
Všeobecné odporúčania súvisiace so stravovaním seniorov 

 

Hlavný cieľ výživy v seniorskom veku je pomôcť zachovať dobrú kvalitu života. Existuje 

veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú stravovanie v staršom veku, a to zdravotný stav, psychický 

stav, sociálne podmienky, atď.  

Vek po 60. roku života sa vo všeobecnosti vyznačuje fyziologickými zmenami starnutia, 

a to poklesom bazálneho výdaja energie a znížením fyzickej aktivity, následkom čoho je 

zmenšenie svalovej hmoty, ale často aj zvýšenie rezervného tuku. S pribúdajúcimi rokmi sa 

zhoršuje chrup, znižuje sa sekrécia štiav, koncentrácia enzýmov, motilita a resorpčná kapacita 

v gastrointestinálnom systéme, zhoršuje sa tolerancia glukózy a znižuje sa funkcia obličiek. Vo 

vysokom veku sa výrazne zhoršuje funkcia zmyslových orgánov, najmä chuť, sluch a zrak, 

vyvíja fyzická slabosť  a znižuje sa pohyblivosť na základe zmien na kĺboch dolných končatín 

a chrbtice. Objavujú sa psychosociálne problémy, osamelosť a obmedzenie finančných 

prostriedkov. Vo vyššom veku nastávajú okrem fyziologických zmien aj chronické chorobné 

zmeny orgánov, najmä gastrointestinálneho, respiračného, srdcovocievneho a vylučovacieho 

systému. Všetky tieto faktory majú vplyv na zaobstarávanie potravín, prípravu jedla a zároveň 

aj proces príjmu potravy. 

Na základe uvedených fyziologických, ale aj patologických zmien sa celodenná potreba 

energie a proteínov ďalej znižuje. Optimálny príjem energie je približne 130 kJ/kg a príjem 

bielkovín 1,0 g/kg. Z celodenného príjmu energie by viac ako 60 % mali tvoriť najmä 

komplexné polysacharidy ako obilniny, zemiaky a ryža, pretože sú ľahko stráviteľné. Veľmi 

dôležité je zníženie príjmu rafinovaného cukru pre možnosť zhoršenia regulácie cukru v krvi. 

Energia získavaná vo forme tukov, najmä rastlinných, ktoré neobsahujú cholesterol, by mala 

byť v rozsahu do 25 %. Potraviny upravované tepelne na tuku (vyprážané, pečené) staršie osoby 

horšie znášajú, pretože zaťažujú systém trávenia.  

Proteíny sa konzumujú v množstve do 15 %, pričom výhodnejšie sú živočíšne bielkoviny 

pre ich vyššiu biologickú hodnotu – mliečne výrobky, hydina, ryby, menej chudé červené 

hovädzie alebo bravčové mäso. Vhodné sú aj rastlinné proteíny, napr. zo strukovín, ktoré sa 

však nemusia dobre znášať, pretože mnohokrát vyvolávajú gastrointestinálne problémy pre 

náchylnosť na zápchu a nadúvanie. Vo vyššom veku sa častejšie vyskytuje intolerancia laktózy, 

následkom čoho je nízky alebo žiaden príjem mlieka a mliečnych výrobkov a nedostatok 

vápnika. Keďže v tomto veku je už častá osteoporóza, deficit príjmu vápnika a vitamínu D treba 

dopĺňať. 

Odporúča sa nižší príjem tukov, pričom by mali pokryť maximálne 30 % energetického 

príjmu; denný príjem cholesterolu by nemal prekročiť 300 mg; znížiť by sa mal príjem 

nasýtených -  živočíšnych tukov a zvýšiť príjem nenasýtených a polynenasýtených tukov – 

obsahuje ich najmä rybí tuk (odporúča sa konzumovať mastné ryby, nemastné mäso, nízkotučné 

mliečne výrobky – najmä kyslomliečne, olivový olej, orechy, semená; naopak neodporúčajú sa 

tučné mliečne výrobky, tučné mäsá, údeniny, zákusky, zemiakové lupienky atď.). K nutričným 

faktorom znižujúcim vstrebávanie cholesterolu z tráviaceho traktu patrí napr. vláknina a 

rastlinné steroly, ktoré pri vstrebávaní konkurenčne vytesňujú molekuly cholesterolu.  

Dostatočný príjem zeleniny, ovocia a celozrnných výrobkov napomáha k zlepšeniu pohybu 

čriev a zabraňuje zápcham. Tieto potraviny sú aj dobrým zdrojom mikronutrientov – vitamínov 

a minerálov. U starších osôb je častý deficit železa a selénu, ako aj vitamínu C, A, E a skupiny 

B. Spomalené pochody látkovej premeny sú pozitívne ovplyvňované dostatočným príjmom 

vitamínov. V zásade sa ich potreba nelíši od potreby v dospelom veku, dokonca je napr. potreba 

vitamínu B12 vyššia. Je potrebné skôr ako výživové doplnky, prijímať vitamíny v ich 



prirodzenej forme a preto strava starších ľudí musí obsahovať dostatok čerstvého ovocia a 

zeleniny, najmä listovej. 

Príjem kuchynskej soli je treba obmedzovať do 5 g denne. Vhodné je obmedziť potraviny 

s vysokým obsahom soli, napr. údeniny, konzervované potraviny, slané oriešky, lupienky; 

hotové jedlá neprisáľať. Vyšší príjem soli v strave súvisí so zvýšenými hodnotami krvného  

tlaku a s výskytom hypertenzie, hlavne pri súčasnom nízkom príjme draslíka. 

V rámci pitného režimu sa doporučuje príjem 30 – 45 ml/kg telesnej hmotnosti za deň. 

Vyšší príjem tekutín je nutný pri zvýšených stratách tekutín, naopak nižší príjem tekutín 

odporúčajú lekári pri niektorých ochoreniach. U osôb nad 65 rokov to predstavuje cca 2250 

ml/deň. Príjem tekutín by mal byť rovnomerný počas celého dňa. U starších osôb sa odporúča 

postaviť si nádobu s vodou na dobre viditeľné miesta, aby ju mali celý deň na očiach 

a nezabúdali na pitný režim. Príjem alkoholu u starších osôb by nemal prekročiť 20 g/deň 

u mužov (t.j. 2dcl vína alebo 1 pivo) a 10 g/deň u žien (t.j. 1 dcl vína alebo 1 malé pivo).  

Potravu je lepšie konzumovať v priebehu dňa častejšie, 5 – 7 krát denne a v menších 

množstvách, aby sa vyhlo problémom, ako je pálenie záhy či zápcha. Jedlo by malo byť 

pripravené tak, aby bolo ľahko stráviteľné. Raňajky majú byť bohaté a majú pokryť cca 20 % 

z denného energetického príjmu, obed by mal pokryť asi tretinu a večera štvrtinu denného 

energetického príjmu. Desiata a olovrant môžu pokrývať asi 10 % z denného príjmu energie. 

Večera by mala byť najneskôr 2 hodiny pred spánkom. U obéznych osôb by mala byť večera 

skôr tak, aby bol medzi večerou a raňajkami väčší odstup. Mliečne výrobky je vhodné 

konzumovať večer z dôvodu ukladania vápniku do kostí.    

U mnohých seniorov sa vyskytujú chybné stravovacie návyku, nepravidelná strava, vysoký 

kalorický príjem vo forme stužených tukov a jednoduchých cukrov. Vyhnúť sa treba údeninám, 

jednoduchým cukrom, umelým sladidlám a polotovarom. 

Dostatok tekutín je nevyhnutný pre tráviace pochody, primerané vylučovanie moču a 

stolice. Treba preto nezabúdať na dostatok pitného režimu, a keďže vo vyššom veku pocit 

smädu klesá, vhodné je pripomínať si pitný režim buď vo forme pripomienok na chladničke, 

aplikácie v telefóne alebo nosením plnej fľaše všade so sebou. Ideálne na pitie sú čistá voda, 

rôzne bylinné čaje, prípadne čerstvé šťavy riedené vodou. 

 

ODPORÚČANIA PRE ZDRAVÉ STARNUTIE 

 

1. vhodná zubná protéza 

2. prispôsobiť energetický príjem 

3. udržiavanie optimálnej hmotnosti  

4. jesť viac krát denne, menšie porcie 

5. prispôsobiť prípravu potravín – preferovať dusené a varené, menej vyprážané 

6. príjem tukov má byť nižší (piť nízko tučné mlieko a syry - zvýšený príjem vitamínu D 

a Ca pomáha spomaliť rozvoj osteoporózy) 

7. strava s  nízkou hladinou nasýtených mastných kyselín: (jesť chudé mäso) - znižuje 

riziko srdcovo-cievnych ochorení 

8. príjem bielkovín – vyberať ľahšie stráviteľné potraviny (kyslomliečne výrobky) 

9. preferovať polysacharidy pred jednoduchými cukrami 

10. menej soliť pod 5g/deň - ◦ na dochutenie jedla používať namiesto soli radšej bylinky, 

koreniny, citrón, zázvor, cesnak, cibuľu 



11. pestrá strava obohatená o ovocie a zeleninu - v čerstvom, varenom, mrazenom, 

sušenom či konzervovanom stave, aj v podobe koktailov, štiav, pyré (uprednostňovať sezónne 

druhy); v rámci zeleniny nezabúdať na strukoviny (fazuľa, šošovica, cícer a i.) 

12. dodržiavať pitný režim minimálne 1,5l denne (cca 8 pohárov vrátane polievky) 

13. ukončenie fajčenia zlepšuje zdravie 

14. mierna konzumácia alkoholu sa spája s dobrým zdravím, ale lepšie je abstinovať ako 

piť veľa 

15. rešpektovať celoživotné stravovacie návyky 

16. dôležitá je fyzická a sociálna aktivita 
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6:30
RAŇAJKY 50 g chlieb

10 g masla
50 g šunky
100 g rajčina

čaj, chlieb s maslom, šunka, rajčina

Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu ÚVZ SR (2021)

 14 g bielkovín
 14 g tuku
30 g sacharidov 

300 kcal = 1254 kJ

9:30
DESIATA

150 g pomaranč
pomaranč

11 g bielkovín
0 g tuku
17 g sacharidov

70 kcal = 293 kJ

12:30
OBED

bravčové mäso s jablkami, zemiaky,

mrkvovo-zelerový šalát
150 g bravčového mäsa
150 g zemiakov
150 g mrkvovo-zelerový šalát

26 g bielkovín
25 g tuku
64 g sacharidov

585 kcal = 2448 kJ

15:30
OLOVRANT

18:30
VEČERA

syr Cottage
150 g syra Cottage

19 g bielkovín
7 g tuku
4 g sacharidov

140 kcal = 585 kJ

50 g chlieb
zemiaková polievka, chlieb

9 g bielkovín
11 g tuku
55 g sacharidov

355 kcal = 1484 kJ

20:30
2. VEČERA zeleninový šalát so syrom

14 g bielkovín
17 g tuku
7 g sacharidov

237 kcal = 990 kJ

ak chodíte spať cca o 23:00 až 24:00 a ste hladný

Celý deň obsahuje: 83 g bielkovín, 74 g tuku, 177 g sacharidov       1706 kcal = 7132 kJ



MENU 1
RAŇAJKY

 

DESIATA
 

OBED

 
OLOVRANT

 
 

 

VEČERA

celozrnný chlieb s rybacou nátierkou,

ako príloha čerstvá zelenina

miska čerstvého ovocia s bielym
jogurtom

nezahusťovaná zeleninová polievka
dusené kuracie na zelenine, varené
zemiaky, šalát z čerstvej červenej repy

puding s čerstvým ovocím (napr. slivky,

čučoriedky, jahody)

zapekané zemiaky s brokolicou, ako
príloha mrkvový šalát

biela káva a celozrnný rožok, maslo,

plátok syra

jogurt, jablko, príp. hruška

*zeleninová polievka s krúpami
*kuracie soté s ryžou, ľadový šalát

strúhaná mrkva s citrónom a
medom

acidofilné mlieko a varené zemiaky
s opraženou cibuľkou

RAŇAJKY
 

DESIATA
 

OBED

 
OLOVRANT

 
 

 

VEČERA

čaj, tmavý chlieb, maslo, šunka,

paprika

jablko alebo banán

polievka pórová, rybie filé na masle,

zemiaky a paradajkový šalát

jogurtový nápoj a kaiserka

vločkový nákyp s ovocím, ovocná šťava

RAŇAJKY
 

DESIATA

 

OBED

 
OLOVRANT

 
 

 

VEČERA

čaj, hrianky s *nátierkou z červenej
šošovice s orechmi, ľadový šalát

*šľahaný tvaroh s ovocím a ľanovými
semienkami

*brokolicová polievka
*štíhla trilógia (pečené bravčové 

stehno s knedľou a kyslou kapustou)

jablko

*šopský šalát 

Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu ÚVZ SR (2021)

* recept nájdete v našej malej kuchárke pre seniorov

MENU 3

MENU 2

MENU 4

RAŇAJKY
 

DESIATA
 

OBED

 
OLOVRANT

 
 

 

VEČERA



Dvanásť zdravších klasických 
ale aj menej tradičných pokrmov

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu ÚVZ SR (2021)



Jačmenné krúpy dobre premyjeme studenou vodou, zalejeme
vriacou a necháme bokom chvíľu postáť. 

Očistíme zeleninu, nakrájame na malé kúsky a v hrnci ju
opražíme na masle. Pridáme mletú červenú papriku, zalejeme
troškou vriacej vody a podusíme. Potom dolejeme potrebným
množstvom vody, osolíme, pridáme zliate krúpy a varíme. 

Nakoniec pridáme posekanú petržlenovú vňať a odstavíme.

1 PL maslo
2 ks mrkva
1 ks petržlen
1 ks kaleráb
kúsok zeleru
1 malý hrnček jačmenných krúp (malé)
soľ
červená paprika mletá
petržlenová vňať

ZELENINOVÁ POLIEVKA S KRÚPAMI

POSTUP PRÍPRAVY

SUROVINY
jednoduchý klasický recept

vhodný pre seniorov

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu ÚVZ SR (2021)



Brokolicu umyjeme, rozoberieme na drobné ružičky a varíme
spolu s vývarom. Len čo začne byť polomäkká („al dente“),
pridáme zemiaky. Osolíme, pridáme muškátový oriešok a korenie. 

Z uvarenej polievky asi polovicu odoberieme a rozmixujeme
do hladka, potom obe časti zmiešame. 

Podávame s lyžicou bieleho jogurtu, prípadne kyslej smotany.

3 PL zemiakov nakrájaných na kocky
1/3 brokolice
200 ml zeleninového vývaru
štipka muškátového orieška
štipka bieleho korenia
soľ
1 PL jogurtu na ozdobu

BROKOLICOVÁ POLIEVKA
jednoduchý klasický recept

vhodný pre seniorov

POSTUP PRÍPRAVY

SUROVINY
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Kuracie prsia nakrájame na tenké plátky alebo rezance. Na
masle a oleji opečieme do zlata jemne nakrájanú cibuľu,
pridáme kuracie mäso, posolíme a necháme opiecť. K
hotovému mäsu pridáme konzervu bielej fazule a necháme
krátko prevariť. Okoreníme podľa chuti.

Ak namiesto fazule použijeme čerstvé, nakrájané šampiňóny,
tie pridáme k nakrájanému kuraciemu mäsu, ktoré najprv
približne 5 min pražíme na cibuli s olejom.

1 ks kuracie prsia
1 cibuľa
1 PL maslo
1 PL olej
1 konzerva bielej fazule v paradajkovej omáčke 
(alebo 200 g čerstvé šampiňóny)
soľ

POSTUP PRÍPRAVY

SUROVINY

KURACIE SOTÉ
jednoduchý klasický recept

vhodný pre seniorov

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu ÚVZ SR (2021)



Bravčové stehno naklepeme, z oboch strán osolíme a posypeme rascou. Na
rozpálenej panvici prudko opečieme z oboch strán, aby sa mäso zatiahlo.
Podlejeme vodou a varíme do zmäknutia (parným alebo teplovzdušným
hrncom skrátime čas varenia).

Knedle: Zemiaky v šupke uvaríme do mäkka. Len čo zmäknú, ošúpeme ich a
rozmixujeme alebo rozpučíme (ešte teplé). Rozmixované zemiaky zmiešame
s múkou a vypracujeme hladkú, mierne lepkavú zmes. Na doske posypanej
múkou tvarujeme s pomúčenými rukami valčeky hrubé asi 2 – 3 cm, ktoré
krájame na rovnako dlhé kúsky. Rukami ich zľahka pošúľame do guľovitého
tvaru a varíme v osolenej vode, kým nevyplávajú. Hotové knedle postupne
vyberáme z vody sitkom a ihneď podávame. 

Kapusta: Podávame tepelne neupravenú kapustu, len z nej vyžmýkame
prebytočnú vodu. Doprajeme si tak nielen viac vitamínov, ale aj prospešné
baktérie mliečneho kvasenia.

120 g chudého bravčového stehna
100 g kyslej kapusty
1 PL repkového oleja
1 ČL mletej rasce
soľ

POSTUP PRÍPRAVY

SUROVINY NA 1 PORCIU

ŠTÍHLA TRILÓGIA
jednoduchý klasický recept

vhodný pre seniorov

Na zemiakové knedle:
cca 100 g menších zemiakov so
šupkou, varný typ A, B (nie skoré)
1 vajce alebo žĺtok
2 PL hladkej múky
soľ
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OBZERANCE - STRIASKA Z CIRCA

Zemiaky nakrájame na kocky a uvaríme. Kyslú kapustu
necháme odtiecť (premyjeme ak je príliš slaná alebo
prikyslá) a nakrájame. Na masti (prípadne na kúskoch
opraženej slaniny) udusíme kapustu a zmiešame s
uvarenými zemiakmi.

zemiaky
kyslá kapusta
bravčová masť
slanina (nemusí byť)
čierne korenie (nemusí byť)
soľ

POSTUP PRÍPRAVY

SUROVINY

jednoduchý klasický recept
vhodný pre seniorov
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1 cuketa
4 – 5 ks menších zemiakov
100 g špaldová múky
3 – 4 strúčiky cesnaku
1 menšia cibuľa
1 ČL soľ
100 g syr eidam (pokrájaný na malé kocky)
1 vajce
1 ČL majoránky
olej na vysmážanie 

CUKETOVÉ BIOPLACKY

Cuketu postrúhame na hrubšom strúhadle, zemiaky na
tenkom strúhadle, syr pokrájame na malé kocky, pridáme
vajce, soľ, majoránku, prípadne aj iné obľúbené bylinky či
korenie. Celú zmes poriadne premiešame premiešať.
Robíme malé placky a vysmážame ich na oleji. 

POSTUP PRÍPRAVY

SUROVINY

jednoduchý klasický recept
vhodný pre seniorov
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menšia cuketa (asi 300 g)
stredne veľká paradajka 
50 g mletého hovädzieho (10% tuku, v biokvalite sa dá
kúpiť v hypermarketoch či v malých mäsiarstvach)
50 g mletého morčacieho mäsa (horné stehno)
20 g eidamu 30 %
1 PL olivového oleja
štipka mletého čierneho korenia
oregano
soľ

Cuketu umyjeme, rozpolíme a posolíme. Necháme 10 min odstáť,
potom opláchneme a osušíme, vnútro vydlabeme a rozmixujeme.
Paradajky sparíme, ošúpeme, nakrájame na kocky a zmiešame s
dužinou cukety. Mleté mäso zmiešame s korením a zeleninovou
zmesou a naplníme ním vydlabanú cuketu. Potrieme olivovým
olejom a pečieme v predhriatej rúre asi 45 min na 160 stupňoch. V
posledných 10 min posypeme syrom a pečieme, kým sa na
povrchu vytvorí zlatá kôrka. Prílohou môžu byť zemiaky.

CUKETY PLNENÉ MLETÝM MÄSOM A
ZAPEKANÉ S PARADAJKAMI

 

POSTUP PRÍPRAVY

jednoduchý recept
vhodný pre seniorov

SUROVINY NA 1 PORCIU

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu ÚVZ SR (2021)



1 PL (20 g) červenej šošovice
1/2 HRN vody
1 PL oleja (olivový, repkový)
1 malá mrkva, najemno nastrúhaná
1 strúčik cesnaku 
štipka soli, čierneho korenia
1 PL mletých (posekaných) vlašských či lieskových
orechov 
štipka ligurčeka alebo petržlenu na dochutenie 

HRIANKY S NÁTIERKOU Z CERVENEJ
ŠOŠOVICE S ORECHMI

Zo šošovice a vody uvaríme hustú kašu (varíme asi 15 – 20
min). Do vychladenej hmoty vmiešame 1 PL oleja a mixujeme
do hladka. Pridáme jemne nastrúhanú mrkvu (alebo zeler),
orechy, cesnak a korenie. Na hriankach ozdobíme zelenými
bylinkami a listom ľadového šalátu.

POSTUP PRÍPRAVY

jednoduchý recept
vhodný pre seniorovSUROVINY NA 1 PORCIU

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu ÚVZ SR (2021)



1/4 lyžičky rastlinného oleja
1 lyžička cukru
30 ml jablkového octu
210 g najemno nakrájanej hlávkovej kapusty
75 g najemno nakrájanej červenej kapusty
1/2 nakrájanej zelenej papriky
1 stredne veľká strúhaná mrkva
1/4 lyžičky mletého čierneho korenia (nemusí byť)

KAPUSTOVÝ ŠALÁT

V mise zmiešajte bielu a červenú kapustu, papriku a mrkvu.
Zmiešajte cukor, ocot, olej (a čierne korenie) a tento dresing
nalejte na zeleninu. Dobre premiešajte. Pred podávaním
nechajte šalát dve hodiny odležať v chladničke.

POSTUP PRÍPRAVY

jednoduchý klasický recept
vhodný pre seniorov

SUROVINY
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1/2 šalátovej uhorky
1 menšia paradajka
1 malá zelená alebo biela paprika
1 ČL olivového oleja extra virgin
30 g balkánskeho syra
štipka soli

ŠOPSKÝ ŠALÁT

Zeleninu nakrájame na menšie kocky. Mierne posolíme,
pokvapkáme olejom a premiešame. Zeleninovú zmes
posypeme nastrúhaným alebo len rozdrobeným
balkánskym syrom.

POSTUP PRÍPRAVY

jednoduchý klasický recept
vhodný pre seniorovSUROVINY
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30 g Madelandu 30 % (alebo Leerdammeru light)
½ menšej červenej cibule
1 PL sterilizovaných šampiňónov nakrájaných na plátky
asi 80 g šalátu lollo bianco (svetlý kučeravý)
asi 80 g lollo rosso (červený kučeravý)
(oba šaláty možno nahradiť ľadovým alebo hlávkovým šalátom)
1 menšie jablko (100 g)
1 PL orechov (vlašských, kešu alebo lieskových)
1 ČL citrónovej šťavy
3 PL bieleho jogurtu (tradičný, bez smotanovej vrstvy)
pažítka nasekaná na drobno
biele korenie podľa chuti
soľ

SYROVÝ ŠALÁT S JABLKAMI

Syr nakrájame na kocky, cibuľu a pažítku posekáme na
drobno, šalát umyjeme a listy natrháme na hrubo. Syr,
cibuľu, pažítku, orechy, šampiňóny, jogurt a korenie
zmiešame a vylejeme na listy šalátu. Jablko pokrájame aj
so šupkou na tenké mesiačiky a obložíme nimi šalát.
Pokvapkáme citrónovou šťavou.

POSTUP PRÍPRAVY

jednoduchý svieži recept
vhodný pre seniorov

SUROVINY NA 1 PORCIU
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1 PL ľanového oleja
4 PL nízkotučného tvarohu
šťava z 1/2 pomaranča 
(ideálne celá rozmixovaná dužina z 1/2 pomaranča)
3 PL malín (možno použiť akékoľvek ovocie podľa chuti)
1 PL ľanových semienok (tesne pred konzumáciu môžeme
nadrobno nasekať alebo rozmixovať, prípadne ich
môžeme nechať nabobtnať v celku)

ŠLAHANÝ TVAROH S OVOCÍM A
LANOVÝMI SEMIENKAMI

Tvaroh a ľanový olej dobre premiešame, najlepšie do
hladka rozmixujeme (až sa obe zložky prestanú
oddeľovať). Vmiešame šťavu z pomaranča. Do hotovej
zmesi pridáme 1 PL mletých alebo nasekaných ľanových
semienok. Ozdobíme malinami alebo iným ovocím.

POSTUP PRÍPRAVY

jednoduchý svieži recept
vhodný pre seniorov

SUROVINY NA 1 PORCIU
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