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INDIVIDUÁLNÍ NUTRIPLÁN

Individuální Nutriplán 

(racionální - sportovní) obsahuje: diagnostiku složení těla, analýzu stravovacích návyků, 

2x osobní konzultace (1x koučovací sezení), jídelníček, pitný režim, podpůrnou individuální 

péči

SACHARIDY a jejich příjem v jídelníčku 

Sacharidy jsou nejpodstatnější živinou co do množství přijaté energie. Sacharidy jsou

základním palivem pro tělo. Pokud nebudeme přijímat sacharidy, budeme se cítit malátní, 

unavení, mrzutí a nic nám nepůjde! Nesmíme si plést sacharidy s CUKRY – cukry opravdu v 

našem jídelníčku nepotřebujeme a můžeme se jich vzdát, hlavně v redukčním režimu. 

Cukry se nacházejí hlavně ve sladkostech, bílém pečivu, rozvařených těstovinách a rýži, 

bonbónech a slazených nápojích. Také v mléku je významný podíl cukrů. Sacharidy 

složené (pomalé, pomalu uvolňující energii) by měli tvoři základ našeho jídelníčku. Kde je 

najdeme a jaké zdroje sacharidů tedy budeme upřednostňovat?

Zelenina – jakékoli druhy, lze i mírně tepelně opracované (nejlépe na másle), min. 500 g 

denně 

Obiloviny – především výrobky z žita, ovsa, pšenice (ale pouze druhu špalda či semolina). 

Vyhýbáme se kukuřici a bílé rýži (volíme rýži natural, pair boiled, divokou, kulatou na sushi, 

rýži na paleu, basmati, jasmínovou). Zařadíme jáhly, proso, amarant, quinou, pohanku 

Pečivo – volíme pouze celozrnné, případně celožitné, vyhábáme se výrobkům z bílé 

vymleté mouky (rohlíky, housky, klasický chléb, koláče, croasanty, knedlíky 

Těstoviny – především ze semoliny, vybíráme bezvaječné druhy, připravujeme v úpravě al 

dente 

Brambory – nejlépe vařené, lze i pečené, vyhýbáme se hranolkám, americkým bramborám, 

knedlíkům, kroketám, bramborovým salátům s majonézou

Luštěniny – zařadíme červenou a žlutou čočku, fazole adzuki, cizrnu. Vyhýbáme se 

výrobkům z nefermentovaných sójových bobů (sojové maso, sojové mléko).

Ovoce – jakékoli, ale pozor, ovoce pobsahuje také výrazný podíl cukrů, postačí 100 – 150 g 

ovoce denně, obzvlášť při redukčním režimu 

Sacharidy by tedy měly tvořit největší podíl energetického příjmu. Konzumace komplexních 

polysacharidů vede ke stabilní hladině krevního cukru (tj. glukózy). Co se týče množství 

sacharidů, to je také velice důležité a navrhne jej, individuálpně pro Vaše tělo a Váš denní 

režim, Váš nutriční poradce. 

Cílem jídelníčku je stabilizace příjmu sacharidů během dne, právě kvůli stabilní hladině 

cukru v krvi. Kvůli nestabilní glykémii často přepadávají tzv. „chutě“. Pokud máme 

dlouhodobě nezvladatelnou chuť na sladké, může jít o přemnožení kvasinek a plísní v 

našem trávicím traktu. V tomto případě se doporučuje sladké cukry úplně vyřadit a 

zahájit detoxikaci, odkyselení a zásadotvornou regeneraci.
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Jakým cukrům se vyhýbat nebo je výrazně omezit? 

Bílý cukr (sacharóza), dextróza, fruktóza, galaktóza, glukóza, hroznový cukr, invertní cukr, 

kukuřičný sirup, javorový sirup, laktóza, maltóza, med, melasa, rýžový sirup, sirup, slad, 

sladový sirup, třtinový cukr 

VLÁKNINA a její příjem v jídelníčku 

Vláknina je pro správnou funkci zažívacího traktu nezbytná. Zpomaluje vyprazdňování 

žaludku, čistí střevní sliznici, detoxikuje a odkyseluje organismus, pomáhá při hubnutí, 

úpravě váhy a netvoří živnou půdu pro plísně. Vláknina je důležitá i vzhledem k jejímu 

nemalému přínosu při prevenci rakoviny tlustého střeva. Optimálně bychom měli denně 

přijmout 30g vlákniny.

Zdroje vlákniny: – celozrnné obiloviny a výrobky z nich, otruby zelenina, ovoce ořechy 

Doplňky stravy: Psyllium, jablečná vláknina, chlorela, spirulin

Cíl a doporučení:  – Vláknina hraje nezbytnou roli v procesu čištění střev a tím detoxikaci 

buněk. Významným způsobem se podílí na hubnutí. Ideální je denně zkonzumovat 30 g 

vlákniny, čemuž odpovídá příjem cca ½ kg zeleniny a 200 govoce denně (nebo ¾ kg 

zeleniny), nejlépe sezónní. Je nanejvýš vhodné upřednostňovat zeleninu nad ovocem.

BÍLKOVINY a jejich příjem v jídelníčku 

Bílkoviny nebo taky proteiny jsou podstatou všech živých organismů. Bílkoviny musíme v 

našem jídelníčku hlídat každý den, neboť jejich správný a vyvážený příjem je základem pro 

správnou funkci našich enzymů a hormonů a vlastně všech biochemických drah v našem 

těle. Bílkoviny jsou také důležité pro stavbu svalové hmoty a její udržení. Právě bílkoviny a 

svalová hmota z nich složená hraje obrovskou úlohu – tvoří v podstatě bazální 

metabolismus lidského těla a jeho rychlost. Čím rychlejší budete mít metabolismus, tím 

rychleji budete spalovat živiny a tyto se nebudou ukládat ve formě tuků. Bílkoviny jsou také 

důležitou součástí imunity, při nesprávném příjmu bílkovin si tedy koledujeme o chronické 

problémy s imunitou.  

Bílkoviny je možné dělit podle původu na živočišné a rostlinné. Co se týče množství bílkovin, 

to je také velice důležité a navrhne jej, individuálpně pro Vaše tělo a Váš denní režim, Váš 

nutriční poradce. Ve vyváženém jídelníčku by se měly nacházet ve stejné míře jak živočišné 

tak rostlinné zdroje bílkovin:  

Kde najdeme živočišné bílkoviny

Maso – upřednostňujeme bílé (krůtí, kuřecí, ryby, králík), 

červené pouze 1x týdně Mléčné výrobky – fermentované nápoje, čerstvé a tvrdé sýry, 

tvaroh, cottage, riccota,syrovátka Vejce – především vaječný bílek

Kde najdeme rostlinné bílkoviny

Obiloviny  - hlavně quinoa Luštěniny - zařadíme červenou a žlutou čočku, fazole adzuki, 

cizrnu. Vyhýbáme se výrobkům z nefermentovaných sójových bobů (sojové maso, sojové 

mléko). Spirulina - 2-6 polévkových lžic denně. Chia semínka – můžeme koupit i mléko z 

chia semínek Tempe
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TUKY a jejich příjem v jídelníčku 

Tuky jsou ve stravě nezbytné a nezastupitelné stejně jako bílkoviny či sacharidy. Tuky je 

důležité přijímat v optimálním množství, už jen proto, že existují vitaminy rozpustné pouze 

v tucích, při jejichž deficienci by tělo výrazně strádalo. Důležité je i nepřijímat nadměrné 

množství tuků, protože hrozí jejich ukládání do tukových buněk na „horší časy“. 

Tuky je možné dělit podle původu na živočišné a rostlinné. Co se týče množství tuků, 

navrhne jej, individuálně pro Vaše tělo a Váš denní režim, Váš nutriční poradce. Ve 

vyváženém jídelníčku by se měly nacházet ve stejné míře jak živočišné tak rostlinné zdroje 

tuků: 

Kde najdeme živočišné tuky  – cmáslo, sádlo, slanina, bůček, rybí tuk Skryté tuky 

nalezneme v tučném masu, mléčných výrobcích, uzeninách a také ostatních mastných 

výrobcích.

Maso – upřednostňujeme bílé (krůtí, kuřecí, ryby, králík), červené pouze 1x týdně

Mléčné výrobky – fermentované nápoje, čerstvé a tvrdé sýry, tvaroh, cottage, 

riccota,syrovátka 

Kde najdeme rostlinné tuky  – Ořechy a semena, Palmový a palmojádrový olej, Margaríny 

Ztužené tuky, Kokosový olej, Řepkový olej, Sójový olej, Sezamový olej, Slunečnicový olej, 

Lněný olej, Avokádo, Dýňový olej 

Cíle a doporučení:

Doporučujeme zařadit do jídelníčku olivový, řepkový nebo dýňový olej. 

Dále je vhodná konzumace dýňových, slunečnicových a konopných semen (i konopného 

oleje), vlašských ořechů a avokáda. Vhodné tuky pro tepelnou přípravu stravy jsou: máslo, 

kokosový tuk, do 180°C můžeme používat i řepkový či olivový olej (při vyšších teplotách se 

přepaluje), na smažení výhradně sádlo 

ALKOHOL a jeho příjem v jídelníčku  

Alkohol má vyšší energetickou hodnotu a negativní dopad na zdraví člověka. Zpomaluje 

regeneraci buněk (obzvláště se nedoporučuje konzumace alkoholu po sportovní zátěži), 

oslabuje imunitu, může být příčinou úrazů, psychických poruch nebo gastrointestinálních 

poruch, zpomaluje hubnutí a velmi často bývá příčinou tloustnutí. Příjmem alkoholu 

dostává organismus tzv. „prázdnou energii“. Tato koncentrovaná energie nemá však žádný 

nutriční účinek, proto označení „prázdná“. Navíc alkohol odvádí z těla minerální látky (jsou 

používány na neutralizaci kyselin) a vitaminy. 
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1) Diagnostika složení těla

2) Zhodnocení stávajícího jídelníčku – nejlépe pomocí nutričního software Fitlinie

3) Návrh optimálního trojpoměru živin a další doporučení s přihlédnutím k cíl

     pohybovému režimu klienta 

Nastavení energetického příjmu

Nově bude energetický příjem nastaven na hodnotu 2 000 kcal (racion. jíd.)  

Nový energetický trojpoměr jednotlivých živin=>

                                                                               Sacharidy : Bílkoviny : Tuky = 40% : 30% : 30%

Nastavení optimálního trojpoměru živin

Celkový denní kalorický příjem bude ve výši 2 000 kcal a bude rozložen cca rovnoměrně do 

5ti chodů. (Uspořádání makroživin bude ale různé)

Snídaně, oběd, svačina – konzumace do 14:00.

Svačina bude zároveň před-tréninkové jídlo.

Večeře I. – první jídlo po tréninku.  
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Pondělí

Snídaně
Ovesná kaše s banánem Ovesné vločky 30g, 
vanilkový protein 25g,  banán ½ (ideálně co 
nejméně zralý), hořká čokoláda min. 80%, 
pekanové ořechy 15g 
    
Oběd
Jasmínová rýže 60g, kuřecí prsa 100g, 
zeleninová směs (čer. paprika, cibulka, 
fazolové lusky, kukuřice, hrášek), kešu ořechy 
15g 
    
*Maso, zeleninu orestovat na pánvi.                              
Přidat trošku vody/mléka; povařit případně lehce 
zahustit rýž. moukou (cca lžička). Nakonec přidat 
pražené kešu (pražíme na pánvi na sucho).  
Dochutit kari, solí.        

Svačina
Krupička s tvarohem a mákem  Rýžová krupice 
(např. Extrudo) 50g, hrudkový tvaroh ½ balení 
= 115g (např. Olešnický – zelený), mletý mák 
10g, maliny 30g 
    
*Maliny rozehřej a dej nahoru. Krupici uvařit s 
vodou. Sladíme stévií nebo erythritolem)  

  
Večeře I.
Grilovaný losos 130g, jasmínová rýže 70g,                       
salát z rukoly, cherry rajčátka     

Večeře II.
Vařené vejce 2ks M, Večerní chlebík (Penam) 
2ks, toustový chléb 1ks, mandlové máslo 20g

*Toustový chléb opeč dokřupava, nahoru dej 
mandlové máslo

Úterý     

Snídaně
Lupínky s proteinovým „mlékem“ :)  Směs 
(kukuřičné lupínky 40g, chia semínka 10g, 
kešu ořechy 10g,  hořká čokoláda min. 80%), 
vanilkový protein 30g  

*Protein smíchej s vychlazenou vodou (můžeš 
přidat i trošičku mléka max. 50ml..) pořádně 
našlehej v šejkru a zalij připravenou směs..      
    
Oběd
Cizrnový salát Předvařená cizrna ½ balení 
(např. konzerva Giana), brambory 150g, vejce 
M 1ks, eidam 30% tuku 40g, směs zeleniny 
(červená paprika, fazolové lusky, fazolky, 
kukuřice, hrášek) 
    
*Vše smíchej dohromady a zapeč v troubě. Cizrnu 
ale nejdříve slej ze slaného nálevu ..

Svačina
Pohanková kaše instantní 50g, High protein 
puding Milbona (LIDL) ½ balení – 100g, 
meruňky 50g, polotučný tvaroh 50g 
    
*Kaši uvařit s vodou. Tvaroh s pudingem smícháme 
a dáme na hotovu kaši společně s meruňkami. 
Můžeme případně dosladit stévií nebo erythritolem.   
  
Večeře I.
Celozrnná tortilla 1 ks = 62g (LIDL), šunka min. 
90% masa, niva 20g, ledový salát, cherry 
rajčátka, kečup Hellmann (se stévií)  
*Šunku opeč dokřupava na pánvi, připravenou 
tortillu případně ještě zapeč     
   
Večeře II.
Celozrnná bageta 70g, Cottage 200g, lněné 
semínko drcené 10g  

*Drcené lněné semínko má lepší využitelnost živin
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Středa

Snídaně
Míchaná vajíčka 3ks velikost M, celozrnný 
toustový chléb 3ks, cherry rajčátka
    
Oběd
Bramborové gnocchi s kuřecím masem 
Gnocchi 125g, kuřecí prsa 100g, bazalkové 
pesto (LIDL), sušená rajčata (LIDL – ty bez 
oleje.. )    

Svačina
Banánový koktejl Rozmixuj; ovesné vločky 30g, 
banán 1ks = 100g (co nejméně zralý ideálně), 
syrovátkový protein 30g, chia semínka 10g 
      
Večeře I.
Tuňáková pomazánka s RACIO chlebíčky 
Rýžové chlebíčky RACIO 6ks (6x10g), 
Pomazánka - tuňák ve vlastní šťávě 100g, 
plnotučná hořčice 10g (1 lžíce), olivový olej 1 
lžíce, cibulka ledový salát/rukola      

Večeře II.
Jáhlová kaše instantní 40g, polotučný tvaroh 
½ balení – 125g, mák mletý 20g, hořká 
čokoláda min. 80% 10g, skořice

*Kaši uvařit s vodou. Sladíme stévií nebo 
erythritolem

Čtvrtek     

Snídaně
Protein pudding Extrifit – kokos 40g, broskev 
100g, jáhelné pukance 10g, hořká čokoláda 
min. 80%, mandlové máslo 20g       
    
Oběd
Brambory 250g, hrášek 50g, treska 100g, lněný 
olej 15ml
    
*Brambory upeč dokřupava v troubě. Lněný olej 
použij až na hotový chod.

Svačina
Kuřecí prsní šunka (min. 90% masa) 100g, 
Lučina (30% méně tuku..) 20g, Racio kukuřičné 
chlebíčky se lněným semínkem 60  
  
Večeře I.
Tarhoňa 50g, kuřecí prsa 100g, pepřová 
omáčka (máslo 5g, mléko 50ml, lžička rýžové 
mouky, pepř, sůl)   

*Pepřová omáčka – na másle orestuj pepř, přidej 
lžičku mouky – „jíška“ nakonec přilej mléko.  

   
Večeře II.
Toustový chléb 2ks – 2x25g, vejce M 1ks, 
eidam 30% tuku 50g, kečup Hellmann´s se 
stévií 20g  
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Pátek

Snídaně
Gouda light 100gm celozrnná bageta 70g,  
cherry rajčátka, rukola 
    
Oběd
Semolinové těstoviny 70g, tempeh 100g, směs 
zeleniny (cuketa, cherry rajčata, červená 
paprika, lilek, cibulka)   

Svačina
Proteinové lívance s borůvkami Lívancové 
těsto  (vejce M 1ks, vanilkový protein 20g, 
celozrnná mouka 60g, voda) borůvky 100g

*Lívance pomalu opékej na pánvi buď na sucho a 
nebo použij kapku kokosového oleje. Borůvky 
nahoru rozehřej. 

      
Večeře I.
Batáty 250g (upeč dokřupava v troubě), kuřecí 
prsa 100g, olivový olej 1 lžíce (ten použij až na 
hotový chod..) 

Večeře II.
Žitný chléb (LIDL) 50g, ricotta 100g, směs 
oříšků – kešu 10g, mandle 10g (můžeš opéct 
na sucho na pánvi, případně přidat trošku soli)

Sobota   

Snídaně
Kukuřičná kaše 30g, polotučné mléko 50ml – 
uvařit společně s vodou (můžeš dosladit 
stévií) nahoru skořici a 1 lžičku domácí 
marmelády.  
Volské oko (3x vejce M), zelenina      
    
Oběd
Bramborová kaše (brambory 200g, polotučné 
mléko 50ml, máslo 5g), seitan special 100
    
*Upečený seitan v troubě do křupava s grilovacím 
kořením chutná skvěle.!) 

Svačina
Valašská kyška 200g, maliny 50g, ovesné 
vločky 40g, vanilkový protein 25g, vlašské 
ořechy 10g 
  
Večeře I.
Bulgur pšeničný 50g, syrovátkový sýr ½ balení 
– 110g, šunka schwarzwalds, cherry rajčata 
  
Večeře II.
Šunka od kosti (min. 90% masa) 100g, žitný 
rohlík 80g, Gervais FitProtein 20g, rukola 
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Neděle

Snídaně
Ovesná kaše – vločky 30g, vanilkový protein 
20g, Nahoru – alpro puding ½ balení (60g), 
hruška 60g, mandle 10g
    
Oběd
Perlový kuskus Arax 60g, Mozzarella light 
125g, sušená rajčata, česnek, cherry rajčátka, 
rukol  

Svačina
Kaše instantní pětizrnná 40g, banán ½ (ideálně 
co nejméně zralý), hrudkový tvaroh (olešnický 
1%) 80g, maliny sušené mazem 10g 
      
Večeře I.
BCuketové placky – vejce M 2ks, menší 
cuketa, rýžová mouka 40g, cottage light 150g, 
cherry rajčata 

*Cuketu nastrouhat, vymačkat vodu, přidat vejce, 
mouku, pepř, sůl, případně česnek. Opékat na pánvi 
buď na sucho nebo na kapce kokosového oleje)

Večeře II.
Tuňák ve vlastní šťávě 50g, tuňák v olivovém 
oleji (menší balení – 80g – včt. ol. Oleje..), 
celozrnná bageta 70

Poznámky k jídelníčku   

Denně:
- Vitamin C – 1g
- Zinek bisglycinát – 1 tableta - 25mg
- Magnezium chelát – 3 tablety – 375mg
- Vitamin D – 1 tableta - 25 μg
- B-komplex – 1 tableta
- Kloubní výživa

Před tréninkem:
- Kofein 1 tableta – 200mg
- Synefrin 2tablety – 20mg 

Poznámky k jídelníčku   

Maso připravuj buď na kokosovém oleji a nebo 
na másle (80%).  Olivový, lněný olej nepatří na 
pánev ani do trouby! (používej vždy až na 
hotový chod.. )      

Zeleniny sníst za den ideálně 500g – to 
znamená klidně ke každému chodu. Počítá se 
jak čerstvá, tak vařená, mražená. Ideální je 
zelená zelenina, rajčata – libovolné množství. 
S kukuřicí a hráškem opatrně.
    
Ryby – minimálně 2x v týdnu, ideálně i víckrát. 

Pečivo – domácí kváskový chléb, celozrnné, 
žitné (NE VÍCEZRNNÉ, TMAVÉ, APOD.. ) 

Bílkoviny – převaha rostlinných zdrojů
Tuky – 1:1 – rostlinné : živočišné 

Vše vážíš v syrovém stavu. 

Doporučení vhodného pitného 
režimu 

Doporučení: 3,5 dl tekutiny/ kg tělesné váhy = 
68kg => 2,4 l 

Při sedavém zaměstnání není nutné příjem 
tekutin zvyšovat. Ale během teplých dnů je 
velmi vhodné pitný režim zhodnotit a dle 
možností začít zvyšovat denní příjem tekutin v 
podobě čisté, neperlivé vody.

Polévky, mléčné nápoje a káva se 
nezapočítávají do pitného režimu.

Vhodné – čistá vody, minerálka, bylinkové čaje


