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LOW CARB JÍDELNÍČEK NA CELÝ TÝDEN

PONDĚLÍ: snídaně - avotoast se ztracenýým vejcem na proteinoveým 
chlebu; oběd - kruů ta Tandoori, zeleninoveý  hranolký (celer, mrkev), 
zeleninovýý  salaý tek, cčerveneý  kari; večeře - krčupavýý  salaý t s krevetami 
Black Tiger, wakame rčasami, sezamem a chilli majoneýzou

ÚTERÝ: snídaně - avokaýdoveý  proteinoveý  muffiný s pekan. orčechý; 
oběd - quinoovýý  salaý t s cizrnou, rýýzč íý natural, fava fazolkami, rukolou, 
prazčenýými semíýnký a limetkovýým tahini dresinkem; 
večeře - proteinoveý  palacčinký bez mouký se sčpenaý tem, ricottou 
a holandskou omaýcčkou

STŘEDA: snídaně - vajíýcčkovaý  pomazaýnka z ricottý, proteinodvýý  chleýb; 
oběd - cuketoveý  zoodles s pikant. hovečzíými kouský, rčapíýk. celerem 
a sčalotkou; večeře - zeleninoveý  kari, cčerstvýý  losos, kokosoveý  mleýko

ČTVRTEK: snídaně - quinoovýý  salaý tek s kustovnicíý a orčíýsčký aà  la sčtruů dl;
oběd - filaý tko z cčerstveý  morčskeý  rýbý, kreýmovaý  cčernaý  cčocčka se 
zeleninou; večeře - salaý t Waldorf s vlasčskýými orčechý a varčenýým 
hovečzíým masem

PÁTEK: snídaně - ital. omeleta, parmezaýn, susč . rajcčata; oběd - mexickaý  
lusčtečninovaý  poleývka s domaýcíými proteinovýými líývanci z cuketý a 
rýýzčoveý  mouký; večeře - hovečzíý carpaccio s rukolou, bazalkovýým 
pestem, parmezaýnem, kampotskýým bíýlýým peprčem a proteinovýým 
chlebem

SOBOTA: snídaně - proteinovýý  banaýnovýý  chlebíýcček; oběd - hovečzíý 
burger na avokaýdoveým salaý tku se sčalotkou a plaý tkem krčupaveý  
slaninký; večeře - zeleninovýý  kisč  bez tečsta s fenýklem a sýýrem cottage

NEDĚLE: snídaně - cizrnovýý  hummus, zeleninoveý  prouzčký, proteinovýý
chleýb; oběd - pecčenaý  kruů ta s medovou cuketou a pistaý ciemi; 
večeře - salaý tek z cčocčký beluga, s rčapíýkatýým celerem, avokaýdem, 
prazčenýými dýýnč ovýými semíýnký a tempehem



VEGETARIÁNSKÝ JÍDELNÍČEK NA CELÝ TÝDEN

PONDĚLÍ: snídaně - avotoast se ztracenýým vejcem na kvaý skoveým 
zč itneým chlebu; oběd - veganskeý  zeleninoveý  kari s kokosovýým mleýkem, 
rýýzče natural; večeře - grilovanýý  tempeh se zeleninovýými hranolký, 
wakame salaý tkem, sezamem a koriandrovou majoneýzou

ÚTERÝ: snídaně - avokaýdoveý  proteinoveý  muffiný s pekan. orčechý; 
oběd - quinoovýý  salaý t s cizrnou, rýýzč íý natural, fava fazolkami, rukolou, 
prazčenýými semíýnký a limetkovýým tahini dresinkem; večeře - rýýzčoveý  
palacčinký se sčpenaý tem, ricottou a holandskou omaýcčkou

STŘEDA: snídaně - vajíýcčkovaý  pomazaýnka z ricottý, naý sč  kvaý skovýý  zč itnýý  
chleýb; oběd - kreýmovaý  cčernaý  cčocčka se zeleninou, rýýzč íý natural 
a rukolovýým hníýzdem s pistaý ciemi; večeře - cuketoveý  zoodles s 
uzenýým tofu, rčapíýkatýým celerem, sčalotkou a dýýnč ovýými semíýnký

ČTVRTEK: snídaně - quinoovýý  salaý tek s kustovnicíý a orčíýsčký aà  la sčtruů dl;
oběd - gourmet cčocčkovýý  salaý t s hummusem, avokaýdem, semíýnký, 
grilovanýým tempehem a zč itnýým toastem; večeře - starocčeskaý  kulajda 
se ztracenýým vejcem a krčupavýými brambuů rký

PÁTEK: snídaně - zč itnýý  toast s arasčíýdovýým maý slem, mandlovýý  jogurt 
s kustovnicíý a vlasčskýými orčíýsčký; oběd - mexickaý  lusčtečnin. poleývka 
s domaýcíými proteinovýými líývanci z cuketý a rýýzčoveý  mouký; 
večeře - carpaccio z cčerveneý  rčepý s bazalkovýým pestem, piniemi 
a kampotskýým bíýlýým peprčem, kozíý sýýr

SOBOTA: snídaně - proteinovýý  banaýnovýý  chlebíýcček; oběd - falafel 
na avokaýdoveým salaý tku se sčalotkou a tahini dresinkem; 
večeře - zeleninovýý  kisč  s fenýklem a sýýrem cottage

NEDĚLE: snídaně - cizrnovýý  hummus, zeleninoveý  prouzčký, proteinovýý
chleýb; oběd - pecčenýý  halloumi sýýr s medovou cuketou a pistaý ciemi;
večeře - italskaý  omeleta s parmezaýnem a susčenýými rajcčatý



JÍDELNÍČEK NA CELÝ TÝDEN - FITNESS KLASIK

PONDĚLÍ: snídaně - avotoast se ztracenýým vejcem na zč itneým 
kvaý skoveým chlebu; oběd - kruů ta Tandoori, zeleninoveý  hranolký (celer, 
mrkev, bramborý), zeleninovýý  salaý tek, cčerveneý  kari, koriandrovaý  
majoneýza; večeře - krčupavýý  salaý t s krevetami Black Tiger, wakame 
rčasami, sezamem a chilli 

ÚTERÝ: snídaně - avokaýdoveý  proteinoveý  muffiný s pekan. orčechý; 
oběd - quinoovýý  salaý t s cizrnou, rýýzč íý natural, fava fazolkami, rukolou, 
prazčenýými semíýnký a limetkovýým tahini dresinkem; večeře - slaneý  
palacčinký  se sčpenaý tem, ricottou a holandskou omaýcčkou

STŘEDA: snídaně - vajíýcčkovaý  pomazaýnka z ricottý, zč itnýý  chleýb;
 oběd - spaghetti Mafiosi s pikant. hovečzíými kouský, rčapíýk. celerem 
a sčalotkou; večeře - lososoveý  kari s rýýzč íý natural, kokosoveý  mleýko

ČTVRTEK: snídaně - quinoovýý  salaý tek s kustovnicíý a orčíýsčký aà  la sčtruů dl;
oběd - filaý tko z cčerstveý  morčskeý  rýbý, kreýmovaý  cčernaý  cčocčka se 
zeleninou; večeře - salaý t Waldorf s vlasčskýými orčechý a varčenýým 
hovečzíým masem

PÁTEK: snídaně - ital. omeleta, parmezaýn, susč . rajcčata; oběd - mexickaý  
lusčtečninovaý  poleývka s domaýcíými  líývanci z cuketý a rýýzčoveý  mouký; 
večeře - hovečzíý burger bez houský, s chedarem, zeleninovýými 
hranolký, salaý tek

SOBOTA: snídaně - proteinovýý  banaýnovýý  chlebíýcček; oběd - starocčeskaý  
kulajda se ztracenýým vejcem a restovanýými brambuů rký, club sendvicč 
ze zč itneýho chleba; večeře - hovečzíý carpaccio s rukolou, parmezaýnem, 
zč itnýý  toast

NEDĚLE: snídaně - cizrnovýý  hummus, zeleninoveý  prouzčký, proteinovýý
chleýb; oběd - pecčenaý  kruů ta s medovou cuketou a pecčenýými brambuů rký;
večeře - salaý tek z cčocčký beluga, s roastbeefem a horčcčicčnýým dresinkem


