Urška Repnik

Priprava

v nosečnosti

spletna
šola za
starše

Enostavne jedi,
ki jih lahko skuhaš
v nosečnosti,
jih zamrzneš in
poješ po porodu,
ko ni časa za
kuhanje.

Avtorica
Urška Repnik
Urška Repnik je svetovalka za dojenje in poporodna doula,
soustanoviteljica spletne šole za starše Veva in
predavateljica. Mamam pomaga pri težavah z dojenjem,
pri poporodnih čustvenih stanjih in pri gospodinjskih
opravilih.
Kontakt:
T. 051 224 345
urska@mamami.si
www.mamami.si
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Kokošja juha
Poišči kakšno staro kokoš, ki je živela na prostem
in jo kuhaj čim dlje, lahko tudi dan ali dva. Nekaj
ur pred koncem kuhanja lahko dodaš še korenje,
peteršilj, zeleno. Ohladi in zamrzni po porcijah.
Če ne ješ mesa, kuhaj zelenjavno osnovo.

Omaka za rižoto
Prepraži tebi okusno zelenjavo in meso, če ga ješ
(sicer pa lečo). Zalij z malo vode, paradižnikove
omake ali kokošje juhe, če ti je ostala, da narediš
omako. Ko je jed gotova, jo ohladi in zmrzni. Po
porodu si na vodi skuhaj riž, kvinojo ali ajdo in
samo vmešaj pripravljeno zmes. Riž bo spil
omako in nastala bo sočna in okusna rižota.

Omaka za testenine
Pripravi omako po svojem okusu, po porodu
skuhaš samo še testenine. To ni najbolj optimalen
obrok, ampak vedno ne moremo biti popolne.
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Polnjeni cmoki
Pripravi cmoke iz krompirjevega ali skutnega testa
(na Googlu je veliko receptov). Polniš jih lahko s
sadjem ali mesom (mleto meso, šunka…).
Priporočam ti, da vsakega posebej položiš na
pladenj in ga daš v zmrzovalnik. Ko cmočki
zmrznejo, jih poberi s pladnja in vse skupaj daj v
eno vrečko. Z zmrzovanjem na pladnju si dosegla,
da je zamrznjen vsak posebej, zato se ne držijo
skupaj, iz skrinje pa jih lahko nato vzameš toliko,
kot boš potrebovala.

Polnjena paprika / bučke
ali mesne kroglice.
Na podoben način, kot pripravimo zamrznjene
cmoke, lahko pripravimo tudi polnjene paprike ali
bučke ter mesne ali veganske kroglice. Maso
pripravimo iz mesa ali iz leče, riža in zelenjavo,
pripravimo kroglice ali polnimo izbrano zelenjavo.
Zmrzni jih na enak način kot cmoke, torej vsakega
posebej na pladnju, nato pa jih daj v vrečko.

Enolončnice
Uporabi sezonsko zelenjavo po želji. Na začetku
lahko prepražiš malo čebule, dodaš zelenjavo in vse
skupaj zaliješ. Začini s svojimi najljubšimi
začimbami. Najprej uporabi zelenjavo, ki potrebuje
za kuhanje več časa, nato postopoma dodajaj tisto,
ki se skuha hitreje. Razdeli na obroke in zamrzni v
plastičnih posodicah.
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Ovseni polpeti
Zmešaj kuhano lečo, kvinojo ali ﬁžol skupaj z ovsom
in naribano zelenjavo (denimo bučke ali korenje),
dodaj jajčko (namesto tega lahko uporabiš tudi
namočena chia semena) ter drobtine. Iz tako
pripravljene mase oblikuj polpete in jih zamrzni na
pladnju, nato pa jih spravi v zamrzovalno vrečko. Pri
pripravi obroka jih uporabi le toliko, kot jih
potrebuješ, in jih popraži na sezamovem olju ali
popeci v pečici. Zraven bo odlična začinjena omakica
iz svežega paradižnika.

Panirane ribe
ali meso
Ribe (ali meso) posuši s papirnato
brisačko, nasoli in pomokaj, nato jih
pomoči v jajčki in v drobtinah. Zamrzni
jih na pladnju po enakem postopku, kot je
opisan pri drugih receptih. Ob uporabi
popeci v pečici do zlatorumene barve.

Lazanja
Pripravi lazanjo po svojem najljubšem receptu.
Pripravi mesno ali zelenjavno osnovo, dodaj
lazanjine liste in potrosi s sirom, dodaj zelenjavo
po želji. Priporočljivo je pripraviti manjše kose v
aluminjastih posodicah za enkratno uporabo.
Speci v pečici.
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Listnati žepki
Prepraži zelenjavo (dodaš lahko tudi meso) in tako
pripravljeno osnovo ohladi. Kombiniraš lahko tudi
špinačo in sir. Listnato testo nareži na kvadrate, na
slabo polovico položi maso, prepogni z zgornjim
delom testa in ob robu pritiskaj z vilico, da žepke
neprodušno zapreš. Ko boš lačna, jih speci v pečici,
lahko jih proti koncu posuješ tudi s sirom. Zamrzuj
enako kot cmočke. Zraven se odlično poda solata.

Dober tek!
Ne pozabi! Mama naj po porodu dobro je, predvsem
pa počiva in dovolj pije. Vse ostalo lahko naredijo
drugi. Če ti kdo ponudi pomoč, jo sprejmi. Če nimaš
nikogar, lahko pokličeš mene.

Urška Repnik

URŠKA REPNIK SVETOVALKA ZA DOJENJE IN POPORODNA DOULA
Informacije in podpora:

051 224 345
www.mamami.si

Pomagamo reševati

nosečnost, porod
in dojenje

uvajanje hrane
in zdrava prehrana

zdravje in zdravo
življenje

vzgoja in
družinski odnosi

Spletna predavanja v udobju doma, kadarkoli vama ustreza.
Z odgovori na vprašanja in podporo predavateljev.
Zdaj imata možnost izbire.
www.veva.si

zdaj veva.
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