
Potrebné suroviny

Podľa chuti  

Pstruhy, množstvo 
prispôsobte počtu vašich 
hostí pri vianočnom stole
1 – 2  strúčiky cesnaku 
 na každého pstruha 
1 PL  olivového oleja  
šťava  z 1 citróna

Rúru si predhrejeme na 160 °C. Pstruhy si očistíme, umyjeme a osušíme. Osolíme, 
okoreníme a potrieme prelisovaným cesnakom zvnútra aj zvonku. Pstruhy uložíme do 
nádoby na pečenie a jemne potrieme olivovým olejom a pokvapkáme šťavou z citróna. 
Pečieme približne 30 minút.
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 soľ 
 čierne korenie  
 bylinky 

Nadmerná konzumácia soli zvyšuje krvný tlak a tiež riziko infarktu myokardu, 
cievnej mozgovej príhody a ďalších kardiovaskulárnych ochorení. Je preto dôležité 
dodržiavať pravidlo maximálne 1 čajovej lyžičky soli denne (čo je asi 5 gramov soli). 
Nezabudnite, že soľ sa nachádza aj v spracovaných potravinách, ako sú šunka, klobá-
sa, syr, slané pochutiny, konzervy, chlieb a mnohé iné.   

 Pozor na nadmerné solenie

Pečený pstruh 
so zemiakovo-
karfiolovým šalátom 

VIANOČNÉ MENU –  ŠPECIÁL 

Množstvo
6 porcií

Náročnosť
Jednoduché

Tepelná úprava
60 minút

Finálna príprava
15 minút

Výživové hodnoty na 100 g pečeného pstruha 

Kalórie  
Bielkoviny 
Sacharidy 
Tuky 
Vláknina  

257, 16 kcal       
18,6 g               

1,4 g                 
19,6 g               
0,05 g

Dovoľte nám v rámci tohto špeciálneho receptu zaželať 
vám šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok.

Tím portálu Lekár Odporúča



Potrebné suroviny
na 6 porcií

Podľa chuti  

400 g  zemiakov  
1  karfiol  
1  cibuľa  
100 g  mrkvy   
100 g  hrášku (čerstvý 
 alebo mrazený)  
100 g  kukurice (mrazená) 
2 – 3  kyslé uhorky  
1  jogurt gréckeho 
 typu (250 g) 
1 PL  horčice  

Najskôr si uvaríme zeleninu. Zemiaky varíme v šupke domäkka, priebežne kontrolujeme 
vidličkou. Keď sú zemiaky uvarené, scedíme vriacu vodu a necháme úplne vychladnúť. 
Karfiol rozoberieme na menšie časti a v mierne osolenej vode varíme asi 10 minút. Karfiol 
takisto necháme vychladnúť. Mrkvu ošúpeme, nakrájame na malé kocky a uvaríme. 
Hrášok a kukuricu taktiež uvaríme vo vode s troškou soli a octu. Keď je zelenina mäkká, 
scedíme ju a necháme vychladnúť.  

Vychladnuté zemiaky ošúpeme, nakrájame na kocky a vložíme do väčšej nádoby. K 
zemiakom pridávame postupne ostatné ingrediencie – karfiol nakrájaný na približne 
rovnako veľké kúsky ako zemiaky, na drobno nasekanú cibuľu a nakrájané kyslé uhorky. 
Pridáme mrkvu, hrášok a kukuricu. K zelenine pridáme jogurt, horčicu, soľ a korenie. Šalát 
dobre premiešame a prípadne dochutíme bylinkami podľa svojich predstáv.  

Servírujeme s pečeným pstruhom.  

Dobrú chuť! 
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 soľ 
 čierne korenie  
 bylinky Nadmerná konzumácia soli zvyšuje krvný tlak a tiež riziko infarktu myokardu, 

cievnej mozgovej príhody a ďalších kardiovaskulárnych ochorení. Je preto dôležité 
dodržiavať pravidlo maximálne 1 čajovej lyžičky soli denne (čo je asi 5 gramov soli). 
Nezabudnite, že soľ sa nachádza aj v spracovaných potravinách, ako sú šunka, klobá-
sa, syr, slané pochutiny, konzervy, chlieb a mnohé iné.   

 Pozor na nadmerné solenie

Vianočný zemiakovo-
karfiolový šalát 

VIANOČNÉ MENU –  ŠPECIÁL 

Výživové hodnoty na 100 g šalátu 

Kalórie  
Bielkoviny 
Sacharidy 
Tuky 
Vláknina  

98,3 kcal                
6,8 g                         
15 g                      

0,58 g                        
3,2 g

Dovoľte nám v rámci tohto špeciálneho receptu zaželať 
vám šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok.

Tím portálu Lekár Odporúča


