
Avokádovo-tuniaková 
nátierka

ZD RAVÉ NÁTIERKY

Potrebné suroviny

Podľa chuti  

2  zrelé avokáda
1  šalotka   
1  limetka   
1  steak z tuniaka 
 (150 g)  
1 PL  olivového oleja   
celozrnný chlieb (2 krajce 
na porciu)  

Steak z tuniaka ochutíme soľou a korením a upečieme alebo ugrilujeme na olivovom oleji. 
Necháme vychladnúť.  

Avokádo prekrojíme a oddelíme kôstku. Dužinu v miske roztlačíme vidličkou, pridáme 
šťavu z polovice limetky a najemno nasekanú šalotku. Do zmesi pridáme tuniaka, ktorého 
natrháme ručne alebo pomocou vidličiek. Premiešame a ochutíme soľou, čiernym 
korením a bylinkami.  

Natrieme na pečivo a ozdobíme jarnou cibuľkou.  

Dobrú chuť!  
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 soľ  
 čierne korenie 
 jarná cibuľka  
 bylinky 

Výživové hodnoty na 100 g torty s krémom

Kalórie  
Bielkoviny 
Sacharidy 
Tuky 
Vláknina  

163,22 kcal 
9,75 g 
4,42 g 

11,15 g 
3,05 g

Tip
Štúdie potvrdzujú, že konzumácia bielej múky a výrobkov z nej (biely chlieb, pečivo, 
cestoviny, pekárenské výrobky a pod.) zvyšujú riziko vzniku nielen srdcovo-cievnych 
ochorení, ale aj cukrovky a rakoviny. Celozrnné potraviny sú, na rozdiel od výrobkov 
z bielej múky,  dôležitým zdrojom vlákniny, sacharidov, bielkovín a iných zdraviu 
prospešných látok. Nielen k našim zdravým nátierkam, ale do každodenného jedál-
nička preto zaraďte celozrnné potraviny.  

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

Množstvo
4 porcie

Náročnosť
Jednoduché

Tepelná úprava
20 minút

Finálna príprava
10 minút



Hráškovo-tvarohová 
nátierka s restovanými 
krevetami 

ZD RAVÉ NÁTIERKY

Potrebné suroviny

Podľa chuti  

150 g  čerstvého 
 tvarohového syra  
150 g  hrášku (čerstvý 
 alebo mrazený)  
150 g  kokteilových 
 kreviet  
1  citrón 
4  lístky čerstvej 
 mäty 
1 PL  olivového oleja
celozrnný chlieb (2 krajce 
na porciu)   

Mini kokteilové krevety sprudka opečieme na panvici s olivovým olejom a osolíme. 
Necháme vychladnúť. Vychladnuté krevety pokvapkáme citrónovou šťavou. 

Hrášok uvaríme do mäkka a necháme vychladnúť. Nasypeme do misky a rozmixujeme 
ponorným mixérom. Pridáme tvarohový syr a nasekané lístky čerstvej mäty. Premiešame 
a ochutíme soľou a čiernym korením. 

Nátierku natrieme na pečivo, navrch položíme krevety a bylinky podľa chuti.  

Dobrú chuť! 
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 soľ  
 čierne korenie 
mikrobylinky na 
ozdobenie, prípadne 
bylinky podľa chuti (mäta, 
petržlenová vňať, pažítka) 

Výživové hodnoty na 100 g torty s krémom

Kalórie  
Bielkoviny 
Sacharidy 
Tuky 
Vláknina  

188,86 kcal      
17,57 g               

6,85 g                     
9,55 g                      
2,77 g

Tip
Štúdie potvrdzujú, že konzumácia bielej múky a výrobkov z nej (biely chlieb, pečivo, 
cestoviny, pekárenské výrobky a pod.) zvyšujú riziko vzniku nielen srdcovo-cievnych 
ochorení, ale aj cukrovky a rakoviny. Celozrnné potraviny sú, na rozdiel od výrobkov 
z bielej múky,  dôležitým zdrojom vlákniny, sacharidov, bielkovín a iných zdraviu 
prospešných látok. Nielen k našim zdravým nátierkam, ale do každodenného jedál-
nička preto zaraďte celozrnné potraviny.  

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

Množstvo
4 porcie

Náročnosť
Jednoduché

Tepelná úprava
20 minút

Finálna príprava
10 minút


