
 Vyvážený jídelníček 

Komplexní jídlo obsahuje bílkoviny, tuky i sacharidy a dostatek mikroživin (vitamínů a minerálů). 

Při skládání živin na talíř vybírejte pouze kvalitní a základní potraviny (ne průmyslově zpracované). 

 

 

Autor obrázku je Margit Slimáková. 

Jak si poskládat živiny na talíř: 

1 . Začněte bílkovinami, která by měla tvořit minimálně ¼ maximálně ½ vašeho talíře. 

Živočišných zdrojů - maso, vejce, ryby, vnitřnosti  - nejlépe domácí chov, farmářské,z malého chovů 
nebo bio kvalitě.   

Rostlinných zdrojů -  správně připravená luštěnina, tempeh a občas tofu. 

Pouze z malé části mléčné produkty – balkánský sýr, feta, kozí a ovčí sýry, jogurty, zakysané mléčné 
výrobky, ricotta, cottage sýr, žervé, lučina, mozzarella, tvarůžky a tvaroh. 

2. Přidejte zeleninu 

Zelenina je zdrojem mikroživin i sacharidů (vlákniny) - množství dle druhu. 



• 1/4 talíře může vyplnit jako příloha zelenina škrobová -  dýně, mrkev, batáty, 
brambory, červená řepa, hrášek, petržel. 

Místo škrobové zeleniny můžete 1/4 talíře zaplnit také kvalitní příloha –  rýže, jáhly, pohanka, 
quinoa, kváskový celozrnný chléb, amarant 

• 1/2 talíře  by měla obsahovat nízkosacharidová zelenina -  květák, listový salát, 
brokolice, zelené fazolky, zelí, růžičková kapusta, ředkvičky, kedlubna, okurek, chřest, 
rajčata, cuketa, kedlubna, houby.. 

Zeleninu upravujete dle ročního období a vašeho trávení. Doporučují zařazovat i kvašenou zeleninu 
– pickles či kysané zelí 

3. Tuky 

Navíc do jídla přidejte kvalitní tuk, např. ghí, sádlo, panenský kokosový olej  nebo třeba panenský 
olivový olej. Můžete používat také  panenské rostlinné tuky z ořechů či semínek do hotových 
pokrmů např. lněný, sezamový, dýňový nebo avokádový olej. 

Dalším kvalitním zdrojem tuků jsou semínka, ořechy, ořechové másla, olivy a avokádo. 

Čím sladit? 

Lze sladit ovocem, medem a datlovým sirupem. Doporučují místo sladidla zařazovat ořechové 
másla. 

Jak nejlépe optimalizovat zdraví: 

• Skvělou podporou pro naši imunitu a zdraví střev je pravidelná konzumace fementovaných-
probiotických potravin -  tempeh, kvašená zelenina – pickles, kysané zelí, kysané mléčné 
výrobky, brynza, jablečný ocet. 

• Prebiotické jídla (čistá forma vlákniny) – zvyšuje počet prospěšných bakterií ve střevech. 
Mezi ně patří zelenina, ovoce, celozrnné potraviny, luštěniny, ořechy a semínka. 

 
Důležité je zařazovat potraviny nejvyšší kvality (med od místních včelařů, vejce domácí či bio, 
maso nejvyšší kvality, zelenina od farmářů nebo domácí,domácí fermentované potraviny – kysané 
zelí, pickles, kombucha) 

• Omg 3 (EPA a DHA) – rybí tuk , zvěřina, tresčí játra, losos, makrely, sardinky, olej z mikrořas 

• Vitamín D - je zásadní pro náš imunitní systém a pro naše kosti. 

- Nejlepším zdrojem vitaminu D je sluníčko v období od dubna do října mezi 10:00 až 15:00. Jestliže 
nemáte možnost se vystavit slunečnímu záření tomto období, doporučuji suplementovat vitamin D. 

- Období od října do března nejsme schopni v české republice získávat vit. D ze slunce a proto je 



třeba suplementovat vit. D, alespoň 1500 IU. 

• Naučte se nechat organismus po každém jídle, alespoň 3 až 5 hodin odpočinout. Mezi jídly 
se naučte dostatečně pít. 

• Dopřejte si jídlo v klidném a příjemném prostředí. 

ČEMU SE VYHÝBAT – PRÁZDNÝM KALORIIM, KTERÉ BEROU ŽIVOTNÍ ENERGIÍ A JEN 
USPOKOJUJÍ 

• bílý cukr 

• bílé pšenici a špaldě a z ní produkty (např. pšeničný rohlík, chléb bílý, těstoviny bílé, 

sladkosti, kaiserky, cereální výrobky) 

• bílá rýže 

• škrobu 

•  průmyslově zpracovaným potravinám  

• kravské mléko - nahraďte rostlinnými nápoji (mandlové či kokosový nápoj) nebo 

fermentované mléčné výrobky 

• řepkový a slunečnicový olej, margaríny, pomazánkové máslo 

• pufovaným obilninám 

• vše instantní, slim a light produkty 

 

 

Vypracovala Tereza Šrubařová – vyzivovaterapie.cz 

Kdybyste měli zájem řešit vaše stravování více do hloubky a komplexněji i s analýzou těla na 
přístroji Inbody, můžete mě kontaktovat na tel. 603 706 638 

 


