Jmenuji se Veronika Hájková, jsem akreditovaná výživová poradkyně
a především lektorka kurzů zdravého vaření.
Pořádám přednášky, workshopy, živé i online kurzy na téma zdravé stravování.
Mým posláním je vnést život, radost a lehkost do Vaší kuchyně.
Pomáhám ženám objevit vášeň pro vaření, lehkost a rovnováhu nejen v kuchyni...
Jsem zakladatelkou projektu "PRŮZKUMNÍKEM ZDRAVÉHO VAŘENÍ".

Mgr. Veronika Hájková
Knínice 95, Lovečkovice 411 45
veronika.hajkova.kninice@gmail.com
+420 723 833 309
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Probiotické limonády
Přirozeně kvašené limonády jsou plné probiotik a jemně nás ochlazují.
Jako základ můžeme použít čerstvé i sušené ovoce, květy rostlin, stromů, i listy…
pampelišky, bezinkový květ, lipový, růže, brutnák, sedmikrásky…
třešně, višně, jahody, maliny, borůvky...
Postup přípravy:
sklenice 2.5 l
převařená vychladlá voda
5 lžic cukru
velká hrst květu/ čerstvého ovoce
50ml startéru
+ ideálně startér (zázvorový, kombucha, jablečný ocet…)
pokud nemáme startér, nic se děje, zkvasí to i tak, jen to bude déle trvat...
Vše dát do sklenice, zavřít a nechat v pokojové teplotě 3-6 dní.2x denně limonádu
promícháme nebo protřepeme.
Následně slít. Uchováváme v lednici. Do 14dní spotřebujeme.
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Probiotická zmrzlina
Suroviny:
200g mražených banánů
(čerstvé banány nakrájíme na špalíčky, vložíme do plastové krabičky a dáme do mrazáku)
100g mražených jahod
limetová kůra
100ml probiotického kefíru (od tibetské houby)
Postup přípravy:
Zmrzlé jahody a banány rozsekáme ve výkonném mixéru na drť. Poté přidáme
nastrouhanou limetovou kůru, probiotický kefír a rozmixujeme.
Díky zmrzlému banánu nám vznikne nádherně jemná, táhlá hmota, která pomáhá té
správné zmrzlinové konzistenci.
Zdobíme jedlými květy.
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Zmrzlina z naklíčené pohanky
Pohanka je nejvíce zahřívající ze všech (pseudo)obilovin.
Klíčky mají energii spíše osvěžující, proto se tím zahřívající charakter pohanky "vyrovná".
Vařená pohanka se báječně hodí na podzimní a zimní talíř.
Naklíčená pohanka nesmí chybět na letním talíři.
Hodí se do dezertů, zmrzlin, pudinků, polévek, do letních salátů.
Postup přípravy:
200g mražených jahod
200g naklíčené pohanky
šťáva z 1 limety
na doslazení jablečný koncentrát
Všechny suroviny rozmixujeme do hladka a ihned podáváme.

www.krasnoocko.eu

Kroupový puding
Suroviny:
2 hrnky uvařených ječných krup, 1 hrnek rozinek, 1 PL kakaa, šťáva a kůra z bio citrónu,
1/2 ČL skořice, cca 1/2 hrnku vody
Postup přípravy:
Kroupy propláchneme a namočíme přes noc do vody se špetkou soli. Necháme namáčet přes
noc nebo 10-12 hodin. Poté scedíme a propláchneme. Vaříme v poměru 1:3 – kroupy : voda
do změknutí. Necháme vychladnout.
1/2 hrnku rozinek namočíme na 30 minut do teplé vody. Změknou a bude se s nimi lépe
pracovat.
Všechny suroviny dáme do mixéru a rozmixujeme na hladký krém. Vodu přidáváme podle
toho, jak moc hustý puding chceme. Poté už plníme skleničku nebo misky,
ozdobíme a můžeme mlsat.
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Agarové osvěžení
suroviny:
řasa agar, ovoce, ovocná šťáva
postup přípravy:
500ml ovocné šťávy nalijeme do hrnce, přidáme 1.5 čajové lžičky agaru.
Mícháme a vaříme cca 3 minuty. Necháme vychladnout. Ještě vlažné lijeme do mističek.
Agar-agar se vyrábí z mořských řas a jde už po staletí o nejběžnější želírovací prostředek
rostlinného, přírodního původu.
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Cuketový tatarák
suroviny:
1 cibule, 1 lžíce oleje, 1 malá cuketa, 1 lžička hrubozrnné hořčic,e ½–1 lžička mleté červené
papriky, 1 lžíce sojové omáčky, 2 stroužky česneku, špetka chilli, špetka pepře, 1 lžička
rajčatového protlaku, 2 špetky soli
postup receptu:
Na oleji orestujeme najemno nakrájenou cibulku se solí. Přidáme utřené česneky, na hrubo
nastrouhanou cuketu (vymačkáme z ní vodu). Krátce podusíme. Ochutíme kořením,
hořčicí, protlakem a sojovou omáčkou. Podáváme s topinkou z kváskového chleba.

www.krasnoocko.eu

Batátová pomazánka
suroviny:
1 stroužek česneku,2 špetky soli , 1PL tahini, 2PL olivového oleje, ½ ČL římského kmínu,
1/2ČL sušeného koriandru, 2 batáty
postup receptu:
Batáty rozřízneme podélně, pokapeme olivovým olejem, posilíme a dáme péct do trouby na
180°C. Pečeme cca 20min, do změknutí.
Vychladlé batáty rozmixujeme s prolisovaným česnekem a ostatními suroviny.

www.krasnoocko.eu

Baba ganoush
suroviny:
1 lilek, 1 plechovka cizrny, 2PL tahini, 3PL citronové šťávy, 1 stroužek česneku, ½ lžičky soli,
pepř dle chuti, olivový olej dle chuti
postup receptu:
Lilek propícháme na několika místech vidličkou, rozkrojíme na dvě části, pomažeme
olejem a upečeme v troubě na 200 °C cca hodinu úplně doměkka. Poté lžící vyndáme
vnitřek a přemístíme do mixéru spolu se zbylými ingrediencemi a rozmixujeme do
hladkého dipu. Přemístíme do misky a zalĳeme lžící olivového oleje. Promícháme.
Ochutnáme, případně ještě dochutíme.
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Kapustičky s lahůdkovým droždím
suroviny:
250g kapustiček nebo květáku , 3PL přepuštěného másla, 3 PL lahůdkového droždí, sůl
postup receptu:
Kapustičky vložíme do vroucí vody a 3 minuty povaříme. Následně je propláchneme
studenou vodou a vysušíme utěrkou.
Na pánev dáme 2 PL přepuštěného másla a na něm kapustičky zlehka orestujeme. Osolíme.
Podáváme ke grilovanému masu, nebo k salátu.
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Letní bramborový salát
suroviny:
brambory, jarní cibulka, 100g uvařené černé čočky Beluga,, sůl, pepř, citronová šťáva nebo
ocet, hořčice plnotučná
postup receptu:
Brambory uvaříme do měkka a necháme vychladnout.
Do mísi nakrájíme jarní cibulku, přidáme černou čočku belugu, bylinky, sůl, pepř, hořčice
Zakápneme citronovou šťávou, nebo bylinkovým octem.
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Zálivky na salát
MISO MEDOVÁ ZÁLIVKA
suroviny:
1ČL miso pasty, 1ČL medu, 1 stroužek česneku, 4 PL olivového oleje
MISO TAHINI ZÁLIVKA
suroviny:
1–2 lžičky misa, 4 lžíce sezamové pasty tahini, 2 lžíce javorového sirupu,
1 lžíce rýžového octa
MISO ZÁLIVKA SE ZÁZVOREM
suroviny:
1 lžička misa, 2 lžíce šťávy z limetky, 2 lžíce sezamového oleje, 1 lžička strouhaného
zázvoru, 1 lžička utřeného česneku
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