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AUTORKY:
IVANA BÜTTNER
Výživová poradkyně, ředitelka pobočky Metabolic Balance v ČR, lektorka
certifikačních školení pro poradce Metabolic Balance a kurzů vaření. Žije
převážně v Bavorsku s manželem, synem Christofem, dcerou Katharinou
kachnami, slepicemi a jinou všemožnou užitečnou zvířenou. S vášní pro
zdravou, zábavnou, kreativní a ekologicky smysluplnou kuchyni se již dlouhá
léta věnuje experimentování a vaření podle metody Metabolic Balance.
Tvrdí, že je to nejjednodušší způsob, jak jíst to, co má smysl.

IRENA HONZÁKOVÁ
Dietní sestra, dlouholetá konzultantka Metabolic Balance, certifikovaná
lektorka kurzů vaření. Žije v Praze, kde se kromě poradenské činnosti
i pořádání kurzů vaření. Matka tří, dnes již dospělých, synů, dvojnásobná
babička. S nadšením pro věc a pozitivní energií sobě vlastní, se pouští do
přípravy metabolicky příznivých pokrmů a především do pečení všemožných
metabolických dobrot. Její metabolické muffiny a štrůdl jsou nepřekonatelné.

Máme pro Vás dárek.
Připravily jsme pro Vás recepty, které si můžete připravit na Velikonoční stůl,
brunch, nebo jen tak a neporušíte zásady Metabolic Balance. Pochutnáte si
nejen Vy, ale i Vaši nejmilejší.
Recepty v této e-kuchařce jsou jako vždy velice jednoduché na přípravu, ale přesto chutné. Jako
bílkovinu jsme vybraly vejce, kterých je v období velikonoc víc než dostatek a jehněčí maso (dvě bílkoviny
- malý prohřešek proti pravidlům, ale na Velikonoce si přeci můžeme trošku zahřešit). Všechny recepty
můžete samozřejmě použít po celý rok.

Navíc Vám přinášíme recept na metabolicky
vstčícnýého Velikonočního beránka. Sice ne
pro druhou, přísnou fázi, ale vhodný jako
malé „vybočení z pravidel“.
Přejeme Vám krásný, slunečný jarní čas bez
stresu a obav před stoupající ručičkou váhy.

Vaše Ivana Büttner a Irena Honzáková
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Jak na to...
O Velikonočních svátcích se s rodinou či přáteli dostáváme častěji než kdy jindy
do situace, kdy bychom rádí porušili pravidla Metabolic Balance. Často si ale
nejsme jistí, jak na to, abychom nezhatili naše dosavadní úspěchy.
•„Zahřešit“ si můžete nejdříve po 14ti dnech přísné fáze, naplánujte si proto dobře, kdy do přísné
fáze vstoupíte.
•Dodržujte i nadále co nejvíce pravidel.
•Porušování pravidel omezte na jedno jídlo denně, v ostatních jídlech v tomto dni pak vynechte
sacharidovou složku (ovoce - kromě jablka, chléb, vločky).
•Před porušením pravidel začněte jedním či dvěma sousty bílkoviny. Může to být buďto bílkovina z
daného pokrmu, nebo například kousek sýra, či hrstička oříšků nebo mandlí.
•Jídlo vybočující z pravidel by nemělo trvat déle než 60 minut, pak by měla následovat přestávka
trvající minimálně 15-20 minut. Během ní pijte hodně vody. Poté můžete začít bílkovinou a
pokračovat dalších 60 minut.
•Stejný postup platí i pro konzumaci alkoholu – i zde samozřejmě platí: méně je někdy více. Ale
sklenička dobrého vína je povolena, stejně tak jako například pár kousků „metabolického“ cukroví
(recepty na straně 13-16).
•Kouzlo programu Metabolic Balance je, že i takové vybočení z pravidel je možné, aniž by
dosavadní úsilí přišlo vniveč. Užijte si krásné svátky plné pohody a hlavně bez výčitek svědomí!
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Velikonoční menu podle Metabolic Balance®
Předkrm:
Dvoubarevné jednohubky
Polévka:
Jarní bylinková polévka

Hlavní jídlo:
Pečené jehněčí
s teplým špenátovým salátem
Dezert:
Velikonoční beránek s jablky

Dvoubarevné jednohubky
Porce zeleniny: avokádo,
Porce bílkoviny: vejce
uvařená na tvrdo
Další suroviny: medvědí
česnek, mb-hořčice,
jablečný ocet, sůl, pepř
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Avokádo rozpůlíme, vydlabeme dužinu, přidáme sůl, pepř, jablečný ocet, rozmačkáme
vidličkou, nebo rozmixujeme tyčovým mixerem. Promícháme s vejci, přidáme hořčici a
rozdělíme do dvou misek. Do jedné přidáme jemně nasekaný medvědí česnek.
Kdo má rád jemnější pomazánku, rozmixuje tyčovým mixerem.
Do druhé části přidáme kurkumu, která pomazánku krásně obarví.
Tvořítkem vykrájíme z krajíce chleba kolečka, která spojujeme pomazánkami, střídavě
zelenou a žlutou barvou.
Jednohubky můžeme propíchnout párátkem, ozdobit rajčetem, olivou, nebo řeřichou.

Jarní bylinková polévka
1lžíce oleje,
2 lžíce pohankové
nebo žitné mouky,
hrst mladých lístků
kopřiv, hrst mladých
lístků lesních jahod,
hrst mladých lístků
ostružin, sůl, pepř,
1/4 l vody
sedmikrásky na
ozdobu
Samozřejmě můžeme
použít směs jakýchkoli
čersvých nebo
mražených bylinek
V hrnci na oleji opražíme mouku, zalijeme vodou nebo zeleninovým vývarem,
přidáme dobře omyté, nasekané bylinky, krátce povaříme a rozmixujeme tyčovým
mixerem. Ochutíme solí, pepřem.
Vznikne zelená krémová polévka, kterou můžeme ozdobit květy sedmikrásky.
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Pečené jehněčí s bylinkovou krustou
Porce bílkoviny:
jehněčí maso,
např. kýta
Další suroviny: olivový olej,
mb-hořčice, sůl, pepř,
rozmarýn, saturejka,
tymián,
knäckebrot
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Jehněčí kýtu potřeme ze všech stran směsí oleje, hořčice, česneku, soli, pepře a bylinek. Zabalíme do
folie, nebo dáme do misky s víčkem. Necháme naložené v chladu do druhého dne.
Druhý den rozpáléme troubu na maximum a pečeme maso asi 10 minut zprudka. Teplotu zmírníme asi
na 100°C a pečeme zmírna asi 4 hodiny, podle velikosti masa. Pečením na nízké teploty zůstane maso
křehké a šťavnaté. Tučnější jehněčí maso by mělo mít uvnitř ca 75°C, libové stačí i 58°C.
V misce smícháme rozdrcený knäckebrot, lžíci oleje a lžíci mb-hořčice, sůl, pepř a bylinky. Asi 15 minut
před dokončením poklademe maso touto směsí přitlačíme ji na povrch pečeně, zvýšíme teplotu na
160°C a dopečeme. Po vyndání z trouby necháme ještě alespoň 5 minut stát, než začneme maso
krájet, aby se zatáhla šťáva.

Teplý špenátový salát s mrkví
Porce zeleniny:
čerstvý špenát, mrkev
Další suroviny: sůl, pepř, česnek

Mrkev oloupeme, omyjeme,
nakrájíme na kolečka, nebo na
proužky, uvaříme, nejlépe v páře.
Špenát propláchneme, povaříme
v menším množství osolené vody 2
minuty, scedíme, zchladíme studenou
vodou.
Česnek nakrájíme na plátky a
opečeme na pánvi na oleji do
zlatova.
Vařenou mrkev promícháme se
špenátem, pokapeme kvalitním
olejem a balsamikovým octem a na
talíři posypeme opečeným
česnekem.
Podáváme s pečeným masem.
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Jablečný velikonoční beránek
180 g hladké mouky(možno napůl
se žitnou nebo pohankovou)
3 vejce, 150 g másla,
2 lžíce medu,
1 bezfosfátový prášek do pečiva,
skořice, citronová kůra, 4 jablka
Máslo, mleté ořechy na vymazání
formy.

V míse smícháme mouku s kypřícím
práškem.
Přidáme vejce, rozpuštěné máslo,
med, skořici, citronovou kůru,
oloupaná a na hrubo nastrouhaná
jablka.
Promíchané těsto dáme do máslem
vymazané a mletými ořechy
vysypané formy beránka.
Pečeme v předehřáté troubě na
180°C
40 – 45 minut.
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Přejeme Vám
krásné Velikonoční
svátky plné sluníčka
a pohody.

Ivana Büttner
Irena Honzáková

