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Výživa 

 
„Jeme preto, aby sme žili, nežijeme preto, aby sme jedli.“ 

    Jedlo je nevyhnutnosťou aj radosťou. No je lepšie, ak nám to, čo jeme aj prospieva, aj 

chutí.  

    Mali by sme vedieť, či svojmu telu dávame to, čo potrebuje. Mali by sme si samozrejme aj 

pochutiť a vychutnať pocit, ktorý v nás dobré jedlo vyvolá. Na to je dobré vedieť, čo sú to 

takzvané éčka, aké zložky má vyvážená strava, ktoré poruchy stravovania nám môžu 

poškodiť zdravie a čo čudesné jedia ľudia vo svete. 

    Urobte si šálku čaju, vezmite tanier svojho obľúbeného jedla a začítajte sa... 
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    Výživa je poskytovanie životne dôležitých látok 

pre organizmus, vyživovanie, živenie. 

Zložky výživy rozdeľujeme do 6 skupín:  

1.Proteíny:  

    bielkoviny, zabezpečujú rast a obnovu tela 

2.Lipidy:  

   tuky, zdroj rezervnej energie a prostriedok pri 

spracovaní väčšiny vitamínov 

3.Sacharidy:  

     cukry, poskytujú rýchly zdroj energie 

4.Vitamíny:  

     regulujú telesné procesy 

5.Minerály:  

     regulujú telesné procesy, rast a obnovu tkanív 

6.Voda:  

    je prostredie, v ktorom prebiehajú všetky životné deje v organizme 

Malá príručná lekárnička: 

       Vitamín A podporuje rast, je zdrojom zdravej pokožky a podporuje tiež zrak. 

Získavame ho z olejnatých rýb, pečení a vajec.  

    Vitamín B podporuje nervový systém a je potrebný pri premene jedla na energiu. 

Získavame ho z mäsa, mliečnych výrobkov. 

    Vitamín C chráni bunky pred poškodením, pomáha hojiť rany vstrebávať železo. 

Získavame ho z citrusového ovocia, paradajok.  

   Vitamín D je potrebný pre kosti. Získavame ho z vajec, rýb . 

   Vitamín E podporuje imunitu a získavame ho napríklad z avokáda.  

   Vitamín K pomáha k zrážaniu krvi a nachádza sa 

v listovej zelenine.     

   Vápnik podporuje kosti a zuby. Získame ho z mlieka.                                                                                                                                                

    Železo je dôležité pre zdravú krv a získavame ho 

z červeného mäsa.  

    Draslík stará sa o správne fungovanie nervov, svalov 

i srdcovo-cievneho systému. Získavame ho z banánov, 

zemiakov . 
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   Zinok zabezpečuje zdravý vývoj v detstve, je dôležitý pre silný imunitný systém. 

Získavame ho z tmavého mäsa, pečene .  

 

    Všetky tieto vitamíny a minerály získavame z potravy. Aby sme boli zdraví musíme sa 

správne stravovať.  Ak by sme mali nedostatok vitamínov a minerálov:  

1. Mali by sme oslabený imunitný systém  

2. Mohli by sme dostať veľa závažných ochorení 

3. Mali by sme porušený prísun dôležitých látok pre život   

 

 

 

 

 

 

 

Potrava musí spĺňať 5 základných požiadaviek: 

1. musí byť kaloricky výdatná  

2. musí zachovávať pomer medzi cukrami, tukmi a bielkovinami (50% bielkovín, 30% tukov, 

20% cukrov) 

3. musí byť hodnotná,  musí obsahovať aminokyseliny (bielkoviny živočíšneho pôvodu sú 

hodnotnejšie než bielkoviny rastlinného pôvodu)  

4. musí obsahovať nevyhnutné množstvo vitamínov  

5. musí obsahovať nevyhnutné množstvo minerálnych látok a vody 

 

Ak by sme mali málo bielkovín, tukov a cukrov :  

1. Nebola by možná obnova a rast buniek /bielkoviny/ 

2. Neobnovovali by sa nám svaly /tuky/ 

3. Mali by sme málo energie na fungovanie mozgu /cukry/ 
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Nasýťme celý svet 
Ktorá rastlina sa pestuje aby zmiernila hladomor? 

Môj názor: kukurica 

Pravdivý údaj: Na zmierenie hladomoru sa pestuje ryža a obilie. 

 

 

 

 

 

 

 

     Menej plytvajme potravinami, podeľme sa o jedlo. V Európe sa podľa odhadov zlikviduje 

89 miliónov ton potravín ročne. Jedlom sa plytvá v každej fáze potravinového reťazca – od 

farmy až po stôl. 

      Znižovanie množstva odpadu si vyžaduje aj zmeny v správaní bežných konzumentov. 

Tretinu odpadu vyhodia z domácností v bohatých krajinách Európy. Problém potravinového 

odpadu sa skúma v celej Európe. Najviac údajov pochádza z Veľkej Británie. Znížením 

plytvania by každá domácnosť ročne ušetrila až 565 €. 

 

     Vyhodené potraviny môžu zahŕňať úplne jedlé potraviny, ktoré boli odmietnuté iba kvôli 

ich vzhľadu. Na celej našej planéte sa podľa OSN ročne vyhodí až 1,3 miliardy ton potravín, 

čím sa premrhá takmer pol miliardy eur.  

 

     Plytvanie je viac problém rozvinutých krajín, kde obchodníci aj spotrebitelia vyhadzujú 

dobré potraviny do odpadu. Kým priemerný Európan vyhodí ročne 178 kilogramov potravín, 

v Afrike, južnej a juhovýchodnej Ázii je to len asi 11 kilogramov na hlavu. 

 

    Príčina je aj v tom, že nevieme rozlišovať medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej 

trvanlivosti. Doba spotreby je dátum, dokedy musíme potravinu spotrebovať, aby bola 

bezpečná. Dátum minimálnej trvanlivosti je dátum, dokedy najmenej potravina vydrží čerstvá, 

jesť ju môžeme ešte aj po tomto dátume. 

     Potravinami však vo veľkom plytvajú aj obchodníci. Vyhadzujú ešte jedlé potraviny, 

aby uvoľnili miesto pre nový tovar. 
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Hladomor 
 

    Hladomor predstavuje situáciu, kedy na nejakom území panuje taký nedostatok potravín, že 

ľudia masovo umierajú na podvýživu. K hladomoru môže dôjsť napríklad v dôsledku 

prírodnej katastrofy, ktorá zničí úrodu (sucho alebo nejaké infekčné ochorenie hlavných 

plodín). Ďalšou príčinou hladomoru môže byť úmyselné vyvolanie, aby napríklad niekto 

dosiahol vojenský cieľ. Hladomor taktiež býva sprievodným javom vojen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pamätník obetiam Veľkého írskeho hladomoru z rokov 1845 – 1852. Počas 

hladomoru zomrelo v Írsku jeden až jeden a pol milióna ľudí, podobné množstvo 

sa  pred hladom zachránilo emigráciou do USA a iných krajín. 
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Éčka 
    Éčka sú látky, ktoré sa do potravín pridávajú na zvýraznenie chuti, vône a farby, ale aj na 

predĺženie ich trvanlivosti. Éčka sú odborne nazývané emulgátory. 

    Nie všetky éčka sú umelými chemickými látkami. K pridávaným látkam patria aj vitamíny, 

antioxidanty či prírodné kyseliny.  

    Všeobecne môžeme éčka rozdeliť na tie, ktoré ohrozujú naše zdravie a tie neškodné. Éčka 

sa pridávajú skoro do všetkých potravín, ktoré konzumujeme. Z najnovších štúdií vyplýva, že 

antioxidanty majú pozitívny vplyv na zníženie rizika vzniku rakoviny zažívacieho 

ústrojenstva. 

Éčka rozdelujeme na:  

Farbivá- menia farbu potraviny (napríklad červená farba v jahodovom jogurte) 

Konzervanty- predlžujú trvanlivosť (konzervuje aj soľ a cukor, alebo umelé látky) 

Antioxidanty- zabraňujú znehodnoteniu niektorých látok za prítomnosti kyslíka (sú zdraviu 

prospešné) 

Regulátory kyslosti- nastavia správnu kyslosť potraviny (kyselina citrónová je prírodného 

pôvodu) 

Zahusťovadlá- zabezpečujú správnu hustotu potraviny (najčastejšie sa potraviny zahusťujú 

škrobom, ak je kvalitný, tak potravinu neznehodnotí) 
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Prehľad éčok v tabuľke 

Priaznivo pôsobiace látky 1 

100, 101, 140, 150a, 160acde, 161b, 162, 163, 

170, 175, 270, 290, 300, 306-308, 322, 375, 

410, 440, 441, 901, 917, 948 

Látky ešte prijateľné 2 

106, 141, 166, 172, 174, 260, 296, 301-305, 

309, 315-318, 325-327, 329, 334, 345, 350-352, 

363, 406, 409, 460, 470b, 551-553b, 640-642,  

650, 902-903, 908, 916, 920, 921, 947, 949,  

1001, 1102, 1103, 1400, 1503 

Látky menej vhodné 3 

103, 150bcd, 153, 160bf, 171, 181, 182, 200-203, 

261, 263, 265-266, 280, 297, 314, 323, 328, 

330-333, 335-337, 344, 349, 353, 354,  

365-367, 391, 399-404, 407, 407a, 411, 415-422, 

425, 429, 445,461, 463-466, 469-475, 481-484,  

486, 489, 491-496, 500-501, 503-505, 508-511,  

514-517, 524-530, 550,553a, 554-560, 570-572, 

574-580, 585, 636, 637, 904, 907, 910-914, 918,  

938, 939, 941, 942, 953, 957, 958, 965-967, 999, 1000, 

1104-5, 1200, 1401-5, 1411, 1420-3, 1430, 1443, 1451, 

1520 

Látky pôsobiace 

nepriaznivo 
4 

120, 161g, 173, 234, 236, 237-238, 251, 252, 

262, 264, 280-283,338-343, 355-357, 362, 

368, 370, 380, 381, 383, 385-390, 405, 

407a,412-414, 432-436, 442-444, 446, 450-452, 

459, 462, 467, 468, 476-479b,485, 487, 488, 

507, 513, 518, 520-523, 535-542, 546, 573,  

620-635, 900, 906, 915, 919, 930, 943, 946, 

950, 951, 955, 959, 1201-2, 1410, 1412-4, 1440, 1442, 

1450, 1505, 1518, 1521 

Výrazne nepriaznivé látky 5 

102, 104, 107, 110, 111, 121-125, 127-129, 

131-133, 142-143, 151, 154, 155, 180, 209-228,  

230-233, 235, 239-240, 242, 249, 250, 284, 285, 

310-313, 319-321, 324, 384, 430, 431, 480, 512,  

905, 922-929, 940, 944, 945, 952, 954, 956, 
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Ako sa stravovať pred 

športovým výkonom 

 
     Či už patríte k nadšeným amatérskym športovcom alebo k profesionálom, nie je jedno, čo 

zjete, kedy to zjete a koľko toho zjete. Výživa tesne pred a po výkone značne ovplyvňuje to, 

aký efekt z cvičenia dosiahnete. Dokonca môže ovplyvniť aj výkon samotný.  

     Pred cvičením by sme mali jesť sacharidy a po cvičení bielkoviny. Nemali by sme jesť nič 

ťažké ako napríklad: hotdog, hamburger, hranolčeky. 

 

 

 

 

 

 

     Mali by sme si dať len ľahké a energeticky bohaté jedlo, napríklad: mandarínku, banán, a 

podobne.   

 

 

 

 

 

    Rozhodne by sme mali dodržať pitný režim, aj výber správneho pitia by sme nemali 

zanedbať. Pred tréningom ráno teplý čaj, aby sa náš organizmus 

rozohrial.  
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    Pred tréningom alebo zápasom by sme nemali piť kolu, fantu a sladené sýtené nápoje. 

Hlavne by sme nemali piť nič studené. 

  

 

 

 

 

     Na zápase alebo na tréningu by sme mali piť čistú vodu, alebo raz za čas aj iontový nápoj. 

To je nápoj, ktorý udržuje tekutinu v organizme. Ale nesmieme to s ním preháňať. 

  

 

 

 

     Po tréningu už môžete piť čo len chcete, môžete urobiť proteínový nápoj alebo si proteíny 

doplniť prirodzeným spôsobom napríklad koktailom s mlieka, vajíčka a ovocia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kajo Praženica, 7.C 
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Stravuj sa ako futbalista 
 

    Pre futbalistov, ktorí trénujú na zápasy je dobrý 

aktívny pohyb a trénovanie kondičky. Pred zápasom je 

dôležité, aby si hráči pripravili svoje telo na veľký 

výkon. Preto je najlepšie jesť potraviny bohaté na 

sacharidy čo sú napr. zemiaky, cestoviny, ryža, chlieb 

a cereálie. Malo by sa konzumovať veľké množstvo 

čerstvej stravy a zeleniny, aby sa telu poskytli vitamíny 

a minerály potrebné na udržanie zdravia.  Malo by sa 

predísť jedlám s vysokým obsahom tukov.     

    Hráči by mali piť veľa vody, aby sa predišlo 

dehydratácii. Výmena tekutín je obzvlášť dôležitá, keď 

sa tréning alebo zápas koná v horúčavách. Počas 

tréningu by sa malo konzumovať 1-2 dcl vody každých 

10-15 minút.   

    Večer pred zápasom by mal hráč jesť stravu 

s vysokým obsahom sacharidov. Ideálne by bolo, ak 

by strava obsahovala ľahko stráviteľné jedlá akými sú cestoviny, chlieb, ryža a ovocie. 

    Ihneď po zápase by mali hráči zjesť müsli tyčinku, banán alebo vypiť sacharidový nápoj. 

Po uplynutí 80-120 minút po záťaži by mali zjesť jedlo z cestoviny, ryže, zemiakov. 

 

Čo je nevhodné 

 

     Nevhodná je strava, ktorá dlho trávi a spôsobuje 

tráviace problémy. Takáto výživa znižuje celkovú 

výkonnosť futbalistu. Jednou z najväčších chýb, ktorú 

robia mladí futbalisti je nadmerná konzumácia 

jednoduchých sacharidov (keksy, tyčinky, sladkosti, 

biele pečivo). Tie telo spotrebuje rýchlo, ale športovec 

sa i tak necíti najedený. 
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Obezita 
     Obezita, tučnota je nadmerné ukladanie zásob v podobe tuku. Obezita je ochorenie. 

     Dochádza k nej, ak je príjem energie väčší ako výdaj. Príčinou je najčastejšie kombinácia 

väčšieho príjmu potravy, nedostatku pohybu, dedičnosti,  psychických vplyvov a spôsobu 

výživy.  

     Vzniká tak,  že človek dlhodobo jedáva viac ako potrebuje. Pohybuje sa menej ako by 

potreboval na spotrebovanie energie. Negatívnu úlohu zohráva často aj okolie, ktoré môže 

napríklad prehnane poukazovať na postavu človeka, že pribral alebo má veľký zadok, tučné 

brucho.  

     S obezitou sa spájajú aj iné zdravotné ťažkosti. Problémy so srdcom a krvným obehom, 

vysoký tlak,  problémy s dýchaním, vyššia pravdepodobnosť vzniku rakoviny, neplodnosť, 

ťažkosti so žlčníkom a aj iné.  

    Ak chceme predchádzať obezite, mali by sme preferovať zdravý životný štýl. To znamená 

viac sa pohybovať, jesť hlavne ovocie a zeleninu, jesť menej kalorických jedál, mali by sme 

vynechať sladké pokrmy aj sladké nápoje a nepripravovať si veľké porcie. 

    Podľa tohto obrázku zistíte, ktoré štáty majú najobéznejšie obyvateľstvo! 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Nina Schonová & Michal Balogh 7.B 
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Anorexia a bulímia 
 

    Anorexia aj bulímia sú psychické poruchy prijímania jedla.  

     Anorexii prepadnú najmä dievčatá vo veku 14-18 rokov. Je to úmyselné, bezdôvodné 

znižovanie hmotnosti.  

     Pacient môže chudnúť niekoľkými spôsobmi: diétami, nadmerným cvičením, zvracaním 

(krátko po jedle), zneužívaním liekov - najmä preháňadiel. Ochorenie vedie k osamelosti, 

pridávajú sa výkyvy nálady, úzkosť a depresie.  

    Dievčatá majú aj napriek tomu, že sú vychudnuté na kosť, pocit, že sú tučné.  
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     Bulímia sú záchvaty prejedania sa a následné zvracanie, užitie preháňadla a nadmerné 

cvičenie. Ide o podobu hladovania, hoci pacient neodmieta jesť. Po zjedení veľkého množstva 

jedla, toto jedlo vyvráti. Do vracania sa pritom núti rôznymi spôsobmi, napríklad strkaním si 

prstov alebo zubnej kefky do krku. 

     Ako im môžeme predchádzať? 

    Anorexii a bulímii sa predchádzať nedá. Dajú sa iba vyliečiť. Ich príčinou býva väčšinou 

šikanovanie kvôli postave, nízke sebavedomie alebo snaha vzbudiť záujem okolia. 

    Aké sú rizikové faktory pre tieto ochorenia? 

strata záujmov a vzťahov, 

sklon k izolácii, 

strata kritickosti k neprimeranému chudnutiu, 

nedôvera v seba, aj v ostatných 

vzťahovačnosť,  

depresie, úzkosti, 

pocity viny a hanby. 

 

     Ako ich môžeme odhaliť vo svojom okolí? 

 

     Anorexiu môžeme odhaliť extrémne nízkou váhou, neustálou únavou, samotou, snahou 

o chudnutie aj napriek viditeľne chudej postave.  

     Bulímiu si takmer ani nevšimneme. Môžeme si ju všimnúť len častým zvracaním. 

 

 Ako pomôcť ľuďom s takýmito ochoreniami?  

 

Treba sa s nimi porozprávať. Treba ich podporovať, netreba na nich tlačiť, to by mohlo celú 

vec len zhoršiť. 

 

 

  

 

 

https://www.slovenskypacient.sk/clanok/1327/myslel-som-si-ze-zakaznici-mi-prisli-ublizit
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Môžu byť potraviny drogou? 
    Potraviny môžu byť drogou. Ale v tom zmysle, že začneme byť na nich závislí. Mnohí 

ľudia obľubujú hlavne nezdravé potraviny. Tým pádom, že ľudia užívajú tieto potraviny, 

neustále to speje k tomu, že to má účinok ako droga.  Potraviny s vysokým obsahom tuku ako 

sú napríklad pizza, čokoláda, hranolky sú naozaj návykové. Vraj môžu dokonca zmeniť aj 

mozog. Základným faktorom návykovosti  je spracovanie potravín. Odborníci tiež zdôraznili, že ľudia 

s obezitou v dôsledku návykov sa prejedajú najviac. 

Exorfíny- vznikajú ako produkty trávením rôznych bielkovín. Keď sa proteín - bielkovina 

rozdelí, uvoľní sa látka, ktorá rozkáže opätovné pôsobenie, náš apetít dokáže stimulovať - 

nabudiť a zjeme omnoho viac. 

Najpopulárnejšie jedlá na svete sú pizza a cestoviny, prečo?  

    Ja si myslím, že kvôli tomu, že obsahujú veľké množstvo tuku, na ktoré je naše telo 

zvyknuté a ukladá si ho. K tomu všetkému majú obidve jedlá veľmi dobrú chuť, ktorá 

polahodí všetkým. To spôsobuje, že sa z nich stávajú návykové jedlá.  

    

       

     

 

 

 

 

 

 

Patrícia 

Paučulová 8.A 

2015/16 

 

 

 



  Školský rok: 2015/2016 

 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Strana 17 
 

Kazeín 

    Jedlá ako pizza, cestoviny alebo syr 

nie sú návykové len kvôli ich dobrej 

chuti. Pôvodcom závislosti, ktorú si na 

nich môžeme vypestovať je látka 

kazeín. Nachádza sa v mlieku 

a v mliečnych výrobkoch. Teda hlavne 

v syre, jogurtoch a bryndzi! 

     Kazeín je chemická látka, ktorá sa 

prirodzene nachádza v prírode a nie je 

vôbec škodlivá. Je v mlieku 

a produktoch z neho vyrábaných. Čím 

viac mlieko kvasí, tým viac je v ňom 

kazeínu. Preto ak by sme porovnali 

množstvo kazeínu v čerstvom mlieku, 

kyslom mlieku a syre, najviac by ho obsahoval syr, o niečo menej kyslé mlieko a najmenej 

čerstvé mlieko. 

    Potraviny, ktoré sme zvyknutí jesť spolu so syrom, preto bývajú návykové. A je jedno 

akým spôsobom do nich syr pridávame. Či jedlo syrom posypeme, alebo syr pokrájame ku 

jedlu, alebo syr do jedla pridáme pri varení. Kazeín sa nezničí ani tepelnou úpravou jedál. 

     Návykovosť kazeínu má v prírode svoj význam! Keďže je súčasťou materinského mlieka 

cicavcov, mláďatá sa na mliečku od matky stávajú slabo závislými. Preto je zaručené, že sa od 

matky neodtúlajú, ale sa ku nej budú vracať. 

 

Cukor 

     Návykový je pre naše telo aj cukor. Na náš mozog 

pôsobí podobne ako nikotín v cigaretách. Podporuje 

tvorbu hormónu – látky vyrábanej v mozgu – 

nazvaného serotonín, ktorý sa zvykne označovať za 

hormón šťastia. Potom je jasné, prečo telo chce viac 

a viac sladkej chuti.  

     Najhorší je takzvaný skrytý cukor. Je v potravinách 

ako sú pečivo, zmrzlina alebo nátierky. A veľa ďalších. 

Najviac ho obsahujú ochutené nápoje - aj 100% džúsy – zmrzlina a cmúľacie cukríky!  

     Výrobcovia potravín ho pridávajú do svojich produktov, aby zvýraznili ich chuť. Potom 

ich kupujúci viac uprednostnia pred konkurenčnými výrobkami. Takže vlastne kupujeme viac 

to nezdravé! 
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Výživa a učenie 
 

 

 

   Vedecké štúdie dokazujú, že výživa vplýva na správanie v škole, schopnosť sústrediť sa, 

prijímať a zapamätať si nové informácie. 

Niektoré potraviny, ktoré pomáhajú zlepšiť sústredenie, pamäť a výkonnosť mozgu: 

                                                                          

 Avokádo: pomáha pri chudnutí, podporuje naše mentálne zdravie a 

psychickú pohodu.  

 Banány:  podporujú sústredenie, tvorivé myslenie, dodávajú energiu 

a produkujú hormóny šťastia. 

 Čučoriedky:  zabezpečujú lepšie prekrvenie mozgu, pomáhajú proti 

Alzheimerovej chorobe 

 Figy: dodávajú mozgu energiu a zvyšujú schopnosť koncentrácie. 

 Jablko: predchádza problémom s pamäťou či Alzheimerovej chorobe. 

 Losos: obsahuje prospešné omega-3 mastné kyseliny dôležité pre mozog. 

 Kakao: vedci zistili, že čokoláda s 80-percentným podielom kakaa znižuje riziko 

rakoviny kože a spomaľuje starnutie.  

 Orechy: sú vynikajúcou výživou na mozog, zlepšujú náladu, podporujú myslenie i 

dlhodobú pamäť.  

 

Potraviny ktoré škodia mozgu: 

 Slané jedlá 

Pri nadmernej spotrebe solí sa v našom organizme môže vytvoriť závislosť na soli, 

ktorá je veľmi podobná závislosti na nikotíne.  

 

 

 Cukor a umelé sladidlá 

Nadmerná spotreba cukru dokáže spôsobiť slabú sústredenosť a tiež problémy s 

pamäťou a učením. 

 

 Vyprážané jedlá 

U detí aj dospelých dokážu zvýšiť hladiny určitých hormónov a dočasne spôsobiť stav 

podobný hyperaktivite, ktorý mysleniu neprospeje. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL7_rOyTjskCFUOyFAodK54IJA&url=http://www.dixo.sk/revolucny-objav-plasticity-mozgu/&psig=AFQjCNGmcUjwEUEkT6i0Wa9PEgZJLtSVIA&ust=1447529838227734
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Národné jedlá 
 

SLOVENSKO  

Bryndzové Halušky 

     Základ tvoria postrúhané surové zemiaky zmiešané s múkou a 

soľou (niekedy sa dáva aj vajíčko, ale halušky sú vtedy tvrdšie). 

Takto pripravené cesto sa následne vo forme halušiek, teda malých 

kúskov, uvarí vo vode. Uvarené halušky sa zmiešajú s bryndzou, 

polejú sa 3-5 lyžicami vody v ktorej sa varili halušky a dochutia 

opraženou slaninou. Podľa chuti sa môže pridať aj kyslá smotana. 

  

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

     Bravčové mäso s knedľou a kapustou. 

    Nazývame ho aj „Knedlo, vepřo, zelo“ a je to bravčové pečené 

mäso so žemľovou alebo zemiakovou knedľou a s dusenou 

kapustou. 

 

RAKÚSKO 

Viedenský rezeň 

       

     Viedenský rezeň je tenký, obalený a vypražený rezeň z teľacieho 

mäsa. Patrí k špecialitám viedenskej kuchyne. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesto
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bryndza
https://sk.wikipedia.org/wiki/Te%C4%BEacie_m%C3%A4so
https://sk.wikipedia.org/wiki/Te%C4%BEacie_m%C3%A4so
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viede%C5%88
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POĽSKO 

Bigos 

     Do Poľska ho priniesol kráľ 

Vladislav II. Jagellovský, ktorý ho podával na lovoch. Bigos sa varí 

vo veľa variantoch. Pripravuje sa z kyslej kapusty, čerstvého kelu, 

cibule a rôznych druhov mäsa. 

MAĎARSKO 

Maďarský guľáš 

 

      Hustá, výdatná polievka, ktorej podstatu tvorí dusené a 

varené hovädzie mäso. Obsahuje množstvo variabilných 

ingrediencií, mimo iných zemiaky, cibuľu, paradajky, 

cesnak, čierne korenie, štipľavú papriku a pod. Varí sa niekoľko 

hodín, najprv sa smaží cibuľový základ. Známe sú rôzne 

kombinácie, napríklad s baraním, či teľacím mäsom.  

 

 

EURÓPSKA KUCHYŇA 
 

     Aj keď sa európska kuchyňa v jednotlivých štátoch líši, sú veci, ktoré majú všetky 

európske kultúry viac menej totožné: 

 

 Spoločné stolovanie - na prvý pohľad sa 

to zdá ako samozrejmosť, ale v iných kultúrach 

človek stoluje napríklad v sede na zemi (Japonsko, 

arabské kultúry), alebo v mnohých ďalších 

oblastiach je bežné, že muži a ženy sedia 

oddelene, malé deti môžu sedieť spolu s matkou. 

 

 

 

 

 Používanie príboru - teda noža, lyžice a 

predovšetkým vidličky. K tomu je tiež 

veľmi rozšírené bežné použitie 

špeciálnych príborov, ako je rybí príbor, 

dezertný príbor a použitie 

zodpovedajúcich pohárov pre rôzne typy 

nápojov. V mnohých oblastiach sveta sa 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Polievka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_%C3%BAprava_potrav%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hov%C3%A4dzie_m%C3%A4so
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesnak_cibu%C4%BEov%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Paradajka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesnak_kuchynsk%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cierne_korenie&action=edit&redlink=1


  Školský rok: 2015/2016 

 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Strana 21 
 

je len lyžicou, alebo lyžicou spolu s paličkami. Tiež je tu rozdiel oproti USA, kde si 

ľudia najprv mäso narežú nožom a potom používajú iba vidličku. 

 

 

 Európska kuchyňa používa aj veľa mäsa a cukru. 

 

 Typické je poradie pokrmov -  polievka je výhradne na 

začiatku jedla a sladkosť až na konci.  

 

 

 Pôvodné európske spôsoby prípravy jedla - nakladanie v 

soli, flambovanie, či varenie s alkoholom.  

 

 Typické je tiež použitie rôznych tukov, od bravčovej masti 

až po olivový olej. 

 

EXOTICKÉ NÁRODNÉ JEDLÁ 

PERU 

     V Peru si bez pečeného morčaťa nevedia predstaviť nijakú 

oslavu. Peruánska kuchyňa má mnoho španielskych prvkov, ale 

mnohé špeciality sú pozostatkom jedálnička pôvodných indiánov.  

 

 

MAROKO 

     Kuskus je tradičným jedlom podáva sa vo vegetariánskej forme 

so zeleninou, alebo naopak s kúskami kuracieho a hovädzieho 

mäsa.  

 

 

 

    Tadžín sa pripravuje v špeciálnych nádobách na ohni a môže byť 

vegetariánsky alebo mäsový. Veľmi obľúbený je tadžín s kúskami 

hovädzieho mäsa a sušenými slivkami, alebo kurací s nakladaným 

citrónom.   

 

 

 

KOLUMBIA 
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     Kto má rád exotiku, určite v Bogote ochutná jedlá z morčiat, ale 

aj vyprážané obrie mravce, ktoré podávajú so syrom alebo 

s medom.  

     Skvelá je napríklad polievka Ajiaco, čo je vývar s kuracím 

mäskom, kukuricou, avokádom, kaparami a  najmenej s tromi 

druhmi zemiakov.  

      Tamales – čiže bravčové mäso s ryžou a zeleninou 

v kukuričnom ceste, ktoré je ešte zabalené a upečené v kabátiku 

z banánového listu.  

 

 

MEXIKO 

    Úplne najmexickejšie je chilli. Týmto paprikovým korením si 

Mexičania ochucujú takmer každé jedlo, napríklad aj najsladšie 

ovocie mango. Vyrábajú sa dokonca štipľavé chilli cukríky, chilli 

žuvačky a niekedy ho sypú aj do zmrzliny.  

 

 

    Tradičná mexická kuchyňa je založená na dvoch veciach: tortilla 

– placka z kukuričnej múky a salsa pikante – štipľavá omáčka k 

nej. Tieto dve jedlá sú na každom stole vždy čerstvé a človek ich 

môže zjesť koľko zvládne bez zaplatenia. 

 

 

 

Viktória Brezanská VII.A. 

Laura Urbančoková VII.A. 

 

Bryndza 
      Bryndza, je mäkký, miesený a solený ovčí syr vyrábaný z hrudkového ovčieho syra. 

      Prvá bryndziareň na Slovensku bola založená v Detve v roku 1787, druhá vo Zvolenskej 

Slatine v roku 1797, ktorá funguje dodnes. Je to jeden z najdlhšie nepretržite fungujúcich 

podnikov na Slovensku. 

    Výrobok z ovčieho syra, známy ako bryndza je slovanského pôvodu. Slovo bryndza sa 

vyskytuje v slovenčine, ruštine a rumunčine. V ruštine označuje určitý druh slaného syra 

vyrábaného v južnom Rusku, v rumunčine sa používa na označenie syra ako takého. Nie je 
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dodnes presne určené, kto ako prvý začal vyrábať bryndzu. Vedú sa diskusie, či Slováci alebo 

Rumuni. Bryndza je zaradená aj do zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO, kde sme ako 

jej autori uvádzaní spolu s rumunskými pastiermi. 

 

   Ako vzniká bryndza? 

    Ovčí syr  sa položí na dosku, prikryje sa čistým obrúskom a nechá sa ešte dva-tri dni 

dozrievať. Dozrieva tak, že vypúšťa srvátku a robia sa na ňom diery ako na špongii. 

     Keď syr rozrežeme na polovicu, má diery ako ementál. Zvrchu ho oškriabeme. Odvážime 

a  na jeden kilogram syra dáme jednu polievkovú lyžicu soli a pomelieme ho na mäsovom 

mlynčeku. Potom ho ručne miesime ako chlieb až dovtedy, kým sa nelepí. Urobíme naň krížik 

ako na chleba, zakryjeme a uložíme na 24 až 48 hodín do špajze. Znova ho pomelieme na 

mäsovom mlynčeku a znova premiesime. A bryndza je 

hotová.  

     Kedysi sa bryndza dávala do geliet, alebo do inej 

nádoby a zaliala sa šmalcom, čiže bravčovou masťou, aby 

sa tam nedostal vzduch a bryndza nesplesnivela. Ale môže 

sa dávať aj do mikroténových vreciek a potom do 

mrazničky. V geletke alebo mrazničke vydrží bryndza aj 

niekoľko rokov.  

 

     Čím je prospešná pre naše zdravie 

    Bryndza je plná probiotík, baktérií ktoré pomáhajú nášmu organizmu. Znižuje cholesterol, 

cukor v krvi, ničí zápalové ochorenia, dokonca znižuje krvný tlak. Ovčie mlieko, z ktorého sa 

vyrába bryndza, je plné vápnika. Bryndza je výdatným zdrojom bielkovín, minerálov, 

vitamínov B-komplexu, kyseliny linolovej a podobne. 

Na bryndzové halušky potrebujeme 

 Zemiaky – 750 gramov 

 Polohrúba múka – 300 gramov (radšej kvalitnejšiu ako tú najlacnejšiu) 

 Soľ 

 Bryndza – množstvo, podľa toho ako máte halušky radi 

 Údená slanina (najlepšie domáca) 

Cesto na bryndzové halušky 

     Najskôr očistíme zemiaky a nastrúhame ich. Pred strúhaním je dobré postaviť na oheň 

osolenú vodu vo väčšom hrnci. Do misy s nastrúhanými zemiakmi pridáme múku a štipku 

soli. Halušky začneme hádzať alebo pretláčať do vriacej vody.  
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Varenie a servírovanie bryndzových halušiek 

     Keď halušky vyplávajú na povrch sú uvarené. Môžeme ich ešte miernu chvíľku povariť. 

Pomocou sitka ich povyberáme a dáme ich do väčšej nádoby. Pridáme k nim dostatok 

bryndze. Halušky poriadne s bryndzou premiešame. Na záver dáme na porciu bryndzových 

halušiek slaninkové škvarky. Tieto si treba vopred pripraviť na panvici. Toto jedlo má byť 

kalorické. Má vám dodať veľa energie. Bryndzu môžeme nahradiť aj kyslou kapustou alebo 

smotanou, tvarohom prípadne syrom. 

Exotické druhy ovocia 

Cherimoya 

    Je ovocie tvaru srdca ktoré pochádza z Južnej Ameriky, tiež 

je nazývané pudingové jablko. Aj keď môže byť povrch tvrdý 

a hrboľatý, samotná dužina je jemná a krémová, ako puding. 

Chutí ako ananás a banán. 

Jabuticaba 
 

    Veľkosťou je podobná slivke, chutí ako  hrozno. Toto ovocie 

často nazývané brazílske hrozno je jedinečné pre svoj výskyt. 

Jabuticaba rastie priamo na konároch stromu Jabuticaba. Toto 

ovocie sa môže jesť surové. Vyrába sa z neho aj želé, alebo 

kvasí pre výrobu vína. 

 

Kiwano  
     Kiwano rastie  v Južnej Afrike, Kalifornii a na Novom 

Zélande. Má žltý, zavalitý vonkajšok, svetlozelené vnútro so 

želatínovými  jedlými semienkami. Má chuť ako mix uhorky, 

limetky a banánu. 

Durian 
      Kráľa ovocia - durian - ľudia buď milujú alebo nenávidia. 

Durian má ostnatú kožu a strašne zapácha, niekde je aj 

zakázaný pre svoj neznesiteľný zápach.  Zvnútra je krémový, a 

má chuť ako banán a vanilka, so štipkou cibule.  

 

 

Rambutan 

    Rambutan je zvláštne ovocie ktoré vyzerá zvonka ako 

srstnatá jahoda a zvnútra ako liči. Pochádza z juhovýchodnej 
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Ázie, ale môžete ho nájsť napríklad aj v Costa Rice. Má okolo 3-6 cm v priemere. Chutí sladkokyslo. 

 

Urucu 
 

     Toto ovocie môžete nájsť v oblasti Amazónie, skade aj 

pochádza. Rozšírené je tiež v juhovýchodnej Ázii, kam ho 

priviezli Španieli v 17. storočí.  

 

 

Jackfruit 
 

     Pochádza z Indie a rastie v celej juhovýchodnej Ázii. Je 

najväčším druhom ovocia, ktoré rastie na strome. Môže vážiť od 3 

do 30 kg. Podobá sa na durian, ale nesmrdí, vonia sladko. Jeho 

chuť je tuti-fruti, nedá sa prirovnať ku inému ovociu. 

Karambola 

    Obľúbeným dekoratívnym ovocím je Karambola. Plody 

majú tvar morskej hviezdice a využívajú sa na zdobenie šalátov 

a ovocných nápojov. Karambola nie je len na jedenie či okrasu. 

Slúži aj ako doplnok pre zdravie človeka. Posilní kosti, 

imunitu a uhasí smäd. Chutí podobne ako ananás, nečakaného 

prekvapenia sa báť nemusíte. 

 

Budhova ruka 

    Je známa aj ako citrón s prstami. Dá sa jesť aj s kôrou, 

stačí ho umyť a nakrájať. Z Budhovej ruky sa zvykne robiť 

džem, ale aj likér.  

 

Granadila 

    Granadila alebo aj Mučenka jazyková rastie v prírode ako liana. 

Keď je zrelá, tak má žiarivú žltooranžovú tenkú a pevnú šupku. 

Dužina je sladká, rôsolovitá a veľmi aromatická s malými jedlými 

jadierkami. Oválne plody majú 5-6 cm. Granadila obsahuje draslík, 

fosfor, železo. Šťava sa zvykne riediť s vodou, alebo sa pridáva do 

iných nápojov, dezertov, zmrzlín. 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8gorB2a7KAhWBtxQKHfFoBNwQjRwIBw&url=http://www.sedi-fruits.at/druh-tovaru/karambola&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNFMoNDqNmElroD9IaGp5pyZZ3NSZw&ust=1453046306026337
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMw7nR3a7KAhUB2RQKHQAYDDkQjRwIBw&url=http://refresher.sk/16711-Chutne-exoticke-ovocie-ktore-musis-ochutnat&psig=AFQjCNGjxKuTCPIFDbEbqScevXK1LT2OQg&ust=1453047427374941
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI4YXH367KAhVD6xQKHZebCMAQjRwIBw&url=http://www.mimibazar.sk/foto.php?id=15969529&psig=AFQjCNHZNYDlHexSEVre6g5wF2BmtGrisg&ust=1453047931770802
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Pitahaya 

     Je to popínavý kaktus s nádhernými plodmi. Vďaka 

svojmu tŕňovitému vajcovitému tvaru sa nazýva tiež dračie 

vajce. Vonkajší obal môže byť žltý alebo cyklámenovo-

ružový. Mnohosemenná dužina pripomína svojou štruktúrou 

kivi, ale chuť Pitahayi je šťavnatejšia a sladšia hlavne vďaka 

vysokému obsahu vody a vitamínu C.  

 

Pepino 

     Má hladkú a lesklú šupku žltej farby, ktorá prechádza až do fialovej, 

s výraznými pruhmi. Plod je vajcovito oválny. Zrelé plody sú silno 

voňavé, šťavnaté a sladké. Chuťovo je to kombinácia šalátovej uhorky, 

melóna a hrušky. 

 

Šaty z čokolády 
 

 

     Čokoládové šaty...hmm, žeby nováčik medzi 

trendami dnešnej módy? Uvidí sa. 

 

     Aj z takejto lahôdky akou je čokoláda sa dajú 

vytvoriť krásne šaty na mieru. Sú nesmierne sladké 

a nosiť ich nie je jednoduché. Vyrobiť ich si vyžaduje 

spoluprácu medzi návrhárom a výrobcom čokolád. 

Návrhár urobí model z látky a presne podľa toho sa 

urobí aj čokoládová verzia.  

 

    Šaty je ale problém udržať v pôvodnom stave, 

pretože sa zvyknú topiť. Jednotlivé kúsky sa na šaty lepia, čiže nie sú veľmi vhodné na 

konzumáciu. Ochutnať ich môžete bohužiaľ iba pohľadom.  

 

    Nedávno sa v londýnskej galérii uskutočnila unikátna čokoládová šou, pri ktorej sa 

svetoznámi umelci pochválili črievičkami a topánkami, ktoré boli vytvorené len z čokolády. 

Pri pohľade na tieto kúsky sa nejednému milovníkovi módy zatočí hlava od úžasu. 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDn5DY4q7KAhXDXhQKHRf6AQAQjRwIBw&url=http://www.fragrantica.com/notes/Pitahaya-218.html&psig=AFQjCNFkH_Hh7vmZrqbbLPCpaONbwnAZZQ&ust=1453048783270959
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib6M-C5K7KAhVJRhQKHWDcD2YQjRwIBw&url=http://www.poctivepotraviny.sk/magazin/clanok/pepino-gold-melony-ktore-si-mozete-vypestovat-aj-na-balkone&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNGBRPI_C_7vtXRxp2KSbW0tHAIhxQ&ust=1453049132627791
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F U T B A L 
    Keď sa pozrieme do futbalovej histórie a porovnáme ju s úrovňou dnešného futbalu, 

každému je jasné, že výkonnosť hráča je niekde úplne inde. Ja Vám teda dám zopár 

užitočných rád. 

      Mnohí z nás si kladú  otázku ako ďalej, ako byť ten najlepší ?  Niektorí športovci to riešia 

po svojom. Chcú zvýšiť svoju výkonnosť za každú cenu a to i nelegálne,  čiže dopingom. 

Áno, niekedy to môže pomôcť, ale je to len dočasné riešenie. Riešenie, ktoré má krátku 

trvácnosť. Keď sa to prevalí, skončili ste. Pre toho hráča, ktorý má otvorené srdce pre futbal, 

je to priam katastrofa. Preto by si mal každý jeden rozmyslieť, ktorou cestou sa vydá. Či 

krátkou, alebo dlhou – poctivou.  

     Základným bodom pre zvýšenie výkonnosti je okrem talentu hlavne futbalový dril, snaha 

byť lepší, neustále sa zlepšovať, nedať sa odradiť. Preto veľa závisí  v prvom rade od Vás 

samotných a ďalej od jednej jedinej osoby na ihrisku – trénera. Musíte ho rešpektovať, 

pretože je to práve on, ktorý  vám ukáže tú správnu cestu. No ale ani to nestačí. Nestačí 

trénovať len hodinu - dve denne, chce to oveľa viac. Musíte aj individuálne na sebe pracovať. 

Na Slovensku je to ťažšie ako v zahraničí. Je to pravda. No o to viac však musíte na sebe 

pracovať. Všetko závisí od možností klubu. Ten však závisí od finančných sponzorov, 

o ktorých v zahraničí určite nie je taká núdza. Odzrkadľuje sa to nielen  na vybavení klubu – 

pomôcky na trénovanie a podobne, ale aj na regenerácii, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou 

hráča. Keď chceme, aby telo vydalo zo seba maximum, musíme pre telo aj niečo urobiť. 

Riadne sa o telo postarať. Rozumie sa tým nielen regenerácia v podobe masáží, plávania 

a iných aktivít, ale veľkú úlohu zohráva aj strava.  Preto by sme mali dbať na vyváženú 

stravu. Každý z vás určite vie, o čom hovorím. Telo neoklamete, preto musíte pristupovať 

k nemu s veľkým rešpektom.  

    Mali sme a aj máme veľa šikovných mladých futbalistov, no nie každému sa otvorí 

futbalová cesta. Okrem tvrdej práce, to chce aj futbalové šťastie. Myslím si, že ak budete 

neustále na sebe tvrdo pracovať, zlepšovať sa a vložíte do hry celé svoje srdce, v živote sa 

Vám to vráti. Možno zažiarite aj niekde v zahraničí. No nebude to ľahká cesta. Nároky 

športovcov sa neustále zvyšujú, tempo je rýchlejšie a rýchlejšie 

 Dúfam, že vám moje rady aspoň trošku pomohli. Ale ako sa hovorí: „Každý je 

strojcom svojho šťastia.“ Prajem vám veľa futbalových úspechov.  

Filip Lichý 9.D 
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Hmyz - potravina 

budúcnosti? 
 

 

    „Mami, čo bude dnes na obed?“ Viete si predstaviť, že odpoveď vašej mamičky, bude: 

„Dusené kobylky!“ 

Priznám sa, že táto odpoveď by ma nepotešila a predpokladám, že ani mnohých vás. 

Už len pri pohľade, či pomyslení na túto „háveď“, príde mnohým ľuďom nevoľno. V našich 

končinách hmyz považujeme za škodcov, je to potrava pre hlodavce, vtáky, plazy, domácich 

miláčikov.  

A predsa! Hmyz patrí aj do ľudského jedálneho lístka v mnohých krajinách.  

Pochutiť si na hmyzích špecialitách môžete napríklad v  ázijských či afrických krajinách. 

V latinskej Amerike sa hmyz konzumuje nepretržite už 2500 rokov.  

Čoraz častejšie aj mnohí európski odborníci hovoria o hmyze ako o plnohodnotnom 

a chutnom jedle pre ľudí. Tvrdia, že hmyz je potravou budúcnosti. Dôvodov je niekoľko. 

Hmyz má vysokú výživovú hodnotu – predovšetkým vysoký obsah bielkovín Dá sa 

jednoducho získať a tak rýchlejšie nakŕmiť zväčšujúcu sa populáciu na Zemi.  

Nie každý hmyz je však pre človeka prospešný. Niektoré druhy sú jedovaté, napríklad 

tie, ktoré sa živia jedovatými rastlinami. Hmyz by nemal požívať ani človek, ktorý nie je 

schopný stráviť chitín. Aby ste získali čo najviac živín je potrebné jesť mladý hmyz vo 

vývojovom štádiu kukly. Hmyz slúžiaci na konzumáciu sa musí chovať v určitých 

podmienkach. Dôvod je jednoduchý, veľmi ľahko si môžete pomýliť niektoré druhy a mohli 

by ste skonzumovať aj tie, ktoré sú jedovaté.  

V krajinách, kde sa hmyz bežne konzumuje, ľudia najčastejšie pripravujú svrčky, 

mravce, lúčne koníky, rôzne druhy húseníc a červov.  Chutné sú vraj aj tarantuly 

a škorpióny.  

Na Slovensku som zatiaľ žiadnu takúto reštauráciu nenašla. Niekedy sa objavia 

ojedinelé podujatia aj na Slovensku, ako napríklad v apríli v Trenčianskych Tepliciach, kde 

môžete jedlá z hmyzu ochutnať. Viac šancí na dobrú hmyziu večeru máte v susednom Česku 

v Brne, v Prahe, v Ostrave, v Děčíne.  

 

V prípade, že by ste si chceli hmyziu špecialitku pripraviť čo najskôr, sami a pod 

vlastnou taktovkou, možno Vás poteší kniha pani docentky Borkovcovej a jej kolegov. 

V knihe Hmyz na talíři nájdete množstvo inšpiratívnych nápadov. Z tejto knihy vám jeden 

prinášam. Ak vám zachutí, dajte mi vedieť. Tu je recept na čokoládový chlebíček.  
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      Čokoládový chlebíček 

Potrebujeme: 2 PL sušených múčnych červov, 20 sušených stepných svrčkov, 10 švábov, 

150 g horkej čokolády, 210 g Salka, 75 g masla, 2 KL škorice, štipka čili, 75 g nahrubo 

nasekaných lúpaných mandlí, 75 g nalámaných sušienok alebo piškót, 50 g nahrubo 

nasekaného sušeného ovocia (marhule, slivky, jablká, hrušky) 

Postup: V panvici na miernom ohni zohrievame nalámanú čokoládu, maslo, salko a korenie. 

Keď je všetko rozpustené, pridáme mandle, sušienky, sušené ovocie a hmyz. Všetko dobre 

premiešame a nalejeme do formy, ktorú sme vyložili fóliou. Zmes minimálne dve hodiny 

necháme v chladničke. Po stuhnutí vyberieme z formy a nakrájame na plátky. 

 

Varenie chrústov 

 
1/4 kg chrústov umytých v studenej vode vhoďte do horúcej vody, pridajte koreňovú 

zeleninu, trochu rasce, trochu soli a nechajte v nej speniť jemne nasekaný zelený petržlen. 

Vodu z chrústov sceďte, zalejte zápražkou a nechajte chvíľu povariť.  

 

 

Cvrčky po papuánsky 
 

Potrebné ingrediencie:  
8 PL masla, 1 hlávka cesnaku, 250 gramov cvrčkov, štipka soli, petržlen, polievkové 

korenie 

Postup:  

Nakrájajte očistený cesnak. Na panvicu dajte maslo a pridajte cesnak. Keď začne 

hnednúť, pridajte cvrčky, osoľte a na miernom ohni opražte do chrumkava (asi 3 minúty). 

Posypte nakrájaným petržlenom korením. Podávajte s varenou ryžou.  

 

 

Mravčí puding 

 

Potrebujeme: 250 g mravcov, 1 kg cukru, 3 

vajcia, 2 šálky mlieka, štipka vanilky a muškátového 

orechu 

Postup: Nechajte na panvici skaramelizovať 

0,5 kg cukru a pokryte ním dno formy. Rozmixujte 

vajce, mlieko, vanilku a zvyšný cukor. K zmesi 

pridajte smažené mravce a dajte do formy s karamelom. Varte hodinu alebo aj viac vo 

vodnom kúpeli, než zmes stuhne. Ešte než puding vychladne, vyklopte ho na tanier a nechajte 

vychladnúť. 

 

 

Prajem Vám dobrú chuť! 
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Mystrery recipe 
1. Try to fill in missing words (numbers show you that you have to repeat the same word) 

 

MYSTERY RECIPE 

To prepare the _______________(1): 

 Turn on the gas and place a pot of water on the heat 

 Add some ____________(2) 

 When the water starts to boil, add a handful of ____________(1) 

 After boiling for about 10 minutes, the ________________(1) is ready 

 Drain the  ________________(1)in a colander 

To prepare the sauce: 

 Add some __________________(3) to a frying pan 

 Chop a clove of ______________(4) and add it to the hot ____________________(3) 

 Add a few __________________(5) and splash them with a wooden spoon 

 Stir the sauce 

 Take a ________________(6) (perhaps you grow this in your own house or garden), 

chop it up  finely and add it to the sauce 

 Add a ________________(7) to sweeten  

 Melt some ______________(8) into the sauce 

And finally: 

 Transfer the ___________(1) to a plate 

 Add a good-sized spoonful of sauce 

 Grate some  __________(9) 

 Season with ____________(10) 

 Light a candle, sit down and enjoy your meal! 

 

2. What about change  this recipe to the special kind of food? 

First match the words with the pictures. 

1                                           2    
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3    4    

5     6  

7    8  

9             10  

Aluminium foil     A dice     

Plastic eyes      A post-it note 

A one-dollar bill     A ball of wool 

Pick-up sticks      Pin cushions 

Glitter       Rubik´s cube 

 

3. Now replace words in the mystery recipe with these words. Then watch the video! 

https://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM
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Recepty: 
Čokoládové  špagety 

 

Potrebujeme: 

1 balík špagiet 

štipku soli 

lyžičku oleja 

1 hrnček granka 

práškový cukor 

 

Postup 

1. Do veľkého hrnca nalejeme vodu a dáme ju variť. 

2. Vodu osolíme a pridáme lyžičku oleja, aby sa špagety nelepili. 

3. Počkáme, dokým voda nezovrie. 

4. Ak už voda vrie, vložíme do vriacej vody celý balíček špagiet. 

5. Varíme približne 10 minút na miernom ohni. 

6. Keď sú špagety uvarené, scedíme ich do misky. 

7. Posypeme grankom a poriadne celý obsah misky premiešame. 

8. Nakoniec špagety s grankom posypeme práškovým cukrom. 

9. Granko môžeme nahradiť Nutelou, alebo môžeme pridať škoricu, ovocie, zmrzlinu! 

 

Dobrú chuť! 

 

Kakaové palacinky s nutelou a banánmi 

Na ich prípravu budeme 

potrebovať:  

     Olej, 4 vajíčka, 1l mlieka, cukor, 

polohrubú múku, kakao (2-3 PL), 

Nutellu, banány  
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Postup: 

     Vymiešame 4 vajíčka s mliekom a múkou. Múku pridávame až kým nebude cesto 

dostatočne husté, lebo ak bude veľmi riedke palacinky sa budú trhať. Cukor pridávame podľa 

chuti. Cesto vymiešame dohladka. Do hotového cesta pridáme kakao. Nie granko, ale 

obyčajné kakao. Na panvicu si dáme olej. Cesto rovnomerne rozlejeme na panvicu. 

Vyprážame až kým nebudú okraje palacinky mierne hnedé. 

Podávanie: 

    Na hotové palacinky pridáme nutellu. Poukladáme banány a zrolujeme. Ozdobíme 

šľahačkou alebo zmrzlinou, môžeme posypať kokosovou múčkou, poliať ovocným sirupom. 

Tak a teraz si môžete vychutnávať kakaové palacinky s nutellou a banánom. 

 

Jablkové palacinky na francúzsky spôsob od 9.a 

 

2 vajcia, ¼ mlieka, 1 lyžička cukru, 120 

g hladkej múky, soľ, lyžička oleja, 2-3 

jablká, citrónová šťava, olej na 

opekanie 

Rozšľaháme vajcia s mliekom, cukrom, 

múkou, soľou a olejom, cestíčko 

necháme hodinu stáť. Medzitým 

očistíme jablká, odstránime z nich 

jadrovník a pokrájame ich na tenučké 

plátky, ktoré posypeme cukrom a pokvapkáme citrónovou šťavou. Po odstátí cestíčka 

pečieme palacinky. Na panvicu s hrubším dnom dáme troška oleja, nalejeme na ňu za 

naberačku cesta, na cesto dáme asi 2 plátky jablka a zalejeme troškou cesta. Opečieme 

z oboch strán, potom ocukríme a podávame. 
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Rýchla mini pizza 

 

     Potrebujeme: 

      4 kusy arabského chleba pita, 200g strúhaného 

syra, 1 cibuľu, 4 PL olivového oleja, 2 ČL 

kryštálového cukru, klobásku, slaninku alebo šunku, 

sušené paradajky 

    Postup: 

    V panvici si rozohrejeme 2 PL oleja, do ktorého 

dáme na hrubšie nakrájanú cibuľu. Pridáme cukor 

a na  jemnom ohni necháme skaramelizovať a odstavíme. Arabský chlieb potrieme zo spodnej 

časti vodou, zvrchu zvyšným olejom. Na vrchnú stranu rozložíme nakrájanú šunku, klobásku 

alebo slaninku, strúhaný syr a sušené paradajky a skaramelizovanú cibuľu. Pečieme 5 až 10 

minút na 200 stupňov Celzia.  

 

Pochúťky od športovcov 
      NAJOBĽÚBENEJŠIE JEDLO MÔJHO IDOLU 

 môj najobľúbenejší športovec je Lionel Messi 

 hrá za FC Barcelonu, ktorá patrí medzi najlepšie kluby na svete 

 Messi je držiteľom 4 zlatých lôpt (najlepší hráč roka) 

 Messi pochádza z Argentíny, z mesta Rosario 

 jeho najobľúbenejšie jedlo je neapolský rezeň 

 tiež obľubuje čokoládu a alfajores (tradičné keksy plnené karamelom, čo je 

argentínska národná delikatesa) 

 v minulých rokoch často konzumoval pizzu, vďaka ktorej pribral pár kíl a jeho výkony 

išli mierne nadol 

 neskôr začal navštevovať dietológa , ktorý mu povedal , že má viac konzumovať 

zeleninu, ovocie a minerálnu vodu 

 vďaka tejto diéte išli jeho výkony nahor 

 bol rýchlejší a dynamickejší a na ihrisku vynikal ešte viac 

 život profesionálneho futbalistu je samá obeta 
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Suroviny:  

1. 1 ks hovädzie zadné 

2. strúhanka 

3. 1 ks vajce 

4. 500 g paradajky    

5. soľ, korenie 

6. 1 ks smotanový syr 

7. 1 ks plátky syr tvrdý 

8. cukor podľa potreby 

 

Postup prípravy receptu: 

1.Mäso nakrájané na rezne osolíme, narežeme na okrajoch, naklepeme tĺčikom na 

konzistenciu, akú máme radi. Každý rezeň obalíme v zmesi vajíčka a strúhanky. Dáme 

piecť do rúry na 220°C dozlata. 

2.Pripravíme si rajčiny. Odstránime jaderníky, nakrájame na malé kúsky a dáme variť 

do hrnca. Dusíme domäkka, vodu prilievame iba po troche a len keď nevyhnutne treba. 

Na záver dochutíme cukrom, ako kto chce a aké sú rajčiny. 

3.Keď je mäsko hotové, zalejeme ho omáčkou, položíme na neho kúsok smotanového 

syra alebo kto chce mať zdravšie môže namiesto toho aj plátok tvrdého syra a dáme do 

rúry na 1-2 minúty, kým sa syr neroztopí. Podávame so zemiakmi, ryžou, proste každý si 

dá, čo má rád. 

 

 


