
Recepty splňují všechny parametry potravin pro čisté dny. Nenajdete v nich lepek, cukr ani uzeniny. Zato vás překvapí svojí jednoduchostí
na přípravu a výtečnou chutí. Najdete zde všechny pokrmy z námi doporučeného jídelníčku pro čisté dny nebo si můžete vybrat jen některé
pro zpestření vašeho domácí vaření. Uvedené množství surovin v receptech je na jednu porci. Velikost porcí je však pouze orientační,
vzhledem k rozdílným potřebám každého z nás. Pečlivě proto sledujte, jak se cítíte. Žádné jídlo rozhodně nemusíte dojídat.
Jestliže vám jídlo nestačí, dejte si svačinu podle principů čistých dnů.

SUROVINY:
30 g instantní bezlepkové kaše bez cukru (např. Nomina: pohanková, rýžová, jáhlová),
200 ml rostlinného nápoje (mandlového, ovesného, kokosového), 1 (120 g) banán,
1 lžička ghí špetka skořice, 1 lžička (5 g) chia nebo lněných semínek.

POSTUP:
Do teplého nápoje vmíchejte postupně instantní kaši, až docílíte požadované hustoty. 
Nechejte 2–3 minuty odstát. Banán nakrájejte na tenká kolečka.

V pánvi rozehřejte ghí a banán na něm z každé strany dozlatova opečte.

Nakonec posypte skořicí. Hotovou kaši ozdobte banánem, ořechovým máslem a semínky. 
Pokud máte radši kaši sladší, přidejte i trochu medu.

SUROVINY:
KARI: ½ lžíce (10 g) ghí, 30 g červené čočky, 1 malá (50 g) cibule, kousek zázvoru, 1 lžička kvalitního kari 
koření, 50 g dýně Hokkaidó (nebo mrkve či batátu), ¼ konzervy (100 g) sekaných rajčat,
100 ml kokosového mléka, trochu vody (asi 50 ml), sůl, 45 g rýže Basmati (nevařené).
SALÁT: 130 g ledového salátu, 40 g polníčku, 2 lžíce (20 g) olivového extra panenského oleje,
1 lžíce (10 g) umeoct.

POSTUP:
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. V hlubší pánvi rozehřejte ghí a cibuli na něm nechte zesklovatět. 
Přidejte koření, nadrobno nakrájený zázvor a vsypte čočku. Dýni nebo mrkev očistěte, batát oloupejte 
a nakrájejte na menší kostky, které též vhodíte do pánve. Vše krátce orestujte a poté zalijte sekanými 
rajčaty z konzervy a vodou. Nechte dusit do změknutí, asi 10 minut.Pokud máte radši kaši sladší, 
přidejte i trochu medu.

Dejte vařit rýži. Připravte salát. Ledový salát a polníček omyjte. Ledový salát nakrájejte na tenké 
nudličky. Oba saláty rovnou smíchejte v míse, přidejte olej a umeocet a zamíchejte. Jakmile čočka 
v pánvi změkne, přilijte kokosové mléko, ještě chvíli nechte prohřát a spojit všechny chutě. Osolte. 
Podávejte s rýží a salátem.

KAŠE S OPÉKANÝM BANÁNEM A SKOŘICÍ (1)

ČOČKOVÉ KARI S RÝŽÍ (2)

RECEPTY PRO ČISTÉ DNY
UGO OČISTNÝ PŮST 



SUROVINY:
1 filet (200 g) tresky (např. Boxxi.cz), hrst lístků koriandru, 1 lžička (2 g) černého sezamu,
1 lžíce (10 g) olivového oleje kousek zázvoru, 1 menší citrón, 250 g pak choi (nebo čínského zelí
či brokolice), 2 stroužky česneku, 1 lžíce (10 g) sezamového oleje (nebo řepkového), sůl.

POSTUP:
Koriandr nasekejte najemno. Z citrónu vymačkejte šťávu. Tresku očistěte, zbavte kostí, osolte ji, 
pokapejte citrónem, posypte nasekaným koriandrem a sezamem. Plech nebo formu na pečení vyložte 
pečicím papírem a tresku na něj položte. Vložte do předehřáté trouby a pečte při 180 °C asi 15–20 
minut (doba pečení závisí na výšce filetu). Mezitím si očistěte pak choi, každý list podélně rozpulte 
a zprudka krátce orestujte na sezamovém oleji spolu s nadrobno nasekaným zázvorem a česnekem. 
Osolte. Pečenou tresku podávejte s restovaným pak choi.

SUROVINY:
CHLÉB (640 g): 200 g ovesných vloček, 150 g mandlové mouky, 1 kypřicí prášek do pečiva bez fosfátů, 
120 g bílého jogurtu, 1 lžička (5 g) soli, 1 lžička (5 g) kmínu, 2 vejce.
K PODÁVÁNÍ: 20 g žervé, ½ avokáda, hrst klíčků, sůl, pepř, 200 g zeleniny dle chuti.

POSTUP:
Ovesné vločky smíchejte v míse s mandlovou moukou, kypřicím práškem, solí a kmínem. V druhé míse 
smíchejte jogurt s vejci a vlijte do vločkové směsi. Pořádně promíchejte. Případně zvlhčete trochou 
(max. 50 ml) vody. Nechte asi 10 minut odpočívat. Troubu předehřejte na 180 °C. Chlebíčkovou formu 
vyložte pečicím papírem. Těsto přendejte do formy, uhlaďte stěrkou a vložte do trouby. Pečte 20 minut. 
Poté nechte chléb dokonale vychladnout.

Plátky chleba namažte žervé, obložte avokádem, osolte, opepřete, posypte klíčky a na talíř přidejte
i zeleninu. Zbylý chléb nakrájejte na plátky a dejte do mrazáku. Před další konzumací rozpečte v troubě 
nebo toustovači.

PEČENÁ TRESKA SE SEZAMEM A RESTOVANÝM PAK CHOI (3)

DOMÁCÍ OVESNÝ CHLÉB S AVOKÁDEM (4)

RECEPTY PRO ČISTÉ DNY
UGO OČISTNÝ PŮST 



SUROVINY:
50 g jáhel (nevařených), 1 stroužek česneku, 15 g slunečnicových semínek, 50 g růžičkové kapusty 
nebo kadeřávku nebo brokolice, 50 g mraženého hrášku, ½ lžíce (10 g) ghí, 100 g marinovaného 
nebo uzeného tofu, ½ (asi 70 g) žluté papriky, ½ (asi 70 g) červené papriky, menší hrst (45 g) cherry 
rajčátek, menší hrst (25 g) žampiónů, 1 menší (50 g) červená cibule, citrónová šťáva, sůl, pepř,
1 lžíce (10 g) sójové omáčky Shoyu nebo Tamari dřevěné nebo ocelové jehly (špejle) na špízy.

POSTUP:
Jáhly několikrát spařte na sítku horkou vodou a uvařte v osolené vodě. Vaří se v poměru 1:2
(jeden díl jáhel na dva díly vody). Platí pravidlo, že čím více vody použijete, tím kašovitější a lepivější 
jáhly budou. Proto přidejte opravdu jen dva díly vody. Vařte na mírnou teplotu pod pokličkou
asi 20 minut, příliš často nemíchejte, počkejte, až se všechna tekutina vstřebá.

Růžičkovou kapustu očistěte a nakrájejte na tenké plátky (nadrobno). Kadeřávkové listy překrájejte
na proužky. Ve větší pánvi rozehřejte ghí a kapustičky na něm orestujte s česnekem nakrájeným na plátky. Poté vmíchejte vařené jáhly a mražený hrášek.
Směs osolte a opepřete, přidejte semínka, pokapejte citrónovou šťávou a přidejte i sójovou omáčku.

Tofu, papriky, cibuli a žampióny nakrájejte na větší kousky. Na grilovací jehly napichujte střídavě tofu, zeleninu, žampióny a rajčátka.
Grilujte na grilu nebo v troubě na pečicím papíře. Až bude tofu po okrajích křupavé a zelenina měkká, můžete servírovat. Podávejte se zeleninovými jáhlami.

SUROVINY:
2–3 vejce, 1 lžička (10 g) ghí, 1 (25 g) jarní cibulka, hrst (30 g) mraženého hrášku, 2 hrsti (20 g) polníčku,
80 g dýně Hokkaido, 1 (80 g) červená cibule, špetka sušeného tymiánu, 1 menší (50 g) vařená červená 
řepa (nebo Bonduelle konzerva), 1 lžíce (10 g) olivového oleje na zeleninu, polníček k podávání (asi 40 g),
1 lžíce umeocta, sůl, pepř.

POSTUP:
Dýni nakrájejte na tenké plátky (nemusíte ji loupat). Cibuli oloupejte a nakrájejte na klínky. Červenou 
řepu překrájejte na menší kousky. Rozehřejte olej na pánvi a zeleninu na ní orestujte. Začněte nejprve 
cibulí a po chvíli přidejte řepu, dýni, sušený tymián a sůl. Restujte asi 5 minut. Dejte stranou.
V misce pomocí vidličky vyšlehejte vejce. Jarní cibulku nakrájejte na kolečka a vmíchejte k vejcím.

Přisypejte i hrášek. Směs osolte a opepřete.

V jiné pánvi než jste restovali zeleninu rozehřejte ghí a vaječno--zeleninovou směs do ní vlijte.
Pomocí špachtle nebo vařečky míchejte do konzistence, kterou máte rádi. Vajíčka podávejte se salátem 
z polníčku a restované zeleniny. Zeleninu můžete nechat před smícháním s polníčkem úplně vystydnout 
nebo ji nechat teplou. Salát dochuťte umeoctem případně balsamikovým octem.

TOFU ŠPÍZY SE ZELENINOVÝMI JÁHLAMI (5)

MÍCHANÁ VEJCE S HRÁŠKEM PODÁVANÁ SE SALÁTEM S PEČENOU ZELENINOU (6)

RECEPTY PRO ČISTÉ DNY
UGO OČISTNÝ PŮST 



SUROVINY:
1 (120 g) banán, 2 hrsti (200 g) jahod, 2 lžíce (15 g) ovesných vloček, 1 lžíce (20 g) ořechového másla 
bez cukru nebo tahini pasty, 30 g vanilkového proteinu (může být i jiná příchuť),
250 ml rostlinného nápoje (mandlového, ovesného, kokosového, …).

POSTUP:
Ovoce, vločky, ořechové máslo vložte do mixéru a zalijte rostlinným nápojem.
Přidejte protein a rozmixujte dohladka. Přelijte do vhodné sklenice či pohárku.
Pokud chcete koktejl připravit den předem, uložte jej do lednice
a druhý den ráno nezapomeňte pořádně protřepat.

SUROVINY:
90 g pohanky (kroupy), špetka sušeného tymiánu, 4 „kolečka“ (80 g) čerstvého kozího sýra
(můžete použít i plísňový), 200 g květáku , 1 lžíce (20 g) ghí, 20 g rukoly. 
ZÁLIVKA: 2 lžíce (20 g) panenského olivového oleje, ½ lžíce (10 g) medu,
šťáva z citrónu (asi 1 lžička), sůl, pepř.

POSTUP:
Do velké mísy nastrouhejte na struhadle květák na hrubé části. Velkou mísu doporučuji z důvodu,
aby vám kousky květáku neodskakovaly a neměli jste nepořádek po celé kuchyni.
V pánvi rozehřejte ghí a orestujte na něm nastrouhaný květák. Osolte a dejte stranou.

Pohanku nasypejte do rendlíku a zalijte vodou asi 2 cm nad pohanku, osolte. Dejte vařit zakryté 
pokličkou. Pohanka je uvařená asi za 15 minut. Po 10 minutách doporučuji zdroj tepla vypnout
a nechat posledních 5 minut dojít pod pokličkou.

Do ještě horké pohanky vmíchejte nakrájený kozí sýr. Krémovější konzistence docílíte s čerstvým sýrem. 
Vsypejte orestovaný květák a dosolte. Ingredience na zálivku vlijte do uzavíratelné skleničky
a vše pořádně protřepejte. Pohankovou směs dejte na talíř, ozdobte rukolou a zalijte zálivkou.

KOKTEJL S BANÁNEM, JAHODAMI A OŘECHOVÝM MÁSLEM (7)

KVĚTÁKOVÁ POHANKA S KOZÍM SÝREM A RUKOLOU (8)

RECEPTY PRO ČISTÉ DNY
UGO OČISTNÝ PŮST 



SUROVINY:
¼ konzervy (60 g) červených fazolí, 300 ml vody, ½ kostky zeleninového bujónu bez glutamátu,
½ balení (95 g) uzeného tempehu, 1 lžíce (20 g) ghí, ¼ lžičky mleté papriky, 1 menší (50 g) mrkev,
1 (90 g) cibule, 2 bobkové listy, 50 g dýně Hokkaido nebo batátů, sůl, pepř (případně i chilli),
1 malá konzerva (70 g) rajčatového protlaku, 40 g brokolice (může být mražená), 1 lžíce (10 g) sójové 
omáčky Shoyu nebo Tamari, 1 lžíce (20 g) zakysané smetany nebo bílého jogurtu na ozdobu
(lze vynechat).

POSTUP:
Cibuli nakrájejte nadrobno a na přepuštěném másle začněte restovat. Po chvíli přidejte i pokrájenou 
dýni nebo batáty, mletou papriku, na menší kousky nakrájenou mrkev, brokolici a bobkový list. 
Přidejte i propláchnuté a slité fazole a rajčatový protlak.

Vše zalijte vodou a přihoďte kvalitní bujónovou kostku. Nechte 15–20 minut provařit. Osolte, opepřete. Na pánvi rozehřejte trochu ghí a orestujte na něm na kostky 
nakrájený tempeh. Do polévky přidejte orestovaný tempeh a na talíři můžete dozdobit zakysanou smetanou nebo bílým jogurtem.

SUROVINY:
250 ml rostlinného nápoje (mandlového, ovesného, kokosového, …), 2 hrsti (45 g) mladého špenátu, 
1 (120 g) jablko, 1 lžíce (20 g) ořechového másla bez cukru nebo Tahini pasty, 2 lžíce (15 g) ovesných 
vloček, 30 g syrovátkového proteinu.

POSTUP:
Jablko, špenát, vločky a máslo vložte do mixéru a zalijte rostlinným nápojem. Přidejte protein
a rozmixujte dohladka. Přelijte do vhodné sklenice či pohárku. Pokud chcete koktejl připravit
den předem, uložte jej do lednice a druhý den ráno nezapomeňte pořádně protřepat.

FAZOLOVÁ POLÉVKA S TEMPEHEM (9)

KOKTEJL S MLADÝM ŠPENÁTEM (10)

RECEPTY PRO ČISTÉ DNY
UGO OČISTNÝ PŮST 



SUROVINY:
70 g luštěninových bezlepkových těstovin , 50 g Feta sýra, 70 g cukety, 1 (80 g) červená cibule,
70 g lilku, ½ (60 g) bílé nebo barevné papriky, 60 g cherry rajčátek, ¼ konzervy (100 g) sekaných 
rajčat, špetka oregana, sůl, 20 g olivového oleje, 1 lžíce sójové omáčky Shoyu nebo Tamari.

POSTUP:
Těstoviny dejte vařit do osolené vroucí vody. Sledujte návod na obalu a podle toho nastavte 
kuchyňskou minutku. Většinou jsou hotové za 7–10 minut. Troubu předehřejte na 180 °C.

Veškerou zeleninu očistěte a nakrájejte na středně velké kousky. V míse ji promíchejte se solí, 
oreganem, sójovkou a olivovým olejem. Zeleninu vsypte do zapékací misky. Sekaná rajčata vlijte
k zelenině a promíchejte. Vložte do trouby a pečte asi 30 minut.

Do ještě teplé upečené zeleniny vmíchejte uvařené těstoviny a nadrobenou fetu.

SUROVINY:
400 g cukety, 70 g strouhaného sýra (např. mozzarella na strouhání), 1 vejce, 1 lžíce (8 g) psyllia, sůl,
1 malá konzerva (70 g) rajčatového protlaku, 1 lžička (10 g) rajčatového pesta, ½ lžičky sušeného česneku,
½ lžičky oregana, hrst (25 g) černých oliv , pár lístků bazalky, 60 g mozzarelly, 60 g červené papriky.

POSTUP:
Cuketu neloupejte a nastrouhejte ji do větší mísy najemno. Posolte a nechejte pár minut „vypotit“.
Poté vezměte textilní čistou utěrku nebo plátýnko a cuketu pořádně vymačkejte. Až z ní bude jen suchá „drť“.

Cuketovou „drť“ smíchejte se strouhaným sýrem, vejcem, rajčatovým protlakem, pestem, sušenými 
bylinkami a psylliem. Zpracujte a nechejte chvilku psyllium pracovat. Poté tuto směs rozetřete na plech 
vyložený pečicím papírem. Pokud chcete mít tvar kulatý jako pizza, použijte dortovou formu coby šablonu. 
Cuketový korpus dejte péct do trouby při 190 °C na 10 minut.

Rajčatové pesto vmíchejte do rajčatového protlaku. Můžete přidat ještě sušené oregano.

Předpečený korpus lžící pomažte ochuceným rajčatovým protlakem, vyskládejte na něj pokrájenou zeleninu 
a mozzarellu. Nechejte 10 minut dopéct v troubě.

LUŠTĚNINOVÉ TĚSTOVINY S PEČENOU ZELENINOU A FETOU (11)

CUKETOVÁ PIZZA BEZ MOUKY (12)

RECEPTY PRO ČISTÉ DNY
UGO OČISTNÝ PŮST 



SUROVINY:
2 bílky, 1 žloutek, 150 g Cottage sýra (60 g do těsta, zbytek na ozdobení), 35 g pohankových
nebo ovesných vloček, 15 g erythritolu (lze vynechat), 1 lžíce (10 g) kokosového oleje, 100 g ovoce 
na ozdobu, 10 g rýžového sirupu.

POSTUP:
Bílky, žloutky, 60 g Cottage sýra, vločky a erythritol vložte do nádoby vhodné k mixování a ponorným 
mixerem rozmixujte v těsto.

V pánvi rozehřejte kokosový olej a pomocí lžíce klaďte na pánev hromádky (lívance),
opékejte z obou stran dozlatova.

Podávejte zdobené zbylým Cottage sýrem (nebo použijte bílý jogurt či tvaroh), ovocem a rýžovým sirupem.

SUROVINY:
1 menší (40 g) červená cibule, ½ lžíce (10 g) ghí, 1 stroužek česneku, ¼ lžičky sušeného rozmarýnu,
100 g cherry rajčátek, ½ konzervy (120 g) bílých fazolí (nebo uvařené), 1 malá konzerva (70 g) rajčatového 
protlaku, sůl, pepř nebo chilli, 1 lžíce hladkolisté petrželky, 50 g quinoy (v suchém stavu),
2 hrsti (asi 40 g) polníčku k podávání, 2 lžičky (8 g) panenského olivového oleje, 1 lžička (4 g) umeocta.

POSTUP:
Quinou zalijte vodou (asi 2 cm nad okraj), osolte a dejte vařit. Hotová bude za 10–15 minut.

Cibuli očistěte a nasekejte nadrobno. Česnek nakrájejte na plátky. Konzervu fazolí slijte a propláchněte. 
Cherry rajčátka omyjte a překrájejte napůl. V hlubší pánvi rozehřejte ghí. Orestujte na něm cibuli, česnek 
a rozmarýn. Poté přidejte fazole a cherry rajčátka. Vmíchejte rajčatový protlak a podlijte trochou vody 
(propláchněte vodou konzervu od protlaku). Společně prohřejte, osolte, opepřete nebo přidejte trochu chilli. 
Vmíchejte nasekanou petrželku.

Na talíř dejte uvařenou quinou, na ni fazolovou směs a doplňte o polníček.
Ten ještě zakápněte olivovým olejem a umeoctem.

COTTAGE LÍVANCE (13)

FAZOLOVÁ SMĚS S RAJČATY A QUINOOU (14)

RECEPTY PRO ČISTÉ DNY
UGO OČISTNÝ PŮST 



SUROVINY:
1 filet (200 g) lososa, 25 g kukuřičné strouhanky , kousek chilli, 1 lžička kůry z bio citrónu,
2 hrsti petrželky, 10 g mandlových plátků (sekané mandle), sůl, šťáva z citrónu, 1 lžíce (10 g) olivového 
oleje, 120 g brambor, 120 g dýně Hokkaido , 1 lžička (8 g) ghí, SALÁT: 130 g ledového salátu,
40 g polníčku, 2 lžíce (20 g) olivového extra panenského oleje, 1 lžíce (10 g) umeocta.

POSTUP:
Lososa omyjte, očistěte a osušte. Troubu předehřejte na 180 °C. Plech vyložte pečicím papírem.
V misce smíchejte strouhanku s mandlemi, hrstí petrželky, citrónovou kůrou a nadrobno nasekaným 
chilli. Vmíchejte lžíci oleje. Lososa dejte na plech, osolte a pokapejte citrónovou šťávou.
Kukuřično-mandlovou drobenkou lososa pokryjte, jemně přitiskněte a pečte 15–20 minut.

Brambory oloupejte, nakrájejte na menší kousky a s pokrájenou dýní vložte do osolené vody.
Vařte do změknutí. Poté vodu slijte a ještě za tepla zeleninu rozmačkejte. Přidejte ghí a osolte.

Připravte salát. Ledový salát a polníček omyjte. Ledový salát nakrájejte na tenké nudličky. Doporučujeme je vložit do odstředivky na salát a lístečky odstředivou 
silou vysušit. Jinak oba saláty rovnou smíchejte v míse, přidejte olej a umeocet a zamíchejte.

Lososa s krustou podávejte s dýňovo-bramborovou kaší a zeleninovým salátem.

SUROVINY:
2 vejce, 40 g kozího čerstvého sýra, 1 lžička ghí, 2 hrsti (45 g) mladého špenátu, sůl, pepř,
200 g zeleniny k podávání, bezlepkové pečivo nebo ovesný chléb k podávání (recept č. 4).

POSTUP:
V misce vyšlehejte vejce spolu s nadrobeným kozím sýrem. Směs osolte a opepřete. V pánvi rozehřejte ghí 
a vhoďte na menší kousky nasekaný (omytý) špenát. Nechte chvíli zavadnout a poté vmíchejte i vaječnou 
směs. Míchejte do požadované konzistence.

Míchaná vejce podávejte se zeleninou a bezlepkovým pečivem nebo ovesným chlebem.

LOSOS V MANDLOVÉ KRUSTĚ S DÝŇOVOU KAŠÍ (15)

MÍCHANÁ VEJCE S KOZÍM SÝREM A ŠPENÁTEM (16)

RECEPTY PRO ČISTÉ DNY
UGO OČISTNÝ PŮST 



SUROVINY:
50 g jáhel (nevařených), 1 stroužky česneku, hrst (15 g) slunečnicových semínek, 50 g růžičkové kapusty 
nebo kadeřávku nebo brokolice, 50 g mraženého hrášku 1 lžíce (20 g) ghí citrónová šťáva, 70 g Halloumi 
sýra, sůl, pepř, petrželka na ozdobu.

POSTUP:
Jáhly několikrát spařte na sítku horkou vodou a uvařte v osolené vodě. Vaří se v poměru 1:2 (jeden díl 
jáhel na dva díly vody). Platí pravidlo, že čím více vody použijete, tím kašovitější a lepivější jáhly budou. 
Proto přidejte opravdu jen dva díly vody. Vařte na mírnou teplotu pod pokličkou asi 20 minut, příliš často 
nemíchejte, počkejte, až se všechna tekutina vstřebá.

Růžičkovou kapustu očistěte a nakrájejte na tenké plátky (nadrobno). Kadeřávkové listy překrájejte na proužky. 
Ve větší pánvi rozehřejte ghí a kapustičky na něm orestujte s česnekem nakrájeným na plátky. Poté vmíchejte 
vařené jáhly a mražený hrášek. Směs osolte a opepřete, přidejte semínka, pokapejte citrónovou šťávou.

Halloumi sýr nakrájejte na plátky (asi 1,5 cm). Nepřilnavou pánev rozehřejte. Halloumi sýr je lepší opékat bez přidání oleje, nebude prskat, protože během opékání 
sýr vždy pouští trochu vody. Jestliže nemáte nepřilnavou pánev, raději trochu oleje přidejte. Sýr opékejte dozlatova z obou stran. Jáhly dejte na talíř, ozdobte plátky 
opečeného sýra, posypejte petrželkou.

SUROVINY:
110 g tofu (neochuceného nebo uzeného), 1 vejce, 25 g lahůdkového droždí, 30 g strouhaného čedaru (jiného 
tvrdého sýru), mletá paprika, JOGURTOVÝ DIP: 70 g bílého jogurtu, 1 lžíce sekané petrželky, ½ lžičky (4 g), 
dijonské hořčice, sůl, pepř, SALÁT: 70 g cherry rajčátek, 70 g okurky nebo cukety, 80 g barevné papriky,
50 g ledového salátu, 20 g zeleného „lupení“ (polníček, řepné listy, baby špenát…), 2 lžíce (20 g) olivového extra 
panenského oleje, 1 lžička (5 g) citrónové šťávy, ½ lžičky (4 g) dijonské hořčice, ½ lžíce (10 g) medu sůl, pepř.

POSTUP:
Vejce rozklepněte do misky a vyšlehejte pomocí vidličky. Do druhé misky vsypte lahůdkové droždí,
do kterého přidáte trochu mleté papriky a sůl. Tofu nakrájejte na tlustší plátky. Každý plátek obalte
nejprve ve vajíčku, poté v lahůdkovém droždí a znovu opakujte (dvojitý obal).

Troubu předehřejte na 190 °C a připravte si plech s pečicím papírem. Obalené tofu dejte na plech a posypte 
každý kousek trochou strouhaného sýra. Pečte dozlatova asi 15–20 minut. Mezitím si můžete připravit salát 

k podávání a jogurtový dip. Na ten si veškeré ingredience smíchejte v misce.

Zeleninu omyjte a očistěte. Ledový salát nakrájejte na tenké nudličky. Doporučujeme je vložit do odstředivky na salát a lístečky odstředivou silou vysušit. Ostatní 
zeleninu nakrájejte na menší kousky. Vše smíchejte v míse. Suroviny na zálivku promíchejte v misce nebo uzavíratelné skleničce (od hořčice) a vmíchejte do salátu 
těsně před podáváním. Tofu můžete podávat jak studené, tak ještě teplé, vyndané rovnou z trouby. Podávejte se zeleninovým salátem a jogurtovým dipem.

ZELENINOVÉ JÁHLY S OPÉKANÝM HALLOUMI SÝREM (17)

KŘUPAVÉ PEČENÉ TOFU SE ZELENINOVÝM SALÁTEM (18)

RECEPTY PRO ČISTÉ DNY
UGO OČISTNÝ PŮST 



RECEPTY PRO ČISTÉ DNY
UGO OČISTNÝ PŮST 

Autorkami receptur jsou Monika Divišová (členka UGO Odborné rady)
a Kristýna Ostratická (nutriční expertka a profesionální kuchařka).

Tyto dobroty a spousty dalších najdete v knize:
Více informací o knize

restartjidelnicek.cz


