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Banánové smoothie s 
čokoládou

Jahodovo‑čokoládový
Geschmack

Broskvovésmoothie

Tvarohšlehanýsba‑
nánem

Jogurt

Ovocášťáva0,3l

Kefír

Přesnídávkaovocná

Lipánek

Kefírovémléko

Jogurtovocný

Tvaroháček

Jogurtovémléko

Přesnídávkaovocná

MIX–pomazánkasýrováspetr‑
želkou+mixovanáveka
 –tvaroháček

MIX–nutrikašepohanková
(+sezónníovoce)
 –řeckýjogur

MIX–cottage+vejcevařené+
jarnícibulka
 –pomerančovášťáva

MIX–pudink+ovocedlechuti
 –nivovápomazánka+veka

MIX–nutrikašejáhlová(+skoři‑
ce,máslo,posypatcukrem)
 –lipánek

MIX–sýrBlaníkmixovanýspe‑
trželkou+veka
 –termixčokoládový

MIX–tvarohšlehanýsme‑
demazakysanousmetanou+
makovka
 –jogurtovocný

MIX–polévkacizrnová
MIX–vepřovápečeně(+šťáva
dlepotřeby).Šťávadomisky
MIX–bramborylisované
smáslem
MIX–dušenázeleninase
žampiony

MIX–polévkahovězístěstovi‑
novýmiobrázky
MIX–vepřovápečeně
MIX–omáčkahamburskádo
misky
MIX–knedlíkhouskový

MIX–polévkazeleninovásma‑
semanočky
MIX–dušenévepřovémasona
cibuli
MIX–kuskus
MIX–rajčatovépyré

MIX–polévkasmasovourýží
MIX–kuřecíplátek
MIX–zeleninováomáčka(z
kořenovézeleniny)
MIX–těstoviny

MIX–polévkazčervenéčočky
sbramborem
MIX–krůtínačesneku(+šťáva
dlepotřeby).Šťávadomisky
MIX–bramboryšťouchané
scibulkouasmetanou
MIX – špenát

MIX–polévkahovězísrýží
MIX–cuketovýnákypsmasem
MIX–bramborovákašesmás‑
lemapetrželkou
MIX–kompotmeruňkový

MIX–polévkabrokolicovýkrém
MIX–hovězímaso
MIX–omáčkažampionováod
VEG
MIX–rýže
MIX–salátokurkový

MIX–rýžovákašesjahoda‑
mi,medemamáslem.
MIX–kompotbroskvový

MIX–kuřecíkarbanátek
MIX–bramborovo‑batátová
kaše

MIX–pomazánkaSýrová
stvarohemapažitkou+veka+
mléko
 –zakysanka

MIX–treskapřírodní
MIX–bramborovákaše
MIX–rajčatovo‑cuketovépyré
MIX–sýrováomáčka

MIX–hovězímasonaknímě
MIX–zeleninováomáčka
MIX–těstoviny

MIX–pomazánkazčervené
řepyakořenovézeleniny+veka
+mléko
MIX–krupicovéflameristvaro‑
hemapřesnídávkou

MIX–pomazánkatuňáková+
petrželka+veka+mléko
MIX–kyselovocný+šlehaný
tvarohsbanánem(vrstvit)
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recepty

Kuřecí karbanátek

Tuňáková pomazánka 

Pomazánka z červené řepy 
a kořenové zeleniny

Zakysanka

Sýrová omáčka

Krupicové flameri s tvarohem

Pomazánka sýrová s petrželkou

Meruňkové/banánové smoothie

Tvarohová pěna se šunkovým 
sýrem

Tvaroh šlehaný s banánem

Ovocná šťáva 0,3 l

Cuketový nákyp s masem

Mleté kuřecí maso, brambora, mrkev, vejce, petr-
želka, mletá červená paprika, strouhanka, sůl

Tuňák, gervais (tvaroh), cibule, hořčice, sůl, pepř

Řpa, mrkev, celer, petržel, brambora, jogurt bílý, 
majonéza, vejce natvrdo, sůl, pepř

Mixované piškoty, zakysaná smetana, cukr, přes-
nídávka ovocná

Sýr tavený, sýr Eidam, smetana na vaření, mléko 
na zředění, sůl, pepř

mléko, krupička, cukr, tvaroh, smetana ke šlehá-
ní. Vrstvit s přesnídávkou, případně lze přesnídáv-
ku vynechat

50 g Žervé, 30 g Tvaroh měkký, 40 g  Sýr tavený 
(½ lžičky hořčice, petrželka, sůl, pepř

50 ml smetany na vaření 10 %, 50 ml mléka, 2–3 
půlky kompotovaných meruněk/½ banánu, 10 g 
cukru, na vrch ozdobit mátou/posypat skořicí

50 g Tvaroh měkký, 50 g Lučina šunková, 25 ml 
Smetany na vaření 10 % (mléko), ½ lžičky hořčice 
(špetka / ½ lžičky křenu), petrželka, sůl, pepř.

65 g Tvaroh měkký, 25 g Smetana na vaření 10 
%, 10 g Med, banán (posypat skořicí a kakaem

Zázvor 3 kostky, citron 3 měsíčky, jablko do 
300 ml

Cuketa, vejce, maso, Eidam nebo sýr tavený, 
cibule, česnek, olej, polohrubá mouka, prášek do 
pečiva, sůl, pepř, majoránka
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Lucie Říhová DiS.

www.ortognatni operace.com
ortognatnioperace@gmail.com

lucie.rihova@vfn.cz

Vytvořenovespoluprácis

Jídelníčeksestavila

Vpřípadědotazůnáskontaktujte

Vanilkovo ‑čokoládový Geschmack
100 ml smetana na vaření 10 % (50 ml do vanilko-
vého pudinku / 50 ml do čokoládového pudinku), 
10 g vanilkový pudink, 10 g čokoládový pudink, 
10 g cukr. Ušlehat odděleně, vrstvit do misky, na 
vrch lžička marmelády, ozdobit mátou


