
Ketogenní a low carb diety
Manuál pro výživové poradce a Lifestyle coache

Nízkosacharidové stravování

NUTRI 
ACADEMY



Podstatou téměř všech nízkosacharidových diet je vyřadit veškeré svačiny a zobání mezi jídly, ideální rozestup mezi jídly je 5 hodin.

Stabilizuje se tak hladina inzulínu. Tento režim je tedy zcela jinak postaven než klasický redukční jídelníček.

Ketogenní dieta:

do 50 g sacharidů / den

Nízkosacharidová dieta:

50-80g sacharidů/den

Sugarfree:

80 – 100g sacharidů/den

2

Nízkosacharidové stravování je režim, ve kterém jsou sacharidy v potravě

redukovány ve prospěch tuků. Proto se tento režim také často označuje

LCHF (low carb high fat – málo sacharidů, hodně tuku).

Další názvy, se kterými se můžete setkat jsou: low carb, Atkinsova dieta,

ketogenní dieta, nízkosacharidová dieta.

Podle míry redukce sacharidů ve stravě můžeme jednotlivé režimy rozdělit do 3 typů

Podstatou ketogenní diety je fyziologický stav, při kterém organismus při nedostatku sacharidů ve stravě začne z tuků v játrech tvořit ketony, které se

stanou hlavním zdrojem energie pro mozek. U nízkosacharidové diety jsou vyloučeny cukry, obiloviny (zejména rafinované) a ostatní škrobnaté potraviny.

Sugarfree je znovu bez obilovin (rafinovaných) a cukru, ale střídmě můžete zařadit brambory, batáty nebo luštěniny apod. A taky si můžete dopřát ovoce.

Podle teorie těchto diet je příčinou vzniku obezity a nadváhy hormonální nerovnováha, tedy stav, kdy je některých hormonů příliš mnoho a jiných

příliš málo – a to má pro lidské tělo velmi špatné následky. Nadváha nebo obezita jsou jedním z nich. Z hormonálního hlediska je obojí spojováno s příliš

vysokou hladinou hormonu inzulinu. Inzulín je energii ukládající hormon. Zvýšená hladina inzulínu je signálem pro ukládání tuku. Inzulín je hormon, který

nezbytně potřebujeme. Není to náš nepřítel. Škodí nám pouze tehdy, je-li jeho hladina příliš vysoká. Slinivka vylučuje inzulín po každém jídle, které sníte.

Kolik inzulínu se celkovou vyloučí, záleží na dvou faktorech:

1) Konkrétním zkonzumovaném jídle. Z obecného hlediska mají největší vliv na produkci inzulínu sacharidy. Velmi ale záleží na tom,

v jaké formě sacharidy jsou. Je velký rozdíl mezi mísou zeleninového salátu plného vlákniny (ano, i zelenina obsahuje sacharidy) a půlkou bílého rohlíku.

V případě salátu se vyloučí daleko méně inzulínu než v případě rohlíku. Přestože obě dvě jídla mohou mít stejný počet gramů sacharidů.

2) Inzulínové senzitivitě, která udává, jak jsou buňky těla. Čím citlivější jedinec, tím méně inzulínu musí slinivka vyloučit. Čím odolnější (rezistentní) jedinec,

tím více inzulínu bude potřeba.
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Přerušovaná hladovka je stravovací režim, kdy se střídají cykly hladovění a jídla. Neříká nic o skladbě jídla, jde pouze o načasování.

Klasická přerušovaná hladovka zahrnuje denní 16 hodinové periody hladovění nebo 24 hodinové dvakrát týdně. Dieta vychází z 

teorie, že lidé hladoví již od počátku evoluce. Občas to bylo kvůli nedostatku jídla, někdy to nařizovala ta největší náboženství.

Naši předci jistě neměli k dispozici supermarkety, lednice ani jídlo kdykoli po ruce. Naše těla se díky tomu vyvinula tak, že

dokážeme delší dobu fungovat bez jídla. Občasné hladovění je dokonce přirozenější než stabilní přísun 3-4 (nebo i více) jídel denně.

Přerušované hladovění se v posledních letech těší velké oblibě a užívá se několik různých metod. Všechny z nich zahrnují rozdělení

týdne do období s jídlem a období hladovky. V obdobích  hladovky se buď nejí vůbec, nebo jen velmi málo.

Přerušovaná hladovka údajně mění hladiny hormonů zodpovědných za zprostředkování hubnutí. Raketově vzroste hladina

růstového hormonu, zvýší se citlivost na inzulin, nižší hladina inzulinu zpřístupní uložený tuk a to vše vede k  hubnutí tuku a

nabírání svalové hmoty. Kromě hladiny inzulinu a HGH se také zvyšuje hladina hormonu norepinefrinu (noradrenalin),

který pálí tuk. Tyto změny mohou  opravdu zrychlit metabolizmus až o 14%.

Přerušované hladovění

Metoda 20/4:
Toto zahrnuje 20 hodin hladovění jednou nebo dvakrát týdne.

Jí se např. v  intervalu 12.00 – 16.00 h.

Metoda 16/8:
Zahrnuje vynechání snídaně a omezení denního období s jídlem na pouhých 8 hodin,

například od 13 do 21 h. Mezi tím se tedy 16 hodin hladoví.



Biochemie ketózy – co jsou vlastně keto látky?
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Ketogenní dieta

Ketogenní dieta byla představena lékaři jako moderní léčebná metoda epilepsie ve 20. letech minulého

století a bohatou historii má zejména v USA. S nástupem éry antiepileptik její užívání významně pokleslo.

V posledních 15 letech dochází k  nárůstu používání této diety a zájem ze strany odborníků se opět

zvyšuje. I přesto je však pro většinu epileptologů až léčbou poslední volby. Tato dieta se kromě

farmakorezistentní epilepsie používá také k léčbě deficitu glukózového přenašeče typu I a deficitu pyruvát

dehydrogenázy. V současnosti se spekuluje o jejím využití k léčbě některých dalších, zejména neurologických

onemocnění. Panují různé názory o tom, pro jakou věkovou kategorii je dieta vhodná. Nejčastěji je dieta indikována u malých dětí,

protože dětský mozek dobře reaguje na ketózu.

Ketogeneze je označení pro proces, při němž dochází ke vzniku ketolátek. Ketogeneze se odehrává výhradně v  játrech a za

podmínek, při nichž dochází k rozsáhlé oxidaci mastných kyselin. Výchozí látkou ketogeneze je acetyl – CoA. Rozsah ketogeneze

závisí na velikosti enzymové lipolýzy v tukové tkáni, dále na množství mastných kyselin, které se esterifikují na triacylglyceroly, a

také na tom, kolik acetyl –CoA přejde do citrátového cyklu.

Mezi ketolátky patří tři sloučeniny, a to kyselina acetoctová, kyselina β–hydroxymáselná a aceton.

Takto vypadají:

CH - CO - CH - COOH

CH - CH - CH - COOH

OH

CH - CH - CH
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3 3
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kyselina acetoctová
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Biochemie ketózy – co jsou vlastně keto látky?

Ketolátky jsou za normálních okolností důležitým energetickým substrátem pro některé periferní

tkáně. Mezi tyto tkáně patří především srdeční sval, kosterní sval a ledviny. Při déle trvajícím

hladovění se ketolátky stávají významným substrátem také pro mozek (z 60 –75 %).

Za normálních okolností využívá mozek jako zdroj energie pouze glukózu. Mastné kyseliny do

ozku z krve nepřecházejí.

U zdravých lidí jsou ketolátky přítomné v krvi a moči pouze v nepatrném množství.

Za normálních okolností se koncentrace ketolátek v krvi pohybuje kolem 0,1 mmol/l a

převažuje β –hydroxybutyrát. Stejně tak se do moči dostává jen velice malé množství ketolátek.

Zvýšením hladiny ketolátek v krvi nebo moči dochází ke ketonemii (hyperketonemii) nebo

ketonurii. Výsledný stav se nazývá ketóza. K tomuto stavu dochází, pokud hladina ketolátek v

krvi dosáhne hodnoty 12 mmol/l.

Ketogenní dieta je nutričně nevyvážená, a proto je nutné vitaminy, minerální látky a stopové prvky suplementovat. Je vhodné doplňovat vitaminy skupiny B,

vitamin C, vitamin E, dále vápník, fosfor a hořčík. Vzhledem k možnému deficitu karnitinu je doporučována také jeho suplementace. 

Pro koho KETO ANO:
pro zdravé jedince, kteří mají v pořádku játra a ledviny (lze ověřit objektivními lékařskými biochemickými testy), kteří potřebují zhubnout a trvají na keto dietě.
Pro profesionální sportovce jako příprava „na molo“ (tedy exhibici, focení – kdy potřebují vypadat skvěle a nepotřebují u toho na 100% funkční psychiku). 
deální je pracovat s  klientem tak, že upravíte nákupní koš, nastavíte na racionální nebo klasický redukční jídelníček (s kalorickým deficitem a vyšším
obsahem bílkovin) a koučujete na správné pohybové a stravovací návyky a pitný režim. Pokud na tom takový klient trvá a otřebuje rychleji zhubnout nebo
překonat stagnaci při hubnutí, můžete zařadit Low carb režim nebo rychlejší keto dietu. Je ovšem potřeba na ni klienta psychologicky
připravit – upozornit na úskalí, nepříjemnou adaptační fázi, nebezpečnou psychiku – a bezpečně klienta keto dietou, nejlépe správným koučováním, provést. 
Ketóza má přípravnou fázi cca týden, potom se doporučuje být v  ketóze min. 2 týdny, maximálně 8 týdnů - a pak je ještě potřeba počítat s  další adaptační,
nájezdovou fází do normálního způsobu stravování: asi 3 týdny. Celý proces tedy může trvat 1,5 až 3 měsíce - je proto potřeba na to klienty (případně sebe)
připravit psychologicky.

Pro koho KETO NE:   pro pacienty, diabetiky, pro těhotné, kojící a děti. 

Pro koho LOW CARB ANO:  Pro lidi s  rozhozeným hormonálním systémem, s  inzulinovou rezistencí – a také pro diabetiky I. i II. typu. U diabetiků toto ovšem
nemůže rozhodnout výživový poradce, vždy je to doporučení lékaře!!! Záleží totiž na dosavadní léčbě diabetu!!!  Velmi dobře funguje u obézních lidí,
po porodu (ale žena by již neměla kojit) u některých typů žen (hlavně endomorf) při a po přechodu apod. Velmi dobrá je tato dieta pro lidi, kteří byli dosud
“otrokem jídla”- tj. mají „rozhozené“ hormony

Pro koho LOW CARB NE:   Tato dieta je zbytečná pro lidi s  normální váhou s  funkčním hormonálním systémem, pro sportovce a pohybově aktivní lidi,
pro lidi s  velkým psychickým nebo fyzickým vypětím v  práci apod.
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Jak přejít na keto stravování a jak poznat, že jsem v  keto?

Jakmile se ketolátky začínají dostávat do moči, moč začne páchnout a indikátorový papírek Ketophan (koupíte v lékárně) se barví
dorůžova (tělo zatím nedokáže ketony efektivně využívat a vylučuje je močí a dechem ven z  těla). Je nutné vydržet se sacharidy
dále na minimu (někdo má ketózu už pod 50 g sacharidů/den, někdo až při 30g sacharidů/den), jste na dobré cestě.
Tělo se postupně, během pár dnů, naučí využívat ketony a začíná si brát energii z tuků. 

Běžné doprovodné problémy vyskytující se při ketogenní i Low carb dietě

Zvýšená hladina kyseliny močové v  krvi: pravidelně každý den vypijte šťávu ze 2 citronů nebo limetek

Zvýšený cholesterol v  krvi: pravděpodobně špatný poměr živočišných a rostlinných tuků, upravte na poměr minimálně  50%:50%,

                                              lépe 30%:70%.  zvyšte příjem omega-3 MK (rybí tuk, lněný olej…)

Studené ruce a nohy: chybí jod - přidejte mořskou řasu Kelp nebo mořské řasy, případně korálový vápník

Únava: máte málo vit. B – dejte si pangamin

Pocit na zvracení: pravděpodobně máte málo žlučových kyselin (špatnou funkci žlučníku) – snižte množství tuk v 

                               jídelníčku min. o 20g/den a dejte si cholagol

Padání vlasů: máte málo minerálních látek (hořčík, draslík, vápník), omega 3 MK a vit. B

Suché oči: Přidejte omega- 3 MK a jejich zdroje (ryby, rybí tuk, lněný olej)

Zapáchání z  úst:  Pravděpodobně jíte málo zeleniny – je potřeba jíst dostatek zelené zeleniny

Bolest zad: chybí vit. D

Špatný spánek a divoké sny: nejčastěji deficit vit. B1

Nadýmání: Pravděpodobně nedostatečná produkce kys. Chlorovodíkové v  žaludku – použijte doplněk stravy betain hydrochlorid

                   nebo lžíci jablečného octa před každým jídlem

Průjem: může se jednat o potravinovou alergii nebo intoleranci (na větší množství potraviny, kterou běžně jíte málo nebo v

              malém množství). Na vině může být také příliš vysoký příjem tuků. Přidejte probiotika.

Zácpa nebo nemožnost vyprázdnit se, bolestivá stolice: příliš málo vlákniny – přidejte namočené lněné semínko, psyllium nebo

                                                                                             namočené chia semínko.
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Ketogenní „horečka“ nebo-li ketogenní krize

Zejména u začátečníků a v  první fázi se může objevit bolest hlavy. Ta je způsobena tím, že si mozek zvyká na použití ketonů

namísto využití glukózy, na kterou je běžně zvyklý. Do jídla přidejte mořskou sůl (klidně 3.5 lžiček) a draslík. Dále se mohou objevit

křeče ve svalech, zejména v  lýtcích. Většinou se jedná o deficit draslíku, ale může jít i o deficit hořčíku. Je potřeba doplnit

všechny elektrolyty – tedy draslík, hořčík, vápník, chlorid a sodík. Ideální je doplněk stravy korálový vápník.

Dále se mohou objevit, zejména v  prvních 3 dnech diety, nezřízené chutě na cokoliv. Jedná se o adaptační proces těla.

Toto by mělo postupně odeznít a hlad odchází, tělo se adaptuje na ketony a do jídla se spíš budete muset nutit. Pokud chutě

přetrvávají, něco děláte špatně – většinou jíte nějaké skryté sacharidy. Také přidejte draslík. Pokud se objeví mlha nebo mžitky

před očima, chybí vit. skupiny B.

Jak se dostat rychleji do ketózy? Pijte často (3-5 šálků denně) kvalitní zelený čaj nebo použijte doplněk stravy extrakt ze zeleného čaje

nebo přímo L-theanin. Dále použijte doplněk stravy chrom (ideálně ve formě pikolinátu), skořici (zase ideálně nějaký silný extrakt),

kurkumin (opět ideálně extrakt), skvělá věc je Gymnema (kapsle, ale existuje i  ústní sprej, pomáhá naprosto zničit akutní chuť

na sladké a alkohol potom chutná jak ocet, takže pomáhá i odbourat chuť na alkohol) a dále Berberin (extrakt, kapsle).

Samozřejmě všechno ideálně farmaceutické kvality (nikoli potravinářské) a organické formy.
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Vhodné potraviny při keto dietě

TUKY: Avokádo, avokádový olej, lněný olej, rybí tuk, olivový olej extra virgine, sezamový olej, ořechový olej (z vlašských ořechů),
           makadamový olej MCT tuky, kakaové máslo, kokosový tuk a olej, zakysaná smetana, šlehačka, máslo, ghí, sádlo

BÍLKOVINY: Slanina, hovězí, hovězí Jerky, kachna, husa, Cottage, tvrdé sýry (i tučné), měkké sýry (i tučné), vejce, kozí maso a
                     výrobky z  kozího mléka (kromě mléka), vepřové maso, krůtí maso, králík, kuřecí i slepičí maso, ovčí maso a výrobky z
                     ovčího mléka (kromě mléka), zvěřina, vnitřnosti (játra, ledviny, srdce), ryby a mořské plody, vejce

VÝVARY: hovězí, kuřecí, slepičí

OŘECHY a SEMENA: Mandle, makadamové ořechy, vlašské ořechy, sezamová semínka, tahini, pistácie, dýňové semínko,
                                  chia semínko, slunečnicové semínko, ořechová másla

SACHARIDY - ZELENINA: Okurka, saláty (veškeré zelené saláty typu polníček, kadeřávek, ledový salát…),  rukola, řapíkatý celer,
                                          pórek, kedluben, špenát, cuketa, zelí (i kvašené zelí), klíčené bylinky microgreens, houby (všechny druhy),
                                          olivy, cibule, papriky, mořské řasy (všechny druhy), brokolice, květák, růžičková kapusta, kapusta,
                                          špagetová dýně, zelené fazolky, petržel, artyčok, fenykl, radiccio

OVOCE: maliny, jahody, borůvky, rybíz, angrešt, brusinky, citron, limeta  (nikdy sušené ani přislazované nebo konzervované), kokos

KOŘENÍ: kardamom, kurkumin, kayanský pepř, chilli, koriandr, kopr, zázvor, petržel, pažitka, rozmarýn, thymián, oregano,
               paprika, bazalka, máta

NÁPOJE: Mandlové mléko, kokosová voda, kokosové mléko, káva (bez mléka a cukru), bylinné čaje, kombucha, voda, Vincentka

NĚCO NAVÍC: čokoláda s 90% kakaa, kakaový prášek, stevie, jablečný ocet, spirulina, kokosová mouka, mandlová mouka,
                       tamari omáčka (bez glutenu), rybí omáčka, hořčice) bez přídavku cukru), fermentovaná zelenina
                       (bez přídavku cukru), kimchi, pickles, spirulina, chlorela, probiotika

VLÁKNINA: psyllium (např. Dr. Poppov), namočené lněné semínko, chia semínka
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Vhodné potraviny při keto dietě

Vláknina (anglicky fibre) je rostlinný polysacharid, dělíme ji na rozpustnou a nerozpustnou. Mezi vlákninu rozpustnou patří hemicelulózy, β-glukany, pektiny,
rostlinné slizy a gumy, některé fruktany (např. inulin a oligofruktóza) a modifikované celulózy a škroby. Dobrou vlastností rozpustné vlákniny je fakt, že
dokáže vázat vodu, bobtnat a vytvářet viskózní až rosolovité roztoky. Skupinu nerozpustné vlákniny tvoří celulóza, chitin, nerozpustné formy hemicelulóz,
lignin, lignocelulózy a nestravitelné složky přírodního škrobu. Nerozpustná vláknina urychluje průchod trávené potravy. Rychlejší střevní peristaltika
zabraňuje zácpě a komplikacím s ní spojených, ale také omezuje čas pro vstřebávání toxických látek z potravy i vytvořených střevní mikroflórou.
Tím se snižuje vstřebávání různých látek v tlustém střevě, s čímž v mnoha případech klesá i riziko přívodu nežádoucích látek do organizmu. Tím se
omezuje riziko tvorby rakoviny tlustého střeva, divertiklů vychlípenin střevní stěny, ve kterých se může nestrávená potrava usazovat, hnít a působit
problémy. Důležitá zpráva u keto a low carb diet: ani rozpustná ani nerozpustná vláknina NEMAJÍ vliv na produkci inzulinu, tj. klidně můžete
do jídelníčku dávat min 30g vlákniny denně a nezahrnovat je do "povolených" sacharidů.

Mikroflóra trávicího traktu: V jednotlivých částech lidské trávicí soustavy se vyskytují různé mikroorganismy. V dutině ústní se nachází zejména
Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Candida albicans a gramnegativní mikroby.

3
V žaludku a dvanáctníku jsou zastoupeny nejvíce laktobacily, streptokoky a kvasinky a to v počtu 101 – 10  KTJ/ml. V tenkém střevě se v

4 8množství 10  – 10  KTJ/ml nacházejí laktobacily, koliformní bakterie, streptokoky, bifidobakterie a fusobakterie.
Hlavní mikroflóru tlustého střeva tvoří striktní anaeroby: bakteroidy, bifidobakterie, eubakterie a peptostreptokoky. Dále jsou tu fakultativní anaeroby:

10 11koliformní bakterie, laktobacily, streptokoky. V tlustém střevě je koncentrace mikroorganismů největší, zhruba 10  – 10  KTJ/ml. Hmotnost těchto
mikroorganismů žijících v tlustém střevě se odhaduje na více než 1,5 kg. Vezmete-li v úvahu, že ve střevech máte až 6 kg nestrávených zbytků, mikrobi
tvoří až ¼ jejich hmotnosti. Jinými slovy čtvrtina toho, co se vám objeví v záchodové míse, jsou mikrobi!
Moderní diagnostické metody střevního mikrobiomu pracují s pojmy mikrobiálních druhů Firmicutes a Bacteroidetes. Ty dvě skupiny bakterií tvoří drtivou
většinu střevního obsahu mikroorganismů. Jejich ideální poměr u zdravého člověk je 1:3

Probiotika: U zdravého člověka převažují v trávicím traktu hlavně probiotické rody Lactobacillus a Bifidobacterium, které ale tvoří jen minoritní část střevní
mikroflóry. Působí jako mikrobiální bariéra proti patogenům a potenciálním patogenům a to tak, že adherují na sliznici střeva, kompetitivní inhibicí zablokují
receptory a pomnoží se na střevní stěně. Zabrání tak nevhodným bakteriím, aby se na stěnu zachytily a byly odstraněny během peristaltických pohybů z
těla pryč. Patogeny jsou ničeny bakteriostatickými a bakteriocidními látkami, jako jsou volné mastné kyseliny s krátkým řetězcem, dekonjugované žlučové
kyseliny, lysolecitin a mnoho dalších, které probiotika produkují. V obranném mechanismu probiotika také uplatňují kompetitivní spotřebu živin, které jsou
potřebné pro růst patogenních bakterií. Jedná se především o fermentativní přeměnu sacharidů (prebiotik), při níž vznikají volné mastné kyseliny s
krátkým řetězcem, hydroxyl- a dikarboxylové organické kyseliny, vodík, oxid uhličitý a mnoho dalších produktů. Vzniklé volné mastné kyseliny s krátkým
řetězcem, kyselina mléčná, máselná, propionová a octová, snižují střevní pH a brání tak růstu patogenů.
U keto diet je suplementace probiotiky, spolu s  dostatečným příjmem vlákniny a správným pitným režimem naprosto zásadní. Zlepší se tak pocit komfortu při stolici.
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Četnost jídel, kombinace KETO s  půstem

Začněte jíst 3x denně – rozestup mezi jídly by měl být min. 5 hodin. Je to kvůli hormonu inzulinu, který se začne stabilizovat.

Vynechte veškeré svačiny, mezi jídly pijte pouze doporučené nápoje.

Nezapomeňte, že ke každému hubnutí je potřeba kalorický deficit – naplánujte si tedy každý den nějakou procházku, sport, apod.

Jen pozor, při keto dietě budete celkově pomalejší – vyvarujte se proto extrémních sportů, sportům náročných na koordinaci a

přemýšlení. Také auto řiďte s  rozvahou.

Nezapomeňte na dostatečný příjem (především zdravých) tuků, kterými nahradíte sacharidy. Při nastavování jídelníčku si

nastavte cca 1,8 – 2.0 g/ kg hmotnosti bílkovin, max. 50 g sacharidů (z nichž alespoň 30 g bude vláknina), zbytek doplňte tuky.

Potraviny vybírejte z  doporučených potravin, přesná množství navrhněte v  nutričním software.

Během prvních 3 dnů přestanete většinou mít hlad, tělo se postupně přepíná do jiného metabolismu.  Pokud chcete keto dietu zkombinovat s 
přerušovaným půstem (hladověním), používá se většinou následující strategie:

KOMBINACE KETO DIETY S  PŘERUŠOVANÝM HLADOVĚNÍM

Metoda 16/8: Vynechte snídani, omezte jídlo na 8 hodin denně (např. od 11.00 do 19.00)
                       Jezte 3x denně (např. v  11.00, 15.00, 19.00). Mezi tím se tedy 16 hodin hladoví.

Metoda 20/4: Vynechte snídani, omezte jídlo na 4 hodiny denně (např. od 13.00 do 17.00)
                       Jezte 2x denně (např. ve  13.00 a v 17.00). Mezi tím se tedy 20 hodin hladoví.

Metoda OMED (One Meal a Day): Jezte jen jednou denně, např. ve 12:00. 
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Četnost jídel, kombinace KETO s  půstem - TIPY

V  každém jídle nejdříve snězte zeleninu
Pozor na skryté sacharidy  - např. v  některých jogurtech, sýrech, nápojích a dokonce i v  tzv. „keto-friendly“ jídlech,
svačinkách, polévkách….důsledně čtěte etikety!
Jídlo si plánujte předem, ideálně na celý další den dopředu, ujistěte se, že máte nakoupeny správné suroviny a budete
tak schopni si jídlo připravit
Každé jídlo by vás mělo uspokojit chuťově, vizuálně a mělo by vás zasytit.
Pijte dostatek čisté vody, minimálně 2l denně
Pravidelně, každý den, doplňujte hořčík, draslík a vit. skupiny B, více solte
Dostatečně spěte – min. 8 hodin denně

Tipy ke kombinaci keto diety a přerušovaného hladovění
Během půstu můžete pít vodu s  citronem, minerální vodu, Vincentku

(max 1/2 denně) a bylinkové čaje
Na solení používejte Himalájskou sůl

Pro doplnění vit. skupiny B používejte kvasnice
Používejte kvalitní probiotika

Můžete přidat jablečný ocet (2 lžíce denně)
Můžete občas použít stevii

Můžete použít L-theanin (zejména jste-li ve stresu) nebo adaptogeny typu
Rhodiolla rhosea nebo Aswagangha
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POZOR NA...

Xylitol: je to umělé sladidlo, velmi často „doporučované“ v  keto a low carb dietách.  Je to E967, většinou syntetická látka, která má
také velmi dobrý zvlhčující charakter. Získává se ze xylózy (sacharid). Nemá vliv na produkci inzulinu (nebo jen nepatrný).  Xylitol se
mj. používá při výrobě žvýkaček nebo zubních past. Nadměrné množství xylitolu způsobuje průjem. Podle potravinářské legislativy
musí být při obsahu nad deset procent xylitolu v potravině uvedeno znění: nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky.
Xylitol výrazně narušuje střevní mikroflóru, především tu probiotickou. Ani v těchto dietách ho tedy nezařazujte - to raději oslaďte
kvalitní čokoládou. Xylitol se získává z březové kúry, což poznáte na ceně (balení přes 150 Kč, Iswari). Drtivá většina čistého xylitolu
z obchodů je však získávána z KUKUŘICE (jak jinak, je to levné, účinek stejný) - a to i xylitolu používaného při výrobě žvýkaček a
zubních past.

Erytriol: je další umělé sladidlo velmi "oblíbené" v keto a low carb dietách. Je to E968 a používá se nejenom jako sladidlo, ale také
zvýrazňuje aroma, je to zvlhčovadlo, zahušťuje a stabilizuje. Nemá vliv na inzulin. Vyrábí se mikrobiálním kvašením glukózy.
V potravinách a nápojích je povolen do koncentrace 1,6% - tedy ve velmi nízké koncentraci. Ve vyšších koncentracích zásadně
ovlivňuje střevní mikroflóru a způsobuje průjmy. Erytriol se přidává do spousty potravin, převážně keto a low carb friendly. Pak není
divu, že lidé trpí plynatostí a průjmy...

Psychiku: Především v  adaptační fázi a dále v  nájezdové fázi na běžný stravovací režim. Dobré je nic důležitého neřešit,
nepodepisovat smlouvy, nerozhodovat se o financích - prostě nerozhodovat nic životně důležitého. Keto se nedoporučuje držet
jakkoli dlouhodobě, poslední diskuse ukazují, že vedou k depresivním stavům a psychické závislosti na dietě (lidi se pak bojí
normálně se najíst, protože prudce přibývají na váze), a tím k poruchám příjmu potravy. Toto nemusí platit u low carb stravování.
Při nájezdové fázi se sacharidy do jídelníčku přidávají postupně, max. 50 g sacharidů každý týden (tedy první týden po keto
držíte na obsahu cca 100g S/den, druhý týden 150g S/den, třetí týden se vyšplháte na racionální „normál“ (např. 180 g S/den).
Hlad těla po sacharidech je opravdu obrovský a klienti popisují, že při návratu do původního stravovacího režimu jsou schopni
během týdne přibrat i 5 kg (hodně z toho je voda, ale tuk bohužel přibývá rychle). Bílkoviny zůstávají na stejném množství, ty se
eventuálně snižují až na úplném konci, zbytek v trojpoměru vždy nezapomeňte doplnit kvalitními tuky.

Mléčné výrobky. Zejména u keto diet jsou mléčné výrobky, obzvláště ze začátku diety, než se tělo opravdu dostane do ketózy, spíše
problematické, tedy nedoporučované. Mléčné výrobky mohou obsahovat laktózu (mléčný cukr), škroby, oligosacharidy, přidanou
ovocnou složku či cokoli s podílem cukru. Bezpečné jsou: máslo, šlehačka, zakysaná smetana. Když už jste v keto, bezpečný je
řecký jogurt s vyšším obsahem tuků (Modrý Milco) nebo skyr. Při low carb se vám vejde i tvaroh, Cottage nebo zakysané mléčné
výrobky - ale určitě není doporučeno jíst je každý den.
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Vhodné potraviny při LOW CARB Dietě

TUKY: Avokádo, avokádový olej, lněný olej, rybí tuk, olivový olej extra virgine, sezamový olej, ořechový olej (z vlašských ořechů),
makadamový olej MCT tuky, kakaové máslo, kokosový tuk a olej, zakysaná smetana, šlehačka, máslo, ghí, sádlo
BÍLKOVINY: Slanina, hovězí, hovězí Jerky, kachna, husa, Cottage, tvrdé sýry (i tučné), měkké sýry (i tučné), vejce, kozí maso a výrobky z 
kozího mléka (kromě mléka), vepřové maso, krůtí maso, králík, kuřecí i slepičí maso, ovčí maso a výrobky z  ovčího mléka
(kromě mléka), zvěřina, vnitřnosti (játra, ledviny, srdce), ryby a mořské plody, vejce
Mléčné výrobky: Cottage, tvaroh, tvrdé sýry (Gouda, Eidam, Parmezán), Haloumi, Brynza, Feta, řecký jogurt, skyr, olomoucké tvarůžky,
Hermelín, mozzarellaacidofilní mléko, kefír, kyška, zakysané podmáslí, riccota, zakysaná smetana, šlehačka, smetana na vaření, 
VÝVARY: hovězí, kuřecí, slepičí
OŘECHY a SEMENA: Mandle, makadamové ořechy, vlašské ořechy, sezamová semínka, tahini, pistácie, dýňové semínko, chia semínko,
slunečnicové semínko, ořechová másla, kešu občas, pistácie občas

SACHARIDY

ZELENINA:
Okurka, saláty (veškeré zelené saláty typu polníček, kadeřávek, ledový salát…),  rukola, celer, řapíkatý celer, pórek, kedluben, špenát,
cuketa, zelí (i kvašené zelí), klíčené bylinky microgreens, houby (všechny druhy), olivy, cibule, papriky, mořské řasy (všechny druhy),
brokolice, květák, růžičková kapusta, kapusta, špagetová dýně, zelené fazolky, petržel, artyčok, fenykl, radiccio, rajčata, lilek, květák,
řekvičky, dýně (všechny jedlé druhy), tuřín
Mrkev, barevné papriky, řepa, sladké brambory (batáty): občas
KOŘENÍ: kardamom, kurkumin, kayanský pepř, chilli, koriandr, kopr, zázvor, petržel, pažitka, rozmarýn, thymián,
oregano, paprika, bazalka, máta, 
OVOCE: maliny, jahody, borůvky, ostružiny, rybíz, angrešt, brusinky, citron, limeta 
(nikdy sušené ani přislazované nebo konzervované), kokos
MOUKY: (opatrně - obsah sacharidů na 100g):  lněná mouka (10g), dýňová mouka (5g), kosová mouka (17g), konopná mouka (7g), 
ískooříšková mouka (17g), maková mouka (7g), mandlová mouka (9g), sezamová mouka (15g)
NÁPOJE: Mandlové mléko, kokosová voda, kokosové mléko, káva (bez mléka a cukru), bylinné čaje, kombucha, voda, Vincentka
NĚCO NAVÍC: čokoláda s  min 70% kakaa a výše, kakaový prášek, stevie, jablečný ocet, spirulina, kokosová mouka, mandlová mouka,
tamari omáčka (bez glutenu), rybí omáčka, hořčice, sójová omáčka, worchester, tabasco, fermentovaná zelenina, kimchi, pickles,
spirulina, chlorela, probiotika, alkohol (suché bílé a červené víno, Prosecco Brut nebo lépe Extra Brut, rum,
Tequila, Whiskey, Gin, vodka
VLÁKNINA: psyllium (např. Dr. Poppov), namočené lněné semínko, chia semínka


