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Bílkoviny (proteiny)
Bílkoviny jsou jednou z hlavních živin a důležitým zdrojem dusíku, který je potřebný k pravidelné obnově buněk a tkání organizmu. Aby mohlo lidské tělo efektivně
využít bílkoviny, je zapotřebí, aby byly rozloženy na základní částice, aminokyseliny.
Některé aminokyseliny jsou označovány jako esenciální, což znamená, že si je
naše tělo nedokáže samo vytvořit a musí je přijímat ze stravy. Většina esenciálních
aminokyselin je ve stravě obsažena v dostatečném množství. Ty, které jsou obsaženy relativně (na denní potřebu člověka) nejméně, se označují jako limitující a určují
výživovou hodnotu stravy.

Denní příjem
Nároky na příjem bílkovin se různí. Je to dáno věkem, pohlavím, fyzickou aktivitou či zvýšenou metabolickou potřebou způsobenou onemocněním. Vyšší potřebu
bílkovin mají děti, mladiství, sportovci, těhotné a kojící ženy. U dospělého člověka se
denně obnoví 3 – 4 g bílkovin na 1 kg hmotnosti. U dítěte po narození je to asi 10 g
(u nedonošených až 15 g) na jeden kg a den.
Z celkového energetického příjmu je bílkovinami nutno hradit minimálně
15 – 20 % CEP. Nedostatek bílkovin vede k poruchám tělesného a duševního vývoje,
snížené imunitě, zhoršenému hojení ran, apod.
Všeobecně doporučovanou denní dávku 0,8 g bílkovin na 1 kg hmotnosti a den
není vhodné doporučit pro pacienty, kteří trpí onemocněním EB, vzhledem k jejich
vyšší potřebě pro obnovu poškozených tkání a buněk. Doporučená denní dávka pro
pacienty s EB se pohybuje mezi 1,0 – 2,2 g bílkovin na kg tělesné hmotnosti a den
v závislosti na stupni poškození kůže. U novorozenců a dětí může být dávka vyšší.
Potřeba bílkovin na den se pro pacienty s EB stanovuje dle aktuálních potřeb (mladý, rostoucí organizmus, větší potřeba kvůli rozsáhlým defektům a dlouhodobě se
hojícím ranám). Vždy je nutné denní příjem bílkovin konzultovat s gastroenterologem a nutričním terapeutem.
Při nevyvážené a nedostatečné dietě a sepsi může docházet ke stavu, kdy tělo
používá svalové bílkoviny jako zdroj energie, což může mít za následek snížení bazálního metabolismu, pokles imunity, poškození vlasů, nehtů, sníženou tvorbu enzymů
a hormonů nezbytných pro správné fungování organismu.
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Dělení a zdroje
Podle původu dělíme bílkoviny v potravě na živočišné a rostlinné, které se liší
zastoupením jednotlivých aminokyselin. Pro využití v lidském organismu mají
vhodnější složení živočišné bílkoviny, které jsou obsaženy ve vaječném bílku, mléce, mléčných výrobcích, mase a rybách. Z rostlinných zdrojů má poměrně kvalitní
bílkovinu sója a další luštěniny. V obilovinách a ořeších nejsou bílkoviny obsaženy
ve velkém množství a jejich složení není pro tělo optimální.
Dělení z výživového hlediska:
• Živočišné zdroje bílkovin – mají příznivý poměr esenciálních aminokyselin,
blízký potřebám člověka. Z výživového hlediska je považujeme za plnohodnotné.
• Rostlinné zdroje bílkovin – bývají méně hodnotné, protože některé aminokyseliny jsou limitující. U obilovin – lysin, u luštěnin – metionin. Kombinací
obilovin a luštěnin muže výsledná hodnota aminokyselin v potravě být plnohodnotná.
Bílkoviny živočišného původu mají vyšší biologickou hodnotu a lepší stravitelnost
než bílkoviny rostlinného původu. Ve stravě by měli být zastoupeny bílkoviny živočišného i rostlinného původu v poměru 1:1.
V dnešní době se vychází z toho, že neesenciální aminokyseliny jsou alespoň částečně nahraditelné. Hodnota proteinu tedy závisí především na obsahu esenciálních aminokyselin.
Výživová hodnota bílkovin - kvalitu bílkoviny určuje poměr esenciálních a neesenciálních aminokyselin v ní obsažených. Bílkovina je tím hodnotnější, čím více se
tento poměr přibližuje fyziologickým potřebám člověka. Nejkvalitnější bílkovinou je
bílkovina vaječná.
Biologická hodnota bílkovin (BV) stanovuje, kolik gramů tělesných proteinů
může být vytvořeno ze 100 gramů příslušných bílkovin v potravě. Udává se v procentech. Čím vyšší je tato hodnota přijímaných bílkovin, tím méně jich tělo potřebuje k tomu, aby udrželo vyrovnanou bilanci proteinů.
Živočišné zdroje bílkovin jednoznačně patří mezi biologicky hodnotnější, na rozdíl od rostlinných zdrojů. Kombinací obou těchto zdrojů je možné, aby bylo dosaženo vyšší biologické hodnoty, než dosahují bílkoviny živočišné povahy samotné.
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Biologická hodnota dosažená kombinací živočišných a rostlinných bílkovin.
Proteinová směs

Poměr směsi

BV

Vejce a brambory

30 % / 65 %

137

Vejce a mléko

71 % / 29 %

122

Vejce a pšenice

68 % / 32 %

118

Mléko a pšenice

75 % / 25 %

105

Fazole a kukuřice

52 % / 48 %

101

Nejvhodnější kombinace potravin pro doplnění bílkovin.
Brambory a vejce nebo mléko
např. brambory a
– vejce, mléko, tvaroh, smetanový sýr, jogurt, tučné mléko, sýr
(např. brambory na loupačku s tvarohem, pečené brambory se sázeným vejcem,
brambory se sýrem)
Obilí a vejce
např. rýže, pšenice, pohanka, oves, ječmen, žito, jáhly a
– vejce
(např. pohankové placky s vejcem, míchaná vejce s celozrnným pečivem, špagety s vejcem)
Obilí a mléko
např. rýže, pšenice, pohanka, oves, ječmen, žito, jáhly a
– mléko, sýry, tvaroh, smetanový sýr, tučné mléko, jogurt
(např. celozrnné nebo pohankové placky s mlékem, müsli s mlékem nebo jogurtem, celozrnné těstoviny se sýrem, celozrnný chléb se sýrem, jogurt s pšeničnými
klíčky)
Obilí a luštěniny
např. rýže, pšenice, pohanka, oves, ječmen, žito, jáhly a
– fazole, hrách, čočka, sójové boby
(např. fazolová polévka s rýží, jáhly, hrachová polévka s celozrnným pečivem)
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Mléko a mléčné výrobky
Mléčné bílkoviny obsahují velké množství esenciálních aminokyselin a jsou nejcennější složkou mléka. Proteiny mléka jsou směsí dvou hlavních typů bílkovin a to
kaseinů, které tvoří zhruba 80 % mléčných bílkovin a zbylých 20 % tvoří syrovátkové
proteiny.
Mléčné výrobky bohaté na bílkoviny jsou především sýry zrající a nezrající (tvarohy, žervé…), které obsahují více než 10 g bílkovin na 100 g. Mléčné výrobky typu
jogurt, kefír, acidofilní mléko a jiné zakysané výrobky obsahují ve většině případů
shodné množství bílkovin jako mléko samotné – 3 – 4 g bílkovin na 100 g. Jako zdroj
bílkovin je nutné je konzumovat ve vyšším množství.
Kasein a syrovátka nejen pro sportovce
Kaseinové a syrovátkové proteiny bývají velmi často používány jako zdroj bílkovin
pro nárůst svalové hmoty u sportovců. Setkáme se s nimi v menším množství také
v modulárních dieteticích např. Protifaru.
Kaseiny byly před léty prakticky jediným mléčným proteinem užívaným pro zvýšení příjmu bílkovin. Kvalita kaseinu závisí na způsobu jeho výroby, který bývá často
nedokonalý.
Syrovátkové bílkoviny (neplést se syrovátkou samotnou!!!) jsou v současnosti využívány velmi často. Dnes jsou základem mnohých proteinových koncentrátu, protože obsahují bohaté aminokyselinové spektrum a jsou dobře snášeny.
Po požití syrovátkových a kaseinových proteinů dochází k rychlému nárůstu hladiny aminokyselin v krvi, která pak postupně klesá. Tělesné bílkoviny se obnovují
z 68 %. U kaseinového proteinu byl zaregistrován jen malý nárůst koncentrace aminokyselin, který zůstal v průběhu 7 hodin téměř konstantní a obnova tělesných bílkovin byla jen z 31 %. Z toho plyne, že kasein stimuluje syntézu svalových proteinů
slaběji než syrovátka, ale silně zabraňuje odbourávání bílkovin. Měli bychom tedy
přijímat oba druhy těchto bílkovin.
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Přehled obsahu bílkovin

Mléko a mléčné výrobky

Obsah bílkovin na 100 g
potraviny

Mléko / Podmáslí / Kefír - Acidofilní mléko Jogurt /Jogurtové mléko

3,1 – 4

Jogurt Zdravé hubnutí

10

Smetana / Kysaná smetana

2,5 – 3

Tvaroh

12 – 18

Tvaroh na strouhání

28,6

Cottage sýr

11,7 – 15

Čerstvé sýry typu žervé

6 – 10,8

Olomoucké tvarůžky

29,7

Sýry měkké

12,5 – 20,2

Tvrdé sýry – tučnost kolem 30 – 45 % TVS

26 – 30

Parmezán

35

Plísňové sýry (Niva, Camembert, Hermelín)

20
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Recepty s výrobky z nezrajících sýrů a tvarohu

ˇ
Bramborové placicky
Potřebujeme:
• 3 větší vařené brambory (cca 500 g)
• 250 g měkkého tvarohu
• 2 vejce
• 150 g polohrubé mouky
• 3 lžíce dětské krupičky
• olej na smažení
• sůl
• pepř
• kmín
Postup:
Na jemném struhadle nastrouháme vařené brambory. Přidáme měkký tvaroh,
vejce a koření. Připravenou směs zahustíme krupičkou a moukou, vypracujeme těsto a na pomoučeném vále vyválíme silnější placku. Skleničkou vykrajujeme kolečka,
která osmažíme z obou stran dozlatova.
TIP: placičky můžeme namísto dětské krupičky a mouky zahustit pohankovou
krupičkou nebo kukuřičným škrobem a máme bezlepkovou variantu.

ˇ
ˇ
Vánockové
sendvice
Potřebujeme:
• 200 g polotučného tvarohu
• ½ sáčku vanilkového cukru
• 1 lžíce mléka
• ½ tabulky mléčné čokolády, nasekané
• 1 lžička mleté skořice
• 8 plátků zbylé vánočky
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•
•
•
•
•

120 g zavařeniny (višňové, malinové, rybízové)
3 vejce
1 balení nutridrink neutral
2 lžíce másla
2 lžíce moučkového cukru

Postup:
Tvaroh promícháme s vanilkovým cukrem, mlékem, čokoládou a skořicí. Polovinu plátků vánočky namažeme ochuceným tvarohem, zbylou polovinu marmeládou a potom po rozdílných dvojicích přiklopíme. Vejce promícháme se smetanou
a ve vzniklé směsi namáčíme všechny sendviče tak, aby jí pořádně nasákly. Máslo
rozehřejeme v pánvi a postupně na něm opečte sendviče minutou dvě z každé strany dozlatova. Pocukrujeme a ihned podáváme.
TIP: pro opravdové mlsouny doporučuji vyzkoušet kombinaci tvarohu s čokoládovou pomazánkou. Pokud si chceme ušetřit práci použijme na opékání toustovač.

Tvarohové nanuky
Potřebujeme:
• 250 g měkkého tvarohu
• 2 sáčky vanilkového cukru
• 1 lžíce medu
• šťáva z jednoho citronu
• kůra z jednoho citronu, najemno nastrouhaná
• 250 ml 40 % smetany ke šlehání
• NA PŘÍCHUTĚ:
• 150 – 200 g malin (nebo malinová marmeláda)
• 150 – 200 g borůvek (nebo borůvková marmeláda)
• 1 větší banán, klidně i přezrálý
• 3 lžičky cukru
Postup:
Tvaroh smícháme s cukry, přidáme med, šťávu i kůru z citronu. Smetanu ušleháme dotuha a přimícháme k tvarohu. Uložíme do lednice.
Ovoce dáme do mističek, rozmačkáme zadní stranou vidličky, případně vždy přidáme po lžičce cukru, a snažíme se plody co nejvíce rozmělnit.
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Tvarohovou hmotu rozdělte na tři části, každou „obarvěte“ jedním druhem ovoce a důkladně promíchejte. Pak směsi na nanuky přendejte do tvořítek, doprostřed
zapíchněte klacík a dáme mrazit. Nejlépe přes noc.
TIP: v tomto receptu můžeme skvěle zamaskovat nutridrink nebo protifar!
Výborný bude nutridrink s příchutí lesního ovoce nebo jahody.

ˇ
Tvarohové lívanecky
Potřebujeme:
• 2 vejce, žloutky a bílky zvlášť
• 1 sáček vanilkového cukru + 1 lžička navíc
• 500 g měkkého tvarohu
• 200 ml mléka + 2 lžíce extra
• 150 g polohrubé mouky
• špetka soli
• slunečnicový olej na smažení
• 2 lžíce zakysané smetany
• borůvková marmeláda
• moučkový cukr k posypání
Postup:
V míse smícháme žloutky a lžičku vanilkového cukru a lehce našleháme. Přidáme
polovinu tvarohu, mléko, mouku a špetku soli. Z bílků ušleháme tuhý sníh a pak jej
opatrně vmícháme k těstu. Z něj lžící po částech odebíráme a na rozpáleném oleji
smažte lívanečky z obou stran dozlatova. Zbylý tvaroh našleháme se 2 lžícemi mléka, sáčkem vanilkového cukru a smetanou, případně dosladíme. Lívance ozdobíme
tvarohem a marmeládou, posypeme moučkovým cukrem.
TIP: pro gurmány doporučuji vyzkoušet kombinaci nakrájených banánů, skořice
a javorového sirupu. Do těsta je možné přidat i kousky ovesných vloček, čímž zvýšíme výživovou hodnotu jídla a zvýšíme rovněž příjem vlákniny.
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Pikantní paprikovo–tvarohová pomazánka ci
ˇ dip k zelenineˇ
Potřebujeme:
• 2 – 3 větší papriky bez semínek
– lépe je použít kapie, červené a oranžové
(kvůli barvě)
• 1 odtučněný tvaroh
• ½ nutridrink neutral
• hrst lístků bazalky nakrájených najemno
• ½ najemno nakrájené cibule
• Sůl, pepř
Postup:
Papriky dáme na plech do trouby a pečeme tak dlouho, dokud jejich slupka nezačne černat. Pečenou papriku oloupeme nožem a nakrájíme na malé kousky. Smícháme s nakrájenou bazalkou, cibulí a dochutíme pepřem a solí. Vzniklou směs smícháme s nízkotučným tvarohem a nutridrinkem a můžeme podávat k celozrnnému
chlebíku.
Pokud děláme pomazánku dětem, můžeme vynechat cibuli a pepř a rozmixovat
tyčovým mixérem na jemnou konzistenci. Uvidíte, jak si ji oblíbí.
Pro pány naopak doporučujeme zapéct v troubě i jednu pálivou papriku, které
dodá pomazánce říz.
TIP: pomazánku můžete použít jako pikantní dip k nakrájené zelenině a večer
uzobávat zdravě.
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ˇ
Tunáková
pomazánka s tvarohem
Potřebujeme:
• 250 g měkký tvaroh
• 2 plechovky tuňáka v oleji – kousky
• 1 menší cibule nakrájená najemno
• sůl, pepř dle chuti
• šťáva z citronu, dle chuti
Postup:
Kousky tuňáka i s olejem smícháme pomocí vidličky s najemno nakrájenou cibulkou. Ochutíme pepřem a solí a vmícháme měkký tvaroh. Na závěr dochutíme
šťávou z citronu.
TIP: Místo tuňáka můžeme použít i uzenou makrelu. Pokud dětem vadí, že vidí
kousky ryby, můžeme celou pomazánku rozšlehat mixérem a dosáhneme jemnější
konzistence, která je přijatelnější.

Francouzské brambory
Potřebujeme:
• 6 větších brambor i se slupkou
• 2 × cottage sýr
• 2 dcl mléka
• 4 vejce – 2 vařená, 2 syrová
• drůbeží či vepřová šunka – 250 g (nakrájená na kostičky)
• 1 větší cibule – na kostičky
• brokolice celá – cca 500 g
• Rajčata 4 ks
• Muškátový oříšek, pepř, sůl, rozmarýn
• Olej na vymazání
Postup:
Brambory si nakrájíme na kolečka a předvaříme je ve vodě. Předvařené brambory dáme do zapékací misky, smícháme s nakrájenou cibulí, nakrájenými vařenými
vejci, šunkou a nakrájenou zeleninou. Cottage smícháme s mlékem a rozšlehaným
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vajíčkem, špetkou muškátového oříšku a kořením a zalijeme připravenou směs.
Brambory dáme zapéct v misce do trouby a pečeme tak dlouho až se sýr rozpustí
a povrch zezlátne.

Ovocné knedlíky z tvarohovo–bramborového testa
ˇ
Potřebujeme:
• 750 g broskví nebo jiného ovoce viz TIP
• 150 g tvrdého tvarohu, nastrouhaného
• moučkový cukr
• 125 g másla
• Na těsto:
• 500 g měkkého tvarohu
• 20 g másla
• 2 vejce
• sůl
• 180 g polohrubé mouky, můžeme použít i 1/3 mouky celozrnné
• 2 brambory, uvařené ve slupce, zchladlé a najemno nastrouhané
Postup:
Nejprve si uděláme těsto: v misce rozmícháme tvaroh, změklé máslo, vejce a sůl.
Přidáme prosátou mouku, zamícháme a nakonec k těstu přidáme dvě najemno nastrouhané brambory vařené ve slupce. Přendáme na vál a vypracujeme těsto. Ovoce omyjeme a podle velikosti je přepůlíme nebo rozčtvrtíme.
Na pomoučněném vále těsto rozválíme na tři milimetry tenký plát. Nakrájíme ho
na čtverečky, poklademe broskvemi a zabalíme je do tvaru knedlíku. Vaříme v osolené vodě deset minut (dokud knedlíky samy nevyplavou). Knedlíky podáváme se
strouhaným tvarohem, sypané cukrem, přelité rozehřátým máslem.
TIP: Nenápadně přidaná nastrouhaná brambora tvarohové těsto zjemní a dodá
mu na chuti. Balit se do něj dají meruňky, švestky nebo jahody. Na meruňkové
knedlíky kupte malé české meruňky, vypeckujte je, místo pecky vložte kostku cukru a postupujte podle receptu. Použít můžeme ovoce i zamražené – nerozmražené
ovoce zabalíme do těsta a uvaříme.
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Treska zapecená
ˇ se sýrem cottage
Potřebujeme:
• 750 g tresky nebo filé
• 4 lžíce tatarské omáčky
• 1 lžíce hořčice
• 1 cottage cheese
• 200 g eidamu
• 2 stroužky česneku
• 1 lžička citronové šťávy
• koření na ryby

Postup:
Tatarku smícháme s cottage sýrem, hořčicí, prolisovaným česnekem, citronovou
šťávou a kořením. Tresku nebo filé namáčíme do připravené směsi a pokládáme
na plech nebo do zapékací misky. Pečeme přikryté cca 30 minut a pak odkryjeme,
posypeme nastrouhaným eidamem nebo jiným oblíbeným sýrem a dopékáme odkryté dalších 15 minut. Podáváme s vařeným bramborem nebo rýží.
TIP: pro ozvláštnění můžeme použít i ochucený cottage sýr. Výborný je například šunka křen.
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ˇ makarony
Zapecené
Potřebujeme:
• 350 g makarónů nebo jiných oblíbených těstovin
• 500 g mletého hovězího masa
• 40 g hladké mouky
• 45 g másla
• ½ l mléka
• 2 mladé cukety nebo jeden větší lilek
• 125 g strouhaného sýra
• 2 balení cottage sýr
• muškátový oříšek, pepř, sůl, bazalka
Postup:
V osolené vodě uvaříme makarony. Na rozehřátém másle opražíme mouku
a za stálého míchání přiléváme mléko a necháme lehce provařit.
V omáčce roztavíme 100 g sýru a přidáme 2 sýry cottage. Přimícháme mleté maso
a dochutíme kořením. Cuketu nakrájíme na tenké plátky. Zbytkem másla vymažeme
zapékací formu. Navrstvíme střídavě makarony, cuketu a omáčku s mletým masem.
Vše posypeme zbylým strouhaným sýrem a necháme zhruba 45 minut zapéct.

Zeleninový salát s vejci
Potřebujeme:
2 balení cottage sýru
4 vejce
4 rajčata
2 kapie
1 kyselá okurka
provensálské koření
sůl, pepř
Postup:
Cottage sýr dáme do misky, smícháme s nastrouhanými uvařenými vejci, nadrobno nakrájenými rajčaty, kapií a okurkou. Dochutíme kořením a podáváme.
TIP: Velmi dobrý je salát také po přidání šunky.
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Plnené
ˇ žampiony
Potřebujeme:
8 krajíců chleba nebo toustového chleba (může být i starší)
2 balení cottage sýru
50 g žampionů – středně velkých
100 g strouhaného sýru
1 vejce
Olivy
Cibule
Stroužek česneku
Máslo
Pepř, sůl, tymián
Postup:
Z krajíců chleba vykrajujeme kolečka, které nasucho opečeme na pánvi nebo
topinkovači a vložíme do vymaštěné zapékací misky. Žampiony očistíme, odložíme
8 větších kloboučků a zbytek nakrájíme. Na másle orestujeme cibulku, přidáme nakrájené žampiony, plátky česneku, nakrájené olivy a koření. Nakonec vmícháme vejce a přidáme sýr cottage. Směs důkladně promícháme.
Teplou hotovou směsí plníme kloboučky žampionů a ukládáme je na opečené
kolečka chleba v zapékací misce. Vše zasypeme nastrouhaným sýrem a zapečeme.
TIP 1: Na náplň do žampionů můžeme využít zbytky masa od oběda, budete
překvapeni, jak se budou všichni oblizovat.
TIP 2: Do náplně hezky zamaskujeme protifar. Chuť náplně nezmění a významně doplní bílkoviny.
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Mrkvové muffiny s extra dávkou bílkovin
Potřebujeme:
• 1 a ½ hrnek (250 ml) polohrubé mouky
(½ hrnečku polohrubé mouky můžeme nahradit
celozrnnou moukou)
• 1 hrnek cukru nebo medu
• 2 vejce
• 100 g rozměklého másla nebo rostlinného tuku
• 1 cottage sýr
• 100 ml nutridrink neutral
• 1 nastrouhaná mrkev
• Sušené ovoce (přes noc namočené ve vodě)
• Kypřící prášek do pečiva
• Několik odměrek Protifaru (max 10 odměrek)
Postup:
Celé vejce vyšleháme spolu s cukrem do husté pěny. Postupně přidáme mouku
smíchanou s práškem do pečiva a rozměklé máslo, cottage sýr, nutridrink, protifar,
nastrouhanou mrkev a scezené a nakrájené sušené ovoce. Pokud je těsto příliš husté, přidáme trošku mléka nebo nutridrinku. Správně husté těsto se lepí na stěny
mísy. Do formiček na muffiny rozložíme košíčky a naplníme je těstem do 2/3.
Navrch nazdobíme sušeným ovocem. Muffiny s cottagem jsou hezky vláčné
a jemné i několik dní po upečení.
TIP: až vás omrzí jedna chuť, vyzkoušejte také muffiny s arašídovým máslem
nebo nutellou, vždy sklidíte úspěch!
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ˇ
Limetkový kolácˇ (nepecený)
Potřebujeme:
• 150 g sušenek (např. Club, Bebe…)
• 50 g másla
• 1 lžíce práškové želatiny
• 2 citrony nebo větší limety
• 450 g sýra cottage
• 150 g zakysané smetany
• 3 lžíce moučkového cukru
Postup:
Rozdrobíme sušenky a smícháme s rozpuštěným máslem. Vzniklou směs pečlivě
napěchujeme na dno dortové formy o průměru 26 cm a necháme chvilku ztuhnout
v lednici.
V misce smícháme sýr cottage se zakysanou smetanou, přidáme cukr a šťávu
z 1 citronu. Želatinu namočíme na 5–10 minut ve 150 ml studené vody, počkám až
nabobtná a mírně ji ohřejeme, aby se rozpustila. Smícháme ji s připravenou¬ směsí.
Směs nalijeme na podklad ze sušenek a dáme na 2 – 3 hodiny do lednice. Koláč
ozdobíme zbylým citronem nebo limetkou nakrájenými na kolečka a případně ještě
šlehačkou.
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Pena
ˇ z lososa a cottage sýru
Potřebujeme:
• 90 g uzeného lososa
• 90 g zakysané smetany
• 1 balení sýra cottage
• 50 ml šlehačky
• 100 ml nutridrinku neutral
• 15 g želatiny
• Sůl
• olivový olej na vymazání formy
• potravinová fólie
Postup:
Formu na biskupský chlebíček lehce vymažeme olivovým olejem a vyložíme fólií.
Želatinu namočíme do studené vody a necháme nabobtnat. Lososa rozmixujeme
se zakysanou smetanou, dáme do větší mísy a přidáme Cottage cheese a nutridrink.
Podle chuti osolíme.
Želatinu zbavíme přebytečné vody, dáme do kastrůlku a mírně zahříváme, dokud
se želatina nerozpustí – pozor, nesmí se vařit!. Směs s lososem lehce nahřejeme,
aby byla vlažná a želatina, kterou do ní přidáme, se v ní lehce rozmíchala.
Šlehačku ušleháme dotuha, a když začne lososová směs houstnout, jemně do ní
zapracujeme šlehačku. Vzniklou směs nalijeme do formy a dáme na několik hodin
do chladu ztuhnout. Před podáváním nakrájíme na plátky a dozdobíme dle fantazie.
Podáváme s pečivem.
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Termix
Potřebujeme:
• 0,7 l mléka
• 2 pudinky – oblíbená příchuť
• 500 g měkký tvaroh
• 150 g bílý jogurt nebo zakysaná smetana
• cukr dle chuti
Postup:
Ve 1/4 l mléka rozmícháme pudinkový prášek. Zbylé mléko zahříváme na mírném ohni k bodu varu, potom přimícháme pudink a za neustálého míchání povaříme 2 minuty. Necháme za častého míchání vychladnout. Tvaroh našleháme s cukrem a jogurtem a po dávkách do něj zašleháváme vychladlou pudinkovou kaši, až
je hmota dokonale hladká. Termix zakryjeme folií a necháme zhruba 3/4 hodiny
v chladničce. Pudink zdobíme kompotovaným ovocem a šlehačkou.

Tvarohácek
ˇ
Potřebujeme:
• 250 g měkkého tvarohu
• 1 zakysaná smetana 14 % tuku
• 250 ml smetany ke šlehání
• Protifar
• Cukr nebo med
• Čokoláda
• Oříšky (nemusí být)
Postup:
Smetanu vyšleháme dotuha a opatrně vmícháme zakysanou smetanu, tvaroh,
protifar a osladíme dle chuti. Hmotu rozdělíme do 4 mističek a pokapeme čokoládou, ozdobíme oříšky.
V lednici necháme alespoň 1 hodinu zchladnout a podáváme.
TIP: Pro dospěláky doporučuji vmíchat i lžíci rumu nebo amareta.
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ˇ
Quiche (kyš, slaný kolác)
Potřebujeme:
• 280 g hladké mouky + na poprášení
• 165 g studeného másla, nakrájeného na kousky
• 200 g malých cibulí, na tenká půlkolečka
• 100 g uzený losos
• 2 velká vejce
• 250 ml smetany ke šlehání
• 100 g eidamu, nahrubo nastrouhaného
• 1 cottage sýr nebo tvaroh
• sůl a pepř
Postup:
Mouku, 140 g másla a ¼ lžičky soli zpracujeme na drobenku. Vlijeme 8 lžic studené vody a uhněteme těsto. Vytvarujeme z něj kouli a dáme na 30 minut do lednice.
Na lehce pomoučněné ploše vyválíme z těsta kruh o něco větší než 25 cm koláčová forma. Na válečku ho přeneseme do formy a s pomocí kousku těsta zatlačíme
k okrajům tak, aby vznikla ,miska‘.
V rendlíku na zbylém másle 20 minut za občasného promíchání na středním plameni zahříváme cibuli, až zkaramelizuje. Stáhneme z ohně. Dno těsta lehce popícháme vidličkou a pečeme 20 minut.
V míse prošleháme vejce, přidáme smetanu, cottage, uzeného lososa rozdrobeného na kousky, cibuli, polovinu sýra, osolíme, opepříme. Náplň naneseme na těsto,
posypeme zbytkem sýru a pečeme 20–25 minut. Koláč je upečený, když nůž zapíchnutý do středu vyjde čistý. Necháme ve formě zchladnout a podáváme.
TIP: Nahoru můžeme quiche poklást ještě plátky cukety nebo lilku.
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Kinder mlécný
ˇ ˇrez
Potřebujeme:
Krém:
• cukr moučka
• 125 g másla
• 1 kelímek kysané smetany/šlehačky
• 500 g měkký tvaroh
Těsto:
• 1/3 balíčku kakaa
• 2 lžíce oleje
• 1/4 balíčku prášek do pečiva
• 8 lžic cukr krupice
• 7 ks vejce
• 10 lžic polohrubá mouka
Postup:
Vajíčka vyšleháme do pěny, přidáváme cukr, olej. Jakmile je vše vyšleháno, přidáme kakao a nakonec vmícháme mouku s kypřícím práškem. Vymažeme a vysypeme
moukou dva plechy a na každý dáme polovinu těsta. Těsta dáme péct na 180 °C
na 7–8 minut. Upečené těsto necháme vychladnout.
Zatím si připravíme náplň. Vyšleháme tvaroh, přidáme smetanu nebo bílý jogurt
a máslo, cukr podle chuti a vyšleháme do pěny.
Pak na jeden korpus namažeme náplň a druhým ho přikryjeme. Kinder mléčný
řez dáme do lednice vychladit alespoň na 3 hodiny. Můžeme i polít čokoládou. Kinder mléčný řez nakrájíme a můžeme se do něj pustit.
TIP: I v tomto receptu můžeme do náplně použít několik odměrek protifaru
nebo nutridrinku neutral – hezky se v tom množství ztratí.
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