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Huráááá  J A H O D Y 

 Obohaťte  svůj  jídelníček  

 

 

Nenapíšu vám jídelníček, naučím vás jíst.  

Když se naučíte jíst, už nikdy nebudete muset držet dietu. 

I když se to nezdá, je to jednoduché. Jsou k tomu nutné jen tři věci. 

1. Znát základní složení potravin. 

2. Naučit se s potravinami vědomě zacházet. 

3. Odhalit nevhodné zvyky a nahradit je takovými, které vám budou prospěšné.  

Přidáte-li pohyb, kvalitní spánek a pozitivní myšlení, máte vyhráno. 

JAHODY  jsou výborné ovoce, které dozrává jako první. Jsou proto důležité pro doplnění 

vitamínů a minerálních látek, které nám po zimě chybí.  

Jsou bohatým zdrojem především draslíku, hořčíku a vitamínu C. Obsahují také karoteny 

a kyselina ellagovou.  To je velice silný antioxidant, tato látka je účinná v prevenci 

karcinomů a onemocnění srdce a cév. 

Pokut trpíte dnou nebo revmatických onemocněním, měli byste si jahody dopřávat často 

a ve větším množství.  
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Hovězí carpaccio s jahodami  

Lehká večeře nebo svačina. Zajímavý poměr mezi bílkovinami a sacharidy. Vhodné při 

redukci nadváhy.  

Na 2 porce potřebujete  

 Hovězí svíčková, libová – 60 g 

 Rukola, očištěná – 25 g 

 Jahody – 100 g 

 Balsamikový ocet – 5 ml 

 Mořská sůl – trochu 

 Pepř, černý – trochu 

 Olivový olej – 5 ml 

 Bageta – 30 g 

Jak na to 

Nejdříve si připravíme maso na hovězí carpaccio. Roman Paulus to dělá takhle: 

Maso si nakrájíme na plátky a ty pak mezi kuchyňskou fólií rozklepeme do tenka. 

Použijeme paličku bez hrotů, abychom maso jen „roztáhly“, ale neroztrhali. Z tenkého 

plátku jak papír vykrájíme flaksy, maso sebereme a zmačkáme do kuličky a ještě jednou 

naklepeme.  

Doprostřed talíře si naneseme trochu rukoly, na ni rozložíme plátky masa, posypeme 

nakrájenými jahodami, ochutíme olejem, balsamikem, solí a pepřem z mlýnku.  

Carpaccio podáváme s bagetou.  

 

Nutriční hodnoty  (na porci)  

 245 kcal 

 9 g tuky 

 17 g bílkoviny 

 24 g sacharidy 

 3 g vláknina 
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Vaječná omeleta s pohankové mouky s jahodami 

Lehká večeře nebo svačina. Díky pohankové mouce obsahuje komplexní sacharidy a je 

bez lepku. Vhodné při redukci nadváhy.  

Na 1 porci potřebujete  

 Vejce – 1 kus 

 Jahody – 80 g 

 Pohanková mouka – 1 lžíce 

 Jogurt, <1,5% tuku – 3 lžíce 

 Mořská sůl – trochu 

 

Jak na to  

1 vejce, 1 lžíce jogurtu, 1 lžíci pohankové mouky a špetku soli dáme do misky a 

rozmícháme metličkou.  

Vlijeme na rozehřátou pánev (já vařím na iCook, tak nepotřebuji tuk) a pozvolna 

opékáme pod pokličkou. Když se omeleta ze spodu opeče a ztuhne, ještě ji na chvíli 

otočíme a opékáme i z druhé strany.  

Hotovou omeletu ozdobíme zbylým jogurtem a jahodami. 

 

NUTRIČNÍ  HODNOTY   (NA PORCI )  

 161 kcal 

 6 g tuky 

 10 g bílkoviny 

 16 g sacharidy 

 2 g vláknina 
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Rukolový salát s jahodami a parmskou šunkou 

Lehká večeře nebo svačina. Jídlo působí lehce zásadotvorně. Vhodné při hubnutí. 

Na 1 porci potřebujete  

  Šunka, parmská – 10 g 

 Rukola, očištěná – 30 g 

 Jahody – 100 g 

 Mozzarella, 30% tuku v sušině – 25 g 

 Pažitka, čerstvá – trochu 

 Piniové ořechy – 5 g 

 Balzamikový ocet – 5 ml 

 Olivový olej – 5 ml 

 Med – 5 g 

 Chili prášek a sůl 

 Bageta – 30 g 

Jak na to  

Nejprve omyjeme a nakrájíme suroviny. Pažitku nasekáme, jahody rozkrojíme na 

poloviny, šunku a mozzarellu nakrájíme na kousky.   

 

Potom orestujeme ořechy. Na nepřilnavé pánvi je opékáme tak dlouho, dokud nezačnou 

zlátnout. POZOR – je třeba hlídat, takže od pánve raději neodcházejte a ořechy 

prohazujte.  

Opražené ořechy necháme vychladnout a připravíme si zálivku. Smícháme ocet, olej a 

med, a dochutíme chilli, solí a pažitkou.  

 

V míse promícháme rukolu s jahodami, sýrem a šunkou. Zalijeme zálivkou a navrch 

posypeme ořechy.  Podáváme s bagetou. 

NUTRIČNÍ  HODNOTY   (NA PORCI )  

 273 kcal 

 12 g tuky 

 14 g bílkoviny 

 27 g sacharidy 

 4 g vláknina 

http://zhubneteonline.cz/
https://www.amway.cz/product/200662,amway-balzamikovy-ocet-z-modeny#.V06ZRvmLTIU
https://www.amway.cz/product/3963,amway-extra-panensky-olivovy-olej#.V06ZIfmLTIU
https://www.amway.cz/nase-znacky/icook-cs


Jarmila Hokrová, výživový poradce                                          http://zhubneteonline.cz/  

 

Tvarohové knedlíčky s jahodovým přelivem 

Lehký letní oběd. I když je sladký, obsahuje vyvážené množství základních živin. 

Bílkovin 25 g a tuků jen 19 g. Množství kcal 432 odpovídám kvalitnímu obědu. 

Na 1 porci potřebujete  

  Měkký tvaroh, 20% tuku v sušině – 120 g 

 Jahody – 100 g 

 Žloutek – 1 kus 

 Vanilkový cukr – 5 g 

 Pšeničná mouka hrubá – 35 g 

 Mandle, drcené – 10 g 

 Sůl – trochu 

Jak na to  

Těsto připravíme smícháním tvarohu, žloutků, mouky a špetky soli. Mouku přidáváme 

postupně, až vznikne tuhé těsto, které důkladně propracujeme. Z těsta děláme malé 

knedlíčky velké asi jako golfové míčky.  DŮLEŽITÉ – použijte tvaroh balený v alobalu, na 

ve vaničce, ten je příliš řídký, museli byste přidat více mouky a knedlíčky by byly tuhé. 

Knedlíky vhodíme do vroucí a vaříme přibližně 8- 10 minut, dokud nevyplavou.  

 

Mezitím omyjeme jahody. Několik kusů si dáme stranou na ozdobení. Zbylé jahody 

vidličkou rozmačkáme, osladíme cukrem a asi 2- 3 minuty povaříme.  

 

Jahody na ozdobení rozkrojíme na poloviny.  

 

Hotové knedlíky vyndáme z vody, roztrhneme vidličkou a pokládáme na talíř. Podáváme 

přelité jahodovým přelivem, posypané mandlemi a ozdobené jahodami.  

NUTRIČNÍ  HODNOTY   (NA PORCI )  

 432 kcal 

 19 g tuky 

 25 g bílkoviny 

 40 g sacharidy 

 4 g vláknina 
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Jahodová dřeň 

Recept je velmi jednoduchý, dietní a v horkých dnech osvěžující. 

Na 1 porci potřebujete  

 Jahody – 250 g 

 Med – 2 lžička 

Jak na to  

Jahody rozmačkat, ochutit medem a dát zmrazit. 

 

Nutriční hodnoty  (na porci)  

 139 kcal 

 1 g tuky 

 2 g bílkoviny 

 28 g sacharidy 

 5 g vláknina 

 

 

Přeji vám dobrou chuť a užívejte si život ve zdraví a radosti a nestresujte se omezujícími 

dietami.  

Raději se naučte jíst.  

Protože když se naučíte jíst, už nikdy nebudete 

muset držet dietu.  
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