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představuji vám
skvělého

pomocníka

ZDRAVÝ TALÍŘ 

všechny komplikované rady
zahoďte !

N E B A V Í  V Á S  P O Č Í T A T
K A L O R I E  ?

Už jste přehlceni množstvím komplikovaných a leckdy
protichůdným rad jak se stravovat. 

Znáte spoustu pravidel, ale ve skutečnosti jste spíše zmateni z
toho co si máte dát k jídlu ?

Z pomyšlení, že máte vytáhnout kuchyňskou váhu a zjistit kolik
gramů brambor si můžete dát se vám ježí chlupy?



NÁHLED DO "MINULOSTI"

aneb

Jaká je pravda potravinové
pyramidy?



KAM NÁS POTRAVINOVÁ
PYRAMIDA DOVEDLA?

 
a vede nás dále 

Pyramida vychází ze starých
doporučení, které jak již dnes
víme nemají pevné základy. 

Hlavní nedostatek vidím v tom,
že je postavena na konzumaci
bílé mouky. 

Doporučuje omezit tuky což
vedlo k popularitě nízkotučných
diet a margarínů. 

Omezování tuků logicky vedlo ke
zvýšení příjmu sacharidů v
podobě obilovin, rýže, těstovin a
ovoce. Například snídaně bez
vajíček a slaniny se tak obvykle
skládá z cereálií nebo ovesné
kaše. Nízkotučný jogurt,
oblíbená volba k snídani,
obsahuje oproti plnotučné verzi
daleko více sacharidů, protože
odstranění tuku z potravy téměř
vždy vyžaduje přídavek
sacharidové "náhražky tuku",
která vynahrazují ztrátu hustoty. 
 

 

Omezení živočišných tuků také
znamená přechod k rostlinným
olejům.

Nízkotučnou stravu posledních
padesáti let lze označit za
nekontrolovaný experiment na
celé  populaci, který s
nezamýšleným výsledkem
významně proměnil náš tradiční
jídelníček.

Za celých třicet let od chvíle, kdy
byla nízkotučná strava poprvé
doporučena a my jsme její
předpokládané výhody
považovali za jisté, nebyla
podrobena rozsáhlé, striktně
věděcké zkoušce.



KAM NÁS POTRAVINOVÁ
PYRAMIDA DOVEDLA?

 
pyramida nemá pevné základy

Až v roce 1993 konečně provedla
Iniciativa za zdraví žen (WHI)
test, kterého se zúčastnilo
49000 žen s očekáváním, že jeho
výsledky jednou provždy potvrdí
prospěšnost nízkotučné stravy.

Jenže po deseti letech
konzumace ovoce, zeleniny a
celozrnných obilnin se
současným omezováním masa a
tuku tyto ženy nejen že
nezhubly, ale nedočkaly se ani
významného snížení rizika
srdečních chorob či rakoviny.
WHI byl největší a nejdelší test
nízkotučné stravy vůbec a jeho
výsledky jasně ukázaly, že tento
způsob stravování prostě
nefunguje.

Myšlenka, že je (nasycený) tuk
nezdravý, je v našem národním
povědomí už tak dlouho pevně
zakořeněná, že o ní často
přemýšlíme spíš jako o "selském
rozumu" než o vědecké
hypotéze.

Budeme po tuku tlustí?

Dlouhá léta panovaly domněnky,
že po tuku musíme také zákonitě
tloustnout. Jelikož tuk obsahuje
v průměru něco málo přes devět
kalorií na gram, zatímco
bílkoviny a sacharidy obsahují na
stejné množství jen zhruba čtyři
kalorie, tvrdili dlouho různí
výživový specialisté, že díky
nízkotučné stravě je možné
zhubnout, jelikož obsahuje méně
kalorií. Jinými slovy, pokud jíme
tuk, budeme tlustí

Krásně vysvětlit tento obecně
přijímaný názor Jerry Seinfeld,
když popsal návštěvu
supermarketu: Díváte se na
etiketu na "obsah tuku"...lidé
prostě vidí jen obsah tuku. 

Je v tom tuuuuuuuk ! a bude ve
měěěěěěěěěěě ! "



KAM NÁS POTRAVINOVÁ
PYRAMIDA DOVEDLA?

 
pozor tuuuuuuk

V angličtině slovo "fat" znamená
jak slovo tuk, tak i tlustý.

jedno slovo znamená dvě
naprosto odlišné věci - tuk, který

jíme a tuk v našem těle 

Skrytý strach z toho, že z
přijímání tuku ztloustneme, má v
Americe kořeny už ve dvacátých
letech, jelikož v té době byla
štíhlost důležitou součástí módy
a životního stylu nové třídy. 
I pojišťovací společnosti začaly
podmiňovat své bonusy
poměrem výšky a váhy člověka.
Snižování kalorického příjmu se
stalo jednou z tehdejších
soupeřících teorií na téma, jak
by lidé měli zhubnout. 
 A jelikož tuk obsahoval více
kalorií, mnozí lékaři radili svým
pacientům sníží jeho obsah ve
stravě. Od té doby se veškeré
podoby tuku  zapsaly v mysli lidí
jako něco, čemu je dobré se
vyhnout.  Velké množství
pozdějších experimentů však
prokázalo, že omezení tuku
lidem zhubnout nepomůže (
vlastně spíš naopak)

 a přesto se nám myšlenka, že by
mohlo existovat něco jako
"hubnoucí tuk", bude asi už
navždy jevit jako naprostý
protimluv.

výskyt onemocnění srdce se za
války snížil

Voda na mlýn pro argumentaci
onemocnění srdce přišla v za
druhé světové války, kdy počet
úmrtí na onemocnění srdce
napříč Evropou dramaticky
poklesl, a následně po válce opět
vzrostl.

Tyto události vedli vědce k
přesvědčení, že je
pravděpodobně příčinou
nedostatek jídla, hlavně masa,
vajec a mléka. Existovala však i
jiná vysvětlení - například cukru
a mouky se za války také
nedostávalo, lidé dýchali méně
výfukových plynů kvůli
nedostatku benzínu a díky jízdě
na kole či chůzi měli více
pohybu. 



KAM NÁS POTRAVINOVÁ
PYRAMIDA DOVEDLA?

 
Eisenhowerův infakrt 

studie sedmi zemí

Tato studie probíhala v letech
1958 - 1964 .  Sledované
Středomořské oblasti  se však 
 tou dobou vzpamatovávali
z druhé světové války, která
přinesla extrémní hlad a
podvýživu. Lidé, kteří byli
sledováni zažívali období
nedostatku a na tomto základu
vyšla a byla léta propagována
výživová doporučení v podobě
pyramidy. V roce 2004
existovalo na studii sedmi zemí
přes milion odkazů napříč
zdravotnickou literaturou. 

Další velký přešlap se stal se
sběrem výživových dat v Řecku,
kdy získávání údajů spadlo do
obobí osumačtyřicetidenního
půstu. A paradoxem je, že právě
Krétská strava byla základním
kamenem našich výživových
doporučení v posledních
padesáti letech :-)

přestat kouřit
omezit stres
omezit nasycené tuky 
omezit cholesterol

Záhy na to přišla doporučení
snížit příjem tuku u lidí s
nadváhou o 25-30%, jelikož se
jedná o dobrý způsob jak snížit
přijímaný objem kalorií.

Eisenhowerův infakrt

23.září 1955 měl prezident první z
několika infarktů. Jeho osobní
lékař den nato uspořádal
tiskovou konferenci a dal lidem
lekci o srdečních chorobách a o
preventivních krocích, díky
kterým lze onemocnění
předcházet. 

Krátce na to vyšel článek o tom,
že přední lékaři věří, že by
společnost měla omezit
konzumaci tuku. A BYLO TO :-)



co na talíř (ne) patří
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sacharidy
zelenina

luštěniny

zdravé

pohanka

jáhly

quinoa

Hlízy ( sladké brambory, jamy..)

celozrnná rýže

alternativně celozrnné
obiloviny

pomalé



sacharidy
Sladké pití, alkohol, limonády,
birrely

ovocné džusy

NEzdravé

sladkosti

pečivo

knedlíky

těstoviny

bílá rýže

rýžové těstoviny

rychlé

Velké množství loupaných
brambor



bílkoviny
volně žijící ryby

Vejce z venkovních
slepic

zdravé

Maso a mléko z humánně chovaných
zvířat krmených přirozenou stravou

Zvěřina

Fazole, luštěniny

Ořechy a semínka

Nejdravější pro nás budou  volně žijící ryby. Vejce z venkovních
slepic. Protein bude hodně ovlivněn tím, jak je zvíře chováno a jak

žije. 



bílkoviny
Salámy, levné šunky

Párky, hot dogy, klobásy

NEzdravé

Maso z industriálních
chovů

Proteinové tyčky

Krabicové a homogenizované
mléko

Zpracované sýry



tuky
Omega 3 oleje, MCT olej

kokosový olej

zdravé

Oleje lisované za studena „ poly "
(lněný, pupalkový, ořechový,
dýňový, makový, konopný

Oleje lisované za studena„mono“
(olivový, avokádový)

avokádo

kakaové máslo

máslo, sádlo

ořechy, semínka,



tuky
Hydrogenizované a trans tuky

Margaríny

NEzdravé

Oleje na smažení

Dresinky na saláty

Krabicové a homogenizované
mléko

Žluklé oleje



čtěte etikety

ano, skutečně i  džusy.  Příroda
nám naděli la celý pomeranč a

nejen štávu -  ví  proč

nehledejte zdravé
náhražky cukru

2

1

4

cukr

sladkosti

umělá sladila

alkohol

3

stolní cukr hroznový cukr fruktóza glukózový
sirup glukózo-fruktózový sirup

Bonbóny, sušenky, oplatky,
čokolády, želatinové
bonbóny, zmrzlina,
karamel, žvýkačky, granola

Limonády, ledové čaje, ledové kávy, sportovní a
iontové nápoje, džusy z koncentrátu, čerstvé ovocné

džusy, domácí limonády, šťávy, slazený čaj nebo káva

Aspartam, cyklamáty, sacharin, sukralóza,
acesulfam, alkoholová sladidla (xylitol,
sorbitrol, erythritol, maltiol, mannitol,

isomalt, lactitol, …)

NEPATŘÍ
co ještě na talíř



GLYKEMICKÝ INDEX
POTRAVIN

VYSOKÝ GI
70 nebo

více
NÍZKÝ GI 

 55 NEBO MÉNĚ 
STŘEDNÍ GI 

 56 - 69 



Glykemický
index
potravin

0 3V EGG I E S

Glykemický index (GI) potravin

je číselný údaj, který vyjadřuje

účinek té které potraviny na

zvýšení hladiny cukru v krvi ve

srovnání s glukózou. Potraviny

s vysokým GI jsou absorbovány

rychle a způsobují rychlý

nárůst hladiny glukózy v krvi.

Potraviny s nízkým GI jsou

naopak štěpeny pomaleji, a

udržují tím hladinu glukózy v

krvi stabilnější. 

Glykemický Index (GI) potravin

Nízký GI = 55 nebo méně

Střední GI = 56 - 69 

Vysoký GI = 70 nebo více



Následující potraviny
jsou potraviny s
nejvyššími hodnotami
glykemického indexu.

TYTO POTRAVINY BY MĚLY BÝT
VYLOUČENY NEBO OMEZENY NA MINIMUM. 

0 5V EGG I E S

Chleba, pečivo, obiloviny, rýže:
rýže, rýžové chlebíčky, bílý chleba, snídaňové cereálie, snacky a
dezerty vyrobené z rafinované mouky,
většina koláčů a dortů
zapečené musli tyčinky a většina sportovních tyčinek

Alkoholické i nealkoholické nápoje, 
včetně slazených ovocných nápojů a většina sportovních
nápojů

Další potraviny s vysokým GI:
brambory (s výjimkou nových brambor a sladkých brambor)

Zelenina a ovoce: 
rozinky, přezrálé banány

Tuky, oleje a sladkosti, bonbóny,
čokoládové tyčinky, med, glukóza atd



01
Chleba, pečivo,
obiloviny, rýže,
těstoviny
celozrnné alternativy pečiva, rýže, obilovin,
chleby, které obsahují celá, neporušená zrna a
semena (proso, lněné semínko, atd.)
hnědá rýže, Basmati rýže, ječmen, pohanka,
ovesná mouka

02
Ostatní potraviny:
luštěniny a výrobky z luštěnin (humus,
fazole, čočka na kyselo, atd.)
pekárenské výrobky z celých zrn, otrub,
s celými kousky ovoce a / nebo ořechy

03
Mléčné výrobky a
mléčné náhražky:
Neslazené mléko a mléčné výrobky
Neslazený jogurt
Sojové nápoje

Lepší
alternativa
potravinových
skupin

potraviny s nízkým
glykemickým indexem

04
Zelenina a ovoce:
Většina zeleniny a zeleninové šťávy,
ovoce z mírného klimatického pásu
(jablka, švestky, hrušky)



Existuje mnoho
faktorů, které
ovlivní konečný
GI potravin.

Obsahují neporušená zrna

Obsahují vlákninu

Obsahují nějaký tuk, jelikož tuk

zpomaluje rychlost vyprazdňování

žaludku a tím zpomaluje trávení

škrobů a sacharidů

Jsou kyselé, potraviny jako je ocet,

citronová šťáva, zálivky a kyselé ovoce,

zpomalují vyprazdňování

žaludku

Například potraviny
budou mít nižší GI,
pokud

Proč jíst
potraviny s
nízkým GI

Pomáhá ke snížení tuků v krvi

Zvyšuje pocit plnosti a snižuje chuť k

jídlu a tím pomáhá lidem zhubnout

Kontroluje hladinu cukru v krvi a tím

přispívá k lepší kontrole cukrovky

Snižuje riziko vzniku srdečních chorob

Potraviny s nízkým GI jsou vhodnější volba, ale to neznamená,
že se musíte vyhnout všem potravinám
s vysokým GI. Zařazení i jedné potraviny s nízkým GI mezi
potraviny s vysokým GI mohou výrazně změnit
celkovou GI hodnotu jídla.



GLYKEMICKÝ INDEX
POTRAVIN

Xylitol 8

Brokolice

Česnek

Houby

Paprika

Rajče

Saláty (hlávkové)

Zelenina kořenová

Zelí

Sojové boby v  konzervě

Ořechy vlašské

Fruktóza

Oříšky burské

Sója vařená

Třešně

Čokoláda hořká 70%.

Čočka zelená

Čoko nápoj s um. Sl.

Grapefruit

Oříšky kešu

Hrách loupaný

Švestky

Mléko plnotučné

Droždí

10

10

10

10

10

10

10

10

14

15

20

20

20

20

22

22

22

22

22

22

22

25

25

Čočka červená 27

Párky

Boby sušené

Mléko sójové

Mléko polotučné

Cizrna vařená

Čočka hnědá

Fazole bílé

Fazolky zelené

jablko

Marmeláda bez cukru

Meruňky sušené

Mléko odtučněné

Nutella

Jogurt light s fruktózou

Žito zrno.

Amarant

Kukuřice indická

Fíky

Hruška

Jogurt slazený

Mrkev syrová

Pomeranč

Špagety vařené 5 minut

27

27

29

29

30

30

30

30

30

30

30

30

30

32

32

34

34

35

35

35

35

35

35



GLYKEMICKÝ INDEX
POTRAVIN

Rybí prsty 36

Chléb ječmenový

Polévka rajčatová

Chléb černý německý

Vločky Kelloogs

Ravioly plněné masem

Broskev

Fazole červené

Cizrna vařená

Čočka hnědá

Hroznové víno

Puding instantní

Jablečná šťáva přírodní

Džus rajčatový

Šťáva z čerst. pomerančů

Těstoviny celozrnné

Špagety vař. 10-15 min.

Čoko nápoj s um. Sl.

Kompot hruška

Polévka čočková

Tyčinka Twix

Špagety vařené al dente

Džus mrkvový

Chléb žitný

38

38

39

39

39

40

40

30

30

40

40

40

40

40

40

41

42

42

43

44

44

44

44

Rýže inst. vařená 1 min. 44

Džus ananasový

Laktóza

Mandarinka

Kuřecí nugety

Kompot broskev

Nudle instantní

Makarony

Cappuccino

Džus grapefruitový

Chléb ovesný otruby

Rýže parboiled 47

Tyčinka Mars ořechová

Hrášek zelený

Jogurt sójový

Koláče

Čokoládový nápoj slaz.

Torteliny sýrové

Mrkev vařená

Brambory vař. ve slupce

Mouka z pohanky

Kiwi

Rýže basmati

Rýže tmavá natural

45

45

45

45

46

46

46

46

47

47

47

47

48

48

48

48

49

49

50

50

50

50

50



GLYKEMICKÝ INDEX
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Sorbet 50

Zmrzlina nízkotučná

Džem průměr

Mango

Jahody

Džus pomerančový

Fíky sušené

Pšenice rychle vařená

Vločky Kellogs s medem

Bramborové knedlíky

Kukuřice sladká

Rýže hnědá

Koktejl ovocný

Sušenky slané

Sušenky máslové

Těstoviny vařené bílé

Tyčinka Snickers

Vločky müsli

Meruňka

Rýže bílá

Kompot meruňky

Sušenky s vlákninou

Pizza sýrová

Rýže bílá dlouhá

50

50

50

50

50

50

51

52

52

53

54

54

55

55

55

55

55

55

56

56

57

58

58

Houska hamburgerová 60

Zmrzlina

Mléko kondenz. slazené

Špagety vařené 20 min

Muffin

Müsli tyčinky

Mouka žitná

Makarony se sýrem

Kuskus

Tyčinka Mars karamel.

Chléb celozrnný

Zavařenina

Banán

Hrozinky

Brambory vařené v páře

Meloun žlutý

Bramborová kaše

Kavli chléb

Sušenky pšeničné

Kaše ovesná

Cukr (sacharóza)

Cukr (sacharóza)

Nudle

Ravioly

60

60

60

61

61

61

61

64

64

64

65

65

65

65

65

70

70

70

70

70

70

70

70



GLYKEMICKÝ INDEX
POTRAVIN
Brambory šťouchané 70

Mouka bílá

Mouka amarantová 

Kaše kukuřičná

Cornflakes

Meloun červený

Dýně

Pomfrity

Donut

Chipsy

Croissant

Brambory v mikrovlnce

Popkorn bez cukru

Bageta

Bramborová kaše
instant.

Rýže předvařená 

Med

Brambory vař. bez slup.

Džem jahodový

Brambory peč. v troubě

Burizony

Glukóza

Maltodextrin

Pivo

70

70

71

72

73

74

75

75

75

76

76

82

85

85

85

85

87

90

90

95

100

100

103



návod
J A K  P R O Ž Í T  Ž I V O T  V E

Z D R A V Í

A  N Y N Í  J E  T O  N A  V Á S

H O D N Ě  Š T Ě T Í  !


