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JÍDELNÍČEK 
BEZ MLÉČNÝCH VÝROBKŮ 

TÝDEN 4 

 

 

 

 
Pro sestavení ideální porce použijte PDF soubor Sestavení jídelníčku. 

Recepty na hvězdičkou označená jídla najdete na konci tohoto souboru. 
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DEN 25 

SNÍDANĚ anglická snídaně na low carb 
způsob* 

OBĚD 
hovězí guláš z kližky s 

květákovou rýží* 

VEČEŘE 

 

salát s kuřecím masem, 
piniovými semínky a škvarky* 
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DEN 26 

SNÍDANĚ avokádový salát s vejci* 

OBĚD 

vepřová krkovice pečená na 
sádle 

 
dýňové pyré* 

VEČEŘE 

zapečený špenát s uzeným 
lososem* 

 
hrst mandlí 
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DEN 27 

SNÍDANĚ 

dýňové muffiny* 
 

paprika, okurka, rajče 
 

avokádo 

OBĚD 

zapečená zelenina s krůtím 
masem* 

 
hrst kešu 

VEČEŘE 

 
zapečené plněné papriky s 

mletým masem a ořechovým 
máslem* 
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DEN 28 

SNÍDANĚ 

míchaná vajíčka se žampiony na 
másle/ghí 

 
okurkový salát 

 
hrst pekanů 

OBĚD 

plněné kuřecí stehenní sušenými 
rajčaty* 

 
pečená dýně* 

 
avokádo 

VEČEŘE 
“z jedné pánve” restovaná 

zelenina s vepřovým masem 
sypané mandlemi* 
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DEN 29 

SNÍDANĚ 
brokolicové karbanátky* 

 
avokádový dip* 

OBĚD 

hovězí steak 
 

pečený květák* 
 

domácí majonéza* 

VEČEŘE “Markův salát”* 
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 DEN 30 

SNÍDANĚ 

vejce ve slanině* 
 

kedlubna, ředkvička, špenát 
 

olivový olej 

OBĚD 

pečená vepřová žebra v domácí 
marinádě* 

 
řapíkatý celer, mrkev, okurka 

 
domácí česnekový dip 

VEČEŘE 

domácí či farmářská tlačenka 
 

lněné krekry* 
 

paprika, okurka, mrkev 
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DEN 31 

SNÍDANĚ 
zeleninový salát s krůtím 

masem, bazalkou a olivovým 
olejem 

OBĚD 
domácí sekaná* 

 
restovaná zelenina na ghí/sádle 

VEČEŘE 

cuketové lasagne s mletým 
masem* 

hrst ořechů 
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RECEPTY K JEDNOTLIVÝM DNŮM 

DEN 25 
ANGLICKÁ SNÍDANĚ NA LOW CARB ZPŮSOB 

Ingredience: 

• vejce (množství dle souboru Sestavení jídelníčku) 
• vhodná slanina/šunka 
• párky Pikok PURE 
• rajče 
• žampiony 
• špenát 
• ghí 
• sůl 
• pepř 
• lněné krekry, které jsme připravovali v minulém týdnu (nemusí být) 

Postup: 

Vajíčka připravíme na ghí jako volská oka, osolíme, opepříme. Rajče rozkrojíme na polovinu a 
též opečeme (rozkrojenou stranou dolů). Žampiony nakrájíme na plátky, orestujeme, taktéž 
špenát. Párek buď uvaříme ve vodě či také orestujeme na pánvi. Vše naaranžujeme na talíř a 
podáváme s lněnými krekry. 
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HOVĚZÍ GULÁŠ Z KLIŽKY S KVĚTÁKOVOU RÝŽÍ 

Ingredience na 1 porci: 

• 200 g hovězí kližky 
• 1 velká cibule 
• 1 stroužek česneku 
• 1 lžička sádla 
• 1 lžička mleté sladké papriky 
• špetka majoránky 
• špetka drceného kmínu 
• sůl, pepř 
• voda nebo vývar 

Postup: 

Cibuli nakrájíme na větší kostičky a dáme péct do hrnce na sádlo. Cibuli opékejte na střední 
až nižší plamen, dokud není pěkně zlatavá. Trvá to trochu déle, ale pro skvělou chuť guláše je 
to důležité. Až je cibule hnědá, přidáme na kostky nakrájené hovězí maso a rozdrcený 1/2 
stroužek česneku. Maso krátce osmahneme na vyšším plameni. Přidáme sůl, pepř, papriku, 
kmín a zalijeme vývarem nebo vodou tak, aby bylo maso ponořené. Vaříme pod pokličkou s 
občasným promícháním do měkka, může to trvat až 2 hodiny. Poté přidáme zbylou polovinu 
česneku a popřípadě ještě dochutíme mletou paprikou. Promícháme a vaříme další cca 
hodinu, dokud se nám klihovité části masa nerozpadnou a guláš se tak nezahustí. Na konci 
popřípadě ještě osolíme a opepříme, pokud je to potřeba. 

Recept na květákovou rýži najdete v jídelníčku v Přípravné fázi. 
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SALÁT S KUŘECÍM MASEM, PINIEMI A ŠKVARKY 

Ingredience na 1 porci: 

• kuřecí prso (množství dle souboru Sestavení jídelníčku) 
• římský salát (či nějaký jiný salát - ledový, little gem...) 
• piniová semínka 
• škvarky 
• olivový olej 
• sůl, pepř 
• hořčice bez cukru 
• ocet (jablečný, balsamico...) 
• ghí nebo sádlo 

Postup: 

Kuřecí prso osolíme, opepříme a připravíme na pánvi na ghí/sádle. Římský salát natrháme na 
kousky, dáme do mísy, přidáme nakrájené kuřecí maso a hrst škvarků. Vedle v mističce si 
připravíme zálivku - olivový olej, trochu octa, sůl, pepř, hořčici bez cukru a společně 
promícháme. Zálivkou zalejeme salát a navrch nasypeme pinie. 
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DEN 26 
AVOKÁDOVÝ SALÁT S VEJCI 

Ingredience: 

• vejce (množství dle souboru Sestavení jídelníčku) 
• avokádo 
• salát (římský, listový, little gem...) 
• polníček nebo rukola 
• rajče 
• okurka 
• sůl, pepř 
• olivový olej 

Postup: 

Salát natrháme do misky, přidáme polníček, pokrájená rajčata a okurku. Vše promícháme a 
zakápneme olivovým (či jiným) olejem. Avokádo podélně rozpůlíme, vyjmeme pecku, lžicí 
oddělíme vnitřek od slupky. Avokádo pokrájíme, osolíme a opepříme a přidáme do salátu. 
Vejce uvaříme natvrdo, necháme chvíli vychladnout, oloupeme a nakrájíme na kolečka. 
Přidáme do salátu a podáváme. 

DÝŇOVÉ PYRÉ 

Ingredience: 

• dýně (druh dle volby - máslová, Hokkaidó...) 
• sůl, pepř 
• ghí/sádlo/kokosové mléko 

Postup: 

Dýni oloupejte (Hokkaidó nemusíte) a povařte v osolené vodě doměkka. Poté vodu slijte, 
přidejte lžíci ghí a umixujte tyčovým mixérem do hladkého pyré. 
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ZAPEČENÝ ŠPENÁT S UZENÝM LOSOSEM 
Ingredience: 

• listový špenát 
• uzený losos (množství dle souboru Sestavení jídelníčku) 
• sůl, pepř 
• vejce 
• ghí 

Postup: 

Zapékací misku si vymažeme ghí, vložíme do ní špenátové listy, na ně natrháme uzeného 
lososa. Vejce vyklepneme do misky, rozšleháme, osolíme a opepříme. Touto směsí zalejeme 
ingredience v zapékací misce a pečeme na 180 stupňů do zezlátnutí. 
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DEN 27 
DÝŇOVÉ MUFFINY 

Recept najdete na Léni blogu: http://www.lifefoodtravel.cz/2018/09/slane-dynove-
muffiny.html 

ZAPEČENÁ ZELENINA S KRŮTÍM MASEM 
Ingredience: 

• zelenina dle volby - květák, brokolice, cuketa, mrkev, petržel... 
• krůtí maso (množství dle souboru Sestavení jídelníčku) 
• sůl, pepř 
• vejce 
• ghí 

Postup: 

Zeleninu nakrájíme na kostičky, květák a brokolici rozebereme na malé růžičky. Vše dáme do 
zapékací misky, kterou jsme vymazali ghí. Krůtí maso nakrájíme na kostičky či nudličky, 
osolíme, opepříme a přidáme k zelenině. Vše zalijeme rozšlehanými vejci, které osolíme a 
opepříme. Pečeme na 180 stupňů do zezlátnutí. 
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ZAPEČENÉ PLNĚNÉ PAPRIKY S MLETÝM MASEM A 
OŘECHOVÝM MÁSLEM 

Ingredience: 

• papriky - žluté, zelené, červené... 
• mleté hovězí maso (množství dle souboru Sestavení jídelníčku) 
• kmín 
• chilli 
• sůl, pepř 
• ghí/sádlo 
• ořechové máslo 

Postup: 

Mleté maso dáme do misky, osolíme, opepříme, přidáme kmín a chilli a pořádně promícháme. 
Na pánvi si rozehřejeme ghí/sádlo a masovou směs orestujeme. Papriky rozpůlíme, zbavíme 
jadérek a naplníme je masovou směsí a dáme péct do trouby. Ořechové máslo přidávám na 
teplé papriky až těsně před konzumací. 
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DEN 28 
PLNĚNÉ KUŘECÍ STEHENNÍ SUŠENÝMI RAJČATY 
Ingredience: 

• kuřecí stehenní plátek (množství dle souboru Sestavení jídelníčku) 
• sušená rajčata 
• sůl, pepř 
• ghí 
• bazalka 

Postup: 

Kuřecí plátek očistíme od šlach, pokud je to potřeba. Osolíme a opepříme a naplníme 
sušenými rajčaty. Posypeme trochou bazalky a zamotáme do válečku. Upevníme nití a dáme 
zapéct do trouby dozlatova. Dýni nakrájíme, osolíme a potřeme ghí. Dáme péct do trouby 
spolu s masem. 
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Z JEDNÉ PÁNVE - RESTOVANÁ ZELENINA S VEPŘOVÝM 
MASEM SYPANÉ MANDLEMI 

Ingredience: 

• brokolice nebo květák 
• žampiony 
• cibule 
• cuketa/mrkev 
• vepřová krkovička/panenka (množství dle souboru Sestavení jídelníčku) 
• plátky nebo celé mandle 
• sůl, pepř 
• ghí 
• oblíbené koření 

Postup: 

Krkovičku nakrájíme na kostičky (panenku na medailonky), osolíme, opepříme. Brokolici nebo 
květák rozebereme na menší růžičky. Žampiony nakrájíme na plátky, cibuli na půlkroužky, 
cuketu a mrkev na kostičky. Na pánev si dáme rozehřát ghí a orestujeme na něm maso, poté 
přidáme zeleninu a restujeme. Jídlo na talíři zasypeme mandlemi a podáváme. 
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DEN 29 
BROKOLICOVÉ KARBANÁTKY 

Ingredience: 

• 150 g mletého masa - hovězí, vepřové nebo mix (množství dle souboru Sestavení 
jídelníčku) 

• 200 g brokolice 
• stroužek česneku 
• vejce 
• 2 lžíce domácí majonézy 
• půl šalotky nebo cibule 
• sůl, pepř 
• koření či bylinky, které máme rádi 

Postup: 

Brokolici omyjeme, rozebereme na růžičky a rozmixujeme nadrobno. Přendáme do misky, 
smícháme s mletým masem, rozdrceným česnekem, najemno nakrájenou šalotkou či cibulí, 
vejcem, solí, pepřem a kořením. Opravdu důkladně směs propracujeme, utvoříme karbanátky 
a pečeme v troubě na pečícím papíru na 180 stupňů cca 25 minut. 

Originální recept najdete zde: https://paleosnadno.cz/recept/pecene-brokolicove-
karbanatky-s-tatarskou-omackou/ 

AVOKÁDOVÝ DIP 
Recept najdete v jídelníčku na týden 3. 

DOMÁCÍ MAJONÉZA 

Recept najdete v jídelníčku na týden 1. 
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PEČENÝ KVĚTÁK 
Ingredience: 

• květák 
• sůl 
• pepř 
• kari koření (volitelné) 
• olivový olej 

Postup: 

Květák omyjeme a rozebereme na větší růžičky. Ty poté nakrájíme na cca půlcentimetrové 
plátky. V misce si smícháme olivový olej, sůl, pepř a kari koření. Na plech si dáme pečící papír, 
vyložíme na něj plátky květáku, které potřeme touto směsí. Pečeme v troubě na 180 stupňů 
cca 15 minut.  

MARKŮV SALÁT 

Ingredience: 

• římský salát 
• listový špenát 
• cherry rajčata 
• avokádo 
• brokolice 
• vejce natvrdo (množství dle souboru Sestavení jídelníčku) 
• avokádový či olivový olej 
• sůl, pepř 

Postup: 

Římský salát natrháme do větší mísy, přidáme špenát, nakrájená cherry rajčata, brokolici 
rozebranou na menší růžičky a promícháme. Přidáme nakrájené vařené vejce a avokádo. 
Pokapeme olivovým olejem, posolíme, opepříme a můžeme podávat. 

  



 

www.jsemlowcarb.cz 
 

 
 

& 

& 

DEN 30 
VEJCE VE SLANINĚ 

Ingredience: 

• vejce (množství dle souboru Sestavení jídelníčku) 
• vhodná slanina (lze použít i šunku jamon nebo prosciutto) 

Postup: 

Na pánev si ze slaniny utvoříme kolečko, do kterého rozklepneme vejce, osolíme, opepříme a 
necháme dodělat do požadované konzistence. 

PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V DOMÁCÍ MARINÁDĚ 

Ingredience: 

• 0,5 – 1 kg vepřových žebírek (množství dle souboru Sestavení jídelníčku) 
• 200 g rajčatového protlaku 
• 1 lžíce mleté červené papriky 
• 2 – 3 stroužky česneku 
• 2 – 3 lžíce olivového oleje 
• půl až lžička soli 

Postup: 

Z uvedených surovin si umíchejte v misce marinádu a tou potřete žebra. Dejte péct do 
přikrytého pekáče na 190 stupňů cca 45 – 60 minut. Poté víko pekáče dejte pryč a pečte 
dalších 10 – 15 minut, aby se vám udělala kůrčička. 

LNĚNÉ KREKRY 

Recept najdete v jídelníčku na týden 2. 

DOMÁCÍ SEKANÁ 
Ingredience: 

• 400 g mletého masa (nejlépe mix hovězí a vepřové) 
• 100 g slaniny 
• 1 velká cibule 
• 1 lžíce psyllia (lze vynechat) 
• 2 stroužky česneku 
• 1,5 lžíce majoránky 
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• 1,5 lžíce rajčatového protlaku 
• 1 vejce 
• 2 lžíce hořčice 
• půl lžičky grilovacího koření 
• lžička olivového oleje 
• sůl, pepř 

Do pekáčku: 

• 1 cibule 

Na potření: 

• 1 lžíce olivového oleje 
• půl lžíce rajčatového protlaku 
• 1 lžíce hořčice 
• grilovací koření 

Postup: 

Slaninu nakrájíme nadrobno. Maso, slaninu a ostatní přísady smícháme v míse a výslednou 
směs ochutnáme a popřípadě dochutíme. Poté opět propracujeme a nejlépe rukama. Je nutné 
směs opravdu dobře propracovat, až se vám bude zdát, že máte hotovo, propracujte ještě 
jednou. 🙂 Má to svůj důvod. Potom vytvoříme šišku nebo já peču sekanou ve formě na 
biskupský chlebíček, kterou vymažu ghí. Pekáček, ve kterém budeme sekanou péct, vyložíme 
kroužkami cibule a na ně položíme šišku. Trošku podlijeme vodou a sekanou potřeme směsí, 
kterou si vytvoříme v hrnku (smícháme olivový olej, rajčatový protlak, hořčici a koření). Dáme 
péct do trouby na 180 stupňů a pečeme cca 30 – 40 minut. Sekanou kontrolujeme a v případě 
potřeby potřeme opět připravenou směsí. 
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DEN 31 
CUKETOVÉ “LASAGNE” S MLETÝM MASEM 
Ingredience: 

• 1 – 2 cukety 
• 150 – 200 g mletého hovězího masa 
• 25 g slaniny 
• lžíce olivového oleje 
• půl cibule 
• půl plechovky (200 g) loupaných krájených rajčat 
• 1 stroužek česneku 
• petržel 
• oregano 
• bazalka 
• sůl, pepř 
• ghí/sádlo 
• voda 

Postup: 

Na ghí nebo sádle orestujeme cibuli, až zesklovatí, tak přidáme česnek, a po chvíli mleté maso 
a slaninu nakrájenou na kostičky. Až je maso lehce opečené, přidáme půl plechovky rajčat, 
koření (oregano, petržel, bazalku, sůl, pepř) a vodu. Vaříme pozvolna cca 10 minut. Cuketu 
nakrájíme na podélné slabé plátky a začneme vrstvit do zapékací mísy. Cuketa, masová směs, 
a opět cuketa, masová směs. Přikryjeme alobalem a pečeme v troubě na 200 stupňů cca 20 
minut. Pak alobal dejte pryč a pečte dalších 10 - 15 minut.  


