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ZDRAVĚ A CHUTNĚZDRAVĚ A CHUTNĚ

Inovujeme Inovujeme 
pro Vaše zdraví pro Vaše zdraví 
Správná výživa, to není jen pestrá a 
vyvážená strava, zahrnuje mnohem 
více než jen ingredience. Způsob 
jejich přípravy je velmi důležitý pro 
nutriční a organoleptické vlastnosti 
(chuť, struktura…). Společnost 
Groupe Seb vyvinula zcela originální 
řadu značky  zaměřenou 
na větší požitek ze zdravé výživy: 
důmyslné spotřebiče, které 
zachovávají neporušenou nutriční 
hodnotu potravin a zároveň umožňují 
vychutnání skutečné chuti přísad. 

Přinášíme Vám Přinášíme Vám 
jedinečná řešení jedinečná řešení 

 investuje do výzkumu 
s cílem vyrobit spotřebiče s 
jedinečnými nutričními výhodami 
ověřené vědeckými studiemi.

Pro Vaši informaciPro Vaši informaci
 je po celou dobu své 

existence výsadním partnerem 
pro výživu a pomáhá Vám rychle, 
prakticky a radostně připravovat jídlo.
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ACTIFRY 2 V 1- ACTIFRY 2 V 1- 
PRO KAŽDÉHO,
KAŽDÝ DEN!

« ACTIFRY 2 v 1 je mnohem více než jen nový kuchyňský 
spotřebič. A tato kniha je mnohem více než běžná 
kuchařka: je návodem pro gurmány, jak  docílit pestrého 
vyváženého jídelníčku bez zbytečných kompromisů!

Spotřebiče řady  Zdravě a chutně značky  Tefal zachovávají 
přísun výživných látek z ingrediencí, chutě a radosti z jídla. 
S přístrojem ACTIFRY 2 v 1 hravě a snadno obměníte přísun 
výživných látek:  v jednom kroku připravíte pomocí hrce a 
pánve 2 druhy pokrmů, hlavní jídlo a přílohu. Pomáhá zcela 
přirozeně vyvažovat jídelníček.

Díky rozmanitým receptům připraveným pro opravdové labužníky můžete každý den připravit 
pestrou, vyváženou a nápaditou stravu s nízkým obsahem tuku a vysokým podílem výživných 
látek.

Společnost Groupe SEB pro Vás, společně s týmem specialistů na výživu, sestavila originální 
2 týdenní jídelníček dle rozličných mezinárodních receptů, na jehož základě můžete 
zdokonalovat své dovednosti a osvojovat si specifické vlastnosti jedinečného přístroje 
Actifry 2 v 1. 

Díky Actifry 2 v 1 získáte snadno a rychle kontrolu nad svými stravovacími návyky. Každodenní 
rozmanitost pokrmů od nepostradatelných gurmánských specialit po klasické recepty zajistí 
aby byl Váš jídelníček nejen nutričně vyvážený ale i neodolatelně chutný a lákavý. 

Je obecně známo, že přechod na zdravý životní styl, který z velké části tvoří právě vyvážená 
strava, je proces dlouhodobý. Z tohoto důvodu společnost Groupe Seb navrhla tento nový 
spotřebič, který Vám hravou formou zprostředkuje kvalitní, gurmánskou výživu bez jakýchkoliv 
kompromisů. »

ÚVODNÍ SLOVO
ÚVODNÍ SLOVO

SPECIALISTY 
SPECIALISTY 

NA VÝŽIVU
NA VÝŽIVU

Nathalie Hutter Lardeau – specialistka na výživu



BYL JEDNOU JEDENBYL JEDNOU JEDEN
ACTIFRY

ACTIFRY ACTIFRY 
“vyroben v Groupe “vyroben v Groupe 
SEB“SEB“
 
Již 150 let skupina SEB – Société 
d’Emboutissage de Bourgogne 
(společnost vyrábějící výlisky v 
Burgundsku) – píše svůj příběh o 
nepřetržité inovaci a dobývání nových 
trhů. Jejím posláním je usnadňovat 
každodenní život uživatelů na celém 
světě, přinášet jim originální výrobky 
a nová řešení, poskytovat radost a 
pohodlí.

Právě tato kombinace nápaditosti, 
ctižádosti a houževnatosti spolu se 
zájmem spotřebitelů zajistily naší 
skupině vedoucí postavení ve světě v 
oblasti malých domácích spotřebičů. 
Naše společnost, která již od svého 
počátku působí v Burgundsku, 

dokázala využít historických hodnot 
tohoto proslulého francouzského 
regionu, uznávaná gastronomie a 
jedinečné kulturní dědictví významně 
ovlivnily způsob života jeho obyvatel. 
Není tedy náhoda, že v tomto regionu 
vznikl revoluční postup tepelné úpravy.

Dnes Vám kromě zjednodušení vašeho 
každodenního života přinášíme 
také gurmánské okamžiky a mnoho 
dalších příjemných zkušeností, a to 
díky výrobkům, jež jsou dokonale 
přizpůsobeny zdravé a chutné kuchyni.

ACTIFRYACTIFRY
z Burgundskaz Burgundska
Již dávno se zrodila myšlenka připravit 
hranolky s malým množstvím oleje. 
Zejména naše výzkumy ve spolupráci 
s francouzskými univerzitami v oblasti 
procesu tepelné úpravy nám umožnily 
zabývat se touto problematikou 
z jiného úhlu pohledu. Toto nové 
poznání umožnilo defi novat úlohu 
oleje při tepelné úpravě a jeho přesné 
hodnoty pro dosažení křupavého 
povrchu a měkkého vnitřku potravin.

Jakmile došlo k poznání a osvojení 
této metody, bylo nutné ji přenést 
na domácí spotřebiče. Pro dosažení 
požadované kvality a výsledku bylo 
zapotřebí více než pěti generací 
prototypů a mnoha organoleptických 
testů. 

Na základě našich výzkumů a prací na 
vývoji máme dnes podány žádosti o 
čtyři patenty týkající se této revoluční 
metody.

Od počáteční myšlenky do první 
„sériové“ výroby v lednu 2007 uběhlo 
více než 10 let výzkumu. ACTIFRY 
je výsledkem týmové práce a v 
současnosti se ho ve Francii, v samém 
středu regionu Bourgogne, denně 
vyrobí několik tisíc kusů! 



BYL JEDNOU JEDEN

Revoluční Revoluční 
ACTIFRYACTIFRY

S ACTIFRY připravíte 1,5 kg skutečných 
křupavých hranolků na povrchu 
a měkkých uvnitř, pouze s jednou 
lžící oleje! Méně než 3 % tuku 
stačí, abychom znovu objevili chuť 
hranolků našich babiček. Za použití 
správných a zdraví prospěšných olejů 
umožní ACTIFRY obměňovat jídla a 
chutě. Je součástí naší řady Zdravě a 
chutně, která zahrnuje nejmodernější 
technologie a veškeré zkušenosti a 
dovednosti společnosti Groupe SEB 
používané pro radost a zdraví.

Rodinný Rodinný 
ACTIFRYACTIFRY

ACTIFRY hodně cestoval a nepřestal 
na sebe upoutávat pozornost. Poté 
co nadchnul více než 2 miliony 
spotřebitelů po celém světě, dokázal 
se přizpůsobit jejich potřebám a 
chutím, aby co nejlépe uspokojil jejich 
chuťové pohárky. Jeho kuchařský 
talent je nepopiratelný a každý 
spotřebitel si najde v kuchařce se 
zdravými recepty přizpůsobenými 
věku a chutím každého to své: 
zajímavé a gurmánské recepty pro 
děti, jednoduché a chutné recepty 
pro dospívající a praktické,  lahodné 
recepty pro rodinu.
ACTIFRY nadchne každého, kdo má 
zájem o své zdaví a zdravé stravování 
především díky své schopnosti spojit 
zdravé vaření, pravou chuť jídla a 
nezanedbatelnou praktičnost využití.

Mediální Mediální 
ACTIFRYACTIFRY
V současné době přichází navštívit 
místo vzniku ACTIFRY rozliční zákaznící 
i řada novinářů z celého světa. Na 
předváděcích akcích jsou křivky 
ACTIFRY cílem mnoha fotografů 
nadšených z dokonalého designu 
tohoto produktu.

AmbiciózníAmbiciózní
ACTIFRY   ACTIFRY   

A toto všechno je jen začátek. ACTIFRY 
čeká jen na Vás a Vaše nápady, které se 
v budoucnu mohou stát součástí další 
kuchařky. Pokud jste si i vy vybrali 
za svého pomocníka při přípravě 
kvalitních a nízkokalorických jídel  
nový Actifry bude nám potěšením 
prezentovat Váš kuchařský talent 
promítnutý do originálních receptů 
na našich webových stránkách Zdravě 
a Chutně.

www.tefal.cz
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ODBORNÍCIODBORNÍCI
NAPSALI

RUSKORUSKO
Doktorka

MARIANA TRIFONOVAMARIANA TRIFONOVA
Specialistka na výživu

Pro zdravé a chutné stravování je nutné v oblasti tepelné úpravy zajistit 
zvýšení  kvality a snížení  doby úpravy. Řada Zdravě a chutně je základní 
referencí v této oblasti. Jakožto specializovaný uživatel mohu potvrdit, že 
odpovídá požadavkům dietetiků. Tato kombinace přesně splňuje základní 
požadavky dietetické doktríny, která není jen pouhou naukou o výživě, ale 
také způsobem života, který je nutno přijmout.

ČESKÁČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIKA
Doktor 

PETER MINÁRIKPETER MINÁRIK
Gastroenterolog

Jedna věc je jasná: chceme-li dodržovat pravidla zdravé výživy, nestačí se 
zaměřit jen na výběr vhodných potravin, protože příprava pokrmů hraje 
také velmi důležitou úlohu. Díky přístroji ACTIFRY je naše oblíbené jídlo 
zdravé a chutné. Tento nový přístroj by neměl chybět v každé moderní 
kuchyni a samozřejmě potěší všechny zastánce zdravé výživy. 
ACTIFRY představuje velmi očekávanou novinku na gastronomickém a 
kuchařském trhu. 



NĚMECKONĚMECKO
Doktor

JOHANNES M. PEILJOHANNES M. PEIL
Vedoucí pracovník na Sportovní 
klinice v Bad Nauheimu a předseda 
Institutu pro výživu sportovců 

Vitamíny, kalorie, mastné kyseliny, 
to všechno jsou důležité faktory 
pro posouzení výživových hodnot 
potravin. Avšak nejsou vždy spojeny 
s potěšením a s našimi každodenními 
kritérii pro výběr potravin. Chuť, 
rychlost a snadná příprava představují 
hlavní kritéria při výběru produktů, 

které se ocitnou na našich stolech. 
ACTIFRY umožňuje spojení rychlosti, 
zdraví, chutě a praktičnosti.
ACTIFRY změní každou kuchyň na 
labužnické a zdravé místo pro celou 
rodinu. ACTIFRY umožňuje snadno 

dodržovat doporučení lékařů a 
specialistů na výživu, kteří chtějí, 
abychom konzumovali více potravin 
bohatých na živiny, s více vitamíny a 
minerály na jednu kalorii.
A znovu můžeme mít radost. 
Nemusíme si odříkat svá oblíbená 
jídla. A navíc máme radost, že si 
zdravě pochutnáme.

FRANCIEFRANCIE
Doktor

CHRISTIAN RECCHIACHRISTIAN RECCHIA
Doktor medicíny
specialista na výživu

Jíst znamená především vstřícnost, 
dělení, stále se opakující okamžik 
potěšení, ale také vzácný okamžik 
pohodlí a zdraví. Správná výživa 
přispívá k lepšímu růstu a zdravému 
stárnutí. Technické zvláštnosti 
přístroje ACTIFRY umožňují 
konzumaci hranolků a brambor s 
nízkým obsahem tuku, čímž se stává 

velmi cenným pomocníkem při boji 
s obezitou a kardiovaskulárními 
onemocněními.
S ACTIFRY můžete tepelně upravovat 
mnoho dalších potravin: zeleninu, 
maso, ryby a ovoce.
Tato kuchařka obsahuje mnoho 

barevných, chutných a rozmanitých 
jídel připravovaných v tomto 
revolučním přístroji!
Kombinace byly účelně vybírány, 
aby vám maximálně vyhovovaly jak 
z hlediska chuťového, tak i z hlediska 
výživové hodnoty.
Všechny recepty byly pečlivě 
sestaveny s ohledem na nutriční 
přínosy každé ingredience a na jejich 
zahrnutí do vyváženého menu.
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ZLATÁ PRAVIDLA ZLATÁ PRAVIDLA 
ZRAVÉ VÝŽIVY

Dodržovat každodenní pravidla zdravé výživy není snadný úkol. ACTIFRY 
2 v 1 je spotřebič, který ve Vašich stravovacích návycích upravuje právě 
to, co je potřeba, a to hravě a chutně.

ROZMANITÝ PŘÍSUN ROZMANITÝ PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEKVÝŽIVNÝCH LÁTEK
Recepty, které zvětšují množství 
ingrediencí. Kompletní menu 2 v 1. 
Zpestření potěšení zahrnuje zpestření 
přísunu výživných látek. Méně tuku, 
soli a cukru. Více zeleniny, obilovin 
a škrobu. Střídejte s luštěninami. 
Čerstvá zelenina a ovoce. Mléčné 
produkty. Každá skupina potravin 
se musí vyskytovat v jídelníčku 
alespoň 1krát denně. Prvním klíčem k 
vyrovnanosti je rozmanitost.

VHODNÉ INGREDIENCEVHODNÉ INGREDIENCE
Stali jsme se náročnými konzumenty 
v oblasti kvality ingrediencí. Lidé, kteří 
při výběru potravin upřednostňují 
lokální produkty, pečlivě sledují roční 
období, čerstvost potravin a jejich 
uchovávání. Další důvod navíc proč 
zachovat vhodný přísun výživných 
látek po tepelné úpravě.

REŽIM ZDRAVÉ TEPELNÉ REŽIM ZDRAVÉ TEPELNÉ 
ÚPRAVYÚPRAVY
Horký proudící vzduch je regulovaný 
pro vaření a pozvolnou tepelnou 
úpravu potravin v hrnci. Pánev s 
nepřilnavým povrchem je vhodná na 

fritování. Tato úspěšná kombinace 
chrání živiny i chutě současně.

SPRÁVNÁ PORCESPRÁVNÁ PORCE
Vstřícnost chránící před nenasytností? 
Spravedlivým rozdělením obsahu 
ACTIFRY 2 v 1 mezi společníky u stolu 
se porce samovolně vyrovnávají. 
Přidáním bílkovin na pánev nebo 
do hrnce se chutě nasytí bez rizika 
překročení správné míry.

VHODNÉVHODNÉ PRAVIDELNÉ  PRAVIDELNÉ 
ZMĚNY ZMĚNY 
Vyvážená strava je otázkou 
dlouhodobých pravidelných změn. 
Nebezpečné kličkování mezi realitou 
každodenního života, slavnostními 
jídly a okamžiky, kdy můžeme věnovat 
čas napravení těchto nestřídmostí. 
Díky ACTIFRY 2 v 1 si uchováte 
správné tempo!

VYTŘÍBENÝ POŽITEKVYTŘÍBENÝ POŽITEK
Pochutnat si s potěšením na 
přiměřeném množství jídla, které 
máme rádi: zlaté pravidlo dlouhodobé 
vyvážené stravy.

SPRÁVNÁ SPRÁVNÁ 
KAŽDODENNÍ KAŽDODENNÍ 
PORCE PORCE 

Rozdělení  k aždodenního Rozdělení  k aždodenního 
přísunu v ýživných látek př ísunu v ýživných látek 

Sacharidy: 50 až 75 %

Tuky: 15 až 30 %

Bílkoviny: 10 až 15 %

Měřit a neodříkat se!

Rozdělení kalorického Rozdělení kalorického 
příjmu mezi denní jídlapříjmu mezi denní jídla

1/4 snídaně

1/3 oběd

1/3 večeře

a zbytek ke svačině pro malé i velké.

Večeře musí zůstat nejlehčím jídlem 
dne!

(Zdroj: Body týkající se konzumace dle vnitrostátního programu 
pro výživu a zdraví – Stravovací návyky (Francie). Výživa a 
předcházení chronickým onemocněním, Zpráva WHO 2003)

¼ maso, 
ryby nebo 

vejce

¼ škrob

½ zelenina

1 ovoce 1 mléčný 
výrobek

Vyváženost v praxi



7 SKUPIN 7 SKUPIN 
POTRAVINPOTRAVIN

Díky rozmanité stravě se snadněji udržíte ve formě!

Pro dlouhodobé uchování správně vyvážené stravy je nutné, aby se na jídelníčku 

vyskytovalo 7 skupin potravin ALESPOŇ 1X DENNĚ.ALESPOŇ 1X DENNĚ. 

Maso,
ryba,
vejce

Chléb, 
obiloviny, 

škroby, 
sušená 

zelenina
Ovoce a 
zelenina

Mléčné 
produkty

„Malá 
sladkost“Nápoje   Tuky

Živočišné 
bílkoviny

pro
zdravý vývoj 
a regeneraci 

(ale také mastné 
kyseliny).

Sacharidy 
s pomalým 

trávením (ale 
také rostlinné 

bílkoviny a 
vlákniny).

Vlákniny pro 
přenos, vitamíny, 

minerály a 
stopové prvky 

mající regulační 
a ochrannou 

funkci.

Vápník pro růst 
a udržení stavu 
kostí (ale také 

bílkoviny).

Konzumovat pro 
potěšení, ale se 

střídmostí.

Voda, jediný 
nepostradatelný 

nápoj.

Nenasycené 
mastné kyseliny a 
nasycené mastné 

kyseliny pro 
energii.
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OBMĚŇUJTE OBMĚŇUJTE POTRAVINY, PŘÍSUN POTRAVINY, PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK, POTĚŠENÍVÝŽIVNÝCH LÁTEK, POTĚŠENÍ

JE NA ČASE JE NA ČASE 
PŘIPOMENOUT SI, PŘIPOMENOUT SI, 
ŽE JSME VŠEŽRAVCI!ŽE JSME VŠEŽRAVCI!
Pro správné fungování 
a dosažení rovnováhy 
potřebuje náš organismus 
každodenní přísun 
výživných látek.

STŘÍDEJTE INGREDIENCE!STŘÍDEJTE INGREDIENCE!
Jednotvárnost je Vaším největším 
nepřítelem. Jíte-li delší dobu stále 
stejný druh potravin, po čase se ho 
zcela jistě nabažíte. Pro dosažení 
zdravého životního stylu je nutné 
postupovat dle osvědčeného receptu: 
snižte množství, zvyšte kvalitu a 
znásobte ingredience v každém 
pokrmu. Libovolně si vybírejte ze 
7 skupin potravin. Je zbytečné se trápit 
s tabulkami výživových hodnot: 
čím je rozmanitost ingrediencí každého 
pokrmu v ACTIFRY 2 v 1 větší, tím je 
přísun výživných látek vyšší!

OBMĚŇUJTE VÝŽIVNÉ OBMĚŇUJTE VÝŽIVNÉ 
LÁTKY!LÁTKY!
Naše strava se skládá z rozličných 
výživných látek. Každá potravina má 
své odlišné kvalitativní vlastnosti. 
Některé jsou např. velmi bohaté na 
ten či onen vitamín, ty či ony minerály, 
jiné na vlákniny, bílkoviny, sacharidy 
atd. Pouze rozmanitost nám zajistí 
nezbytný přísun výživných látek, které 
náš organismus potřebuje.

1-1-

2-2-

OBMĚŇUJTE CHUTĚ!OBMĚŇUJTE CHUTĚ!
V současné době přibývá mnoho 
konzumentů inspirujících se 
netradiční gurmánskou kuchyní z 
celého světa. Nebojte se ani vy zařadit 
čas od času do svého jídelníčku trochu 
exotické chuti, která Vás přenese do 
rozličných koutů naší Planety. Ale 
také chutě, které Vám připomenou 
vzpomínky z dětství. ACTIFRY 2 v 1
volně upravil tradiční recepty a 
připojil ty, které pocházejí odjinud s 
cílem opravdové cesty chutí kolem 
světa. Obměňujte! Vaše chuťové 
pohárky se tak nebudou nudit a vy se 
již nebudete vystavovat nebezpečí, 
že skončíte u množství místo toho, 
abyste ocenili kvalitu!

OBMĚŇUJTE RECEPTY!OBMĚŇUJTE RECEPTY!
Vyváženost představuje změnu. Mezi 
velkým množstvím malých jídel, 
které lze připravit v ACTIFRY 2 v 1 
jsme vybrali tři kategorie: Každodenní 
rozmanitost, Gurmánské výjimečné 
pokrmy, Hlavní recepty. Vyberte si své 
recepty a připravte je v tomto novém 
přístroji pro tepelnou úpravu pokrmů, 
který spotřebovává málo minimální 
množství tuku a chrání rozmanitost 
chutí i přísun výživných látek!

3-3-

4-4-
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OBMĚŇUJTE JÍDELNÍČEK!OBMĚŇUJTE JÍDELNÍČEK!
Dvoutýdenní jídelníček připravený ve 
spolupráci s výživovými specialisty 
přímo na míru ACTIFRY 2 v 1. Je čas 
na obnovení rovnováhy ve Vaší stravě. 
Doprovodný program založený na 
snídani složené z nápoje, mléčného 
výrobku, obilného výrobku a ovoce 
ve šťávě nebo kompotu; na obědě a 
večeři, z nichž každý musí poskytnout 
1/4 denního přísunu výživných látek. 
Menu sestavená s ohledem na tři 
velké variace vašich chutí a činností: 
kombinují jednoduché recepty pro 
každý den, labužnické recepty pro 
výjimečné pokrmy a speciální recepty 
pro opětné získání podstatné části 
vyváženosti, když jsme ji trochu 
opomenuli!

OBMĚŇUJTE POTĚŠENÍ!OBMĚŇUJTE POTĚŠENÍ!
Přestaňte si odříkat to, co vás potěší, 
a ničeho se nevzdávejte! Střídejte 
přísun výživných látek, délku přípravy 
menu, gurmánská menu nebo lehčí 
menu podle okamžiků a v závislosti na 
pracovním či rodinném prostředí.  V 
ACTIFRY 2 v 1 lze připravovat pestré, 
rozmanité a originální pokrmy každý 
den!

5-5-

6-6-

PROČ OBMĚŇOVAT?PROČ OBMĚŇOVAT?
• pro kvalitu přísunu výživných látek • pro obnovení rovnováhy

• pro kvalitnější nasycení • pro exotičnost

• pro vyjádření své kreativity • pro potěšení z chuti

ACTIFRY 2 V 1  
PRO SKUTEČNOUPRO SKUTEČNOU

ZMĚNUZMĚNU



OBMĚŇUJTE TUKYOBMĚŇUJTE TUKY
Upřednostňujte tuky rostlinného 
původu bohaté na mononenasycené 
a polynenasycené mastné kyseliny 
před živočišnými tuky s vysokým 
obsahem nasycených mastných 
kyselin. 

V případě oleje nebo másla bude 
množství tuků na 100 g téměř stejné. 
Ale u kvality už to tak neplatí! Olej 
olivový, slunečnicový, řepkový, z 
vlašských ořechů, lískových oříšků, 
hroznového jádra, ale také mandlový, 
pistáciový či z pekanových ořechů. 
Střídejte rostlinné oleje, abyste 
měnili příjem mastných kyselin 
tzv. esenciálních, protože si je Váš 
organismus nedokáže sám vytvořit. 
Musí je nutně získávat z každodenní 
potravy v množství 1 lžíce oleje na 
den. Dávka oleje v přístroji ACTIFRY 
2 v 1 je omezená na minimum: 
jedna lžíce stačí na 1 kg dozlatova 
opečených hranolků nebo k ochucení 
obsahu hrnce.

MÉNĚ SOLI, MÉNĚ CUKRU!MÉNĚ SOLI, MÉNĚ CUKRU!
Střídáním chutí si odvyknete na sůl a 
cukr. Sůl a cukr, které konzumujeme 
v nadměrném množství, budou 
chytře a šikovně nahrazeny čerstvými 
bylinkami a kořením pocházejícím 
z různých oblastí: japonské 
ochucovadlo Mirin, řasami Nori, 
provensálskými bylinkami, hořčicemi 

všeho druhu, anglické ústřicové 
omáčky či indickým kari kořením. 
Poznávat a obohacovat své recepty 
o nové chutě a vůně můžete na 
svých cestách po Evropě nebo i ve 
vzdálenějších koutech světa.

PŘESNÁ DÁVKA SOLI!PŘESNÁ DÁVKA SOLI!
Dobré gesto pro zdraví i pro 
kulinářské umění. Všichni šéfkuchaři 
Vám řeknou: solit rukou je nejlepší 
způsob, jak se zmýlit. A ví to i všichni 
lékaři: přílišné solení škodí zdraví. 
Přesně solit ovšem není snadné! 
Nová odměrná lžíce ACTIFRY 2 v 1 
je pomocníkem pro přesné solení: 
obsahuje 0,5 g soli, tj. přesnou dávku 
pro 2 osoby na jedno jídlo podle 
doporučení WHO (World Health 
Organization-Světová zdravotnická 
organizace). Recepty pro ACTIFRY 2 
v 1 jsou sestaveny pro 4 osoby: pro 
běžné solení jsou tedy potřeba 
2 odměrky soli, nebo 1 odměrka, 
pokud chcete ještě více snížit 
spotřebu soli.

Jistota správného solení: je dobré 
jak pro zdraví, tak i pro chuť!

MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ 
VHODNÉHO TUKU, VHODNÉHO TUKU, 
MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ 
CHUTÍ POCHÁZEJÍCÍ Z CHUTÍ POCHÁZEJÍCÍ Z 
RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA, RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA, 
MÉŇĚ SOLI A CUKRU. MÉŇĚ SOLI A CUKRU. 
DLOUHODOBÝ RECEPT NA DLOUHODOBÝ RECEPT NA 
VYVÁŽENOST.VYVÁŽENOST.

OBMĚŇUJTE OBMĚŇUJTE CHUŤOVÉ PŘÍSADY!CHUŤOVÉ PŘÍSADY!

Sůl

Olej
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OBJEVUJTE NOVÉ CHUTI KOŘENÍ!OBJEVUJTE NOVÉ CHUTI KOŘENÍ!
Povzbuzuje chuť k jídlu, má antioxidační a posilující 
účinek, podporuje trávení a díky jeho rozmanitosti 
potěší svými originálními vůněmi naše chuťové 
pohárky a dokonce v nás může probudit i dávno 
zapomenuté vzpomínky. Jeho účinné látky jsou vědecky 
zdokumentované, zejména přítomnost antioxidantů. 
Konzumace by měla probíhat v menších dávkách, aby se 
dalo hovořit o příjmu vitamínů, minerálů a vláknin.

KARDAMON, KMÍN, PÍSKAVICE, KARDAMON, KMÍN, PÍSKAVICE, 
MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK, HŘEBÍČEK A MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK, HŘEBÍČEK A 
KARIKARI

Zvýrazňují chuť rýže, obilovin, vývarů, 
masového a rybího sauté.

Konkrétní výhody:  Konkrétní výhody:  hřebíček hřebíček 
podporuje trávení a má protizánětlivé podporuje trávení a má protizánětlivé 
účinky.účinky.

PEPŘ, CHILLI PAPRIČKY, MLETÁ PEPŘ, CHILLI PAPRIČKY, MLETÁ 
PAPRIKA, HARISSA, CHILLI KOŘENÍ PAPRIKA, HARISSA, CHILLI KOŘENÍ 
A TABASCOA TABASCO

Zvýrazňují chuť všech pokrmů mnohem 
lépe než sůl a používají se jako látky 
zvýrazňující chuť.

Konkrétní výhody: Konkrétní výhody:  pepř obsahuje pepř obsahuje 
polyfenoly a má silný antioxidační polyfenoly a má silný antioxidační 
účinek.účinek.

ujujujujuňujujujujuujícícíc

KURKUMA, ZÁZVOR, ŠAFRÁNKURKUMA, ZÁZVOR, ŠAFRÁN
Zvýrazňují chuť veškerého druhu 
masa, ryb, ale také zeleninových 
omáček, vývaru z obilovin a škrobu.

Konkrétní výhody:Konkrétní výhody: v malých dávkách v malých dávkách 
má kurkuma antioxidační vlastnosti a má kurkuma antioxidační vlastnosti a 
tím i nezanedbatelné protirakovinné tím i nezanedbatelné protirakovinné 
účinky. Zázvor obsahuje asi čtyřicet účinky. Zázvor obsahuje asi čtyřicet 
antioxidačních látek. Skořice má antioxidačních látek. Skořice má 
nejsilnější antioxidační účinek na nejsilnější antioxidační účinek na 
100 g.100 g.

BOBKOVÝ LIST, OREGANO, TYMIÁN, BOBKOVÝ LIST, OREGANO, TYMIÁN, 
ROZMARÝN, MAJORÁNKA, BAZALKA, ROZMARÝN, MAJORÁNKA, BAZALKA, 
ESTRAGON, ŠALVĚJ, MÁTA, PETRŽEL A ESTRAGON, ŠALVĚJ, MÁTA, PETRŽEL A 
KAPARYKAPARY

Jsou součástí svazečků bylin používaných 
pro zvýraznění chuti v omáčkách, hovězích 
vývarech se zeleninou, ale také v rizotu, 
těstovinách či grilovaném mase.

SEMENA KOPRU, ANÝZU, HOŘČICE, SEMENA KOPRU, ANÝZU, HOŘČICE, 
PÍSKAVICE, KORIANDRU, KMÍNU,PÍSKAVICE, KORIANDRU, KMÍNU,
SATUREJKY A FENYKLUSATUREJKY A FENYKLU

Zvýrazňují chuť polévek a vývarů, 
masových nádivek či ryb.

Konkrétní výhody: Konkrétní výhody: koriandr a šalvěj obsahuje nezanedbatelné množství antioxidantů.



POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

HRNEC SAMOSTATNĚ 
(hranolky, zelenina…)

• Vložte hranolky do hrnce s lopatkou.
• Odměrnou lžící přidejte olej .
• Zavřete víko.

• Nastavte dobu tepelné úpravy tlačítky   (např.: hranolky = 45 min).
•  Tepelnou úpravu spustíte stisknutím tlačítka .
•  Po uplynutí doby tepelné úpravy zazvoní časový spínač.

• Stiskněte spínač 0/I.

Nastavení času můžete urychlit 
krokováním tlačítky sestupně „-“ 
(60, 59, 58…).

PRAKTICKÁ RADA

PÁNEV SAMOSTATNĚ 
(maso, ryby…)

• Umístěte hrnec a na něj pánev.
• Na pánev vložte ingredience (např.: steaky).
• Zavřete víko.

•  Nastavte dobu tepelné úpravy tlačítky  (např.: steaky = 8 min).
•  Tepelnou úpravu spustíte stisknutím tlačítka .
• Po uplynutí doby tepelné úpravy zazvoní časový spínač.

• Stiskněte spínač 0/I.
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•  Pro optimalizaci přidaného množství solte 
potraviny pomocí druhé strany odměrné lžíce.

Příklad steaků/hranolků: celková doba tepelné úpravy 50 min
• Vložte hranolky do hrnce s lopatkou bez pánve.
• Odměrnou lžící přidejte olej .
• Zavřete víko.

• Stiskněte spínač 0/I.

HRNEC & PÁNEV
(steak/hranolky, losos/zelenina…)

• Nastavte celkovou dobu tepelné úpravy, což je 50 min, pomocí tlačítek .
•  Stiskněte tlačítko   a zvolte druh potraviny:

•  Nastavte dobu tepelné úpravy   (8 min pro steak). 
•  Tepelnou úpravu spustíte stisknutím tlačítka  .
•  Časový spínač zazvoní po 42 minut.

• Otevřete a přidejte pánev se steaky.
•  Znovu zavřete a stiskněte tlačítko  . 
• Po uplynutí doby tepelné úpravy zazvoní časový spínač.

ACTIFRY 2 V 1
PRAKTICKÁ RADA

 X 1

 X 2

 X 3

 X 4

 (např.: pro steak)

ACTIFRY 2 V 1ACTIFRY 2 V 1

Nastavení času můžete urychlit 
krokováním tlačítky sestupně „-“ 
(60, 59, 58…).

PRAKTICKÁ RADA
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DOBŘE JÍST ZNAMENÁ, 
OBMĚŇOVAT STRAVU!
Obměňujeme vše: nápady, recepty, ingredience. Je to nejlepší 
způsob, jak si každý den zajistit vyváženou stravu. Každý den 
využívejte pestrosti sezónních produktů a pozvolnou tepelnou 
úpravou v hrnci z nich snadno připravte přílohu k masu nebo 
rybám tepelně upraveným na pánvi. 

NESTRÁDAT!
Radujte se z vůní, barev a chutí. Labužnictví není jen povoleno, 
ale dokonce doporučeno. Objevte tajemství dlouhodobé 
vyváženosti stravy a opravdového potěšení z jídla. Inspirujte 
se každý den při vaření zcela nových či klasických  receptů v 
Actifry 2 v 1.

NAUČIT SE MĚŘIT!
Kontrolujte množství přijímaných tuků, soli a cukrů. 
Optimalizujte porce, omezte příjem tuků, soli a cukrů. Recepty 
jsou v této kuchařce koncipovány za pomoci odborníků na 
výživu i dietetiků, kteří  na základě měření ověřili správný 
poměr ingrediencí u všech pokrmů.

TEFAL v Actifry 2 v 1 navrhl skutečný přístroj, ve 
kterém se spojuje rozmanitost, labužnictví a výživa.
Tento spotřebič, který je praktický a hravý zároveň, byl navržen s 
cílem uspokojit jak gurmány, tak lidi žijící ve spěchu. V ACTIFRY 2 
v 1 lze za pomocí proudění horkého vzduchu připravovat pokrmy, 
které si ve výsledku zachovají více živin a přirozené chuti! To vše 
s minimálním množstvím kalorií! Novinkou je multifunkční lžíce 
pro dávkování tuku a soli.

SPRÁVNÉ PORCE A SPRÁVNÉ POMĚRY ZARUČUJÍ  
PESTRÝ JÍDELNÍČEK BEZ KOMPROMISŮ!PESTRÝ JÍDELNÍČEK BEZ KOMPROMISŮ!

ACTIFRY 2 V 1 
Jeden přístroj, 2 možnosti tepelné 
úpravy pokrmů pro optimální přísun 
výživných látek a pro potěšení z 
vaření a konzumace.





PRO
ZPESTŘENÍ    

Brambory můžete nakrájet různě (plátky, 
kostičky, čtvrtky, hranolky…) a kuře 
nahradit telecím masem.

22
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KUŘECÍ ŘÍZEK 
S BRAMBOREM

Řízky nakrájíme na plátky (cca 7 cm dlouhé, 4 cm široké), obalíme v mouce, 
vajíčku a strouhance. Poté vložíme na 30 minut do chladničky.
Opláchnuté brambory, nakrájíme  na kostičky (cca 3*3 cm) a pečlivě osušíme.

HRNEC
800 g oloupaných brambor 
Sůl a pepř
1  oleje

PÁNEV
480 g kuřecích prsních řízků 
Strouhanka (80 g)
2 vejce
Hladká mouka (10 g)
1  oleje
Nakrájená petrželka či jiná bylinka 
dle chuti
Sůl a pepř

Brambory vložíme do hrnce, přidáme jednu lžíci oleje, sůl a pepř. 
Zavřeme víko.
Celkovou dobu vaření nastavíme na 40 MINUT.

2krát stiskněme tlačítko . Zobrazí se ikona .
Nastavíme dobu vaření na 10 MINUT.
Tepelnou úpravu spustíme stisknutím tlačítka .

Po zaznění zvukového signálu přidáme  pánev s  kuřecími řízky.
Smažíme po zbývajících 10 minut.

Hotový řízek dochutíme citrónem a brambory posypeme petrželkou 
či jinou bylinkou dle chuti.

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 15 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 40 MIN

TEPELNÁ ÚPRAVA

Bílkoviny:        35,8 g   
Tuky:       10,7 g

Sacharidy: 51,2 g   
Sodík: 0,2 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal433

hrnec

pánev



 K VÝŽIVĚ
Pokrm je vhodný ke konzumaci rukama, což je 
ideální i pro děti.

Recept, 
KTERÝ NESMÍ CHYBĚTKTERÝ NESMÍ CHYBĚT



PRO
ZPESTŘENÍ    

Zeleninu lze smíchat nebo zaměnit za 
tradiční vařené brambory.
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KARBANÁTKY 
SE ZELENINOU

Smícháme hovězí a kuřecí maso s jemně pokrájenou cibulkou, strouhankou, 
nadrceným česnekem a saturejkou, přidáme strouhanku a dochutíme solí a 
pepřem.Vytvoříme bochánky (cca 5 cm dlouhé a 2 cm vysoké). Poté vložíme 
na 30 minut do chladničky.
Cukety nakrájíme na kolečka, kapie na proužky a červenou cibuli rozčtvrtíme.

HRNEC
2 cukety
2 kapie 
1 červená cibule
1 plechovka artyčokových srdíček 
nebo jiná zelenina dle chuti
1  olivového oleje
½  balzamikového octa
½  drcené saturejky
Sůl a pepř

PÁNEV
2 lžíce strouhanky (80 g)
240 g mletého hovězího
240 g mletých kuřecích prsních řízků
1 cibule
4 stroužky česneku
1  olivového oleje
½  drcené saturejky
Sůl a pepř

Vložíme nakrájenou zeleninu do hrnce, přidáme olivový olej, 
balzamikový ocet a saturejku.
Ochuťíme solí a pepřem. Zavřeme víko a nastavíme celkovou dobu 
vaření na 36 MINUT.

Stiskněme tlačítko . Zobrazí se ikona .
Upravte dobu tepelné úpravy na 10 MINUT.
Spusťte tepelnou úpravu stisknutím tlačítka .

Po zaznění zvukového signálu přidáme pánev s karbanátky.
Smažíme po zbývajících 10 minut.

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 10 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 36 MIN

TEPELNÁ ÚPRAVA

Bílkoviny:        34,3 g   
Tuky:       18,9 g

Sacharidy: 52,1 g   
Sodík: 0,92 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal495

hrnec

pánev



 K VÝŽIVĚ
Pánev s rozmanitou zeleninou plná vitamínů a 
minerálů potěší malé i velké. 

Recept, Recept, 
KTERÝ NESMÍ CHYBĚT



PRO
ZPESTŘENÍ    

Eidam nahradíme ovčím či kozím sýrem.
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SMAŽENÝ SÝR  
S BRAMBOREM

Sýr nakrájíme na kostičky (cca 5*5 cm), obalíme v mouce, vajíčku a strouhance. 
Poté vložíme na 30 minut do chladničky.

HRNEC
800 g malých neloupaných 
brambor
1  olivového oleje
Sůl a pepř 

PÁNEV
80 g eidamu, s obsahem 30% tuku, 
nakrájejte na čtverečky asi 5 x 5 cm, 
silné asi 2 cm
2 rozmíchaná vejce
Hladká mouka (10 g)
1  olivového oleje

Neoloupané brambory ochucené bylinkami, solí a olivovým olejem 
vložíme do hrnce. Zavřeme víko.
Celkovou dobu vaření nastavíme na 37 MINUT.

2krát stiskněme tlačítko . Zobrazí se ikona .
Nastavíme dobu vaření na 5 MINUT. 
Tepelnou úpravu spustíme stisknutím tlačítka .

Po zaznění zvukového signálu přidáme pánev s obaleným sýrem.
Smažíme po zbývajících 5 minut. Hotový pokrm ozdobíme plátkem 
citrónu.

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 5 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 37 MIN

TEPELNÁ ÚPRAVA

Bílkoviny:        15,9 g   
Tuky:       14,6 g

Sacharidy: 51,5 g   
Sodík: 0,59 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal390

hrnec

pánev



 K VÝŽIVĚ

Recept, 
KTERÝ NESMÍ CHYBĚTKTERÝ NESMÍ CHYBĚT

Sýr eidam je důležitým zdrojem vápníku, minerálu 
důležitého pro stavbu kostí.



PRO
ZPESTŘENÍ    

Okořeňte hranolky mletou paprikou. 

28

PŘÍPRAVA INGREDIENCE

28

STEAK
HRANOLKY 

Brambory nakrájené na hranolky opláchněte a pečlivě osušte.HRNEC
1,2 kg brambor oloupaných a 
nakrájených na hranolky 
13 mm x 13 mm 
1  olivového oleje

PÁNEV
4 kostky rumpsteaku 
o hmotnosti 120 g
Sůl a pepř

Vložte hranolky do hrnce. Přidejte olej. Zavřete víko. 
Nastavte celkovou dobu tepelné úpravy na 50 MINUT.

Stiskněme tlačítko . Zobrazí se ikona .
Upravte dobu tepelné úpravy na 8 MINUT. 
Spusťte tepelnou úpravu stisknutím tlačítka .

Po zazvonění časového spínače přidejte pánev s osolenými a 
opepřenými kostkami masa. Nechte 8 zbývajících minut tepelně 
upravovat.

Chcete-li mít hranolky křupavější, odejměte pánev a smažte ještě 
asi 2 až 3 minuty.

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 15 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 50 MIN

TEPELNÁ ÚPRAVA

Bílkoviny:        39,1 g   
Tuky:       10,4 g

Sacharidy: 49,8 g   
Sodík: 0,06 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal434

hrnec

pánev



 K VÝŽIVĚ
Toto klasické hospodské jídlo připravíte rychle a 
pochutnáte si na něm bez výčitek, protože hranolky 
obsahují malé množství tuku. 



Okořeňte kuřecí paličky provensálskými 
bylinkami.

PRO
ZPESTŘENÍ    

30

PŘÍPRAVA INGREDIENCE

30

KUŘECÍ PALIČKY
HRANOLKY

Brambory nakrájené na hranolky opláchněte a pečlivě osušte. HRNEC
1,2 kg brambor oloupaných a 
nakrájených na hranolky 
13 mm x 13 mm
1  olivového oleje

PÁNEV
8 kuřecích paliček
Sůl a pepř

Vložte hranolky do hrnce. Přidejte olej. Osolte a opepřete. 
Zavřete víko.
Nastavte celkovou dobu tepelné úpravy na 50 MINUT.

2krát stiskněme tlačítko . Zobrazí se ikona .
Nastavíme dobu vaření na 20 MINUT. 
Tepelnou úpravu spustíme stisknutím tlačítka .

Po zazvonění časového spínače přidejte pánev s osolenými a 
opepřenými kuřecími paličkami. Nechte 20 zbývajících minut tepelně 
upravovat.

Chcete-li mít hranolky křupavější, odejměte pánev a smažte ještě asi 
2 až 3 minuty. 

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 15 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 50 MIN

TEPELNÁ ÚPRAVA

Bílkoviny:        31,6 g   
Tuky:       25,6 g

Sacharidy: 49,8 g   
Sodík: 0,12 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal548

hrnec

pánev



 K VÝŽIVĚ
Pro správnou vyváženost se k pokrmu hodí zelený 
salát.



Podávejte pokrm s nízkotučnou smetanou 
a koprem.

PRO
ZPESTŘENÍ    

32

INGREDIENCE

32

Losos 
Tykve

HRNEC
1,2 kg tykví nakrájených na kolečka
Nasekaný česnek
½  bazalkového pyré
½  olivového oleje

PÁNEV
4 kostky lososa o hmotnosti 150 g
15 cl vody
Sůl a pepř

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 10 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 30 MIN

Bílkoviny:        33,7 g   
Tuky:       12,8 g

Sacharidy: 10,7 g   
Sodík: 0,09 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal289

Vložte tykve do hrnce. Přidejte česnek, vodu, bazalkové pyré a 
olej. Zavřete víko. Nastavte celkovou dobu tepelné úpravy na 
30 MINUT.

3krát stiskněte tlačítko . Zobrazí se piktogram .
Upravte dobu teplené úpravy na 10 MINUT.
Spusťte tepelnou úpravu stisknutím tlačítka .

Po zazvonění časového spínače přidejte pánev s lososem. Osolte a 
opepřete. Nechte 10 zbývajících minut tepelně upravovat.

TEPELNÁ ÚPRAVA
hrnec

pánev



 K VÝŽIVĚ
Tato barevná dvojice s chutí Středomoří je ideálním 
lehkým jídlem a navíc vám poskytne nezanedbatelné 
množství omega-3 mastných kyselin.



Přidejte do míchaných vajec nasekanou 
pažitku.

PRO
ZPESTŘENÍ    

34

PŘÍPRAVA INGREDIENCE

34

MÍCHANÁ VEJCE 
S ANGLICKOU SLANINOU

Rozšlehejte vejce. Osolte a opepřete. HRNEC
8 vajec 
Sůl a pepř

PÁNEV
4 plátky anglické slaniny

Vložte vejce do hrnce. Zavřete víko.
Nastavte celkovou dobu tepelné úpravy 10 MINUT.

Stiskněme tlačítko . Zobrazí se ikona .
Upravte dobu tepelné úpravy na 4 MINUT.
Spusťte tepelnou úpravu stisknutím tlačítka .

Po zazvonění časového spínače přidejte pánev s anglickou slaninou. 
Nechte 4 zbývající minut smažit.

Chcete-li mít míchaná vejce ještě chutnější a jemnější, přidejte na konci 
teplené úpravy 2 až 3  nízkotučné smetany. 

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 5 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 10 MIN

TEPELNÁ ÚPRAVA

Bílkoviny:        18,6 g   
Tuky:       13,9 g

Sacharidy: 0,6 g   
Sodík: 0,39 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal203

hrnec

pánev



 K VÝŽIVĚ
Překročte Lamanšský průliv v době pozdní snídaně 
a doplňte si přísun výživných látek kvalitními 
bílkovinami.

hrnec pánev



Nahraďte Cheddar sýrem Mimolette.
PRO

ZPESTŘENÍ    

36

PŘÍPRAVA INGREDIENCE

36

HAMBURGER
CELEROVÉ HRANOLKY

Potřete 8 polovin hamburgerových bulek hořčicí. Na umleté steaky rozmístěte 
plátky sýru Cheddar. 

HRNEC
800 g celeru nakrájeného na 
hranolky
1  oleje z hroznových jader
Sůl a pepř
 
PÁNEV
4 umleté steaky
4 plátky sýru Cheddar (čedar) 
nakrájeného na tenké plátky
½  hořčice
1 hrst rokety rukoly
4 opečené hamburgerové bulky

Vložte celerové hranolky do hrnce. Přidejte olej. Osolte a 
opepřete. Zavřete víko.
Nastavte celkovou dobu tepelné úpravy na 46 MINUT.

Stiskněme tlačítko . Zobrazí se ikona .
Upravte dobu tepelné úpravy na 6 MINUT.
Spusťte tepelnou úpravu stisknutím tlačítka .

Po zazvonění časového spínače přidejte pánev s umletými steaky. 
Nechte 6 zbývajících minut smažit. 

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 10 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 46 MIN

TEPELNÁ ÚPRAVA

Bílkoviny:        34,5 g   
Tuky:       17,3 g

Sacharidy: 43,9 g   
Sodík: 0,65 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal470

hrnec

pánev



 K VÝŽIVĚ
Tí m to  h a m b u rg e re m  s  v ys o k ý m  o b s a h e m 
komplexních bílkovin a sacharidů a s přílohou z 
celerových hranolek s překvapivým obsahem 
vláknin, vitamínů a minerálů potěšíte malé stejně 
jako velké.

hrnec pánev



Přidejte do bylinkové směsi citronovou 
kůru. Na konec omáčku zahustěte lžící 
pesta.

PRO
ZPESTŘENÍ    

38
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38

TELECÍ FRIKASÉ
A PROVENSÁLSKÁ RAJČATA 

Smíchejte česnek s bylinkami a nasekanou cibulí. Touto směsí pokryjte poloviny 
rajčat. Osolte a opepřete. 

HRNEC
500 g telecího masa (krkovice) 
nakrájeného na kousky 
4 nasekané šalotky
1 pórek nakrájený na tenké plátky
3 mrkve najemno nakrájené 
35 cl zeleninového vývaru
½  olivového oleje
2  nasekané bazalky

PÁNEV
4 malá oloupaná rajčata rozkrojená 
na poloviny 
2 stroužky nasekaného česneku
4  nasekaných bylinek 
(tymián, saturejka, rozmarýn)
4  nasekané červené cibule
Sůl a pepř

Vložte telecí maso do hrnce. Přidejte olej, osolte a opepřete.
Zavřete víko. Nechte tepelně upravovat 5 MINUT.
Přidejte zbytek ingrediencí.
Nastavte celkovou dobu tepelné úpravy 36 MINUT.

Stiskněme tlačítko . Zobrazí se ikona .
Upravte dobu tepelné úpravy na 6 MINUT.
Spusťte tepelnou úpravu stisknutím tlačítka .

Po zazvonění časového spínače přidejte pánev s rajčaty. Nechte 
6 zbývajících minut smažit. 

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 10 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 41 MIN

TEPELNÁ ÚPRAVA

Bílkoviny:        30,6 g   
Tuky:       5,3 g

Sacharidy: 28,6 g   
Sodík: 0,21 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal277

hrnec

pánev



 K VÝŽIVĚ
Z tohoto receptu, který obsahuje rajčata bohatá 
na lykopen s antioxidačními účinky a telecí maso s 
vysokým obsahem bílkovin, se připraví vyvážený 
pokrm, k němuž se hodí přílohy obsahující vysoký 
podíl škrobu např.:brambory, těstoviny. 

hrnec pánev



Nahraďte jahody meruňkami. Použijte 
mozzarellu di Buff ala, je lepší.

PRO
ZPESTŘENÍ    

40
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40

OPEČENÁ ZELENINA
ŠUNKOVÉ ROLKY

Rozprostřete plátky syrové šunky na pracovní plochu. Na kraj plátků umístěte 
proužky mozzarelly a jahod, přidejte roketu, listy bazalky a každý plátek šunky 
srolujte, aby vznikla rolka. 

HRNEC
2 tykve nakrájené na kolečka
2 papriky nakrájené na tenké plátky 
1 červená cibule nakrájená na 
čtvrtky
1 konzerva srdcí artyčoku
1  olivového oleje
½  balzámového octu
½  nasekané saturejky 
(satrotky)
Sůl a pepř

PÁNEV
6 plátků syrové šunky
½ bochánku nakrájené mozzarelly 
6 jahod nakrájených na proužky
1 hrst rokety a bazalky

Vložte zeleninu do hrnce. Přidejte olej, ocet a saturejku. Osolte 
a opepřete. Zavřete víko.
Nastavte celkovou dobu tepelné úpravy na 31 MINUT.

Stiskněme tlačítko . Zobrazí se ikona .
Upravte dobu tepelné úpravy na 5 MINUT.
Spusťte tepelnou úpravu stisknutím tlačítka .

Po zazvonění časového spínače přidejte pánev s šunkovými rolkami. 
Nechte 5 zbývajících minut smažit.

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 10 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 31 MIN

TEPELNÁ ÚPRAVA

Bílkoviny:        24,6 g   
Tuky:       16,8 g

Sacharidy: 23,8 g   
Sodík: 0,73 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal329

hrnec

pánev



 K VÝŽIVĚ
Rolkami překvapíte hosty a také je tento gurmánský 
recept se spoustou vitamínů a minerálů.  

hrnec

pánev



Můžete také použít zmražené bobule, 
např. ostružiny, maliny nebo směs 
červeného ovoce, jablka lze nahradit 
hruškami.

PRO
ZPESTŘENÍ    

42
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42

JABLKA PEČENÁ  
V MALINOVÉM KOMPOTU

Rozmačkejte sušenky Amarettini a smíchejte je s jablečným džusem a likérem 
Amaretto. 
Touto směsí naplňte jablka. 

HRNEC
300 g malin
3 polévkové lžíce moučkového 
cukru
4  vody

PÁNEV
4 malá jablka zbavená jádřinců a 
rozkrojená na poloviny
32 malých sušenek Amarettini 
(italské mandlové pusinky)
4  jablečného džusu bez 
přidaného cukru
1 polévková lžíce Amaretta (italský 
likér)
Mátové listy na ozdobu talíře

Dejte maliny, moučkový cukr a vodu do hrnce, zamíchejte a 
nastavte dobu tepelné úpravy na 15 MINUT.

Stiskněte čtyřikrát tlačítko , zobrazí se symbol    .
Nastavte časový spínač na 8 MINUT. 
Spusťte tepelnou úpravu stisknutím tlačítka .

Po zaznění zvukového signálu umístěte pánev s jablky a nechte 
8 zbývajících minut tepelně upravovat.

Rozvařte maliny a kompot rozdělte na 4 talíře. Navrch umístěte na 
každý talíř 2 poloviny plněných jablek. Přidejte listy čerstvé máty.

TEPELNÁ ÚPRAVA

Bílkoviny:        1,8 g   
Tuky:       2,5 g

Sacharidy: 48 g   
Sodík: 0,04 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal209

hrnec

pánev

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 20 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 15 MIN



 K VÝŽIVĚ
Díky malinovému kompotu se silnými antioxidačními 
účinky propůjčíte jablku lahodnost a originalitu.



Nahraďte fíky červeným ovocem 
(jahody, maliny, rybíz) a černou čokoládu 
čokoládou bílou.

PRO
ZPESTŘENÍ    

44
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44

FÍKOVÝ KOMPOT 
KŘUPAVÝ ZÁKUSEK 
PLNĚNÝ ČOKOLÁDOU  

Rozřeďte žloutek trochou vody. Rozdělte každý plátek těsta na 2 díly. Potřete 
bílkem obě strany těsta. Umístěte řádky čokolády na kraj plátků těsta a přehněte 
kraje tak, abyste dobře uzavřeli zákusky. Znovu potřete žloutkem a posypte 
mákem. 

HRNEC
10 čerstvých nebo zmražených fíků 
nakrájených na kousky
1  hnědého cukru

PÁNEV
2 plátky tenkého těsta 
4 řádky černé čokolády výrazné 
chuti
½  zrnek máku
1 žloutek

Do hrnce vložte fíky s hnědým cukrem.
Nastavte celkovou dobu tepelné úpravy 20 MINUT.

Stiskněte čtyřikrát tlačítko , zobrazí se symbol .
Nastavte časový spínač na 5 MINUT.
Spusťte tepelnou úpravu stisknutím tlačítka .

Po zazvonění časového spínače přidejte pánev se zákusky plněnými 
čokoládou.  Nechte 5 zbývajících minut péci. 

TEPELNÁ ÚPRAVA

Bílkoviny:        4,8 g   
Tuky:       12,9 g

Sacharidy: 31,1 g   
Sodík: 0 g

PŘÍSUN 
VÝŽIVNÝCH LÁTEK/PORCE

kcal222

hrnec

pánev

PRO 4 OSOBY

DOBA PŘÍPRAVY: 15 MIN

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVY: 20 MIN



 K VÝŽIVĚ
Spojení křupavého povrchu a tekutého vnitřku 
nadchne chuťové pohárky i  těch největších 
labužníků u stolu a současně dodá i vlákniny.



PONDĚLÍPONDĚLÍ
OBĚD
Cibulová polévka
Grilovaná zelenina, Grilovaná zelenina, 
jarní rolky plněné šunkoujarní rolky plněné šunkou
40 g celozrnných těstovin 
30 g sýru
1 ovocný salát

VEČEŘE
60 g rokety 
Choucroute de la mer (alsaské zelí s 
mořskými plody)
1 polévková lžíce oleje
Karamelový krém

ÚTERÝÚTERÝ
OBĚD
100 g řepy
Obalované kuřecí řízky s bramboremObalované kuřecí řízky s bramborem
30 g sýru Rolada Ustrzycka
1 sezónní ovoce

VEČEŘE
Losos s cuketouLosos s cuketou
30 g uzeného sýru
100 g tvarohu 
Broskve v sirupu STŘEDASTŘEDA

OBĚD
Polévka ze sezónní zeleniny
100 g vepřové pečeně se švestkami
150 g mrkve
1 plátek melounu

VEČEŘE
Smažený sýr s bramboremSmažený sýr s bramborem
60 g chleba
30 g kozího sýra
1 sezónní ovoce

  1   1  

TÝDEN

PŘÍKLADY 
VYVÁŽENÝCH 
MENU
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ČTVRTEKČTVRTEK
OBĚD
Masový vývar se zeleninou
250 g zeleniny a kostičky z vařené šunky
1 polévková lžíce oleje
Ovocný salát

VEČEŘE
Ražniči z mořských plodů s pórkem
100 g těstovin
1 polévková lžíce oleje
1 tvaroh 
1 sezónní ovoce

PÁTEKPÁTEK
OBĚD
Polévka ze sezónní zeleniny
Masové kuličky (z hovězího a kuřecího Masové kuličky (z hovězího a kuřecího 
masa) se zeleninoumasa) se zeleninou
30 g tvarohového sýru cottage
1 sezónní ovoce

VEČEŘE
Farfalle (těstoviny ve tvaru motýlků) s roketou a 
svatojakubskými mušlemi na způsob rizota
1 polévková lžíce oleje
100 g tvarohu
1 kompot

SOBOTASOBOTA
OBĚD
Makrela, okurka a rajčatový protlak
60 g rýže 
1 polévková lžíce oleje
100 g tvarohu
1 ovocný salát

VEČEŘE
100 g salátu Coleslaw
Kuřecí řízek na houbách
1 polévková lžíce oleje
1 přírodní jogurt
Pyré z fíků/čokoládový zákusekPyré z fíků/čokoládový zákusek

NEDĚLENEDĚLE
OBĚD
Rajská polévka
100 g rumpsteaku
150 g zelených fazolových lusků
1 polévková lžíce oleje
30 g sýru
1 sezónní ovoce

VEČEŘE
Slávky po námořnicku s bramborovou plackou
1 polévková lžíce oleje
100 g tvarohu
1 kompot

SNÍDANĚ
2 možnosti výběru

100 g lehkého tvarohového krému 
nebo sýru cottage + 10 g cukru
3 plátky chleba
1 ks sezónního ovoce
10 g másla
Horký nápoj bez cukru

100 glehkého tvarohového krému 

nebo sýru cottage + 10 g cukru

1 ks pečiva (croissant, rohlík, …)

1 ks kompotovaného ovoce bez cukru

Horký nápoj bez cukru

DIETETICKÁ DIETETICKÁ 
POZNÁMKA: JE POTŘEBA POZNÁMKA: JE POTŘEBA 
DODRŽOVAT DENNÍ DÁVKU DODRŽOVAT DENNÍ DÁVKU 
VITAMÍNU C VITAMÍNU C 
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PONDĚLÍPONDĚLÍ
OBĚD
Čekankový salát (100 g)
Smažený steakSmažený steak
100 g tvarohu
1 sezónní ovoce

VEČEŘE
Tenké krůtí plátky
200 g žampionů posypaných petrželí
1 polévková lžíce oleje
1 jogurt
1 sezónní ovoce

ÚTERÝÚTERÝ
OBĚD
Dušená šunka s fazolemi
1 polévková lžíce oleje
1 tvaroh
Kompot bez cukru

VEČEŘE
2 plátky uzeného lososa
200 g cukety posypané petrželí
1 polévková lžíce oleje
40 g chleba
Pečená jablka / malinový kompotPečená jablka / malinový kompot

STŘEDASTŘEDA
OBĚD
Omeleta se slaninou
200 g zeleniny nakrájené na nudličky
1 polévková lžíce oleje
30 g sýru
1 sezónní ovoce

VEČEŘE
Treska s čočkou a kari kořením
1 polévková lžíce oleje
Čokoládový krém

  2   2  

TÝDEN

PŘÍKLADY 
VYVÁŽENÝCH 
MENU

SNÍDANĚ
2 možnosti výběru

250 ml mléka
40 g cereálií
30 g sušeného ovoce 
(rozinky, meruňky atd.)
Horký nápoj bez cukru

250 ml mléka

45 g cereálií 

1 ks kompotovaného ovoce bez cukru

Horký nápoj bez cukru
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ČTVRTEKČTVRTEK
OBĚD
Telecí frikasé a provensálská rajčataTelecí frikasé a provensálská rajčata
60 g celozrnné krupice 
100 g tvarohu
1 ovoce

VEČEŘE
1 vejce
200 g špenátu
1 polévková lžíce oleje
60 g celozrnného chleba
30 g sýru
Hruškový kompot

PÁTEKPÁTEK
OBĚD
Masový vývar se zeleninou
100 g brambor
Smažená zelenina se šunkou
1 polévková lžíce oleje
1 jogurt
Ovocný salát   

VEČEŘE
Tagliatelle s lososem
1 polévková lžíce oleje
40 g chleba
Čerstvý sýr

SOBOTASOBOTA
OBĚD
100 g rokety
Hamburger a celerové hranolkyHamburger a celerové hranolky
1 porce bublaniny

VEČEŘE
Losos s fenyklem, koprem a citronem 
60 g celozrnné rýže
1 polévková lžíce oleje
100 g tvarohu
1 ovocný salát

NEDĚLENEDĚLE
OBĚDOBĚD
Polévka ze sezónní zeleniny
Kuřecí paličky/HranolkyKuřecí paličky/Hranolky
2 ovocné krémy Petit Suisse

VEČEŘEVEČEŘE
Míchaná vejce s anglickou slaninouMíchaná vejce s anglickou slaninou
150 g lilku
1 polévková lžíce oleje
30 g sýra
1 sezónní ovoce
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 BRAMBORY BRAMBORY
DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

 Standardní velikost 
hranolků
10 mm x 10 mm

Čerstvé

1500 g 1 lžíce oleje 41-43 min 
1000 g ¾ lžíce oleje 35-37 min 
750 g ½ lžíce oleje 30-32 min 
500 g 1⁄3 lžíce oleje 24-26 min 
250 g 1⁄5 lžíce oleje 20-22 min 

 Tradiční hranolky 
Mac Cain

 Mražené
1200 g bez 36-38 min 
750 g bez 24-26 min 

 MASO - DRŮBEŽ MASO - DRŮBEŽ
DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

 Kuřecí nugety
Čerstvé 1200 g bez 18-20 min 

 Mražené jídlo 1200 g bez 18-20 min 
 Kuřecí paličky Čerstvé 9 bez 25-30 min 

 Kuřecí prsa Čerstvé  9 kusů bílého masa z kuřecích 
prsou (kolem 1200g) bez 22-25 min

 Rolky Čerstvé  12 malých 1 lžíce oleje 10-12 min 
 Telecí kotlety Čerstvé 9 1 lžíce oleje 22-25 min 
 Vepřová panenka Čerstvé 9 1 lžíce oleje 13-15 min 

 Mleté maso
 Čerstvé 900 g 1 lžíce oleje 13-15 min 

 Mražené 600 g 1 lžíce oleje 13-15 min 
 Masové kuličky  Mražené 1200 g 1 lžíce oleje 18-20 min 
 Párky Čerstvé  8-10 (nožičky) bez 10-12 min

 ZELENINA ZELENINA
DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

 Cukety  Čerstvá na plátky 1200 g  1 lžíce oleje + 150 ml studené vody 30 min
 Papriky  Čerstvá na plátky 1000 g  1 lžíce oleje + 250 ml studené vody 25 min
 Houby  Čerstvá na čtvrtky 1000 g 1 lžíce oleje 20 min
 Rajčata  Čerstvá na čtvrtky 1000 g 1 lžíce oleje 20 min

 RYBY – MOŘSKÉ PLODY RYBY – MOŘSKÉ PLODY
DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

 Krevety  Vařené 600 g bez 8-10 min
 Krevety Gambas  Bez 450 g bez 9-11 min

odm. = odměrná odm. = odměrná 
lžíce ActiFrylžíce ActiFryylžíce ActiFry

POUZE DOLNÍ NÁDOBA

DOBA DOBA 
TEPELNÉ TEPELNÉ 

ÚPRAVYÚPRAVY
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 MRAŽENÉ POKRMY MRAŽENÉ POKRMY
DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

Ratatouille  Mražené 1000 g bez 25-30 min 
 Smažené nudle s rybou  Mražené 1000 g bez 20-22 min 
 Smažená pánev „Farmer“  Mražené 1000 g bez 25-30 min 
 Smažená pánev „Mountain“  Mražené 1000 g bez 20-25 min 
 Pasta Carbonara  Mražené 1000 g bez 18-20 min 
 Paella  Mražené 1000 g bez 18-20 min 
 Rýže Cantonese  Mražené 1000 g bez 18-20 min 
 Chili con Carne  Mražené 1000 g bez 15-20 min 

 DEZERTY DEZERTY
DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

 Banány
 na plátky  700 g (7 banány)  1 lžíce oleje  1 lžíce hnědého cukru 4-6 min

 ve fólii  3 banány bez 15-17 min
 Jablka  rozkrojené na půl 5  1 lžíce oleje + 2 lžíce cukru 10-12 min
 Hrušky  na kostky 1500 g  2 lžíce cukru 10-12 min
Ananas  na kostky 2  2 lžíce cukru 15-17 min

DOBA TEPELNÉ ÚPRAVYDOBA TEPELNÉ ÚPRAVY
 POTRAVINY 
VHODNÉ DO 

MISKY

 MNOŽSTVÍ VHODNÉ 
DO MISKY

 CELKOVÁ 
DOBA

 POTRAVINY VHODNÉ 
DO VARNÉ NÁDOBY

 MNOŽSTVÍ 
VHODNÉ DO 

VARNÉ NÁDOBY

 DOBA VAŘENÍ 
VE VARNÉ 
NÁDOBĚ

 Brambory

1250 g 45 min
 Hovězí burgery

4 7 min
1000 g 35 min 4 7 min
750 g 30 min 3 6 min
250 g 25 min 1 5 min

 Cukety

1000 g 30 min
 Losos

 

4 10 min
750 g 25 min 3 10 min
500 g 20 min 2 8 min
250 g 18 min 1 7 min

 Hranolky

1250 g 50 min
 Kuřecí dolní stehna

 

5 18 min
1000 g 45 min 4 16 min
750 g 40 min 3 16 min
250 g 33 min 1 15 min

 Fíky 10 20 min
 Křupavá čokoláda

 
4 5 min

DOLNÍ NÁDOBA I HORNÍ PÁNEVDOLNÍ NÁDOBA I HORNÍ PÁNEV
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