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Tak jako auto potřebuje pohonné hmoty k tomu, aby jezdilo, tak i my potřebujeme k životu
energii. Aby z malých dětí vyrostli dospělí lidé. Abychom se mohli pohybovat, pracovat
a sportovat, myslet a smát se, být spokojení a zdraví, proto musíme jíst a pít. Potrava
a tekutiny jsou naše pohonné hmoty. Je velmi důležité, co jíme a pijeme. Proto naše strava musí být pestrá, čerstvá a bohatá na vitaminy, minerální látky, bílkoviny a energii. Nejen
maso, mléčné výrobky a luštěniny, ale i ovoce a zelenina jsou důležitou součástí naší potravy.
Velkou výhodou je, že ovoce a zeleninu můžeme konzumovat syrové i tepelně upravené.

Pokuste se dát do hrnce základní suroviny, abyste z nich uvařili dobrou bramboračku. Čarami spojte
hrnec a suroviny, o kterých si myslíte, že do polévky patří ! Nakonec polévku okořeňte a trochu osolte.
Možná vymyslíte originální recept, ale bude to ještě bramboračka?
Správné řešení: brambory, mrkev, celer, petržel, houby, cibule, česnek
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Milé děti, náš selský rozum nám vždy napoví, co nám chutná více a co méně. Každý člověk,
ať je malý nebo velký, má chutě nastavené trochu jinak. Někomu chutná více sladké, jinému
slané, někomu maso a jinému zase zelenina a ovoce. Každému ale prospěje, když se nebude
přejídat, bude jíst menší porce, častěji, pravidelně a hlavně v klidu a v pohodě.
Dnes je v obchodech ke koupi velké množství různých potravin, ze kterých si můžeme vybrat.
Některé jsou opravdu plnohodnotné, ty nám dávají sílu, potřebné živiny a posilují naši imunitu. Ale také se dají koupit nezdravé potraviny, které nás oslabují a mohou přivodit i zdravotní
problémy a nemoce.
Jak říká naše babička Milenka: „Za mého mládí jsme vařili jen z toho, co nám vyrostlo
na zahradě nebo na poli. Tedy z čersvého. Proto se strava v každém ročním období
trochu lišila. V jarních měsících převládala jarní zelenina a v létě, když dozrávalo první
ovoce, patřily jahodové knedlíky s tvarohem nebo třešňová bublanina mezi letní pochoutky.
Na podzim se sklízela jablka, hrušky, švestky a ostružiny. Také mrkev, petržel, celer, květák,
kapusta a zelí. Z toho všeho se v kuchyni vařila dobrá a chutná jídla.
V zimě se vařilo z uskladněných zásob brambor, řepy, zelí, zeleninových a ovocných zavařenin, džemů a marmelád. Proto si povíme něco o ovoci a o zelenině, proč jsou pro nás důležité a zdravé.“
S babičkou Milenkou zkusíme podle osvědčených receptů uvařit jednoduchá a dobrá jídla.
Samozřejmě bude hlavní součástí jídel ovoce nebo zelenina. Uvidíte, že vám bude chutnat.
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Na naší planetě Zemi s námi lidmi žije více než milion dalších živočišných druhů, přibližně
400 000 zelených rostlin a asi 100 000 hub a dalších mikroorganismů. Všechny oblasti naší Země
nejsou ještě probádány, například mořské hlubiny, pralesy nebo velehory. Vědci odhadují, že až
bádání skončí, bude známo asi 5 milionů živých organismů. Jenom desetina z tohoto počtu budou
zelené rostliny.
Živočichové jsou velmi různorodí, ale nedovedou si vytvářet určité látky, potřebné pro život.
Rostliny tyto látky vytvářet umí. Na rozdíl od živočichů i lidí mají tyto dvě základní schopnosti:
1/ Rostliny dovedou čerpat pro svůj růst stavební látky z ovzduší, z půdy a také umí čerpat
energii ze slunečního záření.
2/ Dovedou rozkládat odumřelou hmotu zpět na základní chemické prvky, které jsou v ovzduší
i půdě nutné pro další koloběh života.
Proto lidé i zvířata mohou žít jen v zapojení do přírodní soustavy, která se nazývá ekologický
systém, zkráceně ekosystém.
ZELENÉ ROSTLINY jsou v těchto ekosystémech velmi důležité. K tomu, aby vyrostly, jim stačí
sluneční záření, země a voda. Proces, který v zelených rostlinách probíhá, se nazývá fotosyntéza.
Je to chemická reakce, při které se ze sluneční energie, oxidu uhličitého, vody a chlorofilu (to je
rostlinné zelené barvivo) vyrábí rostlinná hmota. Při tom se do ovzduší uvolňuje kyslík, bez kterého by život na naší planetě neexistoval. My živočichové ho potřebujeme k dýchání.
Rostliny se skládají z řady chemických prvků – uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku, fosforu, síry
a minerálních látek. Tyto prvky z rostlinné potravy čerpají lidé i ostatní živočichové.
Odumřelé rostliny se stanou přímo potravou bakterií a hub, které vracejí minerální látky a prvky
zpět do přírody.
Význam zelených rostlin je patrný na obrázku, který nám ukazuje koloběh energie v přírodě.
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Člověk žije zapojen do EKOSYSTÉMU. V něm má úlohu spotřebitele, který je závislý na
rostlinách, ze kterých získává pro svůj život potřebné látky, které si jeho tělo samo
neumí vyrobit.
VÝROBCI
zelené rostliny

NEŽIVÉ PROSTŘEDÍ
slunce, ovzduší,
voda a půda

SPOTŘEBITELÉ
lidé, býložravci

ROZKLADAČI
houby, bakterie

Sluneční záření je při povrchu země velmi rozptýlené. Tuto energii zvířata ani lidé pro své fungování neumí využít. Ale zelené rostliny dokážou v listech, stoncích, plodech a semenech sluneční enerii koncentrovat a skladovat. Tak se stávají pro lidi a živočichy nejen zdrojem minerálů, vitaminů, ale
především energie. Proto je velmi důležité, abychom do svého jídelníčku, kromě masa a mléčných
výrobků, zařadili také zeleninu a ovoce.
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Když děti přiběhly domů na svačinu, babička jim připravila skvělý ovocný koktejl plný vitaminů,
minerálů a energie. Když se usadily, aby si nápoj v klidu vypily, začala dětem o vitaminech
a minerálech vyprávět. Pověděla jim, proč jsou důležité pro naše zdraví. Prozradila jim, že i když
je ovoce sladké, obsahuje málo kalorií. Navíc je zdrojem živin, vitaminů C, beta–karotenu
a vlákniny. Proto po ovoci určitě nestloustnete.
I vy si můžete podle babiččina receptu tento dobrý nápoj připravit.

1 jablko
1 mrkev
1/4 červené řepy (oloupané)
1 pomeranč
1 banán
1 hrst jahod
1 hrst borůvek
300 ml mléka
Do mixéru nakrájíme jablko zbavené jadřince, mrkev a červenou řepu na kousky, přidáme oloupaný
banán, měsíčky z pomeranče, borůvky, jahody a to vše zalijeme mlékem. Kdo chce, může si přisladit
lžičkou medu, ale ovoce je dostatečně sladké. Vše dobře rozmixujeme a vynikající osvěžující koktejl je hotový.
Dobrou chuť!

Ovoce, ale také zelenina obsahují především vodu. Víte, že okurka nebo meloun obsahují až 90 %
vody? Například brambory jí obsahují 75 % a jablka 60 až 80 %.
Čerstvé ovoce a zeleninu poznáme právě podle toho, že jsou svěží, křehké a nejsou povadlé.
Ale ovoce a zelenina obsahují další významné látky jako jsou SACHARIDY, BÍLKOVINY,
VITAMINY, MINERÁLNÍ LÁTKY, TUKY, STOPOVÉ PRVKY a další látky, které jsou pro náš život
nezbytné.
SACHARIDY obsahují nejvíce energie, která je pro nás důležitá. Jsou to cukry, které nám do těla
postupně uvolňují energii a my pak můžeme běhat, skákat, sportovat, zkrátka pohybovat se.
Jednoduché cukry, jako je hroznový cukr a ovocný cukr, obsahuje především ovoce. Tyto cukry nám
prospívají. Řepný nebo třtinový cukr je cukr složený. Ten používají cukráři, výrobci různých limonád
a zmrzlináři. S těmito sladkostmi, které obsahují složené cukry, už musíme být opatrní a s jejich
konzumací to nesmíme přehánět. Mezi sacharidy patří také vláknina a škroby, které běžně konzumujeme v zeleninové potravě. Vlákninu naše tělo nedokáže strávit a přesto je pro nás velmi důležitá. Je potřebná pro naše zažívání. Pomáhá posouvat potravu dlouhým zažívacím traktem.
Pokud jíme jídla s nedostatkem vlákniny, bolí nás břicho a máme střevní potíže.
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BÍLKOVINY jsou pro náš život velmi důležité a jsou obsaženy nejen v mase ale také v roslinné
potravě. Kapusta, česnek a čerstvý hrášek mají hodně bílkovin. Sójové boby dokonce 40 %.
Jsou potřebné, aby z dětí vyrostli zdraví dospělí lidé.
VITAMINY si lidské tělo neumí vyrobit. Proto je důležité jíst zeleninu a ovoce, jedině tak tyto
potřebné látky získáme. Jejich nedostatek může vést k vážným onemocněním. Vitaminů známe celou
řadu a každý nám prospívá jinak.
Vitamín A – naše tělo si ho získá z karotenů, které obsahuje třeba mrkev, rajčata a zelená listová
zelenina, jako například sláty. Je důležitý pro náš růst. Naše tělo ho potřebuje, aby se
dobře hojily rány, odřeniny a popáleniny. Je také dobrý, pro náš zrak, abychom dobře
viděli.
Vitamin B1 – tento vitamin obsahují brambory, ořechy a luštěniny. Je důležitý pro náš nervový
systém a jeho rovnováhu a pomáhá tělu proti zánětům.

Vitamin B2 – podporuje růst, brzdí tvorbu zánětů a příznivě působí na zdravou pokožku a vlasy.
Je obsažen v mléce, rybách, vejcích, mase a obilninách.

Vitamin B3 – má dobrý vliv na náš mozek a nervovou soustavu, ale i na zdravou pokožku a zažívání.
NIACIN
Obsahuje ho například libové maso, luštěniny, obilniny a ořechy.

Vitamin B5 – je v červené řepě, chřestu, květáku a další zelenině – především v čerstvém stavu.
Vitamin B5 příznivě ovlivňuje celkové fungování lidského těla.

Vitamin B6 – je důležitý pro vývoj kojenců a dětí a je nutný při užívání antibiotik.
Obsahují ho kvasnice, zelenina, obilné klíčky, ořechy a banány, maso a ryby.

Vitamin B12– podporuje tvorbu krve a imunitu. Udržuje zdravý nervový systém, celkovou vitalitu
a snižuje únavu a vyčerpání. Vitamin B12 je obsažen v zelených částech rostlin, v mase,
rybách, vejcích a obilninách.
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Vitamín C – nalezneme v zelených listech, kořenech, hlízách a plodech většiny pěstovaných rostlin.
Velké množství je např. v paprikách, v petrželové nati, křenu, černém rybízu, jahodách,
citrusech nebo v šípcích. Tento vitamin si zasluhuje zvláštní pozornost.
Jeho přítomnost v lidském těle je nezastupitelná. Je důležitý pro dobré fungování našeho
organismu, a chrání nás před infekčními nemocemi, jako jsou chřipka, angína a další.
Také potlačuje únavu. Je nezbytný pro zdravé zuby, kosti, klouby a pokožku.
Vitamin C je velice důležitý antioxidant. V lidském organismu udržuje buňky, z kterých
se naše tělo skládá, v dobré kondici.

Vitamín D – je potřebný, aby naše tělo dobře vstřebávalo vápník a fosfor, který potřebujeme
pro zdravé kosti a zuby. Tento vitamin v ovoci a zelenině nenajdeme.
Získáme ho konzumací mořských ryb a opalováním na sluníčku. Se sluněním to však
nesmíme přehánět. Stačí denně několik minut pobytu na slunci, abychom si vytvořili
potřebnou dávku vitamínu D.

Vitamín E – ten rostlinám nechybí. Nejvíce vitamínu E mají v ořechy, pešničné klíčky, brokolice,
řeřicha setá, růžičková kapusta, chřest, hlávkový salát, ale i hovězí játra.
Obsahuje látky, podobně jako vitamin C, které v lidském těle fungují jako antioxidanty,
tedy látky, které zpomalují stárnutí a mají dobrý vliv na mozkovou činnost.
Je-li ho dostatek, lépe nám to myslí.
Vitamín K – nedostatek tohoto vitaminu může způsobit poruchy srážlivosti krve. To znamená,
že rány nebo odřeniny nám budou krvácet a špatně se hojit. Vitamin K obsahuje listová
zelenina, zelí, brokolice a růžičková kapusta. Opět se dostáváme k tomu, proč je
důležité jíst zeleninu.
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MINERÁLNÍ LÁTKY v sobě hromadí všechny rosliny, tedy i zelenina a ovoce. Přijímají je svými kořeny z půdy. My pak tyto látky (sodík, draslík, vápník, hořčík, fosfor a síru) přejímáme ze zeleninové
a ovocné potravy. Jsou velice důležité pro správný a zdravý růst našeho těla.
TUKY rostliny obsahují také, ale představa, že jsou tučné, jako dobře vykrmené prasátko, je mylná.
Rostliny obsahují tuků velice málo. Třeba olivy, slunečnice, řepka, len a mák jsou rostliny, které obsahují
tuků větší množství, a proto se využívají v potravinářském průmyslu. Z rostlin se tuky získávají lisováním a my je používáme v tekutém stavu jako rostlinné oleje. Tuky se nedají dlouho skladovat, protože
se vlivem vzduchu, tepla a mikrobů brzy kazí – žluknou.
STOPOVÉ PRVKY, například železo, fluor, jod, hořčík a zinek jsou chemické prvky, které v malém
množství lidský organismus také potřebuje ke správnému vývoji. Nedostatek těchto prvků v organismu vyvolává nemoce. Například nedostatek železa způsobuje poruchy tvorby krve a pro zdravou
štítnou žlázu zase potřebujeme jod.
ÉTERICKÉ OLEJE jsou silice o kterých je třeba se také zmínit, protože se s nimi setkáváme, aniž si to
uvědomujeme. Jsou to v podstatě vůně. Díky těmto silicím voní květiny, ale také ovoce či zelenina,
bylinky a koření. Například výraznou vůni má třeba kopr, petržel a celer, ale štiplavá vůně cibule,
česneku nebo křenu je nám už méně příjemná.

Vašek si dopřává sladké cukrovinky a Honzík sladké ovoce. Kdo se zdravěji stravuje? Vašek nebo Honzík?
Správná odpověď: Honzík, protože sladké ovoce je zdravější než cukrovinky.
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Nenechte se odradit sytě zelenou barvou.
Tento nápoj je plný vitaminů, antioxidantů
a dalších zdraví prospěšných látek.
Báječně chutná a po ránu vás nakopne líp než
tři kakaa. Zelené listy a ovoce můžete libovolně
kombinovat.

1
1
1
1
1
1

hrst špenátových listů
hrst zeleného salátu
řapík celeru nakrájený na kostičky
avokádo (oloupané a zbavené pecky)
jablko
lžička medu podle chuti
asi 300 ml vody

V mixéru s vysokou nádobou nejdříve rozmixujeme špenátové a salátové listy s vodou na kaši. Přidáme řapík celeru nakrájeného na kostičky, nakrájené avokádo a jablko také na kousky a rozmixujeme do hladka.
Pokud je nápoj příliš hustý, zředíme ho vodou a dosladíme medem. Dobrou chuť.

Upečeme asi 16 energetických tyčinek. Doba přípravy je 15 minut, doba pečení 15 až 20 minut.
150 g másla
3 lžíce třtinového cukru
2/3 hrnku medu
2 hrnky ovesných vloček
1 hrnek burizonů
1/2 hrnku mandlí
1/2 hrnku sušených brusinek
1/2 hrnku černého rybízu
1/2 hrnku sušeného kokosu
1/4 hrnku sezamových semínek
Troubu předehřejeme na 160 oC a pekáček vyložíme pečícím papírem. V pánvi rozpustíme máslo
s cukrem a medem při mírné teplotě a zahříváme asi 2 minuty. Zvýšíme teplotu a vaříme 2 minuty,
až sirup zhoustne. Ve velké míse smícháme zbylé suroviny, zalijeme horkým sirupem, promícháme,
rozložíme do pekáčku, uhladíme lžicí a dáme péct asi na 15–20 minut do zlatova. Po vychladnutí to
rozkrájíme na tyčinky a můžeme mlsat.
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F| Který tuk rostliny obsahují?
1/ olej
2/ sádlo
3/ máslo

G| Co zelené rostliny při fotosyntéze
produkují?

A| Co je fotosyntéza

1/ fotografování rostlin
2/ postup při zpracování fotografie
3/ fotosyntetická přeměna oxidu uhličitého
na kyslík v rostlinách

1/ dusík
2/ kyslík
3/ vůni

H| Vitamin K je nejvíce obsažen:

B| Co nejvíce obsahují ovoce a zelenina?
1/ slupky
2/ minerály
3/ vodu

1/ v mléce a mléčných výrobcích
2/ v kořenové zelenině jako je mrkev
3/ v zeleninových listech, brokolici, kapustě

C| Co jsou sacharidy?

CH| Vitamin A se v tělě tvoří:
1/ z beta-karotenu
2/ ze sluníčka
3/ z hamburgerů

1/ cukry
2/ sušenky
3/ tuky

D| Která zelenina obsahuje nejvíce
vitamínu C?

I| Který vitamin v těle působí proti stárnutí?
1/ vitamin D
2/ vitamin E
3/ vitamin X

1/ okurka
2/ paprika
3/ petržel

E| Který vitamin je důležitý proti nachlazení
a chřipce?
1/ vitamin D
2/ vitaminy řady B
3/ vitamin C

Správná odpověď: A3, B3, C1, D2, E3, F1, G2, H3, CH1, I2
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Babička si potraviny rozdělila do pěti skupin.
Z každé skupiny čerpáme jiné potřebné látky,
které jsou důležité pro náš zdravý vývoj.

SACHARIDY – ŠKROBY
Hlavním zdrojem složených sacharidů je chléb,
pečivo, knedlíky, těstoviny, obilniny, rýže a brambory.
Kromě sacharidů, také obsahují vlákninu, vápník,
železo a vitaminy skupiny B.
Dávejte přednost černému celozrnnému pečivu.
Místo tučnějších jídel si raději přidejte brambory,
rýži nebo těstoviny.
OVOCE A ZELENINA
Do této skupiny patří čerstvé, zmrazené a konzervované ovoce nebo zelenina, ovocné džusy
a sušené ovoce. Poskytují nám vitamin C, karoteny, kyselinu listovou, vlákninu a některé
jednoduché sacharidy. Jsou základem správné výživy a životně důležitým zdrojem vitaminů
a minerálních látek.
Konzumujte zeleninu i ovoce co nejvíce. Jako dezert, svačinu i jako přílohu k jídlům. Ovoce jezte často,
ale menší dávky. Při konzumaci velkého množství ovoce můžete mít zažívací potíže. Čerstvá i mražená
zelenina se hodí k masům, do omáček, k těstovinám nebo tradičně jako obloha.
BÍLKOVINY
Jsou v mase, drůbeži, rybách a například v luštěninách, ořeších a vejcích. Z těchto potravin také
získáváme minerální látky, železo a zinek a vitaminy skupiny B, zejména B12.
Potraviny z této skupiny jíme v rozumné míře. Dáváme přednost libovému masu. Dvakrát týdně
si dopřejeme ryby a nezapomeneme na ryby tučné, například makrelu nebo lososa, protože obsahují
prospěšné omega-3 mastné kyseliny.
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
K hlavním živinám, které z této skupiny čerpáme, patří vápník, hořčík, bílkoviny a vitaminy A a B12.
Dopřejeme si raději kvalitní mléčné výrobky, mléko, jogurty a sýry, na kterých si pochutnáme.
SLADKÁ A TUČNÁ JÍDLA
Sem řadíme potraviny jako je cukr, máslo, smetana, pomazánkové tuky, margaríny, kuchyňské
oleje, paštiky, křupky, sušenky, dorty, zmrzliny, čokolády a různé bonbony.
Raději si dopřejeme sladkosti s menším obsakem tuku a cukru. V parném létě nás zmrzlina osvěží
a na dortu při oslavách narozenin si také rádi pochutnáme. Ale při konzumaci sladkostí to nebudeme
přehánět. Pokud máte chuť na čokoládu, je lepší si dát takovou, která obsahuje více kakaa.
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Aby naše strava byla dobře vyvážená a pestrá, každá skupina potravin by měla být zastoupena
v takovém poměru, jak je to znázorněno na potravinové pyramidě.
Správné stravování přispívá k našemu zdraví.
V malém, skutečně malém, množství
do zdravého a vyváženého jídelníčku
patří i jídla s obsahem tuků a cukrů.

Pro zdravé a silné zuby a kosti
do jídelníčku patří také mléko
a mléčné výrobky, které
obsahují vápník, bílkoviny
a vitaminy.

Z ovoce a zeleniny
čerpáme většinu
vitaminů, především
vitaminu C,
minerálů
a vlákniny.

Maso, drůbež, ryby, vejce
a luštěniny obsahují
potřebné bílkoviny, železo,
zinek a vitaminy skupiny B.

Bez zeleniny
se nikdo
z nás
neobejde.

Chléb, pečivo, různé obilné vločky, brambory, těstoviny a rýže jsou hlavním
zdrojem sacharidů (škrobů), ze kterých čerpáme energii.
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V dnešní uspěchané době rychlé občerstvení využívá téměř polovina mládeže. Nejčastěji je to hamburger a hranolky
u McDonalda. Dát si občas něco „rychlého“ nám neublíží. Ale tento způsob stravování nesmí být jediný a trvalý.
Občas si ve FAST FOODU dáme rychlé občerstvení.
Ať už teplé, jako pizzu, párek v rohlíku, hamburger
nebo hranolky, či studené – obloženou bagetu,
sendvič nebo koblihu. Aby se jídla nekazila a déle
vydržela, obsahují nezdravé látky. Jsou také příliš
kalorická, slaná a postrádají výživné látky
z ovoce a zeleniny.

I u McDonalda si můžeme dát méně kalorické
jídlo. Dejte si hamburger bez majonézy a místo koly
nízkokalorický nápoj, menší porci hranolků
a k tomu zeleninový salát.

Hranolky samy o sobě nejsou nezdravé. Obsahují
draslík i trochu vitaminu C a smažené rybí prsty jsou
výborným zdrojem bílkovin. Vyhýbejte se však hranolkům smaženým ve ztuženém a přepáleném tuku.
Pokud jsou usmažené na dobře rozpálném oleji,
strouhanka nebo hranolky nasají jen málo
tuku a když je necháme ještě na papírovém
ubrousku okapat, nejsou zdaleka tak tučné.

Babička Milenka nám připravila
druhá jídla, večeře, kterými
doplníme vitaminy, minerály
a látky, které nám v rychlém
občerstvení , které jsme si dali
k obědu, chyběly.

Babička připravila salát z celozrnných těstovin
a lehce podušené zeleniny. Těstoviny nám dodají
vlákninu a zelenina vitamin C a beta–karoten.
Brokolice je zdrojem železa.

K večeři nám babička nachystala salát
z hlávkového salátu, rajčat, cibule, balkánského
sýru, olivového oleje a citronové šťávy.
Salát má málo kalorií, ale obsahuje vitaminy C a E,
kyselinu listovou a beta–karoten.

V pizze je více sacharidů a méně tuků, ale i tak je
poměrně tučná. Záleží na obloze. Zvláště obloha
ze šunky a plísňového sýru je slaná a obsahuje
více tuku. Pizza z celozrnné mouky je lepší.
Zvyšuje obsah vlákniny, sýr a rajčata jsou
zdrojem vitaminu E, vápníku a fosforu.

Pizzu nám babička vyvážila dušeným kuřetem
na zelenině. Touto večeří jsme doplnili bílkoviny
z kuřecího masa, beta–karoten z mrkve, vlákninu
a vitamin C ze zeleniny.

U sendviče záleží na druhu chleba a na složení
a množství náplně. Například tuňák a zelený salát
v celozrnném chlebu představují vyvážené a dobré
jídlo, které obsahuje vlákninu.
Ale obložený chléb s máslem, salámem a majonézou
má dvojnásobné množství kalorií.

Pokud si k obědu dáte sendvič, tak si k večeři
připravte třeba babiččino dušené hovězí maso
s bramborovou kaší a mrkví. Má hodně bílkovin
a beta–karotenu. Hovězí je také zdrojem vitaminů
skupiny B, železa, draslíku a zinku.
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8 plátků chleba, nejlépe žitného
1 avokádo
2 mrkve
4 lžíce domácího pesta
2 rajčata nakrájená na plátky
4 listy ledového salátu
pár snítek rukoly

Avokádo rozpůlíme, vyjmeme pecku, oloupeme a nakrájíme na plátky.
Mrkev oškrábeme a škrabkou vytvoříme tenké plátky. Čtyři plátky chleba
potřeme pestem a obložíme plátky avokáda, mrkve, rajčat, salátem
a rukolou a celé to přiklopíme zbylými plátky chleba. Chutná to skvěle.

Babička nám prozradila, že zeleninu si můžeme vybrat podle chuti. Ale ta výsledná bašta stojí za to.
Všechnu zeleninu omyjeme, dle potřeby očistíme a nakrájíme na větší, přibližně stejné kusy. Česnek rozdělíme na jednotlivé stroužky. Připravíme si dostatečně velkou mísu, aby se do ní vešla všechna nakrájená zelenina.
V menší misce si připravíme marinádu z olivového oleje, balzamikového octa, cukru, soli a pepře. Dobře to promícháme,
aby se cukr rozpustil. Zeleninu ve velké míse zalijeme marinádou, vše dobře promícháme a přidáme hrst tymiánu.
Mísu zakryjeme potravinářskou fólií a dáme na hodinu uležet do lednice. Troubu si předehřejeme na 200 °C.
Zeleninu s marinádou rozprostřeme na zapékací misku a pečeme přibližně 35 až 45 minut podle velikosti kousků zeleniny.
Během pečení můžeme zeleninu občas lehce promíchat. Teplý zeleninový salát podáváme samostatně, posypaný strouhaným sýrem a s bagetkou nebo jako přílohu k masu.

4 mrkve
2 petržele
1 máslová dýně nebo dýně Hokkaidó
2 bulvy fenyklu
2 červené řepy
4 menší brambory
5 šalotek
1 palice česneku
200 ml olivového oleje
100 ml balzamikového octa
1 lžíce třtinového cukru
1 hrst čerstvého tymiánu
sůl a čerstvě mletý pepř
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