
Stravovací
plán na

míru ve 3
krocích

Přehledné
jako

1, 2, 3...

Vytvořte si vlastní
stravovací plán 

ve 3 krocích.

www.zijuwellness.cz



Chcete se lépe stravovat?
Chcete zhubnout a nevíte, jak
jíst? Chcete udržet váhu? Pak
potřebujete mít pod kontrolou
svůj stravovací plán. Jídlo
musíte plánovat. 

Zde se naučíte, jak si sestavit
vlastní stravovací plán.
Nahlédněte pod pokličku
procesu tvorby jídelníčků a
stravovacích plánů.  

Jen ve 3 krocích projdeme
tvorbu stravovacího plánu
tak, jak jej tvoří výživoví
poradci. 

A hned dnes můžete začít
fungovat podle vlastního
plánu.

Celý proces bude mít
tři kroky

Jdeme na to

Krok 1 

Potraviny jednoduše rozdělíme do
skupin a uděláme si snadno
zapamatovatelný systém.

Krok 2 

Vyberete si rámcový plán na 1200
kcal, 1500 kcal, 1800 kcal nebo

2200 kcal denně. Právě ten, který
potřebujete. Podle toho zjistíte,

kolik jídel, jaké skupiny potravin a
kolik porcí z jednotlivých skupin

potravin jíst.

Krok 3 

Naučíte se správnou velikost porce
pro jednotlivé skupiny potravin.
Tím budete mít pod kontrolou

správné množství energie i živin.

www.zijuwellness.cz



Krok 1. 
Skupiny potravin Tvoříme

stravovací plán
= jaké  potraviny jíst v každém
jídle a svačině

= základní struktura jídelníčku
pro jednotlivé úrovně kcal

Pro jednoduchost a přehlednost
rozdělíme každé jídlo na základní
jednotky (skupiny potravin):

Krok 2. 
Rámcové plány 

Každý plán se skládá ze tří větších
jídel a alespoň jedné svačiny
(odpolední svačina). Plány vyšší
kalorické úrovně mají svačin víc.

Číslo udává počet porcí dané
skupiny potravin (přesná velikost
porce bude vysvětlena v kroku 3). 
 
Jak je to s obědem a večeří? Pokud
je vaše hlavní jídlo dne oběd, který
máte pravidelně, pak zaměňte
obsah řádků Oběd a Večeře. Pokud
oběd nemáte pravidelně a vaříte
pravidelně doma večeři, pak je
rozvržení jídel jako v rozpisu. 

Svačina po večeři je malé jídlo.
Pokud chodíte spát brzy, ale mezi
snídaní a obědem máte delší čas,
pak si tuto svačinu dejte jako
dopolední svačinu.

Tvoříme
stravovací

plán

Bílkoviny (protein),
ovoce,
zelenina,
listová zelenina,
sacharidy/obiloviny,
proteinové svačiny,
„chuťový doplněk“
(dochucovadla)

Každý stravovací plán má svou
základní strukturu založenou na
těchto skupinách. Vy si snadno
uvědomíte, co jíst při každém jídle.
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Plán 1200 kcal/den
Snídaně

Oběd

Svačina

Večeře

Svačina

1 protein + 1 ovoce (+ zelenina)

1 protein + 1 zelenina + listová
zelenina + 1 chuťový doplněk

1 proteinová svačina + 1 ovoce
nebo zelenina

1 protein + 1 sacharidy/obiloviny
+ 2 zelenina + listová zelenina + 1
chuťový doplněk

1 ovoce

Plán 1500 kcal/den
Snídaně

Oběd

Svačina

Večeře

Svačina

1 protein + 1 ovoce (+ zelenina)

1 protein + 1 zelenina + listová
zelenina + 1 sacharidy/obiloviny +
1 chuťový doplněk + 1 ovoce

1 proteinová svačina + 1 ovoce
nebo zelenina

2 protein + 1 sacharidy/obiloviny +
2 zelenina + listová zelenina + 1
chuťový doplněk

1 ovoce
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Snídaně

Oběd

Svačina

Večeře

Svačina

1 protein + 1 ovoce (+ zelenina)

2 protein + 2 zelenina + listová
zelenina + 1 sacharidy/obiloviny
+ 1 chuťový doplněk + 1 ovoce

1 proteinová svačina + 1 ovoce
nebo zelenina

2 protein + 1 sacharidy/obiloviny +
2 zelenina + listová zelenina + 1
chuťový doplněk

1 ovoce

Plán 1800 kcal/den Plán 2200 kcal/den

Svačina
1 proteinová svačina

Snídaně

Oběd

Svačina

Večeře

Svačina

2 protein + 2 zelenina + listová
zelenina + 1 sacharidy/obiloviny
+ 1 chuťový doplněk + 1 ovoce

1 proteinová svačina + 1 ovoce
nebo zelenina

2 protein + 2 sacharidy/obiloviny
+ 2 zelenina + listová zelenina + 2
chuťový doplněk

1 ovoce

1 proteinová svačina

2 protein + 1 ovoce (+ zelenina)
+1 sacharidy/obiloviny 

Svačina
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Krok 3. 
Velikosti porcí

Dalším krokem je ujasnit si
velikost porcí v každé skupině
potravin. To je jeden z
nejdůležitějších faktorů při
udržování kalorického příjmu. 

Každá z následujících položek je
jedna porce dané potraviny.

níže uvedené proteiny jsou 
nejčastěji  používané proteinové
potraviny.  Mají nízký obsah tuku.
Potraviny s vyšším obsahem tuku
budou mít více kalorií.

1 šálek (250 g) bílého netučného
jogurtu nebo netučného tvarohu
85 g vařené drůbeže nebo
libového masa
100 g vařených ryb
1 celé vejce + 4 vaječné bílky
7 vaječných bílků
125 g tofu

Protein

1 porce proteinu je:

= kalorický příjem pod kontrolou
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Čerstvé nebo mražené ovoce je
lepší volbou než sušené ovoce
nebo ovocné šťávy, protože
sušené ovoce nebo šťávy jsou
“koncentrované” kalorie. Pro
porovnání zde máte ovocné porce
v různých formách, takže si
můžete vybrat.

1 šálek (80 g) nakrájeného ovoce
nebo bobulí
1 průměrný kus ovoce (jablko,
hruška, pomeranč, banán atd.)
1 malá hrstka sušeného ovoce
½ šálku (125 ml) 100% ovocné
šťávy

Ovoce

1 porce ovoce je:

Zelenina má nejmenší množství
kalorií na porci. Listová zelenina
(např. hlávkový salát, kapusta,
zelí, kadeřávek, mangold, špenát,
atd.) má obsah kalorií tak nízký,
že ji můžete jíst v libovolném
množství. Výjimkou je škrobová
zelenina (jako je kukuřice,
brambory, hrách, které jsou
uvedeny se škroby).

1 šálek (80 g) jakékoli zeleniny
Listová zelenina - libovolné
množství.

Zelenina

1 porce zeleniny je:
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V této skupině volte celozrnné
varianty obilovin. Mají více
vitamínů, minerálů a vlákniny než
rafinované „bílé“ sacharidy, jako
je bílá rýže nebo bílý chléb.

½ šálku (150 g) vařených
obilovin (rýže, těstoviny,
quinoa, kukuřice atd.), 
½ šálku (150 g) vařených
luštěnin
1 plátek celozrnného chleba
½ velké brambory, bílé nebo
sladké
1 šálek (250 g) vařené ovesné
vločky
2 kukuřičné tortilly

Sacharidy/obiloviny

1 porce sacharidů je:

Proteinové svačiny obsahují méně
kalorií a méně bílkovin než plná
porce bílkovin. Tyto menší
proteinové svačiny doplní
bílkoviny během dne a pomáhají
udržet hlad a chutě pod
kontrolou.

1 řecký jogurt (150 g)
30 g pražených sójových bobů
(sojové oříšky)
1 šálek (250 ml) netučného nebo
nízkotučného mléka
4 lžíce (60g) hummus
½ šálku (125g) netučného
tvarohu nebo jogurtu
30 g nízkotučné mozzarelly
½ šálku (85 g) sójových bobů
edamame

Proteinová svačina

1 porce proteinové
svačiny je:
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Malé množství tuků nebo
přírodních sladidel pro zlepšení
chuti. Každá z následujících
položek obsahuje 60-75 kcal,
takže to s nimi nepřeháníme. 
Avokádo nebo ořechy, kde většina
kalorií v nich pochází z tuku, také
použijeme jako chuťovky.

2 lžičky (10 ml) olivový,
řepkový, slunečnicový nebo jiný
olej
2 lžíce (30g) zálivka se sníženým
obsahem kalorií
¼ střední avokádo
malá hrst ořechů
15g strouhaného parmazánu
1 lžíce (20g) džem, želé, med,
sirup, cukr
2 lžíce (30 g) mléko/smetana do
kávy
2 lžíce (30 g) kečup
2 lžíce (30 g) nízkotučná
zakysaná smetana nebo
nízkotučná majonéza

Chuťové doplňky

1 porce chuťovek je:

Některé potraviny mají tak málo
kalorií, že je můžete používat
svobodně:

Hořčice
Ocet
Bylinky a koření
Česnek, cibule
Citron, limetkové šťávy
Salsa, feferonky, křen, omáčka
Worcester
Extrakty (vanilka, máta peprná,
atd.)
Vývar ze zeleniny
Sójová omáčka
Nápoje a sladidla bez kalorií
Spreje pro vaření

Volně použitelné
potraviny

Které to jsou?
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Vytvořte si menu Váš poradce

RNDr. Blanka Roučková,
poradce pro výživu a suplementaci

Nyní, když se orientujete ve
skupinách potravin a velikosti
porcí, můžete dát dohromady
konkrétní jídelníčky na všední dny
i víkend. 

Vezměte vaši potřebnou úroveň
kalorií, pak už jen doplňujte
konkrétní potraviny. 

Nevíte, kolik kalorií potřebujete?
Podle vašeho typu postavy, denní
aktivity a vašeho nutričního cíle
vám spočítám potřebný kalorický
příjem.

Další informace sledujte ve
skupině

www.zijuwellness.cz

Od roku 2003 pomáhám lidem dosáhnout
jejich nutričních cílů. 

Inspiruji ke zdravějšímu životnímu stylu,
který je trvale udržitelný. Lepší výživa,
pohyb i nastavení mysli.

Žijeme wellness každý den a v každém
věku.

Kde mne můžete sledovat

Facebook stránka Hubnutí a výživa
Facebook stránka Žij wellness s Blankou

Facebook skupina Absolutně v pohodě (a fit)

www.zhubnetesnami.cz
www.zijuwellness.cz

https://facebook.com/zhubnetesnami.cz
https://www.facebook.com/absolutnewellness
https://www.facebook.com/groups/absolutnevpohode
https://www.zhubnetesnami.cz/
https://www.zijuwellness.cz/

