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KRAVSKÉHO MLIEKA
PRÍRUČKA PRE RODIČOV DETÍ  S DIAGNOSTIKOVANOU ABKM



Milá mamička, milý otecko,
táto praktická príručka je určená rodičom, ktorí sa starajú o dojčatá alebo batoľatá 
s diagnostikovanou alergiou na bielkovinu kravského mlieka, skrátene ABKM.  
Jej cieľom je maximálne pomôcť Vám i Vašim deťom vysporiadať sa s alergiou na  
BKM čo najlepšie.

Preto sa tu postupne dozviete čo ABKM je, aké môže mať Vaše dieťa príznaky,  
po akej dlhej dobe asi vymiznú, akého lekára navštíviť či ako prebieha samotná 
diagnóza ABKM.

Ďalej Vás prevedieme spôsobom výživy detí a to či už dojčených alebo nedojčených. 
Poskytneme tipy s prechodom na špeciálnu výživu. Pomôžeme Vám so zavádzaním 
pevnej stravy a poskytneme pár rad, ako týmto procesom prejsť čo najľahšie.

Posledná časť bude venovaná rôznym druhom receptov, ktoré zvládnete veľmi 
rýchlo a ľahko pripraviť. Na úplnom konci brožúry potom nájdete stravovací denník,  
ktorý Vám pomôže zavádzanie potravín do stravy dieťaťa lepšie kontrolovať.
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ALERGIA NA BIELKOVINU  
KRAVSKÉHO MLIEKA (ABKM)

ABKM  
A JEJ PRÍZNAKY

Ide o stav, keď imunitný systém dieťaťa prehnane reaguje na bielkoviny 
obsiahnuté v kravskom mlieku a mliečnych výrobkoch, prípadne  
na zvyšné časti kravského mlieka v mlieku materskom (tam sa dostanú 
zo stravy matky). Najčastejšie sa objavuje u dojčiat - v 95 % prípadov 
sa objaví v prvom roku života dieťaťa, prevažná väčšina dokonca 
počas prvých štyroch mesiacov. U viac ako 75 % pacientov táto 
alergia vymizne do troch rokov.

Či bude mať vaše dieťatko alergiu je z istej časti dané už genetickou 
predispozíciou. Ak je aspoň jeden rodič alergický, je tu riziko, že aj jeho 
potomok bude mať sklon k alergii. Ak sú potom alergickí obaja rodičia, 
toto riziko sa zvyšuje. Avšak nielen genetická výbava vášho dieťatka 
môže ovplyvniť skutočnosť, či alergiu bude mať alebo nie. Svoju 
úlohu zohrávajú aj vonkajšie vplyvy (pôrod cisárskym rezom, užívanie 
antibiotík, znečistené ovzdušie a ďalšie).

INTOLERANCIA LAKTÓZY
S alergiou na bielkovinu kravského mlieka býva často zamieňaná 
laktózová intolerancia. Jedinci, ktorí sú postihnutí laktózovou 
intoleranciou, majú nedostatok enzýmu laktázy. 

Alergia na bielkovinu kravského mlieka (ABKM) patrí k najčastejším potravinovým alergiám u detí.  
Táto alergia postihuje 2 až 5 % dojčiat. 

Z tohto dôvodu nie sú schopní spracovať a vstrebať 
mliečny cukor - laktózu. Činnosťou črevných 
baktérií nestrávená laktóza kvasí a dochádza  
k nadmernej produkcii plynov. 

Dôsledkom sú bolesti brucha, nadúvanie  
a hnačky. Na rozdiel od alergie na 
bielkovinu kravského mlieka sa 
intolerancia laktózy prejavuje iba 
tráviacimi ťažkosťami - ku kožným 
ani respiračným prejavom 
nedochádza.

Striktná bezmliečna diéta 
väčšinou pri intolerancii laktózy nie je 
nutná. Postihnutý zvyčajne bez väčších 
ťažkostí znesie malé množstvo mlieka 
alebo mliečnych výrobkov. Pre jogurty  
a syry je typické, že obsahujú menšie 
množstvo laktózy v dôsledku činnosti baktérií 
mliečneho kvasenia.

Včasné rozpoznanie symptómov alergie na 
bielkovinu kravského mlieka (ABKM) je kľúčové,  
s pomocou lekára však všetko zvládnete vy i vaše 
dieťa.
Príznaky alergie na bielkovinu kravského mlieka sa týkajú najčastejšie 
tráviaceho systému a pokožky, menej často dýchacích ciest.  

U niektorých malých detí sa môže objaviť aj závažnejšie reakcie, 
ako je napríklad sipot, napuchnutie pier, svrbenie kože a vyrážka,  

či zvracanie. 

Zriedka sa môže vyskytnúť tiež závažná reakcia, ako je 
anafylaxia, teda alergická reakcia, ktorá vedie až k stavu 

ohrozenia života. Často sa objaví aj viac príznakov naraz.

Alergická reakcia môže nastať okamžite, ale môže byť  
aj oneskorená a prejaviť sa po niekoľkých hodinách.

Nanešťastie podchytenie príznakov a stanovenie 
presnej diagnózy nie je vždy ľahké, pretože celý rad 

prejavov sa zhoduje s prejavmi iných ochorení. Ak sa 
objaví nejaký z príznakov alergie u vášho bábätka, obráťte 

sa na svojho pediatra a konzultujte s ním závažnosť alergie.
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STANOVENIE  
DIAGNÓZY ABKM

POSTUP  
PRI ABKM

Diagnózu vždy určuje lekár na základe tzv. eliminačne-expozičného 
testu. Počas eliminačne-expozičného testu sa vylúči kravské mlieko 
zo stravy dieťaťa (v prípade dojčeného dieťaťa zo stravy matky).  
Pokiaľ sa jedná o alergiu, do 3 dní (žihľavka, zvracanie, kolika, krv v stolici) 
až 4 týždňov (atopický ekzém, hlienovité hnačky) dôjde obvykle k ústupu 
ťažkostí.

Počas eliminačného testu sa dieťaťu, ktoré už nie je úplne dojčené, nasadí 
špeciálna výživa pre deti s alergiou na bielkovinu kravského mlieka 
napríklad Nutrilon Allergy Care SYNEO – s extenzívne hydrolyzovanou 
bielkovinou, tj. s bielkovinami rozštiepenými na peptidy a aminokyseliny, 
ktoré imunitný systém alergického dieťaťa nepovažuje za alergén. 
Hydrolyzované bielkoviny sa tiež oveľa ľahšie trávia, a to pri zachovaní 
potrebných výživových hodnôt a bez rizika spôsobenia alergickej 
reakcie. Alebo v prípade vážnych prejavov alergie na bielkovinu 
kravského mlieka napríklad Neocate INFANT - aminokyselinovú formulu,  
tj. s bielkovinami rozštiepenými na samotné aminokyseliny, ktoré sú tak 
100 % nealergénne. V prípade plne dojčeného dieťaťa sa vylúči kravské 
mlieko zo stravy matky. Po ukončení eliminačného testu sa dieťa vystaví 
opätovne kravskému mlieku, aby sa diagnóza spätne potvrdila.

Eliminačne-expozičný test môže vykonať Váš detský pediater. Prípadne 
Vás môže odoslať ku gastroenterológovi či alergológovi, kde sa však 
môžete stretnúť s dlhšou čakacou dobou na objednanie.

ABKM DIÉTA PRI DOJČENÍ:
Mamička vylúči bielkovinu kravského mlieka zo svojho jedálnička. To je 
nevyhnutné preto, že niektoré mliečne bielkoviny sa môžu zo stravy matky 
dostať do materského mlieka. Príznaky alergie na bielkovinu kravského 
mlieka by potom mali cca do 2 týždňov vymiznúť. Pri bezmliečnej diéte 
je ale nutné zabezpečiť dostatočný prísun vápnika a starostlivo študovať 
etikety - mlieko sa môže skrývať aj tam, kde by ste ho nečakali (pečivo, 
niektoré údeniny a pod.). Pri vynechaní mlieka zo stravy matky je potrebné 
počítať s prechodným obdobím, kedy sa aj napriek bezmliečnej diéte 
môžu bielkoviny kravského mlieka ešte nejakú dobu v mlieku materskom 
vyskytovať. Toto obdobie nebýva väčšinou dlhšie ako jeden týždeň.

ABKM DIÉTA U NEDOJČENÝCH DETÍ:
Ak dieťa nemôže byť výhradne dojčené, musíme vysadenie materského 
mlieka nahradiť adekvátnou výživou - podľa odporúčania lekára. 
Výživou, ktorá musí jednak minimalizovať pokračovanie vzniknutej 
imunitnej reakcie a jednak spĺňať výživové požiadavky dieťaťa.  
Spôsob náhrady sa riadi podľa závažnosti prejavov:

• Pokiaľ ide o relatívne ľahkú alergiu (dojčenská kolika bez iných 
príznakov, ľahký ekzém a pod.), používa sa zvyčajne výživa s extenzívne 
hydrolyzovanou bielkovinou.

• U detí s ťažšou formou alergie (neprospievanie, ťažká hnačka, 
ťažký ekzém, rozsiahle opuchy, ťažká či dlhotrvajúca dýchavičnosť, 
anafylaxia) sa zvyčajne používa výživa na báze aminokyselín,  
čo sú stavebné prvky bielkovín, ktoré nie sú alergénne.

Deti s alergiou na bielkovinu kravského mlieka nemajú byť kŕmené 
dojčenským mliekom s neupravenými bielkovinami kravského mlieka. 
Deti s ABKM by nemali dostávať ani prípravky s čiastočne štiepenou 
bielkovinou označované ako HA (hypoantigénne) mlieka.

Do diéty detí s ABKM nepatrí ani sója a sójové výrobky. Lekári 
neodporúčajú podávať sóju dojčatám do šiestich mesiacov veku. 
Navyše u detí alergických na bielkovinu kravského mlieka je veľká 
pravdepodobnosť, že budú trpieť aj alergiou na sóju. Vhodné nie sú ani 
dojčenské výživy vyrábané z mlieka iných zvierat (napríklad z kozieho 
mlieka), pretože u bábätiek alergických na bielkovinu kravského mlieka 
môžu vyvolať alergickú reakciu.

Základným opatrením je vylúčenie kravského mlieka a mliečnych výrobkov zo stravy dieťaťa, prípadne aj zo 
stravy matky, ak je dieťa plne/čiastočne dojčené. Na základe toho Vám pediater tiež odporučí vhodnú výživu tak,  
aby spĺňala všetky nutričné   nároky Vášho dieťatka. Ak Vaše dieťa ešte neje príkrmy, postupuje sa dvoma spôsobmi:
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MÔJ PRÍBEH: 
„MÁM TRI DETI S ABKM“ 

Keď som ju však počula tri roky nato tretíkrát, napočudovanie sa mi uľavilo. 
Oddýchla som si, že aj za zdravotnými ťažkosťami tretej dcéry stojí tiež 
ABKM a že už viem, ako na to. Na základe skúseností s predchádzajúcimi 
dvoma deťmi som už vedela, že aj s ABKM tretej dcéry možno pri určitých 
obmedzeniach a úpravách jedálneho lístka v podstate plnohodnotne žiť. 

Mám tri deti (5, 3 a takmer 2 roky). Všetky majú kombinované potravinové 
alergie a u všetkých bola diagnostikovaná ABKM. Dvom starším deťom 
alergia na BKM (bielkovina kravského mlieka) odznela (zhruba vo veku 
2,5 – 3 roky) a u najmladšej dcéry so silnými potravinovými alergiami 
vrátane ABKM stále bojujeme. 

Nie je pravidlom, že len čo sa rodičom narodí dieťatko s ABKM, tak 
všetky deti v rodine budú mať BKM. Nám to síce osud nadelil zakaždým, 
ale poznám rodiny, kde je alergické len jedno dieťa. 

Po odhalení diagnózy sa ocitnete v chaose a trochu tápete. Našťastie sa 
v priebehu rokov informovanosť lekárov aj verejnosti o tejto téme zvyšuje. 
Pre vás ako rodičov alergického dieťaťa je to dlhá cesta, než sa s tým 
celým zoznámite a naučíte sa s tým žiť. Z môjho pohľadu je však polovica 

cesty k úspechu za vami, len čo zistíte tú správnu diagnózu, a prípadne 
odhalíte ďalšie potravinové alergény, ktoré vášmu dieťaťu prekážajú 
(napr. lepok, vajcia, sója). Rozpoznanie alergénov totiž môže byť veľmi 
náročné a zdĺhavé (aj rádovo v týždňoch, mesiacoch). Nie každý lekár sa 
s ABKM či potravinovými alergiami stretol alebo ich rozpozná, niekedy 
s podozrením na alergie prichádza k lekárovi sám rodič. Takisto nie 
u každého bábätka vysledujete v rámci eliminačno-expozičného testu 
jasnú rýchlu reakciu a krvné testy často nie sú preukazné. Bude to chcieť 
čas, trpezlivosť a tiež dôslednosť. Práve striktné dodržiavanie adekvátnej 
diéty je podľa môjho názoru ďalším kľúčom k úspechu. 

V mojom prípade každé dieťa reagovalo na BKM inak. K diagnózam 
sme sa tak prepracovali celkom odlišne. Najstarší syn mal vážne 
kožné problémy, prostredná dcéra často v noci plakala a nemohla spať, 
najmladšia dcéra mala silné koliky a vracala. 

Kým sme zistili príčinu rozsiahleho atopického ekzému u najstaršieho 
syna, trvalo to takmer trištvrte roka. Dodnes ma veľmi mrzí, že sme na to 
neprišli skôr, ložiská ekzému sa mu ukázali už druhý týždeň po narodení. 
Odporúčané kortikoidy dlhodobo nepomáhali a problém neriešili. 

„Obávam sa, že vaše dieťa má ABKM.“ Len čo si túto vetu vypočujete, začnú sa vám hlavou preháňať myšlienky 
ako „A čo to vôbec je?“, „Dokážeme sa toho niekedy zbaviť?“, „Čo to pre nás znamená?“… Keď som túto vetu 
počula prvýkrát, pripadala som si ako Alenka v ríši divov, o potravinových alergiách som vôbec nič nevedela.

Len čo sme potom v jeho 8. mesiaci vysadili mliečnu bielkovinu a lepok, 
do piatich dní nastalo výrazné zlepšenie a do mesiaca bola jeho koža 
nádherne čistá. Bolo to však až v spolupráci odborníkov dermatológ-
alergiológ, bežný Nutrilon sme nahradili Nutrilonom Allergy Care. 

U druhejj dcérky sme BKM odhalili náhodou. Často zo spánku plakala, 
ale to sme si hovorili, že bábätka robia... V piatich mesiacoch z ničoho 
nič opuchla. Hrozivo vyzerajúce červené opuchy jej putovali celý deň po 
tele a tvári. Na odporúčanie pediatra sme vysadili mlieko. Nielenže sa 
opuchy neopakovali, hlavne dcéra zrazu začala pokojne spať celé a dlhé 
noci. Expozično-eliminačným testom sme si to overili a bingo – stačilo 
najmenšie množstvo kravského mlieka a nastupoval nočný plač a vetry. 

Keď sa nám potom narodilo tretie dieťa a celé tri týždne po pôrode 
preplakalo a prevracaoa, očakávanie alergiológa bolo jasné. Eliminačno-
expozičným testom sme zistili, že reaguje na viacero potravín vrátane 
BKM a že musíme byť veľmi opatrní, keďže jej reakcie sú najsilnejšie 
(niekedy intenzívne vracala, párkrát až do kolapsu). Vzhľadom na veľkú 
citlivosť a silu reakcií sme pre obe dcérky dostali Neocate. 

U starších detí sme ABKM prekonali a verím, že aj u najmladšej dcéry 
niekedy odznejú. Predtým som si to nevedela predstaviť, ale zostávam 
pozitívna. Len tá cesta, ktorá k tomu vedie, nie je úplne jednoduchá. 
Pre rodičov je to náročné psychicky, časovo a tiež fi nančne. Musíte zrazu 
čeliť zmene myslenia v jedálnom lístku vášho dieťaťa, a prípadne aj vás 

samotných, pokiaľ ešte dojčíte. Musíte 
neustále plánovať, hlavne so staršími 
deťmi, kde práve budete a čo sa bude 
jesť. Zrazu budete vo svojej kuchyni 
tráviť veľa času pravidelnou prípravou 
pokrmov. Spoliehať sa na okolie 
veľmi nedá – pre väčšinu reštaurácií 
je uvádzanie alergénov nutné zlo, ktoré 
často nezodpovedá realite. Takisto vám vaša rodina/priatelia 
v dobrej viere môžu nachystať pokrm „bez mlieka“, ale neuvedomia si, 
že aj maslom omastené zemiaky pre vaše dieťa môžu byť problém. 
Občas sa stretnete s kritikou okolia, neústretovosťou napr. jedální 
v škôlkach, alebo nepochopením napríklad aj z radov vašich najbližších. 
I keď je diéta pre vaše dieťa nutná zo zdravotného hľadiska, môže byť 
niekedy okolím považovaná za váš „módny výstrelok“. Je to náročné, ale 
keďže téma BKM nie je medzi verejnosťou stále taká rozšírená, ako by 
si zaslúžila, skúste sa obrniť. Mne osobne veľmi pomohli facebookové 
skupinky združujúce rodičov s rovnakými problémami – zrazu zistíte, 
že v tom nie ste sami, aj keď vo vašom priamom okolí ste možno jediní. 

Zotrvajte a držte sa, je to dlhá cesta, ale výsledok sa určite dostaví!

Kateřina Sečková

je uvádzanie alergénov nutné zlo, ktoré 
často nezodpovedá realite. Takisto vám vaša rodina/priatelia 
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PRECHOD 
NA ŠPECIÁLNU VÝŽIVU

Spoločným rysom všetkých špeciálnych výživ pri 
ABKM je odlišná chuť. 
Odlišná chuť je spôsobená štiepením bielkoviny kravského mlieka, 
vďaka čomu klesá alergénnosť. To je dôvod, prečo sa chuť a vôňa 
špeciálnej výživy pre deti s ABKM od náhradnej dojčenskej výživy líšia.

Pri prechode na špeciálnu výživu, môže vášmu dieťaťu nejakú dobu 
trvať, než si na novú chuť zvykne. Nezabudnite, že deti vnímajú chute 
a vône inak ako vy. Počiatočné odmietania špeciálnej výživy však 
nemusí vždy spôsobovať odlišná chuť, ale aj fakt, že si vaše bábätko 
kŕmenie spája s nepríjemnými príznakmi alergie.

Je normálne, ak dieťa, ktoré prejde na špeciálnu výživu (extenzívne 
hydrolyzovanú či aminokyselinovú), máva stolice menej často 
alebo inak vyzerajúce. Stolica a frekvencia vyprázdňovania je 
u detí na špeciálnej výžive odlišná a mení sa aj farba stolice. Ide 
o prirodzenú reakciu organizmu a malých zmien sa nemusíte obávať. 
Počas prvých dní alebo týždňov užívania môže dieťa tiež trpieť 
vetrami, čiže plynatosťou, čo môže spôsobiť dočasné nepríjemné 
pocity alebo zvýšené podráždenie. To sa bežne stáva a časom by 
mali tieto príznaky odznieť. Dôležité je, že dieťa na mlieku prospieva. 
Avšak, pri pochybnostiach a ťažkostiach sa poraďte s lekárom.

ÚSTUP PRÍZNAKOV
Prvé zlepšenie príznakov po prechode na špeciálnu výživu sa môže 
objaviť už po niekoľkých dňoch. Pokiaľ nedôjde k zlepšeniu príznakov po 
podaní extenzívne hydrolyzovanej formuly, lekár nasadí formulu na báze 
aminokyselín. Formula na báze aminokyselín sa nasadzuje v prípade 
závažných prejavov ABKM ako „prvá voľba“. Ak príznaky nezmiznú ani 
po užívaní aminokyselinovej formuly, s najväčšou pravdepodobnosťou 
sa nejedná o ABKM a lekár preskúma ďalšie možné príčiny problémov.

Podľa zdrojov Českej a Slovenskej pediatrickej spoločnosti, alergia 
na bielkovinu kravského mlieka vymizne do jedného roka dieťaťa 
u 50 % prípadov, v 3 rokoch u viac ako 75 % prípadov a v 6 rokoch 
u viac ako 90 % detí.

A) Pokiaľ ide o relatívne ľahkú alergiu (dojčenská kolika 
bez iných príznakov, ľahký ekzém apod.) používa 
sa zvyčajne výživa s extenzívne hydrolyzovanou 
bielkovinou. 

Tá je vyrábaná z kravského mlieka, ale špeciálnym postupom, počas 
ktorého sa bielkoviny rozštiepia a zníži sa tak výskyt alergickej reakcie. 
Výživa ale obsahuje zvyškové peptidy, na ktoré sa alergická reakcia 
môže objaviť. 

Do tejto prvej skupiny môžeme zaradiť produkty Nutrilon 1 Allergy 
Care SYNEO, Nutrilon 2 Allergy Care SYNEO či Nutrilon Allergy 
Digestive Care.

B) U detí s ťažšou formou alergie (neprospievanie, 
ťažká hnačka, ťažký ekzém, rozsiahle opuchy, ťažká 
či dlhotrvajúca dýchavičnosť, anafylaxia) sa zvyčajne 
používa výživa na báze aminokyselín, čo sú stavebné 

prvky bielkovín, ktoré nie sú alergénne. Vyrába sa v prostredí, kde 
sa nevyskytuje bielkovina kravského mlieka, vďaka čomu možno 
minimalizovať riziko kontaminácie. Neobsahuje bielkovinu kravského 
mlieka ani iné pridané bielkoviny alebo peptidy, a to ani v stopových 
množstvách. Obsahuje iba čisté aminokyseliny, preto je ľahko 
stráviteľná a vstrebateľná.

Do tejto druhej skupiny môžeme zaradiť produkty Neocate Infant 
a Neocate Junior.

Špeciálnu výživu pre deti s alergiou na bielkovinu kravského mlieka môžeme rozdeliť podľa prejavov do dvoch skupín:
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NUTRILON 1 ALLERGY CARE SYNEO
OD NARODENIA

Špeciálne počiatočné dojčenské mlieko Nutrilon 1 Allergy Care SYNEO je určené na diétny režim pri alergii 
na bielkovinu kravského mlieka. 

Jediné dojčenské mlieko kombinujúce SYNEO™ s vysoko naštiepenou bielkovinou.

• Obsahuje klinicky testovanú zmes oligosacharidov GOS/FOS.

• Obsahuje Bifi dus Breve - baktérie prirodzene sa vyskytujúce v čreve dojčených detí.

Poraďte sa s Vašim ošetrujúcim lekárom, či je na základe diagnózy tento prípravok vhodný pre vaše dieťa a môže byť Vášmu dieťaťu predpísaný. 
Potravina na osobitné lekárske účely používaná na odporúčanie a pod dohľadom lekára po zvážení všetkých možností výživy vrátane dojčenia. 

VIAC NA WWW.NUTRIKLUB.SK

VEK DIEŤAŤA
MIN. POČET DÁVOK NA 

DEŇ (NA 24 H)
PRÍPRAVA JEDNEJ 

DÁVKY MLIEKA
VODA

POČET ODMERIEK
NA JEDNU DÁVKU

0.-1. uk. mesiac 6 × 100-133 ml mlieka
100 ml 90 ml 3

133 ml  120 ml 4

2.-3. uk. mesiac 5 × 166 ml mlieka 166 ml 150 ml 5

4.-5. uk. mesiac 5 × 200 ml mlieka 200 ml 180 ml 6

6. mesiac 5 × 233 ml mlieka 233 ml 210 ml 7

Ide o orientačné odporúčané dávkovanie. Keďže každé dieťa má iné potreby, konzultujte prosím dávkovanie so svojim ošetrujúcim lekárom.
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NUTRILON 2 ALLERGY CARE SYNEO
OD UKONČENÉHO 6. MESIACA

Špeciálne následné dojčenské mlieko Nutrilon 2 Allergy Care SYNEO je určené na diétny režim pri alergii 
na bielkovinu kravského mlieka.

Jediné dojčenské mlieko kombinujúce SYNEO™ s vysoko naštiepenou bielkovinou.

• Obsahuje klinicky testovanú zmes oligosacharidov GOS/FOS.

• Bifi dus Breve - baktérie prirodzene sa vyskytujúce v čreve dojčených detí.

Poraďte sa s Vašim ošetrujúcim lekárom, či je na základe diagnózy tento prípravok vhodný pre vaše dieťa a môže byť Vášmu dieťaťu predpísaný. 
Potravina na osobitné lekárske účely používaná na odporúčanie a pod dohľadom lekára po zvážení všetkých možností výživy vrátane dojčenia. 

VEK DIEŤAŤA
MIN. POČET DÁVOK 
NA DEŇ (NA 24 H)

PRÍPRAVA JEDNEJ 
DÁVKY MLIEKA

VODA
POČET ODMERIEK
NA JEDNU DÁVKU

6-8 mesiacov
5 × 200 ml alebo 
4 × 266 ml mlieka

200 ml / 266 ml 180 ml / 240 ml 6 / 8

9-10 mesiacov
4 × 200 ml alebo 
3 × 266 ml mlieka

200 ml / 266 ml 180 ml / 240 ml 6 / 8

11-12 mesiacov
3 × 200 ml alebo 
2 × 266 ml mlieka

200 ml / 266 ml 180 ml / 240 ml 6 / 8

Ide o orientačné odporúčané dávkovanie. Keďže každé dieťa má iné potreby, konzultujte prosím dávkovanie so svojim ošetrujúcim lekárom. VIAC NA WWW.NUTRIKLUB.SK
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NUTRILON ALLERGY DIGESTIVE CARE
OD NARODENIA

Špeciálne počiatočné dojčenské mlieko Nutrilon Allergy Digestive Care je určené na diétny režim pri alergii 
na bielkovinu kravského mlieka a/alebo pri poruchách trávenia a vstrebávania tukov.

• Obsahuje MCT tuky - triglyceridy (medium-chain triglyceride) so stredne dlhým reťazcom (MCT - medium chain triglyceride).

• Obsahuje znížené množstvo laktózy (oproti bežným dojčenským mliekam).

Poraďte sa s Vašim ošetrujúcim lekárom, či je na základe diagnózy tento prípravok vhodný pre vaše dieťa a môže byť Vášmu dieťaťu predpísaný. 
Potravina na osobitné lekárske účely používaná na odporúčanie a pod dohľadom lekára po zvážení všetkých možností výživy vrátane dojčenia.  

VIAC NA WWW.NUTRIKLUB.SK

VEK DIEŤAŤA
MIN. POČET DÁVOK 
NA DEŇ (NA 24 H)

POČET ODMERIEK
NA JEDNU DÁVKU

VODA

0-1. uk. mesiac 6 × 100 - 133 ml mlieka 3-4 90 - 120 ml

2.-3. uk. mesiac 5 × 166 ml mlieka 5 150 ml

4-5. uk. mesiac 5 × 200 ml mlieka 6 180 ml

6. uk. mesiac 5 × 233 ml mlieka 7 210 ml

Ide o orientačné odporúčané dávkovanie. Keďže každé dieťa má iné potreby, konzultujte prosím dávkovanie so svojim ošetrujúcim lekárom.
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NEOCATE INFANT
0-12 MESIACOV

Neocate Infant je hypoalergénna aminokyselinová formula pre dojčatá do 1 roku veku s alergiou na bielkovinu 
kravského mlieka alebo viacnásobnými potravinovými alergiami, v prípade, ak nemôžu byť dojčené. 

Neobsahuje žiadnu alergizujúcu bielkovinu, čím vylučuje riziko reakcie u detí s alergiou na bielkoviny obsiahnuté v potravinách. Zároveň ale poskytuje 
všetky živiny, ktoré Vaše bábätko potrebuje a môže byť teda používaná ako jediný zdroj výživy.

Poraďte sa s Vašim ošetrujúcim lekárom, či je na základe diagnózy tento prípravok vhodný pre vaše dieťa a môže byť Vášmu dieťaťu predpísaný. 
Potravina na osobitné lekárske účely používaná na odporúčanie a pod dohľadom lekára po zvážení všetkých možností výživy vrátane dojčenia. 

PRIBLIŽNÝ VEK 
DIEŤAŤA

PRIBLIŽNÁ HMOTNOSŤ 
DIEŤAŤA

POČET 
ODMERIEK

VODA
POČET DÁVOK 
ZA 24 HODÍN

Po narodení 3,5 kg 3 90 ml 6

3 mesiace 6 kg 6 180 ml 5

4 - 6 mesiacov 7,5 kg 7 180 ml 5

7 - 9 mesiacov 8,5 kg 7 180 ml 4

10 - 12 mesiacov 9,5 kg 8 240 ml 4

Ide o orientačné odporúčané dávkovanie. Keďže každé dieťa má iné potreby, konzultujte prosím dávkovanie so svojim ošetrujúcim lekárom. VIAC NA WWW.NEOCATE.SK
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NEOCATE JUNIOR
0D 1 ROKU

Neocate Junior je hypoalergénna aminokyselinová formula špeciálne prispôsobená deťom od 1 roku veku 
s alergiou na bielkovinu kravského mlieka alebo viacnásobnými potravinovými alergiami. 

Neobsahuje žiadne alergizujúce bielkoviny, čím vylučuje riziko reakcie u detí s alergiou na bielkoviny obsiahnuté v potravinách. Zároveň poskytuje 
všetky živiny, ktoré Vaše dieťatko potrebuje.

Poraďte sa s Vašim ošetrujúcim lekárom, či je na základe diagnózy tento prípravok vhodný pre vaše dieťa a môže byť Vášmu dieťaťu predpísaný.
Potravina na osobitné lekárske účely používaná na odporúčanie a pod dohľadom lekára.

POČET ODMERIEK VODA CELKOVÝ OBJEM

1 30 ml 35 ml

3 90 ml 105 ml

5 150 ml 175 ml

Ide o orientačné odporúčané dávkovanie. Keďže každé dieťa má iné potreby, konzultujte prosím dávkovanie so svojim ošetrujúcim lekárom. VIAC NA WWW.NEOCATE.SK
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40° C

10s

VŠEOBECNÝ POSTUP PRÍPRAVY
ŠPECIÁLNEJ VÝŽIVY PRE DETI S ABKM

Umyte si ruky. Vysterilizujte všetko 
používané riadu a prevarte pitnú 

vodu určenú pre dojčatá. Nechajte ju 
vychladnúť cca 30 minút na 40 ° C.  

Pre zachovanie priaznivých účinkov 
Bifi dobacterium Breve v dojčenskom 
mlieku dodržujte pri príprave striktne 

teplotu prevarenej vody do 40° C.

Zodpovedajúce množstvo prevarenej 
vody (pozri tabuľku na obale) vlejte do 

vysterilizovanej fľaštičky. 

Nepoužívajte opakovane 
prevarenú vodu.

Do fľaštičky s vodou pridajte 
zodpovedajúce množstvo prášku 

(pozri tabuľku na obale). 

Na dávkovanie vždy používajte priloženú 
odmerku. Prášok v nej zarovnajte pomocou 

plochej časti noža. Prášok v odmerke 
nestláčajte.

Uzatvorte fľaštičku a dôkladne ju pretrepte 
(min. 10 sekúnd), než sa prášok rozpustí. 

Odstráňte viečko a nahraďte ho sterilným 
cumlíkom.

Pred podávaním overte teplotu 
dojčenského mlieka kvapnutím na 

vnútornú stranu zápästia. 

Chuť je vzhľadom na obsah 
naštiepenej bielkoviny horkastá.
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PRECHOD  
NA PEVNÚ STRAVU

Aktuálnym trendom u alergológov je zavádzanie príkrmov už medzi  
4. a 6. mesiacom v období, ktorému sa hovorí „imunologické okno“. Podľa 
tohto trendu je raný kontakt s potenciálnymi potravinovými alergénmi 
prínosný pre vývoj imunologickej tolerancie dieťaťa. Zároveň môže 
prispieť k menšiemu výskytu alergických ochorení v neskoršom veku.

S ohľadom na hroziace riziko potravinovej alergie by sa pri zavádzaní 
nových potravín do jedálnička dieťaťa vždy malo dodržiavať niekoľko 
jednoduchých zásad:

1. Podávame vždy len jednu novú potravinu a počkáme niekoľko dní 
(2-3 dni). Počas jedného týždňa zaraďujeme zvyčajne dve až tri 
nové potraviny. Ak sa prejaví akákoľvek nezvyčajná reakcia, novú 
potravinu, ktorá túto reakciu spôsobila, z jedálnička dieťaťa vyradíme 
a skúsime ju opäť opatrne podať až za nejaký čas.

2. Nové potraviny podávame najprv v tepelne upravenej forme (varené, 
dusené), až potom surové.

3. Nové potraviny zaraďujeme do jedálnička pokiaľ možno doma alebo 
tam, kde je dostupná lekárska pomoc, nie na cestách.

4. Vyberáme najprv menej alergizujúce potraviny, potom aj tie 
potenciálne alergénne - najprv v malej dávke, ak sú dobre tolerované, 
dávku zvyšujeme.

Deti trpiace ABKM môžu mať alergiu aj na iné potraviny. Preto je 
nutné byť pri zavádzaní príkrmov veľmi opatrný. Najmä u potravín  
s vysokým alergizujúcim potenciálom (vajcia, obilniny, orechy, ryby atď.)  
Začnite vždy s jednou potravinou, v malom množstve a opakujte 
ideálne po tri dni v čase obeda. Tým získate prehľad, ako vaše dieťa  
na potravinu reagovalo.

TIP: Pri prechode na pevnú stravu sa odporúča, aby dieťa prišlo 
do kontaktu s potravinami rôznej konzistencie (riedke, hustejšie, 
tuhé, hrudkovité pod.)

TIP: Založte si stravovací denníček, kde zaznamenáte podanú 
potravinu, jej množstvo a prípadnú reakciu.

POTENCIÁLNE ALERGÉNY
Ak sa potrebujete zorientovať, ktoré potraviny sú považované za 
potenciálne alergény a ktoré sú naopak považované za bezpečné, 
využite našu prehľadnú schému.

POTENCIONÁLNE ALERGIZUJÚCE:
• obilniny s lepkom (vylúčiť v prípade alergie na lepok): pšenica, 

jačmeň, raž, ovos

• mlieko: neupravené kravské, kozie, ovčie a výrobky z nich

• vajcia a výrobky z nich

• zelenina: zeler, paradajky, paprika, špargľa, cibuľa

• ovocie: citrusové plody, exotické ovocie, jahody, egreše, ríbezle, 
maliny, černice

• orechy: všetky (najmä arašidy, lieskové, vlašské, pistácie)

• ryby: všetky vr. sladkovodných, morské plody

• sója: vr. sójového mlieka

• sladidlá: med

• korenie: škorica, muškátový oriešok, karí ...

• priemyselne vyrábané potraviny s obsahom umelých aróm, farbív  
a konzervačných látok
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POTRAVINY 
S OBSAHOM MLIEKA

NÁPADY NA VARENIE, 
RECEPTY

Najčastejšie sa jedná o mlieko a výrobky z neho (jogurty, syry, tvarohy, 
niektoré margaríny, šľahačka, zmrzlina a pod.). Bielkovina kravského 
mlieka sa však môže objavovať aj u potravín, kde by ste to nečakali, 
napríklad chlieb, sušienky, koláče, mäsové výrobky a pod. (sledujte 
v zložení tiež slová ako: srvátka, sušené mlieko, maslo ...  ).

RECEPTY S EXTENZÍVNE HYDROLYZOVANOU ČI 
AMINOKYSELINOVOU FORMULOU
Polievky
• Šošovicová polievka s červenou paprikou
• Jemná karfi olová polievka

Hlavné jedlá
• Restovaná koreňová zelenina s kuracím mäsom
• Kurča so zemiakmi a špenátom
• Cestoviny s hovädzím mäsom a zeleninovou omáčkou
• Ryba so zeleninou
• Palacinky bez vajec

Dezerty
• Pyré z troch druhov koreňovej zeleniny
• Jablčné a hruškové pyré
• Fromage frais
• Čokoládový nápoj

RECEPTY BEZ OBSAHU ŠPECIÁLNEJ VÝŽIVY
• Muffi  ny bez mlieka
• Pizza bez mlieka

UKÁŽKA STRAVOVACIEHO DENNÍKA

TIP: Počas obdobia zavádzania príkrmov bude veľmi užitočné, 
keď si budete viesť stravovací denníček, do ktorého budete za-
znamenávať podané potraviny, ich množstvo a prípadné reakcie.

TIP: Študujte zloženie produktov. Každý zo 14 tzv. povinne 
označovaných alergénov musí byť na potravinách v rámci 
zloženia zvýraznený. V reštauráciách nájdete mlieko pod 
označením alergénu č. 7.

Kozie, ovčie či iné mlieka cicavcov nie sú pre deti s ABKM vhodné. 
Obsahujú totiž bielkoviny veľmi podobné bielkovine kravskej. Bežné 
sójové nápoje by nemali byť bez konzultácie s lekárom používané. 
Rastlinné mlieka, ako napríklad ovsené, nemajú dostatočný obsah 
živín. Kravské mlieko je potrebné nahradiť adekvátnou výživou - 
podľa odporúčania lekára. Výživou, ktorá musí jednak minimalizovať 
pokračovanie vzniknutej imunitnej reakcie a jednak spĺňať výživové 
požiadavky dieťaťa (výživa s extenzívne hydrolyzovanou bielkovinou 
alebo výživa na báze aminokyselín).

Dátum Čas Potravina Množstvo Reakcia na 
potravinu

Výskyt 
reakcie od 
podania 

potraviny

13. 7. 12:00 Varená 
mrkva 2 lyžičky Nie -

14. 7. 11:00 Mixovaný 
banán 2 lyžičky Nie -

15. 7. 11:30 Miešané 
vajcia 3 lyžičky Áno, 

hnačka 2 hodiny po

18.7. 12:10 Ovsená 
kaša 2 lyžičky Nie -

Recepty použité v tejto príručke pre rodičov sú 
uspôsobené tak, aby neobsahovali bielkovinu 
kravského mlieka. 

Aj napriek tomu platí, že je potrebné skontrolovať 
etikety používaných ingrediencií. V prípade výskytu 
alergickej reakcie po požití jedla informujte svojho 
lekára.

Recepty sú delené do dvoch skupín:
1.   Recepty s extenzívne hydrolyzovanou či aminokyselinovou formulou
2. Recepty bez obsahu špeciálnej výživy
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ŠOŠOVICOVÁ POLIEVKA  
S ČERVENOU PAPRIKOU

JEMNÁ KARFIOLOVÁ  
POLIEVKA

RESTOVANÁ KOREŇOVÁ  
ZELENINA S KURACÍM MÄSOM

KURČA SO ZEMIAKMI  
A ŠPENÁTOM

POSTUP
1. Na panvici zohrejeme olej a opečieme na ňom po dobu 5 minút, kým nezmäknú,  

červené papriky, karotku, cibuľu a cesnak.
2. Pridáme šošovicu, ktorá bola namočená cez noc vo vode a zeleninový základ.
3. Necháme 20 minút povariť.
4. Polievku prelejeme do mixéra a pridáme špeciálnu výživu. 
5. Rozmixujeme dohladka.

POSTUP
1. V hrnci zohrejeme tuk. Na tuku osmažíme cibuľu a cesnak a pridáme vodu a karfiol 

nakrájaný na malé kúsky.
2. Varíme asi 10 minút alebo kým nie je karfiol mäkký.
3. Hrniec odložíme zo sporáka a pridáme špeciálnu výživu.
4. Polievku premixujeme tyčovým mixérom.
5. Dochutíme soľou a bielym korením. Zvyšnú polievku je možné zamraziť.

POSTUP
1. Všetky ingrediencie vložíme do veľkej nádoby.
2. Rozmixujeme na pyré, roztlačíme alebo nakrájame do požadovanej konzistencie, podľa 

potreby pridáme viac vody.
3. Dôkladne primiešame špeciálnu výživu a podávame.

POSTUP
1. Zohrejeme olej na malej panvici.
2. Cibuľu osmažíme do mäkka.
3. Pridáme kuracie prsia a varíme 2-3 

minúty, kým sa uvarí.
4. Pridáme špenát a varíme ďalej, kým nie 

je uvarený.

5. Pridáme vodu a necháme zmes 
vychladnúť.

6. Ku kuracej zmesi pridáme špeciálnu 
výživu a poriadne premiešame.

7. Pridáme varený zemiak.

INGREDIENCIE
• 2 pokrájané červené papriky
• 1 nasekaná červená cibuľa
• 70 g červenej polenej šošovice
• 400 ml zeleninového základu (doma 

vyrobeného alebo zeleninové kocky  
s nízkym obsahom soli)

• ½ strúčiku pretlačeného cesnaku
• 2 polievkové lyžice olivového oleja
• ½ krájanej karotky
• 50 g špeciálnej výživy (Allergy Care 

Syneo, Allergy Digestive Care alebo 
Neocate)

INGREDIENCIE
• 1 polievková lyžica repkového oleja/ 

jedlého tuku
• 1 polievková lyžica najemno nasekanej 

cibule
• ½ najemno nasekaného strúčiku 

cesnaku

• 2 ½ dl vody
• 150–200 g karfiolu
• 60 g špeciálnej výživy (Allergy Care 

Syneo, Allergy Digestive Care alebo 
Neocate)

• soľ, biele korenie

INGREDIENCIE
• 1 malý kúsok restovaného zemiaka  

(25 g) nakrájaného na malé kúsky
• 1 malý kúsok restovaného paštrnáka 

(25 g) nakrájaného na malé kúsky
• 1 malý kúsok restovanej mrkvy (25 g) 

nakrájanej na malé kúsky 
• 1 malý kúsok restovanej repy (25 g) 

nakrájanej na malé kúsky
• 1 malý kúsok varených kuracích pŕs  

(25 g) nakrájaných na malé kocky

• 2 čajové lyžičky olivového oleja
• 3 polievkové lyžice vychladenej preva-

renej vody
• 18 g špeciálnej výživy (Allergy Care 

Syneo, Allergy Digestive Care alebo  
Neocate) zmiešanej so 60 ml  
vychladenej prevarenej vody vymieša-
nej na hladkú kašu

INGREDIENCIE
• 100 g kuracích pŕs nakrájaných  

na malé kúsky
• 1 malý uvarený zemiak (50 g)
• 1 čajová lyžička olivového oleja
• 10 g vareného špenátu
• malý kúsok (15 g) olúpanej  

najemno nakrájanej cibule

• 2 polievkové lyžice vody
• 18 g špeciálnej výživy (Allergy Care 

Syneo, Allergy Digestive Care alebo 
Neocate) a 60 ml vychladenej 
prevarenej vody vymiešanej na jemnú 
konzistenciu

DOBA PRÍPRAVY 25 MINÚT DOBA PRÍPRAVY 10 MINÚTDOBA PRÍPRAVY 15 MINÚT DOBA PRÍPRAVY 20 MINÚT
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CESTOVINY S HOVÄDZÍM MÄSOM  
A ZELENINOVOU OMÁČKOU

RYBA  
SO ZELENINOU

PALACINKY  
BEZ VAJEC

PYRÉ Z 3 DRUHOV  
KOREŇOVEJ ZELENINY

JABLKOVÉ  
A HRUŠKOVÉ PYRÉ

POSTUP
1. V malej panvici rozpálime olej.
2. Osmažíme mleté mäso a cibuľu doz-

latista.
3. Pridáme papriku a cuketu a zmiešame.
4. Smažíme ďalšie dve minúty.
5. Pridáme paradajku a oregano  

a miešame.

6. Mierne podusíme po dobu desiatich 
minút.

7. Dôkladne vmiešame špeciálnu výživu.
8. Roztlačíme alebo nakrájame na poža-

dovanú konzistenciu.
9. Podľa potreby zriedime konzistenciu 

pridaním vychladenej prevarenej vody.
10. Podávame s cestovinami.

POSTUP
1. Mrkvu, zemiak a hrášok dáme do misky.
2. Pridáme vodu, olej a rybu.
3. Konzistenciu upravíme podľa našich požiadaviek.
4. Dôkladne primiešame špeciálnu výživu a podávame.

POSTUP
1. Do misy vsypeme múku, soľ, prášok do pečiva  

a špeciálnu výživu.
2. Pridáme vodu a zmes rozšľaháme dohladka.
3. Palacinky pečieme na menšej panvici na vyprážanie. 
4. Podávame s džemom alebo podobnou sladkou 

nátierkou. Zvyšné palacinky je možné zamraziť.

POSTUP
1. Sladký zemiak, mrkvu a paštrnák a malé množstvo 

vody vložíme do malého hrnca.
2. Dusíme do mäkka, odstavíme a necháme 

vychladnúť.
3. Zeleninu rozdrvíme dohladka za pomoci mixéra 

alebo ručného šľahača.
4. Lyžicou odoberieme jednu porciu pyré.
5. Do pyré dôkladne zamiešame špeciálnu výživu  

a podávame.

POSTUP
1. Jablko a hrušku a malé množstvo vody dáme do 

malého hrnca.
2. Dusíme, kým sa nezačne variť, odstavíme a necháme 

vychladnúť.
3. Ovocie vyšľaháme/popučíme dohladka za pomoci 

mixéra alebo ručného šľahača.
4. Lyžicou odoberieme jednu porciu pyré.
5. Do pyré dôkladne zamiešame špeciálnu výživu  

a podávame.

INGREDIENCIE
•  100 g chudého hovädzieho mäsa
• 1 čajová lyžička olivového oleja
• ¼ malej cibule (25 g) nakrájanej najemno
• paradajka (50 g) nakrájaná najemno
• ¼ cukety (25 g) nakrájanej najemno
• ¼ červenej papriky (25 g) nakrájanej 

najemno

• štipka oregana
• 50 g uvarených cestovín (napr. kolienka)
• 18 g špeciálnej výživy (Allergy 

Care Syneo, Allergy Digestive 
Care alebo Neocate) zmiešanej so  
60 ml vychladenej prevarenej vody  
a vymiešanej na hladkú kašu

INGREDIENCIE
• 1 rybí filet (100 g) uvarený a roztrhaný 

na menšie kúsky (skontrolujte kosti)
• 2 polievkové lyžice vychladenej 

prevarenej vody
• 1 polievková lyžica varenej roztlačenej 

mrkvy (25 g)
• 2 polievkové lyžice uvarených 

roztlačených zemiakov (50 g)

• 1 polievková lyžica hrášku (25 g)
• 1 čajová lyžička olivového oleja
• 18 g špeciálnej výživy (Allergy Care 

Syneo, Allergy Digestive Care alebo 
Neocate) a 60 ml vychladenej 
prevarenej vody

INGREDIENCIE
• 2 dl pšeničnej múky
• 1 štipka soli
• 2 lyžičky prášku do pečiva
• 60 g špeciálnej výživy 

(Allergy Care Syneo, 
Allergy Digestive Care 
alebo Neocate) 

• 2 ½ dl vody
• 2 polievkové lyžice oleja
• olej na vyprážanie

Ten, kto má intoleranciu 
na lepok, zvolí zmes bez 
pšenice / bez lepku

INGREDIENCIE
• 1 olúpaný sladký zemiak (100 g) nakrájaný na kúsky
• 2 očistené mrkvy (100 g) nakrájané na kúsky
• 1 olúpaný paštrnák (100 g) nakrájaný na kúsky
• 5 g špeciálnej výživy (Allergy Care Syneo, Allergy 

Digestive Care alebo Neocate) 

INGREDIENCIE
• 1 olúpané a jadierok zbavené jablko nakrájané na kocky
• 1 olúpaná a nakrájaná hruška
• malé množstvo vody
• 5 g špeciálnej výživy (Allergy Care Syneo, Allergy 

Digestive Care alebo Neocate) 

DOBA PRÍPRAVY 30 MINÚT DOBA PRÍPRAVY 10 MINÚT DOBA PRÍPRAVY 15 MINÚT DOBA PRÍPRAVY 20 MINÚT DOBA PRÍPRAVY 20 MINÚT
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FROMAGE 
FRAIS

ČOKOLÁDOVÝ 
NÁPOJ

MUFFINY 
BEZ MLIEKA

PIZZA 
BEZ MLIEKA

POSTUP
1. Zmiešame kukuričný škrob a malé množstvo 

vody až vznikne hladká zmes, potom postupne 
pridávame zvyšok vody.

2. Varíme na miernom plameni, až kým kaša nezhustne.
3. Odstavíme a za stáleho miešania pridáme 

špeciálnu výživu.
4. Necháme vychladnúť tak, že nádobu so zmesou 

vložíme do väčšej nádoby so studenou vodou.
5. Na vrch pridáme jahody. Skladujeme v chladničke 

v uzatvorenej nádobe maximálne dva dni.

POSTUP
1. Varíme polovicu vody spolu s kakaom, cukrom 

a vanilkovým cukrom.
2. Pridáme zvyšnú studenú vodu, aby mal nápoj 

správnu teplotu a mohol sa ihneď piť.
3. Vmiešame špeciálnu výživu a podávame 

v hrnčeku.

POSTUP
1. Rúru predhrejeme na 200°C.
2. Formu na muffi  ny o veľkosti 

2×12 jamiek vyložíme papiero-
vými košíčkami.

3. Múku, pudingový prášok a soľ 
preosejeme do veľkej misky 
a zamiešame s cukrom.

4. Vo veľkom hrnčeku zmiešame 

odmeranú vodu, olej, vanilkovú 
arómu a citrónovú šťavu.

5. Tekutú zmes zamiešame do 
sypkej zmesi a rozmiešame 
dohladka.

6. Zmes rozdelíme do papiero-
vých košíkov.

7. Pečieme na 200 °C zhruba 25 
minút.

POSTUP NA PRÍPRAVU CESTA
1. Múku dáme do misky ručného mixéra (alebo miesiče cesta s príslušným nadstavcom).
2. Pridáme čajovú lyžičku soli, ktorú nasypeme k okraju misky a droždie nasypeme na 

druhú stranu.
3. Pridáme 275 ml vlažnej vody a miešame na pomalom chode, kým sa nevytvorí hladké 

cesto.
4. Cesto vložíme do ľahko vymastenej misky, zakryjeme utierkou a necháme na teplom 

miestne kysnúť, kým nezdvojnásobí objem.
5. Rúru predhrejeme na 220 °C.
6. Cesto niekoľko minút premiesime, potom ho rozdelíme na polovicu a každú polovicu 

rozvaľkáme na čo najtenšiu placku.
7. Obe placky prenesieme na plech na pečenie posypaný hrubou múkou alebo krupicou.
8. Paradajkový pretlak rozdelíme na obe pizze a rozotrieme ho až skoro po okraj.
9. Na pizzu poukladáme oblohu a trochu ju pokvapkáme olejom.
10. Pečieme 15–20 minút alebo kým nie je cesto prepečené.

POSTUP NA PRÍPRAVU OMÁČKY NA PIZZU
1. Na panvici rozohrejeme olej a opekáme na ňom po dobu niekoľkých sekúnd.
2. Pridáme paradajkový pretlak, ochutíme a povaríme 5 minút, kým omáčka nezhustne.

INGREDIENCIE
• Jahody 
• 1 polievková lyžica kukuričného škrobu
• 180 ml studenej vody
• 27 g špeciálnej výživy (Allergy Care Syneo, Allergy 

Digestive Care alebo Neocate) 

INGREDIENCIE
• 1 1⁄2 dl vody
• 22 g špeciálnej výživy (Allergy Care Syneo, 

Allergy Digestive Care alebo Neocate) 
• 2 lyžičky kakaa na varenie
• 1 polievkovú lyžicu cukru
• štipka vanilkového cukru

INGREDIENCIE
• 450 g samokysnúcej múky
• 80 g pudingového prášku 

bez mlieka
• 1 čajová lyžička soli
• 440 g práškového cukru

• 500 ml vody
• 160 ml repkového oleja
• 1 čajová lyžička vanilkovej 

arómy
• 2 čajové lyžičky citrónovej 

šťavy

INGREDIENCIE
• 2 lyžice olivového oleja plus olej na pokvapkanie
• 2 strúčiky jemne pretlačeného cesnaku
• 400 g paradajkového pyré v konzerve
• malá hrsť lístkov bazalky
• 350 g kvalitnej pšeničnej múky
• 7 g sušeného droždia
• 1 lyžica hrubej múky alebo jemnej krupice
• 1 čajová lyžička soli
• 275 ml vlažnej vody

TIPY NA OBLOHU
• syr neobsahujúci 

mlieko
• ananás 
• bazalka 
• špenát 
• huby 
• slanina 
• paprika

DOBA PRÍPRAVY 15 MINÚT DOBA PRÍPRAVY 5 MINÚT DOBA PRÍPRAVY 35 MINÚT DOBA PRÍPRAVY 50-60 MINÚT
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STRAVOVACÍ 
DENNÍK

Dátum Čas Potravina Množstvo Reakcia na potravinu Výskyt reakcie od 
podania potraviny Dátum Čas Potravina Množstvo Reakcia na potravinu Výskyt reakcie od 

podania potraviny
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STRAVOVACÍ 
DENNÍK

Dátum Čas Potravina Množstvo Reakcia na potravinu Výskyt reakcie od 
podania potraviny Dátum Čas Potravina Množstvo Reakcia na potravinu Výskyt reakcie od 

podania potraviny
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STRAVOVACÍ 
DENNÍK

Dátum Čas Potravina Množstvo Reakcia na potravinu Výskyt reakcie od 
podania potraviny Dátum Čas Potravina Množstvo Reakcia na potravinu Výskyt reakcie od 

podania potraviny
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STRAVOVACÍ 
DENNÍK

Dátum Čas Potravina Množstvo Reakcia na potravinu Výskyt reakcie od 
podania potraviny Dátum Čas Potravina Množstvo Reakcia na potravinu Výskyt reakcie od 

podania potraviny
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STRAVOVACÍ 
DENNÍK

Dátum Čas Potravina Množstvo Reakcia na potravinu Výskyt reakcie od 
podania potraviny Dátum Čas Potravina Množstvo Reakcia na potravinu Výskyt reakcie od 

podania potraviny
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