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DEVADESÁTIDVOUDENNÍDETOXIKAČNÍ  A ODSOLOVACÍJÍDELNÍČEK
Odlehčete svým ledvinám, kloubům, 
snižte vysoký krevní tlak, cholesterol, 

zhubněte.Nadepište si svoji kartu__/__/____ skončím __/__/____
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BMI je zkratka pro Body Mass Index v překladu Index 

Tělesné Hmotnosti. Jedná se o indikátor podváhy, 

normální váhy či nadváhy. Normální váha se pohybuje 

v rozmezí hodnot 18,5 - 25

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

nadváha podváha optimum 
O  B  E  Z  I  T  A 

mírná              střední                těžká 

 Voda je obsažena v

 

každé buňce a hraje důležitou roli ve velkém množství tělesných procesů. Při 
správném množství vody v

 

těle se vyhýbáte riziku zdravotních problémů. 

 

Podíl tělesné vody se mění během dne a noci, výkyvy může způsobovat menstruace, nemoc, sport 
či konzumace alkoholu nebo velkého množství jídla. 

 

Přibližná linie obsahu vody v těěle u dospělého člověka je v

 

rozmezí: 

 
 

u žen 55-60%

 
 

u mužů 60-65%
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Označte, jak na tom momentálně jste
www.revolucnicviceni.cz

Angel

Vypijte 4 deci na 10 kg váhy!



Tuk v těle

Aktivní tělesná hmota - svalová hmota 

Bazální metabolismus

    

váha
BMI

Močové cestyVysoký cholesterol
Plísňová onemocnění
Játra
Nadýmání

Játra, žlučník
Játra, žlučník
Játra, žlučník

Plíce, tlusté střevo
Ledviny, močový měchýř
Ledviny, močový měchýř
Ledviny, močový měchýř
Ledviny, močový měchýř

VÁŠ  CÍL

Zdravotní problém Okruhy

SRDCE, 
TENKÉ 

SRŘEVO

 

SLEZINA , 
SLINIVKA , 
ŽALUDEK

 

PLÍCE, 
TLUSTÉ 
STŘEVO

 LEDVINY, 
MOČOVÝ 
MĚCHÝŘ

 

JÁTRA, 
ŽLUČNÍK

 

Souvisí

 

V

 

organismu plní tělesný tuk celou řadu nenahraditelných úkolů. Je například bohatou zásobárnou energie, je 
nezbytný pro zdravý vývoj, má termoregulační funkci což znamená, že chrání naše tělo před chladem a každá 
buňka v

 

našem těle obsahuje tuky. Bez tělesného tuku se tedy neobejdeme, neměli bychom jej však mít mnoho 
ani příliš málo.

 

Jak již název napovídá, svalová hmota má svou důležitou roli na fungování organismu. Zajišťuje chod 
organismu, látkovou výměnu, a spousty dalších procesů nezbytně nutných pro chod našeho těla.

 

Vyjadřuje množství energie v

 

klidovém stavu, teplotě, neutrálním prostředí a na lačno. Tedy výdej energie pro 
práci životně důležitých orgánů jako srdce, plíce, mozek a nervový systém, játra, ledviny, pohlavní orgány, svaly 
a kůže. Snižuje se s

 

věkem a ztrátou svalové hmoty. Ovlivnit jej může například nemoc, konzumované jídlo či 

nápoje, stres či teplota prostředí..

 

   

 

         

 

3

Z ká ladní zdravotní prob él my, které souvi ís s párovými orgányVysoký krevní tlakOtokyStres

Žlučník - bolest Játra, žlučníksrdce, tenké střevoSrdce, tenké střevoSrdce, tenké střevoSlezina, slinivka, žaludekSlezina, slinivka, žaludekSlezina, slinivka, žaludekAftyNadváhaCukrovkaRevmatismusKornatění tepenArtritida
www.revolucnicviceni.cz

Angel

Základní parametry



Snídaně: %

Dopol. svačina: %

Oběd: %

Odpol. svačina: %

Večeře: %

z nastaveného energetického příjmu 6915 Kj. Při sestavování odsolovacího "plánu" byly zvoleny následující hodnoty:

22

10

35

12

21

1. - 26. den 

26 dnů strava dle 
jídelníčku 27. - 32. den 

6 dnů režim 
detoxikace 

33. den 

můžete cokoliv, 
ale s "mírou" 

34 - 49. den 

16 dnů strava dle 
jídelníčku 

50. - 55. den 

6 dnů režim 
detoxikace 

56. den 

můžete cokoliv, 
ale s "mírou" 

57. - 71. den 

15 dnů strava dle 
jídelníčku 

72. - 77. den 

6 dnů režim 
detoxikace 

78. den 

můžete cokoliv, 
ale s "mírou" 

79. - 92. den 

14 dnů strava 
dle jídelníčku Rozpis detoxikač hoín  plánu  
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CO JE DŮLEŽITÉ?

PITNÝ REŽIM:  
 
Pijte v pravidelných intervalech. Nezapomínejte dodržovat jednoduchou poučku - snažte se 
každý den vypít 0,4 dcl na 10 kilogramů vaší váhy. 
 
DODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH PRAVIDEL:  
 
Nezapomeňte dodržovat předepsaná pravidla. Jen tak můžeme společnými silami dosáhnout 
kýženého výsledku. Každý má chuť někdy "ujet", počkejte si až na 7. den po detoxikaci. 
 
POHYB:  
 
Při pravidelném pohybu se do vašeho těla vyplavují tzv. hormony štěstí. Proto nezapomínejte na 
pravidelný pohyb jakéhokoliv druhu.  
 
 
DOPORUČENÍ:  Pro lidský organismus je přirozené přijímat stravu bez konzervantů, umělých 
barviv, sladidel, okyselovadel a příchutí. Žádné zvíře na naší planetě nekonzumuje umělé látky. 
Vaše snaha o detoxikaci a odkyselení by při takovém stravování byla marná. 
 
UPOZORNĚNÍ: Trpělivost růže přináši. Tohle pravdidlo v našem případě platí dvojnásob. Proto 
buďte trpěliví. Tělo samo bude řešit s pomocí detoxikace problém, který je pro něj nejvíce 
zatěžující. Není možné v jeden okamžik vyřešit všechny problémy, které Vás trápí. 
 
POVOLENÍ: Po každém detoxikačním režimu si dopřejte tzv. prasečí den, při kterém můžete sníst 
cokoliv na co máte chuť.  
 
NESROVNALOSTI: V plánu můžete nalézt určité nesrovnalosti. Zejména potraviny, které nemáte 
v režimu odkyselení doporučené, ale přesto jsou zařazené do detoxikačního režimu. Tato 
skutečnost není na závadu. Potraviny předepsané v 6 denním detoxikačním plánu mají pro vás 
vždy větší prioritu. 
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SACHARIDY

Pečivo:  
bílé pečivo, pufované výrobky 
obsahující pod 2% vlákniny 
 
Mlýnské obilné výrobky:  
Bílá mouka, výrobky z bílé mouky, 
kukuřičná mouka, výrobky z kukuřičné 
mouky, rýže prášková 
 
Brambory:  
Předsmažené bramborové polotovary 
(hranolky, americké brambory, 
krokety), brambůrky, knedlíky s 
přídavkem bílé mouky 
 
Těstoviny:  
obyčejné bílé těstoviny, rýžové nudle 
 
 

Pečivo:  
Žitný, pšenično-žitný celozrnný chléb, 
celozrnné pečivo, knackebrot, pufované 
výrobky se zvýšeným obsahem vlákniny. 
 
Mlýnské obilné výrobky:  
Neloupaná rýže, bílá dlouhozrnná rýže, 
nepražené müsli bez přidaného cukru, 
celozrnné obilné kaše  
 
Brambory:  
Do brambor je vždy vhodné nastrouhat 
povařenou kořenovou, či košťálovou 
zeleninu, pro vyšší příjem vlákniny. 
 
Těstoviny:  
Celozrnné, těstoviny s příměsemi 
(špenátové, paprikové) 
 

Sacharidy jsou zásadní složkou potravy, jelikož jsou základním zdrojem energie pro lidský 
organismus.  
 
Pod tímto pojmem se ukrývá část potravin, kterou většina z nás nazývá přílohy.   
 
Hlavní význam sacharidů v potravě?: 
 
- zdroj okamžité energie 
- celozrnné sacharidy obsahují původní vitamíny, které jsou nezbytné pro správný chod organismu 
- nestravitelné sacharidy příznivě ovlivňují činnost střev 
 

Co preferovat Vyvarujte se 
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BÍLKOVINY

 

Bílkoviny jsou stavebními kameny našeho těla, tvoří základ svalových buněk. Štěpí se látkovou 
přeměnou na aminokyseliny, které je nutné přijímat stravou vzhledem k tomu, že náš organismus 
není schopný si je vytvořit.  
 
Při nedostatečné konzumaci bílkovin hrozí odbourávání svalové tkáně a tím pádem i ztráta aktivní 
tělesné hmotnosti s následným zpomalením metabolismu. 
 
Pozor! Bílkoviny jsou pro nás velice důležité, ale všeho s mírou! Dodržujte doporučené množství 
předepsaných bílkovin. Při nadměrné konzumaci hrozí zahnívání ve střevech, nadměrný vznik 
kyseliny močové při jejich metabolizaci a zároveň vznik dny. 

 
 

Ryby:   
Treska, ústřice (maximálně 1x do týdne z důvodu 
odkyselení) 
 

Maso:   
Hovězí libová, husí prsa, krůtí maso, slepice - 
pečená vařená, srnčí kýta, velmi kvalitní telecí, 
telecí kýta 
 

Vejce:   
Pouze na tvrdo 
 

Rostlinné zdroje:  
Tofu ("sýr" ze sóji), luštěniny (kromě čočky), sójové 
maso 
 

Ryby:   
Kompletně s vyjímkou tresky 
 

Maso:  
Divočina s vyjímkou srnčí kýty, hovězí 
pečeně, hovězí řízek, husa s vyjímkou 
prsů, husí játra, játra, játrové 
knedlíčky, jehněčí, mleté maso, 
ovarové koleno, špek, tučné vepřové 
maso, volský jazyk, králík 
 

Uzeniny: 
Jelita, jitrnice, karbenátky, klobása,  
šunka, salám 
 

Vejce:  
Smažená 
 

Rostlinné zdroje:  
Pšeničné maso  

Co preferovat Vyvarujte se 
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TUKY

 
Jsou zásobárnou energie. Rozpouštějí se v něm některé vitamíny (A, E, D). Spolupůsobí při tvorbě 
buněčných membrán a jsou důležité při vzniku tak důležitých látek jako např. testosteron. 
 
Chrání vnitřní orgány, a v neposlední řadě slouží také jako tepelná izolace těla od případného 
přílišného chladu.  
 
Omega-3 mastné kyseliny (mořské ryby, lněné semínko, vlašské ořechy,..) působí protizánětlivě a 
pomáhají při redukci podkožního tuku, pochopitelně za předpokladu, že energetický výdej je vyšší, 
než jeho příjem. Neznamená to tedy, že je to zázračná látka v tom smyslu, že vás zbaví nadbytečné 
hmotnosti bez námahy, ale pomůže při uvolňovaní mastných kyselin při pohybu a posléze i ve 
spánku při splnění zásad zdravého životního stylu, čili jednoduše umocní vaše snahy o zlepšení 
postavy a zdraví 
 
Na straně druhé nesmíme zapomínat na záporná rizika související s vysokým příjmem tuků. 
Otevřeně můžeme říci, že příjem tuků v naší zemi je velmi vysoký a značně převyšuje potřeby 
našeho organismu. Nadměrný příjem tuků je hlavní příčinou vzniku obezity, vysokého krevního 
tlaku, kardio-vaskulárních onemocnění a rakoviny tračníku. Souvisí však i s řadou dalších poruch. 
 
 

Tuky:  
ochucené roztíratelné tuky, sádlo, 
pomazánková másla 
 
Oleje:  
palmojádrový, kokosový 
 

Tuky:  
Máslo, domácí majonéza 
 
Oleje:  
olivový, slunečnicový, řepkový, sezamový z 
prvního lisování za studena 
 

Co preferovat Vyvarujte se 
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MLÉČNÉ VÝROBKY

 
Jsou základní součástí buněčných struktur, mezibuněčných tkání, hormonů a enzymů.  
 
Mléčné výrobky jsou vynikajícím zdrojem širokého spektra vitaminů rozpustných ve vodě (vitaminy 
skupiny B) a rozpustných v tucích (vitaminy skupiny A, D, E). 
 
Bílkovina sýru obsahuje všechny základní aminokyseliny, které naše tělo potřebuje a může ovlivnit 
řadu fyziologických pochodů v těle - například má protisrážlivé a antibakteriální účinky, podporuje 
obranyschopnost, snižuje riziko vzniku zubního kazu a příznivě ovlivňuje krevní tlak. Na rozdíl od 
masa neobsahuje puriny a nepodílí se tak na vzniku onemocnění dna.  
 

Sýry : 
Tavené sýry, plísňové sýry, krémové 
sýry, tvrdé tučné sýry, roztíratelné 
sýrové pomazánky 
 
Zakysané mléčné výrobky:  
tučné slazené jogurty, slazená 
jogurtová mléka, nízkotučné jogurty 
slazené sladidly 
 
Tvarohy:  
slazené mléčné dezerty, pudingy, 
šlehačky 
 

 

Sýry :  
tvrdé sýry do 45% tuku v sušině, středně 
tvrdé polotučné sýry, nízkotučné 
tvarohové sýry 
 
Zakysané mléčné výrobky:  
bílé, neochucené a bez přidaných cukrů 
(můžete si je 2x - 3x přidat k dopolední 
svačině) 
 
Tvarohy:  
neslazené polotučné tvarohy do 3% 
 

Vyvarujte se  Co preferovat 

9www.revolucnicviceni.cz



NÁPOJE

Jak zjistíme, že pijeme málo tekutin? Signálem toho, že pijeme méně než potřebujeme, je to, že nás 
po krátké době začne bolet hlava, budeme se cítit unavení a malátní. Špatně se soustředíme.   
 
Pokud budeme pít méně než potřebujeme delší dobu, můžeme si způsobit řadu zdravotních 
problémů. Hlava nás bude bolet daleko častěji, budeme trpět zácpou, můžeme mít potíže s 
ledvinami. Zvyšuje se také riziko onemocnění zánětem slepého střeva.  

 
 

Čaje:  
Černý čaj (odvodňuje) 
 
Káva 
(odvodňuje) 
 
Alkohol: 
polosladká a sladká vína, tvrdý 
alkohol, pivo 
 

Voda:  
Kohoutková, balená (čistá, neochucená) 
 
Ovocné a zeleninové šťávy:  
čerstvě vymačkané, ředěné v poměru 1:2 s 
vodou 
 
Čaje:  
zelené, ovocné, bylinkové  
 

Co preferovat Vyvarujte se  
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OVOCE A ZELENINA

Nejvhodnější je konzumace takového druhu zeleniny, který právě dozrává, a který je 
charakteristický pro naše klimatické pásmo. Je to logické. V každém období roku tělo potřebuje 
trochu jiné živiny a sezónní zelenina může tuto potřebu do puntíku splnit. Na podzim je to dýně 
nebo třeba pórek, v zimě pastinák, růžičková kapusta či zimní salát kadeřávek, na jaře například 
ředkvičky, mrkev, pažitka a v létě kedlubny, saláty, cukety a další. Ovšem není potřeba se těmito 
pravidly striktně řídit. Jezte takovou zeleninu, na kterou máte právě chuť, hlavně ať jí je dostatečné 
množství. 
 
Ke strávení ovoce potřebujeme jen minimální množství energie. Jíme-li ho samotné (ne tedy jako 
zákusek po hlavním jídle), projde rychle ze žaludku do tenkého střeva. Tam jsou bleskově 
vstřebány jednoduché cukry, vitaminy a minerální látky, které ovoce obsahuje. 
 
 

 
 

Nakládaná zelenina, čalamády,  
všechna hroznová vína, 
 
 

Brokolice, cibule, cuketa, kukuřice,  
celer, červená řepa, červené zelí, fazole, 
fenykl, hlávkové zelí, hrášek, chřest, 
kapusta, kedlubna, kopr, květák, kyselé zelí, 
mrkev, okurky, petržel, pórek, rajče, ředkev, 
špenát, nové brambory, houby, česnek nebo  
čínská pažitka Knolau (náhrada česneku) 
 

Co preferovat Velmi opatrně 

meloun žlutý, meloun červený, jahody, 
grep, mandarinka, angrešt pomeranč, 
papája, nektarinka, kiwi, hruška, jablko, 
ananas, rybíz bílý a červený, třešně, 
broskev, švestky, borůvky, maliny, černý 
rybíz, bílé a červené hroznové víno, fíky, 
banán 
 

Vyvarujte se 

 

Ovoce v konzervě, sušené ovoce 
slazené  
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PŘÍSADY

Např. bazalka je fantastickým lékem proti nadýmání a zažívacím potížím, stejně jako zázvor. 
Petržel obsahuje několikanásobně více vitamínů C než citrusové plody, proto také dostala název 
domácí lékárnička. Nesmíme opomenout ani tu věc, že všechny bylinky obsahují velké množství 
minerálů, hlavně vápníku a železa, a tím sehrávají velice důležitou roli při překyselení organismu. 
 

 
 

Zeleninové omáčky s přidaným 
cukrem, octy, kupované majonézy, 
sójové omáčky, hořčice, rajčatový 
protlak 
 

Anýz,Badyán, Bazalka, Bobkový list, Chilli, 
Citronová kůra drcená, Česnek, Estragon, 
Fenykl, Hořčice žlutá celá, Hřebíček celý, 
Jalovec, Kardamom Kmín, Kopr, Koriandr, 
Kurkuma, Lékořice, Libeček, Majoránka, 
Máta, Muškátový květ, Nové koření, 
Oregano, Paprika pálivá, Paprika sladká, 
Pažitka, Pepř barevný, Pepř bílý, Pepř 
černý, Pepř zelený, Petržel, Rozmarýn, 
Saturejka, Sezamové semínko, Skořice, 
Šafrán, Šalvěj, Šípek, Tymián, Vanilka, 
Zázvor 
 

Nekvalitní majonézy a tatarské 
omáčky, dresinky, koření se 
zvýrazňovači (glutamáty) 
 

Co preferovat Velmi opatrně 

Vyvarujte se 
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VŠEOBECNÝ PŘEHLED KYSELINOTVORNÝCH A 

ZÁSADOTVORNÝCH POTRAVIN

 Mírně i více 
KYSELINOTVORNÉ 

   NEUTRÁLNÍ a  ZÁSADITOTVORNÉ 

Alkohol, ančovičky,avokádo, bílé 
víno, bramborové lupínky, burské 
oříšky, candát, cukr a sladkosti, 
černý čaj, čočka, čokoláda, eidam, 
ementál, fritovací olej, halibut, hovězí 
maso, humr, husa, játra, jehněčí 
maso, jogurt, kandované ovoce, 
kapr, kaštany, karbanátek, karí, 
kečup, kokosový ořech,  langusta, 
ledvinky, limonády,  lněné semínko, 
losos, majonéza, makrela, mléko  
kravské– nesvařené, nízkotučné, 
polotučné, plnotučné,  mušle, nugát, 
ovocné víno, pálenka, perník, pivo, 
pstruh, ryby, rak, různé druhy 
ořechů, salámy, sardele, sardinky, 
sleď, smažené krokety, sůl, 
šampaňské, štika, šunka, tavený sýr, 
těstoviny, tuňák, úhoř, zajíc. 
 

Amarant, ananas, artyčoky, bambusové klíčky, 
banány, borůvky, brambory, brokolice, broskve 
čerstvé, brynza, bylinky, camembert, celer, 
celozrnný chléb, cibule, citrony, cizrna, cuketa, čaj 
zelený,  černý rybíz, červená řepa, červené zelí, 
česnek, droždí, dýně, fazole zelené, fenykl, 
grahamový chléb, hlávkové zelí, hrášek čerstvý, 
hruška, husí prsa, chřest, jablko, jáhly, jahody 
čerstvé, jogurt, kapusta, kdoule, kedlubny, 
knackebrott, kopr, kroupy, krůta, kukuřice, květák, 
kyselá smetana, kyselé zelí, ledový salát,  maliny, 
máslo, meloun, meruňky, minerálka neperlivá, 
mirabelky, mrkev, nektarinky, okurky, ostružiny, 
petržel, platýs, podmáslí, pomeranč, pórek, 
pohanka, růžičková kapusta, rýže natural, ředkev, 
ředkvička, řeřicha, slepice, slunečnicový olej, 
slunečnicová a sezamová semínka, smetana ke 
šlehání, sojové klíčky, šípky, špalda a její klíčky, 
špenát, švestky, telecí filé a stehno, tresky, 
třešně, ústřice, vaječný žloutek, zakysané mléčné 
výrobky, želatina, žitná mouka a chléb. 
 

Točená voda, pramenitá 
voda, mořská voda,  kvalitní 
olivový olej 
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 1. pravidlo První ranní tekutiny vypijte co nejdříve po probuzení, ještě před jídlem.
 2. pravidlo Uvedené 4 recepty musíte použít během dne, nezáleží na množství a pořadí.

 3. pravidlo Ovoce jezte syrové a s ničím je nekombinujte, znemožnili byste správné trávení.
 4. pravidlo Tato stejná jídla jezte i druhý den. Druhý den si navíc připravte detoxikační koupel.
 POZOR Ani jedno jídlo nesolte!!!

Čerstvá šťáva ovocná, zeleninově-ovocná zředěná vodou v poměru 3:1 (voda x šťáva)

Džus (100 %) zředěný vlažnou vodou  v poměru 3:1 (voda x džus)

Odvar z přesličky rolní

2. den večer si připravte detoxikační koupel na ledviny a močový měchýř

Teplota vody by měla být kolem  38 °C. Do 5 litrového hrnce nasypte 500g ovesných vloček a přidejte 20g přesličky 

rolní. Celý obsah přiveďte k varu a vařte cca 5 minut. Obsah přeceďte a nalejte do koupele. Délka pobytu ve vaně by 

měla být cca 30 minut. Po koupeli se dobře oblečte a už pouze relaxujte.

1) Kořenovou zeleninu a cibuli očistíme. Vše nakrájíme 

na drobné kostičky. Zeleninu spolu s kořením a 

pohankou uvaříme doměkka. 

1) Drobně nakrájené zelí promícháme s jemně 

nastrouhanou mrkví, pokrájenou cibulí či natí. 

2) Ochutíme pepřem, citrónovou šťávou a olejem. 

2) Koření vybereme, přidáme drobně nakrájený libeček 3) Necháme proležet v chladu a podáváme.  

3) Polévku vždy podáváme teplou!

Ingredience: Ingredience:

kořenová zelenina, cibule, bobkový list, černý pepř, 

nové koření, pohanka, libeček-může být i sušený

500g zelí, 200g mrkve, 1 cibule nebo cibulová nať, pepř, 

citrónová šťáva, lžíce oleje

Postup: Postup:

1) Nastrouhejte jablko, pomeranč, banán nakrájejte na 

drobné kousky a vše dobře promíchejte. 

Postup:

1) Uvařte luštěninu a následně ji rozmixujte v mixéru, 

přidejte nastrouhanou mrkev a sójové mléko natural. 2) Přidejte 1 vymačkaný citron a znovu promíchejte. 

2) Opepřete a můžete podávat na cel. chléb.

Pohanková polévka: Zelný salát s mrkví:

Recepty

Ovocný salát: Cel. žitný chléb + luštěninová pomazánka: 
Ingredience: Ingredience:

jablko, pomeranč, banán, citron celozrnný žitný chléb (zakoupíte ve zdravé výživě), 

luštěnina, která vám chutná (hrách, fazole, cizrna, sojové 

boby, …), mrkev, sojové mléko natural, pepřPostup:

Detoxikace "okruh ledviny"   1.- 2. den

První ranní tekutiny
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 1. pravidlo První ranní tekutiny vypijte co nejdříve po probuzení, ještě před jídlem.
 2. pravidlo Uvedené 4 recepty jezte v předepsaném pořadí a množství.

 3. pravidlo Rozestup mezi jídly udržujte cca 3 hodiny.

 4. pravidlo Stejná jídla jezte i následující den.

 POZOR Ani jedno jídlo nesolte!!!

Čerstvá šťáva ovocná, zeleninově-ovocná zředěná vodou v poměru 3:1 (voda x šťáva)

Džus (100 %) zředěný vlažnou vodou  v poměru 3:1 (voda x džus)

Odvar z přesličky rolní

g

4. Jídlo

Jasmínová rýže  Tempeh natural 

Rýži důkladně propláchneme ve vlažné 

vodě Na 1 díl rýže přidáme 1,5 dílu 

studené vody. Jakmile rýže vře snížíme 

plamen a necháme ji 15 minut dusit. Rýži 

promícháme a necháme v hrnci ještě pár 

minut dojít. 

Tempeh zakoupíte ve zdravé výživě 

či specializovaných prodejnách. Na 

trošce oleje osmahneme  pórek 

nakrájený na drobounko. Po chvilce 

restování na pórek dáme Tempeh 

nakrájený na kostičky, okořeníme a 

podlijeme nekolika lžícemi vody. 

Chvilku podusíme aby se chutě 

prolnuly. Stáhneme z plamene. 

125 g 100

3. Jídlo

Hrachová kaše 

 Celozrnné pečivo 

Propláchnutý hrách (půlený není třeba 

předem namáčet) uvaříme ve vodě. Vodu si 

po uvaření slijeme bokem a hrách 

rozmixujeme. Slitou vodou můžeme kaši 

naředit. Pro ochucení je možné přidat cibulku 

osmahlou na trošce oleje.

245 ml 1 ks

Okurky nastrouháte na struhadle, můžete trošku opepřit.
1,5 ks

2. Jídlo

Nastrouhané jablko s mrkví 
Jablko a mrkev nastrouháte na struhadle a smícháte dohromady. Můžete pokapat 

citrónovou šťávou.

285 g

Pokračování 3. - 4. den

První ranní tekutiny

1. Jídlo

Nastrouhané salátové okurky 
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 1. pravidlo První ranní tekutiny vypijte co nejdříve po probuzení, ještě před jídlem.
 2. pravidlo Připravte si níže uvedená jídla. Rozestup mezi jídli by měl být cca 3 hodiny.
 3. pravidlo Ani jedno jídlo nesolte!!!

Čerstvá šťáva ovocná, zeleninově-ovocná zředěná vodou v poměru 3:1 (voda x šťáva)

Džus (100 %) zředěný vlažnou vodou  v poměru 3:1 (voda x džus)

Odvar z přesličky rolní

g

g

g g

g g

Večeře

Kysané zelí   Tofu  

Zelí nijak tepelně neupravujte.
Tofu je možné osmahnout s 

žampiony na cibulce a udělat 

"praženici".

245 125

ks

Svačina

Křenová pomazánka  Mrkvové hranolky   

Nastrouhaný křen smícháte s tvarohem, 

můžete přidat malou cibulku, pažitku, 

kapku olivového oleje.

čerstvou mrkev rozkrájejte 

na hranolky 
165 165

Svačina

Salátové okurky  
1,5 ks

Oběd

Tzatziki  

Celozrnný žitný chléb  
Smícháme najemno nastrouhaný okurek s 

řeckým jogurtem (pokud nemáme nahradíme 

bílým jogurtem a tvarohem), přidáme pepř, 

česnek, citrónovou šťávu, olivový olej a kopr.

285 1,5

5. den

První ranní tekutiny

Snídaně

Celozrnné ječné vločky  Sójové mléko natural 

Vločky vaříme v sojovém mléce 

dokud nevznikne kaše.

Můžeme zakoupit i sušené, které 

připravujeme podle návodu na 

obale.

125 285 ml
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 1. pravidlo První ranní tekutiny vypijte co nejdříve po probuzení, ještě před jídlem.
 2. pravidlo 3x denně hodinu před jídlem snězte 2 čajové lžičky lněného semínka s medem

 3. pravidlo Připravte si níže uvedená jídla. Rozestup mezi jídli by měl být cca 3 hodiny.

Čerstvá šťáva ovocná, zeleninově-ovocná zředěná vodou v poměru 3:1 (voda x šťáva)

Džus (100 %) zředěný vlažnou vodou  v poměru 3:1 (voda x džus)

Odvar z přesličky rolní

g g

g ks

g g

g ks

dopřejte si cokoliv, na co budete mít chuť, jen to neberte jako den obžerství.

Okurkový salát
Celozrnný žitný chléb  Nastrouhané okurky nesolíme! Přidáme šťávu 

z jednoho citronu.

205 1,5

7. den

Svačina

Pórková polévka 
Pórek nakrájíme nadrobno, podusíme. Přidáme špetku soli a zahustíme celozrnnou 

moukou. Zalijeme vodou, necháme přejít varem.

330 ml

Večeře

Oběd

Celozrnné těstoviny Omáčka z čerstvých rajčat a bazalkou  

zakoupíte ve zdravé výživě, 

uvaříte podle návodu na obale

105 Cibuli nakrájenou na jemno s česnekem osmahneme na 

oleji. Přidáme oloupaná rajčata (spařená horkou vodou 

jdou hezky oloupat). Jakmile omáčka začne vřít ztlumíme 

a vaříme asi hodinu. Přidáme bazalkové listy, pepř a 

podáváme s těstovinami.

165

Svačina

Tofu  

 Plátek tmavého chleba  

Tofu můžete například nakrájet na kostičky, přidáte 

kmín, česnek, promícháte a necháte odpočinout. 

Mezitím očistíte cibuli, česnek. Rozpálíte 

nepřilnavou pánev, na níž mírně osmahnete cibuli s 

česnekem a přidáte tofu a restujete. Stačí chvilka. 

Musí se hezky ze všech stran opéct.

100 1,5

6. den

První ranní tekutiny

Snídaně

Nastrouhaná 

jablka 

Nastrouhaná 

mrkev  
Dýňová semínka 125 125 1 hrst
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· 1. íenčdoporuNa snídani zkombinujte sacharidy, bílkoviny a tuky v předepsané gramáži.
· 2. íenčdoporuNa dloíj  si ejteřdop  dostatek asuč  a édžka  sousto ědnřápo  rozkousejte ·   3. íenčdoporuipravujteřP  si pokrmy, ékter  máv  budou chutnat. Z dlaíj  se teímus  itěšt ·   4. íenčdoporuKe daniísn  teďařza  i élibovoln  ístvžmno  zeleniny

Po probuzení
Čerstvě vymačkaná ovocná šťáva zředěná 1:2 s vodou

Čerstvě vymačkaná zeleninová šťáva zředěná 1:2 s vodou  - ml

Zelený, ovocný, bylinný čaj, lehce oslazený medem

Komplexní sacharidy
Pečivo:

celozrnné: (chléb: 1 plátek = cca 55g, celozrnný rohlík: 1 ks = cca 70 g)  - g

žitné, pšeničné, grahamové

Obiloviny

jáhly, kuskus, celozrnná rýže, kroupy  - g

množství v suchém stavu před uvařením

Ovoce:

Skupina 2

grep (1 ks = cca 250 g), mandarinka (1 ks malá = cca 60 g, 1 ks velká = cca 140 g  ), angrešt  - g

pomeranč (1 ks menší = cca 65 g, 1 ks větší = cca 150 g ), papája

Skupina 3

nektarinka (1 ks = cca 145 g), rybíz bílý a červený, švestky, blumy, třešně, višně

ananas (1 kolečko = cca 120 g), broskev (1 ks = 145 g), hruška (1 ks = cca 140 g), borůvky  - g

jablko (1 ks = cca 160 g), kiwi (1 ks = 70 g), meruňka (1 ks větší = cca 215 g), maliny

Bílkoviny
Mléčné výrobky:

Středně tvrdé polotučné sýry

camembert, brynza,... (do 35% tvs), Mozzarella  - g

Jogurty, tvarohy

bílé polotučné (cca 2-3 % tuku)  - g

Sýry tvarohové měkké nízkotučné:

Cottage (do 10% tuků)  - g

Výrobky ze sóji:

tofu  - g

Vejce a výrobky z nich:

celé slepičí vejce: ks

šmakoun  - g

Tuky
máslo: z kravského i kozího mléka č.l.

sýr měkký roztíratelný: Lučina, Gervais - obsah tuků 20-30% - ale ne tavené sýry č.l.

0,5

1,5

140 155

100 110

2

270 300

305 335

60 65

155 170

80 90

40 45

335 375

16 denní stravovací plán - Snídaně

250 300
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· 1. Doporučení
Doporučujeme konzumovat 1 - 2 druhy ovoce

· 2. Doporučení
Kolik druhů ovoce si zvolíte, tolika podělte danou gramáž

Ovoce
Skupina 1

jahody, meloun ananasový (žlutý), meloun vodní (červený)  - g

Skupina 2

grep (1 ks = cca 250 g), mandarinka (1 ks malá = cca 60 g, 1 ks velká = cca 140 g  ), angrešt  - g

pomeranč (1 ks menší = cca 65 g, 1 ks větší = cca 150 g ), papája

Skupina 3

nektarinka (1 ks = cca 145 g), rybíz bílý a červený, švestky, blumy, třešně, višně

ananas (1 kolečko = cca 120 g), broskev (1 ks = 145 g), hruška (1 ks = cca 140 g), borůvky  - g

jablko (1 ks = cca 160 g), kiwi (1 ks = 70 g), meruňka (1 ks větší = cca 215 g), maliny

Skupina 4

černý rybíz, ryngle, fíky, hroznové víno bílé i červené  - g

Skupina 5

banán (1 ks = cca 120 g)  - g

Mléčné výrobky nebo jejich náhrady
Mléčné výrobky:

zakysané výrobky:

jogurty, jogurtová a acidofilní mléka z kravského, kozího i ovčího mléka  - ml

Mléko:

kravské, kozí, ovčí  - ml

Náhrady mléka:

sójový jogurt  - ml

sójové mléko  - ml185 205

120 135

135 150

95 105

155 170

125 140

105 115

16 denní stravovací plán - Dopolední svačina

230 255

170 190
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· 1. doporučení
Na jídlo si dopřejte dostatek času a každé sousto pořádně rozkousejte

· 2. doporučení
Připravujte si pokrmy, které vám budou chutnat. Z jídla se musíte těšit

· 3. doporučení
K obědu zařaďte i libovolné množství zeleniny

· 4. doporučení
Naučte se pracovat s jednodruhovým kořením. Dodá vašemu pokrmu jiný rozměr

Bílkoviny
Masa: (množství před kuchyňskou úpravou)

libové červené maso bez kosti a kůže  - g

hovězí svíčková, srnčí kýta, telecí

libové bílé maso bez kosti a kůže

krůta, husí prsa, slepice  - g

platýz, treska  - g

Sýry a tvarohy:

středně tvrdé polotučné sýry

Camembert, brynza do 35 % tvs,  Mozzarella  - g

Tvarohy:

bílé polotučné (cca 2-3% tuků)  - g

Sója a sójové výrobky:

sójové maso v suchém stavu, před kuchyňskou úpravou  - g

tofu  - g

Vejce a výrobky z nich:

celé slepičí vejce: ks

šmakoun  - g

Sacharidy
Brambory a výrobky z nich:

neloupané brambory před uvařením, bramborová kaše  - g

Pečivo:

celozrnné: (chléb: 1 plátek = cca 55g, celozrnný rohlík: 1 ks = cca 70 g)

 - g

pšeničné, žitné, grahamové

Knackebrot

pšeničný, žitný, grahamový  - g

Přílohy v množství před uvařením:

rýže, polenta (2,6 x množství před uvařením = množství po uvaření)  - g

cel. těstoviny, kuskus, kroupy (1,9 x množství před uvařením = množství po uvaření)  - g

Luštěniny

cizrna, hrách, fazole (množství před uvařením)  - g

Oleje + tuky
oleje: olivový, slunečnicový, řepkový, sezamový z prvního lisování za studena č.l.

domácí majonéza č.l.

máslo: (z kravského i kozího mléka) č.l.

1,0

2,0

1,0

65 70

60 65

65 70

230 255

120 130

65 70

75 85

150 165

3,0

405 450

210 230

170 185

230 255

16 denní stravovací plán - Oběd

150 165

155 170
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· 1. doporučení
Na jídlo si dopřejte dostatek času a každé sousto pořádně rozkousejte

· 2. doporučení
Připravujte si pokrmy, které vám budou chutnat. Z jídla se musíte těšit

· 3. doporučení
K odpolední svačině zařaďte i libovolné množství zeleniny

· 4. doporučení
Naučte se pracovat s jednodruhovým kořením. Dodá vašemu pokrmu jiný rozměr

Ovoce
Skupina 1

meloun ananasový (žlutý), meloun vodní (červený), jahody  - g

Skupina 2

grep (1 ks = cca 250 g), mandarinka (1 ks malá = cca 60 g, 1 ks velká = cca 140 g  ), angrešt

pomeranč (1 ks menší = cca 65 g, 1 ks větší = cca 150 g ), papája  - g

Skupina 3

nektarinka (1 ks = cca 145 g), rybíz bílý a červený, švestky, blumy, třešně, višně

ananas (1 kolečko = cca 120 g), broskev (1 ks = 145 g), hruška (1 ks = cca 140 g), borůvky

jablko (1 ks = cca 160 g), kiwi (1 ks = 70 g), meruňka (1 ks větší = cca 215 g), maliny  - g

Skupina 4

černý rybíz, ryngle, fíky, hroznové víno bílé i červené  - g

Skupina 5

banán (1 ks = cca 120 g)  - g

Sacharidy
Pečivo:

celozrnné: (chléb: 1 plátek = cca 55g, celozrnný rohlík: 1 ks = cca 70 g)  - g

pšeničné, žitné, grahamové

Obiloviny

jáhly, kuskus, ovesné vločky, kroupy množství v suchém stavu před uvařením  - g

Knackebrot

pšeničný, žitný, grahamový  - g

Bílkoviny
Mléčné výrobky:

Středně tvrdé polotučné sýry Camembert, Brynza, Mozzarella  - g

Nízkotučné měkké sýry:

Cottage  - g

Tvarohy:

bílé polotučné (cca 2-3% tuků)  - g

Výrobky ze sóji: tofu  - g

Vejce a vaječné výrobky:

celé slepičí vejce ks

šmakoun  - g

Tuky a oleje
máslo: (z kravského mléka) čl1,0

65 70

45 45

1,0

115 125

15 20

20 30

60 65

65 70

25 25

10 20

100 115

90 100

75 85

16 denní stravovací plán - Odpolední svačina

140 155
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· 1. doporučení
Na jídlo si dopřejte dostatek času a každé sousto pořádně rozkousejte

· 2. doporučení
Připravujte si pokrmy, které vám budou chutnat. Z jídla se musíte těšit

· 3. doporučení
K večeři zařaďte i libovolné množství zeleniny

· 4. doporučení
Naučte se pracovat s jednodruhovým kořením. Dodá vašemu pokrmu jiný rozměr

Bílkoviny
Masa: (množství před kuchyňskou úpravou)

libové červené maso bez kosti a kůže  - g

hovězí svíčková, srnčí kýta, telecí

libové bílé maso bez kosti a kůže

krůta, husí prsa, slepice  - g

platýz, treska  - g

Mléčné výrobky:

Středně tvrdé polotučné sýry Camembert, Brynza, Mozzarella  - g

Nízkotučné měkké sýry:

Cottage  - g

Tvarohy:

bílé polotučné (cca 2-3% tuků)  - g

Sója a sójové výrobky:

sójové maso v suchém stavu, před kuchyňskou úpravou  - g

tofu  - g

Vejce a vaječné výrobky:

celé slepičí vejce ks

šmakoun  - g

Sacharidy
Brambory:

neloupané brambory před uvařením, bramborová kaše (do ní si přistrouhejte mrkev pro snížení GI)  - g

Pečivo:

celozrnné: (chléb: 1 plátek = cca 55g, celozrnný rohlík: 1 ks = cca 70 g)

 - g

pšeničné, žitné, grahamové

Knackebrot

pšeničný, žitný, grahamový  - g

Přílohy v množství před uvařením:

rýže, polenta (2,6 x množství před uvařením = množství po uvaření)  - g

cel. těstoviny, kuskus, kroupy (1,9 x množství před uvařením = množství po uvaření)  - g

Luštěniny

cizrna, hrách, fazole (množství před uvařením)  - g

Oleje
oleje: olivový, slunečnicový, řepkový, sezamový z prvního lisování za studena č.l.

domácí majonéza č.l.

40 45

0,4

0,8

40 45

40 45

40 40

2,0

260 285

145 165

75 85

145 160

50 55

95 105

130 145

50 55

135 150

16-ti denní stravovací plán - Večeře

95 105

100 110
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Den 1.

Snídaně: Celozrnný žitný chléb, Lučina, Jogurt se skořicí

Svačina: Grep, pomeranč

Oběd: Kuskus s houbami, hovězí svíčková, rajčatový salát

Svačina: Tvaroh s bobulovitým ovocem + knackebrot

Večeře: Špenátový nákyp s rajčatovým salátem a sýrem

Den 2.

Snídaně: Tmavé pečivo s brynzou, paprika

Svačina: Rozmixovaný banán s pomerančem, doředěný vodou a doslazený stévií

Oběd: Krůtí prsíčka na bylinkách s dušenou brokolicí, brambor 

Svačina: Banánový koktejl s tvarohem doředěný vodou s kuskusem

Večeře: Tzatziki s krůtím masem, knackebrot 

Den 3.

Snídaně: Jáhlová kaše s bobulovitým ovocem 

Svačina: Banán, jahody

Oběd: Grilované hovězí s okurkovým salátem, pečivo 

Svačina: Šmakoun s paprikou, pečivo + jablko

Večeře: Grilovaný lilek se sýrem + kroupy

Den 4.

Snídaně: Žitný chléb s vajíčkem a pažitkou 

Svačina: Švestky

Oběd: Japonské tofu s rýží Ontario

Svačina: Jablko, sýr, pečivo

Večeře: Rajčata plněná sýrem, knackebrot 

Den 5.

Snídaně: Tmavé pečivo s tvarohovou pomazánkou s bylinkami

Svačina: Ananas, broskev

Oběd: Květákový mozeček s vařeným bramborem 

Svačina: Celozrnný sendvič s treskou, ananas

Večeře: Treska s grilovanou zeleninou 

Den 6.

Snídaně: Grahamový toast s jogurtem a okurkou

Svačina: Broskev

Oběd: Hovězí s italskou omáčkou, těstoviny 

Svačina: Okurka, sýr, pečivo

Večeře: Salát s hovězím masem, křehký chléb 

Den 7.

Snídaně: Pečivo s lučinou + Camembert

Svačina: Jablko s mrkví

Oběd: Krůtí prsa se zeleninovou celozrnnou rýží 

Svačina: Jablka, jáhly se skořicí, zalité kefírem 

Večeře: Cel. špagety, omáčka z čerstvých rajčat a bazalkou, se sýrem a krůtím masem

Při sestavování Vašeho jídelníčku se řiďte výše uvedeným rozpisem nebo pro 

představu uvádíme několik dnů, jak by mohl jídelníček vypadat.
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