala kalija in vlaknin.

sliVE in RibEz

› 1 skodelica ribeza
› 3 slive

Breskve vsebujejo kalij, natrij, kalcij, magnezij in
fosfor. Orehi imajo primerjavi z drugimi oreščki
najvišje vrednosti maščobnih kislin omega 3.
Vsebujejo namreč 2 g maščobnih kislin omega 
3 na 100 g.

bREskEV z OREhi

› 1 breskev
› 1 pest orehov
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Princip, ki ga s pridom uporabljamo v sestavi
jedilnikov za hujšanje ali diabetes je

1/2 obroka zelenjave*
1/4 beljakovin 

1/4 ogljikovih hidratov.

*Zelenjave lahko jemo neomejene količine. 



ideje za juhe
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Zelenjavno juho lahko vključite v katerikoli obrok v dnevu in na tak način enostavno
povečate vnos zelenjave. Pripravite tisto, katero zelenjavo imate doma na voljo 

oz. po sezoni. Če ste tekom dneva imeli energijsko bogate obroke, je lahko zelenjavna juha
tudi odlična in samostojna večerja ali malica. Priporočamo, da imate zelenjavno juho vedno

doma, “na zalogi” v hladilniku in jo skuhajte za dan ali 2 vnaprej. Zelenjavne juhe, 
ki jih predlagamo so večinoma brez zakuh in energijsko bogatih dodatkov, saj je njihov

namen, da pojemo čim več zelenjave. Po želji dodajte zakuho po želji. 
Recepti za juhe so pripravljeni za več porcij.
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ideje za juhe

Najprej sesekljamo česen in čebulo in ju popražimo
na malo olja. Nato dodamo narezane paradižnike
in vse skupaj z električnim mešalnikom dobro
zmešamo. Prilijemo jušno osnovo, in dodamo
peteršilj, poper in sol ter vse skupaj kuhamo da
zavre.

PaRaDižnikOVa juha

› 500 g paradižnikov
› 1 velika čebula
› 2 stroka česna
› ščepec peteršilja, popra in soli
› 2-3 dl jušne osnove

Na olju popražimo čebulo in česen. Šparglje in por
narežemo in dodamo čebuli in česnu, zalijemo 
z vodo. Ko so šparglji in por kuhani, dodamo sol in
zmešamo s paličnim mešalnikom. Zalijemo 
z zelenjavno osnovo. Lahko dodamo mešanico
semen.

šPaRGljEVa juha

› šopek špargljev
› čebula
› 2 stroka česna
› por
› olivno olje
› zelenjavna osnova
› himalajska sol
› mešanica semen (lan, sončnice, sezam)

Na majhne koščke narezano cvetačo skuhamo v
vodi. Nato dodamo tudi surove liste čemaža. Ko sta
cvetača kuhana, dodamo začimbe in po želji
navadno pasterizirano sladko smetano ter vse
skupaj zmešano s paličnim mešalnikom.

čEmažEVa juha

› šop čemaževih listov
› 1 velika cvetača
› himalajska sol, poper, 
› muškatni orešček
› sladka smetana
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ideje za juhe

Por očistimo in narežemo na kolobarčke. V ponvi
segrejemo kokosovo olje, dodamo por, krompir,
česen in sol – vse skupaj z malo vode dušimo okoli
20 minut. Nato juho po okusu začinimo in zalijemo
z vodo. Kuhamo še približno 10 minut, nato juho
odstavimo in po želji zmešamo s paličnim
mešalnikom.

POROVa juha

› 400 g pora
› strok česna
› kokosovo olje
› himalajska sol
› poper
› muškatnio rešček
› sveži drobnjak
› peteršilj
› bazilika

Nasekljano čebulo in česen prepražimo na kokosovi
masti. Ko zarumenita, dolijemo vodo in solimo.
Korenje naribamo in narežemo na kolobarje in ko
voda zavre, ga damo v posodo. Juha se kuha dobrih
5 minut, zadnjo minuto dodamo baziliko in peteršilj.
Na koncu juho zmešamo s paličnim mešalnikom.

kOREnčkOVa juha

› 0,5 kg korenja
› kokosova mast
› 1 čebula
› 3 stroki česna
› himalajska sol
› bazilika
› peteršilj
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ideje za juhe

Blitvo operemo in jo damo narezano v posodo 
s hladnim oljem. Nato dodamo še česen, sol in vodo.
Kuhamo na zmernem ognju približno 20 minut. 
Na koncu juho zmešamo s paličnim mešalnikom.

juha iz bliTVE ali šPinačE

› 500 g sveže ali zamrznjene blitve
› čajna žličkapiranske soli
› 2 stroka česna
› 3 žlice olivnegaolja

Nasekljano čebulo in česen popražimo na olivnem
olju. Očiščeno cvetačo in dodamo v lonec ter vse
skupaj zalijemo z vodo in. Dodamo še lovorjev list in
baziliko ter juho pustimo vreti toliko časa, dokler
cvetača ni mehka. Dodamo še sol, poper in
muškatni orešček ter zmešamo s paličnim
mešalnikom.

cVETačna juha

› 2 cvetači
› pol čebule
› strok česna
› olivno olje
› sol, poper
› muškatni orešček
› lovorjev list
› bazilika
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ideje za solate

Solata je lahko samostojna lažja jed, predvsem pa jo vključite v malico v službi oz. kosilo 
in večerjo in na tak način povečajte vnos vitaminov, mineralov ter antioksidantov, 

ki se nahajajo v zelenjavi. Solato vedno lahko začinite z žlico nerafiniranega 
in kakovostnega olja (bučno, oljčno, konopljino, orehovo). 

Solate lahko pojeste neomejene količine, količine v receptih so okvirne.
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ideje za solate

Vse sestavine za solato operemo in stresemo 
v posodo. Jajca previdno položimo v kozico in
zalijemo s toliko hladne vode, da so povsem pokrita.
Ko voda zavre, jajca v vodi pustimo še 5 minut. 
V manjši posodici pripravimo preliv, ki ga nato
prelijemo čez solato.
Nasvet: To je lahko kompleten lažji obrok za 2 osebi,
če poleg jeste npr. meso ali ribe jajca izpustite.

REGRaTOVa sOlaTa

› 200 g regrata
› 4 jajca
› sončnična semena
› preliv: bučno olje, himalajska sol,
par kapljic limete in balzamičnega
kisa

Motovilec prelijemo s prelivom iz bučnega olja,
limoninega soka, soli in drobnjaka ter vse skupaj
dobro premešamo.
Nasvet: Za bogatejšo solato lahko dodamo še 
4 jedilne žlice na grobo sesekljanih orehovih jedrc.

sOlaTa iz mOTOVilca

› 200 g očiščenega motovilca
› 2 žlici bučnega olja
› sok polovice limone
› ščepec himalajske soli
› žlička sesekljanega drobnjaka
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Paradižnike zrežemo na rezine ter stresemo v večjo
skledo. Peteršilj in rukolo operemo, na drobno
sesekljamo in dodamo paradižnikom. Začinimo s
soljo in dodamo olivno olje.

PaRaDižnikOVa sOlaTa

› 5 večjihparadižnikov
› 4 žlice peteršilja
› 200 g rukole
› ščepec morskesoli
› 2 žlici olivnegaolja

Sveže zelje na fino naribamo, dodamo jabolčni kis,
oljčno olje, celo ali mleto kumino, narezan česen.
Nasvet: Za bogatejšo solato vključimo 200 g
kuhanega fižola.

zEljnaTa sOlaTa

› 1 zeljnata glava
› 3 stroki česna
› ščepec morske soli
› malo kumine (cela ali mleta)
› 3 žlice oljčnega olja
› 4 žlice jabolčnega kisa

Repo in korenje operemo, olupimo in naribamo na
širše trakove. Damo ju v večjo skledo in po okusu
začinimo s soljo, limoninim sokom, sezamom in
oljem.

sOlaTa iz REPE in kOREnja

› 1 surova repa
› 600 g korenčka
› ščepec morskesoli
› 2 žlici olivnegaolja
› 2 žlicilimoninega soka
› 1 pest sezama
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Radič in zeleno solato očistimo, operemo, osušimo
in narežemo. Dodamo oljčno olje, sol, kis ter malo
česna po okusu.
Nasvet: Lahko dodamo še koruzo.

RaDič in zElEna sOlaTa

› 100 g zelene solate
› 100 g radiča
› 2 žlici oljčnega olja
› 4 žlice jabolčnega kisa
› ščepec morske soli
› malo česna

Kumaro, paradižnika in papriko operemo ter
narežemo na majhne kocke. Vse skupaj stresemo v
večjo posodo in začinimo s par kapljic soka limone,
žličko himalajske soli, origana ter ščepcem popra.
Na vrh dodamo na kocke narezan feta sir in olive.
Nasvet: Namesto olja uporabimo feta sir in olive.

GRška sOlaTa

› 1 kumara
› 2 srednje velika paradižnika
› 1 zelena paprika
› 50 g feta sira
› pest oliv
› sok limone
› žlička origana
› ščepec popra
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ideje za priloge

Zelenjavne priloge lahko kombiniramo pri katerikoli jedi, pripravljamo jih lahko tudi 
v večjih količinah in jih jemo še drugi dan. Primerne so za prilogo ob mesu, ribi,
ogljikohidratnim jedem, lahko pa tudi kot samostojno jed, na primer za večerjo. 

Pomembno je, da zelenjava sestavlja vsaj polovico našega obroka.
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ideje za priloge

Očiščene gobe narežemo na manjše kockice.
Šalotko nasekljamo, nato v ponvi segrejemo olje, na
katerem jo popražimo. Potem dodamo gobe in jih
pražimo toliko časa, da tekočina izhlapi. Pred
koncem praženja solimo, dodamo mlet poper,
peteršilj ter česen. Premešamo in odstavimo.

POPEčEnE GObicE

› 500 g očiščenih mešanih gob
› 2 šalotki
› 2 žlici  olivnega olja
› piranska sol
› črni poper v zrnu
› 1 strok česna
› 2 vejici peteršilja

Odcejenim belušem odlomimo olesenele spodnje
dele. Očiščene beluše v eni plasti položimo v pekač,
jih pokapljamo z olivnim oljem, začinimo 
s soljo in poprom ter damo v pečico segreto na 
200 °C. Pečemo 10 do 12 minut.

POPEčEni bEluši

› 1 šopek belušev
› olivno olje
› piranska sol
› beli poper v zrnu

Koromače razrežemo na krhlje. Papriko narežemo
na trakove. Koromač damo v kozico z malo vode in
ko zavre počasi kuhamo 10 minut. Koromač
odcedimo (vodo prihranimo za npr. zelenjavno
juho), nato v ponvi segrejemo olivno olje in
popečemo koromač ter papriko. Primešamo
sesekljan česen, olive, limonin sok in začinimo s soljo
in poprom. Jed na koncu okrasimo z rožmarinom.

POPEčEn kOROmač z OliVami

› 300 g gomoljev koromača
› 50 g črnih in zelenih oliv
› 1 rdeča paprika
› 2 žlici olivnega olja
› 2 stroka česna
› pol žličke morske soli
› ščepec sveže mletega popra
› pol žlice limoninega soka
› 1 vejica svežega rožmarina
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Bučke narežemo na kolobarje in popečemo na
olivnem olju. Ko vidimo, da so že zlato-rumene
barve (proti koncu pečenja), jim dodamo še
peteršilj, baziliko ter nasekljan česen ter ščep soli.

PEčEnE bučkE

› 3 manjše bučke
› 2 žlici olivnega olja
› piranska sol
› peteršilj
› strok česna
› bazilika (sveža)

nožem križno nabrazdamo površino plodovega
mesa. Jajčevce začinimo s soljo, poprom in drobno
nasekljanim česnom. Potem pekač namažemo 
z oljem ter nanj položimo jajčevce, ki jih pokapljamo
jih z olivnim oljem, potem pa pekač za 35 minut
damo na 180 °C segreto pečico, da se jajčevci
zmehčajo in po vrhu rumeno zapečejo.

POPEčEni jajčEVci

› 4 srednje veliki podolgovati jajčevci
› ekstra deviško olivno olje
› piranska sol
› črni poper v zrnu
› 2 stroka česna

Očiščeno in narezano blitvo podušimo v 2 dl vode,
malo posolimo. Skuhamo do mehkega. Na koncu
dodamo olivno olje.

kuhana bliTVa

› 1000 g blitve
› 3 stroki česna
› 2 žlici olivnega olja
› piranska sol

ideje za priloge
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Očiščene gobe narežemo na manjše kockice.
Šalotko nasekljamo, nato v ponvi segrejemo olje, na
katerem jo popražimo. Potem dodamo gobe in jih
pražimo toliko časa, da tekočina izhlapi. Pred
koncem praženja solimo, dodamo mlet poper,
peteršilj ter česen. Premešamo in odstavimo.

POPEčEnE GObicE

› 500 g očiščeni hmešanih gob
› 2 šalotki
› 2 žlici olivnega olja
› piranska sol
› črni poper v zrnu
› 1 strok česna
› 2 vejici peteršilja

Odcejenim belušem odlomimo olesenele spodnje
dele. Očiščene beluše v eni plasti položimo v pekač,
jih pokapljamo z olivnim oljem, začinimo 
s soljo in poprom ter damo v pečico segreto na 
200 °C. Pečemo 10 do 12 minut.

POPEčEni bEluši

› 1 šopek belušev
› ekstra deviškoolivno olje
› piranska sol
› beli poper v zrnu

Koromače razrežemo na krhlje. Papriko narežemo
na trakove. Koromač damo v kozico z malo vode in
ko zavre počasi kuhamo 10 minut. Koromač
odcedimo (vodo prihranimo za npr. zelenjavno
juho), nato v ponvi segrejemo olivno olje in
popečemo koromač ter papriko. Primešamo
sesekljan česen, olive, limonin sok in začinimo 
s soljo in poprom. Jed na koncu okrasimo 
z rožmarinom.

POPEčEn kOROmač z OliVami

› 300 g gomoljev koromača
› 50 g črnih in zelenih oliv
› 1 rdeča paprika
› 2 žlici olivnega olja
› 2 stroka česna
› pol žličke morske soli
› ščepec sveže mletega popra
› pol žlice limoninega soka
› 1 vejica svežega rožmarina

ideje za priloge
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ideje za sladice

Sladice vedno ustrezno uravnotežite. Če želite jesti za uravnoteženo kosilo, po katerem
boste tudi nekaj časa siti npr. kos borovničeve pite, pred tem pojejte krožnik zelenjavne
juhe, lahko še solato, ali pa poskrbite, da boste dovolj zelenjave zaužili pri drugih obrokih

v dnevu. Manjša porcija sladice je primerna za malico ali kot obrok 
pred ali po intenzivni telesni aktivnosti.
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ideje za sladice

Mleku dodamo nadrobljeno čokolado, počasi
segrevamo, na koncu vmešamo chia semena.
Puding razporedimo v kozarčke in ohladimo.
Postrežemo ohlajeno, okrasimo s kokosom in
jagodičevjem.

čOkOlaDni chia PuDinG

› 3 dl kravjega ali rastlinskega mleka
(ovseno, riževo, kokosovo ipd.)
› 60 g temne čokolade
› 15 g nesladkanega kakava
› 1 ščepec soli
› 1 jedilna žlica medu
› 25 g chia semen
› ½ čajne žličke vanilijevega ekstrakta
› 1 jedilna žlica kokosovih kosmičev
› jagodičevje (za okras)

Datlje vnaprej namočimo v vodi za približno 2 uri.
Nato jih odcedimo in damo vse sestavine za osnovo
v mikser. Zmešamo do gladke zmesi. Po potrebi
dodamo malo vode od namakanja datljev. 
V kozarčke nadevamo osnovo iz datljev, čez pa
bananino kremo, ki jo pripravimo iz namočenih
indijskih oreščkov, 1 dl vode od namakanja datljev
in arašidovega masla. Okrasimo z arašidi.

mOussE z bananO in aRašiDi

Osnova:
› 200 g datljev
› 150 g arašidov

Mousse:
› 3 velike banane,
› 150 g indijskih oreščkov
› 4 jedilne žlice arašidovega masla
› 50 g arašidov
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ideje za sladice

Ovsene kosmiče zmešamo z jogurtom in pustimo
stati pol ure (lahko tudi več), da se kosmiči napijejo.
Primešamo jajce, med, moko, cimet, olje in jabolka.
Maso enakomerno razporedimo v pekač za 
12 muffinov. Pečemo 30 minut pri 200 °C.

OVsEni muffini z jabOlki

› 100 g ovsenihkosmičev
› 80 g polnozrnatemoke
› 1 jajce
› 2 jedilni žlici medu
› 2 jedilni žlici kokosovega olja
› 300 g jogurta
› 400 g naribanih jabolk
› cimet

V kokosovem mleku skuhamo proso na zob 
(ne razkuhamo), dodamo smetano, kokos ter
vmešamo borovnice in v pekaču zapečemo v pečici
30 minut na 180°C. Postrežemo še toplo.

PROsEni kOkOsOV naRasTEk

› 120 g prosene kaše
› 50 g kokosove moke 
(fino in grobo mleto)
› 300 ml kokosove smetane
› 100 ml kokosovega mleka
› 200 g borovnic

Hruške narežemo na tanke rezine. Maslo
razgrejemo in z obeh strani opečemo rezine hrušk.
Na vsak krožnik damo polovico jogurta, obložimo s
hruškami, oboje pokapljamo z medom in na koncu
potresemo s sesekljanimi orehi.

maslEnE hRuškE z mEDOm

› 2 hruški
› 100 g grškega jogurta
› 2 jedilni žlici medu
› 1 jedilna žlica sesekljanih orehov
› 1 jedilna žlica masla ghee
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V multipraktiku vztrajno miksamo sestavine
približno 5 minut oz. do te faze, dokler zmes ni
kremasta. Postrežemo takoj.

zmRznjEn jOGuRT

› 100 g zmrznjenega sadja
(borovnice, mango, maline…)
› 200 g grškega jogurta
› 2 čajni žlički vanilijeve arome,
› 2 jedilni žlici medu

Jajca ločimo in stepemo sneg. Rumenjake, sladkor
in maslo v drugi posodi penasto zmešamo. Dodamo
mleko, rum, vanilijo in dobro premešamo. Dodamo
še moko s pecilnim praškom ter počasi zmešamo.
Dodamo še sneg ter na rahlo premešamo. Polovico
mase vlijemo v model za peko, v drugo polovico pa
vmešamo še kakav. Temno maso prelijemo čez
svetlo. Za lepše prelivanje temnega in svetlega
biskvita z žličko malo premešamo testa. Pazimo, da
še vseeno ostaneta 2 barvi biskvita. Pečemo na 
180 °C približno 45 minut.

maRmORni kOlač

› 4 jajca
› 100 g masla ghee 
› 6 jedilnih žlic kokosovega sladkorja
› 100 g pirine polnozrnate moke,
› 2 čajni žlički pecilnega praška ali
vinskega kamna
› 1 dl mleka/rastlinskega napitka
› 2 žlici ruma
› 1 čajna vanilijeve arome
› 2 jedilni žlici surovega kakava
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ideje za pijace

Tekočina je življenjskega pomena za delovanje našega organizma. Kadar je primanjkuje 
nas telo opozori z različnimi znaki, kot so znižana produktivnost, glavobol, zaspanost,
utrujenost itd. Priporočljivi dnevni vnos tekočine je okvirno 2,5 l za odrasle, odvisno 

je tudi od tega, koliko tekočine že preko hrane vnesemo v telo, 
od naše aktivnosti, temperature okolja ....

>
ˇ
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ideje za pijace

Voda je pomembna za prebavo, saj pomaga pri absorpciji
vitaminov C in B, razstruplja telo in je bistvena sestavina krvi.
Voda predstavlja več kot 70 % telesne teže.

VODa

Kofein v kavi deluje kot stimulant in takoj poveča našo energijo.
Blokira zaviralne nevrotransmiterje v možganih, kar je
pravzaprav razlog za stimulativni učinek. Kava je bogata z
antioksidanti in zato velja za zdravo pijačo po vsem svetu.

kaVa bREz mlEka
in slaDkORja

Nesladkan zeleni čaj je lahko alternativa kavi. Pospešuje
presnovo, pomaga zaščititi kožo pred poškodbami UV-žarkov,
spodbuja zdravje zob in dlesni ter deluje protivnetno.

zElEni čaj 

Ingver je odličen za naš prebavni sistem, sploh v kombinaciji s
toplo vodo. Ingver pomaga ublažiti slabost in vsebuje
protivnetne spojine. Ingverjev čaj krepi sečila in je odličen v
času prehladov.

inGVERjEV čaj

Kefir je odličen za naš prebavni in imunski sistem. Vsebuje kalcij,
magnezij, vitamine B kompleksa in probiotične organizme.

kEfiR

› primerno tudi kot malica

ˇ
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Lahko uporabimo z mleko ali rastlinski napitek.
Cimet pomaga pri bolečih menstruacijah (sprošča
krče), spodbuja prebavo, pomaga uravnavati krvni
sladkor in deluje protivnetno. Med je naravno
polnovredno sladilo, bogato z vitamini. Izberite
domačega.

naPiTEk s cimETOm in
mEDOm

› primerno tudi kot malica

Meta in melisa sta zelišči, ki hladita telo. Dobro je,
če čaj pijemo mlačen, kakor ga pijejo v krajih, kjer
ne poznajo zime, saj s tem pospešimo hidracijo.

DOmači lEDEni čaj 
z limOnO, mETO in mElisO

Pomaga zniževati krvni tlak in povečati vzdržljivost.
Pitje soka rdeče pese je predvsem priporočljivo pred
vadbo.

sOk RDEčE PEsE

› primerno tudi kot malica

Redno pitje črnega čaja lahko pomaga uravnati
ravni holesterola. Aminokislina L-teanin pomaga
pri sproščanju in lahko poviša koncentracijo.
Pomaga tudi pri krepitvi odpornosti.

čRni čaj

Limona je polna vitamina C, ki krepi imunski sistem,
pomaga pri prebavi in čiščenju jeter. V kombinaciji
z vodo dobimo osvežilni napitek za nov dan.

limOnaDa
bREz slaDkORja

ideje za pijaceˇ
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Če zaužijemo dovolj vode, hitreje razmišljamo, smo bolj skoncentrirani,
naše misli so bolj jasne in smo lahko tudi bolj kreativni. 

Vodo in druge pijače za žejo pijemo po požirkih
čez cel dan in v primeru slabše prebave 

ne v sklopu obroka.

Mineralna voda nam v primerjavi z običajno prej poteši žejo
zaradi vsebnosti mineralov, zato pozornost, da je spijemo dovolj. 
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superzivila

V Sloveniji imamo obilo živil, ki so po svoji sestavi izjemno koristna za naše zdravje. Ker so
pogosto ta živila tudi poceni, so lahko odlična priložnost, kako zagotoviti hranilno bogat

obrok za malico ali kosilo, kot tudi druge obroke v dnevu po dostopnih cenah.

>
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superzivilaˇ

Proso je brezglutensko žito in odličen vir vitaminov B skupine,
magnezija, silicija (proso ga ima v topni obliki, tako da se lahko
absorbira v telesu in dobro vpliva na zobno sklenino, trdnost
nohtov in čvrstost las), železa in fluora (za nohte in lase). Uživanje
prosa zavira kopičenje holesterola in tvorbo žolčnih kamnov,
bolezni ožilja, spodbuja prebavo, pozitivno vpliva na črevesno
floro in druge črevesne bolezni. Zaradi bazičnega delovanja
zavira razvoj glivic. Proso je izjemno okusna hrana, ki jo različno
pripravljamo (kaše, juhe, sladice, kruh in podobno).

PROsO

Vsebuje veliko vitamina A, B1, B6, C, K in beta karoten, prav tako
je bogat z magnezijem, cinkom in folno kislino. Izboljšuje kri tako,
da uravnava holesterol ter kot vse stročnice pomaga uravnavati
tudi nivo sladkorja v krvi. Predvsem mladi stroki vsebujejo veliko
antioksidantov. Je izjemno bogat z vlakninami, topnimi v vodi, ki
so pomembne za normalno delovanje črevesja.

GRah

Oves ima zelo uravnoteženo sestavo hranil, je odličen vir
ogljikovih hidratov in vlaknin, še posebej beta-glukanov. Vsebuje
tudi več beljakovin in maščob kot večina ostalih žit. Poln je
pomembnih vitaminov, mineralov in antioksidantov. Najbolj
pogost način uporabe ovsa v prehrani je ovsena kaša. Iz njega pa
lahko naredimo tudi kruh ali palačinke.

OVEs

Orehi so v samem vrhu po količini antioksidantov. So bogato
založeni z zdravimi nenasičenimi maščobnimi kislinami in med
oreščki vsebujejo največ omega 3 maščobnih kislin.

OREhi
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Čebula vsebuje vitamine C in B6, kalij in mangan. Deluje kot
naravno sredstvo za pomoč pri uravnavanju holesterola in nižanju
krvnega tlaka ter pri težavah s srcem in ožiljem. Je tudi naravni
antibiotik.

čEbula

Odličen vir folata, vlaknin, mangana, kalija in magnezija. Vsebuje
tudi vitamin C, ki krepi imunski sistem in se v telesu vede kot
antioksidant. Lahko ga uporabljamo kot dodatek jedem, v solatah,
zelenjavnih jedeh in juhah. Optimalni čas kuhanja je 4 minute.

bROkOli

Česen deluje antibiotično proti bakterijam, virusnim ter glivičnim
okužbam. Znanstveno dokazano pozitivno vpliva na obrambo
našega telesa. Lahko ga uživamo presnega, lahko pa ga
dodajamo različnim jedem ter iz njega naredimo tudi juho.

čEsEn

Laneno seme ima ugodno razmerje med omega-6 in omega-3
maščobami. Ker vsebujejo fitinsko kislino, ki onemogoča
absorpcijo mineralov v črevesju, je lanena semena nujno
namakati čez noč, da se nevtralizira. Pred uživanjem jih je
potrebno sprati, sveže zmleti in čim prej zaužiti.

lanEnO sEmE

Beluši vsebujejo veliko vitaminov A, C in K, folata, vlaknin,
riboflavina, tiamina, kalija, mangana, bakra in antioksidantov.
Najboljši način priprave je kuhanje v pari, vendar tudi pri pečenju
obdrži hranila. Za doseganje optimalnih koristi za zdravje pa je
predlagano, da se šparglji zaužijejo surovi ali le kratko blanširani.

šPaRGlji
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Vsebuje baker, vitamine B-skupine, vitamin C, železo, kalij, kalcij,
mangan, magnezij … Je pomočnik pri slabem zadahu, plinih,
deluje kot diuretik za izločanje strupenih snovi iz telesa in znižuje
visok krvni pritisk. Uporabimo ga kot začimbo, ga dodamo
smutijem ali pa iz njega napravimo čaj. Je eden izmed
najbogatejših virov vitamina C.

PETERšilj

Regrat pospešuje izločanje seča, zaradi vsebovanih grenčin pa
pospešuje delovanje jeter in žolčnika, kar pomeni, da blagodejno
vpliva na prebavne težave. Mlade liste, ki jih nabiramo vse do
cvetenja, največkrat uporabljamo v solatah, vendar se izjemno
dobro obnesejo tudi v juhah ali kuhani na pari, kot priloga.

REGRaT

Vsebuje več magnezija, mangana, železa in žveplovih spojin od
običajnega česna. Poznamo ga predvsem kot naravni antibiotik.
Varuje rdeče in bele krvničke, varuje pred arteriosklerozo,
odpravlja parazite v telesu, napihnjenost in različne okužbe.
Uporabimo ga kot začimbo v različnih namazih in jedeh, kjer bi
sicer uporabljali česen.

čEmaž

Sveže zelje je odličen vir vitaminov C in K. Poleg tega je dober vir
vitamina B6, folata, vlaknin, mangana, kalija. Zelje izboljša
prebavo ter ima veliko nasitno vrednost. Pri kislem zelju moramo
biti pozorni, da kupimo presno kislo zelje. Samo ta vsebuje »žive«
bakterije, ki prenesejo tudi zamrzovanje. V toplotno obdelanem
kislem zelju iz pločevinke ali kozarca je le malo ali nič mlečno
kislinskih bakterij.

zEljE 
sVEžE in kislO
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Kislo mleko in kefir sta fermentirana mlečna izdelka, ki imata
izjemno ugoden vpliv na zdravje, saj krepijo zdravo črevesno
mikrofloro in pomagajo uravnavati prebavo. Urejena prebava pa
je ključna za zdravje celega telesa.

kislO mlEkO
in kEfiR

Rdeča pesa je dober vir vitaminov B6 in C, magnezija, kalija in
železa. Surova rdeča pesa pomaga pri krepitvi ter čiščenju krvi in
ožilja. Uživamo jo v sokovih, prilogah ter solatah (npr. surova
naribana s korenčkom).

RDEča PEsa

Ajda vsebuje visokokakovostne in lahko prebavljive beljakovine
in je brez glutena. Zaradi nizkega glikemičnega indeksa,
beljakovin in vlaknin pomaga normalizirati nivo sladkorja v krvi,
kar poleg diabetikom pomaga tudi tistim, ki se borijo s preveliko
telesno težo.

ajDOVa kaša
in mOka

Čeprav sicer krompir ne sodi med najboljše vire vitamina C, 
ga zaradi relativno velikih zaužitih količin uvrščamo med
pomembnejše vire tega vitamina v naši prehrani; s krompirjem
namreč zaužijemo do 20% priporočenega dnevnega vnosa
vitamina C. Če ga uživamo ohlajenega, iz njega izkoristimo manj
energije, kar je super novica, če hujšate.

kROmPiR

Hruške v kar 84 % plodu sestavlja voda. Večino makro hranil v
hruški predstavljajo ogljikovi hidrati, oziroma sladkorji, obenem
pa so hruške vir prehranskih vlaknin, zaradi česar pripomorejo k
urejanju prebave.

hRuškE
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Špinača je eno redkih živil, bogatih z vitaminom K, ki je
pomemben za zdravje kosti. Preprečuje pretirano razgradnjo
kostnih celic. Zaradi vsebnosti antioksidantov, špinača pomaga
pri preprečevanju bolezni ožilja. Največ iz nje izkoristimo, če jo
uživamo surovo ali pokuhano le toliko, da uvene. V obrok s špinačo
(ali blitvo) zaradi boljše absorpcije železa ne vključujemo mleka,
kava ali pravega čaja. Absorpcijo železa izboljša vitamin C.

šPinača

Fižol zaradi velike vsebnosti vlaknin pospešuje in obenem ureja
prebavo. Pri pripravi fižola je nujno, da ga čez noč namočimo 
v vodi. Tako se razgradi fitinska kislina in skrajša čas kuhanja. 
Iz njega lahko pripravimo juho, ga dodamo k solatam ali h
glavnim jedem kot je npr. matevž.

fižOl

Korenje je izvrsten vir provitamina A in antioksidantov, vitamina
K ter vitamina B6, C in E, folata, tiamina, niacina, kalija in
mangana. Uživamo ga v solatah, surovega in narezanega,
naribanega ali v kosih, kuhanega v juhah in enolončnicah,
pečenega, kuhanega na sopari… Če korenje uživamo ob dodatku
maščob (npr. za malico pest orehov), s tem omogočimo ustrezno
pretvorbo provitamina A v vitamin A, ki ga nato lahko uporabi
naše telo.

kOREnjE

učna semena so rastlinski vir železa, cinka in magnezija. Namesto
olja jih potresite po vaši najljubši solati.

bučna
sEmEna
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Češnje vsebujejo vitamine A, B1, B2 B6 in C, železo, fosfor,
bioflavonoide, elagično kislino, antocianine in melatonin. Te
sestavine pomagajo v boju proti raku, pri preprečevanju bolezni
srca, lajšanju bolečin. Imajo tudi veliko kalija in natrija, ki
pomagata pri izločanju vode iz telesa.

čEšnjE

Jabolka vsebujejo vitamine, ki jih je največ na zunanji plasti,
vsebujejo tudi kalij in natrij, ki sta pomembna za ravnovesje vode
v organizmu, normalno delovanje krvnega obtoka in živčnega
sistema, voda v jabolku nas odžeja, vlaknina pektin pa nasiti.

jabOlka

Celotno jajce sestavlja 76% vode, zaradi česar jajce nima visoke
energijske vrednosti. Jajčni beljak je pretežno vodna raztopina
beljakovin, ogljikovih hidratov in mineralov, medtem ko ima
rumenjak skoraj 50% suhe snovi, predvsem maščobe in
beljakovine.

jajca

Jetrca vsebujejo veliko količino visoko kakovostnih beljakovin,
hemsko železo, ki ima odlično absorpcijo, vitamine skupine B,
vitamin A, minerale: baker, cink, krom, fosfor in selen. Jetrca hitro
popražimo (ne prepečemo) z veliko čebule ali jih naredimo v
omaki, vedno jih kombiniramo z zelenjavo, absorpcijo železa pa
še okrepimo, če poleg jemo npr. zelje, peteršilj, ki so odlični viri
vitamina C. Vedno izberemo meso mlade živali in ekološke vzreje.

EkOlOška
jETRca
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Sardelice vsebujejo omega-3 maščobne kisline, ki igrajo vlogo pri
zdravju srca, krepijo možganske funkcije in delujejo protivnetno.
Na teden se priporoča zaužiti 2 porciji malih mastnih morskih rib,
kar je še posebej pomembno za bodoče starše, nosečnice in doječe
matere. Sardelice lahko pripravimo pečene na ponvi na malo
maščobe in brez moke tako, da jih pred peko dobro popivnamo s
papirnato brisačko.

saRDElicE

Ješprenj ali ječmen vsebuje vodotopne vitamine in številne
minerale v idealnih razmerjih in je eno izmed po krivici
zapostavljenih zdravih in poceni žit. Velika prednost ječmena so
beta-glukani. Gre za naravne vodotopne prehranske vlaknine, ki
v prebavilih povzročijo zgostitev prežvečene hrane ter otežujejo
vsrkavanje holesterola. Iz ješprenja lahko pripravimo ričet, ga
uporabimo namesto riža za rižoto, kot ješprenove kosmiče, ga
dodamo h bogatim solatam.

jEšPREnj

Skuta je kakovosten in priročen vir beljakovin. Če skuto uživate
pusto, uravnava raven holesterola v krvi in krvni tlak, ker vsebuje
obilo kalcija, pa skrbi za zdrave zobe in kosti ter preprečuje
osteoporozo. V skuto dodamo narezano sveže ali zamrznjeno
sadje, polnozrnate kosmiče in sesekljane oreščke. Slana skuta z
dodatkom svežih zelišč je lahko tudi hitro pripravljen namaz ali
nasitna malica na poti, ob kateri pojemo še kos zelenjave.

PusTa skuTa

Blitva vsebuje antioksidante in je odličen vir vlaknin, kalija,
mangana, magnezija, železa ter kalcija in bakra

bliTVa




