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ÚVOD
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Každý zdravý jídelníček začíná u

nakupování potravin. Vyznat se

však mezi stovkami různých

produktů, které nám obchody

nabízejí, dá leckdy pořádně zabrat. 

Zvláště v sekci zdravá výživa

najdeme nejrůznější slogany

podporující naše zdraví nebo

potraviny slibující trvale štíhlou

postavu. Některé potraviny obsahují

více proteinů, vlákniny, jiné méně

tuků, cukrů apod. 

Abyste nemuseli dlouze studovat

každou etiketu, vypracovala jsem

pro vás praktický nákupní seznam,

kde najdete vše potřebné, abyste se

do úpravy zdravějšího jídelníčku

mohli pustit hned. 



Na začátek si objasníme tři nejčastější mýty, které okolo potravin kolují.

Zdravé a nezdravé potraviny 
Mnoho lidí rozděluje potraviny na zdravé a nezdravé. Ve skutečnosti žádné

nezdravé potraviny neexistují. To jestli je daná potravina nezdravá určuje

až její zkonzumované množství. Není tedy zásadní, jestli si dáte „nezdravou”

dobrotu, ale kolik ji reálně sníte. Platí všeobecné pravidlo všeho s mírou. I

běžná voda, pokud jí vypijeme příliš mnoho naráz (myšleno v řádů litrů),

může být pro organismus toxická. Stejně to platí i pro potraviny. Osobně 

 doporučuji rozdělovat potraviny na vhodnější a méně vhodné. Na základě

toho pak potraviny, které jsou více vhodné, konzumujeme častěji a

pravidelně, a naopak méně vhodné zařazujeme do jídelníčku příležitostně.

3 časté mýty o potravinách
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Základem udržitelného jídelníčku je ROVNOVÁHA.

80 % + 20 % = 100 %
základní 
potraviny

méně vhodné
potraviny

dlouhodobě
udržitelný režim



Vhodné potraviny
Mezi vhodné zdroje potravin, které by měli v našem jídelníčku tvořit největší

část, patří všechny základní potraviny jako ovoce, zelenina, maso, ryby,

vejce, mléčné výrobky, pečivo, luštěniny, ořechy, semínka, veškeré přílohy

jako brambory, rýže apod. 

Základní potraviny by měly v našem jídelníčku tvořit 80 %.

Méně vhodné potraviny
Do této skupiny patří všechny sladkosti, slané i sladké dobroty (brambůrky,

sušenky, sladké, slané pečivo, zmrzlina apod.), polotovary, fast food

(McDonald, KFC apod.), sladké nápoje, energy drinky, alkoholické nápoje

apod. Na rozdíl od základních potravin jsou velmi koncentrovaným zdrojem

energie, tuků a cukrů, a tudíž stačí i menší množství na pokrytí stejné

energetické potřeby. Proto bychom je měli konzumovat s mírou a méně často.

Méně vhodné potraviny by měly v našem jídelníčku tvořit max. 20 %.

3 časté mýty
o potravinách

0 6



Nesnažme se být perfektní, ale snažme se

udržovat rovnováhu. Někteří lidé mají 

 tendenci propadat černobílému vidění

světa a ve výživě se snaží o striktní

dodržování všech pravidel a zásad zdravé

výživy. Hlavní je být stoprocentní a nic

nepokazit, jinak to přece nemá smysl.

Představa sušenky, pizzy nebo čokolády v

rámci režimu je přece nemyslitelná. 

Chci tím říct, že čím více budeme potraviny

dělit na zdravé a nezdravé, tím více budou

návyky zdravé stravy neudržitelné. Navíc  pak

přestáváme vnímat celkový kontext stravy a

smysl. Cílem je zlepšit dlouhodobý

jídelníček. Jedna potravina z méně

vhodných zdrojů vám nezničí celkové snažení

ani nezničí zdraví. Proto i při nakupování na

to myslete. Zkoušejte, hledejte, ochutnávejte

a najděte si v tom vlastní rovnováhu a

potěšení. 
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Všechny LIGHT výrobky jsou špatné/dobré
Light výrobky mají dlouhodobě špatnou pověst, ačkoliv si to mnohdy ani

nezaslouží. Samozřejmě na trhu najdeme takové, které svým složením

opravdu nejsou na pravidelnou konzumaci vhodné, ale i takové, které mohou

být za určité situace dokonce vhodnější. Nelze tedy všechny light výrobky

házet do jedno pytle.  

Light potraviny jsou užitečné zvláště v období, kdy si přejeme snížit svou

hmotnost. Díky tomu, že obsahují nižší množství tuků, mají i nižší

energetickou hodnotu a zpravidla i vyšší množství bílkovin. Toho si

během hubnutí ceníme.

Light výrobky bychom měli vybírat primárně neochucené, přírodní

varianty, kde většinou nehrozí přítomnost nejrůznějších náhražek v

podobě škrobů, zahušťovadel a cukrů, které maskují špatnou konzistenci a

chuť. 

3 časté mýty o potravinách
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mozzarella light

hermelín Figura, President linea

polotvrdé sýry 20–30 % t.v.s.

řecký jogurt a skyr do 0,5 % (odlišné od klasických odtučněných jogurtů,

obsahují 3 krát více bílkovin a mají odlišný způsob výroby)

zakysané nápoje do 1,5 % např. nízkotučný kefír

odtučněné a měkké tvarohy

čerstvé mazací sýry typu žervé, lučina, pomazánkové máslo

U jakých potravin má smysl sahat po light variantě?

Pokud vaším cílem není hubnutí, můžete v klidu volit polotučné, případně

plnotučné varianty s ohledem na množství fyzické aktivity a aktuální cíl

(udržení hmotnosti, nabírání). 

3 časté mýty
o potravinách
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Proteinové fitness potraviny
Dalším populárním tématem v oblasti potravin jsou všechny proteinové a

fitness varianty výrobků. Názvy jako fit nebo high protein zkrátka prodávají. 

Nicméně i tady existují výrazné rozdíly, co do obsahu bílkovin, složení a také

ceny. U těchto potravin je skutečně důležité sledovat složení, jedině tak

můžeme objektivně zhodnotit kvalitu výrobku. Často můžeme v regálech

obchodů narazit i na potraviny označené jako proteinové, které jsou i za

normálních okolnosti dobrým zdrojem bílkovin, označení proto postrádá

smysl. 

Osobně doporučuji těmto výrobkům věnovat větší pozornost, srovnávat je

s klasickou verzí a vyhodnotit. V seznamu na konci najdete doporučené

proteinové potraviny, které považuji za vhodné. 

3 časté mýty o potravinách
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Jako názornou ukázku uvedu příklad, kde protein je pouhou marketingovou

záležitostí. Všechny tři výrobky mají srovnatelné množství bílkovin, jediný

rozdíl najdete v ceně.

3 časté mýty
o potravinách

1 1

Meggle Active Protein cottage

170 g - 39,90 Kč

Hodnoty na 100 g:

Energie: 92 kcal / 385 kJ

Bílkoviny: 12 g

Tuky: 4,2 g

Sacharidy: 1,5 g

Meggle cottage sýr přírodní

180 g - 33,9 Kč

Hodnoty na 100 g:

Energie: 92 kcal / 385 kJ

Bílkoviny: 12 g

Tuky: 4,2 g

Sacharidy: 1,5 g

JMilki line cottage sýr

150 g - 21,90 Kč

Hodnoty na 100 g:

Energie: 109 kcal / 455 kJ

Bílkoviny: 11 g

Tuky: 6 g

Sacharidy: 2,7 g



Fit a fitness potraviny jsou na tom velmi podobně. 

Cereální tyčinka Fitness je fit asi úplně stejně jako čokoládová tyčinka Nesquick.

Kterou z nich ale na první dobrou považujete za „zdravější” variantu?

Nutričně jsou na tom takřka stejně. Množství bílkovin a vlákniny má dokonce

Nesquik vyšší. Obsah cukrů a nasycených tuků mají také podobný, stejně tak je

na tom i energetická hodnota. Problém je v tom, že označení fitness, fit nebo

acitve, není legislativně definováno, a proto mohou tato označení nést

jakékoliv výrobky. Z toho vyplývá, že líbivý obal a příslib fit či fitness není

zárukou kvality. Nejedná se o "zdravější, dietnější výrobky" jak by se na první

pohled mohlo zdát. Proto čtěte obaly potravin.

3 časté mýty
o potravinách

1 2

Nestlé FITNESS Red Berries

23,5 g - 13,90 Kč

Hodnoty na 100 g:

Energie: 398 kcal / 1675 kJ

Bílkoviny: 6,8 g

Tuky: 11,3 g

- z toho nasycené: 5,5 g

Sacharidy: 65,8 g

z toho cukry: 23,9 g

Vláknina: 5,5 g

Nestlé NESQUIK cereální tyčinka

25 g - 13,90 Kč

Hodnoty na 100 g:

Energie: 402 kcal / 1686 kJ

Bílkoviny: 7,2 g

Tuky: 13,2 g

z toho nasycené: 5,9 g

Sacharidy: 63,3 g

z toho cukry: 22,3 g

Vláknina: 6 g



Zdravý
vyvážený talíř

Než přistoupíme k jednotlivým potravinám, je důležité si uvědomit, jaké

potraviny a proč chceme do svého jídelníčku zařazovat. 

Aby byl náš jídelníček nutričně bohatý a vyvážený, je třeba aby KAŽDÉ

HLAVNÍ jídlo (snídaně, oběd, večeře) obsahovalo porci bílkovin,

sacharidů, tuků a vlákniny v optimálním poměru. 

Neměli bychom záměrně omezovat například přílohy k obědu či večeři,

nebo ovoce v odpoledních hodinách. Každá živina je pro organismus

důležitá a plní svou roli. Není podstatné jestli je ráno nebo večer, vždy by

náš jídelníček měl být z hlediska živin dostatečný a vyvážený.

1 3

bílkoviny
sacharidy

zel
en

in
a 

a 
ov

oc
e



Zdravý
vyvážený talíř

V praxi si talíř pomyslně rozdělíme na TŘETINY.

1 4

třetina - BÍLKOVINY
Největší sytící efekt, pomáhají udržovat a budovat svalovou hmotu,
podporují metabolismus, důležité pro regeneraci, imunitu, hormony,
kůži, vlasy, nehty a ovlivňují řadu dalších důležitých tělesných funkcí.

 

1.

2.

3.

třetina - POLYSACHARIDY
Hlavní zdroj pomalé energie, sytí, jsou důležité pro zdravý ženský
hormonální systém, jsou zdrojem rozpustné i nerozpustné vlákniny a plní
další významné funkce.

třetina ZELENINA + OVOCE 
Tvoří objem jídla, lepší pocit zasycení, postupné vstřebávání živin do krve,
zdroj vlákniny, bohaté na vitaminy, minerální látky, flavonoidy,
antioxidanty apod.

Doplňující část talíře - TUKY 
Pro tělo nepostradatelné, zásoba energie, vstřebávání vitaminů, důležité
pro tvorbu hormonů, pro zdraví je důležitý poměr SFA:MUFA:PUFA. 
V jídelníčku tvoří menší část oproti bílkovinám a sacharidům, protože tuky
obsahují dvojnásobnou energii, proto nezastupují celou třetinu, ale talíř
pouze doplňují. Tuky jsou navíc často již součástí bílkovinných potravin.

+



Zdravý vyvážený talíř
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Kde jednotlivé živiny najdeme?

Bílkoviny: maso, ryby, šunky, vejce, jogurty, tvarohy, kefír, zakysané mléčné

nápoje, polotvrdé sýry, mozzarella, ricotta, tvarůžky, tempeh, tofu, šmakoun…

Polyscharidy: pečivo, brambory, batáty, rýže, těstoviny, luštěniny, kuskus,

tortilly, vločky, müsli, celozrnný toustový chléb, knäckebroty...

Tuky: rostlinné oleje, ořechy, semínka, avokádo, máslo, čerstvé mazací sýry

typu žervé, rostlinné pomazánky, …

Vláknina: zelenina, ovoce, luštěniny, ořechy, semínka, celozrnné potraviny…

A co svačina?

Potřeba svačin je u každého individuální. V jídelníčku může a nemusí být.

Každopádně svačina doplňuje jídelníček, nemusí nutně obsahovat všechny

složky společně, i když je vhodné živiny mezi sebou kombinovat, aby byla

svačina nutričně bohatší a vyváženější. 



ovoce a zelenina 

brambory

pečivo

maso a ryby

šunky 

mléčné výrobky

vejce

přílohové potraviny.
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Základ vyváženého nákupního košíku tvoří:

Nákupní košík

Doplňkově v závislosti na frekvenci nakupování:

trvanlivé potraviny
dochucovadla a koření.

Jak často nakupovat?

Osobně doporučuji nakupovat 1 týdně větší nákup, který bude obsahovat 
 základní sortiment potravin a pak přibližně jednou za 2 – 3 týdny dokupovat
trvanlivé potraviny. Obsah a množství potravin se bude odvíjet od počtu členů
v domácnosti, spotřebě jídla a možnostech skladování. Nákup si proto
rozvrhněte podle svých individuálních možností, ale vytvořte si pravidelný
rozvrh, jak bude organizace nákupu potravin u vás doma probíhat. 
Kdo je připraven, není překvapen!
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Nákupní košík

CO nakupovat?

Častěji
čerstvé pečivo, maso a masné výrobky, ryby - dle preference

1 týdně 
čerstvé ovoce a zelenina, pečivo, chlazené balené maso a ryby, uzeniny
nejvyšší jakosti, mléčné výrobky - jogurty, sýry, tvarohy, vejce, brambory, rýže,
těstoviny, ovesné vločky, celozrnný toustový chléb, rostlinné pomazánky,
alternativy masa (tofu, tempeh) atd.

1 – 2 krát za měsíc
mražené ovoce a zelenina, další trvanlivé potraviny - přílohy (kuskus, bulgur,
čočka, cizrna), trvanlivý chléb, knäckebroty, mouka - špaldová, ječná, müsli,
cereální kaše, čokoláda nad 70 % kakaa, ořechy a semínka, konzervované
potraviny (fazole, cizrna, okurky, tuňák, sardinky ve vlastní šťávě), proteinové
tyčinky, džemy, dochucovadla (kečup, hořčice, rajčatové omáčky ...), rostlinné
nápoje, máslo atd..

Dle potřeby - nepravidelně
rostlinné oleje na vaření - olivový, řepkový, koření a bylinky, sladidla -
čekankový sirup, erythritol, protein, ořechová másla apod. 



Praktické tipy
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Udělejte si inventuru zásob potravin, abyste měli přehled, co je třeba

dokoupit.

Naplánujte si svůj orientační týdenní jídelníček.

Vytvořte si nákupní seznam, který bude obsahovat základní potraviny. 

Zkontrolujte, že po nákupu potravin budete schopni sestavit vyvážené

jídlo (zelenina, ovoce, bílkoviny, sacharidy, tuky) na snídani, oběd i večeři.

Seznam si pište tak, jak postupujete v obchodě směrem ke kase, abyste

na nic nezapomněli a usnadnili si nákup.

Nikdy nechoďte do obchodu hladoví nebo vystresovaní, protože

pravděpodobněji koupíte potraviny, které byste jinak normálně nekoupili.

Snažte se nepodléhat akcím a rodinným balením. Ne vždy se jedná o

výhodou nabídku. 

Mějte na paměti, že kvalita, je vždy nad kvantitou. 

Snažte se sledovat složení a výživovou tabulku potravin. 

TIP
Na obalu potravin si všímejte SLOŽENÍ dvojtečka:
- suroviny jsou uvedeny ve vzestupném pořadí podle použitého množství
- na prvním místě je nejvíce zastoupená surovina 
- nekupujte tedy potraviny, kde je na 1. místě: cukr a jeho jiné varianty 
- vyvarujte se potravin, které obsahují: částečné ztužené (hydrogenované)
tuky (zdroj zdraví škodlivých trans nenasycených mastných kyselin)



Každý obchodní řetězec dnes nabízí velmi

podobný sortiment potravin a je jen na vás,

který si vyberete. Osobně preferuji například

Lidl, který je kvalitou i cenou velmi přívětivý.

Dobře ale nakoupíte i v Kauflandu, Bille

nebo Albertu. Skvělý sortiment má také

Globus nebo Tesco. Možností je spousta.

Mimo kamenné prodejny můžete také využít

nákup potravin online po internetu. To má

tu výhodu, že si můžete potraviny v klidu

vybrat, prostudovat složení a přesně víte kolik

zaplatíte. Využít můžete například Rohlik.cz,

nebo Kosik.cz, který má o něco levnější

sortiment.

Kde
nakupovat?
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aktin.cz
- sportovní doplňky stravy
- zdravá výživa, proteiny, sladidla, vločky...

myprotein.cz
- sportovní doplňky stravy
- zdravá výživa, proteiny, vločky, sladidla...

mixit.cz
- sypané müsli, kaše, čokolády

grizly.cz
- zdravá výživa - ořechy, obiloviny, proteiny,
sladidla, doplňky stravy...

dm.cz
- sekce zdravá výživa - proteinové tyčinky,
těstoviny, müsli...

iplody.cz
- výhodné balení ořechů, obilovin, luštěnin...
- zdravá výživa

vitalcountry.cz
- výhodné balení ořechů, obilovin, luštěnin...
- zdravá výživa

svet-bedynek.cz
- lokání a farmářská produkce
- zeleninové a ovocné bedýnky

scuk.cz 
- lokání a farmářská produkce

http://myprotein.cz/
http://mixit.cz/
http://grizly.cz/
http://dm.cz/
http://iplody.cz/
http://vitalcountry.cz/
http://svet-bedynek.cz/


Aplikace, užitečné při nákupu či výběru potravin:
 
FÉR potravina
Aplikace zaměřená na hodnocení potravin podle jejich kvality,
značení a bezpečnosti. Obsahuje databázi potravin s
podrobným složením a hodnocením a databázi éček.
Potraviny snadno naskenujete přímo v obchodě přes telefon.

Logo FÉR potravina = „bez zbytečných aditiv, se známým
původem a s vysokým obsahem základních složek".

dTest
V aplikaci využijete zdarma nákupního průvodce potravin, ve
kterém zjistíte podle čeho vybírat jednotlivé potraviny. Dále
seznam nebezpečných výrobků, které se vyskytnou nově na
trhu a v neposlední řadě výsledky nezávislých testů potravin
(placené).

Kaloricketabulky.cz
Aplikace slouží k zápisu a plánovaní jídelníčku, ale využijete i
pro sledování nutriční hodnoty potravin. Výrobky jednoduše
naskenujete přes telefon.

2 1

Chytré aplikace



Aplikace, užitečné při nákupu či výběru potravin:
 
Listonic
Aplikaci využijete při tvorbě pravidelného  nákupního
seznamu, který můžete sdílet se svými členy domácnosti a
sledovat výdaje za celý nákup. Jednotlivé položky po té v
obchodě odškrtáváte.

Todoist 
Další možností kde vytvářet nákupní seznamy je aplikace
Todoist na plánování projektů a úkolů. Vytvoříte nákupní
seznam jako projekt a stejně jako výše při nákupu jen
odškrtáváte.

Připomínky / Poznámky
Poslední možností, kterou osobně využívám nejčastěji já, jsou
poznámky na iPhonu, kde vytvářím nákupní seznamy podle
jednotlivých obchodů a při nákupu také odškrtávám. Výhodou
je, že si můžete připsat jiné důležité věci či souvislosti, na které
při nákupu nezapomenout. Doporučuji například tahák, co
sledovat u jednotlivých potravin, jaké hodnoty a čísla
hledat apod. 
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Chytré aplikace



Nákupní seznam
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okurka

rajčata 

paprika

cuketa

dýně

ředkvičky, kedlubna

brokolice

květák

rajčata v konzervě

saláty: polníček, římský, ledový,

rukola, salátové mixy...

mrkev, celer, petržel

česnek, cibule, pórek

kysané zelí

žampiony

mražená zelenina (zelené

fazolky, špenát, brokolice,

hrášek, zeleninová směs

neochucená, bez oleje)

ZELENINA A OVOCE

Zelenina

jablka

hrušky

banány

hroznové víno

mražené ovoce: jahody, maliny,

borůvky, lesní směs

Ovoce

+ dle sezóny



Nákupní seznam
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kuřecí prsní maso (celé,

stehenní)

krůtí prsní maso (stehenní)

vepřová panenka

hovězí přední nebo zadní

balené mleté maso do 10 %

tuku

Maso

BÍLKOVINY

šunky a párky nejvyšší jakosti

(nad 90 % masa)

kuřecí, krůtí šunka

vepřová, hovězí šunka 

šunky vhodné do 3,5 % tuku

a 2 % soli

Uzeniny



Nákupní seznam

2 5

losos, treska, pstruh, tilápie,

candát

tuňák, sardinky ve vlastní šťávě

tuňákové saláty (Nixe, RioMare,

Franz Josef)

zavináče

uzený losos

Ryby
sladké i mořské

BÍLKOVINY



Nákupní seznam
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klasický polotučný bílý jogurt do

4 %

bílý řecký jogurtu do 0,5 %

Skyr bílý

ochucený řecký jogurt do 0,5 %

ochucený skyr 0 %

zakysané nápoje do 1,5–3,5 %

(kefír, acidofilní mléko, zákys,

podmáslí, jogurtový nápoj)

tvaroh (odtučněný, polotučný,

plnotučný)

Mléčné výrobky

BÍLKOVINY



Nákupní seznam
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polotvrdý sýr 20 – 45 %

mozzarella light 

cottage sýr bílý, ochucený

ricotta (syrovátkový sýr)

zeleninový tvaroh Svačinka 

hermelín light (President, Figura)

olomoucké tvarůžky

mléko polotučné

baby bel protein

sýrové tyčinky do 20 g tuku/100 g

lučina salátová

Mléčné výrobky

BÍLKOVINY



Nákupní seznam
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slepičí, křepelčí

čerstvé

vaječné bílky - tekuté, sušené

seitan (pšeničná bílkovina)

tempeh (sója)

tofu natural/ochucené (sója)

šmakoun (vaječné bílky)

Vejce

Alternativy masa 

BÍLKOVINY



Nákupní seznam
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celozrnné

žitné

žitno-pšeničné 

celozrnný toustový chléb

trvanlivý celozrnný chléb

celozrnný knäckebrot

Pečivo

SACHARIDY



Nákupní seznam
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vločky jemné (ovesné, ječné, jáhlové,

pohankové, žitné)

otruby (ovesné, pšeničné)

müsli a granola 

celozrnné lupínky, vláknina

instantní kaše (naturální, ochucené,

proteinové)

Cereální výrobky

SACHARIDY



brambory

batáty

bramborové noky (gnocchi)

rýže (parboild, natural, červená, basmati,

jasmínová)

celozrnný kuskus

bulgur

těstoviny (celozrnné, semolinové, žitné,

luštěninové)

celozrnná tortilla

luštěniny (čočka, fazole, cizrna + ve

slaném nálevu, v tomatě)

Přílohové potraviny

Nákupní seznam
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SACHARIDY



Gervais klasik, fitprotein

Lučina, lučina linie, skyr

Choceňské Skyr

Soft cheese (Milbona) 

kozí sýr čerství přírodní

zeleninové, luštěninové pomazánky

(Tudlee, Sklizeno)

cizrnnová pomazánka (hummus)

tofu pomazánka (Lunter, Patifu)

budapešťská tvarohová pomazánka

(ChefSelect, Pappudio)

cizrnová pomazánka s červenou řepou,

vejcem (ChefSelect Lidl)

Na mazání „na chleba” 
(do omáček, pomazánek)

Nákupní seznam
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TUKY



řepkový olej

extra panenský olivový olej

olej ve spreji

kokosový olej

ghí

Na přípravu jídel
Teplá kuchyně:

Nákupní seznam
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TUKY

extra panenský olivový olej

avokádový, lněný, sezamový

slunečnicový 

máslo

Na přípravu jídel
Studená kuchyně:



přírodní ořechy (vlašské, lískové,

mandle, kešu, para, pekany,

pistácie...)

semínka (lněná, slunečnicová,

dýňová, sezamová, konopná

loupaná, chia semínka..)

mák 

kokos strouhaný

arašídové neslazené „máslo“

ořechové pomazánky (přírodní

bez cukru, ochucené s čokoládou...)

Ořechy a semínka

Nákupní seznam
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TUKY



kečup (Heinz 50 % méně cukru,

Hellmann's Stevie, Aktin)

hořčice plnotučná, dijonská

rajčatová pyré a omáčky

curry omáčky

sojová omáčka (Shoyu nebo Tamari)

balzamikový ocet

bazalkové pesto 

kimchi

zeleninový bujon (bez glutamátu)

koření

lahůdkové droždí

Ochucovadla

Nákupní seznam
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OSTATNÍ



špaldová celozrnná mouka

špaldová hladká mouka

ječná celozrnná mouka

rýžová, pohanková hladká mouka

cizrnová mouka (slané pokrmy)

erythritol

xylitol

čekankový sirup (pro děti)

flavdrops kapky, steviové kapky

zero toping sirup My protein

hořká čokoláda nad 70 % kakaa

kakao

karob

džem Relax 100 %

psyllium (rozpustná vláknina)

rostlinné neslazené nápoje

Pečení

Nákupní seznam
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OSTATNÍ



energetické tyčinky

špaldové vafle (DM bio)

celozrnné sušenky (Emco, Gulón)

čokoláda nad 70 % kakaa

zmrzlina (BJ Moo-Phoria, Breyers)

sorbet nanuky (Gelatelli smoothie

Lidl)

tvarohová protein tyčinka (Pilos)

kakaovo-oříškový krém Šmakoun

sušené lyofilizované ovoce

Pochutiny

Nákupní seznam
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OSTATNÍ



proteinový prášek (syrovátkový 80,

90 CFM)

proteinové tyčinky (50 % DM, Lidl,

Quest, Barebells, Myprotein, Promin)

puding (Milbona, Ehrmann)

jogurt, tvaroh (Milbona, Ehrmann)

palačinky (Promin, Nutrend)

instantní kaše, nápoje

extrudovaný křehký chléb

sušené maso

šmakoun (slaný, sladký)

Proteinové potraviny

Nákupní seznam
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OSTATNÍ



zero cola, pepsi max

ledový čaj neochucený (Pfanner pure

tea, Lipton)

minerální vody bez cukru (Mattoni

esence, Toma natura, Poděbradka

prolinie)

Nápoje
Základem pitného režimu by měla být

VŽDY čistá neperlivá voda. Níže uvedené

nápoje je vhodné zařazovat pouze

doplňkově a pro zpestření.

Nákupní seznam
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OSTATNÍ



KONTAKT
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Mgr. Michaela Gorčíková

@zdravazmenacz

www.zdravazmena.cz

info@zdravazmena.cz

@zdravazmenacz

nutriční terapeutka


