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Ako na Nový rok,

tak po celý rok...

9
bodov,
ako
z predsavzatí
vyťažiť
maximum

Koniec starého roka a začiatok
toho nového je obdobie
predsavzatí. Vedeli ste, že viac
ako 70% ľudí si rok čo rok
dáva predsavzatia? Väčšina
z nich sa týka zdravia alebo
úpravy hmotnosti. Prvé hodiny
či dokonca dni je motivácia
veľmi silná, no našu pevnú vôľu
preverí koniec dovolenky, nástup
do práce, povinnosti doma,
rodina a nedostatok času. Zrazu
máloktoré predsavzatie ,,prežije“
prvý mesiac. Avšak musíme si
uvedomiť, že zdravie máme len
jedno a ak nám už naše telo či
vnútorný pocit našepkávajú, že
treba niečo zmeniť, je potrebné
zabojovať a nevzdať to.
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Vedeli ste, že novoročné
predsavzatia sú takmer také
staré ako samotná oslava
príchodu nového roka?
Starovekí Babylončania
sľubovali svojim Bohom,
že od nového roka budú
morálne lepšími ľuďmi.
Časté bolo napríklad
splatenie dlhov či vrátenie
zapožičaných vecí.
V stredoveku zase rytieri
vždy po Vianociach znova
sľubovali odvahu v boji
a vernosť svojmu kráľovi.

Ako to tento rok nepokaziť
a z predsavzatia vyťažiť
maximum sa pokúsime poradiť
v týchto deviatich bodoch.

1. Čo vlastne chcem?

Na začiatku je dôležité uvedomiť si, čo vlastne
chcem. Potrebujem redukciu hmotnosti,
prípadne spevnenie svalstva cvičením?
Posilnenie zdravia, imunity alebo ide len
o akúsi nespokojnosť z toho, čo konzumujem
a že sa dostatočne nehýbem? Hlavné je vedieť,
že nejde o diétu, ktorá začala 1.1 a končí na
all inclusive dovolenke a tu si môžem robiť,
čo chcem, lebo mám, hoci len na krátku dobu,
to, čo som si predsavzal/a. Nie, tu ide o zmenu
životosprávy, života, zmenu myslenia. Ak túžite
len po rýchlej diéte, ani to nerobte. Väčšinou
to končí jojo efektom, poškodeným trávením,
presileným svalstvom, rozkolísanou glykémiou
a inými zdravotnými ťažkosťami.

krkom a pomaly sa začneme vracať k starým
prehreškom. Preto hneď na začiatku je
dôležité naučiť sa kombinovať to, čo mám
doma s tým, čo som si nakúpila do môjho
nového života. Zbavujeme sa skutočne len
všetkého málo výživného a škodlivého, ako
sú napríklad polotovary, slané pochutiny,
sladkosti, bujóny a iné.

3.

2. Kombinovať staré s novým

Možno sa nám zo začiatku bude zdať
všetko nové a vzrušujúce. Nakúpime si
veľa zdravých potravín v bio obchode, nové
oblečenie na cvičenie, potraviny, ktoré mám
doma povyhadzujem, no verte, že o mesiac
vám bude liezť paradajka,
tvaroh, pohánka a iné
výživné potraviny hore
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Ak

„zhreším“, nevzdávam sa!

Najväčšou chybou, čo robíme je, že keď
porušíme našu dokonalú predstavu
o dokonalom jedálničku kúskom koláča
od kolegu, ktorý ako naschvál oslavuje
narodeniny, keď sa ja snažím o zmenu,
padneme a vtedy začneme jesť jedno cez
druhé. Sklamal/a som svoje predstavy, a preto
končím a zjem, čo nezje mňa. Zajtra už ani
pohybovú aktivitu nepotrebujem, lebo som
zlyhal/a. Nie! Ak chceme zmeniť naše zvyky,
naše prehrešky musíme vedieť nejakým
spôsobom vykompenzovať a prípadne, ak
je to možné. poučiť sa. Mám veľkú chuť na
koláč ku káve? Dobre, tak sa snažím vybrať
taký, ktorý by mal čo najvyššiu výživovú
hodnotu. Nie kalorickú, ale výživovú! Znamená
to, že si radšej vyberiem alebo upečiem
špaldový, pohánkový s čerstvým ovocím
alebo s prídavkom proteínu pre posilnenie
svalstva. Prípadne, ak si pochutnám na
ružovom punčovom reze, čo je samý cukor,
tak sa nezveziem výťahom, ale pôjdem pešo,
prípadne vystúpim o zástavku skôr a prejdem
sa. Na druhej strane, netreba to zneužívať.
Potrebujeme si predsa ustáliť cukor v krvi,
a hlavne na začiatku odvyknúť si od sladkého
a maškrtenie brať skôr ako odmenu.

Prečo jesť práve každé 3 hodiny?

Spýtali sme sa nutričnej špecialistky
Ing. Veroniky Hanákovej, www.nutriadapt.sk

4. Pohyb musí baviť

Pokiaľ ide o pohybovú aktivitu, sú takí, ktorým
sa ťažšie začína, no časom ich to nakopne
a cvičia pravidelne. Iných to, naopak, na
začiatku veľmi baví a potom zase prestane.
Človek bol stvorený pre pohyb. Len my sme
zleniveli. Pohyb neznamená, že musíme chodiť
niekde pravidelne cvičiť. Na začiatok postačí
aj prechádzka, rýchla chôdza či plávanie
a uvidíte, že časom sami budete vyhľadávať
ďalšie a ďalšie aktivity. A hlavne – robte
aktivity, ktoré vás bavia. Možno potrebujete len
povzbudiť, prizvať k pohybovej aktivite niekoho
známeho alebo si zaplatiť trénera, ktorý
vám pomôže prekonať samých seba. Časom
samotné výsledky a zmeny na tele sú skvelou
motiváciou pokračovať ďalej.

5. Pravidelná strava je základ

Ak chceme schudnúť, udržať hmotnosť,
naberať svalovinu či upraviť si zdravotný stav,
základom je pravidelná a vyvážená strava. Jesť
2 – 3-krát do dňa nie je pravidelné stravovanie.
Pravidelné stravovanie je 5 – 6 jedál, kde
raňajky, obed a večera tvoria najväčší prísun
energie a desiata, olovrant, prípadne druhá
večera sú len doplnkom hlavných jedál.
Nestíhate? Máte veľa práce a zastavíte sa
až večer? Je to len o nastavení sa, zmene
a obetovaní pár minút svojmu telu. Ak na
desiatu, alebo olovrant nemáte chuť, odoberte
z porcie raňajok či obeda.

„Z hľadiska biochémie každý organizmus
funguje rovnako. Veľmi dôležitým
faktorom fungovania je množstvo cukru
verzus vlákniny v danej potravine. Po
konzumácii potravín s nízkym (teda
dobrým) glykemickým indexom sa cukor
v krvi uvoľňuje postupne, zhruba tri
hodiny. Príkladom je, ak si dáme na raňajky
nesladené müsli s jogurtom, prípadne
vlákninový kváskový chlieb s omeletou.
Máme dostatok energie na dlhší čas, nie sme
malátni, unavení, necítime hlad... Pričom
pri konzumácii potravín s vysokým (zlým)
glykemickým indexom (napr. zákusok alebo
aj sladký jogurt) začne cukor v krvi stúpať
veľmi rýchlo.
Na chvíľu pocítime príliv energie, ktorú však
po krátkej dobe vystrieda prudký hlad, únava
a malátnosť. A keďže veľké množstvo cukru
v krvi nemôže byť okamžite využité, ukladá
sa do zásob vo forme tuku. Organizmus
nevie fungovať bez glukózy. Je to základná
stavebná jednotka tela. Ovplyvňuje činnosť
mozgu, dýchanie, trávenie, ako aj svalovú
prácu. Ak sa nenajeme po troch hodinách,
telo ide na dlh, nútime ho robiť si zásoby,
lebo sa bojí, že ďalšia energia dlhšiu dobu
nepríde, a ono má pocit, že si musí čo najviac
energie ušetriť. Ak telo neprijíma potravu
napríklad 5 hodín, bude si robiť zásoby a my
priberáme. Čiže, ak to zhrniem, v konečnom
dôsledku najviac ľudia priberajú z jedenia
potravín s vysokým glykemickým indexom
(teda zo zvýšeného množstva glukózy v krvi),
a z nepravidelnosti v konzumácii potravín.“
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6. Žiadne rýchle diéty a vylučovanie celých skupín potravín!

Vyvážená strava v sebe zahŕňa bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, minerály, enzýmy, antioxidanty
a iné zložky, ktoré majú pre homeostázu organizmu veľký význam. Reakciou na úplné vylúčenie
niektorej z nich môže byť únava, vypadávanie vlasov, štiepenie nechtov, nervozita, zvýšený cholesterol,
problémy so srdcom, spánkom a iné. Mnohé diéty sú práve postavené na tom, že sa do veľkej miery
vylúčia zo stravy tuk alebo sacharidy. Keď diéta skončí, nastupuje po pár týždňoch jojo efekt, rozkolíše
sa glykémia a čo-to si odnesie aj štítna žľaza. Ak si nevieme poradiť s tým, ako si racionálne usporiadať
potraviny, s pestrosťou stravy, je mnoho nutričných špecialistov, ktorí nám s tým poradia, vysvetlia,
čomu nerozumieme a motivujú.

7. Pozor na alkohol!

Veľa ,,odborníkov“ tvrdí, že jeden pohárik
vínka po ťažkom dni, pred spaním
nemôže uškodiť. Veď aj Francúzi pijú
a akí sú zdraví a štíhli. Práve jeden
pohárik vína môže naše celodenné
snaženie pokaziť, hlavne večer pred
spaním. Alkohol okysľuje organizmus
a premenou alkoholu v našom tele vzniká
energia, ktorá sa ukladá v podobe tuku.
Francúzi síce pijú víno, ale s jedlom.
Celkovo ich organizmus je prispôsobený
na inú stravu, než náš tu, v strednej
Európe. Preto si dávajme pozor, ako často
a koľko alkoholu vypijeme.

ani na
8. Nezabúdať
pitný režim

Pri celkovej zmene životosprávy je veľmi
dôležitý pitný režim. Voda je našou
súčasťou už od vývinu, keď tvorí až 80 %
hmotnosti embrya a u novorodenca je
to 75 % hmotnosti tela. S pribúdajúcim
vekom klesá množstvo vody v našom
tele. U dospelého človeka predstavuje
voda 2/3 hmotnosti, čo je 55 - 70 %,
v neskoršom veku voda tvorí už len
50 % našej hmotnosti. Mnoho z nás cez
deň vypije sotva jeden liter vody, pričom
káva, močopudné čaje a alkohol sa
nepočítajú. Potom koľko vody by sme mali
denne vypiť? Množstvo závisí od našej
hmotnosti. U dospelých ľudí to vychádza
na 35 až 40 mililitrov tekutín na jeden
kilogram telesnej hmotnosti. U mužov to
často vychádza približne 3,5 litra a u žien
2,5 litra. Pričom viac vody by sme mali
vypiť doobeda a menej poobede, aby sme
si príliš nezaťažili obličky.

9.

kvalita

Dôležitá je
,
nie kvantita potravín.
Pri výbere v obchode je potrebné poriadne si
rozmyslieť, čo plánujeme jesť. Pri nepremyslenom
nákupe si človek toho vždy veľa nakúpi, potom
vyhadzuje. Tak prečo si nenakúpiť menej, racionálne,
a hlavne potraviny ktoré sú kvalitné, plné živín
a prípadne zo Slovenska?
Zmena v živote je potrebná, hoci sa jej mnohokrát
bojíme. Hlavne taká, ktorá nám môže skvalitniť
život. Preto sa už nebojme vystúpiť z komfortnej
zóny a urobme tento rok niečo pre seba, svoje
zdravie, postavu, rodinu. Nech
to nie sú už len slová a priania,
ale reálne skutky.

Čo je ešte dôležité pre
naštartovanie chudnutia?
Odpovedá Ing. Veronika
Hanáková, www.nutriadapt.sk

„Poznať hodnotu svojho
bazálneho metabolizmu.
Bazálny metabolizmus je
minimum energie, ktoré telo
spáli v pokoji, teda ak by ste
24 hodín ležali v posteli a len
dýchali, pretože aj v pokoji
potrebuje telo istú dávku
energie na svoje základné fungovanie. Tento
bazálny metabolizmus, je merateľný a individuálny.
Preto, ak chceme naštartovať chudnutie, je
potrebné poznať jeho hodnotu, čiže vedieť, aké
je minimum energie, ktoré potrebujeme denne
prijať. Nikdy to nemôže byť menej, pretože to
vedie presne k opačnému efektu – jojo efektu
a priberaniu. Môže to však byť viac, na základe
pohybových aktivít a prípadnej stresovej záťaže.“
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Chcete schudnúť?
Pozrite sa
do chladničky!
Poradíme vám, čo mať v chladničke, mrazničke,
ale aj v potravinovej skrinke či komore, aby ste
vždy mali možnosť dať si rýchle jedlo, po ktorom
si nebudete musieť zúfalo povedať:
„A zajtra začínam znovu, od začiatku.“
Poznáte to – celý deň sa snažíte,
na raňajky si dáte ovsené vločky
s jogurtom, na obed vynecháte
z menu prílohu a dáte si radšej
šalát, olovrant nestíhate a potom
prídete vyčerpaní z práce domov,
nemáte energiu, čas ani náladu
piplať sa s prípravou nejakého
zdravého jedla pre seba (a hlavne,
ak treba niečo navariť aj pre
zvyšok rodiny). A už to ide...
Niečo rýchlo, niečo malé, a niečo
za odmenu. Chlebík s maslom
a šunkou, potom treska s rožkom,
trochu klobásy, pár čipsov,
2 jablká... No a potom, a už je to aj
tak jedno, celú veľkú čokoládu,
čo dostali deti od babky. Pokiaľ
chcete chudnúť, či vyhnúť sa
začarovanému kruhu prejedania,
na tieto situácie treba byť dobre
vopred pripravený. Naozaj nie
každý deň sa dostanete na nákup
zdravých potravín, a nie každý
deň sa vám chce pripravovať
niečo fakt špeciálne...
Čo by ste mali mať v chladničke,
mrazničke, ale aj v potravinovej
skrinke či komore, aby ste vždy
mali možnosť dať si rýchle jedlo...

Potraviny v mrazničke
Losos a iné ryby
Lososa a ryby môžete kúpiť chladené a dať
zmraziť. Alebo kúpiť v mrazenej forme,
ideálne balené po jednotlivých porciách.

BILLA
losos

Tip: Rybu podávajte s čerstvým
šalátom a troškou thajskej chilli
omáčky alebo s mrazenou zeleninou,
napr. duseným listovým špenátom,
zelenými fazuľkami s cesnakom či
parenou brokolicou.

Mrazená zelenina
Vyskúšajte rôzne druhy, rôzne kombinácie a vyberte si tú, ktorá vám
najviac chutí. Dostať sú aj veľmi kvalitné, hlbokozmrazené zeleninové
zmesi wok už s príchuťou, ktoré len dáte na panvicu a podusíte. Alebo
zmiešajte niekoľko obľúbených druhov zeleniny a vymyslite zmesi
vlastnú príchuť. J

Doma pripravené zdravé jedlo
Máte cez víkend čas a pripravujete si niečo dobré? Urobte toho viac
a čo nezjete, zamrazte do potravinových boxov. Nezabudnite na každý
box pripnúť lístok s dátumom zamrazenia a názvom jedla. Uvidíte, ako
dobre vám padne nájsť si hotové jedlo po náročnom dni.
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Potraviny v chladničke
Vajcia (ideálne domáce či bio)

Kvalitné biele probiotické jogurty
Ale nie tie s prívlastkom light či nízkotučné!
Tip: Sú výborné aj ako dresing či dip, napr.
k surovej zelenine či zeleninovej placke. Stačí doň
vmiešať cesnak, trochu čierneho korenia, príp.
soli, alebo len horčicu.

Ľahko a rýchlo z nich urobíte rýchlu a zdravú
večeru. Miešané vajíčka doplňte čerstvou či
mrazenou zeleninou, alebo si k hotovému jedlu
pripravte listový šalát namiesto pečiva.

Koreňová a iná zelenina
Mrkva, zeler, batáty, baklažán, cuketa, uhorky,
paprika...
Tip: K mrkve, uhorke alebo kalerábu nakrájanému na
rezančeky si dajte domáci jogurtový dip. A máte zdravú
a rýchlu chuťovku k večernému pozeraniu televízie.

Recept

Kvalitné tvrdé syry typu parmezán, feta
a mozarela, cottage či eidam
Syry feta či parmezán v menšom množstve dodajú
špecifickú chuť dusenej zelenine. Mozarella je zase
výborná s rajčinami, olivovým olejom a bazalkou.
Tvaroh či acidofilné mlieko – ako desiatu či olovrant
alebo ako rýchlu pomoc, ak máte chuť na sladké.
Tip: Tvaroh alebo grécky jogurt dochuťte roztlačeným
banánom, brezovým cukrom či troškou medu. Pridajte za
hrsť bobuľovitého ovocia (čučoriedky, černice, maliny,
jahody...), čerstvého alebo mrazeného. Posypte orechmi.

BILLA Gouda
BILLA Mozzarella
BILLA Grana
Padano D.O.P.

Recept

na cuketové
placky:

na zelerové
hranolčeky:

Zmiešajte nastrúhanú,
dobre vyžmýkanú
cuketu s vajíčkom,
trochou špaldovej múky,
cesnakom, korením
(čierne, nové korenie,
majoránka) a zo zmesi
urobte menšie, hrubšie
placky. Poduste na troche
repkového oleja alebo
upečte v rúre.

Alebo si môžete si
pripraviť pečené
zelerové hranolčeky
– nakrájate zeler na
tvar hranolčekov, dajte
piecť do vyhriatej rúry
(GRIL) na 220 stupňov 20
minút, potom pootáčajte
a nechajte piecť ďalších
20 minút. Môžete podávať
s domácim jogurtovohorčicovým dresingom.
Je to výborné a chutí
to aj mnohým ľuďom,
čo nemajú zeler radi.
horčicovým dresingom.
Je to výborné a chutí to
aj mnohým ľuďom, čo
nemajú zeler radi.

Zeleninové šaláty
Hlávkový, ľadový alebo
iný listový šalát, príp.
vákuovo balené šalátové
zmesi. Hodia sa výborne
ako veľmi rýchla a zdravá
príloha k mäsu na večeru.

Morčacie či kuracie prsia, farmárske
či v biokvalite
Toto mäso je ľahké, diétne a navyše sa rýchlo a ľahko
pripravuje. Za pár minút ho môžete podávať spolu so
zeleninovým šalátom či dusenou zeleninou.
Samozrejme, nemusíte mať v chladničke všetky tieto
potraviny naraz, hlavne, ak majú kratšiu trvanlivosť.
Ideálne je naplánovať si pár dní vopred, čo asi chcete
v nej mať a čo ste schopní za ten čas skonzumovať.
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Potraviny v potravinovej skrinke či komore
Strukoviny ako cícer
šošovica, fazuľa
Keďže sa pomerne dlho
pripravujú (s výnimkou
červenej šošovice),
odporúčame uvariť väčšie
množstvo a po porciách
uskladniť v mrazničke.
Ak ste pohodlní, majte
k dispozícii aspoň cícer
či fazuľu v konzerve (ale
nekonzervované potraviny sú
určite zdravšie i lepšie chutia).

BILLA BIO
Pohánka
BILLA
Fazuľa
Adzuki

Huby ako shitake, hliva alebo šampiňóny
Sú dobré, chuťovo výrazné, nemajú takmer žiadne
kalórie a s troškou napr. quinoy alebo kuskusu vám
perfektne naplnia žalúdok. Shitake sa tiež dlhšie varia,
preto pre nich platí to isté, čo pre strukoviny, ideálne je
mať ich vopred uvarené a odložené v mrazničke.

BILLA
Jasmínová
ryža

BILLA Tuniak

Orechy ako nelúpané mandle, vlašské
a pistácie (nepražené, nesolené)
Orechy sú veľmi zdravé, obsahujú množstvo
vitamínov a ak ich budeme jesť v správnom
množstve, pomôžu nám chudnúť. Aké je to správne
množstvo? Jedna hrsť orechov denne. Ideálne je
naporciovať ich vopred, pretože ak ich človek začne
jesť, veľakrát neprestane, kým nezmiznú. Takúto
jednu porciu spolu s kusom ovocia je výborné zobrať
so sebou k olovrantu do práce a uvidíte, že neprídete
domov hladní ako vlci a nezačnete „bieliť“ celú
chladničku.

Ovocie
Ovocie ako napríklad jablká, citrusové plody, banány či
sezónne bobuľovité ovocie (jahody, maliny, čučoriedky,
černice, egreše...) obsahuje veľa vitamínov a vlákninu
a – áno, je vhodné aj počas chudnutia v množstve 1 až
2 kusy denne alebo hrsť až dve bobúľ.
Avokádo... Aj keď sa to nezdá, patrí medzi ovocie.
Je chutné a veľmi výživné, môžete ho použiť
miesto masla alebo nátierok či pridať do šalátu.
Môžeme ho dochutiť cesnakom, cibuľou, rôznymi
koreninami a bylinkami. Chutné je aj v kombinácii so
syrom, paradajkami, tofu, rybou a krevetami, ale aj
pomarančmi či mangom.

Recept

Obilniny –
celozrnná
ryža, pohánka,
amarant,
quinoa, bulgur,
ovsené vločky...
Tip: Rýchlu, ľahkú
a pritom výdatnú
večeru môžete
urobiť z nakrájaného
avokáda, rajčín
a listového šalátu,
pridaním teplej
quinoy. Pokvapkajte
olivovým olejom
a citrónom.

Kvalitný tuniak
v konzerve
Je síce konzervovaný,
ale ak máte v strave
menej ako 2-3 porcie
čerstvých rýb
týždenne, dajte si
aspoň rybu v konzerve.
Dá sa z neho urobiť
rýchly, vynikajúci
a veľmi sýty šalát.

na tuniakový šalát:
Uvaríme vajce natvrdo. Medzitým zmiešame listovú
zeleninu, tuniaka z konzervy, cherry rajčiny, cibuľu
a zelené olivy. Ozdobíme vajíčkom, nakrájaným na
štvrtiny. Dochutíme dresingom z olivového oleja,
horčice, vytlačeného citróna a čierneho korenia.

Kvalitné oleje – napr. panenský olivový,
repkový
Repkový olej je výborný aj na varenie, dusenie a pečenie,
olivový uprednostnite hlavne za studena do šalátov.

Nezabudnite na to, že pri chudnutí sa musí jesť.
Keď budete hladní, zjete oveľa viac a nebudú to
veľmi zdravé veci. Veríme, že s takýmito domácimi
zásobami sa vám váš denný jedálniček bude tvoriť
oveľa jednoduchšie a chudnutie pôjde oveľa ľahšie.
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Zdravé MENU
na celý deň

– inšpirujte sa!
R ÁNO
ENÍ:
PO ZOBUD
3 dcl
dy
vlažnej vo
s citrónom

Ľahko a zdravo bez toho, aby ste hladovali a pri
tom sa cítili ľahkí a sýti. Inšpirujte sa naším veľmi
jednoduchým MENU, ktoré sme pre vás pripravili
a ktoré zvládne každý: kuchár – začiatočník či ten,
kto nikdy nemá čas...

RAŇAJKY
Ražný kváskový chlieb +
cottage cheese + zelenina
(reďkovka, cibuľka, paprika),
čaj alebo káva

DESIATA
Grécky jogurt + 2 PL
čučoriedok alebo iných bobúľ + zelený čaj s citrónom
Grécky jogurt (150 g) premiešajte s čerstvými čučoriedkami
a dochuťte lyžičkou medu.

Recept

OBED
Špaldové cestoviny (100
g) s rajčinovou omáčkou
a parmezánom + listový
šalát s mrkvou

Cestoviny: Polovicu malej cibule nakrájajte

nadrobno, cesnak nakrájajte na plátky a speňte
ich na malom množstve olivového oleja. Pridajte
2 olúpané rajčiny nakrájané na kocky, soľ,
bazalku, čierne korenie. Varte na miernom ohni
cca 5 minút, občas premiešajte. Cestoviny uvarte
v osolenej vode „al dente“, premiešajte s omáčkou
a posypte parmezánom.

OLOVRANT

Šalát: Mrkvu nastrúhajte najemno a premiešajte
s listami listových šalátov. Z 1 ČL medu,
1 PL citrónovej šťavy a 2 ČL olivového oleja si
pripravte dresing, ktorým tesne pred podávaním
pokvapkajte šalát.

Hrsť mandlí (alebo
iných orechov, napríklad
vlašských) jedzte spolu so
surovou zeleninou – uhorkou,
listovým šalátom alebo paprikou
v ľubovoľnom množstve.

Recept

VEČERA
Losos na grile + teplý špenátový šalát s rajčinami

Dva tenké plátky lososa umyte pod studenou vodou, osušte, jemne osoľte a okoreňte
čiernym korením. Položte na papier na pečenie do vyhriatej trúby a grilujte cca 20
minút na 190 stupňoch. Po dopečení dochuťte niekoľkými kvapkami citrónovej
šťavy.
3 šálky listového špenátu krátko poduste na malom množstve repkového oleja, spolu
s cherry rajčinami, nakrájanými na polovice a s lisovaným strúčikom cesnaku..
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Raňajky
na 7 dní.
Raňajky by mali tvoriť
základ dňa. Naštartujú váš
metabolizmus a pomôžu vám
predísť maškrteniu počas
dňa, ku ktorému by vás hlad
časom dohnal. A preto vám
prinášame naše tipy na
raňajky na 7 dní v týždni.
A každý deň inak...
Rýchlo, pestro, chutne
a zdravo.

Pondelok

Tipy
a inšp
irá
pre vá cia
s...

Utorok

Ovocné raňajky

V týchto chladných dňoch nám ulahodí
niečo teplé do žalúdka. Teplé raňajky pôsobia
harmonizujúco na našu psychiku, ale aj na žalúdok.
Z pohľadu tradičnej čínskej medicíny či ajurvédy,
sú to ideálne raňajky, ktorými by sme mali začínať
deň. Stavme na teplé, výdatné kaše. Na výber máme
mnoho typov – napríklad pohánkovú, ovsenú,
amarantovú, pšenovú, špaldovú alebo kašu z qionoy.
My sme si dnes pre vás vybrali ovsenú kašu.

Začnite týždeň ovocne..

Naštartujte sa pomarančovým
džúsom – napríklad odšťaveným
z pomarančov a jedného citróna. Džús
si rozrieďte s vodou a pomaly popíjajte.
Napríklad, kým pôjdete do práce.
Po tejto vitamínovej bombe
si doprajte OVOCNÝ ŠALÁT
z ovocia, ktoré preferujete..
Šalát si posypte orechmi,
porcia by mala mať veľkosť
vašej hrste.

Harmonizujúce, teplé raňajky

BILLA
Pomarančový
džús

Aký zmysel má tuk v podobe
orechov na ovocí?
Vitamíny A,D,E,K sú rozpustné v tukoch a keď už sme
sa rozhodli pre takúto vitamínovú bombu, tak nech si
naše telo z toho vezme naozaj čo najviac. Alebo si šalát
posypte strúhaným kokosom, či CHIA semienkami.
Môžete si ho zobrať do práce, je veľmi jednoduchý na
prípravu a nemusíte pri jeho príprave veľa rozmýšľať.

Niekto takéto raňajky preferuje aj každý deň.
A pre tých ostatných, čo to chcú mať pestrejšie
ideme kombinovať ďalej...

Ovsená kaša s javorovým sirupom a ovocím
Teplá ovsená kaša s medom, obložená čerstvým
ovocím a posypaná granolou.
Potrebujeme:
z 1 šálka ovsených
vločiek
z 1 polievková lyžica
medu
z ovocie podľa
chuti (najlepšie
bobuľovité ovocie,
ale aj jablko,
banán, broskyňa...)
z granola alebo
orechy na
posypanie
z 1 PL strúhaného
kokosu
z cca 1,5-2 šálky
vody
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Postup:
1. Vodu v hrnci privedieme do
varu.
2. Keď voda zovrie, pridáme
ovsené vločky.
3. Vločky necháme variť cca
12-15 minút za občasného
miešania, kým nedosiahnu
konzistenciu, ktorá vám
vyhovuje.
4. Navrch poukladáme vybrané
ovocie.
5. Kašu polejeme kokosom,
medom (alebo javorovým
sirupom).
6. Na záver posypeme granolou
alebo orechmi.

Streda

Keď snívaš o pečive

Pre tých, čo si bez pečiva nevedia
predstaviť život. Ani nemusia. Dá sa zvoliť kvalitné
pečivo, s kvalitnými ingredienciami. O to nám predsa
ide. Neuspokojte sa s bielym rožkom. Jedine, že to
nejde inak. A nevyhovárajte sa! Vyrobte si vlastnú
nátierku. Možností je naozaj veľa.
Kombináciu sacharidov, bielkovín a tukov
v jednom dosiahnete napríklad:
Kvalitným kváskovým chlebom
s domácou nátierkou typu:
avokádo + tuniak. Veľmi vhodné
sú takéto raňajky po športovej
aktivite, ktorú ste ráno
absolvovali.

Štvrtok

Bielkovinové raňajky

Kvalitný biely jogurt v kombinácii s chia
alebo pomletým, ľanovým semienkom, banánom
alebo malou hrsťou granoly, je skvelou voľbou pre
tých, ktorí ráno športujú.

Piatok

Pondelkové raňajky

Zopakujte si pondelkové raňajky
a ukončite týždeň ovocne. Ovocie si dajte podľa vašej
preferencie. Nezabudnite na hrsť orechov alebo si
posypte šalát konopným či tekvicovým semienkom.

Po športovej aktivite
raňajky ako stvorené.
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Sobota

Silné a výživné
raňajky

Ak máte za sebou ranný tréning,
tak si to užite o to viac. Či to bude
praženica, hemendex alebo
omeleta, do toho. Pripravte si ich
na kvalitnom tuku, primiešajte
špenát a cibuľku, prípadne syr
alebo kvalitnú šunku.

Užite si poriadnu nálož
bielkovín a tukov
so špenátom.

Nedeľa

Lenivé, mlsné
a cheat raňajky

Celý týždeň ste držali disciplínu
a makali ste, nie len v práci, ale aj
na sebe v posilňovni? Nedeľa patrí
vám. Nie je hádam nič lepšie ako
osláviť víkend dlhými, mlsnými,
neskorými raňajkami v pyžame.
Doprajte si cheat day a dajte
si dnes to, čo by ste si bežne
nedopriali.

Urobte si palacinky, lievance,
niečo, čo fakt zbožňujete ale
bežne si nedoprajete.

Napríklad

BILLA BIO
Tvaroh
odtučnený

NETUČNÉ ŠPALDOVÉ PALACINKY.

1. Do veľkej misy
preosejeme 200
g špaldovej múky
s malou štipkou soli.
2. V miske rozšľaháme
tri vajcia s 250 ml
mlieka a zapracujeme
do múky.
3. Necháme 15 minút
odstáť a ak treba,
upravíme hustotu
podľa potreby – múkou
alebo mliekom.

4. Hneď ako cesto dosiahne
konzistenciu smotany,
necháme ho ešte nejakých
20 minút odpočinúť.
5. Palacinkovú panvicu alebo
panvicu s nepriľnavým
dnom zľahka potrieme
rastlinným olejom,
rozpálime, naberačkou
nalejeme cesto, rozlejeme
ho (môžeme si pomôcť
špachtľou) a upečieme
z oboch strán.
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Recept

6. Pri ďalších palacinkách
potrieme dno len
v prípade, že sa začínajú
pripaľovať.
7. V prvej chvíli síce netučné
palacinky vyzerajú ako
suchý papier, to je však
v poriadku, po chvíli
odpočinku zvláčnejú.
8. Ozdobíme tým, na čo máme
chuť. My odporúčame
javorový sirup, tvaroh
a ovocie.

NA VAŠOM ZDRAVÍ

nám záleží!

Viac dobrých rád a receptov nájdete aj v špeciálnych
publikáciách, ktorých je BILLA hrdým partnerom.

Viac
ako
200
RECEPTOV
PRE DETI OD 6 MESIACOV
DO 2 ROKOV, SCHVÁLENÝCH
ODBORNÍKMI

DOPRAJTE
SVOJMU TELU

starostlivost'
– 280 STRÁN TIPOV NA CESTE
ZA ZDRAVOU ŠTÍHLOSŤOU

NOVINKA
AK MÁTE VY ALEBO VAŠE DETI

PROBLÉM
S HISTAMÍNOVOU
INTOLERANCIOU,

máme
pre vás tip

NA ÚŽASNÚ POMÔCKU, KNIHU,
KTOREJ VYDANIE TIEŽ PODPORILA BILLA.

OBJEDNÁVAJTE NA:
www.mamaaja.sk/objednavka
Pripravil: ORBIS IN, s.r.o.,
redakcia časopisu MAMA a ja, redakcia časopisu FIT Štýl

TIPY
NA ĎALŠIE

e-booky

NA WWW.BILLA.SK:

Potraviny v potravinovej skrinke či komore
Strukoviny ako cícer
šošovica, fazuľa
BILLA
Fazuľa Adzuki

Keďže sa pomerne dlho
pripravujú (s výnimkou
červenej šošovice),
odporúčame uvariť väčšie
množstvo a po porciách
uskladniť v mrazničke.
Ak ste pohodlní, majte
k dispozícii aspoň cícer
či fazuľu v konzerve (ale
nekonzervované potraviny sú
určite zdravšie i lepšie chutia).

Huby ako shitake, hliva alebo šampiňóny
Sú dobré, chuťovo výrazné, nemajú takmer žiadne
kalórie a s troškou napr. quinoy alebo kuskusu vám
perfektne naplnia žalúdok. Shitake sa tiež dlhšie varia,
preto pre nich platí to isté, čo pre strukoviny, ideálne je
mať ich vopred uvarené a odložené v mrazničke.

Orechy ako nelúpané mandle, vlašské
a pistácie (nepražené, nesolené)
Orechy sú veľmi zdravé, obsahujú množstvo
vitamínov a ak ich budeme jesť v správnom
množstve, pomôžu nám chudnúť. Aké je to správne
množstvo? Jedna hrsť orechov denne. Ideálne je
naporciovať ich vopred, pretože ak ich človek začne
jesť, veľakrát neprestane, kým nezmiznú. Takúto
jednu porciu spolu s kusom ovocia je výborné zobrať
so sebou k olovrantu do práce a uvidíte, že neprídete
domov hladní ako vlci a nezačnete „bieliť“ celú
chladničku.

Ovocie
Ovocie ako napríklad jablká, citrusové plody, banány či
sezónne bobuľovité ovocie (jahody, maliny, čučoriedky,
černice, egreše...) obsahuje veľa vitamínov a vlákninu
a – áno, je vhodné aj počas chudnutia v množstve 1 až
2 kusy denne alebo hrsť až dve bobúľ.
Avokádo... Aj keď sa to nezdá, patrí medzi ovocie.
Je chutné a veľmi výživné, môžete ho použiť
miesto masla alebo nátierok či pridať do šalátu.
Môžeme ho dochutiť cesnakom, cibuľou, rôznymi
koreninami a bylinkami. Chutné je aj v kombinácii so
syrom, paradajkami, tofu, rybou a krevetami, ale aj
pomarančmi či mangom.

Obilniny –
celozrnná
ryža, pohánka,
amarant,
quinoa, bulgur,
ovsené vločky...
Tip: Rýchlu,
ľahkú a pritom
výdatnú večeru
môžete urobiť
z nakrájaného
avokáda, rajčín
a listového šalátu,
pridaním teplej
quinoy. Pokvapkajte
olivovým olejom
a citrónom.

BILLA
Pohánka

BILLA
Jasmínová
ryža

Kvalitný tuniak v konzerve
Je síce konzervovaný, ale ak máte v strave menej ako
2-3 porcie čerstvých rýb týždenne,
dajte si aspoň rybu v konzerve.
Dá sa z neho urobiť rýchly,
vynikajúci a veľmi sýty šalát.

BILLA Tuniak

Recept

na tuniakový šalát:
Uvaríme vajce natvrdo. Medzitým zmiešame listovú
zeleninu, tuniaka z konzervy, cherry rajčiny, cibuľu
a zelené olivy. Ozdobíme vajíčkom, nakrájaným na
štvrtiny. Dochutíme dresingom z olivového oleja,
horčice, vytlačeného citróna a čierneho korenia.

Kvalitné oleje – napr. panenský olivový,
repkový
Repkový olej je výborný aj na varenie, dusenie a pečenie,
olivový uprednostnite hlavne za studena do šalátov.

Nezabudnite na to, že pri chudnutí sa musí jesť.
Keď budete hladní, zjete oveľa viac a nebudú to
veľmi zdravé veci. Veríme, že s takýmito domácimi
zásobami sa vám váš denný jedálniček bude tvoriť
oveľa jednoduchšie a chudnutie pôjde oveľa ľahšie.
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