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Pravidelně cvič, správně jez, ale 
nezapomeň žít!



3

Výhody

• máte přehled o tom, co jíte,
• získáte představu o tom, kolik energie 

a živiny potraviny obsahují,
• naučíte se hledat vhodné zdroje živin 

(sacharidů, bílkovin, tuků, vlákniny),
• získáte představu o svých stravovacích 

chybách,
• sami se možná budete divit, kolik 

energie dodáte do těla drobným 
uždibováním,

• zapisování vám může pomoct jíst 
pravidelně a dostatečně a nedojídat se 
večer,

• člověk si také může dopřát sem tam 
něco dobrého (i když třeba ne tak 
zdravého) a mít kontrolu, kolik energie 
přijal a uzpůsobit tomu adekvátně 
zbytek svého jídelníčku.

Nevýhody

• příjem je v podstatě jen odhad 
(energetická hodnota potravin záleží na 
různých faktorech (zralost, míra uvaření, 
...), v restauraci lze jen odhadovat 
množství a složení jídel, ...),

• časová náročnost - někdy příprava jídla
zabere až dvakrát tolik času kvůli vážení a
propočítávání,

• nutné jídlo často dopředu plánovat,
• pokud se člověk soustředí jen na přijatou 

energii a poměr základních živin a 
nezohledňuje i jiné živiny (vitamíny, 
minerály), pak může jeho tělo strádat,

• v krajních případech může vidět jídlo jen 
"v číslech" a přestat vnímat, kdy má hlad 
a kdy tělo tolik jídla nepotřebuje.

Je tady den první. Jste zvědaví, co na vás následujících 21 dní čeká? Zaměříme se především na
jídelníček. Ale abyste nedostali pouze teoretické informace, čeká na vás v závěru každé lekce vždy
několik úkolů a otázek, které je potřeba splnit, popř. zodpovědět. Dnes se podíváme na to, jaké
jsou výhody a nevýhody zapisování si jídelníčku. Je to totiž snadný způsob, jak nalézt chyby, které
ve stravování děláte. Během dne je člověk obvykle tak zaměstnaný, že nemá příliš představu o
tom, kolik toho snědl a jí toho buď hodně a nebo naopak málo a často ho z tohoto důvodu pak
večer chytají chutě na sladké nebo slané.

www.zelenafazolka.cz
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Nyní máte zhruba představu, k čemu je zapisování jídelníčku užitečné a také to, na co je potřeba dát
si pozor. Obecně platí, že není vše potřeba zahánět do krajností. Pokud máte s hubnutím problém,
pak je dobré si tímto způsobem jídlo kontrolovat a zjistit dietní chyby a dávat například nějakou
dobu přednost přípravě jídla doma, kde si můžete vše zvážit. Po nějakém čase ale získáte odhad a
budete schopni lépe odhadovat porce v restauraci nebo se jednoduše řídit pocitem hladu a budete
si umět vybírat vhodná jídla a jejich množství.

K zapisování můžete používat dvě z následujících aplikací Kalorické tabulky a Myfitnesspal. Abych
vám ulehčila rozhodování, kterou z nich použít, sepsala jsem pro vás jejich klady a zápory. Obě
aplikace mají navíc i mobilní verzi, která však vyžaduje internetové připojení. Sama mobilní aplikaci
Kalorické tabulky využívám pravidelně a hodí se mi vždy, když jím někde venku. Vše zapíšu do
tabulek a nemusím se bát, že bych během dne zapomněla něco zadat.

• příjem živin a energie u jednotlivých 
chodů, 

• vložení vlastních potravin (i pomocí 
načtení čárového kódu – součástí mobilní 
aplikace),

• rozšířené vyhledávání podle kategorií.

Nevýhody

• rozličné hodnoty stejné potraviny,
• některé potraviny chybí,
• ne tak přehledná grafika,
• u mobilní aplikace chybí kopírování 

jídelníčku/chodu z vybraného dne,
• nemožnost analýzy jídelníčku za den,

Kalorické tabulky

www.zelenafazolka.cz

Kalorické tabulky mají nový design, a tak jsem vytvořila tutoriál, který by vám měl pomoct se v nové
verzi zorientovat:

www.youtube.com

Výhody

• v češtině,
• široká databáze potravin,
• rozdělení na snídani/oběd/dvě 

svačiny/druhou večeři,
• přehled o množství živin a energie u 

jednotlivých chodů,
• zadávání konkrétní hodnoty energie místo 

zadávání jednotlivých potravin,
• možnost ukládat si vlastní jídla,
• možnost uložení oblíbených potravin,
• možnost kopírování jídelníčku/chodu z 

vybraného dne,
• analýza průměrně přijatých živin za týden, 

měsíc, …, 

https://www.youtube.com/watch?v=PuU1ArW7dwk&t=194s
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 Založte si účet na kaloricketabulky.cz.

 Podívejte se na video, které vám pomůže zorientovat se v novém designu tabulek:

https://www.youtube.com/watch?v=PuU1ArW7dwk&t=1s

 Zapište si do nich (opravdu všechno) jídlo, které jste snědli během jednoho dne.

Výhody

• opravdu široká databáze potravin,
• seznam oblíbených jídel,
• ukládání receptů,
• při vyhledávání vidíte posledních několik 

zadaných a nejběžnější potravin,
• hezká „skleničková“ grafika přijatých 

tekutin,
• zadávání i jiných množství (hrnek, 

miska,…),
• obsah vitamínů v potravinách,
• zadávání konkrétní hodnoty energie místo 

zadávání jednotlivých potravin,
• vložení vlastních potravin (i pomocí 

načtení čárového kódu – součástí mobilní 
aplikace),

• při vyhledávání hned vidíte počet kJ na 
100g/ml,

• možnost kopírování jídla z jiných dnů, 
kopírování z/na konkrétní den,

• přidávání receptů podle URL.

Nevýhody

• v angličtině
• zdlouhavější zadávání potravin,
• základní rozdělení na 

snídaně/oběd/večeře/pouze jedna 
svačina,

• nemáte možnost přetahovat potraviny 
mezi chody,

• neumožňuje jednoduché vyhledání 
aktuálního dne,

• chybí podrobnější analýza jídelníčku, 
export jídelníčku, nastavení některých cílů 
(pouze u placené verze),

• ne tak hezká grafika,
• ne příliš přesně zpracování receptů z 

HTML stránky.

Myfitnesspall

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Máte zkušenosti s kaloricketabulky.cz nebo myfitnesspal.com?

 Chybí vám nějaké výhody nebo nevýhody? Nerozuměli jste něčemu, potřebujete 
přidat nějaké informace k této lekci?

OTÁZKY

www.zelenafazolka.cz

https://www.youtube.com/watch?v=PuU1ArW7dwk&t=1s
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Pro dnešek mám pro vás jeden ze základních pojmů, a to je bazální metabolismus. Hodnota
bazálního metabolismu hraje klíčovou roli v tom, kolik toho můžeme sníst. S vysokou hodnotou
bazálního metabolismu může člověk lidově sníst, na co přijde a být stále štíhlý jako laňka.
Pokud ale máte za sebou řadu pokusů s dietami, sedavé zaměstnání, nějaký ten rok navíc, příliš
se nehýbete a nedáváte svému tělu dostatek živin, pak jeho hodnota může být opravdu nízká a
vám se nemusí dařit tak snadno hubnout, jak byste si představovali. Co vlastně bazální
metabolismus je a jak ho můžete zjistit? O tom už víc v dnešní lekci.

Díky sledování jídelníčku můžete odhalit chyby, které se ve stravě dopouštíte. Jíte příliš mnoho
nebo naopak málo? Jak zjistíte, kolik byste měli jíst? Tak právě na to se dneska podíváme.

Bazální metabolismus je minimální hodnota energie, kterou musí tělo přijmout, aby mohlo
zajistit všechny životní funkce – dýchání, trávení, apod. Zjednodušeně je to energie, kterou
vaše tělo spotřebuje, pokud byste se celý den nehýbali a jen leželi.

Pokud jíte delší dobu pod hodnotu svého bazálního metabolismu, pak můžete:

• ztratit svalovou hmotu,
• zvýšit riziko jojo efektu při přechodu na normální jídelníček,
• mít sníženou funkci imunitního systému,

www.zelenafazolka.cz
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Pokud přijímáte nadbytečné množství energie (neplatí pro lidi s podváhou, kteří naopak musí
přijímat větší množství energie, než je jejich energetický výdej), pak můžete mít:

• zvýšené riziko nadváhy, obezity a s tím spojené problémy (přetížení pohybového aparátu
apod.),

• zvýšené riziko vzniku civilizačních chorob (cukrovka, rakovina, kardiovaskulární onemocnění),
• zvýšené riziko vysokého krevního cukru, tlaku a hladiny cholesterolu,
• sníženou funkci imunitního systému,
• pocit únavy, apod.

Dneska vás odkážu na článek na mém blogu Zelená fazolka, ve kterém se můžete dočíst, proč je
důležité nejíst pod svůj bazální metabolismus a jak si ho můžete zvýšit:

http://www.zelenafazolka.cz/l/bazalni-metabolismus-kolik-energie-telo-potrebuje/

V článku se můžete mimo jiné dočíst, jak změřit přesněji hodnotu svého bazálního metabolismu.
Asi nejlepším a nejpřesnější způsobem, jak tuto informaci zjistit jsou (mimo nepřímé
kalorimetrie) přístroje Bodystat nebo InBody:

http://www.nutrivita.cz/sluzby/mereni-inbody/

Pokud nemáte ale čas a dostatek financí, tak si tento údaj můžete vypočítat orientačně tady:

http://www.bazalnimetabolismus.cz/

• ukládat energii do (tukových) zásob,
• být podrážděni, mít nedostatek energie a pociťovat často únavu,
• mít zhoršenou kvalitu nehtů, zubů, vlasů a další funkce organizmu (srážení krve, hojení ran,

apod.).

 Zjistěte si nejbližší centrum (ordinaci nutričního terapeuta, fitness centrum,
kosmetický salón, apod.), kde vám můžou změřit bazální metabolismus.

 Zajděte si tuto hodnotu změřit nebo si tuto hodnotu aspoň zjistěte na výše uvedené
stránce.

 Zadejte potřebné informace do Kalorických tabulek.

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Nepochopili jste něco z dnešní lekce?

 Jíte více nebo méně, než byste měli?

OTÁZKY

www.zelenafazolka.cz

http://www.zelenafazolka.cz/
http://www.zelenafazolka.cz/l/bazalni-metabolismus-kolik-energie-telo-potrebuje/
http://www.nutrivita.cz/sluzby/mereni-inbody/
http://www.bazalnimetabolismus.cz/
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1. otázka

Obecně platí, že čím víc tuku a méně svalové hmoty člověk má, tím vyšší je jeho hodnota
bazálního metabolismu.

 Ano

 Ne

KVÍZ

2. otázka

Která dieta ti může pomoct se zvýšením bazálního metabolismu.

 Low-carb (dieta se sníženým množstvím sacharidů)

 High-fat (dieta se zvýšeným množství tuků)

 Dieta s dostatečným množstvím bílkovin

 Žádná

3. otázka

Který lidský orgán je zodpovědný nejvíce za bazální metabolismus?

 Srdce

 Játra

 Slinivka břišní

 Štítná žláza

4. otázka

Díky silovému tréninku si můžete zvýšit hodnotu bazálního metabolismu?

 Ano

 Ne

5. otázka

Jaké potraviny mohou zvýšit hodnotu bazálního metabolismu? (více správných odpovědí)

 Káva

 Tučný sýry

 Pikantní jídla

 Ovocné šťávy

www.zelenafazolka.cz
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Díky sledování jídelníčku můžete zjistit, jaké chyby děláte. Minule jsme si řekli o tom, kolik
energie tělo potřebuje minimálně přijmout a také jaká je zhruba hodnota energie, kterou byste
měli vzhledem k vaší postavě a denní aktivitě přijmout. Pokud nemáte hlad ani se nepřejídáte a
vaše energie se kolem této hodnoty přibližně pohybuje, možná je potřeba zaměřit se na to, z
jakých zdrojů tuto energii čerpáte. V dnešní lekci se proto zaměříme na to, jaký poměr bílkovin,
sacharidů a tuků byste měli ve vašem jídelníčku mít.

Dnes se podíváme obecně na to, jaký by měl být zhruba poměr bílkovin, sacharidů a tuků ve vaší
stravě a v následujících lekcích si pak řekneme, k čemu jsou tyto živiny důležité a z jakých zdrojů
je můžete čerpat tak, abyste sami věděli, jak tento poměr upravit. Tuto hodnotu máte v
kalorických tabulkách přednastavenou, ale můžete si ji samozřejmě upravit podle vašich potřeb.

Z 1 gramu každé ze základních živin se uvolňuje rozdílné množství energie.

• 1g bílkovin = 17kJ energie
• 1g sacharidů = 17kJ energie
• 1g tuků = 38kJ energie

Z tohoto důvodu je rozdílné, zda například sníte 150g smetanového nebo klasického bílého
jogurtu. Oba dva jogurty sice váží stejně, ale oba mají odlišné složení. Smetanový jogurt vám
dodá podstatně více energie než ten klasický bílý. Proto pokud se snažíte zredukovat přijatou
energii, pak raději volte ten klasický.

A tak možná nebudete muset měnit zcela váš jídelníček v případě, že budete chtít snížit jeho
energetickou hodnotu, ale možná bude stačit, když zvolíte lehčí variantu potravin.

www.zelenafazolka.cz
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Jaký by měl být tedy ten správný poměr živin?

Bílkoviny by měly tvořit asi 10-15% vašeho celkového energetického přijmu. V případě, že chcete
hubnout, můžete tento poměr zvýšit až na 20%. Bílkoviny se tráví delší dobu než sacharidy, a
proto vás můžou i v případě redukčního režimu zasytit. Podíl bílkovin může být stanoven také na
základě vaší tělesné hmotnosti. Uvádí se, že v závislosti na vašich cílech byste měli konzumovat
asi 0.8-1.2g bílkovin na 1kg vaší tělesné hmotnosti. Pokud se snažíte zpevnit svou postavu, pak
můžete navýšit bílkoviny až na 1.4-1.8g na 1kg vaší tělesné hmotnosti. Neměli byste však přijímat
více než 2g bílkovin na 1kg vaší tělesné hmotnosti.

Sacharidy jsou hlavním zdrojem energie pro náš organizmus. Zapomeňte na nízkosacharidové
diety, na paleo diety, tukožroucké diety, apod, které vám maximálně způsobí jojo-efekt a
zpomalení metabolismu. Projezte se k zdravé a pevné postavě bez pocitu únavy a podrážděnosti.
Sacharidy jsou důležité pro činnost mozku a svalů. Pokud vaše tělo nebude mít dostatek energie
ze sacharidů, pak nebudete mít ani energii na to vstát z gauče a začít cvičit. Sacharidy (především
ty složené) by měly tvořit asi 50-60% vašeho energetického přijmu.

Poslední základní složkou stravy jsou tuky. Z jedné z příštích lekcí si ukážeme, jaké tuky jsou
vhodné a jaké příliš nepřispívají našemu zdraví. Dnes si aspoň řekněme, že by měly tvořit asi 25%
vašeho denního příjmu. Ale ani se zdravými tuky byste to neměli přehánět. Jejich příjem by měl
být asi 0.8-1.2g na 1kg tělesné hmotnosti.

Podstatnou živinou v naší stravě je také vláknina. Příjem vlákniny byste měli udržovat každý den
na 30-35g. Samozřejmě nezapomínejte na pravidelný pitný režim, aby vláknina mohla v těle
odvádět svou funkci a také nezapomínejte na další živiny jako jsou vitamíny a minerály.

 Podívejte se na nastavení příjmu základních živin v Kalorických tabulkách.

 Pokud se vám nezdá příliš nastavení poměru živin, zkuste využít výpočet pomocí
vzorců na následující straně.

 Podívejte se, jak jste na tom s poměrem přijatých základních živin u svého aktuálního
jídelníčku.

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Napište mi, v čem se odlišuje váš jídelníček od nastavených hodnot živin?

 Máte problém s nastavením živin? Bylo vám něco nejasné?

OTÁZKY

www.zelenafazolka.cz
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Nastavení živin podle jejich vzájemného poměru

Jak už jsem v této kapitole zmínila, tak byste měli přijat energii během dne z 50-60% ze
sacharidů, 10-20% z bílkovin a 25% z tuků.

TUTORIÁL

www.zelenafazolka.cz

Sacharidy

• poměr – hodnota 50-60
• příjem – doporučený příjem od nutričního terapeuta nebo podle Kalorických tabulek
• průměrný_výdej – průměrný výdej během sportovních aktivit za týden (součet výdeje

při sportovních aktivitách během týdne děleno sedmi)

(poměr/100*(příjem + průměrný_výdej)) * 17 =  g sacharidů na den

Bílkoviny

• poměr – hodnota 10-20
• příjem – doporučený příjem od nutričního terapeuta nebo podle Kalorických tabulek
• průměrný_výdej – průměrný výdej během sportovních aktivit za týden

(poměr/100*(příjem + průměrný_výdej)) * 17 =  g bílkovin na den

Tuky

• příjem – doporučený příjem od nutričního terapeuta nebo podle Kalorických tabulek
• průměrný_výdej – průměrný výdej během sportovních aktivit za týden

(0.25*(příjem + průměrný_výdej)) * 38 =  g tuků na den

Nastavení živin podle hmotnosti

Jak už jsem v této kapitole zmínila, můžete poměr mezi jednotlivými živinami nastavit také
v závislosti na své hmotnosti. U tuků se uvádí koeficient 0.8-1.2 a u bílkovin 0.8-2 na kg
hmotnosti. Sacharidy si pak lze dopočítat podle zbývající hodnoty energie.

Jak postupovat?

• koeficient_tuku – hodnota 0.8-1.2
• koeficient_bílkovin – hodnota 0.8-2

(hmotnost*koeficient_tuku) =  g tuků na den

(hmotnost*koeficient_bílkovin) =  g bílkovin na den

((přijem+průměrný_výdej)-(g tuků na den*38)-(g bílkovin na den*17))/17 =  g sacharidů
na den
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V minulé lekci jsme se věnovali poměru mezi základními živinami vzhledem k přijaté energii.
Samozřejmě kromě základních živin bychom neměli zapomínat ani na dostatek vlákniny a
přijatých tekutin. V této kapitole se podíváme na první ze základních živin, a to bílkoviny.
Většina lidí v České republice nedostatkem bílkovin netrpí, ale nejen nedostatek, ale i nadbytek
bílkovin může být z dlouhodobého hlediska na škodu.

K čemu bílkoviny slouží?

• růst a obnova svalové hmoty, kostí, nehtů, vlasů, vnitřních orgánů a dalších orgánů,
• transport a ukládání živin, kyslíku a oxidu uhličitého,
• zajištění pohybu svalů,
• metabolické procesy,
• součásti imunitního systému.

www.zelenafazolka.cz
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Jaké bílkoviny vybírat?

• využívat rostlinné i živočišné zdroje bílkovin,
• dát pozor na vysoký obsah tuku a soli (upřednostňujte libové maso, mléčné výrobky s nižším

obsahem tuku (ale zase ne nízkotučné (až na výjimky)), sledujte obsah soli v uzeninách a
konzervovaných výrobcích),

• rovnoměrné rozložení bílkovin během dne, aby mohly být v těle správě využity.

Rostlinné zdroje bílkovin

• luštěniny (čočka, hrách, fazole, cizrna, …),
• mandle, sezamová semínka, mák a 

obiloviny,
• tofu, tempeh, klaso, seitan, robi,
• mléka a jogurty rostlinného původu.

Živočišné zdroje bílkovin

• maso,
• mléčné výrobky (dejte pozor na obsah 

tuku, cukru a soli),
• vejce.

Pokud by vás zajímaly podrobnější informace o bílkovinách, pak se určitě podívejte na článek
na mém blogu Zelená fazolka:

http://www.zelenafazolka.cz/l/zakladni-ziviny-bilkoviny-3-dil/

 Podívejte se na množství bílkovin ve vašem jídelníčku.

 Snižte/přidejte potřebné množství bílkovin do vašeho jídelníčku, pokud jich máte
nedostatek/nadbytek.

ÚKOLY

www.zelenafazolka.cz

http://www.zelenafazolka.cz/
http://www.zelenafazolka.cz/l/zakladni-ziviny-bilkoviny-3-dil/
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(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Jakým způsobem jste upravili poměr bílkovin ve vašem jídelníčku?

 Potřebujete poradit, jak snížit nebo zvýšit poměr bílkovin ve vašem jídelníčku? 
Napište mi.

OTÁZKY

KVÍZ

Spojte čárou potraviny a množství bílkovin, které v sobě 100g této potraviny obsahuje.

kuřecí prsa

sýr Eidam 30%

tofu

cizrna (vařená)

jogurt Holandia
brokolice (vařená)tvaroh měkký

23g

3.5g

27g
3.5g

12g

8g
13g

www.zelenafazolka.cz
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Předchozí lekce byla věnována bílkovinám. Dozvěděli jste se, v čem jsou pro organizmus důležité a
také z jakých zdrojů je můžete čerpat. Ať už jste vegetarián nebo vášnivý masožravec, můžete do
svého jídelníčku bílkoviny lehce přidat. Pokud je vaší snahou zhubnout nějaké to kilo, zpevnit
postavu a být zdravý, je zapotřebí rozlišovat různé zdroje bílkovin. Některé našemu tělu sice dodají
nezbytné bílkoviny, nicméně do sebe můžeme zároveň dostat i látky, které pro naše už tak
prospěšné nejsou nebo je jejich množství až příliš vysoké vzhledem k cílům, kterých chcete
dosáhnout. Proto se v této kapitole podíváme na to, na co si dát pozor při výběru zdrojů bílkovin
přímo v obchodě.

Maso a masné výrobky

Strava bohatá na živočišné bílkoviny je často spojená s vyšším množstvím tuků, které jsou zdrojem
"škodlivého" cholesterolu, což s sebou nese zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění.
Živočišné bílkoviny se v těle tráví pomaleji, ale jsou lépe vstřebatelné. Upřednostňujte:

• libové maso (hovězí, kuřecí, kuřecí, králičí),
• ryby a mořské plody,
• kvalitní šunku (s podílem >90% a obsahem soli <2.5g).

www.zelenafazolka.cz
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Červené maso je významným zdrojem železa a vitamínu B12, ale obsahuje vyšší podíl nasycených
tuků, které jsou spojovány s vyšším obsahem cholesterolu, proto byste to neměli s konzumací
velkého množství červeného masa přehánět a upřednostňovat v případě hovězího masa kýtu nebo
plec. Co se týká vepřového masa, tak upřednostňujte spíše kýtu nebo panenku.

Ryby jsou zdrojem omega-3 mastných kyselin. Ryby vybírejte nejlépe chlazené. Na našem stole by
se měly objevovat dvakrát týdně, ale to dodržuje podle mého názoru opravdu jen malá část lidí v
ČR. Ne pro všechny jsou chlazené ryby dostupné a pro některé ani finančně. Přijatelnou
alternativou jsou pak ryby konzervované nebo mražené. Dávejte pozor ale na kvalitu, ať si domů
místo rybího masa neodnese z 2/3 jen zmraženou vodu. U ryb konzervovaných raději volte ryby ve
vlastní šťávě a u těch mražených dávejte přednost před pangasiem raději pstruhovi, kaprovi,
lososovi nebo makrele.

Co se týká zvěřiny, tak ta má sice nižší obsah tuku, bohužel ale vyšší množství cholesterolu (70-
150mg/100g) než je ve vepřovém mase (40-60g/100g).

Vejce

Bílkoviny ve vejcích se nachází převážně v bílku. 10% bílku je tvořeno bílkovinami, zbytek je voda.
Žloutek je tvořen bílkovinami z 16%. Bílkoviny ve vejcích obsažené jsou však velmi dobře
stravitelné. Více si o vejcích řekneme v lekci o tucích.

Mléčné výrobky

U mléčných výrobcích je nutné dát si pozor především na množství tuku. O tom si opět řekneme až
v lekci o tucích. Nicméně kromě množství tuků sledujte také množství přidaných jednoduchých
cukrů (jogurty, tvarohy, kefíry). Volte raději bílé varianty, které si můžete sami dochutit ovocem a
přidat sladidlo (cukr, med, čekankový sirup) podle vlastního uvážení. Je také vhodnější dávat
přednost zakysaným výrobkům, které navíc obsahují i mikroorganizmy, které jsou prospěšné
trávicímu systému.

www.zelenafazolka.cz
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A když jsme už jsme u těch mléčných výrobků, pojďme si srovnat množství bílkovin v jednotlivých
výrobcích:

Rostlinné zdroje bílkovin

Kromě živočišných zdrojů existují samozřejmě i rostlinné zdroje bílkovin. Obecně bychom
měli kombinovat tyto zdroje v poměru 1:1. Z rostlinných zdrojů lidé obvykle konzumují luštěniny,
ať už jako samostatné jídlo, jako součást salátů, pomazánek, polévek nebo jako přílohu. Luštěniny
lze dlouhodobě skladovat, a tak je vhodné mít v případě potřeby vždy nějaké v záloze. Pokud
nechcete luštěniny zdlouhavě vařit, ale rádi byste je zařadili do svého jídelníčku, tak zkuste
například rostlinné pomazánky, které v sobě kromě luštěnin obsahují i rostlinné tuky, takže je lze
používat místo másla nebo žervé na pečivo.

Pokud byste chtěli vyzkoušet i jiný rostlinný zdroj bílkovin, pak se o nich můžete podrobněji dočíst
v mém článku na blogu Zelená fazolka:

http://www.zelenafazolka.cz/l/zakladni-ziviny-bilkoviny-3-dil/

Inspiraci k dnešnímu prvnímu úkolu můžete najít v mých receptech:

http://www.zelenafazolka.cz/obed/

Výrobek Bílkovin (g/100g) Tuků (g/100g)

jogurt Klasik 4.9 2.7

jogurt Hollandia 3.5 3.8

řecký jogurt 0% 10.0 0.2

řecký jogurt 5% 8.4 5.3

skyr bílý 12.0 0.3

tvaroh měkký 11.5 0.3

tvaroh tučný 9.0 9.0

sýr Eidam 30% 27.0 15.7

Hermelín Figura 21.0 17.0

Hermelín 18.0 28.0

tvarůžky 28.0 0.5

www.zelenafazolka.cz

http://www.zelenafazolka.cz/
http://www.zelenafazolka.cz/l/zakladni-ziviny-bilkoviny-3-dil/
http://www.zelenafazolka.cz/obed/
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 Připravte si jídlo z luštěnin nebo jiného rostlinného zdroje bílkovin (tofu, tempeh, ...).
Nebo si kupte hotový rostlinný výrobek (šmakoun, luštěninová pomazánka, ...)

 Kupte si chlazenou (popř. mraženou) rybu a připravte si z ní chutné jídlo.

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Máte problém s nastavením živin? Bylo vám něco nejasné? Máte nějaké další otázky, 
co se týká výběru vhodného zdroje bílkovin?

 Bylo vám z dnešní lekce všechno jasné a pochopitelné?

OTÁZKY

KŘÍŽOVKA

www.zelenafazolka.cz
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Aby vaše tělo správně fungovalo, abyste měli dostatek energie a mohli jste zvládat nejen denní
režim, ale také zařadit i nějaký sport, je potřeba, abyste ve vašem jídelníčku měli dostatek
složených sacharidů, které slouží jako primární zdroj energie. Jaký je rozdíl mezi jednoduchými a
složenými sacharidy a kde je najdete? O tom se dozvíte v této kapitole.

Především ženy ve snaze zhubnout vyřadí ze svého jídelníčku přílohy, pečivo a jí jen zeleninu.
Největší zákeřností je to, že tímto způsobem sice můžou rychle zhubnout, ale často se stává, že
pokud se pak vrátí k běžnému jídelníčku, pak je často čeká jojo-efekt a mohou nabrat dokonce víc,
než kolik zhubly. Proto před krátkodobými rychlými dietami dávejte přednost dlouhodobé rozumné
změně jídelníčku bez vyřazení příloh nebo pečiva, u kterého budete schopni vydržet po zbytek
svého života. Hubnout budete pozvolna a přitom budete mít dostatek energie i na sport.

Pokud ale máte nadbytek sacharidů ve vašem jídelníčku, pak je zapotřebí toto množství
zredukovat, případně si dát pozor, zda nejíte na úkor sacharidů málo bílkovin anebo tuků.

Základní dělení sacharidů je na složené (komplexní) a jednoduché (rychlé) sacharidy.

Jednoduché sacharidy

• při redukčním jídelníčku by neměl být podíl přijatých jednoduchých sacharidů víc než 10%
energetického příjmu (nicméně si nemyslím, že byste museli tuto hranici až tak striktně
dodržovat, navíc pokud je většina jednoduchých sacharidů brána z ovoce),

• rychlý zdroj energie po náročné fyzické činnosti,
• rychle zvyšuje nízkou hladinu cukru v krvi po spánku,
• nadbytečné množství se ukládá do tukových zásob,
• podílí se na tvorbě zubního kazu,
• vhodné jako součást snídaně a svačiny a po sportovní aktivitě,
• zdroje jednoduchých sacharidů:

• ovoce,
• med,
• hroznový cukr,
• slazené nápoje, mléčné výrobky,
• sladkosti, apod.

www.zelenafazolka.cz
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Složené sacharidy

• zdroj energie pro červené krvinky, mozek a svaly,
• podílí se na metabolismu v játrech,
• tělo je vstřebává pomaleji a díky tomu se z nich vytvořená energie využije efektivněji a

neukládá se do tukových zásob,
• pokud dodáváte složené sacharidy do těla průběžně během dne, nebude docházet k tak

výraznému kolísání hladiny cukru, nebude tolik unavení, podráždění a nervózní,
• u výběru zdrojů komplexních sacharidů si dávejte pozor na obsah vlákniny a glykemický

index,
• i když i bílé pečivo, knedlíky, či klasické těstoviny patří mezi zdroje složených sacharidů,

upřednostňujte raději celozrnné pečivo (z mouky žitné, ovesné, ječné, rýžové, pohankové či
sojové), nepražené müsli, pohanku, neloupanou rýži, obilné kaše, celozrnné těstoviny,
ovesné vločky, kuskus, bulgur, teff, jáhly, špaldu, luštěniny a zeleninu,

• vhodnou volbou nejsou ani překvapivě cornflakes či rýžové a jiné pufované chlebíčky, které
mají vysoký glykemický index a obvykle nižší obsah vlákniny než celozrnné výrobky, po
jejich konzumaci se totiž velmi brzy dostaví pocit hladu,

• k snídani si proto raději dopřejte nepražené müsli, obilnou kaši nebo celozrnné cereálie a
rýžové chlebíčky vyměňte za kvalitní celozrnné pečivo.

www.zelenafazolka.cz



21

Pokud byste se chtěli o sacharidech něco navíc, určitě si najděte čas a pročtete si článek na mém 
blogu Zelená fazolka:

http://www.zelenafazolka.cz/l/clanek-s-tipy-pro-upravu-textu5/

 Kolik procent vašeho energetického příjmu tvoří sacharidy?

 Kolik procent sacharidů ve vašem jídelníčku tvoří sacharidy jednoduché?

 Přidejte potřebné množství (složených) sacharidů, pokud jich máte nedostatek

 Snižte množství složených a jednoduchých sacharidů, pokud jich máte nadbytek.

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Potřebujete poradit, jak snížit, zvýšit poměr sacharidů ve vašem jídelníčku? Napište 
mi.

 Jakým způsobem jste upravili poměr sacharidů ve vašem jídelníčku?

OTÁZKY

KVÍZ

23g

7g

57g
13g

13g

15g

10g

Spojte čárou potraviny a množství cukru, které v sobě 100g této potravině obsahuje.

25g

www.zelenafazolka.cz
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V minulé kapitole jsme si řekli něco o sacharidech. Už byste měli být schopni rozeznat, z jakých
potravin můžete čerpat ty jednoduché sacharidy, které vám dodají rychle sacharidy a naopak ty
složené, které vám dodají energii po celý den. Dnes se zaměříme na to, na co dalšího bychom si
při nakupování sacharidů mohli dát pozor. Zdroje sacharidů může nést spoustu vlákniny,
minerálů a vitamínů, a tak by bylo škoda toho nevyužít.

Nejprve se zaměříme na sacharidy jednoduché a podíváme se na nejčastější otázky, které si
člověk při jejich nakupování klade. V první řadě je to volba sladidla.

Čím sladit?

Častou chybu, kterou dělají lidé, kteří se snaží žít zdravěji, je to, že nahrají bílý rafinovaný cukr za
med nebo hnědý, s tím, jak prospívají svému zdraví. Pokud ale sladíte příliš, pak vašemu
organizmu ani velké množství medu nebo hnědého cukru neprospěje. Proto dřív, než budete
hledat alternativy pro slazení, zaměřte se nejprve na to, abyste zredukovali množství
jednoduchých sacharidů ve svém jídelníčku.

Dále se pak můžete zaměřit na to, čím sladíte. Za nejvhodnější volbu pro slazení se v poslední
době považuje čekankový sirup, který obsahuje asi jen 5% cukru a má navíc nízký glykemický
index.

Pokud byste srovnali sladivost jednotlivých druhů jednoduchých sacharidů, pak by to vypadalo
následujícím způsobem - nejsladší je fruktóza, následována sacharózou, glukózou, maltózou a
laktózou.

Podívejte se na příjem jednoduchých cukrů ve vaší stravě a popřemýšlejte, zda se v něm
nevyskytují sladké nápoje, mléčné výrobky, zda příliš nesladíte a zda nejíte velké množství
sladkostí.

Co se týká sladkých nápojů, tak ty byste měli v případě snížení hmotnosti ze svého jídelníčku
raději zcela vyřadit. Samozřejmě, že jednou za čas si je můžete dát. Představují ale přeci jen
spíše zdroj prázdných kalorií a jednoduchých cukrů.

Co se týká slazených mléčných výrobků, pak zkuste volit spíše bílé varianty a přidejte do nich
raději lžičku kvalitní marmelády, med, čekankový sirup nebo čerstvé ovoce. Budete tak mít větší
kontrolu nad přijatými jednoduchými cukry a v případě ovoce přidáte do jídelníčku navíc i
vitamíny a vlákninu.

www.zelenafazolka.cz
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Co se týká koláčů, sladkých kaší, koktejlů, pak je raději nejprve ochuťte ovocem a pak přidejte
až v případě potřeby lžičku sladidla navíc.

A rada na závěr. Sladkost pokrmu můžete navíc podpořit i pomocí koření. Zkuste do jídla
přidat skořici nebo vanilku a uvidíte, že i po ubrání části cukru vám bude jídlo chutnat.

Obecně bychom měli přijímat energii z větší části ze složených sacharidů. Samozřejmě, že ty se
nachází i v klasickém chlebu, rohlících, těstovinách, kukuřičných lupíncích, pizze, hranolkách,
ale sami jistě tušíte, že určitě existují i vhodnější zdroje sacharidů, které jsou pro pravidelnou
konzumaci pro váš organizmus přínosnější jako např. celozrnný kuskus, pečivo, těstoviny,
ovesné vločky, quinoa, bulgur, pohanka, apod.

Jaké pečivo kupovat?

Téma pečivo je velmi častým tématem, co se týká zdravé stravy. Předtím než se začneme
zaobírat, který druh pečiva byste měli upřednostňovat, je dobré uvést si, jak pečivo
rozdělujeme:

• cereální – veškeré pečivo vyrobené z obilovin,

• vícezrnné – pečivo vyrobené z více druhů mouky (není však zaručeno, že je v něm obsažená
mouka celozrnná),

• celozrnné – pečivo obsahující 80% celozrnné mouky,

• grahamové – pečivo vyrobené ze směsi pšeničné a celozrnné mouky s vyšším obsahem
otrub (vnější obal zrn),

• rustikální – vyšší množství slunečnicových a dýňových zrn.

Co se týká pojmenování pečiva, tak se na prvním místě uvádí ta surovina, která je v pečivu
zastoupena z největší části. Což znamená, že chleba žitno-pšeničný, bude obsahovat více žita
nebo chleba pšenično-žitný.

www.zelenafazolka.cz
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Jaké další výrobky volit?

Dále se podíváme na snídani. Pokud ráno pravidelně jíte kukuřičné lupínky zalité mlékem a
myslíte si, že pro tělo děláte to nejlepší, co můžete, tak jste na omylu. Co se týká kukuřičných
lupínků a obecně i kukuřičných křehkých plátků, chlebíčků, křupek, pukanců, pak se zamyslete
nad tím, zda je ve svém jídelníčku skutečně potřebujete. Mají vysoký glykemický index, což
znamená, že po jejich konzumaci vám rychle vyletí hladina cukru v krvi nahoru a pak zas
spadne rychle dolů a vy budete mít tak po chvíli opět hlad. Navíc neobsahují potřebnou
vlákninu, která by vás zasytila. Pokud k nim zvolíte tvarohovou pomazánku, tvaroh, kvalitní
šunku nebo jinou potravinu s naopak nízkým glykemickým indexem, pak si je čas od času
můžete dát.

Pokud vás zajímá konkrétní srovnání, pak se můžete podívat na článek o Zdravém nezdravém 
stravování na mém blogu Zelená fazolka:

http://www.zelenafazolka.cz/l/zdrave-nezdrave-stravovani/

Živiny Rohlík tukový Celozrnný chleba Penam

Energetická hodnota 601kJ 395kJ

Bílkoviny 4,5g 2,75g

Sacharidy 27,5g 17,5g

Tuky 1,5g 0,5g

Vláknina 1g 4g

Při výběru pečiva dávejte přednost pečivu celozrnnému, které obsahuje největší podíl
vlákniny díky tomu, že je vyrobené z celých zrn. Takové pečivo vás zasytí na delší dobu a také
ho nebudete konzumovat díky jeho schopnosti zasytit v takovém množství jako klasické bílé
pečivo. Pomůže vám také ve vstřebávání živin a odvádění odpadních látek z těla. Celozrnné
pečivo obsahuje podstatně více minerálních látek než ostatní druhy pečiva. Pečivo grahamové
a rustikální je také vhodné a určitě vhodnější než pečivo bílé, nicméně nemá legislativně dán
tak vysoký podíl celozrnné mouky jako pečivo celozrnné, kde jí musí být min. 80%.

Pokud byste si například srovnali 1 bílý rohlík a plátek celozrnného chleba Penam, pak by to
vypadalo následujícím způsobem.

www.zelenafazolka.cz
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Je lepší dát přednost ovesným, špaldovým nebo pohankovým vločkám, nepraženému müsli a
(pseudo)obilovinám jako je pohanka, neloupaná rýže, kuskus, bulgur, quinoa, teff, jáhly nebo
špalda, z nichž si můžete připravit kaši, nákyp s ovocem nebo je volit jako přílohu k hlavnímu
jídlu.

Co se týká příloh, pak, pokud těmto potravinám příliš neholdujete anebo jsou pro vás příliš
drahé, tak si jistě vystačíte i s obyčejnými brambory, těstovinami nebo bílou rýží, jen do pokrmu
zkuste zapojit více zeleniny, která vám dodá potřebnou vlákninu a díky zelenině nebudete
například potřebovat ani takové množství přílohy, na jaké jste zvyklí. Výborná je například rýže
smíchaná s vařenou zeleninou (celerem, hráškem, dýní, apod.), těstoviny můžete zase smíchat s
větším množství špenátu a brambory v kaši z části nahradit celerem, mrkví nebo si můžete
připravit pyré z červené řepy, mrkve nebo dýně. A nezapomínejte také na luštěniny. Ty jsou
skvělým zdrojem jak sacharidů, tak bílkovin a navíc jsou dostupné každému. Další inspiraci
můžete najít v některém z mých receptů:

http://www.zelenafazolka.cz/obed/

 Kupte si celozrnné pečivo a zkuste ho zařadit do svého jídelníčku.

 Připravte si na oběd nebo večeři jídlo s kvalitní přílohou. Zkuste si připravit nějakou
zajímavou pseudoobilovinu (celozrnný kuskus, quinou, bulgur) nebo klasickou přílohu
s přidáním zeleniny

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Máte nějaké další otázky, co se týká výběru vhodného zdroje sacharidů?

 Bylo vám z dnešní lekce všechno jasné a pochopitelné?

OTÁZKY

www.zelenafazolka.cz

http://www.zelenafazolka.cz/obed/
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OSMISMĚRKA
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Tuky jsou pro některé lidi strašákem, pro jiné nedílná součást jídelníčku, díky které jim jídlo
více chutná. Ať už máte rádi šlehačku, brambůrky, ořechy nebo avokádo, nebo se naopak tuků
zatím bojíte, dnes se dozvíte užitečné informace, které vám objasní, jaké tuky jsou pro naše
tělo užitečné a jaké byste do jídelníčku neměli zařazovat tak často. Tuky jsou stejně jako
sacharidy a bílkoviny zdrojem energie pro naše tělo. Jaký další vliv mají na naše tělo? O tom už
více v dnešní lekci.

K čemu tuky slouží?

• zdrojem energie,
• tvoří stavební složku buněk,
• zajišťují mechanickou i tepelnou ochranu organismu,
• umožňují vstřebávání vitamínů (A, E, D nebo K),
• přispívají ke správné činnosti nervové soustavy a
• uplatňují se při tvorbě hormonů.

Jaké tuky rozlišujeme?

Tuky obsažené ve stravě jsou označovány jako triglyceridy. Obsahují jednu molekulu glycerolu a tři
mastné kyseliny. Tuky jsou pak podle těchto kyselin v nich obsažených děleny na nasycené,
nenasycené a trans-nenasycené.

Nasycené mastné kyseliny

Zdrojem nasycených mastných kyselin jsou především potraviny živočišného původu (vyjma
rybího tuku):

• máslo, sádlo,
• slanina, uzeniny,
• tučné mléčné výrobky,
• paštiky,
• tučné maso,
• ale také rostlinného původu - palmový, kokosový olej.

www.zelenafazolka.cz
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Tuky obsahující nasycené mastné kyseliny zvyšují hladinu zdraví škodlivého LDL cholesterolu v
krvi. Naopak způsobují snížení hladiny prospěšného HDL cholesterolu v krvi. To vede k zvýšení
rizika srdečně-cévního onemocnění.

Transmastné kyseliny

Transmastné kyseliny se přírodně v nepatrném množství nachází v mléčném tuku a čerstvém
masu. Tyto transmastné kyseliny nejsou tak nebezpečné jako ty, které jsou vyráběny procesem
hydrogenace (ztužování) z levných rostlinných olejů (slunečnicový, sójový či řepkový). Proto si
hlídejte, aby váš denní příjem transmastných kyselin nebyl vyšší než 2.5 g. Průmyslově
vyráběné transmastné kyseliny najdete:

• v některých druzích sladkého pečiva a zákusků,
• pokrmech rychlého občerstvení,
• levných cukrovinkách,
• náhražkách čokolády,
• polevách,
• sójových a ovesných nápojích (obvykle považovány za zdravou náhražku kravského mléka)

apod.

Otázkou jsou také margaríny, které v minulosti obsahovaly velké množství ztužených
rostlinných tuků. V dnešní době se již vyrábí moderním postupem (interesterifikace), díky
kterému dochází ke vzniku jen stopy transmastných kyselin. Z tohoto důvodu lze doporučit
konzumaci margarínů jako součást zdravého životního stylu.

Nenasycené mastné kyseliny

Nenasycené mastné kyseliny jsou tělu nejvíce prospěšné, jelikož snižují hladinu zdraví
škodlivého LDL cholesterolu a naopak zvyšují hladinu toho zdraví prospěšného (HDL). Mají
pozitivní vliv na činnost imunitního, srdečně-cévního systému a také mozku. Dále snižují riziko
vzniku depresí a dodávají energii. Hlavním zdrojem jsou především:

• olivový, lněný, slunečnicový a řepkový olej,
• ořechy a semínka,
• olivy,
• olejnatá semena,
• avokádo,
• ryby (makrela, losos, tuňák, či pstruh).

www.zelenafazolka.cz
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I zde platí všeho s mírou. Pokud budete přijímat tuků nadbytek, bude se vám ukládat v těle do
zásob a při jejich konzumaci si nejen "obalíte nervy", ale i vaší postavu. Není však nutné se tuků
bát a striktně je vynechávat z jídelníčku. Nedostatek nenasycených tuků může být na škodu. Řada
vitamínů (A, E, D nebo K) se vstřebává právě díky esenciálním mastným kyselinám obsažených v
tucích, proto je vhodné zalít salát pár lžičkami olivového oleje apod.

 Podívejte se na množství tuků ve vašem jídelníčku. Podívejte se, jaký poměr tvoří
tuky nasycené, nenasycené a transmastné kyseliny

 Snižte/přidejte potřebné množství tuků do vašeho jídelníčku, pokud jich máte
nedostatek/nadbytek

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Jakým způsobem jste upravili poměr jednotlivých druhů tuků ve vašem jídelníčku?

 Potřebujete poradit, jak snížit, zvýšit poměr tuků ve vašem jídelníčku? Napište mi.

OTÁZKY

KVÍZ

7g

13g

40g

11g

29g

Spojte čárou potraviny a množství nenasycených mastných kyselin, které v sobě 100g této
potravině obsahuje.

20g

www.zelenafazolka.cz
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Díky minulé kapitole už víte, jaké typy tuků rozlišujeme a jaký vliv na náš organizmus mají. V této
kapitole se zaměříme na to, jaké výrobky volit s ohledem na procento a druh tuku, které obsahují.
Budete se možná divit, že zdánlivé zdravé potraviny můžou obsahovat "nezdravé" tuky a naopak
že není vždy nejvhodnější volbou sáhnout po výrobku s nejnižším procentem tuku.

Maso

• volte libové maso (hovězí, kuřecí, ryby, zvěřinu), dávejte pozor na kvalitu a čerstvost,
• při výběru šunky dbejte na obsah soli <2.5g a podíl masa > 90%,

Jogurty

• jogurty: volte jogurty s 0.5-3% tuku na 100g,
• protože jogurty s méně než 0.5 g tuku:

• neobsahují zpravidla vitamín A, který je vázán na tuk,
• mohou být zahuštěny škrobem, čímž obsahuje vyšší množství sacharidů než jeho

klasická obdoba.

• vhodnou volbou je například řecký jogurt nebo skyr, které mají nízký obsah tuku a naopak
obsahují více bílkovin než klasický bílý jogurt,

• pokud vás zajímají další informace o jogurtech, podívejte se na článek na mém blogu:
www.zelenafazolka.cz/jogurty

Sýry

• sýry hrají u většiny lidí klíčovou roli, jelikož průměrný Čech zkonzumuje během týdne
poměrně velké množství sýrů a navíc často nedává pozor na to, kolik procent tuku je v něm
obsaženo,

• sýry: volte sýry do 30% tuku v sušině na 100g,
• vhodné druhy: cottage, tvarůžky, Hermelín Figura, Mozzarella light, Madelant Fitness, tvrdé

sýry kolem 20-30%.

Tvaroh

• tvaroh: nízkotučný nebo měkký, v případě redukční diety lze bez problémů volit i
odtučněné tvarohy, které mají pod < 5% tuku,

www.zelenafazolka.cz
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Vhodné zdroje nenasycených mastných kyselin

Pokud máte zdravý tuků (nasycených mastných kyselin) ve své stravě nedostatek, pak při
nákupu určitě sáhněte po těchto potravinách:

• avokádo,
• ořechy (mandle, kešu, vlašské, arašídy - volte nesolené), ořechová másla,
• olivový, řepkový olej,
• olivy,
• semínka (slunečnicová, dýňová, chia),
• celozrnných výrobcích,
• ryby.

Je lepší margarín nebo máslo?

Už v předešlé kapitole jsem zmiňovala, že obsah transmastných kyselin u většiny dnešních
margarínů je nepatrný (Rama, Flora). Z tohoto důvodu se nemusíte bát si ho v rozumné míře
(tenká vrstva) namazat na chleba nebo přidat (lžičku) do bramborové kaše. Klasické máslo je
především zdrojem živočišných tuků, které obsahují nasycené mastné kyseliny. Obsah
transmastných kyselin se obvykle pohybuje do 2%. Máslo je však zdrojem velkého množství
cholesterolu (250 mg/100 g), proto je vhodné ho v kuchyni příliš nepoužívat.

www.zelenafazolka.cz

• rozdíl mezi procentem tuku je o něco výraznější než v případě jogurtů a mléka a navíc mi
přijdou odtučněný a měkký tvaroh chuťově relativně srovnatelné,

• tvarohy jsou navíc skvělým zdrojem bílkovin (obsahují 3x více bílkovin než jogurty).

Mléko

• mléko a zakysané výrobky: do 1.5% tuku na 100ml/g,
• stejně jako v případě jogurtů není potřeba volit odtučněné mléko, protože procentní rozdíl

není tak významný a navíc obsahují menší množství vitamínů rozpustných v tucích (A nebo
D),

• pokud je to možné volte zakysané výrobky obsahující mikroorganizmy, které vám pomůžou
zlepšit střevní mikroflóru, trávení a posílit imunitní systém.

Vejce

• vejce: 3-4 ks za týden.
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Co se týká pomazánkových másel, tak ty jsou vyráběny ze smetany a obsahují sice menší, ale
přeci jen jisté množství nasycených mastných kyselin a transmastných kyselin. Upřednostňujte
tak raději kvalitní margaríny popř. lehčí verze krémových sýrů (Lučina Linie nebo Gervais
LightLife) nebo rostlinné pomazánky.

Na čem je nejvhodnější smažit a jaké oleje volit?

Na začátku je potřeba zmínit, že smažení není pro naše zdraví vhodnou úpravou jídla, ať už
budete smažit na jakémkoliv tuku. Upřednostňujte restování na menším množství kvalitního
tuku (rafinovaný olivový olej, rýžový nebo řepkový olej), který předem zahřejete, aby se do
potravin vsáklo co nejmenší množství tuku. Sádlo je opět zdrojem především nasycených
mastných kyselin, proto bychom ho stejně jako máslo pro tepelnou úpravu používat neměli. Do
salátů je vhodné používat za studena lisované oleje (extra panenský olivový, lněný nebo řepkový
olej).

Jak moc je zdravý kokosový olej?

Co se týká olivového oleje, tak u něj je poměr prospěšných nenasycených mastných kyselin k
nasyceným (laurová, kristová a palmitová) výrazně ve prospěch těch nasycených, které tvoří až
70%. Proto, ať už jsou kokosovému oleji připisovány jakékoliv pozitivní účinky na zdraví, neměli
byste zapomínat, že množství "škodlivých" nasycených kyselin jednoznačně převažuje.

Pokud vás zajímají podrobnější informace, co se týká tuků, pak je můžete najít například v mém
článku na blogu Zelená fazolka:

http://www.zelenafazolka.cz/l/jednoduchy-clanek5/

 Zkuste se podívat na obsah tuků v jednotlivých mléčných výrobcích, které běžně
používáte.

 Nakupte si do zásoby zdroje zdravých tuků, abyste je měli po ruce a alternativy k
výrobkům, které běžně jíte, ale obsahují méně nasycených mastných kyselin.

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Máte nějaké další otázky, co se týká výběru vhodného zdroje tuků?

 Bylo vám z dnešní lekce všechno jasné a pochopitelné?

OTÁZKY

www.zelenafazolka.cz
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Minulé kapitoly byly věnovány spíše teoretičtější stránce zdravého stravování. V této si naopak
ukážeme praktický příklad. Vzala jsem jídelníček jedné 40leté paní, na kterém bych vám ráda
ukázala, jakým způsobem by ho mohla změnit, aby se cítila lépe a mohla pozvolna hubnout.
Ukážeme si, že pouhou změnou poměru živin v jídelníčku a zvolením vhodnějších alternativ
potravin může vylepšit své stravování. Je pravda, že každý se potýká s jinými problémy se svým
jídelníčkem, a proto bude vašim dnešním úkolem vymyslet alternativu k potravinám, které vy
sami jíte. A pokud si nebudete vědět rady, pak mi napište!

Vezměme si 40letou paní, která pracuje v kanceláři. Každé ráno vstane, rychle se nasnídá, na
oběd chodí na meníčko do restaurace nebo si z domu vezme zbytek jídla z víkendu a večer se
spokojí s nějakou studenou večeří. Jídlo nikdy moc neřešila, ale má nějaké to kilo navíc, takže
se rozhodla s tím něco dělat. Začala sportovat. Chodí s kamarádkou jednou týdně na jógu,
jednou týdny na TRX a o víkendu chodí na výlety nebo aspoň hodinovou procházku.

• Věk: 40 let
• Váha: 75kg
• Výška: 168cm
• Aktivita: 1x týdně jóga, 1x týdně TRX, 1x týdně procházka (výlet)

Jak je tedy s ní vypadá?

Její BMI je podle bazalnikalkulačka 25.3, což představuje nadváhu. BMI je pouze orientační
hodnota. Záleží také na stavbě těla a jiných faktorech.

Její bazální metabolismus podle bazalnimetabolismus.cz je 5 625kJ.

Podle Kaloricketabulky.cz by měla jíst 5 000kJ. Výdej při sportovní aktivitě paní během celého
týdne je zhruba 4 652kJ. Paní může v dny cvičení navýšit svůj příjem o spálenou energii
sportovní aktivitou nebo energii spálenou za celý týden rozprostřít do celého týdny, což
znamená, že by v tomto případě jedla každý den o 664kJ navíc. Kalorickétabulky.cz nastavují
příjem při hubnutí o 2 000kJ nižší než je přijatá energie člověka, nicméně paní nikam nespěchá
a chce hubnout pozvolna, proto jí snížíme příjem o 1 500kJ.

Takže ještě jednou:

• bazální metabolismus: 5 625kJ
• sedavé zaměstnání: 1 125kJ
• sportovní aktivita (4 652kJ/7): 664kJ

• deficit pro hubnutí: - 1 500kJ
• celkový denní příjem: 5 914kJ

www.zelenafazolka.cz
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Je nutné mít na paměti, že každé tělo je jiné, a proto je tato hodnota orientační. Z tohoto
důvodu necháme paní udržovat tento příjem 2-3 týdny a uvidíme. Pokud se bude váha
zvyšovat, pak je dobré příjem snížit o 100kJ a počkat 2 týdny, jak bude tělo reagovat. Nikdy by
však příjem neměl klesnout pod hodnotu jejího bazálního metabolismu, což je 5 625kJ.
Naopak pokud díky pravidelnému sportování bude mít dostatečně rychlý metabolismus a tělo
bude dobře reagovat, pak může postupně přidávat 100kJ za týden, aby nehladověla a hubla
hezky pozvolna. Takže ještě jednou, spočítat si můžete jakkoliv cokoliv, ale uvidíte sami v praxi,
kolik vaše tělo skutečně potřebuje.

Další částí je nastavení základních živin. Na základě tabulky z kapitoly # DEN 3: Poměr
základních živin by měla mít zhruba následující poměr základních živin:

• sacharidy: 168g
• bílkoviny: 70g
• tuky: 49g
• vláknina: 28g

Takto vypadá její aktuální jídelníček:

www.zelenafazolka.cz
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Paní se ráno rychle nasnídá a dá si kávu s lžičkou cukru (káva
má 0kJ, takže jsem jí ani nezadávala). Odpoledne si dá v práci
něco sladkého. Jinak nic nejí. Na oběd jde na menu do
restaurace, kde si objedná, na co má zrovna chuť. Po obědě si
dá kávu s lžičkou cukru. Odpolední svačinu obvykle řeší
jogurtem, aby do sebe dostala něco zdravého. Večer si pak
namaže housku máslem a přidá dvě kolečka šunkového
salámu. Večer u televize obvykle ještě něco zakousne, a to
buď tyčinky nebo brambůrky.

Jak je vidět, paní se prozatím o svůj jídelníček příliš nezajímala
a jedla převážně to, co měla po ruce nebo na co měla chuť.
Její příjem je tak oproti tomu, co by měla jíst, o 50% vyšší.
Bílkovin by klidně mohla jíst víc. Na druhou stranu sacharidů
má 25% víc a tuků dokonce o 150%. Pokud se ale podíváme
na příjem vlákniny, vidíme, že té v jídelníčku opravdu moc
není.

Co tedy změnit?

Co tedy paní poradit, aby svůj jídelníček nemusela až tak
razantně změnit, ale přitom změnila přijatou energii a
upravila poměr jednotlivých živin? Ráno bych zvolila mléko
polotučné, které v sobě nemá tolik tuku, přidala bych nějaké
ovoce a lupínky bych vyměnila aspoň za ty celozrnné.

Místo dopolední Zlatých sušenek bych zvolila raději nějakou
celozrnnou sušenku nebo müsli tyčinku bez polevy.

Na oběd si samozřejmě není potřeba vždy vařit jídlo doma.
Stačí si v okolí práce najít takovou restauraci, kde vaří polévku
- nejlépe nezahuštěnou, bez smetany, jako např. vývar,
zeleninovou nebo česnekovou bez sýra a smažených krutónů
jako v tomto případě a vybrali si hlavní jídlo, které neobsahuje
smažené nebo smetanové jídlo.

Odpoledne je lepší místo slazeného smetanového jogurtu
zvolit raději klasický bílý, a pokud vám zbydou nějaké cukry a
energie navíc, pak můžete přidat ještě kus ovoce nebo lžičku
kvalitní marmelády.

Na večeři bych zvolila rozhodně celozrnné pečivo, které paní
zasytí více než bílá houska. Zvolila bych raději Ramu než
klasické máslo, které obsahuje nasycené mastné kyseliny a
doplnila kvalitní šunku s kusem zeleniny, abychom do
jídelníčku přidali více vlákniny.

www.zelenafazolka.cz
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Jak tedy jídelníček může vypadat?

I když bychom mohli přidat určitě ještě více vlákniny a chipsů se paní u TV musí bohužel
vzdát, základní živiny i přijatá energie byly splněny na 100%.

www.zelenafazolka.cz
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 Projděte si svůj jídelníček a zkuste si vyhledat zdravější alternativy k jídlům, které
obvykle jíte.

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Bylo vám z dnešní lekce něco nesrozumitelné nebo nejasné?

 Nenašli jste alternativy ke svým potravinám/jídlům? Napište mi.

OTÁZKY

www.zelenafazolka.cz

hranolky

pečené brambory

smetanový jogurt řecký jogurt

cornflakes

nepražené müsli
bílý rohlík celozrnný rohlík

kupovaný dresink domácí jogurtový 
dresink

Spoj čárou potravinu s její zdravější alternativou.

KVÍZ
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Základní potraviny

Základem zdravého životního stylu, ať už se chcete stravovat rychle a levně nebo máte
dostatek financí a času, jsou základní potraviny. Jak se říká, člověk má mít na talíři potraviny,
které umí pojmenovat vaše babička (jak říká Tony Horton). Tento tip přinese užitek především
vaší peněžence. Vybrala jsem pro vás seznam základních potravin, které obvykle tolik nestojí a
zároveň z nich můžete složit opravu zdravý a vyvážený jídelníček:

• ovoce: sezónní zelenina (viz níže) - jablka, hrušky, meruňky, banány, pomeranče,
mandarinky, broskve, nektarinky, švestky (dle sezóny),

• zelenina: levnější bývá zpravidla přes celý rok kořenová zelenina - brambory, mrkev, celer,
brokolice, dále pak v sezóně okurky, saláty, rajčata, meloun, paprika, ředkvičky, zelí,
kedlubny,

• maso: kuřecí (nejlépe celé kuře) a krůtí maso, tuňák ve vlastní šťávě, případně dražší
mražené (popř. čerstvé) ryby, libové hovězí a vepřové maso, kvalitní (minimálně výběrová)
šunka,

• mléčné výrobky: mléko, cottage, bílé jogurty, tvaroh, zakysané výrobky (kefír, acidofilní
mléko), sýry do 30% tuku, tvarůžky, žervé,

• řepkový olej,

• vejce,

• ovesné vločky,

• slunečnicová semínka, sušené ovoce (pozor na obsah cukru), případně ořechy (ale ty bývají
často dost drahé),

• luštěniny (čočka, fazole, hrách, cizrna),

Často se setkávám s názorem, že je pro spoustu lidí velmi těžké stravovat se zdravě a přitom
nestrávit s přípravou jídla příliš mnoho času. Navíc ne všichni bydlí ve městě, kde seženou
potraviny ze zdravé výživy, všechny druhy zeleniny, ovoce a jiných výrobků a navíc mnoho lidí
má omezený rozpočet. Neříkám, že je vždy možné stravovat se dle všech pravidel zdravého
životního stylu a možná ani ne všechny tipy, které vám v této kapitole dám, budou pro všechny
realizovatelné, nicméně jsem se snažila sepsat několik tipů na to, jak se stravovat zdravě a
přitom rychle s použitím základních potravin.

www.zelenafazolka.cz
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Sezónní potraviny a konzervování

Nic vám samozřejmě nebrání koupit si v zimě krabičku čerstvých malin za 80Kč, nicméně
pokud chcete ušetřit finance, pak vám právě sezónní potraviny můžou pomoct. Kupujte
zeleninu a ovoce, které jsou právě v sezónně. V létě kupujete melouny, saláty, okurky,
rajčata, paprika a jiné sezónní druhy zeleniny a ovoce. V zimě se spokojte s kořenovou
zeleninou, ze které si můžete připravit např. pyré, polévky, přimíchat jí do příloh nebo jí
zapéct. Využívat můžete i vlastní (nebo sousedovu) zahrádku, pokud jí vlastníte nebo
navštěvovat farmářské trhy. Než abyste kupovali každý týden čerstvé bylinky, můžete si
pěstovat vlastní (klidně i v paneláku za oknem). Dalším způsobem, jak využít sezónních
surovin, je zamrazit si je do zásoby nebo si z nich připravit kompoty, džemy nebo si je
naložit.

Plánování

Základem je plánování. Pokud chcete ušetřit a zbytečně neutrácet, pak si vždy připravte
seznam věcí, které potřebujete nakoupit. Nenakupujte to, co vám padne jen tak pod ruku
(balíček brambůrků, smetanové jogurty v akci, sladké nápoje, ....). Kupujte takové množství
potravin, které víte, že sníte. Zkuste co nejvíce omezit množství potravin, které se zkazí nebo
projdou datem spotřeby a vy je budete muset vyhodit. Zkuste si promyslet, co spotřebujete a
podle toho nakupujte.

• rýže, (celozrnné) těstoviny, kroupy, případně o něco dražší kuskus, bulgur, quinoa, pohanka,
rýžové nudle, jáhly,

• pečivo (nejlépe celozrnné, ale pokud nemůžete příliš utrácet volte nejlépe (kváskový) žitno-
pšeničný chleba), ale např. celozrnný chleba Penam vám vydrží poměrně dlouho, protože ho
nebudete k zasycení potřebovat tolik, takže se vám vyplatí nebo si můžete připravit pečivo
sami doma,

• koření.

www.zelenafazolka.cz
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Svačiny

• koláče, pomazánky (můžete doplnit pečivo, nebo kusy zeleniny a použít jako dip),

• domácí müsli tyčinky a sušenky,

• šlehaný tvarohový krém (tvaroh s jogurtem a medem nebo vanilkovým cukrem) nebo
pudink z podmáslí (recept: https://www.zelenafazolka.cz/l/pudink-z-podmasli/),

• raw kuličky (dávejte pozor na obsah cukru ze sušeného ovoce a tuku z ořechů).

Oběd

• zapečené těstoviny, těstovinový salát se zeleninou a krůtím/kuřecím masem, sýrem,
vajíčkem, tuňákem,

• kuřecí/krůtí roláda se špenátem, žampiony, zeleninou (celer, mrkev, dýně), mozzarellou
Light a rajčaty, sušenými švestkami, bylinkami (stačí zabalit a dát na 25 minut vařit, recept:
https://www.zelenafazolka.cz/l/kureci-rolada-s-pistaciemi/),

• karbanátky (masové, luštěninové),
• kuskus, quinoa, bulgur - jako salát, příloha nebo zapečené,

Dále si můžete připravovat svačiny, obědy i večeře na několik dní dopředu. Ušetříte tím čas i
peníze. Připravte si kuřecí rizoto se zeleninou, roládu na několik dní, domácí pomazánku, salát
nebo koláč. Přípravu si plánujte třeba na víkend, kdy máte více času a připravené jídlo můžete
pak jen ohřát nebo si ho připravit do krabičky do práce. Pokud vám zbude polévka nebo jídlo
navíc, které se dá zmrazit, tak ho můžete uložit do zásoby do mrazáku a kdykoliv ho
vytáhnout. Samozřejmě vždy k jídlu můžete přidat čerstvé ovoce nebo zeleninu.

Příklady jídel, které si můžete připravit do zásoby:

Snídaně

• granola (zapečné vločky s ovocem, semínky nebo ořechy),

• pomazánky (tvarohová, vajíčková, tuňáková luštěninová, zeleninové - brokolicová, mrkvová,
z červené řepy, lilková, ..),

• domácí müsli (smíchejte si vločky (různé druhy), semínka, ořechy a sušené ovoce podle
vlastní chuti).

www.zelenafazolka.cz

https://www.zelenafazolka.cz/l/pudink-z-podmasli/
https://www.zelenafazolka.cz/l/kureci-rolada-s-pistaciemi/


42

• masové (tofu, sójo, tempeh) směsi se zeleninou,

• luštěninové polévky a kaše,

• pečené kuře (celé vám vydrží několik dní, je levné a navíc ho můžete použít do salátu, s
různou přílohou, do pomazánky, polévky nebo rizota),

• zeleninové placičky nebo pizza (květáková, brokolicová apod.), můžete doplnit sýr,
alternativu masa, kvalitní šunku nebo podávat jako přílohu,

• plněná zelenina (žampiony, cuketa, brambory, ...),

• zapečené kuřecí/krůtí maso se zeleninou (maso, koření a zeleninu zabalte do alobalu a
nechte péct v troubě),

• husté polévky, které můžete podávat jako hlavní chod (luštěninové, zeleninové s masem,
vejcem...), nezapomeňte na dostatek bílkovin.

Jak ušetřit čas?

Předešlé rady byly spíše zaměřené na vaši peněženku. Pokud ale příliš neřešíte, kolik za
potraviny zaplatíte, ale nechcete v kuchyni strávit příliš mnoho času, pak vám možná pomůžou
(kromě těch zmíněných výše) následující rady, které by vám mohly ušetřit čas:

Snídaně

• overnight oats, kaše z mikrovlnky - vločky smíchejte s mlékem (popř. půl na půl s vodou),
přidejte špetku skořice a nechte přes noc v lednici, ráno můžete ohřát v mikrovlnce, přidat
ovoce, sušené ovoce, ořechy, semínka, lžičku medu nebo sirupu,

• vločky s jogurtem, ovocem, semínky nebo ořechy (můžete je také nechat přes noc uležet),

• smoothie, smoothie bowl - do mixéru dejte ovoce/zeleninu, mléko/jogurt/kefír, vločky,
případně chia nebo jiná semínka a vše rozmixujte, ozdobte zbytkem surovin,

• obložené pečivo s kvalitní šunkou, sýrem, pomazánkou se zeleninou,

• mugcake (hrníčkové "koláče" připravované v mikrovlnce),

• míchaná vajíčka s pečivem a zeleninou,

• celozrnné pečivo s tvarohem, oříškovým máslem, banánem a medem,

• kuskus nasladko (ovoce, sušené ovoce, ořechy, semínka, lžička medu) s tvarohovým
krémem.

www.zelenafazolka.cz
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Příklad levného, zdravého a rychlého jídelníčku

• Snídaně: ovesné vločky, mléko, skořice, jablko, rozinky, slunečnicová semínka,

• Svačina: bílý jogurt, pomeranč,

• Oběd: kuřecí roláda s bylinkami s pyré z brambor a mrkve,

• Svačina: kefírový koktejl s banánem,

• Večeře: celozrnný chleba s tuňákovou pomazánkou (tuňák, žervé, cibule) a paprikou.

Svačina

• ovoce,
• směs sušeného ovoce a ořechů (vždy po ruce),
• mléčný koktejl nebo smoothie (stačí vše rozmixovat, nalít do láhve a můžete jít),
• cottage, tuňák ve vlastní šťávě, tvarohová svačinka Milko, Hermelín Figura, balení

vysokoprocentní šunky (pokud si potraviny zapisujete do tabulky, celé balení u těchto
potravin nemusíte vážit),

• vysokoprocentní čokoláda (na zahnání chutě),
• müsli tyčinka bez polevy (Corny Linea, Fit Fruit), celozrnné sušenky (Rej),
• bílý jogurt, řecký jogurt nebo skyr (vysoké množství bílkovin), kefírové nebo acidofilní mléko

Kunín (300g).

Oběd

• většinu tipů jsem už zmínila výše,
• najděte si v okolí práce restauraci nebo bistro, které nabízí meníčka bez smetanových

omáček, smažených jídel, tučného masa a smetanových polévek,
• pokud spěcháte pak před kupovanou bagetou raději upřednostněte rychlou návštěvu

supermarketu, kde si kupte celozrnné pečivo, kvalitní šunku, případně žervé a kus zeleninu
nebo ovoce.

 Sepište si, jaké vychytávky ze seznamu byste mohli sami využít. Mějte tento seznam
po ruce, ať ho při přípravě jídla nemusíte hledat!

 Sestavte si na zítra jídelníček a zkuste zapojit dnešní tipy (pokud chcete jíst levněji
nebo ušetřit čas)

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Napadají vás jiné vychytávky na rychlé nebo levné vaření a přípravu jídla?

 S čím máte vy samy problémy při přípravě? Jak vařit rychle nebo levně a s čím 
konkrétně? Napište mi!

OTÁZKY

www.zelenafazolka.cz
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RECEPTY

Brokolicová pizza

Suroviny

• 340g brokolice
• 2 bílky
• 40g jemných vloček
• 80g mozzarelly light
• 150g sekaných rajčat
• 1 stroužek česneku
• italské bylinky (tymián, rozmarýn, bazalka)
• trochu oleje
• sůl, pepř

Postup

Nasekejte důkladně brokolici v sekáčku na hrubost zrnek rýže (cca 15minut). V hrnci
nechte vařit vodu. Když dojde k varu, odstavte ji a vhoďte do ní brokolicovou rýži. Přikryjte
poklicí a nechte asi 5 minut odstát. Vymačkejte z ní veškerou vodu a přimíchejte do ní
bílky, mouku, sůl a bylinky.

Na plech dejte pečící papír a potřete ho lehce olejem. Naneste brokolicové těstíčko a
rozetřete ho do tloušťky asi 1 cm. Korpus pečte v troubě předehřáté na 220°C asi 15
minut.

Rajčata nakrájejte a smíchejte se zbytkem rajčatové šťávy. Přidejte prolisovaný česnek a
bylinky. Omáčkou potřete upečený korpus, přidejte plátky mozzarelly a nechte péct
dalších 8 minut, dokud nebude sýr rozpečený.

Tipy

• Místo sekáčku můžete brokolici nastrouhat na struhadle.
• Vločky můžete nahradit celozrnnou, pohankovou moukou nebo přidat nastrouhaný sýr.
• Brokolici můžete přecedit pomocí cedníku, nebo zabalit do utěrky. Díky ní brokolici lépe

přecedíte.
• Pokud je na vás omáčka příliš kyselá, přidejte trochu cukru.
• Na pizzu můžete dát jakoukoliv oblohu podle vaší chuti.
• Hotovou pizzu můžete posypat lístky bazalky.
• Pizza je velmi křehká. Pokud chcete, můžete z těsta vytvořit dvě menší, aby se vám lépe

přemísťovaly.
• Místo dvou bílků lze použít jedno vejce a jeden bílek.
• Brokolice je bohatá na vitamíny C, E, B a provitamín A a D. Je nabitá také minerálními

látkami - železem, vápníkem, draslíkem a hořčíkem. Pomáhá tak v boji proti
chudokrevnosti, podporuje činnost svalů, srdce a nervů a působí preventivně proti
stárnutí, rakovině, zavodnění a vysokému krevnímu tlaku. Vláknina v brokolici
podporuje trávení, snižuje cholesterol v krvi a působí preventivně proti vážných
střevním onemocněním.
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• Energetická hodnota: 2 187 kJ
• Počet porcí: 1

Smoothiebowl s dýní a vlašskými ořechy

Suroviny

• 110g máslové dýně
• 100g banánu
• 20g jemných vloček s vlákninou
• 70g mrkve
• 150g bílého jogurtu
• 10g vlašských ořechů
• 3 lžičky citronové šťávy
• špetku skořice
• špetka soli
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Postup
Vločky zalijte vroucí vodou a nechte nabobtnat. V osolené vodě uvařte dýni a část mrkve
(nějakou nechejte na ozdobu). Do dózy dejte dýni, mrkev, část banánu, vločky, skořici,
citronovou šťávu a jogurt a vše rozmixujte.

Smoothie nalijte do mísy a ozdobte zbytkem banánu, nastrouhané mrkve a ořechy.

Tipy

• Místo jogurtu můžete do ovocné směsi přidat dva bílky nebo proteinový prášek a
zapéct smoothie bowl v mikrovlnné troubě, abyste získali krásně nadýchané suflé.

• Pokud je na vás smoothie příliš kyselé, můžete dosladit podle chuti např. čekankovým
nebo rýžovým sirupem nebo medem nebo nemusíte používat citronovou šťávu.

• Můžete použít jogurt klasický bílý, řecký nebo rostlinného původu. Alternativou k
jogurtu je mléko.

• Vlašské ořechy můžete nahradit jinými nebo přidat místo nich oříškové máslo.

• Banány by měly být součástí vašeho jídelníčku kvůli obsahu draslíku, hořčíku, železa,
vitamínu B a serotoninu. Tyto látky podporují činnost mozku, svalové a nervové
soustavy, působí na zlepšení nálady a pomáhají při menstruačních problémech. Banány
jsou navíc zdrojem rozpustné i nerozpustné vlákniny, která snižuje hladinu lipidů a
cholesterolu a pomáhá při trávení.

• Ve vlašských ořechách najdete především zdravé tuky, tedy omega-3 mastné kyseliny,
které podporují cévní systém a snižují krevní tlak. Dále obsahují vitamíny řady E a B,
hořčík nebo zinek. Ořechy působí pozitivně na nervovou soustavu, snižují stres, zlepšují
koncentraci a paměť a mají vliv také na migrénu, krvetvorbu, srdeční činnost a kvalitu
zubů, nehtů a pokožky.

• Mrkev je bohatým zdrojem vlákniny zvané pektin, která pomáhá upravovat trávení.
Váže na sebe také tuky a cholesterol. Díky pravidelné konzumaci mrkve se zlepší váš
imunitní systém, ale také činnost jater, nadledvinek, cévního systému nebo ledvin.
Najdete v ní i celou řadu vitamínů, a to především těch rozpustných v tucích, jako je
vitamín A nebo K a také minerální látky (selen, draslík, fosfor, hořčík, vápník).

• Energetická hodnota: 1 738 kJ
• Počet porcí: 1
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Další recepty najdete na mých stránkách:
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Dnes se zaměříme na téma, které se dotkne asi každé, kdo se snaží o redukci hmotnosti. Vývoj
vaší hmotnosti nikdy nebude přímá křivka dolů, ale stejně jako vývoj cen na burze může střídavě
klesat a stoupat. V dnešní lekci se tedy podíváme na to, jaká kritéria byste měli v případě
zlepšení sledovat a co dělat, když hubnutí zastaví. Motivaci setrvat si musí každý najít sám,
nicméně vám můžu dát pár rad, díky kterým byste mohli motivaci v sobě najít a nevzdávat se.

Jak sledovat zlepšení?

Nejprve bych chtěla zmínit, jakým způsobem můžete sledovat změnu své postavy v procesu
redukce váhy. Naprostá většina lidí bere jako vodítko svého zlepšení svou hmotnost. Pokud se
vážíte, pak je nejlepší samozřejmě vážit se ráno ihned poté, co vstanete. Pokud se chcete vážit,
pak je také směrodatnější porovnávat průměrnou váhu v rámci týdne než srovnávat výkyv
hmotnosti mezi jednotlivými dny. Ale občas váha není směrodatným měřítkem. Proto místo
stoupání třikrát denně na váhu, vezměte do ruky raději metr a měřte se. Kde se měřit? Hlavní
rozměry najdete na následujícím obrázku.

Na váhu i vaše rozměry může mít vliv mnoho aspektů, a tak se nelekněte, pokud jeden den se
pohne váha nebo rozměr (především pasu) směrem nahoru. Takže váhu klidně schovejte do
skříně, pokud vás příliš stresuje a soustřeďte se na ztracené centimetry nebo na pocit v oblečení,
které běžně nosíte.
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Dalším měřítkem v porovnávání zlepšení je pohled do zrcadla, ale to je čistě subjektivní věc.
Někdy nás pohled do zrcadla potěší a vidíme, jak se nám některé části v průběhu času zmenšují
a zpevňují, ale na druhou stranu znám spoustu lidí, kteří prostě uvidí v zrcadle něco úplně
jiného než ostatní. Člověk se často soustředí na partie těla, které ještě nejsou dokonalé, klade si
vysoké cíle a je stále zklamaný, že nevypadá tak, jak by si představoval. Pro ně mám
jednoduchou radu. Pokud se při každém pohledu do zrcadla (případně na ručičku na váze)
trápíte, že vaše zlepšení není takové, jak byste si přáli, pak se do něj nedívejte (a váhu
schovejte). Snažte se neprohlížet (schovejte váhu), jezte vyváženě, cvičte a třeba jednou za
měsíc zkontrolujte, jak se vaše tělo změnilo. Čím delší interval mezi jednotlivými měřeními
bude, tím větší výsledky budete moct pozorovat a třeba díky tomu získáte víc motivace, než
kdybyste každý den sledovali, jak vypadáte a kolik vážíme a sledovali jen změnu ze dne na den.

Uvědomte si ale především, že:

Někdy se může totiž stát, že ztrácíte centimetry, ale váha se na chvíli zastaví. Co je příčinou?
Může to být například to, že se vám zpevňuje postava a nabýváte svalovou hmotu. Svalová
hmota je těžší než tuk, a tak můžete být právě ve fázi, kdy nabíráte trochu svalové hmoty (a
můžete zároveň ztrácet tuk), což se neprojeví sice na vaší hmotnosti, ale na centimetry.

A proto se hlavně nestresujte, pokud se váha nějakou dobu nepohne. Zkuste si v hlavě
zrekapitulovat, čeho všechno jste doposud dosáhli, kolik času a energie jste tomu obětovali a
především si věřte. Pokud budete pokračovat a nezačnete do sebe ládovat nezdravé jídlo nebo
neskončíte s pohybem, tak vlastně nezahodíte vše, co jste pro sebe doposud udělali. Vykašlete
se na čísla, je to jen a jen o vás. Pokud si budete věřit, pak toho dříve nebo později dosáhnete.
Užívejte si změny, ať už je sebemenší. Lepší je hubnout pomalu a postupně než se roky trápit
dietami, hladověním a přejídáním. A pokud si jednou za čas uděláte volnější den, pak věřte, že:
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Třeba si jen vaše tělo chce po měsíci pravidelné stravy a pohybu odpočinout, tak ho
poslechněte, odpočiňte si, dejte si něco dobrého a pokračujte zase dál - hlavně bez výčitek.

Co může stát za stagnací váhy

Samozřejmě, že nejsem odborník a nevyjmenuji vám všechny možné důvody, které můžou za
stagnací nebo výkyvem vaší hmotnosti stát, ale možná, že v následujícím seznamu najdete
něco, co vám vnukne podnět, abyste ve svém denním režimu něco změnili.

• Pitný režim

Může se stát, že i když dodržujete vyvážený jídelníček, pravidelně se hýbete a
odpočíváte, pak stejně se čas od času váha zastaví a nechce se hnout. Cítíte se pořád
plní a nafouklí? Může to být tím, že nedostatečně pijete. Díky vodě můžete pomoct
správnému využití vlákniny (které vám podpoří trávení) a také předejít zavodnění.

• Nedostatek vlákniny

V minulých kapitolách jsme se soustředili na příjem především základních živin jako jsou
sacharidy, bílkoviny a tuky. Nicméně i vláknina hraje ve stravě důležitou roli. Pokud
dodržujete správný poměr živin, pak se zamyslete nad tím, zda ve vaší stravě nechybí
vláknina. Díky ní se budou do těla lépe vstřebávat živiny a naopak také odvádět z těla
odpadní látky. Vláknina pomáhá zlepšovat trávení a díky ní se budete cítit nasycení po
delší dobu, takže vás např. nebude trápit ukrutný pocit hladu.

• Výkyvy způsobené cyklem

Tento bod se samozřejmě týká jen žen. Jde o to, že v průběhu cyklu vám může
hmotnost přirozeně kolísat. Proto je lepší srovnávat průměrnou váhu v rámci týdne
nebo měsíce, než porovnávat hmotnost mezi jednotlivými dny, protože zrovna nemusí
být ten správný den a vy můžete být např. zavodněné. Hold přírodě člověk neporučí.

• Nedostatek spánku a odpočinku

Člověk si myslí, že pro své tělo dělá maximum. Dodržuje všechno podle tabulek, cvičí a
výsledky se občas nedostavují. Třeba to je vše jen ve vaší hlavě. Zkuste se občas zastavit
a podívat se na svůj život s odstupem. Nestresujete se zbytečně úpornou snahou
zhubnout? Zkuste zvolnit. Cvičte to, co vás opravdu baví. Pokud občas nebudete chtít,
tak prostě poslechněte své tělo a odpočiňte si a naopak, pokud budete mít dostatek sil,
tak si přidejte o nějakou minutu tréninku navíc. Zkuste poslouchat své tělo a využít na
maximum, pokud cítíte, že máte dostatek energie.

Spíte dostatečně? Spousta studií ukazuje, že pokud člověk dostatečně nespí, tak nemá
dostatek energie a snaží se jí dohánět pomocí rychlých cukrů, které mu jí krátkodobě
poskytnou. Zkuste raději dostatečně spát, než abyste pak únavu a nedostatek energie
během dne kompenzovali kávou, kolou nebo sladkým.
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Nový impulz

Pokud cvičíte a jíte vyváženě po dlouhou dobu, může se vám stát, že se váha zastaví.
Tělo si na daný režim zvykne a přizpůsobí se. Dejte mu nový impulz. Změňte například
druh cvičení. Najděte si novou sportovní aktivitu. Naplánujte si na víkend výlet, výjezd
na běžkách nebo si u běhu zaběhněte rovinku svižnějším tempem. Co se týká
stravování, tak zkuste třeba ve dny, kdy cvičíte přidat trochu jídla navíc, a naopak ve dny,
kdy necvičíte, jíst trochu odlehčenější jídelníček. Zpestřete si jídelníček tak, abyste každý
den nejedli úplně to samé. Zkuste si držet poměr bílkovin, tuků a sacharidů a energie
průměrně v týdnu, ale měňte ho v rámci jednotlivých dnů, tak aby se tělo muselo
trochu přizpůsobit.

Co dělat, když dostane člověk chuť nebo má hlad?

Teď nemluvím o klasickém hladu nebo chuti, kterou člověk dostane, ale o nepřekonatelné chuti
dát si něco sladkého a sníst toho spoustu.

Za prvé je dobré se podívat na svůj jídelníček. Všechny hodnoty si můžete spočítat, ale pokud je
nebudete dodržovat - budete mít např. nedostatek sacharidů nebo tuků, pak se vám může
stát, že přijdete večer domů a budete mít nepřekonatelnou chuť dát si něco sladkého nebo
slaného po večeři. Pokud budete mít jídelníček vyvážený, pak by k takovým situacím nemělo
pravidelně docházet.

Pokud se zdravým stravováním začínáte, jste zvyklí si neustále něco uždibovat, mlsat a máte to
stále na očích, pak mám pro vás jednoduchou radu. Vezměte všechny sladkosti a slanosti a
dejte je do krabice, kterou si dejte na poličku někde vysoko nebo do skříně, kam běžně
nechodíte. Pokud nemáte tyto věci stále na očích, pak nebudete stále přemýšlet o tom, zda si je
dát nebo ne.

www.zelenafazolka.cz



52

A pokud si opravdu budete chtít něco dát, pak než se k nim skutečně dostanete, tak budete mít
dostatek času si rozmyslet, jestli je opravdu musíte mít, kolik toho opravdu chcete sníst a jestli
nemáte po ruce raději blíže jablko, které si jen umyjete, než abyste si brali židli a museli šplhat
pro čokoládovou tyčinku. Neříkám, že si ji nemůžete dát, jen je dobré vědět, že si ji nemusíte
dát každý den, ale až tehdy, kdy na ní budete mít opravdu chuť a ne jen ze zvyku nebo z
důvodu, že se nudíte a zrovna jste kolem ní prošli.

Nekupujte to, co nechcete jíst. První krok k tomu, abyste do sebe bezmyšlenkovitě neládovali
velké množství nezdravého jídla je to, že si je nebudete kupovat. Samozřejmě, že většina z nás
nežijeme sami, a ostatní nebudeme chtít omezovat (proto zkuste zrealizovat aspoň ten
předešlý odstavec), ale pokud omezíte nebo aspoň sami pro sebe nebudete kupovat jídlo, které
nechcete jíst, pak ho doma prostě nebudete mít a když vás přepadnou chutě, tak si doma určitě
najdete nějakou zdravější alternativu.

No stress. Samozřejmě pokud vás chuť přepadne, tak si vezměte kousek toho, na co máte chuť.
Jak jsem už v jedné z předešlých kapitolách říkala, zdravý životní styl není o tom jíst 100%
zdravě. To pro většinu z nás není dlouhodobě udržitelné. Je lepší dodržovat, že 80-90% stravy
tvoří zdravé potraviny a 10-20% ty, na které máte zrovna chuť. Proto jsem nebyla například až
tak striktní u příjmu jednoduchých cukrů. Samozřejmě, že vaše tělo vám nepoděkuje, pokud ho
budete od rána do večera zásobovat bonbony a oplatkami, když si ale k dopolední kávě
dopřejete jednu sušenku a zbytek dne budete jíst vyváženě, pak by se nemělo stát, že byste
díky této sušence nebo jedné lžičce cukru v kávě přibrali 10kg.

Pokud máte poměr živin nastavený správně, pak je lepší si denně dopřát kousek něčeho, co
máte rádi, než abyste si to upírali a pak o víkendu celý den strávili jedením nezdravých jídel
(„Vždyť jste přece celý týden jedli ukázkově."). Nejsem zastánce tzv. "cheat days" z toho
důvodu, že si myslím, že ten den toho člověk spořádá více, než by obvykle snědl. Je podle mě
lepší si vzít část sacharidů a tuků raději z jedné sušenky nebo kousku koláče denně, tak aby se
vám to vešlo do poměru živin, než dodržovat to, aby všechny živiny byly brány ze zdravých
zdrojů a pak byl povolen jeden den v týdnu, kdy se můžete bezmyšlenkovitě přejídat. Vše je
dobré držet v jisté rovnováze a především: Poslouchejte své vlastní tělo.
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 Zkuste se zamyslet nad tím, zda hodnoty živin skutečně dodržujete, nestresujete se,
dostatečně spíte, pijete a nebo ne

 Pokud najdete chybu ve vašem denním režimu, zkuste se zamyslet nad tím, jak byste
to mohli změnit (PET láhev vody na stole, nastavovat si budíček 8hod od té doby, co
jdete spát, dodržovat poměr živin, apod).

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Stalo se vám, že se vám váha nebo zlepšení zastavilo a nevíte, co s tím? Napište mi.

 Máte jiné problémy s dodržování zdravého životního stylu? Napište mi také!

OTÁZKY

www.zelenafazolka.cz

21 VÝZVA

Zkuste se při snaze o zpevnění vlastní postavy nebo zhubnutí také zajímat více o své
vlastní pocity a najít si čas i sami pro sebe. K tomu jsem pro vás připravila 21denní výzvu.
Pokud chcete, můžete jí, kdykoliv budete mít potřebu, absolvovat.
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Výběr restaurace

Jak tedy vybírat jídlo v restauraci, abychom nepřibrali? Prvním krokem k úspěchu je výběr
restaurace. Pokud se jdete najíst v poledne, pak není nic jednoduššího než si před odchodem
projít seznam restaurací v okolí (např. pomocí Zomato nebo Menicka.cz) a zvolit si pro vás
přijatelnou variantu.

Co se týká indických a čínských restaurací, tak budete mít výběr o dost složitější než v případě
italské, japonské, vietnamské nebo vegetariánské restaurace. V italské si můžete dát lehčí
úpravu kuřecího masa nebo těstoviny bez smetanové omáčky. Dávejte si ale pozor na množství
olivového oleje a opečenou slaninu dejte také raději stranou. V japonské si můžete dát sushi,
které je plné sacharidů, bílkovin a zdravých tuků. Ve vietnamské zvolte například nesmažené
jarní závitky nebo polévku pho bo.

Co se týká klasických českých restaurací, pak je vhodnější volit například vegetariánské, kde si
snadno zvolíte lehčí jídlo, dále pak bistra, která nabízí často čerstvé a kvalitní pokrmy a dále pak
už záleží na nabídce jednotlivých restaurací.

Výběr jídla

Pokud se budete prodírat nabídkou jídla, které restaurace nabízí, pak je vhodnější vyhýbat se
všem jídlům obsahující smetanu (smetanové omáčky, krémové polévky, apod.), smaženým
jídlům (řízek, hranolky, cibulové kroužky, smažené taštičky, smažené nudle apod.) a tučné jídlo
(hamburgery, slanina, vepřové maso, sýrové omáčky, zapečená jídla s bešamelem a sýrem,
apod.). Neznamená to, že byste měli zůstat jen u salátu s kuřecím masem bez zálivky.

Co se týká příloh, tak volte jednoduché přílohy, jako je rýže, vařené brambory, kuskus,
těstoviny, (nesmažené) nudle, pečivo apod. Příliš bych si nedávala smažené nudle, rýži,
bramborovou kaši, pečené brambory nebo hranolky.

I když je samozřejmě vhodné si v případě redukce hmotnosti vařit a připravovat jídlo doma,
abyste věděli, jaké má složení, není to pro všechny možné. Většina z nás se stravuje v kantýně, v
restauraci nebo bistru, a tak jsem si pro vás připravila několik tipů, díky kterým by mohl být
výběr jídla venku pro vás jednodušší. Pokud jdete samozřejmě jednou za měsíc do restaurace,
pak nemusíte až tolik řešit, co si dáte. Jak už jsem včera zmiňovala, tak díky jednomu
vydatnějšímu jídlu za měsíc nepřiberete. Pokud se ale stravujete venku častěji, pak je dobré být
ve výběru jídel trochu rozvážnější.
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Co se týká masa, tak vybírejte restované, vařené nebo grilované maso, nejlépe kuřecí, krůtí,
králičí, ryby, libové vepřové a hovězí. Případně pak různé alternativy masa (tofu, tempef,
apod.).

Například z tohoto jídelního lístku: http://www.u3opic.cz/jidelni-listek/ bych si zvolila:

• silný hovězí vývar,

• steak z kuřecího prsíčka na lůžku teplého salátku ze zelené čočky, sušených rajčat, šalotky a
pečeného česneku,

• jemně pikantní mexické fazole s tomaty, grilovaným uzeným tofu, papričkami jalapeño a
česnekem, čerstvý chléb (vegan),

• případně pak steak z vepřové svíčkové, kuřecích prsou nebo hovězího masa s vařeným
bramborem/pečivem a míchaným zeleninovým salátem.

Z tohoto menu bych SI NEVYBRALA:

• kachní stehno, svíčkovou pečeni, konfitovaný vepřový bok,

• těstoviny a rizota (obsahují smetanu),

• restovaná středomořská zelenina na extra panenském oleji, ochucená čerstvými
provensálskými bylinkami, podávaná s česnekovým dipem a pečenou sýrovou tortillou
(obsahuje zřejmě větší množství oleje a tučného sýra, nedostatek bílkovin),

• smažené řízky a hermelín,

• grilovaná mozzarella balená v parmské šunce na listech ledového salátu a rukoly s extra
panenským olivovým olejem, vinným octem a hoblinkami parmazánu Gran Moravia (tučný
sýr).

Nebojte se zeptat

Občas člověk z názvu jídla nepozná, co jídlo obsahuje. Není však nic na tom zeptat se obsluhy,
co jídlo přesně obsahuje. Za prvé by to měla znát (případně se zeptat v kuchyni) a za druhé by
jim to nemělo vadit (představte si například situaci, kdybyste byli na něco alergičtí). Pokud
budete mít problém si z nabídky restaurace vybrat, pak se zkuste obsluhy zeptat, zda by
nemohla lehce jídlo upravit tak, abyste si ho mohli bez problému dát. Já si například často přeji
salát nebo jiné jídlo bez dresinku a sama si ho dochutím popřípadě jen solí a pepřem nebo
požádám obsluhu, zda mi jídlo můžou připravit bez slaniny nebo tučného sýra, případně maso
orestovat a ne osmažit v trojobalu. Ve většině restaurací jsem se nesetkala s tím, že by mi
nevyhověli. Naopak byli rádi, že odnášeli prázdný talíř.

www.zelenafazolka.cz

http://www.u3opic.cz/jidelni-listek/


56

Zdroj: https://www.margit.cz/zdravy-talir/

Další tipy

Nedojídejte, pokud už jste sytí. I když nám maminky vtloukaly do hlavy, že se má dojídat, tak
tomu nevěřte. Pokud už máte spokojený žaludek, pak nedojídejte. A pokud vám je jídla líto,
pak si ho nechte zabalit s sebou.

Hlavně nestresujte. Pokud si chcete dopřát něco dobrého a není to úplně to nejdravější jídlo,
tak pokud to není opravdu každý den, tak to neřešte. Stejně jako vás jedno zdravé jídlo
neudělá štíhlejší, tak ani jedno nezdravé jídlo vám nepřidá 3kg navíc. Užijte si hlavně
společnost, kamarády nebo blízké, se kterými tam jste. Pokud je to možné, je dobré zvolit si
něco lehčího, ale pokud nemáte na výběr nebo máte na něco chuť si něco dát, tak si to dejte,
ale zkuste se příjemně najíst a nepřejíst se.

Sladkého jen pár lžiček. Nejlépe si mi osvědčilo, že, když mám chuť dát si něco sladkého ještě
po obědě, pak stačí, když si ve skupince dáme jeden dezert a podělíme se. Stačí mi totiž lžička
nebo dvě a mé chutě na sladké jsou uspokojené. Navíc nemám tendenci sníst celý kus a
vždycky si říkám, že lžička mi stačí a zbytek, ať si užije ten druhý.

Zdravý talíř

Jak odhadnout množství porce v restauraci? Samozřejmě, že byste si mohli vzít kuchyňskou
váhu do restaurace a vše si odvážit, ale to snad nikdo nedělá. Nejlepší je spoléhat na své
vlastní pocity. Najezte se tak, abyste neměli hlad, ale nepřehánějte to. Dalším tipem je řídit
se tzv. zdravým talířem. Polovina talíře by měla být tvořena zeleninou. Samozřejmě, že toho
v restauraci docílíte někdy stěží, ale snažte se vybrat jídlo tak, aby obsahovalo nějakou
zeleninu. Další čtvrtina by měla být tvořena přílohou. Tedy pokud přemýšlíte, kolik rýže,
brambor nebo těstovin si dát, pak to můžete tímto způsobem odhadnout. Co se týká porce
masa (nebo alternativy masa), pak by se mělo vejít na čtvrtinu talíře. Já se řídím poměrem
dlaně. Tedy si vezmu zhruba tolik masa, co se mi vejde do dlaně. Takto zhruba totiž vypadá
jedna porce.
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Další záludnosti, se kterými se můžete v restauraci setkat, jsem už před nějakou dobou
sepsala v článku Zdravě, nezdravé jídlo na blogu Zelená fazolka:

http://www.zelenafazolka.cz/l/zdrave-nezdrave-stravovani/

nebo můžete kouknout na článek, který jsem sepsala pro Kalorické tabulky:

https://blog.kaloricketabulky.cz/2018/02/jak-si-vybrat-v-restauraci-kde-se-naobedvate-bez-
pocitu-viny/

 Pokud se chodíte pravidelně stravovat do restaurací, hospod nebo bister, pak se
zkuste víc zamyslet nad tím, co jíte. Neobsahuje vaše jídlo nadbytek tuků nebo
sacharidů? Zkuste se podívat na svůj talíř a podívat se jakou část tvoří vašeho talíře
tvoří bílkovin, příloha a zelenina

 Pokud se nestravujete pravidelně v restauraci, tak si projděte menu restaurace poblíž
a zkuste si z jídelníčku sami vybrat jídlo, které byste si tam dali a které by se dalo
považovat za výživově vyvážené jídlo

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Setkáváte se ještě s některými problémy v restauraci, které nevíte jak řešit?

 Co si obvykle dáváte v restauraci? Napište mi!

OTÁZKY
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Dnešní den bude věnován obecný trikům a tipům, na které jsem v průběhu své cesty ke
zdravému životnímu stylu narazila. Díky nim je zdravé stravování pro mě jednodušší. Vše je
hlavně o zvyku. Je přirozené, že vám vše nepůjde hned. Také není potřeba ze dne na den
změnit svůj životní styl a od české klasiky k obědu a vynechávání snídaní přecházet hned k
ovesné kaši a kuřecímu masu s rýží k obědu. Vše potřebuje svůj čas a tento e-book by vám
měl pomoct si postupně a pomalu uvědomit, v čem děláte chyby, které vám brání k tomu žít
o trochu zdravěji a vyváženěji.

Když vás trápí chuť na sladké...

Chuť na sladké je způsobena kolísáním hladiny cukru v krvi. Pokud tedy celý den hladovíte,
klesne hladina cukru v krvi a vy pak následujete své instinkty a snažíte se vyrovnat tuto
hladinu tím, že do sebe dostanete kus dortu, balíček bonbonů, sušenku nebo jinou sladkost.
Abyste tomuto stavu předešli, měli byste dbát následujících pravidel:

• jíst pravidelně,

• jíst potraviny s nižším glykemickým indexem (obecně jsou to potraviny s vysokým
obsahem složených sacharidů (obiloviny, rýže, brambory, pečivo, luštěniny, zelenina
apod.), vlákniny nebo bílkovin a nízkým obsahem jednoduchých cukrů), další informace
najdete např. zde http://www.vimcojim.cz nebo tady http://www.rehabilitace.info

• dostatečně spěte,

• jezte dostatek bílkovin (ryby, maso, cottage, tvarůžky, kvalitní šunka, vejce, tofu, tempeh,
apod.) a zdravých tuků (oříšky, avokádo, olivový olej, semínka, apod.), začněte už ráno
pořádnou dávnou kvalitní bílkovin a zdravých tuků např. v podobě řeckého jogurtu s
vločkami, ovocem a oříšků nebo celozrnným chlebem s avokádem, kvalitní šunkou a
zeleninou,

• nepijte sladké nápoje a vyhýbejte se přidanému cukru v potravinách a náhradním
sladidlům,

• nekupujte si sladkosti, pokud je nechcete jíst nebo si je uložte do krabice a schovejte je a
dejte si něco, až budete skutečně chtít (pokud je budete mít neustále na očích, těžko jim
odoláte),

• nejezte sladké z nudy nebo jako náplast na stres a trápení, raději se jděte projít, dejte si
horkou vanu nebo si pusťte oblíbený film.
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Když se o víkendu přejídáte....

Stává se vám, že přes pracovní týden, kdy jste zaměstnaní prací a starostí o domácnost,
dodržujete jídelníček vyvážený, ale, když přijde víkend, jíte i to, co byste obvykle nejedli?
Pak je v něčem chyba:

Necítíte se ochuzeni? Zkuste se zamyslet nad tím, zda vám ve vašem jídelníčku nechybí vaše
oblíbené potraviny. Je lepší se každý den držet pravidla, že 80% energie byste měli brát ze
zdravých zdrojů a 20% z toho, na co máte chuť. Je lepší si dát každý den hrstku brambůrků
večer, jednu sušenku k odpolední kávě nebo si k zdravému obědu přidat plátek slaniny, než
se přes víkend přejíst nebo spořádat balíček brambůrků na posezení a k odpolední kávě
sníst celý kus smetanového dortu. Sestavte si váš jídelníček tak, aby vám chutnal a necítili
jste se ochuzeni.

Nemáte nastavený nízký příjem? Pokud vás přepadne o víkendu vlčí hlad, kdy byste
nejraději snědl vše, co vám přijde pod ruku, zkuste se zamyslet na tím, zda váš potřebný
příjem není vyšší než jste se domnívali. Zkuste přes týden lehce navýšit příjem a pozorovat,
co to udělá s vašim hladem. Určitě je lepší si něco málo energie přidat, pokud vás trápí vlčí
hlad, než jíst celý týden nedostatečně a hubnout a pak všechna shozená kila nabrat během
víkendu zpět.

Nemáte špatný poměr živin? Je pravda, že lidé často můžou zhubnout už tím, že vyřadí ze
svého jídelníčku smažená a příliš tučná jídla a začnou jíst více zeleniny a ovoce, ale myslím
si, že spoustu lidí trápí také to, že i když jí podle nich zdravě, tak stále nehubnou. Proto jsem
vám v předchozích kapitolách chtěla naznačit, že nejen příjem energie, ale i živin je důležitý
na cestě ke zdravému životnímu stylu. Pokud máte tendence si o víkendu přidávat nebo vás
trápí chutě, pak si zkuste zkontrolovat, zda ve svém jídelníčku nemáte nedostatek bílkovin,
tuků, složených sacharidů nebo vlákniny, která vám pomůže zaplnit žaludek.

www.zelenafazolka.cz
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Nejíte jen z nudy? Často se může stát, že člověk o víkendu jen tak sedí a nemá co dělat
nebo má volnější režim a víc času. Zkuste se proto nějak zaměstnat, aby vám čas lépe utíkal
a vy jste mezi svačinou a večeří do sebe nedali dvojnásobné množství jídla. Pokud se
zaměstnáte, vyrazíte ven nebo budete něco dělat, pak vás možná nebudou přepadat tak
často myšlenky na jídlo. Dále si také můžete připravit nakrájenou zeleninu a tvarohový dip,
a když už budete chtít něco zakousnout, i když hlad vyloženě nebudete mít, pak to bude
rozhodně lepší volba než spořádat pytlík bonbonů nebo brambůrků postupným
uždibováním.

Nenutí vám nezdravé jídlo okolí? O víkendu máte možná větší možnost jít se najíst někam
ven, jít na návštěvu nebo si udělat výlet. Pokud vaříte doma, tak si buď můžete připravit
variantu pro sebe, pokud by zbytek rodiny zdravější variantu nejedl nebo zkusit i pro ně
začít vařit postupně zdravěji. Opět se nemusí jedna o nijak dramatické změny, jen například
vařte častěji vývar než krémové polévky. Místo řízku připravte kuřecí maso na žampionech
nebo upečte v troubě zeleninu (řepu, mrkev, dýni) a dejte si jí s porcí masa a jogurtovým
dresinkem místo hranolků s majonézou. Místo toho, abyste šli na návštěvu, pozvěte
návštěvu k vám a připravte jim něco dobrého.

 Přepadají vás chutě na sladké? Projděte si výše zmíněné body a zamyslete se nad tím,
zda se vás jeden z nich netýká.

 Zkuste do svého jídelníčku zařadit nějakou drobnost, kterou máte rádi (v rozumném
množství), ale ve striktním režimu byste si jí nedovolili.

ÚKOLY

(napište mi na mail: zelena.fazolka.blog@gmail.com)

 Je ještě něco, co vás ohledně zdravého stravování trápí a dělá vám problém? Napište
mi! Chtěla bych dále rozšířit tento kurz o další užitečné lekce, a tak budu velmi ráda
za jakékoliv vaše dotazy.

OTÁZKY

www.zelenafazolka.cz
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Výsledky kvízů

Kapitola 2

1A, 2C, 3C, 4A, 5AC

Kapitola 4

kuřecí prsa – 23g, tofu – 13g, sýr Eidam – 27g, brokolice – 3.5g, jogurt – 3.5g, tvaroh – 12g
a cizrna – 8g

Kapitola 5

Kapitola 6

kečup – 23g, jogurt Florian – 15g, Cappy džus – 10g, dresink – 13g, ovesná kaše – 13g,
kukuřice – 7g, Nesquik – 25g a datle – 57g

Kapitola 7

lízátko

Kapitola 8

avokádo - 20g, arašídové máslo - 40g, vejce - 7g, losos - 11g, černé olivy - 13g a chia
semínka - 29g

Kapitola 9
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Kapitola 10

Kapitola 13

číšník
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