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večeře

odpolední svačiny

Pokud nepotřebujete 
svačit a máte vyvážený 
jídelníček, svačiny 
můžete vynechat 
a zvýšit trochu množství 
u hlavních jídel.

Máte i vy správně sestavený jídelníček? 
Vyzkoušejte program Sebekoučink. Najdete ho na www.stobklub.cz.

Zásady  
správného stravovacího režimu
 » Dodržujte pravidelný režim v pracovním týdnu i o víkendech
 » Jezte 3-5x denně, nevynechávejte hlavní jídla 
 » Snídejte každý den
 » Večeři si dejte cca 3 hodiny před ulehnutím do postele (případně můžete zařadit malou druhou večeři)
 » 60 % energie byste měli přijmout v první polovině dne, večer se nepřejídejte

snídaně

dopolední
svačina

oběd
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Dodržujte pravidlo 
zdravého talíře. 

Díky tomuto pravidlu 
lze udělat například 
i z vepřa-knedla-zela 
vyvážený oběd vhodný 
pro hubnutí.

Snídaně
Co by snídaně měla obsahovat:
 » celozrnné obiloviny (pečivo, müsli, obilné kaše)
 » bílkoviny (ml. výrobky - jogurt, sýr, tvaroh, vej-

ce, libová šunka)
 » kvalitní tuky (kvalitní margaríny, občas máslo, 

ořechy)
 » ovoce nebo zeleninu
 » tekutiny (neslazený čaj, vodu)

Oběd
Co by oběd měl obsahovat:
 » bílkoviny (libové maso, ryby, luštěniny, sýry, vej-

ce, tofu, šmakoun aj.)
 » přílohu (brambory, rýži, těstoviny, kuskus, po-

hanku, quinou aj.)
 » kvalitní tuky (rostlinný olej – řepkový, olivový)
 » zeleninu  (zeleninové přílohy, saláty)
 » tekutiny (neslazený nápoj, polévku)  

Příklady vhodných a nevhodných snídaní:
Nezáleží, zda zvolíte sladkou nebo slanou snídani, 
obě varianty mohou být nutričně vyvážené. 

Celozrnná houska  
se šunkou a zeleninou
1150 kJ, B 12 g, T 10 g,  
S 32 g, vláknina 4,5 g 

Bílá houska s máslem  
a salámem 
1700 kJ, B 12 g, T 27 g,  
S 26 g, vláknina 2,1 g 

B = bílkoviny     T = tuky              S = sacharidy

Bílý jogurt s ovocem 
a domácím müsli
1190 kJ, B 14 g, 
T 9 g, S 34 g 
(z toho cukry 18,7 g),
vláknina 5,1 g

Ovocný jogurt  
se slazenými cereáliemi 
1290 kJ, B 10 g, 
T 7 g, S 49 g
(z toho cukry 34,6 g),  
vláknina 2,1 g

2060 kJ,
B 32 g, T 19 g, S 47 g

3310 kJ,  
B 55 g, T 27 g, S 80 g

Příklad vhodného a nevhodného oběda:
Těstoviny s tuňákem  
a zeleninovou směsí 
1960 kJ,  
B 30 g, T 14 g, S 57 g 

Špagety 
carbonara
3300 kJ,  
B 33 g, T 32 g, S 89 g

Dejte si pozor na smažené pokrmy, jedním nevhodně zvoleným 
obědem si můžete vyčerpat svůj celodenní energetický příjem.
Smažený sýr, hranolky, tatarka, cola = 6000 kJ

¼ talíře:
příloha

 
¼ talíře:

Maso nebo 
jiný zdroj  

bílkovin

½ talíře: 
zelenina
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Večeře
Co by večeře měla obsahovat:
 » bílkoviny (libové maso, ryby, luštěniny, vejce, 

mléčné výrobky aj.)
 » zeleninu
 » menší přílohu (celozrnné pečivo, těstoviny, rýži, 

kuskus, brambory, pohanku aj.)
 » tekutiny 

Svačiny
Co by svačina měla obsahovat:
 » ovoce nebo zeleninu 
 » celozrnné obiloviny (celozrnné pečivo, müsli, 

knäckebrot aj.)
 » bílkoviny (mléčné výrobky, vejce, libovou 

šunku)
 » tekutiny (vodu, neslazený čaj)

Příklad vhodné a nevhodné večeře:
Hovězí steak s vařenými 
brambory a fazolkami  
1600 kJ, 
 B 30 g, T 15 g, S 29 g 

Hovězí steak s hranol-
ky a tatarkou 
3370 kJ,  
B 33 g, T 39 g, S 73 g

Dejte si pozor na tučné uzeniny 
a alkohol. Nevhodně zvolenou 
večeří si můžete vyčerpat
svůj celodenní energetický 
příjem.

Klobása, chléb, hořčice, pivo 
= 6000 kJ

Příklady vhodných a nevhodných svačin:
Bílý jogurt s ovocem 
620 kJ,  
B 8 g, T 4 g, S 20 g  

Listové pečivo  
1660 kJ, 
B 4 g, T 15 g, S 60 g

Knäckebrot se šunkou 
a sýrem, rajčata  
580 kJ, 
B 10 g, T 3 g, S 19 g  

Chlebíček  
se salámem
1540 kJ,  
B 12 g, T 22 g, S 31 g

Zakoupit můžete na www.stob.cz.
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tělesná výška v cm

BMI = 20–25 NORMA

   BMI < 20 PODVÁHA

vysoká zdravotní rizika

BMI = 25–30 NADVÁHA

nízká až lehce zvýšená zdravotní rizikaBMI = 30–40 OBEZITA 

vysoká zdravotní  rizika

     
     

    B
MI >

 40

     
  TĚŽKÁ OBEZITA

velm
i v

ysoká zdravotní ri
zika

*  Normální obsah tukové tkáně: muži 10–25 %, ženy 18–30 %  
(s věkem podíl tuku v těle stoupá, u žen nad 50 let je tolerovatelné množství tuku do 35 %)

**  Zdravé rozmezí pro viscerální tuk: 1-12 (13-59 zvýšené riziko)

Měření složení těla

BMI  
(index tělesné hmotnosti)

Obvod pasu

Datum Hmotnost 
(kg)

Tělesný tuk* 
(%) Voda (%) Svalová 

hmota (kg)
Viscerální 

tuk**

Bazální 
metabolis-

mus (kJ)

měříme
zde

Obvod 
pasu

Zvýšené 
riziko

Vysoké 
riziko

Muži > 94 cm > 102 cm

Ženy > 80 cm > 88 cm

Více informací o zdravém hubnutí najdete 
 na www.stob.cz a na www.stobklub.cz.


