
Naučte se
princip

Sacharidy
(a přílohy)

Sem zařadíme rýži,

těstoviny, brambory i

ovoce...

Zelenina
Tepelně

zpracovaná 

i syrová

Dochucovadla

Koření, bylinky,

hořčice apod., 

aby vám jídlo

chutnalo

Je důležité, aby jídlo obsahovalo:

ve správném poměru 

a správném množství 

všechny základní složky.

Naplánujeme spolu krok za

krokem jídlo, které obsahuje 25

gramů bílkovin a má 400 kcal.

 

Na konci vám bude jasné, jak

sestavit jídlo, které má pro vás

potřebné hodnoty

Jíst vyváženě je
jednoduché, když

víte, jak na to.

Které základní složky 
 v jídle vyvážíme?

Bílkoviny

Bílkoviny rostlinné 

nebo živočišné.

Tuky

Sem patří třeba oleje, 

ale i tučné sýry 

nebo ořechy 

Jak naplánovat 
vyvážené jídlo? 

www.zijuwellness.cz



krok 1
bílkoviny

Zvolte 1 variantu

Vyberte si masitou
nebo vegetariánskou

variantu

Masité varianty

100 g vařeného

Kuřecí, krůtí Ryba Libové hovězí

Vepřové, jehněčí Mořské plody

www.zijuwellness.cz



krok 1
bílkoviny

Zvolte 2 věci

Řecký jogurt
(netučný, 

nízkotučný)

Vejce Cottage, ricotta
(netučný,

nízkotučný)

Vařené fazole, čočka,
sojové boby

Tempeh, seitan

Vegetariánské varianty

Tofu

1/2 šálku*

* 1 šálek = 250 ml

1 celé

1/2 šálku*

1/2 šálku*
60 gramů100 gramů

(např. jogurt + vejce nebo také vejce + vejce)

Vyberte si masitou
nebo vegetariánskou

variantu

www.zijuwellness.cz



krok 2
zeleninaZvolte 1 variantu

Vařená, dušená zelenina Zeleninová polévka

Syrová zelenina - 1 druh nebo salát

Tepelně upravená zelenina

* 1 šálek = 250 ml

1 šálek*

Libovolné množství

Tepelně upravená 
i syrová

1 šálek*

Syrová zelenina

www.zijuwellness.cz



krok 3
sacharidy

Zvolte
1 variantu

Chléb

Těstoviny

Drobné/krájené ovoce

* 1 šálek = 250 ml

1 plátek

1 šálek*

Tortila

Obilniny vařené

2 středně velké

1/2 šálku vařených

rýže, kukuřice, quinoa,

kroupy, jáhly, pohanka

Brambory
1/2 ks střední velikosti 1/2 šálku vařených

špagety, kuskus, bulgur

celozrnné krekry

Knekebrod
4 ks

1 ks střední velikosti

Ovoce

www.zijuwellness.cz



krok 4 
tuky

Zvolte 1 variantu

Olej

Zálivky, dipy

1 lžíce

Ořechy, semínka

Sýry

30 gramů

2 lžíce

Tučné a zrající sýry -

parmezán, feta,

camembert,...

Máslo ze semen

1 lžíce 2 lžíce

hummus, majonéza, dressing

1/2 malého

Avokádo

www.zijuwellness.cz

arašídové, dýňové, tahini 



Dochucujte libovolným množstvím
Zkoušejte, buďte kreativní.

krok 5
dochucení

Bylinky, koření

Hořčice

Ocet

Chilli
chilli omáčka

Česnek

Citron

www.zijuwellness.cz

Zapojte se do naší skupiny, získejte další tipy, motivaci a

inspiraci pro váš zdravější životní styl.

Klikněte zde.

RNDr. Blanka Roučková, poradce pro výživu a suplementaci.
Pomáhám ženám získat lepší kondici potřednictvím výživy, pohybu i

nastavení mysli. 

Žít wellness každý den a v každém věku.

https://facebook.com/groups/absolutnevpohode

