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Raňajky

ako základ dňa?
„Raňajky sú základ dňa.“
Počuli sme to snáď všetci od
svojich rodičov aj prarodičov.
Majú pravdu alebo sa
zaobídeme aj bez nich? A aké
sú tie najlepšie raňajky pre
nás?
Raňajky delia ľudí na dva protichodné
tábory. Kým prvá skupina si nevie bez
raňajok predstaviť svoj deň, druhá má
k rannému jedeniu doslova odpor. Mnohé
odborné vyjadrenia, žiaľ častokrát
vytrhnuté z kontextu, ich v tomto
presvedčení ešte viac podporujú. Dočítate
sa, že bez raňajok sa nedá fungovať, ich
vynechanie vám spomalí metabolizmus
a priberáte. Druhá strana tvrdí, že raňajky
vôbec nie sú dôležité a neraňajkovanie
môže byť dokonca prospešné – schudnete,
omladnete atď.
Našťastie, dnes máme k dispozícii množstvo štúdií a na základe nich väčšina odborníkov na výživu hovorí: „Ak chcete raňajkovať, raňajkujte. Ak nechcete raňajkovať, neraňajkujte. Každý, nech sa riadi tým,
ako mu vyhovuje. Iba počúvajte svoje telo.“
Jednoducho, čo sedí jednému, nemusí sedieť vám, každý sme jedinečný.

Oveľa dôležitejšie, ako to, či raňajkujete, je to,
koľko a čoho zjete počas celého dňa. Príjem
verzus výdaj energie počas celého dňa – to
je, o čo skutočne ide. Ak budete raňajkovať,
na obed a večeru si pravdepodobne dáte
menšie porcie. Ak raňajky vynecháte, telo si
pravdepodobne vypýta sýtejší obed, večeru
alebo bude chcieť aj olovrant a druhú večeru. To je v poriadku – ak si zachováte správnu energetickú bilanciu počas dňa – telu je
totiž úplne jedno, či ste kalórie prijali o 7.00
ráno alebo o 19.00 večer.
Ak ale chcete raňajkovať, tak potom, samozrejme, je ideálne raňajkovať zdravo.

Čo majú obsahovať

zdravé raňajky?

Hodnota raňajok by mala predstavovať asi
pätinu až štvrtinu z celodenného energetického príjmu.
Raňajky by mala byť nutrične vyvážené a obsahovať všetko, čo vaše telo potrebuje. To
znamená - bielkoviny, polysacharidy, zdravé
tuky, vlákninu, vitamíny a minerály.
Sladké alebo slané raňajky? Záleží iba na
vašich preferenciách, z oboch variantov sa
dajú vymyslieť veľmi chutné a zdravé raňajky.

Ktoré potraviny
sú vhodné

na zdravé raňajky?
z
z

z
z

z

z

z

z

z
z

z

TVAROH – obsahuje veľa
bielkovín
SKYR ALEBO GRÉCKY
JOGURT (s nižším obsahom
tuku) – obsahujú veľa
bielkovín, vápnik a málo tuku
COTTAGE CHEESE – rovnako
bohatý na proteín a vápnik
VAJCIA – patria medzi najviac
sýte potraviny a obsahujú
veľmi vyvážený pomer živín
TUNIAK VO VLASTNEJ
ŠŤAVE – mäso, plné bielkovín
a omega3-mastných kyselín
OVSENÉ VLOČKY – obsahujú
veľa vlákniny a zasýtia tak
na dlhú dobu, v bežnej porcii
nemajú veľa kalórií
PSEUDOBILNINY (pohánka,
quinoa, proso, amarant) –
podobne ako ovsené vločky
ORECHY – rýchlo a na
dlhšie zasýtia, len si ustrážte
množstvo
SEMIAČKA – podobne ako
orechy
AVOKÁDO – veľmi sýte, je
zdrojom zdravých tukov,
vitamínu E či draslíka, ale
pozor na množstvo
OVOCIE – napr. 1 banán alebo
hrsť-dve bobuľovitého ovocia

Nudí vás každý deň jesť to isté, prípadne robiť vo svojom raňajkovom
menu len malé obmeny? Väčšina
z nás ráno nemá čas venovať sa
ráno príprave jedál. Niekedy je preto dobré myslieť dopredu a prípadne si kvalitné raňajky pripraviť vopred. V pokoji si ich potom môžete
vychutnať aj po príchode do práce.

Vyskúšajte
naše recepty!
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ŠKORICOVÁ
OVSENÁ KAŠA

POSTUP:
Vločky v menšom hrnci zmiešajte so
škoricou, vodou a mliekom a varte,
kým kaša zhustne, alebo vložte v miske
do mikrovlnky na 90 sekúnd. Teplú

kašu ozdobte jablkom a banánom
nakrájanými na plátky, poukladajte na
ňu čučoriedky, orechy a pokvapkajte
lyžičkou medu.

s ovocím
a mandľami
PORCIE:

1

VOŇAVÁ OVSENÁ KAŠA
JE JEDNODUCHO VOĽBA,
KTOROU NEPOKAZÍTE
ŽIADNE RÁNO. DOPRAJTE SI
JU ASPOŇ RAZ DO TÝŽDŇA.
z 60 g ovsených
vločiek
z 60 ml vody
z 60 ml mlieka
z ½ jablka
z 1/4 banánu

Clever
ovsené vločky

z hrsť
čučoriedok
z 2 ČL škorice
z 1 ČL medu
z 1/2 hrste
mandlí

RYŽOVÁ KAŠA

s jahodami
PORCIE:

2-3

JAHODOVÁ, PRIRODZENE SLADKÁ, JEMNÁ
KAŠA Z RYŽE JE PRÍJEMNÝM
OSVIEŽENÍM, AK MÁTE RADI
TEPLÉ RAŇAJKY.

BILLA
mlieko

z
z
z
z
z
z
z
z

100 g ryže guľatozrnnej
200 ml mlieka
1 ČL chia semienok
1 ČL masla
2 PL kokosového cukru
200 ml vody
100 g čerstvých jahôd
mäta

POSTUP:
Ryžu si 2 - 3 krát premyte vo vode a zlejte
vodu. Dajte do hrnca a zalejte horúcou
vodou, varte, kým je al dente (na skus). Potom
zalejte mliekom a pridajte lyžičku masla
a chia semienka a varte do zmäknutia. Podľa
chuti oslaďte kokosovým cukrom.
Vylejte do misky, ozdobte jahodami,
lístkami mäty a podávajte. Dobrú chuť.
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SKYR S GRANOLOU,

pufovanou quinoou a malinami
PORCIE:

1

SKYR, ISLANDSKÝ
JOGURT SI ZÍSKAL
V POSLEDNÝCH
ROKOCH CELOSVETOVÚ
POPULARITU VĎAKA
SVOJMU ZLOŽENIU.
MÁ VÝRAZNE VIAC
BIELKOVÍN AKO BEŽNÝ
JOGURT, OBSAHUJE
VEĽA VÁPNIKA
A TAKMER ŽIADEN
TUK.

z 1 biely skyr
z hrsť granole
z hrsť pufovanej
quinoe
z 2 hrste malín

POSTUP:
V sklenenom pohári
postupne navrstvite
pufovanú quinou, hrsť
malín, skyr a granolu. Na
vrch dajte druhú hrsť
malín.

BILLA skyr
s vanilkou

AKO PRIPRAVIŤ DOMÁCU PUFOVANÚ (NAFÚKNUTÚ) QUINOU?
Čas prípravy: cca 1 hodina
Nevarenú quinou dôkladne opláchnite pod horúcou vodou. Quinou
rovnomerne rozprestrite na nemastený plech s papierom na pečenie
a vložte do rúry na najnižšiu teplotu, aby pri otvorených dverách trúby
vyschla. Vytiahnite z rúry, keď je suchá, približne za 30 minút.
Usušenú quinou po malých dávkach preložte na panvicu, nastavte na stredný
stupeň varenia. Po čase budete počuť praskavý vzduch ako pri príprave
pukancov.
Občas premiešajte, aby sa quinoa neprilepila. Nafúknutá quinoa je pripravená,
keď sa praskavý zvuk spomalí, podobne ako keď robíte pukance.
Pufovanú quinou si môžete uložiť vo vzduchotesnej nádobe pre ďalšie
použitie, vydrží niekoľko týždňov.
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SLADKÁ, CHUTNÁ, VÝŽIVNÁ.
IDEÁLNA NA UPRŠANÉ RÁNA
ALEBO KEĎ SI JEDNODUCHO
MUSÍTE OSLADIŤ ŽIVOT.

Čokoládová

PŠENOVÁ
KAŠA

1,5 šálky pšena
4 šálky rastlinného mlieka
štipka soli
2 PL medu
1 najemno postrúhané jablko
4 tabuľky kvalitnej horkej
čokolády
z orechy podľa výberu: napr.
lieskové orechy a pár plátkov
mandlí
z višne
z
z
z
z
z
z

s višňami
PORCIE:

2

POSTUP:
Pšeno prepláchnite vriacou vodou
a sceďte. Dajte do hrnca, zalejte
mliekom, pridajte štipku soli.
Varte 15 minút, občas premiešajte.
Odstavte z ohňa, zakryte
pokrievkou a nechajte dôjsť ešte
cca 15 minút.

BILLA BIO
sójový nápoj

Rozdeľte do misiek a ozdobte
nastrúhanou čokoládou,
vykôstkovanými polovicami višní
a orechmi.

Ovocný

SMOOTHIE BOWL
PORCIE:

1

z 1 vopred zamrazený
banán, nakrájaný na
plátky
z 10 malín
z 1/2 šálky čučoriedok,
čerstvé alebo mrazené
z 3/4 šálky mlieka alebo
rastlinného mlieka

BOBULE, JOGURT
A ĎALŠIE SUROVINY SA
SPÁJAJÚ DO ZDRAVÝCH,
RASTLINNÝCH RAŇAJOK,
KTORÉ SPRÁVNE
NAŠTARTUJÚ VÁŠ DEŇ.
NAUČTE SA, AKO SI
PRIPRAVIŤ SMOOTHIE
MISU EŠTE DNES!

NA VRCH NA POLEVU:
z napr. strúhaný kokos,
semiačka chia, čerstvé
ovocie, granola, orechy
atď.
OVOCIE NA POLEVU:
z napr. čerstvý banán,
maliny alebo podľa
vlastného výberu

POSTUP:
V mixéri skombinujte všetky ingrediencie okrem tých,
čo sú určené na vrch polevy. Zmixujte do tekutého pyré
a nalejte do misy. Navrch dajte podľa vlastného výberu
čerstvé ovocie, kokos, semiačka chia alebo iné vaše
obľúbené prísady.
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OVSENÉ
SUŠIENKY

so škoricou

PORCIE:
CCA
SUŠIENOK

24

DOMA PRIPRAVENÉ OVSENÉ
SUŠIENKY SÚ SKVELOU
POCHÚŤKOU PRE MALÝCH AJ
VEĽKÝCH. UPEČENÉ COOKIES VÁM
VYDRŽIA ASI TÝŽDEŇ (MYSLÍME
VŠAK, ŽE SKÔR NEVYDRŽIA J),
MÔŽETE ICH PODÁVAŤ AJ AKO
MALÉ OBČERSTVENIE – NA
DESIATU ČI OLOVRANT.

z 1 šálka masla,
izbovej teploty
z 1,5 šálky hnedého
trstinového cukru
z 2 vajcia
z 1 čajová lyžička
vanilkového
extraktu
z 2 šálky hladkej
špaldovej múky
z 1 lyžička sódy
bikarbóny
z 1 lyžička soli
z 1 ½ čajovej lyžičky
mletej škorice
z 3 šálky ovsenných
vločiek na rýchle
varenie

POSTUP:

V miske zmiešajte maslo a cukor. Do zmesi po jednom
zašľahajte vajcia, potom pridajte vanilku. Skombinujte
múku, sódu bikarbónu, soľ a škoricu a všetko vmiešajte do
krémovej zmesi. Primiešajte ovsené vločky. Prikryte a cesto
zachlaďte najmenej na jednu hodinu.
Rúru predhrejte na 190 °C. Plech pokryte papierom na
pečenie. Cesto vyvaľkajte na guľky orechovej veľkosti
a položte na plech cca 10 od seba. Každý koláčik zarovnajte
na malú placičku veľkou vidličkou namočenou v cukre.
Pečte 8 až 10 minút vo vyhriatej rúre. Sušienky nechajte na
plechu 5 minút vychladnúť a potom ich premiestnite, aby
úplne vychladli.

BILLA
trstinový
cukor

Na raňajky:
Podávajte
s jogurtom
a sezónnym
ovocím.
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BENEDIKTÍNSKE VAJÍČKO

s celozrnným toastom a avokádom
PORCIE:

PRIPRAVTE SI
KRÁĽOVSKÉ RAŇAJKY
PODĽA NÁŠHO RECEPTU
NA VÝNIMOČNÉ
PRÍLEŽITOSTI.

1

z 1 krajec celozrnného
chleba
z hrsť mladého špenátu
z 1 vajce
z 1/2 avokáda

z soľ
z mleté čierne korenie
(voliteľné)
z 4-5 PL octu (do
vody na varenie)

POSTUP:
Na suchej teflónovej panvici si opečte chlebík, cca minútu z každej strany. Do hrnca si
dajte vodu tak, aby bola do výšky cca 3 - 4 cm, pridajte soľ a ocot. Kým sa zohrieva
voda, avokádo zbavte šupky a nakrájajte pozdĺž na tenšie plátky. Keď voda
zovrie, stiahnite oheň tak, aby voda nevrela, iba hriala.
Ak nemáte špeciálne formičky na stratené (benediktínske) vajce, je
ideálne si pomôcť naberačkou, ktorú nechajte ponorenú vo vode, kým
nezačne bielok tuhnúť. Potom ho nechajte vo vode a môžete ešte trochu
po okrajoch zbierať, aby bol čo najviac konzistentný so žĺtkom.
Po 2 minútach si vajce otočte. Celková doba varenia by totiž nemala
presiahnuť 4 minúty, aby bol žĺtok tekutý. Takto pripravené vajíčko si
vyberte a schlaďte v studenej vode, aby tekutý žĺtok vnútri ďalej netuhol.

BILLA BIO
celozrnný chlieb
so slnečnicovými
semienkami

Na opečený toast poukladajte lístky špenátu, plátky avokáda, a položte naň
vajce, ktoré potom rozkrojte a nechajte žĺtok roztiecť, aby ním toast pekne
nasiakol. Podľa chuti si môžete toast dochutiť mletým čiernym korením, bylinkami, či
cherry rajčinami. Dobrú chuť!
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EXTRA
NADÝCHANÉ

mandľovo-ovocné
LIEVANCE
PORCIE:

4

MŇAM! TÚTO KOMBINÁCIU JE PRIAM NEMOŽNÉ SI
NEZAMILOVAŤ. JEMNUČKÉ, NADÝCHANÉ LIEVANCE
SPOLU SO ŠŤAVNATÝM OVOCÍM VYČARIA CELEJ
RODINE IDEÁLNY ZAČIATOK DŇA.
z 1 hrnček celozrnnej
špaldovej alebo ovsenej
múky
z 1 hrnček čerstvého
ovocia: jahody, maliny
čučoriedky, černice
z 2 PL mletých mandlí
z 2 PL bio brezového
cukru

z 3/4 hrnčeka gréckeho
jogurtu
z 6 PL mandľového mlieka
z 1 vajce
z 1 ČL mandľového
extraktu
z 1 ČL citrónovej šťavy
z 1/2 ČL prášku do pečiva
z 1/2 ČL sódy bikarbóny

POSTUP:
V malej miske zmiešajte múku, prášok do pečiva, jedlú
sódu, mleté mandle, cukor a citrónovú kôru. Odložte vedľa.
Vo veľkej mise zmiešajte jogurt a mlieko. Pridajte vajíčko
a mandľový extrakt a premiešajte, nech získate hladkú
hmotu. Následne zmiešajte mokré a suché prísady spolu.
Zohrejte panvicu na stredne vysoké teplo. Pečte cca ¼ šálky
cesta po dobu 2 minúty z jednej strany, alebo kým sa okraje
zjednotia a spodok je zlatistý, obráťte piecť na druhú stranu
na 1 minútu.
Cesto je tuhšie, je možné, že ho bude potrebné mierne
„utľapkať“ lyžicou, aby sa vytvoril lievanec. Ak by bolo príliš
husté, pridajte trochu mandľového mlieko po lyžičkách.
Podávajte s čerstvým ovocím. Dobrú chuť!
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OMELETA

plnená
špenátom
PORCIE:

1

VAJCIA SÚ JEDNOU
Z NAJZDRAVŠÍCH POTRAVÍN NA
RAŇAJKY A V KOMBINÁCII SO
ŠPENÁTOM A AVOKÁDOM SÚ PRIAM
VITAMÍNOVOU BOMBOU.

2-3 ks vajcia
hrsť čerstvého baby špenátu
30 g feta syru
2 polievkové lyžice masla alebo ghí
masla
z 1 ks jarná cibuľka
z 1/4 avokáda
z soľ, štipka čierneho korenia
z
z
z
z

NA DOCHUTENIE:

napr. tenké plátky uhorky, kešu orechy,
semienka

BILLA
podstielkové
vajcia
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POSTUP:
Na kvalitnú panvicu dajte maslo
a orestujte nadrobno nakrájanú
jarnú cibuľku, prehrejte. Vajcia si
vidličkou rozšľahajte, pridajte štipku
soli a mleté čierne korenie podľa chuti.
Rozšľahanými vajcami zalejte cibuľku
na panvici. Keď vajcia začínajú zospodu
tuhnúť, vareškou omeletu poštuchajte
– omeleta bude oveľa nadýchanejšia
a šťavnatá. Keď je omeleta ešte polotuhá,
pridajte na ňu umyté, osušené listy
špenátu (môžete ich aj nakrájať) a feta
syr.
Panvicu prikryte pokrievkou, na
miernom stupni omeletu dopečte, trvá to
iba chvíľu, aby nebola suchá, ale ostala
vláčna a šťavnatá.
Omeletu obložte čerstvou zeleninou
– napríklad avokádom a uhorkou,
prípadne ozdobte semienkami a orechmi.
Podávať môžete takto samotné alebo
s kváskovým pečivom.

Paradajková

NÁTIERKA
PORCIE:

1

UROBTE SI PARADAJKOVÚ NÁTIERKU UŽ CEZ
VÍKEND A MÔŽETE JU VYCHUTNÁVAŤ PO CELÝ
TÝŽDEŇ. USKLADNENÁ V CHLADNIČKE VYDRŽÍ
AŽ 7 DNÍ. MÔŽETE SI JU RÁNO NATRIEŤ NA
CHLEBÍK, ALE VÝBORNE DOPLNÍ AJ GRILOVANÚ
RYBU, KURA ALEBO STEAK. MÔŽETE JU TIEŽ
VMIEŠAŤ DO CESTOVÍN A UŽ LEN PRIDAŤ
BAZALKU A STRÚHANÝ PARMEZÁN.
z 300 g dobre
vyzretých cherry
paradajok
z hrsť sušených
paradajok
z 100 g strúhaného
Grana Padano
z 200 g syru typu
žervé

z ½ lyžice tymiánu,
najemno nakrájaný
z ½ lyžice rozmarínu,
najemno
nakrájaného
z ¼ lyžičky soli
z ¼ lyžičky čerstvo
mletého čierneho
korenia

POSTUP:
Trúbu predhrejte na 230 °C. Paradajky
umyte, osušte a vložte do pekáča, vystlaného
papierom na pečenie. Pečte tak dlho,
kým nezačnú púšťať šťavu a ich šupka
nezhnedne, asi 7-9 minút. Paradajky nechajte
vychladnúť na izbovú teplotu.

BILLA Grana
Padano

Do mixéru vložte pečené a sušené paradajky,
bylinky, soľ a korenie. Zmes rozmixujte, ale nie úplne
dohladka. Potom pridajte syr typu žervé a strúhaný
syr. Mixujte ešte pol minúty, alebo pokým nebude
nátierka hladká. Hotovú nátierku natrite na svoje
obľúbené pečivo a ozdobte podľa chuti: šunkou,
zeleninou či vajíčkom.
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Zelený

SMOOTHIE BOWL
PORCIE:

z 1/2 zrelého avokáda
z 2 banány, vopred
nakrájané na plátky
a zmrazené
z 1 šálka čerstvých
alebo mrazených
rozmixovaných
čučoriedok alebo
iných bobúľ
z 2 veľké hrste
špenátových listov
z 1 malá hrsť kelu
z 1,5 šálky rastlinného
nemliečneho mlieka

2

z 1 polievková lyžica
ľanových semienok
z 2 lyžice soleného
krémového
mandľového alebo
arašidového masla
(voliteľné)
Na vrch na polevu:
napr. plátky mandlí,
slnečnicové a chia
semienka
Ovocie na polevu:
napr. čučoriedky alebo
podľa vlastného výberu

POSTUP:
V mixéri skombinujte všetky ingrediencie okrem tých,
čo sú určené na vrch polevy. Zmixujte do tekutého pyré
a nalejte do misy. Navrch dajte podľa vlastného výberu
čerstvé ovocie, plátky mandlí, semiačka chia alebo iné
vaše obľúbené prísady.

Banánový

CHLEBÍK
PORCIE:

6

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

3 zrelé banány
200 g hladkej múky
200 g špaldovej múky
3 PL mlieka
150 ml rastlinného oleja
2 vajcia
1 vanilkový cukor
2 ČL prášku do pečiva
250 g hnedého cukru
maslo na vymazanie
formy na pečenie

RAŇAJKOVÁ OBLOHA
(pre 1 osobu):
z 100 g gréckeho jogurtu
z hrsť čerstvého bobuľovitého
ovocia: čučoriedky, jahody,
maliny...
z malá hrsť mandľových
lupienkov

POSTUP:
Banány roztlačte vidličkou.
Olej premiešajte s cukrom
a vanilkovým cukrom. Pridajte
2 vajcia a roztlačené banány, dobre
premiešajte. Postupne primiešavajte
mlieko.
V múke rozmiešajte prášok do pečiva
a pridávajte ju po častiach.
Obdĺžnikovú, vyššiu formu na
pečenie potrite maslom a vysypte
múkou, na dno formy poukladajte
tenké plátky banánu, cesto
nalejte do formy a pečte
v rúre vyhriatej na 180 °C
55 minút.

BILLA BIO
špaldová
múka
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Na raňajky si dajte
2 plátky banánového
chlebíka, polejte jogurtom
a posypte mandľovými
lupienkami a bobuľovitým
ovocím.

NA VAŠOM ZDRAVÍ

nám záleží!

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

Ako
posilníte
VAŠU IMUNITU?
RADY + TIPY + 14 DŇOVÝ JEDÁLNIČEK

DOPRAJTE
SVOJMU TELU

starostlivost'
– 280 STRÁN TIPOV NA CESTE
ZA ZDRAVOU ŠTÍHLOSŤOU

Viac
ako
200
RECEPTOV

PRE DETI OD 6 MESIACOV DO 2 ROKOV,
SCHVÁLENÝCH ODBORNÍKMI

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:

