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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 
(která se rovněž podílela na několika receptech v této kuchařce), 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. 
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Máme pro Vás dárek. 
 

Sestavily jsme pro Vás Vánoční menu, které si můžete připravit na Vánoční stůl  

a  přitom neporušíte zásady Metabolic Balance. A přesto si pochutnáte nejen 

Vy, ale i Vaši nejmilejší. 
 

 

     

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recepty v této e-kuchařce jsou jako vždy velice jednoduché a 
rychlé na přípravu, ale přesto chutné. Nechaly jsme se inspirovat 
tradiční vánoční kuchyní a přizpůsobily klasické recepty 
požadavkům Metabolic Balance. Jako bílkovinu jsme proto 
vybraly rybu, sice různé druhy, ale je jen na Vás, jaký druh zvolíte 
a zda budete kombinovat různé ryby (malý prohřešek proti 
pravidlům, ale na Vánoce si přeci můžeme trošku zahřešit), nebo 
zda použijete u všech receptů stejný druh. Všechny recepty 
můžete samozřejmě použít po celý rok. 
 
Navíc Vám přinášíme čtyři recepty na metabolické Vánoční 
cukroví, které jen minimálně porušují pravidla. Budete 

překvapeni, jak chutné může takové „zdravé cukroví“ být. 
 
Užijte si poklidný adventní čas bez stresu a obav před stoupající 
ručičkou váhy. 
 

 
Vaše Ivana Büttner a Irena Honzáková 
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Vánoční menu podle Metabolic Balance 
 

Předkrm: 

Lososová pěna 

 

Polévka: 

Topinamburový krém s krevetami 

 

Hlavní jídlo: 

Kapr s bylinkovou krustou  

Vánoční salát z černého kořene 

 

Dezert: 

Pečené jablko, jablečný punč 
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Lososová pěna 
Porce zeleniny: avokádo, 

polévková lžíce krájené 
cibule, paprika dle plánu 
Porce bílkoviny: losos ve 

vlastní šťávě 
 Další suroviny: citronová 

šťáva, sůl, bílý pepř, kopr na 
ozdobu 

Maso lososa vyjmeme z plechovky, necháme okapat a vložíme do mixeru, přidáme 
avokádo, sůl, bílý pepř a citrónovou šťávu. Rozmixujeme na hladkou pěnu. 

Ze žitného chleba formičkou vykrájíme kolečka. Lososovou pěnu namažeme nožem 
na chleb. Můžeme vrstvit i na dvě patra, nebo pěnu nastříkat pomocí stříkacího 
cukrářského sáčku. Ozdobíme proužky papriky a koprem. 

Lososa ve vlastní šťávě  

můžete koupit na  

www.metabolicka-

kucharka.cz 
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Topinamburový krém s krevetami 

Porce zeleniny: 
 topinabur 
Porce bílkoviny:  krevety 
(loupané, předvařené) 
Další suroviny: sůl, pepř, 
zeleninový vývar, ghee 

 

 
  

Topinambur oškrábeme, omyjeme  
a nakrájíme na kostky. Dáme do 

hrnce, zalijeme studenou vodou, 
přidáme sušený zeleninový vývar  
a osolíme. Vaříme asi 15 minut. Když 
je topinambur měkký, odebereme 
trochu tekutiny a necháme si ji  
stranou pro případ, že by byl krém 
příliš hustý. Topinambur rozmixujeme 
tyčovým mixerem na hladký krém. 
Omyté a osušené krevety opečeme 
na rozpálené pánvi asi 3 minuty 
z každé strany. Můžeme přidat lžičku 
ghee. 
Hotovou polévku dáme na talíř 

nebo do misky a přidáme opečené 
krevety. Můžeme posypat opeče-
nými kostičkami ze žitného chleba. 
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Kapr s bylinkovou krustou 

Porce bílkoviny: 
porce kapra 

Další suroviny:sůl, 
kmín, tymián, 

citronová tráva, 

petrželka, knackebrot   
 

 
  Porci kapra omyjeme, osušíme, 

osolíme a okmínujeme. Knäckebrot 
rozdrtíme, nebo rozmixujeme na 
strouhanku, kterou promícháme s tymi-
ánem, petrželkou a troškou nastrou-

hané citronové trávy. Rybu obalíme 
z obou stran v knäckebrotové směsi. 
Obalené porce klademe na plech 
vyložený pečícím papírem a pečeme 
v troubě na 180°C asi 20 minut. 
Podáváme se salátem z černého 
kořene  (recept na další straně). 
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Vánoční salát z černého kořene 

Porce zeleniny: 
černý kořen, mrkev, 

petržel, celer,  

1 kyselá okurka, 

krájená cibule, 

avokádo,  

Další suroviny: sůl, 
pepř,  jablečný ocet, 

zeleninový vývar  
 

 
  

Černý kořen a kořenovou zeleninu, oloupeme, omyjeme a nakrájíme na kostky. 
Uvaříme v osolené vodě do měkka asi 10 minut. Scedíme. Cibuli i okurku nakrájíme na 
kostičky. 

Avokádo vydlabeme lžící, rozmixujeme se solí, pepřem a jablečným octem. Můžeme 
rozředit trochou zeleninového vývaru. 
V míse smícháme vychladlou zeleninu, nakrájenou cibuli a kyselou okurku, přelijeme 
avokádovou zálivkou a promícháme. Necháme proležet a podáváme s rybou. 
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Pečené jablko 
Porce ovoce: 

jablko 
Další suroviny: 1 

lžička pasty z chufy 

(z tygřího ořechu) 

skořice, sekané 

mandlové hranolky 

na ozdobu 

 
 

 
  

Jablko omyjeme, rozpůlíme, a vykrojíme jadřinec. Doprostřed tvoříme lžičkou 
hromádky pasty z tygřího ořechu. Posypeme skořicí a sekanými mandlemi. 
Dáme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme při 180°C, asi 15 minut. 

Můžeme ozdobit rozinkami nebo brusinkami. Podávat můžeme teplé i studené. 

Pastu z tygřího ořechu  

můžete koupit na 

www.metabolicka-kucharka.cz 
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Jablečný punč 

100% Jablečný mošt 

Další suroviny: kolečka 
chemicky neošetřeného 

pomeranče, směs koření na 

svařené víno (nebo: skořice 

celá, badyán celý, 

hřebíček), voda 

 
 

 
  

Jablečný mošt naředíme s vodou v 
poměru zhruba 4:1. Dáme do hrnce, 

přidáme koření, na kolečka nakrá-
jený pomeranč a pomalu ohříváme. 
Chutná skvěle dospělým i dětem. 
Kdo chce, může přidat trochu whisky 
nebo rumu. 

Směs koření na přípravu punče můžete 

koupit na www.metabolicka-kucharka.cz 



12 

Meruňkové kuličky 
200g mandlových hoblinek,  

nebo sekaných mandlí 
 8 sušených meruněk,  

½ vaniklového lusku,  
asi 30 pražených lískových oříšků, 

sekané pistácie na ozdobu 
 
: 

Mandlové hoblinky krátce opra-
žíme na sucho na pánvi, než 

začnou mírně hnědnout. Vanil-
kový lusk podélně rozřízneme  
a nožem vyškrábneme dřeň. 
Vychladlé opražené mandle smí-
cháme v misce s vailkovou dření. 
Sušené meruňky omyjeme po-
krájíme a rozmixujeme s man-
dlemi. Ze vzniklé hmmoty tvoříme 
navlhčenýma rukama malé pla-
cičky, do kterých zabalíme opra-
žený lískový oříšek a zarolujeme. 
Povrch ozdobíme sekanými pistá-
ciovými oříšky, nebo sekanými 

mandlemi.  
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Mandlové hromádky 

 
 

100g sekaných 
mandlí/mandlových 
proužků 
80g hořké čokolády 
1 lžička kokosového oleje 

Mandle opražíme pod grilem, nebo na sucho v pánvi. Pražíme dokud nezačnou 
hnědnout.  
Čokoládu rozlámeme na kostičky a spolu s kokosovým tukem dáme do hrnce a 
rozpustíme ve vodní lázni. Přidáme opražené mandle a promícháme. 
Na plech vyložený pečícím, nebo svačinovým papírem tvoříme lžící malé hromádky, 
které ozdobíme sekanými mandlemi. Necháme asi hodinu v chladu ztuhnout. 
TIP: Do směsi můžeme podle fantazie přimíchat sušené ovoce, nebo jiné druhy 

ořechů, například lískové, nebo kešu. 
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Jablečná kolečka sypaná kokosem 

 
 

sušená jablečná kolečka 
(nebo čerstvé jablko), 

hořká čokoláda, lžička 
kokosového oleje, lžíce 

kokosu 

Pokud nemáme k dispozici sušné jablečné kroužky: omyjeme jablko, jadřinec 
vykrojíme kulatým vykrajovátkem a nakrájíme na plátky asi 0,5cm silné. 
Čokoládu rozlámeme nebo rozkrájíme na kostičky, dáme do hrnce,  přidáme 
kokosový tuk a za občasného míchání  rozpustíme ve vodní lázni. 
Jablečná kolečka namáčíme v rozpuštěné čokoládě, položíme na pečící papír a 

posypeme kokosem. 
Uchováváme v chladu.  
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Kakaové kuličky s kokosem 

 
 

200g čerstvého sýra  
(kravský, nebo kozí) 
kvalitní kakaový prášek, 
sušné meruňky nebo datle 
kokosová moučka 

Čerstvý sýr dáme do misky, přidáme 3 polévkové lžíce kakaa (nebo dle chuti) a 
promícháme. Sušené meruňky (asi 10-14ks) nakrájíme a rozmixujeme s dvěma lžícemi 
vody. Vše smícháme a tvoříme kuličky, které obalíme ve strouhaném kokosu.  
Uchováváme v chladu. Kuličky chutnají nejlépe proleželé. 
Místo sušeného ovoce můžeme osladit i xylitolem, nebo agávovým sirupem. 



Přejeme Vám všem klidné,  

spokojené a štíhlé‘ Vánoce  

a hodně motivace  

do nového roku 2017 
 

Ivana Büttner a Irena Honzáková 


