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VHODNÝ VÝBĚR POTRAVIN:

Dieta je energeticky i biologicky plnohodnotná. Je vhodná na přechodné období i na delší čas.

Mimořádně důležitý je výběr tuků a technologická úprava. Všechny pokrmy by
měly být lehce stravitelné.

Obsah bílkovin a sacharidů je fyziologický, obsah tuku a cholesterolu je dostatečně snížený vzhledem k onemocnění.

Energetická hodnota: 9 500 kJ, 80 g bílkovin, 55 g tuků, 360 g sacharidů, vitamín C 90 mg.

Bílkoviny

80 g

1 360 kJ

14 % energie

Tuky

55 g

2 090 kJ

22 % energie

Sacharidy

360 g

6 050 kJ

64 % energie

9 500 kJ

100 % energie

Celkem

HLAVNÍ ZÁSADY DIETY:
1) Tuky by měly být výrazně sníženy.
Přednostně zařazujeme tuky rostlinného
původu. Omezujeme hlavně tuky živočišné, které jsou zdrojem cholesterolu.
Nejlépe je tolerován jednodruhový olej
(olivový, slunečnicový) a rostlinné máslo. Přepálené tuky a pokrmy připravované v přítomnosti tuků za vysokých teplot
(smažení) vylučujeme.
2) Sacharidy v dietě jsou převážně složené (škroby). Jednoduché cukry a sacharózu omezujeme. Sacharidy jsou
hlavním zdrojem energie.
3) Bílkoviny jsou zdrojem nezbytných
aminokyselin, které lidský organismus
nedovede vytvořit. Jako zdroje používáme libové druhy masa a netučné mléčné
výrobky (pokud je nemocný toleruje).

Vhodný denní příjem bílkovin je kolem
1 g /1 kg hmotnosti.
4) Vitamíny, minerály a stopové prvky je
nutné přijímat v dostatečném množství
ve formě zeleniny a ovoce.
5) Dodržovat pitný režim, minimálně
1,5–2,5 l denně (voda, čaj).
6) Celodenní stravu je nutné rozdělit
na 5–6 porcí (snídaně, oběd, večeře
a dvě lehké svačiny). Vynechat objemné
večeře.
7) Vyvarovat se potravinám s vyšším
obsahem vlákniny – luštěniny, ořechy,
celozrnné výrobky, müsli, ovesné vločky,
některé druhy ovoce (např. kiwi, ananas, rybíz, jahody, maliny) a zeleniny
(např. zelí, kedlubna, ředkvičky, cibule,
česnek, paprika).

TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVA:
Z technologických postupů volíme vaření, dušení, pečení a grilování v alobalu.
Smažení zásadně vylučujeme! Maso
opékáme nasucho a podléváme ho nemastným vývarem z kostí nebo vodou.

Pokrmy zahušťujeme nasucho opraženou moukou, zálivkou, pečivem či lisovanou zeleninou. Malé množství čerstvého másla přidáváme až do hotových
pokrmů.

MASO:
Netučné hovězí, libové vepřové, kuře,
bílé maso z krůty, telecí, králík, filé,
pstruh, lín, uzeniny – šunka, dietní
párky.
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY:
Sýry s obsahem tuku do 30 %, netučné
jogurty, mléko, tvaroh, zakysané mléčné produkty (např. kefír, acidofilní mléko, podmáslí). Zakázány jsou pikantní,
zrající sýry (hermelín, niva) a kupované
pomazánky.
PŘÍLOHY:
Vařené brambory, bramborová kaše,
těstoviny, rýže, bramborové knedlíky,
houskové knedlíky (ne kynuté), vídeňský knedlík, krupicové noky, bramborové noky.
OVOCE:
Čerstvé, mražené, kompotované; jablka, meruňky, broskve, třešně, švestky,
blumy, banány, citrusové plody (pomeranče, mandarinky, grapefruity), ovocné
šťávy, mošty, džusy a rosoly.
ZELENINA:
Mladá, nenadýmavá, čerstvá, mražená, sterilovaná; vhodná je mrkev, celer,
petržel, špenát, dýně, cuketa, patison,
hlávkový salát, červená řepa, čínské zelí,
malé množství květáku, hrášku, fazolek
a rajčat, rajská šťáva a protlak; zelenina může být vařená, dušená, zapékaná
a dále ve formě salátů, které dochucujeme citronovou šťávou nebo jogurtovou
zálivkou.

Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých
nemocnic KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

MASO:
Tučné, smažené, uzené, husa, kachna,
zvěřina, konzervy, uzeniny, vnitřnosti,
kyselé a nakládané ryby.

ZELENINA:
Zelí, kapusta, paprika, česnek, cibule,
křen, ředkvičky, okurky, dřevnatá a nadýmavá zelenina, zelenina nakládaná
v octě a oleji.
Z postupů přípravy volíme například vaření, dušení či pečení, smažení vylučujeme

www.kzcr.eu

PEČIVO:
Do jídelního lístku nezařazujeme čerstvé pečivo, volíme raději bílé rohlíky,
veku, toustový chléb z pšeničné mouky,
starší netučná vánočka, piškoty, netučné sušenky BeBe světlé.
MOUČNÍKY:
Vhodné je těsto piškotové, bílkové,
tvarohové, neplníme je tučnými krémy,
raději marmeládou; na ozdobu moučníků se používají pěny, rosoly, pudinkové
a nastavované krémy; povolené kypřící
prostředky: kypřící prášek, sníh z bílků.
TUKY:
Čerstvé máslo, jednodruhový olej, rostlinná másla.
NÁPOJE:
Bylinné čaje, bílá káva, neperlivá voda,
ovocné šťávy, džusy.

Povoleno je jedno celé vejce denně
POLÉVKY:
Vývary z povolených druhů masa a zeleniny, opět zahušťujeme nasucho opraženou moukou nebo zálivkou; zeleninu
vaříme nebo dusíme bez tuku, ten přidáváme až do hotové polévky; zavářky
do polévky: těstoviny, rýže, krupky, kapání, strouhání, masová zavářka, noky,
vaječná mlhovina.
KOŘENÍ:
Petrželová a celerová nať, pažitka, libeček, majoránka, kopr, vývar z hub, kmínu, bobkového listu, bazalka, saturejka,
citronová a pomerančová kůra a šťáva
z nich.
BEZMASÉ POKRMY:
Obilninové kaše, jídla z krupice a vloček;
sladké i slané nákypy z nízkotučného
tvarohu, žemlovka, vanilkové pudinky.

Vhodným nápojem je neperlivá voda

VEJCE:
Celá vejce nebo žloutek povolujeme
v množství 1 vejce za den, jako součást
pokrmů; bílky povolujeme v neomezeném množství.

NEVHODNÉ POTRAVINY, POKRMY A NÁPOJE:

TUKY:
Sádlo, slanina, škvarky, lůj, ztužené
a přepalované tuky, smažená jídla.

Fotografie:
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LUŠTĚNINY:
Všeho druhu.

OVOCE:
Rybíz, angrešt, ananas, kiwi, rebarbora,
hrušky, hroznové víno, jahody, borůvky,
brusinky, maliny, ostružiny, fíky, datle,
ořechy, oříšky, mandle, mák, kandované
ovoce, sušené ovoce.

příchutěmi, zmrzlina, majonéza, tatarská omáčka, dresinky.

PEČIVO:
Čerstvé kynuté pečivo a moučníky, linecké a listové těsto, odpalované a smažené těsto, tučné krémy, müsli, cereálie.

POCHUTINY:
Dráždivé – pálivé koření, hořčice, kečup, tatarská omáčka atd. Příliš studené
nebo horké pokrmy a nápoje, velmi pikantní jídla.

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY:
Tučné mléčné výrobky (mléko, sýry,
smetana, šlehačka, tvarohy, smetanové
a tučné jogurty), jogurty s müsli, smetanové a tvarohové krémy s různými

NÁPOJE:
Veškeré alkoholické nápoje, černá káva,
kakao, čokoláda, sycené minerální vody.

Dana Klecanská, DiS., Renata Pustková
nutriční terapeutky
Nemocnice Most, o. z.
Kontakt: 604 224 324, 476 173 541
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JEDNODUCHÁ KUCHAŘKA K JATERNÍ DIETĚ OD LUKÁŠE ZACHA

SVÍČKOVÁ PODLE LUKÁŠE ZACHA (VHODNÉ K ZAVAŘENÍ NEBO ZAMRAŽENÍ)

ROZPEČENÁ BAGETA S COTTAGE,
RAJČATY A RUKOLOU

4–6 PORCÍ / 3–4 HOD.

4 PORCE / 20 MIN.

500 g libového hovězího zadního
• 1,5 litru vývaru nebo vody • 400 g mrkve • 200 g celeru • 200 g petržele • 1 citron • nové koření a bobkový list v košíku
• cukr • sůl

Potřebujeme:

Potřebujeme:
1 velkou nebo 2 malé světlé bagety
z předešlého dne • 2 rajčata • 200 g sýru
cottage • rukolu • 1 lžíci olivového oleje
• bazalku • šťávu z poloviny citronu
Tip:
• Pokud máme ostrou škrabku, a ne
moc měkká rajčata, dají se oloupat i bez
blanšírování.
• Na spaření rajčat nemusíme ohřívat
vodu v hrnci, stačí ji uvařit v rychlovarné
konvici, rajčata zalít v míse a nechat 2–3
minuty máčet.
Postup:
Rajčata lehce nařízneme na spodku
do kříže a dáme spatřit na minutku
do horké vody. Slijeme a necháme vychladit. Poté rajčata oloupeme ostrým
nožíkem.
Oloupaná rajčata překrojíme na čtvrtky
a zbavíme semínek.
Do cottage vmícháme šťávu z citronu,
posekanou bazalku a trochu třtinového
cukru.
Bagetu nakrájíme na čtyři díly, rozpůlí-

Vhodné přílohy:
• nekynutý knedlík nebo některá varianta karlovarského knedlíku
Tip:
• Svíčkovou můžete zjemnit kondenzovaným mlékem.
Postup:
Kořenovou zeleninu očistíme a nakrájíme na kostky. Vložíme do hrnce, zalijeme vývarem nebo vodou, přidáme koření v košíku a pomalu přivedeme k varu.
Poté vložíme maso a citron zbavený
slupky a semínek. Přidáme jednu lžíci
cukru, trochu octa a soli a necháme pod
pokličkou pomalu dusit, dokud nebude
maso měkké.
Jakmile je maso měkké, vyjmeme jej
z omáčky. Vyndáme i koření v košíku
a omáčku rozmixujeme.
me a dáme do vyhřáté trouby rozpéct.
Rozpečenou bagetu namažeme citrono-

vým cottage a poklademe oloupanými
rajčaty a rukolou.

Omáčka by měla zhoustnout rozmixovanou zeleninou, ale pokud bude moc

řídká, necháme ji zredukovat do požadované hustoty.

HOVĚZÍ GULÁŠ SE ZELENINOU (VHODNÉ K ZAVAŘENÍ NEBO ZAMRAŽENÍ)

GULÁŠOVÁ POLÉVKA (VHODNÉ ZAVAŘENÍ NEBO ZAMRAŽENÍ)

4–6 PORCÍ / 2 HOD.
Potřebujeme:
500 g hovězí kližky • 4 lžíce rajčatového
protlaku • 1,5 litru vody • 2 větší mrkve • ½ celeru • 2 větší brambory • 50 g
hladké mouky • mletý kmín • majoránka
• sůl

4–6 PORCÍ / 1,5 HOD.
Potřebujeme:
1,5 litru hovězího vývaru nebo vody
• 600 g libového mletého hovězího
masa – nejlépe zadního • 1 menší
mrkev • 100 g rajčatového protlaku
• 150 g hladké mouky • majoránku • sůl

Vhodné přílohy:
• bílé pečivo • vařené těstoviny
Postup:
Hovězí maso očistíme a odblaníme. Vložíme do hrnce společně s protlakem,
přilijeme malé množství vody a pomalu
společně zvolna vaříme zhruba 5–10
minut. Podle potřeby přiléváme vždy
po troškách vodu, aby se směs nepřipalovala. Jakmile je maso zatažené, zalijeme vodou, osolíme a okořeníme mletým
kmínem. Přiklopíme pokličkou a vaříme
maso do měkka. Jakmile je maso měkké,
přidáme k němu nakrájenou mrkev a ce-
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Nakonec dochutíme citronovou šťávou,
solí a cukrem podle chuti.

Postup:
Do hrnce vložíme mleté maso, rajčatový protlak a osolíme. Zalijeme trochou
vody a necháme na mírném plameni asi
10 minut pomalu vařit, dokud se maso
nezatáhne.

ler a necháme vařit dalších 15 minut.
Poté k masu přidáme na kostky pokrájené brambory a vaříme do změknutí. Nakonec guláš zahustíme moukou opraže-

nou nasucho nebo rozmíchanou ve vodě
a necháme ještě zhruba 15 minut provařit. Nakonec do guláše přidáme majoránku a podle potřeby dochutíme solí.

www.kzcr.eu

Pokud je to potřeba, přilijeme malé
množství vody nebo vývaru, aby se maso
s protlakem nepřichytilo ke dnu hrnce.
Přidáme nastrouhanou mrkev a necháme provařit dalších 5 minut. Poté zalijeme vývarem nebo vodou a vaříme asi 1
hodinu do změknutí mletého masa.

Na suché pánvi opražíme mouku na tmavší zápražku a necháme
vychladnout.

Opraženou moukou zahustíme polévku, okořeníme majoránkou a dochutíme
solí.
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KRÁLIČÍ STEHNO NA ROZMARÝNU (VHODNÉ K ZAVAŘENÍ NEBO ZAMRAŽENÍ)

PSTRUH V CITRONOVÉ OMÁČCE (VHODNÉ DO PARNÍHO HRNCE)

4 PORCE / 2 HOD.
Potřebujeme:

4 PORCE / 30 MIN.

4 králičí stehna • 0,5 l kuřecího vývaru
• 2 větší mrkve • ¼ celeru • 2 stonky
řapíkatého celeru • 50 g másla • menší
hrst rozmarýnu • 4 bobkové listy • sůl

4 celé pstruhy • 100 g másla • 3 citrony • 1 lžičku cukru • bylinky podle chuti
na posypání ryb • trochu posekané petrželky • sůl

Vhodné přílohy:

Vhodné přílohy:

Potřebujeme:

• různě upravené brambory • pečená
polenta • bramborové nebo některé ze
zeleninových pyré

• míchaný zeleninový salát • některé ze zeleninových pyré • šťouchané
brambory

Tip:

Tip:

• Stehna můžeme před vložením k zelenině opéct v troubě na pečicím papíře
15 minut na 180 °C, aby se zatáhla.

• Rybí kosti, které zbudou z filetování
pstruhů si schovejte na polévku.
Postup:

• Podle potřeby můžeme použít zadní
nebo přední běhy.

Pstruhy očistíme a vyfiletujeme, okořeníme, pokapeme trochou citronové
šťávy a posypeme bylinkami. Necháme
v lednici 20 minut odležet.

Postup:
Kořenovou zeleninu očistíme, nahrubo
nastrouháme, vložíme do hrnce a zalijeme vývarem. Přidáme nadrobno nakrájený řapíkatý celer a přivedeme pomalu k varu. Stáhneme na co nejmenší
stupeň, osolíme, přidáme máslo, králičí
stehna a asi polovinu větviček rozmarýnu. Směs v pánvi dolijeme vodou tak,
aby byla stehýnka ponořená alespoň
do ¾.
Pod pokličkou dusíme zhruba 1,5 hodiny, dokud nebudou stehna měkká. Podle potřeby přiléváme vývar nebo vodu
tak, aby byla stehna stále alespoň ze
tří čtvrtin ponořená. Poté stehna, rozmarýn a bobkový list vyjmeme z hrnce

Po odležení filety vyskládáme na plech,
vyložený pečicím papírem, a dáme péct
do trouby vyhřáté na 160 °C na 25 minut.
Mezitím si připravíme citronovou omáčku. Šťávu z citronu necháme v rendlíku pomalu zredukovat s lžičkou cukru
a špetkou soli zhruba na jednu třetinu.
Odstavíme z plotny, vmícháme změklé
máslo a za stálého promíchávání necháme rozpustit. Vrátíme na kamna ještě
krátce prohřát a vmícháme nasekanou
petrželku.
a zeleninu rozmixujeme tyčovým mixérem. Druhou polovinu rozmarýnu

obereme, posekáme, přidáme do omáčky a necháme svařit do zhoustnutí.

Pstruhy podáváme na míchaném salátu
a podlijeme citronovou omáčkou.

POLÉVKA Z DÝNĚ A BATÁTŮ S RUKOLOVÝM PESTEM (VHODNÉ K ZAVAŘENÍ NEBO ZAMRAŽENÍ)

SALÁT WALDORF

4–6 PORCÍ / 1 HOD.
Potřebujeme: 300 g dýně Hokkaidó
včetně slupky • 300 g sladkých brambor
– batátů • 1 větší mrkev • 1 litr vývaru
nebo vody • mletý kmín • sůl
Na pesto: • 50 g rukoly • 50 ml olivového oleje • sůl
Postup: Dýni zbavíme jádřince a nakrájíme. Batáty a mrkev oloupeme, nakrájíme také na menší kusy a vše společně
vložíme do hrnce. Zalijeme vodou nebo
vývarem, mírně osolíme, přidáme kmín
a necháme vařit asi 40 minut, dokud
není zelenina měkká. Vše rozmixujeme
a dochutíme solí. Rukolu s olivovým olejem lehce osolíme a rozetřeme v hmoždíři. Pesto vkládáme do polévky při
podávání.

4 PORCE / 30 MIN.
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Postup pro parní hrnec:
Naložené filety ze pstruha uvaříme v parním hrnci 15 minut.

Potřebujeme:
¼ celeru • 2 jablka
• 2 stonky řapíkatého celeru
• 100 g bílého jogurtu • třtinový cukr
• 2 lžíce citronové šťávy • sůl
Postup:
Celer a řapíkatý celer očistíme, oloupeme a nakrájíme na tenké nudličky.
Jablka zbavíme jádřinců, nakrájíme je
na tenké plátky a pokapeme citronovou
šťávou, aby nezhnědla.
Do jogurtu vmícháme citronovou šťávu,
dochutíme cukrem a solí. Vše pak promícháme s nakrájeným celerem a jablky.

www.kzcr.eu

7

Dietní kuchařka

RECEPTY VHODNÉ PRO VÝŽIVU DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ
PLNĚNÉ VAJEČNÉ BÍLKY
Potřebujeme:
• 2 natvrdo uvařená vejce
• 40 g měkkého tvarohu (2 % tuku)
• 5 ml smetany (33 % tuku) • sůl
• mletá sladká paprika
• zelené bylinky
Postup: Uvařená oloupaná vejce rozpůlíme a vyndáme žloutek. Tvaroh vyšleháme se lžící smetany a špetkou papriky. Vmícháme do něj zelené bylinky.
Vyšlehaným tvarohem plníme vaječné
bílky.

MRKVOVÁ POMAZÁNKA
Potřebujeme:
• 100 g nastrouhané mrkve
• 140 g řeckého jogurtu • ½ lžičky olivového oleje •špetka soli • pažitka, zelená petrželka na dozdobení
Postup: Mrkev, jogurt, olivový olej,
sůl a pažitku smícháme dohromady
a dáme na chvíli vychladit. Jako pečivo
doporučujeme žitný knäckebrot.

JABLEČNO-OVESNÝ KOLÁČ
Potřebujeme:
• 450 g červených jablek • 200 g ovesných vloček • 80 g vlašských ořechů
• 2 ks vajec • 2 pl pudinku (jablečný se
skořicí, vanilka…) • voda
Postup: Vlašské ořechy nahrubo nasekáme v mixéru. Poté přidáme ovesné vločky a společně ještě mírně nasekáme
(cca 4x po 3 vteřinách otočíme knoflíkem). 250 g jablek nahrubo nastrouháme i se slupkou, smícháme se směsí vloček a ořechů a necháme chvíli odstát.
K hotové směsi přidáme 2 žloutky, 200 ml vody a promícháme. Ze zbylých bílků
vyšleháme tuhý sníh, který přimícháme ke směsi. Těsto rozprostřeme na plech
20 x 20 cm a v horkovzdušné troubě pečeme cca 30 min / 180 °C. Po upečení
koláče si uvaříme jablečný rozvar. 200 g oloupaných jablek nakrájíme na malé
kostičky, které dáme do hrnce a zalijeme vodou tak, aby byla jablka ponořena.
Vaříme do změknutí, podle potřeby doléváme vodu. Když jsou jablka měkká
a máme v hrnci ještě trochu jablečné šťávy, přidáme pudink rozpuštěný v trošce
vody. Podle chuti je možné zasypat skořicí. Směs vylijeme na hotový koláč a necháme vystydnout.

BERÁNEK Z VAJEČNÝCH BÍLKŮ
Potřebujeme:
• 4 vaječné bílky • 150 g cukru
• 130 g polohrubé mouky
• 30 g mletých vlašských ořechů • sůl
Postup: Z vaječných bílků, špetky soli
a cukru ušleháme sníh. Smícháme
polohrubou mouku s ořechy a opatrně vmícháme do sněhu. Formu na beránka vymažeme tukem a vysypeme
moukou. Do formy nalijeme těsto
a zvolna upečeme.

Redakce děkuje za spolupráci Lukáši Zachovi a nutričním sestrám Krajské zdravotní, a. s., které
se podílely na vzniku této odborné přílohy. Všechny recepty z Jednoduché kuchařky k jaterní
dietě najdete na webu www.jaternidieta.eu.
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