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PRE ZDRAVIE A ŠTÍHLOSŤ
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30 SKVELÝCH RECEPTOV PRE ZDRAVIE A ŠTÍHLOSŤ

ŠPENÁTOVÁ NÁTIERKA 
VO VAJÍČKU 
1 porcia / 430 kJ
 špenát baby  30g
 syr Lučina  1 PL
 soľ
 korenie mleté
 vajce  1 ks

Vajce uvarte natvrdo. Rozkrojte na polovicu 
a vyberte žĺtok. Špenát zalejte horúcou 
vodou. Asi po minúte vodu zlejte. Po 
vychladnutí špenát nakrájajte nadrobno, 
pridajte syr, vaječný žĺtok, korenie, soľ 
a zľahka premiešajte. Nátierkou naplňte 
polovice vaječných bielkov.

NÁTIERKY
Nátierky sú skvelým spestrením raňajok, desiat, olovrantov či večerí. 
Sú ideálnym doplnkom menu na oslavách, aj keď máte hostí. Môžeme 
ich natrieť priamo na pečivo alebo použiť ako dip k zeleninovým 
tyčinkám. Maslo, majonézy či tučné mliečne výrobky vymeňte za 
tvaroh, jogurt a light mliečne výrobky. Dochuťte čerstvými či sušenými 
bylinkami a korením.
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30 SKVELÝCH RECEPTOV PRE ZDRAVIE A ŠTÍHLOSŤ

GUACAMOLE, 
AVOKÁDOVÝ KRÉM 
3 porcie / porcia 388 kJ
 avokádo  150 g
 cibuľa  15 g
 šťava z limety  3 čl
 soľ
 čierne korenie

Očistené avokádo roztlačte vidličkou, pridajte 
nadrobno nakrájanú cibuľu, limetovú šťavu, 
soľ, korenie a premiešajte.

JARNÁ NÁTIERKA
1 porcia 75 g 185 kJ
 tvaroh jemný 50 g
 mrkva 30 g
 reďkovka červená 30 g
 kaleráb 30 g
 cibuľka jarná 10 g
 soľ, korenie čierne mleté

Zeleninu nastrúhajte na jemno, cibuľku 
nakrájajte, pridajte tvaroh, soľ, korenie 
a spolu premiešajte.
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30 SKVELÝCH RECEPTOV PRE ZDRAVIE A ŠTÍHLOSŤ

AVOKÁDOVÁ POCHÚŤKA
1 porcia/ 550 kJ
 avokádo 30 g
 cottage cheese 60 g
 vajce ½ ks
 šťava z limety
 paradajka sušená 1 ks
 pažítka
 korenie čierne mleté
 cesnakovo bylinková soľ

Natvrdo uvarené vajce, pažítku a paradajku 
nakrájajte na jemno. Avokádo roztlačte 
vidličkou, pridajte syr, soľ, pár kvapiek šťavy 
z limety a spolu premiešajte.

JARNÁ NÁTIERKA 
150 g / 263 kJ / 1 porcia
 reďkovka  100 g
 čerstvý syr (Lučina)  30 g
 jarná cibuľka  20 g
 čerstvý kôpor
 soľ

Nahrubo nastrúhanú reďkovku zmiešajte 
s čerstvým syrom. Pridajte najemno 
nakrájanú cibuľku, nasekaný kôpor a osoľte.
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30 SKVELÝCH RECEPTOV PRE ZDRAVIE A ŠTÍHLOSŤ

POLIEVKY
Ako varíme polievky my? Kreatívne, s radosťou a často. Polievky sú 
skvelé v tom, že sa dajú vykúzliť z každej zeleniny, ktorú doma máte. 
A ako pripravovať polievky tak, aby boli chutné, zdravé a bez kalórií 
navyše? Šetrite olejom, stačí jedna lyžička. Neprevárajte. Na uvarenie 
polievky stačí 15-20 minút. Zelenina by mala vždy ostať mierne 
chrumkavá. Nezasmážajte. Ak chcete polievku zahustiť, rozmixujte 
časť zeleniny alebo ju zahustite vajcom.

ZELENÁ KRÉMOVÁ POLIEVKA
295 kJ/1 porcia
 čínska kapusta  250 g
 cuketa  150 g
 špenát  50 g
 cibuľa 30 g
 cesnak  1 struk
 olej 6 g (1 PL)
 voda   300 ml
 soľ, čierne korenie,
 citrónová šťava

Nakrájanú cibuľu speňte na rozohriatom oleji. 
Pridajte nakrájanú kapustu, cuketu, cesnak, 
vodu, soľ, korenie a varte asi 10 minút. 
Pridajte špenát a krátko povarte. Ponorným 
mixérom polievku rozmixujte a dochuťte 
šťavou z citróna a rascou.
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TEKVICOVÁ POLIEVKA
1 porcia/ 510kJ
 tekvica maslová 70g
 jablko červené 40g
 šalotka 10 g
 cesnak ¼ struka
 zázvor na špičku noža
 soľ, korenie čierne mleté
 šťava z limety
 crème fraîche 1PL
 tekvicový olej ¼ ČL
 na špičku noža korenia Garam Masala

Zeleninu a jablko ošúpte, nakrájajte na 
menšie kusy a zalejte 100 ml vody. Pridajte 
soľ, korenie, nastrúhaný zázvor a varte asi 
8 minút. Ponorným mixérom polievku 
rozmixujte a dochuťte šťavou z limety. Pred 
podávaním pridajte crème fraîche a olej.

POLIEVKA Z JARNEJ 
ZELENINY
1 porcia 330 g 150 kJ
 mrkva 30 g
 petržlen 30 g
 kaleráb 30 g
 cuketa 30 g
 hrášok 30 g
 cibuľka jarná 10 g
 petržlenová vňať
 soľ, korenie čierne, polievkové korenie

Zeleninu nakrájajte na menšie kocky, cibuľku 
pozdĺžne, pridajte 500 ml vody, vňať, soľ, 
korenie a varte asi 15 minút.
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CIBUĽOVÁ POLIEVKA
1 porcia / 420 kJ
 cibuľa biela 50 g
 cesnak 1 malý struk
 vývar zeleninový 250 ml
 víno biele 30 ml
 korenie čierne mleté
 žemľa 10 g
 syr tvrdý strúhaný 1 PL

Cibuľu ošúpte, nakrájajte na tenšie mesiačiky, 
vložte do hrnca, pridajte roztlačený cesnak, 
vývar, soľ, korenie a varte 5 minút. Prilejte 
víno a varte ešte 3 minúty. Polievku podávajte 
s nasucho opečenou žemľou posypanou 
postrúhaným syrom.

FRESH POLIEVKA
1 porcia / 395 kJ
 mrkva 60 g
 petržlen 50 g
 zeler 50 g
 cesnak ¼ struku
 kúsok zázvoru
 šťava z limety 
 petržlenová vňať 
 ľanových semiačok  1 čl
 soľ
 korenie farebné mleté

Koreňovú zeleninu nakrájame na väčšie kusy, 
cesnak a zázvor nastrúhajte. Zalejeme vodou, 
osolíme, okoreníme a varíme asi 15 minút. 
Uvarenú zeleninu rozmixujeme. Pridáme 
šťavu z limety, petržlenovú vňať a ľanové 
semená. Môžeme podávať.
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HLAVNÉ JEDLÁ
Obed je ťažisko dňa, mali by sme v ňom teda prijať najviac energie, 
no nemal by nás zaťažiť. Ľahké a chutné hlavné jedlá plné živín sú 
na obed vhodnou voľbou. Súčasťou obeda by mala byť zelenina 
s lyžičkou kvalitného oleja, bielkovina vo forme mäsa, syra, tofu, vajec 
či ryby a sacharidy vo forme prílohy. Nechajte sa inšpirovať našimi 
obľúbenými kombináciami.

SEDANO S QUINOA
1 porcia 420 g / 900 kJ
 sedano  150 g
 paradajky 150 g
 šalotka  50 g
 cesnak 1 struk
 zázvor 1 čl
 olej  1 čl
 čierne korenie
 soľ
 garam masala
 kari
 quinoa  30 g
 voda  70 ml

Nakrájanú šalotku opražte na rozpálenom 
oleji, pridajte roztlačený cesnak, zázvor 
a nakrájané sadano. Krátko orestujte. Pridajte 
koreniny, soľ a paradajky nakrájané na 
štvrtinky. Hrniec zakryte pokrievkou a duste 
asi 10 minút. Podľa potreby podlejte malým 
množstvom vody. Quinou pred varením 
namáčajte vo vode 10 minút. Vodu zlejte, 
pridajte čerstvú vodu a varte asi 15 minút na 
miernom plameni.
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KAČACIE PRSIA S HRUŠKOU
1 porcia/ 1 200 kJ
 kačacie prsia 120 g
 hruška 100 g
 rukola 20 g
 paradajky cherry 50 g
 klíčky 5 g
 soľ, šťava z limety

Kačacie prsia osoľte, kožu priečne a pozdĺžne 
narežte. Mäso smerom kožou nadol vložte 
do rozohriatej panvice a restujte asi 7 minút. 
Zlejte výpek a restujte aj z druhej strany. 
Mäso zabaľte do alobalu a v uzavretom 
priestore (napr.: v rúre na pečenie, 
mikrovlnke) nechajte odpočívať 20 až 25 
minút.

Ošúpanú hrušku blanšírujte v horúcej vode, 
sprudka ochlaďte a nakrájate na plátky.

Na tanier naservírujte rukolu ochutenú 
šťavou z limety, pridajte plátky hrušky, 
nakrájané mäso zbavené kože, klíčky 
a paradajky.

PEČENÁ CVIKLA SO SYROM
1 porcia / 810 kJ
 červenej repy 150 g
 olivového oleja 1 ČL
 šťavy z citróna 1 ČL
 celá rasca
 soľ
 syr s modrou plesňou 20 g
 petržlenová vňať

Cviklu ošúpeme, nakrájame na hrubšie 
kolieska a z oboch strán potrieme olejom 
a citrónovou šťavu. Uložíme na papier 
na pečenie, osolíme, posypeme rascou 
a pečieme v rúre asi 30 minút pri teplote 
180°C. Upečenú cviklu posypeme kúskami 
syra a pečieme ďalších 7 až 10 minút. 
Posypeme petržlenovou vňaťou a podávame.
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CUKINOVÉ HALUŠKY 
S HUBAMI
1 porcia / 1 410 kJ
 cuketa 170 g
 múka hladká 60 g
 huby 100 g
 šalotka 50 g
 rastlinný olej 1 čl
 soľ, korenie trojfarebné drvené
 pažítka

Cuketu umyte, nastrúhajte nahrubo, osoľte 
a nechajte odstáť. Ak je príliš vodnatá, 
jemne ju potlačte a zlejte vodu. Pridajte 
múku a spracujte vláčne cesto. Halušky 
nahádžte do vriacej osolenej vody a varte 
len dovtedy, kým nevyplávajú na povrch, 
asi 3 minúty a sceďte. Šalotku nakrájajte na 
jemno a na horúcom oleji krátko poduste. 
Pridajte nakrájané huby, soľ, korenie a duste 
na miernom plameni. Halušky s hubami 
podávajte posypané s nasekanou pažítkou.

VESELÁ PAPRIKA
1 porcia / 650 kJ
 paprika ½ ks
 vajíčko 1 ks
 syr (30% gouda, eidam) 10 g
 soľ, pažítka

Do polovice farebnej papriky rozbijeme jedno 
vajce, osolíme, posypeme nastrúhaným 
syrom a dáme zapiecť do rúry. Nakoniec 
ozdobíme nasekanou pažítkou.Jednoduché, 
rýchle, efektné a najmä chutné.
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OMELETA PLNENÁ 
ŠPENÁTOM A HUBAMI
1 porcia / 825 kJ
 vajíčko 1 ks
 špenát 100 g
 šampiňóny 50 g
 maslo 2 čl
 soľ, čierne korenie, cesnak

Vajce rozšľaháme s trochou vody a soli. 
Roztopíme maslo na panvici a urobíme 
omeletu. Omeletu preložíme na tanier a na 
panvici znovu roztopíme trochu masla, 
pridáme hríby a špenát, ochutíme soľou, 
korením a cesnakom. Podusíme 5 minút. 
Hotovou zmesou naplníme omeletu, 
preložíme alebo zrolujeme. A svieži a rýchly 
obed je na svete.
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FENIKLOVÝ ŠALÁT 
S RUKOLOU 
A HROZNOM 
1 porcia (280g) / 465 kkJ
 Fenikel  150 g
 Rukola  100 g
 Hrozno 30 g
 Balzamikový ocot
 Olivový olej  1čl
 Soľ

Fenikel nakrájajte na plátky, pokvapkajte 
olejom a pečte v rúre pri teplote 185°C 
asi 10 minút. Po dopečení osoľte. Rukolu 
pokvapkajte balzamikovým octom, 
premiešajte, pridajte prekrojené bobuľky 
hrozna a fenikel.

ŠALÁTY
Šaláty z čerstvej zeleniny, pečenej, so syrom, mäsom či cestovinou. 
Dajú sa pripraviť na 100 spôsobov a vždy sú osviežujúce a plné živín. 
No pozor, aj zo šalátu sa dá pripraviť kalorická bomba. Pozor preto 
na množstvo použitého oleja, aj na omáčky-polotovary, ktoré sú plné 
skrytých tukov. Tie si pripravte radšej doma, z jogurtu a byliniek. Nech 
je čerstvá zelenina aj na vašom tanieri čo najčastejšie!
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RUKOLOVÝ ŠALÁT 
S GRANÁTOVÝM JABLKOM
1 porcia / 670 kJ
 rukola 30 g
 granátové jablko 30 g
 šťava z limety 1 ČL
 kozí syr 30 g
 čierny sezam

Rukolu uložíme na tanier a posypeme 
granátovými jadierkami, ktoré sme predtým 
pokvapkali šťavou z limety. Pridáme na 
kolieska nakrájaný syr a posypeme sézamom.

CÍCEROVÝ ŠALÁT
1 porcia / 430 kJ
 cícer varený na pare 50 g
 žltá paprika 20 g
 červená paprika 20 g
 šalátová uhorka 30 g
 dusená šunka 20 g
 šťava z limety 1 ČL
 na špičku noža korenia Garam Masala

Zeleninu a šunku nakrájame na tenké pásiky, 
pridáme cícer z konzervy, limetovú šťavu, 
korenie, premiešame a necháme chvíľu 
odstáť na chladnom mieste.
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TEKVICOVÝ ŠALÁT 
S MÄSOM
1 porcia / 1050kJ
 tekvica maslová 150g
 kuracie prsia 100g
 jablko červené 50g
 špenát baby 30g
 rastlinný olej 2 ČL
 soľ
 korenie trojfarebné drvené
 šťava z limety

Tekvicu ošúpte, zbavte jadierok, nakrájajte 
na väčšie kocky, potrite olejom a pri teplote 
185°C pečte v rúre 30 minút. Mäso nakrájajte, 
pokvapkajte šťavou z limety, osoľte a sprudka 
opečte na rozohriatom oleji. Korenie pridajte 
tesne pred dopečením. Špenát, tekvicu, 
mäso, na kocky nakrájané jablko naservírujte 
na tanier a pokvapkajte šťavou z limety.

TEKVICOVÉ REZANCE 
S JABLKOM
1 porcia / 370 kJ
 tekvica maslová 100g
 jablko červené 100g
 šťava z limety

Ošúpanú tekvicu nakrájajte na tenké 
hranolčeky a varte 2 minúty vo vriacej vode. 
Jablko nastrúhajte na hrubo, zmiešajte 
s tekvicou a ochuťte šťavou z limety.
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ŠALÁT S POŠÍROVANÝM 
VAJCOM
1 porcia 230 g 670 kJ
 šalát little gem 100 g
 reďkovka červená 50 g
 jarná cibuľka 10 g
 vajce 1 ks
 olej  ½ čl
 balzamikový ocot biely 1 čl
 soľ, korenie farebné mleté
 ocot kvasný 2 pl

Šalát natrhajte, uložte na tanier, pridajte 
pozdĺžne nakrájanú cibuľku, na kolieska 
nakrájanú reďkovku, pokvapkajte olejom 
a balzamikom. Vajce rozbite a vložte do šálky. 
Vodu priveďte do varu, pridajte ocot, lyžicou 
urobte vo vode vír a opatrne vlejte vajce. 
Lyžicou obaľte žĺtok bielkom a varte dve a pol 
minúty. Vajce vyberte dierovanou lyžicou, 
položte na šalát, osoľte a okoreňte.

ŠALÁT S DUSENOU TEKVICOU
1 porcia/ 795 kJ
 tekvica maslová 250 g
 šalotka 20 g
 olej 1 čl
 syr čedar 10 g
 soľ, korenie čierne mleté, tymian
 voda 50 ml
 petržlenová vňať
 listový šalát 25 g
 paradajka 100 g
 šťava z limety

Šalotku nakrájajte na jemno a krátko opečte 
na rozohriatom oleji. Pridajte ošúpanú a na 
väčšie štvorce nakrájanú tekvicu, vodu, 
soľ, korenie a tymian. Na miernom plameni 
duste 8 až 10 minút. Pridajte nastrúhaný syr 
a zľahka premiešajte.
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CHERRY PARADAJKY 
S KUSKUSOM
1 porcia (420 g) / 900 kJ
 cherry paradajky 150 g
 kuskus surový 25 g
 voda  40 g
 brusnice sušené 5 g
 kozí syr mäkký 15 g

Kuskus zalejte horúcou vodou, prikryte 
pokrievkou a nechajte 3 minúty odstáť. 
Pridajte nadrobno nakrájané brusnice 
a syr. Paradajkám odrežte vrch. Z kuskusu 
vytvarujte malú guľku, uložte ju na paradajku 
a prikryte odrezanou časťou.
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SLADKOSTI
Ach to sladké, to musíme mať. Nie každá sladkosť je ale strašiakom 
štíhlych kriviek. Záleží na správnom výbere surovín a veľkosti porcie. 
Tvarohové, jogurtové a ovocné dezerty si môžete dopriať s chuťou 
a bez výčitiek. Vychutnajte si sladké zážitky podľa našich receptov.

TVAROHOVÝ NÁKYP
12 kusov / kus 436 kJ
 vajcia  4 ks
 tvaroh  250 g
 kyslá smotana  250 g
 cukor práškový  5 pl
 krupica  3 pl

Oddeľte žĺtka od bielkov. Žĺtka s cukrom 
dobre vyšľahajte, pridajte tvaroh a smotanu 
a zľahka premiešajte. Vyšľahajte bielka do 
tuhej peny a pridajte do cesta. Na záver 
pridajte krupicu. Cesto vylejte do tortovej 
formy o priemere 26 cm a pečte 30 minút vo 
vopred vyhriatej rúre pri teplote 180°C.
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JAHODOVÝ DEZERT
1 porcia / 448 kJ
 syr ricotta 50 g
 jahody 50 g
 želatínový stužovač  1 PL

Vidličkou roztlačte 40 gramov jahôd, pridajte 
želatínový stužovač a krátko mixujte. 
Jahodové pyré vložte na 2O minút do 
chladničky. Do menšieho pohára striedavo 
vrstvite ricottu a jahodové pyré. Zvyšné 
jahody nakrájajte na menšie kusy a ozdobte 
dezert.

AVOKÁDOVO ČOKOLÁDOVÝ 
MOUSSE
1 porcia / 677 kJ
 avokádo 50 g
 kakao 15 g
 cukor trstinový 5 g
 šťava z limety ½ čl
 černice 10 g

Avokádo roztlačte vidličkou. Pridajte kakao, 
cukor, šťavu z limety a dobre premiešajte. 
Vložte do pohára a ozdobte černicami.
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POMARANČOVÉ ŽELÉ 
1 porcia / 324 kJ
 Pomarančová šťava s dužinou 100 ml
 Želatínový stužovač  1 PL
 Čučoriedky 10 g

Pomaranč rozkrojte na dve polovice 
a odšťavte s pomocou ručného odšťavovača. 
Pridajte želatínový stužovač a krátko 
pomixujte. Pomarančové pyré vlejte do 
menšieho pohára a vložte na hodinu do 
chladničky. Pred podávaním ho ozdobte 
čučoriedkami.

OVOCNÝ MUFFIN
320 g / 4 ks 
310 kJ/1 ks
 banán 1 ks
 vajce  1 ks
 hladká múka  15 g
 jogurt biely 15 g
 drobné ovocie 100 g
 minerálna voda 2 PL

Banán rozdrvte vidličkou, pridajte vajce, 
jogurt, múku, minerálku a dobre premiešajte. 
Pridajte drobné ovocie. Formičky na muffiny 
naplňte cestom a pečte 20 minút pri teplote 
190°C.
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HRUŠKOVÉ PYRÉ 
S RICOTTOU
1 porcia / 690 kJ
 syr ricotta 35 g
 hruška 120 g
 maslo 1 čl
 chia semená
 mäta

Hrušku ošúpte, zbavte jadrovníka. Polovicu 
hrušky nakrájajte na menšie kocky a duste 
na rozohriatom masle asi 2 minúty. Potom 
pridajte druhú polovicu hrušky a z oboch 
strán ju chvíľu poduste. Podľa potreby 
pridajte trochu vody. Na tanier naservírujte 
hrušku, pyré a ricottu. Ozdobte chia 
semenami a mätou.
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30 SKVELÝCH RECEPTOV PRE ZDRAVIE A ŠTÍHLOSŤ

O Inštitúte kompliment®
V Inštitúte redukcie a prevencie nadváhy kompliment® sa venujeme redukcii 
hmotnosti od roku 1992. V našich programoch chudnutia úspešne schudli 
tisícky žien, mužov aj juniorov. Sú vhodné pre zdravých dospelých i juniorov, ale 
aj pre ľudí so zdravotnými obmedzeniami. Každý program chudnutia pozostáva 
z individuálneho výživového poradenstva, cvičenia na mieru, edukácie a odborného 
vedenia. Autorkou úspešnej metodiky zdravej a efektívnej redukcie hmotnosti 
a zakladateľkou Inštitútu kompliment® je 
PhDr., Mgr. Katarína Skybová, prvá koučka chudnutia a zdravého životného štýlu na 
Slovensku.

Ako pracujeme

Naším cieľom je identifikovať vaše problémy vo výžive a naučiť vás, ako správne kombinovať 
potraviny, ktoré vám chutia. Na každej návšteve skonzultujeme váš jedálniček a zodpovieme všetky 
vaše otázky. Budete tak nielen chudnúť, ale výžive aj rozumieť. A to všetko v zdravom tempe a bez 
hladovania.

Na každej návšteve si u nás aj zacvičíte. Na cvičenie máte vlastný priestor, ktorý vám poskytne 
intimitu. Cvičenie je aerobno-anaerobné a prispôsobíme ho vašim individuálnym potrebám 
a vybraným partiám. Naše cvičenie je bezpečné aj v prípade, že máte problémy s chrbtom, či kĺbmi, 
pretože prebieha na podložke s ľahkým závažím. Je efektívne, no nie príliš náročné. Je zamerané 
práve na chudnutie a formovanie postavy.
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SCHUDNITE 
S NAMI ZDRAVO 
A BEZ 
HLADOVANIA

www.kompliment.sk
Bratislava | Košice
Infolinka: 0903 445 895

 Inštitút kompliment  kompliment.sk

GARANT ZDRAVÉHO 

CHUDNUTIA OD ROKU 1992

Individuálne programy 
chudnutia pre ženy, 
mužov a juniorov
 Výživové poradenstvo na mieru
 Cvičenie pre formovanie postavy
 Edukácia v oblasti výživy a pohybu pre 

trvalú štíhlosť
 Vhodné aj pre ľudí so zdravotnými 

obmedzeniami


