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Tak ako teda

– PRIBERÁ SA
Z CESTOVÍN alebo
NIE?

Opýtali sme sa výživovej odborníčky
Ing. Michaely Korpášovej zo
spoločnosti NUTRIADAPT: „Pribrať
môžete z akéhokoľvek jedla,
pokiaľ sa ním budete prejedať
alebo jesť často a veľké porcie.
Preto sa hovorí, všetko s mierou.
Ak teda budete jesť aj cestoviny
s mierou, určite z nich nepriberiete.
Odporúčam sa ale riadiť ďalšími
radami popísanými v texte, aby
ste si zaistili správnu formu
konzumácie cestovín. Na trhu
dnes dostať dokonca bielkovinové,
strukovinové cestoviny, ktoré
majú nižší obsah sacharidov a pre
niekoho sú jasnou voľbou. Niektorí
ľudia totiž rátajú svoj kalorický
príjem denno-denne a pre nich je
takýto výrobok doslova obohatením
jedálnička o vynechanú skupinu
potravín, keďže klasické cestoviny
by si dopriali veľmi sporadicky, ak
vôbec. Pre ostatných bielkovinové
cestoviny
nie
sú
témou
a uprednostnia klasické.“

Vaječné, bezvaječné,
semolinové, celozrnné,
ryžové, strukovinové
a mnohé ďalšie. Na tanieri
hrajú rôznymi farbami. Je
ich pravidelná konzumácia
príčinou zvyšovania čísiel
na váhe? Ako ich správne
variť a s čím ich podávať,
aby z nich malo naše telo čo
najväčší úžitok?

CELOZRNNÉ,
GRAHAMOVÉ –

opäť top?

Cestoviny by mali obsahovať čo najvyšší
podiel vlákniny (4,5 – 5 g vlákniny na 100
g cestovín). Vyšší podiel vlákniny majú

celozrnné cestoviny, a tak im dávajte
prednosť pred cestovinami z bielej
múky. Tým pádom nás zasýtia na dlhšiu
dobu (v správnej kombinácii s vhodnými
potravinami určite) a nebudeme hladom
nútení jesť rýchlo ďalšiu porciu niečoho
iného. V obchodoch bežne dostanete
kúpiť celozrnné cestoviny z tvrdej
pšenice - semolinové, celozrnné špaldové
cestoviny či grahamové cestoviny.
Pozor, hľadajte bezvaječné cestoviny.
Pri týchto druhoch budete mať istotu,
že ide o cestovinu tvorenú komplexnými
sacharidmi (celozrnná múka) spolu
s bielkovinami, vitamínmi a minerálnymi
látkami. Kvalitu cestovín spoznáme
nielen podľa zloženia na obale (čo je
primárna informácia), ale aj vďaka
sekundárnej informácii, ktorú nám
„poskytnú“ cestoviny. Po uvarení sa
totiž nelepia ako tie z bielej múky,
majú hutnejšiu, kompaktnejšiu textúru
a nerozvaria sa rýchlo.
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CESTOVINY Z RÔZNYCH

druhov múk

Častou otázkou klientov sú amarantové,
pohánkové a iné cestoviny. Nemajú totiž
v názve celozrnné, ale názov amarant,
pohánka... (ako jedna z naj obilnín), čo
evokuje, že ide o zdravú potravinu.
V takomto prípade je nutné pozrieť sa na
zloženie, aká je hlavná zložka cestoviny.
Často je to klasická biela pšeničná múka
a amarant či pohánka sú zastúpené iba
v malom percente, a tým pádom tieto
cestoviny nie sú ideálnou voľbou.

GLYKEMICKÝ INDEX

cestovín

Glykemický index cestovín ovplyvňuje dĺžka
varenia.

„Preto sa cestoviny majú variť na spôsob
„al dente“, teda na zahryznutie sú trošku
tvrdšie a nie úplne mäkké, rozvarené. Takéto
cestoviny majú nižší glykemický index,“
hovorí Michaela Korpášová: „Okrem iného
je dôležité aj to, aké cestoviny jete, či sú
celozrnné alebo vyrobené z klasickej bielej
múky. Práve tie celozrnné plus grahamové
sú vhodnejšie na konzumáciu aj pre nižší
glykemický index v porovnaní s klasickými
cestovinami. Každé jedlo, ktoré je rozvarené,
má zároveň vyšší glykemický index, neplatí to
iba pri cestovinách, ale aj pri ryži, zemiakoch
a pod. A v neposlednom rade zohráva dôležitú
úlohu aj to, s čím ich podávame. Kombinujte
ich s kvalitnými tukmi a bielkovinami.“

Omáčky K CESTOVINÁM
Aké omáčky teda pridať k cestovinám, aby boli
naozaj zdravé?

„Ako som spomínala, cestoviny je vhodné
kombinovať s kvalitnými tukmi. Napríklad
môžete použiť kombináciu uvarených al
dente cestovín s kvalitným olivovým olejom.
Stačí osmažiť trošku cesnak, pridať môžete
aj čili papričku, ak máte radi pikantné jedlo
a zmiešať priamo na panvici s cestovinami –
tie predtým v žiadnom prípade nepreplachujte
pod studenou tečúcou vodou“, radí Michaela
Korpášová: „Osobne rada pridám aj cherry
paradajky, čerstvú petržlenovú vňať
nasekanú najemno a na tanieri primiešam
pesto, prípadne posypem posekanými
orieškami či parmezánom.“

Ako vylepšiť KLASICKÚ OMÁČKU
Nepoužívajte na prípravu omáčky nekvalitný
kečup, ktorý obsahuje veľa cukru, resp. je
sladený umelými sladidlami, plný dochucovadiel
a konzervantov. Siahnite radšej po kvalitných
pasírovaných či čerstvých paradajkách.
Rôzne syrové omáčky nepripravujte z tučných
syrov, tavených syrov a syrov v črievku,
nepoužívajte príliš veľa smotany na varenie.
Pri varení detských obľúbených kombinácií
s kečupom alebo párkom zameňte radšej
údeniny za kvalitné chudé mäso a kečup (pokiaľ
nie je domáci) za pasírované paradajky, aby
ste znížili prísun údenín, soli, konzervantov
a podobne. Ak ich už chcete robiť, kúpte aspoň
tie druhy s čo najvyšším podielom mäsa.
Vyskúšajte omáčky nezahusťovať, ale použiť pri
príprave zeleninu a jej rozmixovaním zahustite
omáčku.
Nezabúdajte, že cestoviny majú vyššiu energetickú hodnotu, a preto ich konzumujte hlavne na
obed.

Úplne jednoduchá kombinácia, vďaka ktorej
je vidno, že cestoviny nepotrebujú poriadnu
dávku redšej či hustejšej (často kečupovej)
omáčky. Pri kombinácii s bielkovinami
sa nebojte využiť bielkoviny rastlinného
i živočíšneho pôvodu. Také cestoviny
s tempehom, cícerom, kvalitným chudým
mäsom či lososom sú naozaj výborné, ale
nedajte košom ani cestovinám so zeleninou
a parmezánom. Pozor, nemáme na mysli
kombináciu bielkoviny v podobe energetickej
bomby syrovej omáčky z tavených syrov
v črievku, v ktorej budú plávať cestoviny.
Bohužiaľ, stále veľa ľudí konzumuje cestoviny
na tento spôsob – zaliať ich omáčkou, aby v nej
cestoviny plávali.
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oláč
inový k
Cestov kom štýle
s
v talian

Zeleninové

POSTUP:

LASAGNE

1.

Rúru vyhrejte na 200°
C. Dva veľké plechy na
pečenie zľahka naolejujte
a pridajte papriku, cuketu
a baklažán. Podlejte
olivovým olejom, dobre
okoreňte a potom restujte
cca 25 minút, kým
zelenina nezhnedne.

2.

Medzitým si pripravte
paradajkovú omáčku
z čerstvých paradajok.
Oblanšírujte ich cca
minútu – dve v horúcej
vode, keď sa začnú šúpať,
vložte ich do studenej
vody a odstráňte šupku.
Pridajte rozdrvený
cesnak, osoľte, okoreňte.
Rozmixujte. Alebo použite
paradajkový pretlak,
ktorý tiež ochutíte.

4 PORCIE
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

400 g čerstvých plátov lasagne
3 červené papriky, nakrájané na veľké kúsky
2 cukety, nakrájané na kolieska
2 baklažány, nakrájané na polcentrimetrové plátky
140 g guľôčkovej mozzarelly (alebo vegetariánskej
alternatívy)
500 g veľkých paradajok alebo
paradajkový pretlak
hrsť cherry paradajok,
rozpolených
250 ml smotany na varenie
1 vajce
2 strúčiky cesnaku
BILLA lasagne
8 PL olivového oleja
soľ, čierne korenie
pár listov bazalky

3.

Pripravte si bielu omáčku
- premiešajte smotanu,
vajce, osoľte a okoreňte.
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4.

Rúru znížte na 180°
C. Plech vhodný na
pečenie vo veľkosti asi 30
x 20 cm zľahka naolejujte.
Na dno poukladajte
vrstvu baklažánov
a paprík, potom zalejte
tretinou paradajkovej
omáčky. Posypte vrstvou
plátkov lasagní a potom
pokvapkajte štvrtinou
ochutenej smotany.
Opakujte, kým nebudete
mať tri vrstvy cestovín.

5.

Na vrch naneste cukety
a zvyšnú štvrtinu bielej
omáčky, aby bol zakrytý
celý povrch. Pridajte
mozzarellu a cherry
paradajky. Pečte
45 minút, kým vrch
nezozlatne.

6.

Po dopečení ozdobte
bazalkou.

GNOCCHI S RESTOVANOU PANCETTOU,

špenátom, sušenými paradajkami a fazuľkou
2 PORCIE

Super
jednoduchý
a rýchly recept
s čerstvým
baby špenátom
a chrumkavými
ty.
kúskami pancet
za
i
as
ť
jes
e
Môžet
15 minút.

POSTUP:
z 250 g gnocchi – čerstvé
alebo mrazené
z 80 g balenej pancetty
(talianska slanina)
z 1 balenie baby špenátu
z cca 10 ks sušených
paradajok
z pár zelených fazuliek čerstvých alebo mrazených
z 1 PL olivového oleja
z 1 cibuľa (šalotka)
z 1 ČL vínneho octu
z soľ, korenie

BILLA
sušené
paradajky

1.

2.

Panvicu zohrejte na stredne vysokú
teplotu a pridajte olivový olej. Keď je
olej horúci, pridajte pancettu a varte
za občasného miešania, kým sa tuk
nerozpustí a chrumkavá pancetta
nevonia, asi 3 až 5 minút. Pancettu
preneste na misku vyloženú papierovými
utierkami a odložte.
Nakrájanú šalotku dajte na panvicu, kde
ste robili pancettu. Malo by na nej byť
dostatočné množstvo tuku na restovanie
šalotky. Znížte teplotu, aby ste podusili
šalotku bez toho, aby zhnedla.
3.
Do panvice so šalotkou
pridajte baby špenát, fazuľku
a sušené paradajky.Na panvicu
položte veko a nechajte chvíľu
podusiť.

4.

Medzitým si pripravte gnocchi. Ak
používate výrobok zakúpený v obchode,
uvarte ho podľa pokynov na obale.

5.

Kým sa gnocchi varia, do restovaného
špenátu pridajte trošku vínneho octu
a podľa chuti soľ a korenie.

6.

Uvarené gnocchi preneste na panvicu so
špenátom. Dobre premiešajte.

7.

Vezmite odloženú chrumkavú pancettu
a posypte ňou gnocchi. Porcie dajte na
taniere a posypte parmezánom.
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Lososovo-špenátové
FETUCCINE
4-5 PORCIÍ
z 4 čerstvé filety z lososa bez
kože
z 250 g fetuccine alebo iný druh
cestovín
z 1 balenie baby špenátu
z 20 g masla
z 250 ml smotany na varenie
alebo rastlinnej smotany
z 100 g mascarpone
z 10 sušených paradajok,
scedených a nakrájaných na
kúsky
z 10 čerstvých listov bazalky,
nahrubo natrhaných
z 20 ks kapary (nemusí byť)
z 50 g zrelého čedaru,
nastrúhaného najemno

POSTUP:

BILLA
fetuccine

H
VÝBUC
T
U
CH Í

1.

Cestoviny pripravte podľa
návodu na obale.

2.

Lososa nakrájajte na kocky a poduste na masle.
Po cca 3 minútach pridajte špenát, znovu krátko
poduste.

3.

Do druhého hrnca dajte smotanu a za stáleho
miešania zahusťujte na tuhú omáčku. Odstavte
z ohňa a vmiešajte mascarpone, sušené
paradajky, kapary (ak používate) a bazalku.
Podľa potreby dochuťte ešte soľou a korením.

4.

Na záver pridajte cestoviny do omáčky, dobre
premiešajte. Na vrch dajte lososa so špenátom.
Posypte čedarom.
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Karfiolové

POSTUP:

BOLOGNESE

1.

Umyté, očistené huby
s odstránenou stopkou
vymixujte spolu so sušenými
rajčinami v kuchynskom
robote, kým nie sú jemne
nasekané. Preneste do malej
misky.

2.

Očistený karfiol rozoberte na
ružičky. V niekoľkých dávkach
ho rozmixujte v kuchynskom
robote, kým kúsky nie sú
veľké asi ako zrnko ryže
a premiestnite ich do osobitnej
misky.

3.

Zahrejte olej a 2 PL masla vo
veľkom hrnci. Pridajte huby
s rajčinami a za občasného
miešania varte dozlatista asi
5 minút. Pridajte cibuľu. Varte
za občasného miešania, kým
cibuľa nie je veľmi mäkká
a zlatohnedá, asi 8 minút.

4.

Pridajte cesnak, čili vločky
a rozmarín a varte za
občasného miešania, kým sa
cesnak nerozvonia.

5.

Následne pridajte paradajkový
pretlak a za stáleho miešania
krátko povarte, kým pasta
mierne nestmavne. Pridajte
karfiol a za občasného
miešania pár minút varte,
kým sa karfiol mierne neuvarí.
Dochuťte soľou, a potom
udržujte teplé na nízkom ohni.

6.

Medzitým si pripravte vo
veľkom hrnci cestoviny,
občas ich premiešajte, kým
nie sú takmer al dente, varte
asi o minútu kratšie ako je
uvedené na obale. Prelejte cez
sitko a odstráňte vodu tak, aby
ste si šálku z nej odložili bokom.

7.

Cestoviny dajte do hrnca
s karfiolovo-hubovou
omáčkou. Pridajte parmezán,
zostávajúcu PL masla a 1 šálku
vody z varených cestovín.
Zvýšte teplotu a za občasného
miešania varte, kým nie sú
cestoviny al dente.

8.

Odstavte z ohňa a vmiešajte
petržlenovú vňať. Ochutnajte
a ak treba dochuťte soľou
a korením.

9.

Cestoviny rozdeľte na taniere
a posypte mozarellou. Na záver
a ešte pokvapkajte olivovým
olejom.

4 PORCIE
Nie, nejde o žiadny
vtip a nemusíte byť ani
vegetariáni, aby ste
milovali to, čo vám tu
predstavíme. Nasekaný
karfiol a huby poskytujú
porovnateľné bohatstvo
chutí a textúru ako to, čo
bežne získate z klasickej
dlho varenej omáčky
z mletého mäsa.

z 500 g cestovín
z 1 stredný karfiol
z 400 g húb, ako
napríklad shiitake
z 250 ml
koncentrovaného
paradajkového
pretlaku
z 10 ks sušených
paradajok
z 100 g najemno
nakrájanej mozarelly
(alebo vegetariánska
alternatíva)

z cibuľa, jemne
nasekaná
z 6 strúčikov cesnaku,
tenké plátky
z 2 PL extra panenský
olivový olej
z 3 PL masla
z citrón
z drvené vločky čili –
nemusí byť
z trochu najemno
nasekaného
rozmarínu
z nadrobno nakrájaná
petržlenová vňať
z soľ

PRE
NIELEN NOV
IÁ
R
A
T
VEGE

BILLA Premium
fusilli
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Zapečené

z 600 g tortiglioni
alebo penne
z 50 g masla
z 50 g hladkej múky
z 600 ml mlieka
z 250 g strúhaného
silného zrejúceho
čedaru
z 2 x 160 g konzerva
tuniaka vo vlastnej
šťave, scedené
z malá konzerva
kukurice cukrovej,
scedená
z malá konzerva
hrášku alebo
mrazený hrášok
z veľká hrsť
nasekanej
petržlenovej vňate

TUNIAKOVÉ
CESTOVINY

POSTUP:
1.

Rúru vyhrejte na 180° C.

2.

Tortiglioni alebo penne varte o 2 minúty
kratšie, ako je uvedené na obale.

3.

Kým sa varia cestoviny, pripravte si omáčku.
Rozpustite v hrnci maslo a vmiešajte
hladkú múku. Varte asi minútu, potom
postupne vmiešajte 600 ml mlieka, aby ste
vytvorili hustú bielu omáčku.

4.

Cestoviny sceďte, zmiešajte s bielou
omáčkou, tuniakom, kukuricou, hráškom
a veľkou hrsťou nasekanej petržlenovej
vňate. Osoľte a okoreňte.

5.

Všetko preložte do zapekacej misy a posypte
zvyškom nastrúhaného čedaru.

6.

Zapekajte asi 20 minút, kým syr na vrchu
nezozlatne a nezačne hnednúť.

BILLA Premium
tortiglioni

výživné
Lacné a obľubujú
toré
jedlo, k tuniakové
.A
ti
e
d
j
to
a
y sú čas
to
s
ce vin nosťou, ako
mož
jedinou vírovať rybu.
er
s
a
n
im
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Pestrofarebné

BROKOLICOVÉ
CESTOVINY
2 PORCIE

,
DUCHÉ
JEDNO LACNÉ
,
E
RÝCHL AVÉ
A ZDR

z 250 g penne
z 250 g brokolice,
nakrájaná na ružičky
z 1 mrkva, nakrájaná na
tenké prúžky
z 1 cuketa, nakrájaná na
kolieska
z 1 červená paprika,
nakrájaná na tenké
prúžky
z 10 cherry rajčín,
rozkrojených na polovice
z 1 cibuľa
z 1 PL oleja
z 2 strúčiky cesnaku
z 140 g parmezánu,
nastrúhaného
z pár listov bazalky
z citrón

BILLA penne

POSTUP:
1.

Najprv si uvarte cestoviny podľa návodu na obale.

2.

Zatiaľ čo sa varia, pripravte si zeleninu. Na zohriatom
olivovom oleji si postupne opečte nasekanú červenú
cibuľu a na pásiky nakrájanú mrkvu, nechajte opekať
2 minúty.

3.

Pridajte brokolicu, mrkvu, papriku, restujte 2 minútky
a potom pridajte cuketu. Nechajte restovať kým všetka
zelenina zmäkne. Na záver pridajte cesnak, paradajky
a restujte ešte max. 2 minúty.

4.

Do veľkej šalátovej misy vložte orestovanú zeleninu,
scedené a odkvapkané cestoviny, pokvapkajte
citrónovou šťavou a jemne osoľte, ak je treba.

5.

Štvrtinu syra vysypte do misy. Zvyšok spolu s bazalkou
si ponechajte na dozdobenie cestovín na tanieri.
Dobrú chuť!
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CESTOVINY

s hruškami a gorgonzolou

v
ovníko
Pre mil a syra,
ín
cestov jme J
re
samoz

BILLA Easy
rukola

POSTUP:
z 160 g cestovín
z 2 lyžice olivového
oleja
z 2 strúčiky cesnaku
z 2 malé alebo 1 veľká
hruška
z 120 g gorgonzoly
z smotana podľa
potreby
z 1 vajce
z vlašské orechy
z rukola
z soľ a korenie

1.

2.

3.

4.

Cestoviny uvarte v dostatočnom množstve
osolenej vody al dente, ľahko pokvapkajte
olejom a nechajte bokom.

5.

Na hlbokú rozpálenú panvicu vylejte
zvyšný olej a pridajte cesnak pokrájaný na
plátky.

Ak hrušky nepustia dostatok tekutiny, aby
mohla vzniknúť krémová omáčka, pridajte
lyžicu alebo dve smotany.

6.

Panvicu odstavte zo sporáka a do omáčky
s hruškami a syrom rozmiešajte vajcia.

7.

Podľa chuti osoľte a okoreňte.

8.

Omáčku prehoďte v panvici s varenými
cestovinami a na tanieri posypte nahrubo
nasekanými orechmi a lístkami rukoly.

Až začne chytať zlatistú farbu, pridajte
hrušku nakrájanú na kocky a krátko ju
orestujte.
Pridajte nastrúhaný syr a ešte minútu
prehrievajte.
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UDON REZANCE

s tofu, hubami a zeleninou
2 PORCIE
POSTUP:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

300 g udon rezancov
1 balenie tofu syra
3 mrkvy
100 g šampiňónov
200 g hráškových
strukov
malé balenie
morských rias
Kombu
kúsok čerstvého
zázvoru
1 PL citrónovej šťavy
3 PL sójovej omáčky
sezamový olej
malá hrsť
sezamových
semienok
trochu jarnej
cibuľky

1.

Rezance uvarte podľa návodu
a potom sceďte a prepláchnite
studenou vodou.

2.

Na sezamovom oleji sprudka
opečte cca ½ ČL nastrúhaného
zázvoru, pridajte na tenulinké plátky
nakrájané huby, mrkvu a hráškové
struky.

3.

Riasu namočte do vody
a krátko povarte, potom
ju nakrájajte na kúsky
a pridajte k hráškovým strukom
a mrkve.Pridajte tofu, nakrájané
na kocky. Ochuťte sójovou omáčkou,
citrónovou šťavou a premiešajte.

4.

Tesne pred podávaním posypte
nadrobno nasekanou jarnou
cibuľkou a sezamovými semienkami.

FETUCCINE

s bazalkovým
pestom a rajčinami
4 PORCIE

ijský
e na áz
Rezanc porúčame
, od
spôsob ilovníkov
e
r
p m ch chutí.
ajný
nezvyč utujete:)
Neoľ

z
z
Rýchle
a efektné – hl
avne
s kreatívnym
naservírovan
ím.

z
z
z
z

500 g fetuccine alebo
iných cestovín
1 šálka bazalkového
pesta
10 cherry paradajok
2 lyžice opečených
píniových orieškov
lístky čerstvej bazalky
nastrúhaný parmezán

Domáce bazalkové pesto:
z 50 g pražených
píniových orieškov
z 2 strúčiky cesnaku
z bazalka, listy
natrhané
z 50 g strúhaného
parmezánu
z 150 ml olivového oleja
z soľ podľa chuti

POSTUP:
1.

Pripravte pesto: Do
kuchynského robota
vložte píniové oriešky,
cesnak, lístky bazalky
a parmezán. Počas
mixovania pridajte
olivový olej, aby
vznikla jemná pasta.
Podľa chuti okoreňte
a odložte.

2.

Cestoviny uvarte
podľa návodu na obale,
sceďte.

3.

Pesto premiešajte
s uvarenými cestovinami.

4.

Vložte cestoviny do misiek, vmiešajte napoly
prekrojené cherry paradajky a posypte opečenými
píniovými orieškami a lístkami čerstvej bazalky.

5.

Podávajte s čerstvo nastrúhaným parmezánom.
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BILLA Premium
pesto

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:

