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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

HOVĚZÍ EINTOPF SE ZELENINOU A BYLINKOVÝMI NOKY

Vařím rád a vařím téměř stále. Nakrájím, namelu a uvařím nebo
upeču téměř vše, co se dá sníst. Nikdy mne ale nenapadlo, že bych
mohl napsat knihu. Až když dcera onemocněla mononukleózou,
rázem se nám otočil domácí svět vzhůru nohama. Mononukleóza
není sice pro děti až tak závažné onemocnění, protože ji snášejí
poměrně dobře, ale je potřeba úplně změnit dosavadní způsob stravování.
Cesta ze začátku byla velmi náročná, protože vymyslet recepty nejméně na půl roku,
také aby chutnaly celé rodině a moc často se neopakovaly, nebylo vůbec jednoduché. Nezbylo nám než začít úplně od začátku, a tak jsme hledali dostupné informace, oslovovali specialisty v oboru a všechny poznatky postupně sepisovali. Nakonec
se nám poštěstilo oslovit paní Ivetu Kosáčkovou, nutriční specialistku z Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, se kterou jsme začali úzce spolupracovat.
Kniha je zaměřena především na tradiční českou kuchyni, ale popisuje i známá jídla
světové kuchyně, jen s přihlédnutím na potřebu vynechání některých potravin a také
na způsob přípravy. Doufám, že vám tato kniha poslouží a budete z ní čerpat inspiraci nejen při překonávání jaterní diety.
Lukáš Zach

Úvodní slovo nutriční terapeutky
Strava je pro zdravého člověka příjemnou záležitostí, ale hlavně
součástí života. Měla by být vyvážená a obsahovat všechny složky
živin. Živiny jsou důležitým zdrojem energie, stavebními kameny
nebo jsou důležité pro jeho správnou činnost.
Každý člověk by měl přijímat stravu pravidelně. Často bývá opomíjena snídaně, bez
které nebude správně pracovat metabolismus. Energetický příjem by měl být v takovém množství, aby nebyl vyšší, než je potřeba těla. Obecně pro zdravého člověka
platí – jíst pravidelně, nevynechávat žádné živiny, velikost porcí úměrně přizpůsobit
potřebám těla, dodržovat pitný režim a v neposlední řadě se hýbat.
V případě, že člověk onemocní a součástí léčby je i nastavení diety, je potřeba příjem
stravy upravit dle charakteristiky diety. Pokud je pacient hospitalizován v nemocnici,
je to pro něj jednoduché. Správnou stravu dostane nastavenou a připravenou stravovacím provozem a on se jen zabývá tím, jestli mu jídlo chutná. Protože charakteristika stravy je vždy jiná než doma, tak mu spíš nechutná a děsí se toho, jak se bude
muset stravovat doma. Při propuštění je pacient o správné dietě edukován lékařem
nebo je poslán k edukaci k nutričnímu terapeutovi. Nutriční terapeut pacientovi vysvětlí význam diety, nastaví vhodné a nevhodné potraviny a pokrmy, objasní správný
technologický postup při vaření a předá edukační materiál. A co potom – pacient
přijde domů, má hlavu plnou informací, sám toho v životě moc neuvařil, příbuzní
u edukace nebyli. A tak se většinou stane, že než aby udělal něco špatně, tak raději
připravuje stravu jednoduchým způsobem, stále stejně. Jídlo je na pohled nevzhledné a na chuť stále stejné, a ne moc chutné.
A to byl hlavní důvod, proč vznikl nápad na vytvoření této jednoduché kuchařky pro
dietu s omezením tuků. Základní charakteristikou této diety je šetřící úprava stravy
a omezený příjem tuků. Knížka je plná receptů vhodných pro tuto dietu, pokrmy jsou
na přípravu jednoduché, na vzhled příjemné a chutnají úžasně.
Velký dík patří panu Zachovi, který kuchařku dal dohromady, všechna jídla uvařil
a nafotil. Já jsem vše posuzovala z odborné stránky, a proto to často neměl se mnou
jednoduché. Přeji všem, kdo tuto kuchařku využijí, aby jim bylo dietní vaření zábavou, a aby jim chutnalo.
Iveta Kosáčková, nutriční terapeutka
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

www.kzcr.eu

4–6 PORCÍ / 4 HOD.
VHODNÉ K ZAVAŘENÍ NEBO ZAMRAŽENÍ

Polévka:
400 g hovězího zadního • 1 cibule překrojená napůl, včetně slupky
• ¼ celeru • 2 střední mrkve • 1 větší
petržel • několik kuliček nového koření • bobkový list • svazek petrželky
• sůl na dochucení
Bylinkové noky:
200 g hladké mouky • 2 vejce • špetka
soli • 100 ml vody • hrst bylinek posekaných na jemno (podle chuti)
Tip:
• Místo noků můžete do polévky pou-

žít třeba bezvaječné nudle nebo jinou
vložku.
Postup: Hovězí maso pokrájíme
na kousky. Vložíme do hrnce se studenou vodou, cibulí, kořením v košíku
a stonky z petrželky a přivedeme pomalu téměř k bodu varu. Vše necháme
asi 3 hodiny pomalým vařením táhnout. Během vaření sbíráme naběračkou vznikající pěnu na povrchu, vývar
nám pak zůstane hezky čirý.
Jakmile je maso měkké, vyjmeme z vývaru stonky z petrželky a koření a vložíme zeleninu pokrájenou na stejně
velké kousky jako maso a necháme

zhruba další půlhodinu pomalu vařit.
Mezitím si připravíme bylinkové noky.
Všechny ingredience promícháme
a vytvoříme husté těsto, ze kterého
vykrajujeme lžící noky a vkládáme je
do vroucí osolené vody. Jakmile noky
vyplavou na hladinu, jsou hotové. Hotové noky postupně přendáme do nádoby se studenou vodou.
Až zelenina změkne, vložíme do polévky hotové noky. Přidáme posekanou petrželku a necháme polévku
ještě tak 5 minut na kamnech, aby se
noky prohřály. Během této doby polévku dochutíme solí a můžeme podávat.
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JEDNODUCHÁ KUCHAŘKA: JATERNÍ DIETA

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

SÝROVÉ SUFLÉ

POŠÍROVANÝ MOŘSKÝ VLK NA ZELENINOVÉM JULIENNE

4 PORCE / 6–8 KS / 45 MIN.

4–6 PORCÍ / 30 MIN.

Potřebujeme:
100 g nízkotučného sýra na strouhání
• 30 g strouhanky • 50 g hladké mouky
• 200 ml mléka • 2 vejce • 50 g másla • máslo na vymazání a strouhanku
na vysypání formiček • sůl
Tip:
• Do suflé můžeme přidat místo poloviny sýra najemno nasekaný špenát
a vyrobit si tak špenátové suflé.
Postup:
V rendlíku rozpustíme máslo, přidáme
mouku a vytvoříme světlou jíšku. Poté
přilijeme mléko a vytvoříme hustý bešamel. Hned stáhneme z plotny a necháme vychladnout.
Vejce rozdělíme na žloutky a bílky.
Žloutky vmícháme společně se sýrem
a strouhankou do bešamelu a osolíme. Přidáme ušlehaný sníh a zpracujeme na vláčné těsto.
Formičky na muffiny vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Sýrovým těstem naplníme formičky a pečeme ve vyhřáté troubě na 150 °C
25–35 minut, podle velikosti formiček.

VHODNÉ DO PARNÍHO HRNCE

Potřebujeme:
4 filety z mořského vlka • asi
400 ml zeleninového vývaru • 2 větší
mrkve • ½ celeru • 2 petržele • trochu
posekaných bylinek podle chuti • sůl
Vhodné přílohy:
• různě upravené brambory • některé
ze zeleninových pyré • polentová kaše
Postup: Mrkev, celer a petržel nakrájíme škrabkou na julienne anebo
nožem na tenké nudličky. Nakrájené
julienne spaříme v osolené vodě asi
5 minut a dáme stranou.
Filety z mořského vlka osolíme, okořeníme kmínem a posypeme bylinkami
podle chuti.
Do pánve nalijeme 2/3 zeleninového vývaru a přivedeme pomalu k varu. Poté
stáhneme na co nejnižší stupeň a vložíme do něj filety. Pomalu necháme
táhnout 15 minut.
Než budou filety hotové, na další pánvi zahřejeme zbytek vývaru a prohřejeme v něm zeleninové julienne. Filety
i julienne ihned podáváme.

BRAMBORÁKY S CUKETOU A KRŮTÍ ŠUNKOU

KRÁLIČÍ GALANTINA S BYLINKOVOU FÁŠÍ

4–6 PORCÍ / 40 MIN.

4 PORCE / 2 HOD.

VHODNÉ K ZAMRAŽENÍ
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Potřebujeme:
500 g brambor • 1 větší cuketu • 3 vejce • 300 g krůtí šunky (nebo jiné)
• 200 g hladké mouky • trochu mléka
• mletý kmín • majoránku • sůl
Tipy:
• Pečicí papíry si připravte dva. Až
bude potřeba bramborák otočit, vyjměte jej z pánve i s pečicím papírem,
vložte do ní druhý, bramborák do něj
vraťte horní stranou a spodní pečicí
papír pak už jen sloupněte.
• Bramborák se dá připravit i v troubě
na plechu, jako když se připravují zapečené brambory nebo těstoviny.
Postup: Brambory oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle.
Cuketu rozpůlíme, zbavíme jádřince

a nastrouháme na hrubém struhadle. Krůtí šunku nakrájíme na kostičky a přidáme k nastrouhané cuketě
a bramborám. Přidáme celá vejce,
kmín, sůl, majoránku a promícháme.
Podle potřeby přisypáváme mouku, až
vznikne vláčné, lehce roztíratelné těsto. Dáme pozor, aby těsto nebylo příliš
husté, v bramborácích by pak byla cítit
mouka. Kdyby bylo těsto příliš husté,
rozředíme jej mlékem.
Do rozehřáté pánve vložíme pečicí
papír, pokládáme na něj po lžících
připravené těsto a spodkem lžíce
tvarujeme tenkou placku. Jakmile je
bramborák na vrchu zatuhlý a vespod
opečený, obrátíme jej a opečeme
i z druhé strany.

www.kzcr.eu

VHODNÉ K ZAMRAŽENÍ

Postup pro parní hrnec: Okořeněné
filety vaříme v parním hrnci 15 minut

Potřebujeme:
4 králičí stehna nebo králičí hřbet
• 1 menší kuřecí prso • 8 plátků drůbeží šunky • 4 plátky toastového chleba • 300 ml kuřecího vývaru • hrst
posekaných bylinek podle chuti • několik lístků šalvěje • mletý kmín • sůl
Tipy:
• Galantina se může podávat i studená jako předkrm nebo jednohubky.
Vhodné přílohy:
• šťouchané brambory • italské krémové risotto
Postup:
Kuřecí prso nakrájíme na kostičky
a rozmixujeme společně s bylinkami
a solí na fáš. Toastový chléb zbavíme

a ke konci přidáme k rybě prohřát uvařené zeleninové julienne.

kůrky, nakrájíme na kostičky a smícháme s rozmixovaným kuřecím masem.
Králičí stehna vykostíme a naklepeme. Drůbeží šunku poklademe na potravinovou fólii a na šunku vykoštěná
stehna, osolíme, okořeníme mletým
kmínem a posypeme posekanou šalvějí. Na plátky rozprostřeme bylinkovou fáš, zabalíme a pevně utáhneme.
Poté zabalíme ještě do alobalu a dobře upevníme.
Kuřecí vývar přivedeme pomalu
k varu, stáhneme na co nejmenší stupeň a vložíme do něj závitky, které pak
pomalu vaříme asi 1 hodinu.
Hotové galantiny vyjmeme, rozbalíme
a můžeme hned podávat.
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KUŘECÍ ŠPÍZY S BROKOLICÍ A MALÝMI BRAMBORAMI

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

TAGLIATELLE S KRÁLIČÍM RAGÚ
4–5 PORCÍ / 2,5 HOD.

4–5 PORCÍ / 1,5 HOD.

VHODNÉ K ZAVAŘENÍ NEBO ZAMRAŽENÍ

VHODNÉ DO PARNÍHO HRNCE

Na 8–10 špízů budeme potřebovat:
4 kuřecí prsa • 16 malých brambor
• 400 g brokolice • mletý kmín • sůl
• špejle
Vhodné přílohy:
• některé ze zeleninových pyré • zeleninový salát

Potřebujeme: 1 litr kuřecího vývaru
• 500 g králičího hřbetu • 500 g bezvaječných těstovin tagliatelle • 2 větší
mrkve • 4 stonky řapíkatého celeru
• ¼ celeru • 1 petržel • 2 lžíce olivového oleje • hrst rozmarýnu a tymiánu
• trochu posekané petrželky • bobkový list • sůl

Postup: Brambory překrojíme napůl.
Kuřecí prsa nakrájíme na kousky tak,
aby nám vycházelo 4–5 kousků na jeden špíz. Brokolici rozdělíme na jednotlivé růžičky.
Maso okořeníme solí a kmínem, brambory a brokolici lehce osolíme. Postupně všechny kousky napichujeme
na špejle.
Vložíme do pekáče, lehce podlijeme
vodou, přiklopíme nebo přikryjeme
alobalem a pečeme na 140 °C asi
1 hodinu.
Postup pro parní hrnec:
Je stejný jako výše, jen špízy v parním
hrnci vaříme 25 minut.

Postup: Maso nakrájíme na menší
kousky. Celer, řapík, mrkev a petržel
nakrájíme na kostičky. Maso i zeleninu
vložíme do širšího kastrolu, přidáme
posekaný rozmarýn a tymián, osolíme
a promícháme. Poté zalijeme vývarem
tak, aby byla směs ponořená. Pomalu
vaříme asi 1,5 hodiny, podle velikosti
masa. Občas dolijeme vývar, ale vždy
jen tak, aby nebylo ragú úplně ponořené. Vaříme tak dlouho, dokud nebude
maso měkké a zelenina téměř rozvařená. Jakmile je maso měkké, necháme
vývar zredukovat a zelenina nám ragú
zahustí. Nakonec do ragú vmícháme
uvařené tagliatelle a petrželku, promícháme a necháme vše spojit.

TRESKA V ZELENINĚ S BYLINKOVOU KRUSTOU

VEPŘOVÁ PANENKA S BRUSINKOVOU OMÁČKOU A SALÁTEM

4 PORCE / 2 HOD.

4–6 PORCÍ / 45 MIN.

Potřebujeme: 4 čerstvé filety z tresky • 100 g kukuřice • 200 g zelených
fazolek • ¼ celeru • 2 stonky řapíkatého celeru • 2 mrkve • 1 menší cuketu • 100 g strouhanky • 50 g másla
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• ½ citronu • hrst bylinek podle chuti
• sůl
Vhodné přílohy:
• zeleninový salát • vařené brambory

Postup: Všechnu zeleninu očistíme,
cuketu zbavíme semínek a vše pokrájíme na menší kostky. Okořeníme
mletým kmínem, solí a trochou bylinek. Přidáme slunečnicový olej, dobře promícháme. Vložíme do pekáčku,
podlijeme trochou vody a pečeme pod
pokličku jednu hodinu na 160 °C.
Mezitím si připravíme krustu. Strouhanku, bylinky, citronovou kůru z poloviny citronu a rozpuštěné máslo. Vše
dobře promícháme a vytvoříme sypkou směs.
Pekáč se zeleninou vyndáme z trouby
a sejmeme poklici. Na zeleninu poklademe rybí filety, osolíme, pokapeme
citronovou šťávou a na každý filet lžící
poklademe bylinkovou krustu.
Pekáč vrátíme zpět do trouby a dopečeme dalších 30 minut při 160 °C bez
pokličky.

www.kzcr.eu

VHODNÉ DO PARNÍHO HRNCE

Potřebujeme: 600 g vepřové panenky
• 300 g brusinek (nejlépe mražených)
• šťávu z jednoho většího pomeranče • šťávu a kůru z poloviny citronu
• 50 g cukru • tymián • rozmarýn • sůl
• míchané listové saláty k podávání
Vhodné přílohy:
• různě upravené brambory
• některé ze zeleninových pyré
Postup: Rozmarýn a tymián posekáme, smícháme se solí a v této směsi
obalíme očištěnou vepřovou panenku. Zabalíme do alobalu a necháme
v lednici asi 15 minut odpočinout.
Panenku v alobalu vložíme do pekáče,
podlijeme trochou vody, přiklopíme
a pečeme na 150 °C asi 20–30 minut podle velikosti panenky. Mezitím
si připravíme brusinkovou omáčku.
Brusinky, cukr, pomerančovou a citro-

novou šťávu, strouhanou citronovou
kůru a trochu vody dáme do hrnce
a přivedeme k varu.
Pomalu vaříme do zhoustnutí. Trvá to
zhruba 10–15 minut.

Panenku podáváme na míchaném salátu, přelitou brusinkovou omáčkou.
Příprava v parním hrnci:
Panenku vaříme v alobalu v parním
hrnci asi 40 minut.
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PUDINKOVÉ DORTÍKY
4–6 PORCÍ / 1,5 HOD.
Na korpus potřebujeme:
250 g karamelových sušenek (lze použít i piškoty, BeBe anebo jiné jemné
sušenky) • 100 g rozpuštěného másla
• 50 ml mléka
Na pudinkový krém potřebujeme:
1 pudink v sáčku (podle chuti)
• 300 ml mléka • 50 g moučkového
cukru • 150 g měkkého netučného
tvarohu • 1 vanilkový lusk nebo 1 sáček vanilkového cukru
Tipy:
• Krém nemusíte nutně plnit do sáčku,
lze jej na korpusy nanášet i lžící.
• Těsto na korpusy je trochu drobivé,
ale pokud jej dobře umačkáte, v lednici po vychladnutí dobře ztuhne.
• Místo malých dortíků můžete vytvořit jeden velký.
Postup: Nejdříve si připravíme krém.
Pudink uvaříme podle návodu, ale
použijeme o 2 dcl méně mléka, než
je v návodu, aby byl pudink pevnější,
a necháme jej v lednici vychladnout.
Poté do pudinku zašleháme moučkový cukr, tvaroh a vanilkový lusk. Vše
necháme v lednici dále chladnout.
Mezitím si připravíme korpus. Sušen-

ky rozdrtíme (ať už paličkou, válečkem
nebo v mixéru), přidáme rozpuštěné
máslo, mléko a ručně dobře prohněteme, aby se vše spojilo.
Postupně tvoříme pomocí nerezových
formiček malé, asi 5 mm vysoké korpusy, které velmi dobře umačkáme

a necháme je v lednici zhruba jednu
hodinu vychladit.
Nakonec z krému, kterým jsme naplnili zdobicí sáček, a z korpusů vytvoříme malé dortíky v jedné nebo dvou
vrstvách, navrch je ozdobíme zbylým
krémem, popřípadě ovocem a mátou.

CITRONOVÝ DORT
8–12 KOUSKŮ / 1 HOD. + 2 HOD. NA KORPUS
Na korpus potřebujeme:
250 g hladké mouky • 125 g změklého másla • 2 lžíce krupicového cukru
• 1 žloutek • nastrouhaná kůra z poloviny citronu • ½ lžičky soli
Na krém potřebujeme:
šťávu a nastrouhanou kůru ze třech citronů • 4 vejce • 250 g nízkotučného
měkkého tvarohu • 200 g cukru
Tip: • Dort je dobré před krájením ne-

chat dobře vychladit, nejlépe i přes
noc, korpus bude krásně křehký a citronový krém ještě intenzivnější.

asi 15 minut.

Postup: Suroviny na korpus zpracujeme na těsto a necháme ho v lednici
alespoň 2 hodiny odpočinout.

Mezitím si připravíme krém. Vejce společně s cukrem vyšleháme do pěny,
přidáme tvaroh a rozmícháme. Poté
přidáme citronovou kůru a šťávu a vše
dobře promícháme.

Poté těsto vyválíme na pomoučeném
válu a vyložíme jím dortovou formu
tak, aby dosahovalo až k okraji formy.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C

Korpus vyndáme z trouby, nalijeme
do něj citronový krém, vrátíme zpět
do trouby, snížíme teplotu na 160 °C
a pečeme ještě 40 minut.

Redakce děkuje autorovi Jednoduché kuchařky k jaterní dietě Lukáši Zachovi za spolupráci při
vzniku této odborné přílohy. Kompletní kuchařku si můžete zdarma stáhnout na webu
www.jaternidieta.eu
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