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UVODNI NAPOTKI za BRANJE 
ZBIRKE RECEPTOV PRO-FIT TEAM

Pred vami je Zbirka »FIT« receptov Pro-FIT Team, s katerimi lahko na zdrav in okusen način 
dopolnjujete vaš jedilnik. Večina receptov je pripravljenih po načelih naše formule 
prehranskega svetovanja, ki zagovarja višji vnos prehranskih maščob, srednje visok vnos 
beljakovin in omejen vnos ogljikovih hidratov. Za tiste, ki sledite načelom LCHF-prehrane, 
lahko najdete več receptov z zelo nizkim vnosom ogljikovih hidratov, nekaj receptov pa 
vsebuje večje količine ogljikovih hidratov in so primerni za tovrstno regeneracijo ali občasen 
»carb-back loading«. Čeprav smo receptom pripisali oznake »fit« in »zdravo«, upoštevajte, da 
gre v določenih primerih za obroke višjih kaloričnih vrednosti, zato bodite pazljivi pri vnosu. 
Kot drugo, če se nekaterim receptom (hrani) ne morete odpovedati, če je to za vas 
»hiper-palatabilna« hrana, tovrstnih živil ali receptov raje ne uporabljajte ali jih pripravljate 
zmerno.

Zbirka receptov je majhen del empiričnega (izkustvenega) dela naših ustanoviteljev, 
promotorjev in strank, ki so nam hvaležno prispevale svoje okusne 'pogruntavščine'. Z 
zbirko receptov želimo dokazati, da se lahko prehranjujete na zdrav in okusen način – in to 
hkrati :) Določene sestavine pri receptih lahko poljubno zamenjate, prav tako vrednosti (v 
gramih, mericah in kalorijah) upoštevajte zgolj orientacijsko: manjše spremembe ne bodo 

'uničile' recepta, lahko pa vplivajo na teksturo in okus. V receptih vam priporočamo čim 
večjo uporabo lokalnih (»domačih«) izdelkov, ko pa to ne gre, pa si lahko surovine z 
10-odstotnim popustom nabavite pri naših partnerjih (BIMED, Bio prodajalna Norma in 

športna trgovina HERKUL). 

Kako razumeti in uporabljati recepte?

Pri Pro-FIT Team menimo, da je potrebno uživati vsa makrohranila, pri čemer je nekoliko več 
pozornosti običajno potrebno posvečati ogljikovim hidratom. Predlagamo, da 
maščobno-beljakovinske recepte uporabljate za zjutraj ali zgodnje in lahke večerje, medtem 
ko recepte, ki vsebujejo ogljikove hidrate, periodizirate po visokointenzivni vadbi ali za 

tovrstno regeneracijo v okviru nalaganja ogljikovih hidratov. Vsi, ki želite natančnejšo 
prehransko strategijo ali vaditi z nami, lahko izveste več o našem prehranskem svetovanju 
in osebnem trenerstvu TUKAJ. Priprava zdravih receptov bo precej olajšana, če boste k 
pripravi ustrezno pristopili – nabavili vse potrebne surovine 'na zalogo' in, ko je to mogoče, 
vnaprej pripravili obroke za čez dan oz. naslednje dni. S tem namenom smo v zbirko dodali 
nekaj receptov, ki so »take-away« narave in jih lahko pripravite za v službo ter vam ob 
primerni hrambi ostanejo več dni. Verjamemo, da vam bomo s prvo Zbirko receptov Pro-FIT 
Team olajšali in približali FIT življenjski slog, ki ga lahko vzdržujete trajno. 

Pro-FIT Team in njegova ustanovitelja,

Mark BUDLER

Jernej KOS

Grafična obdelava: Vittin

Partnerji: BIMED & HERKUL & Bio prodajalna Norma



2 osebi SESTAVINE

• 125 g grškega jogurta 

 (Spar, Mercator, Leclerc: FAGE – Total 0)

• 1 dcL lahkega navadnega ~ tekočega jogurta
• 1 banana

• 25-50 g kokosove moke (BIO PRODAJALNA NORMA)

• sladilo: Xucker (HERKUL)

• po želji: 2 žlici posnetega mleka v prahu
     (naredi okus po mlečnem sladoledu)

• zaželeno: 1-2 merici beljakovin okus vanilija /

        kokos / panna cotta (HERKUL)

BANANIN SLADOLED Z GRŠKIM 
JOGURTOM

Posebna specialiteta brez moke in dodanega 

sladkorja – odličen in hitro pripravljen fit sladoled!

PRIPRAVA

Banano olupimo in jo z vilicami pretlačimo, 
tako da dobimo kašo. Dodamo grški jogurt, 

kokosovo moko ali kosmiče, sladilo (po okusu), 
navadni jogurt in po želji posneto mleko v 
prahu ter beljakovine v prahu. Vse dobro 

premešamo in postavimo v zamrzovalnik. 

Zmes lahko na vsake pol ure premešamo, da 

omogočimo dovod kisika in krhko strukturo. 
Sladoledna krema je pripravljena po treh 

urah.

3h



SESTAVINE

• 8 celih jajc

• 70g arašidovega masla (HERKUL trgovina s športno prehrano in opremo)

• 7 žlic pravega kakava ( NORMA)
• Sladilo Xucker, dodate ga po okusu (HERKUL trgovina s športno 

  prehrano in opremo)

• Ščepec soli
  1 manjša skodelica čokoladnih koščkov (HERKUL trgovina s 
  športno prehrano in opremo)

• 2 ščepca zmlete BIO burbonske vanilije (NORMA)
• 2 žlici navadne turške kave
• 150g mascarpone sira/lahke skute

• 2,5 dl sladke smetane

ČOKOLADNA "SKINNY" RULADA Z 
ARAŠIDOVIM POLNILOM

Priljubljena čokolada Twix v novi preobleki! Zdrava različica, 
brez moke in dodanega sladkorja, v okusu pa identična stari! 

PRIPRAVA

Ločimo vseh 8 rumenjakov in beljakov. Iz beljakov naredimo trd sneg. Rumenjakom dodamo sladilo in 

jih penasto vmešamo. Dodamo kakav in sol, skuhano in ohlajeno kavo ter burbonsko vanilijo in vse 

skupaj dobro premešamo. V zmes počasi dodajamo sneg in mešamo, da nastane gladka zmes. Pekač 
obložimo z peki papirjem, nanj posujemo malo kakava ( da se zmes ne prime) in prelijemo zmes. 
Pečemo približno 20 min, na 180°C.

Vmes si pripravimo površino, kamor bomo "prevrnili" biskvit. Najbolje je, če si na mizo razgrnemo 
večjo kuhinjsko krpo in nanjo posujemo kakav. Biskvit zvijemo, tako da nastane tulec in pustimo, da se 
popolnoma ohladi. Vmes pripravimo kremo.

V posodi skupaj zmešamo arašidovo maslo in mascarpone sir, dodamo sladilo in dobro premešamo. 

Nato postopoma dodajamo malo vanilije in približno 1 dl tekoče sladke smetane, da dobimo gosto in 
gladko kremo. Na koncu v kremo dodamo še čokoladne koščke. 

Ostane nam samo še to, da sestavimo našo rulado. Ohlajen biskvit najprej razvijemo, ga enakomerno 
namažemo s kremo in zvijemo. Premažemo ga s čokoladnim ganachejem (stopimo čokolado in 
dodamo preostanek sladke smetane) in po želji okrasimo s čokoladnimi koščki, naribanim kokosom ali 
s kokosom/mandlji v lističih.



ČOKOLADNO-VIŠNJEVA 
"FIT" TORTA

PRIPRAVA

Najprej ločimo beljake od rumenjakov. Beljake stepemo v trd sneg. Nato rumenjakom 
dodamo Sukrin in jih stepemo v penasto zmes. Primešamo beljakov sneg ter dodamo 

lešnike, kakav ter pecilni. S kuhalnico vse skupaj rahlo premešamo ter prelijemo v pekač. 

Pečemo 30 min na 200 stopinj.
Vmes pripravimo kremo. Zmešamo mascarpone, skuto, vanilijevo aromo ter sukrin in 

postavimo v hladilnik.

Ko se biskvit ohladi, ga vzamemo iz pekača, prerežemo na 2 dela ter prvo plast postavimo 
nazaj v obod. Namažemo s kremo ter posujemo z višnjami. Dodamo drugi del biskvita 
nato pa na vrhnjo plast, na tanko namažemo še malce kreme in ko je torta čisto hladna, 
naredimo preliv. 

Stopimo kokosovo maščobo, dodamo kakav in Sukrin ter malo vode in počakamo, da se 
skoraj ohladi. Prelijemo po torti. Damo v hladilnik, da se lepo ohladi in po želji po vrhu 
dodamo smetano.

SESTAVINE

Za BISKVIT: 

8 jajc

6 žlic mletih lešnikov (BIO PRODAJALNA NORMA)
7 čž Xuckera (HERKUL)
4 žlice pravega kakava v prahu (BIO PRODAJALNA NORMA)
Pecilni prašek

Za KREMO: 

500g pasirane skute

 500g lahkega mascarponeja

 Malo vanilijeve arome

5 žlic Xuckera (HERKUL)
400g višenj

Za PRELIV: 

30g kokosovega masla (HERKUL)
20g pravega kakava v prahu (BIO PRODAJALNA NORMA)
3 žlice Xuckera (HERKUL)



Krhko testo, ki se kar topi v ustih in okus sladkih jabolk? Poleg 
tega pa je še brez dodanega sladkorja in moke in je low carb!

PRIPRAVA

Najprej zmešaš mandljevo moko (proteine) in sol, dodamo sladilo in pecilni prašek nato 

pa dodamo še mokre sestavine, in sicer jajce ter zmehčano maslo. Vse skupaj dobro 
pregnetemo v “testo”.

Zgneteno “testo” razdelimo na dva dela, enega manjšega in enega večjega. Manjši del 
shranimo v hladilniku. Medtem na nameščen pekač razporedimo prvo polovico testa tako, 
da naredimo 2-3 cm rob. Vse skupaj postavimo v hladilnik in se lotimo priprave kreme.

Skuto oziroma mascarpone zmešamo s pudingom, dodamo sladilo, jajca in vse skupaj 

dobro zmiksamo. Posebaj olupimo 3,4 velika jabolka, odstranimo semena in jih narežemo 
na majhne koščke ali rezine in dodamo ščepec cimeta. 

Pekač vzamemo iz hladilnika in samo še sestavimo tortico. Na dno položimo kremo, čez 
položimo jabolka, na koncu pa še “posujemo” oziroma nadrobimo testo, ki smo ga na 
začetku dali na pol.

Pečemo na 180 stopinjah, približno 1h.
     

SESTAVINE

DNO: 

• 1 jajce

• 160 g zmehčanega masla
• 260 g mandljeve razmaščene moke (BIO PRODAJALNA        
NORMA)
• 100 g proteinov = po želji (HERKUL)
• Sladilo Xucker (HERKUL)

• Ščepec soli
• Žlička pecilnega praška

Za KREMO: 

• 500 g lahke skute/mascarpone/grški jogurt

• BIO vanilijev puding, nesladkan (BIO PRODAJALNA NORMA)
• 2 jajca

• Sladilo Xucker (HERKUL)

FIT 
JABOLČNA 

PITA

1h



SESTAVINE

• 200 g grobo mletih orehov ali mandljev, lešnikov idr. 

   (Hofer, BIO PRODAJALNA NORMA)
• 250 g lahke skute ali grškega jogurta (pasirane)

• 50 g kokosovih kosmičev (ali kokosove moke –BIO PRODAJALNA  
    NORMA)
• 10 g kokosovega olja za premaz (stopljene kokosove masti – BIO    
    PRODAJALNA NORMA ali HERKUL)
• 2-3 merice beljakovin v prahu okus vanilija ali cookies (HERKUL)
• 50 g nizkokaloričnih kosmičev (Adam Bio Muesli ali Atkins        
   Crunchy Muesli ali BIO PRODAJALNA NORMA)
• 3 cela jajca domače reje
• 1 naribana (BIO) jabolka
• 1,5 dcL navadnega jogurta 

• 1 vrečka pecilnega praška ali drugega sredstva za vzhajanje
    cimet (po želji)
• sladilo Xucker ( HERKUL)

• NADEV (drobljenec): ½ naribanega jabolka + blanširani mandlji +  

    maslo + sladilo

PRIPRAVA

V posodi zmešamo vsa tri jajca, ki jim dodamo oreščke, kokosovo moko oz. kosmiče, 
beljakovine v prahu (whey, kazein ipd.), jogurt in skuto, nizkokalorične kosmiče, poljubno 
sladilo in malo pecilnega praška. V celotno maso naribamo eno celo jabolko in dodamo 

cimet (po želji). 

Dobro premešamo in nadevamo v modelčke za mafine ali v primeren pekač, ki ga prej 
namažemo s kokosovim oljem. Pečemo 20-25 min na 180 stopinjah, tako da dobijo 
zlato-rjavo barvo (na vrhu). 

Na pečene muffine naribamo limonino lupino ali narežemo banani in potresemo 
kokosove kosmiče, lahko pa tudi premažemo z maslom iz indijskih oreščkov ali mandljev. 
Možno jih je tudi preliti s kvalitetno temno čokolado ali Walden Farms prelivi, zelo dobro 
pa se tudi ujamejo z nadevom iz skute in sadja.

HRUSTLJAVI FIT MUFFINI Z 
OREHI IN JABOLKOM

20-25min



NAJBOLJ ZDRAVE & OKUSNE 
PALAČINKE NA SVETU

Palačinke iz treh (ali 4,5) sestavin so neverjetno okusne, mehke, predvsem 
pa zdrave, nizkokalorične in praktično brez sladkorja ali moke. 

SESTAVINE:

 

5 beljakov in 2 celi jajci

2 jedilni žlici indijskega trpotca (BIO PRODAJALNA NORMA)
1-2 dcL tekočine (mleko, voda ali drugo)
ščepec soli (in vegete/začimb, če jih boste nadevali z mesom ipd.)
20 g kokosovega olja za pečenje (HERKUL)
Poljuben nadev: 

 skuta, sadje, ipd.

 grški jogurt + stevia + mascarpone + kokos + jagodičevje  
 za preliv (glej sliko)

 beljakovine v prahu (HERKUL) 

 temna čokolada ali Walden Farms prelivi (HERKUL
 sladilo za nadev: Xucker (HERKUL)

PRIPRAVA

V posodi zmiksamo 5 beljakov in dve celi jajci (tri rumenjake odstranimo), ki jim dodamo 

indijski trpotec (živilo z izredno veliko vsebnostjo vlaknin) in sol ter vegeto, če bomo 
uporabljali palačinke za mesno-zelenjavne nadeve. Če jih uporabljamo kot sladico ali 
malico, lahko dodamo stevio ali eritrol. 

Palačinke pečemo na teflonu (!), ki ga premažemo s kokosovim oljem. Maso vlivamo v 
posodo z zajemalko za juho. Pri pečenju moramo biti pazljivi, saj so palačinke zelo mehke, 
vendar ne razpadejo zaradi trpotca. Pečemo na vsaki strani 30-60 sekund na zmernem 
ognju oz. temperaturi.

Pripravimo lahko poljuben nadev, od skute s sadjem ali cimetom, do prelivov iz temne 

čokolade ali nizkokaloričnimi Walden Farms.

6 palačink



NAJBOLJ ZDRAVA &
SLASTNA FIT PIZZA

SESTAVINE

TESTO: 

• 1 velika cvetača 
• 2 žlici skute 
• 1 žlica kisle smetane
• 50-100 g naribanega sira

• 2 žlici indijskega trpotca (za vezivo) ( NORMA )
• 3 cele jajce (za vezivo)
• žlička masla, himialjska sol, eko vegeta, origano itd.

NADEV:

poljubne klobase: domače salame, fit šunka, meso iz tunke, 
pršut ipd.

tuna, mleto meso, sir, mozzarela, jajčka, pelati, domači 
ketchup itd.

20-30min3-4 osebe

PRIPRAVA

Testo za »najbolj zdravo pico na svetu« pripravimo, tako da (ra)skuhamo cvetačo, ki jo 
nato močno ožamemo, da vsa voda odteče. Cvetačo pretlačimo in dodamo vse sestavine 
za testo, ki jih dobro premešamo in potlačimo v predhodno namaščen okrogli (ali 
pravokotni) pekač, tako da zapolnimo ves prostor. 

Testo nato pečemo 20-30 minut na temperaturi 180 stopinj Celzija, nakar ga vzamemo 
ven in pustimo nekaj časa, da indijskega trpotca opravi svoje in veže celoto. 

Namažemo s poljubno paradižnikovo omako ali domačim kečapom, prav tako lahko 
dodamo še origano ali po potrebi posolimo. Naložimo poljuben nadev in damo peči na 
enako temperaturo v segreto pečico. Na koncu po želji na vrh dodamo še jajce.



MEHIŠKI  FIT PIŠČANEC Z BROKOLIJEM – 
BROCOLLI CON POLLO

PRIPRAVA

Na keramični (ali teflonski) ponvi segrejemo kokosovo mast. Prepražimo čebulo in 
dodamo na koščke narezano meso ter počakamo, da dobi značilno nežno rjavo-rdečo 
barvo. Meso začinimo z začimbami iz seznama (razen muškatni orešček).

Posebej segrejemo ovseno kremo za kuhanje, žlico smetane za kuhanje in (po želji) malo 
mleka ter lahki sirni namaz (cca 50 g). Nato dodamo naribano mozzarelo, malo 

muškatnega oreščka in začimbe (sol, bazilika, peteršilj, vegeta ipd.). Počakamo, da se vse 
premeša in raztopi.

Na vodni pari skuhamo manjša stebelca brokolija in jih rahlo posolimo. V steklen ali 

keramični pekač (glina) damo koščke piščančjega fileja, brokoli in omako. Postavimo v 
pečico za 10 minut na 180 stopinj Celzija, nato vzamemo pekač ven, enakomerno 
naribamo sir in postavimo nazaj še za 10 minut.

SESTAVINE: 

• 500-750 g piščančjega fileja (koščki)
• 150 g lahkega sira (lahki Falot, lahki Jošt itd.)

• 125 g lahke Mozzarele (Lidl, Hofer, Leclerc)
• lahki sirov namaz (ABS, Philadelphia)

• 1 jedilna žlica smetane za kuhanje
• čebula (drobno sesekljana)
• muškatni orešček
• 1 brokoli

• 10-15 g kokosove masti (HERKUL)

• peteršilj, bazilika, vegeta

• himalajska sol, mleta paprika 

• 5 mL olivnega olja (dodatek na koncu – po želji)

4-5 oseb



Zdrav, hrustljav in okusen nadomestek za vse, ki se ne morete 
upreti kruhu in pekovskim izdelkom. Pirine štručke z manjšo 

vsebnostjo OH, veliko zdravimi B in vlakninami.

         

SESTAVINE: 

• 500 g pirine moke (NORMA)
• 500 g lahke (posnete) skute

• ščepec soli (himalajska ali običajna)
• pecilni prašek

• 1,5 dcL posnetega mleka 

• 150 g mešanice semen za peko kruha 

• 5 g masla ali kokosove masti (HERKUL)

 cca 15 kos

PRIPRAVA

V skledi zmešamo skuto in pirino moko. Dodamo poljubno 

mešanico semen za kruh v želeni količini (večja količina bo 
naredila štručke bolj hrustljave), nato solimo, primešamo pecilni 
prašek in mleko ali drugo tekočino (za tiste, ki vam mleko ne 
ustreza). 

Maso dobro pregnetemo, jo oblikujemo v obliko daljše štruce 

kruha in narežemo na poljubno velike kose (pirine štručke). 
Štručke nanesemo na prej namazan pekač (ali uporabimo papir 
za pečenje) in jih položimo v predhodno segreto pečico. 

Pečemo približno 25 minut pri 180 stopinjah Celzija.

LAHKE BELJAKOVINSKE 
PIRINE ŠTRUČKE



Okusno, zdravo in hitro pripravljeno kosilo ali večerja za 
navdušene sorodnike ali goste, ki vas bo nasitila za dlje časa!

SESTAVINE

 

• 4 večje pišančje/puranje fileje
• 5 rezin pršuta

• 2,3 manjše paprika
• Feta sir

• Poljubne začimbe 
• Poljubna zelenjava

4 osebe

PIŠČANČJA FIT RULADA S PRŠUTOM, 
FETA SIROM IN PAPRIKO

PRIPRAVA

Puranja ali piščančja prsa narežemo na tanke zrezke in jih položimo en zraven drugega 
tako, da vsak zrezek malo prekriva sosednjega. Zadnja dva kosa položimo pravokotno na 
te zrezke, da lažje na koncu zvijemo v rolado. 

Meso posolimo in nanj položimo 3-5 rezin pršuta(odstranimo maščobo ob strani, da 
ostane samo meso). Na pršut dodamo na-majhne-kocke narezano papriko, feta sir in 
posipamo z nekaj česna oz. poljubnimi začimbami. Vse skupaj zavijemo, pri čemer si 
pomagamo s špalami ali zobotrebci, da se med peko na razvije. 

Položimo v pekač, predhodno obložen s 'peki papirjem' ter malo olivnega olja. Rolado 
obložimo s poljubno zelenjavo (v našem primeru čebula, paprika, bučke, paradižnik 
češnjevec) in položimo v pečico, segreto na 220 stopinj in pečemo 30-40 minut. 

Na koncu rolado vzamemo iz pekača in jo na visoki temperaturi le še popečemo v ponvi, 
da dobi lepo zapečeno zlato obarvano hrustljavo skorjo.



SESTAVINE
 

• 1 konzerva tune

• 1 jajce

• Mozzarella

• ovsene kosmiče (količino prilagodimo, 
   da dosežemo kompaktno zmes) 
• začimbe (po okusu)

1 oseba

Zelo enostavno, zdravo in okusno kosilo ali večerja!

PRIPRAVA

Vse sestavine zmešamo v skledi v gosto zmes. Oblikujemo v 
polpete, na sredino damo mozarello ter naredimo kroglice. 

Pečemo 5-10 minut na ponvi lahko pa tudi v pečici, vendar 
tako cmočki izpadejo malce bolj suhi. Priloga po želji, mi smo 
popekli kar papriko z meto in rožmarinom.

TUNINI POLJUBČKI
Z MOZZARELLO


