
Grilovaný steak 
z tuniaka so zeleninou

Potrebné suroviny

Medovo-kôprová 
omáčka

Podľa chuti  

Množstvo
1 porcia

Príprava
15 minút

180 g steak z tuniaka  
150 g špargle 
2  paradajky  
150 g  baby kukurice  
1  cuketa  
50 g  šampiňónov  

Rozpálime si gril. Steak z tuniaka osolíme a okoreníme z oboch strán. Špargľu očistíme 
od drevnatých častí a varíme v osolenej vode asi 5 minút a scedíme. Pripravíme si ostatnú 
zeleninu. Šampiňóny a paradajky prepolíme, cuketu nakrájame asi na 1 – 2 cm plátky. 
Spolu s baby kukuričkami nakrájanú zeleninu osolíme a okoreníme z oboch strán.  

Gril potrieme olivovým olejom a začneme s grilovaním zeleniny. Tuniaka grilujeme 
približne 6 minút a servírujeme so zeleninou.  

Dresing si pripravíme zmiešaním jogurtu, medu, najemno nasekaného kôpru a 
prelisovaného cesnaku.  

Dobrú chuť!  
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120 g  jogurt gréckeho  
 typu  
2  strúčiky cesnaku  
20 g  medu  
 kôpor  

 soľ 
 čierne korenie  

 

Tepelná úprava
30 minút

Náročnosť
Jednoduché

Tip
Špargľu radíme k sezónnej zelenine. Mimo sezóny ju neváhajte nahradiť napríklad 
tekvicou. Základom je, aby aspoň polovicu vášho taniera tvorila zelenina. Tradične 
podávané zemiaky patria pri srdcovo-cievnych ochoreniach k menej vhodným 
druhom zeleniny.  

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

Výživové hodnoty na 100 g 
tuniaka 
Kalórie  
Bielkoviny 
Sacharidy 
Tuky 
Vláknina  

144 kcal 
23 g  

0 g  
6 g   
0 g 

Výživové hodnoty na 100 g 
zeleninovej prílohy  
Kalórie  
Bielkoviny 
Sacharidy 
Tuky 
Vláknina  

36,5 kcal 
1,9 g 
5,8 g 

0,24g 
1,4 g

Výživové hodnoty na 30 g 
omáčky
Kalórie  
Bielkoviny 
Sacharidy 
Tuky 
Vláknina  

52 kcal 
1,5 g 
8,8 g 
1,6 g 

0 g 


