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1.Úvod

Současný životní styl mnoha lidí je velmi hektický a nemají čas na sledování své stravy. Nemají

čas na nakupování zdravých jídel a pravidelný režim, často se stravují ve fastfoodech.

Rozhodla jsem se psát o zdravém životním stylu a jídle, protože moje celá rodina se stravuje

zdravě a také protože se koukám kolem sebe a spoustě lidem je úplně jedno, co jí nebo co si

kupují. Hledí spíše na cenu než na kvalitu a výživovou hodnotu potravin. Podle mého názoru to

není správně, protože se pak příliš spoléhají na doktory, že s jejich obezitou a různými

nemocemi něco udělají, ale ne pokaždé to vyjde. Lidé si neuvědomují, že léky je nezachrání,

ale první krok musí udělat sami. V této práci jsem se rozhodla sepsat návod, který lidem umožní

se stravovat lépe a zdravěji.
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2.Důvody pro zdravé stravování

Zdravý životní styl vám přinese psychickou vyrovnanost, optimální tělesnou váhu i celkovou

vitalitu. Vyvážená strava podporuje podle výzkumů funkci mozku a zlepšuje i duševní zdraví.

Zdravé stravování výrazně snižuje riziko rozvoje srdečních chorob a rakoviny. Zdravý životní

styl je základ zdraví. Nejedná se však pouze o stravu a pohyb. Důležitá je také psychická

pohoda a relaxace.

Proč se stravovat zdravě?

1. Úbytek tuků, úspěšné hubnutí

Při hubnutí dělá 80 % úspěchu zdravé stravování, pouze 20 % je cvičení a pohyb.

2. Změna postavy

Začněte místo limonád pít čistou vodu. Můžete tím se zbavit otoků, pocitů těžkých

nohou, splaskne vám bříško jak viditelně, tak pocitově.

3. Krásnější pleť, mladistvější vzhled

Pleť se vypne zejména pitným režimem. Může se zlepšit nebo úplně vymizet aknózní

pleť. Mizí také celulitida.

4. Kvalitnější vlasy a nehty

Pokud bude mít vaše tělo dostatek živin, budete mít pevnější vlasy i nehty. Nebudou se

lámat a budou se lesknout.

5. Zpomalení stárnutí

V ovoci a zelenině se nacházejí antioxidanty, díky kterým budeme vypadat krásnější,

zdravější a mladší.

6. Konec migrény a nespavosti

Bolesti hlavy a nespavost jsou často způsobené nekvalitní stravou a nedostatečným

pitným režimem.

7. Méně únavy

Špatnou stravou se můžeme cítit unavení a bez energie. Pokud změníte způsob stravy,

stoupne vaše výkonnost. Zvládnete věci, na které jste si dříve netroufli, a budete se cítit

lépe.

8. Lepší nálada a méně stresu

Pokud vaše tělo dostane zdravé jídlo a budete dostatečně pít, vaše psychická stránka se

zlepší.

9. Zlepšení zdravotního stavu

Se správnou životosprávou zmizí pocit nafouklosti, plynatosti a může dojít ke zlepšení

nemocí, kterými trpíte.
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10. Prevence proti budoucím onemocněním

Je všeobecně známo, že lidé se zdravější životosprávou jsou méně náchylní k

onemocněním, jako je cukrovka, srdeční problémy, rakovina a další civilizační choroby.

obr. 1

3.Zásady zdravého stravování

1. Jezte pevnou stravu - luštěniny, celozrnné výrobky, ovoce, zelenina.

2. Každý den jezte čerstvé ovoce a zeleninu, nejlépe z vlastní zahrádky nebo farmy. (Co se

týká konzumace ovoce a zeleniny, je ČR na jednom z posledních míst v Evropě).

3. Je potřeba méně solit a vyhnout se uzeninám, konzervám a kořenicím směsím, ve

kterých jsou obsaženy soli!

4. Dávejte přednost bílému masu (králičí, drůbeží). Dvakrát týdně je vhodné jíst rybí maso.

5. Měli byste vypít denně dva litry tekutin, ideálně čerstvé vody.

6. Zkuste se vyhnout se alkoholickým nápojům.

7. Omezte příjem tuků, sladkostí, různých pochutin (př. brambůrky, chipsy, slané oříšky,

krekry, …) a různých dochucovadel (kečup, barbecue omáčky, …).

8. Jezte 5 - 6x denně v klidu.

4. Jak se stravovat dobře

Dřív než se rozhodnete změnit svůj životní styl a stravovací návyky, je potřeba si sepsat svoje

dosavadní návyky a zaměřit se na následující:

● co jím

● kdy jím

● jak si to připravuji
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4.1. Potraviny/suroviny jako základ

Jednou ze zásad, kterou jsme si řekli, je jíst pestrou stravu. V našem jídelníčku by nemělo

chybět ovoce a zelenina. Důležitou součástí potravy jsou sacharidy, bílkoviny a tuky. Sacharidy

patří spolu s bílkovinami a tuky mezi hlavní makroživiny, které představují jeden z

nejdůležitějších zdrojů energie.

Sacharidy jsou chemické látky, které se skládají z cukerných jednotek.

Dělíme je na tři skupiny:

● Monosacharidy - obsahují 1 cukernou jednotku (např. hroznový nebo ovocný cukr)

● Oligosacharidy - jsou složené z 2 - 10 monosacharidů (např. mléčný, třtinový nebo řepný

cukr)

● Polysacharidy - skládají se z více než 10 monosacharidů (např. škrob, celulóza, vláknina)

obr. sacharidy

Vhodné sacharidové potraviny:

- ovesné vločky

- ovoce (jablka, bobule, banány)

- zelenina (listová, brokolice, mrkev)

- luštěniny

- pohanka

- celozrnné pečivo, těstoviny

- batáty

- přírodní rýže

Nevhodné sacharidové potraviny:
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- smažené přílohy

- slazené nápoje

- alkohol

- pochutiny (sušenky, čokolády, sladké müsli)

- bílé pečivo

- sladidla

Bílkoviny jsou základním stavebním kamenem všech buněk a tkání. Zastávají řadu funkcí od

tvorby svalů až po životně důležitou produkci hormonů a protilátek.

Kde najdeme bílkoviny:

- libové maso (kuřecí, krůtí, hovězí)

- vejce

- mléčné produkty (tvaroh, cottage, řecký jogurt)

- luštěniny (hrách, cizrna, čočka)

- obiloviny (sója, quinoa, amarant)

- tofu

obr. bílkoviny

Tuky jsou hlavním zdrojem energie a pomáhají nám také absorbovat některé vitamíny a

minerály. Tuk je ochranný obal nervů, je důležitý pro srážení krve a pohyb svalů. Tuky dodávají

vitamíny A, D, E a K, které jsou rozpustné v tucích. Také udržují zdravé vlasy, kůži a nehty.

Kde najdeme zdravý tuk:

- avokádo

- máslo a ghee

- kokosový olej

- extra panenský olivový olej

- omega-3 z ryb
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- ořechy a semena (lněná nebo chia semínka, mandle, kešu, arašídy)

- vejce

- hovězí maso

- plnotučné mléčné výrobky + kozí mléko

- tmavá čokoláda

4.2. Biorytmus

Biorytmus znamená jíst správné ingredience ve správný čas během dne tak, aby z nich naše

tělo mělo největší užitek.

ráno + dopoledne poledne večer

Hořká čokoláda

+ovlivňuje srdce a zpomaluje

stárnutí

-při vysoké konzumaci se

ukládá ve formě tuků

Maso

+ vysoký obsah Fe (železo)

- tráví se až 5 hodin, proto se

nejí večer

Pomeranče

+ aktivují trávicí soustavu

- po ránu může vyvolat

alergii, podráždit žaludek

Ořechy

+ obsahují kyselinu omega-3

- večer, když jíte ořechy,

přibýváte na váze

Pohanka

+ trávením pohanky hubnete

- večer už by byla těžko

stravitelná

Cuketa

+ dokonale očistí střevo

- má močopudné účinky, což

je po ránu špatně, protože

potřebujete doplnit tekutinu

Těstoviny

- večer příliš vysoký příjem

kalorií

Banán

+ stimuluje trávení díky

vláknině

- večer vede k vyšší tvorbě

hlenu

Tvaroh

+ zklidňuje trávicí systém

- ráno zahleňuje

Rajčata

+ aktivují činnost žaludku

- večerní konzumace může

vést k otokům
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Brambory

+ obsahuje vitamín C a

minerální látky

- jsou večer kalorické

Jablka

+ stimuluje trávení

- večer je špatně tráveno

Sýr

+ snižuje pocit nafouklého

břicha

- večer se špatně tráví

Cukr

+ jde lehce spálit

- narušuje spánek

obr. 2

4.3. Způsoby přípravy stravy

Přípravu pokrmů můžeme rozdělit na dva způsoby:

4.3.1. Tepelná příprava

Tepelná úprava by měla být šetrná, aby se zachovala hodnota pokrmů z hlediska obsahu

vitamínů, minerálních látek, mastných kyselin a aminokyselin. Při dostatečné tepelné přípravě

se zneškodí nežádoucí mikroorganismy. Nejvhodnějším způsobem je dušení, vaření a vaření v

páře. Oproti tomu smažení a grilování je nevhodný způsob tepelné přípravy. Smažená jídla jsou

kalorická a u grilování dochází k oxidaci tuku a vede to ke vzniku volných radikálů, které
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způsobují nádorové onemocnění. Zdravému vaření napomáhají hrnce a pánve, kde nemusíme

použít tuk, parní hrnce, elektrické grily a odšťavňovače.

4.3.2.Studená příprava

Příprava pokrmů za studena se využívá např. při detoxikaci těla, při přípravě salátů a smoothie

a při přípravě raw stravy. Detoxikační kůra pomáhá tělu aktivně se zbavit škodlivých látek.

Detoxikační kuchyně zahrnuje hodně tekutin, čerstvé ovoce, zeleninu a čerstvé suroviny.

Smoothie je mixovaný nápoj z čerstvého ovoce a zeleniny v různé kombinaci. Můžeme použít

vše, co vám chutná (např. oříšky, chia semínka, ovesné vločky, psyllium, džus, mléko).

obr. smoothie

5. Alternativní výživové směry

5.1.Vegetariánství

Vegetariánství je způsob stravování, kdy se vzdáte konzumace masa a masných výrobků

(včetně např. sádla), hlavním důvodem pro tento výživový směr bývá etický - nezabíjet živé

tvory pro potravu.

Vegetariánství má několik podob:
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● Nejrozšířenější je tzv. laktoovo-vegetariánství, které toleruje konzumaci vajec (ovo),

mléka a mléčných výrobků (lakto), případně jeho kombinace.

● Pesco-vegetariánství = vegetarián, který jí ryby a mořské plody

● Pollo-vegetariánství = vyhýbají se červenému masu, ale konzumují např. kuřecí

obr. pyramida

5.2.Vitariánství

Vitariánství (známé také jako syrová nebo živá strava, často se používá také anglický termín

raw food) se zaměřuje na nezpracovanou rostlinnou stravu, případně tu, která neprošla teplotou

vyšší než 42°C (některé zdroje uvádí 45°C). Jedná se především o ovoce, zeleninu, ořechy a

semena. V syrové stravě se hojně využívá mixování, odšťavňování nebo příprava živých

placek, krekrů, ořechových burgerů i třeba palačinek v sušičce.

5.3.Makrobiotika

Makrobiotika staví především na celozrnných obilovinách, zelenině (hlavně tepelně upravené a

kvašené) a luštěninách. Vylučuje mléko a mléčné výrobky, ale také například brambory, rajčata

nebo papriky. Zdůrazňuje lokální zdroje, v přímořských oblastech to mohou být i ryby a mořské

plody.

5.4.Veganství

Co je veganství? To už je spíše životní styl. Vegané a veganky se nejen vzdávají všech

živočišných produktů, ale vyhýbají se také kosmetice a drogerii testované na zvířatech,
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výrobkům z kůže, peří, vlny nebo hedvábí. Důvody k této askezi mohou být etické, zdravotní,

ekologické, náboženské, často jde o kombinace několika z nich. I veganský jídelníček může být

velice pestrý a bohatý. Základnu veganské výživové pyramidy tvoří ovoce a zelenina, další

patro zdroje sacharidů v podobě obilovin (především celozrnných), dále pak luštěniny a výrobky

z nich (tofu, tempeh...) jako pilíř dostatku bílkovin. Ty obsahují v dalším patře také ořechy a

semena

obr. veganství

5.5.Reduktariánství

V současnosti vůbec nejrozšířenějším je reduktariánství (podobným termínem je flexiteriánství).

Vznik se datuje teprve do roku 2014. Zastánci tohoto směru cíleně omezují živočišné produkty,

ale úplně vzdát se jich nechtějí. Jejich motivace je založená na myšlence, že rostlinná strava

potřebuje méně zdrojů plochy polí, spotřebované vody. Snížením spotřeby živočišných surovin

někteří reduktariáni doufají i ve zlepšení podmínek hospodářských zvířat.

6. Příklady receptů

6.1.Snídaně

Zdravé a nadýchané lívance
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obr. lívance

Na dvě porce budete potřebovat:

80 g ječné nebo špaldové celozrnné mouky

1 lžička prášku do pečiva

špetka soli, skořice

1 lžička medu nebo čekankového sirupu

160 ml mléko

1 vejce

Na to:

140 g řeckého jogurtu

1 lžíce arašídového másla

1 lžička kakaa

ovoce

Mouku smícháme se solí, práškem do pečiva a skořicí.

Promícháme a přidáme mléko s čekankovým sirupem, promícháme.

Na závěr zamícháme ještě vejce a necháme 5 minut odležet. Pánvi rozehřejeme na mírný

plamen, pomažeme ubrouskem, namočeným do řepkového oleje. A pomalu smažíme jeden

lívaneček za druhým. Na závěr zdobíme přelivem, který uděláme rozmixováním jogurtu,

arašídového másla a kakaa.

Rozhodně nezapomeňte na ovoce.

Ovesná kaše

● 4 lžíce ovesných vloček (ideálně jemných)

● voda (starším dětem a dospělým můžete nahradit mlékem)

15



● na ochucení: ovoce, sirup, med, oříšky, kokos apod. (aneb co máte zrovna doma)

Ovesné vločky si předem namočíme do vody (já namáčím večer a vařím ráno). Přivedeme k

varu, přidáme na kousky nakrájené ovoce a za občasného míchání vaříme na mírném ohni asi

5-10 minut. Vločky by se měly rozvařit a získat kašovitou formu, ovoce by se mělo alespoň

částečně rozpustit a kaši ochutit. Pokud je kaše moc hustá a připaluje se, přilejte vodu. Na talíři

pak dle chuti dozdobíme.

obr. ovesná kaše

6.2.Oběd

Cukeťák na plech

obr. cukeťák

Ingredience: cuketa 700 g, uzené tofu (vařená cizrna či čočka) 200 g, hraška 50 g, celozrnné

mouky (kdo je bezlepkář Hraška) 50 g, prášek do pečiva 2 čaj. lžičky, cibule 2 ks, česnek 3-5

stroužků, olivový olej 50 ml, majoránka 2 čaj. lžičky, sůl špetka, pórek nebo petrželka hrst
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Jak na to:

● Cuketu si nastrouháme na jemném struhadle a necháme cca 15 min stát (necháme v

cedníku odkapávat přebytečnou vodu).

● Mezitím si v míse smícháme Hrašku, mouku, prášek do pečiva, olej, na hrubo

nastrouhané tofu (rozmixovanou cizrnu, fazole nebo celou čočku), na jemno nakrájenou

cibuli a prolisovaný česnek. Přidáme nakrájený pórek (petržel) a koření..

● Z cukety vymačkáme přebytečnou vodu a vmícháme do směsi.

● Směs rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem, který jsme ještě zlehka potřeli

olejem.

● Pečeme na 200°C/30-40 min.

Musaka s lilkem

Suroviny (4 porce)

● olivový olej 6 lžic

● menší cibule, na kostičky 2 ks

● mleté jehněčí nebo hovězí maso 300 g

● špetka mleté skořice

● špetka drceného římského kmínu

● sušené oregáno 2 lžičky

● česnek na plátky 3 stroužky

● konzervovaná rajčata 1 plechovka (400 g)

● červené víno

● sůl a čerstvě namletý pepř

● menší lilky 2 ks

● brambory 5–6 ks

● máslo 2 lžíce

● hladká mouka 2 lžíce

● mléko asi 100 ml

● smetana ke šlehání (33 % tuku) 100 ml

● špetka mletého muškátového oříšku

● parmazán 30 g

● bílý chléb k podávání, lze vynechat

Postup
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1. Na 5 lžících oleje opečte nadrobno nakrájenou cibuli dozlatova, přidejte maso a opečte

ho několik minut ze všech stran a přidejte koření a prolisovaný česnek. Míchejte a krátce

opékejte, aby se koření rozvonělo a česnek se nepřichytil. Nakonec přidejte rajčata,

osolte, opepřete, promíchejte a podlijte vínem. Přiklopte poklicí a nechte na mírném

plameni cca půl hodiny probublávat. Občas zkontrolujte, zda se směs nepřipaluje, když

tak podlijete ještě trošku vína.

2. Mezitím rozpalte troubu na 180 °C. Nakrájejte na cca centimetrové plátky omyté lilky,

osolte je a dejte na plech na pečicí papír cca na 20 minut péct do trouby. Zatímco se

pečou lilky, oškrábejte brambory a také je nakrájejte na plátky (tenčí, cca 3 mm).

3. Do zapékací misky vytřené zbylým olivovým olejem narovnejte vrstvu brambor, osolte je,

na ně dejte vrstvu masové směsi a tu poklaďte plátky lilků. Vrstvy opakujte, dokud máte

materiál (záleží to i na velikosti vaší zapékací misky). Horní vrstva by měly být brambory.

Dejte péct přikryté poklicí nebo alobalem na 45 minut do trouby rozehřáté na 150 °C

(horkovzduch) nebo 170 °C.

4. V kastrůlku rozehřejte 2 lžíce másla, opečte na nich mouku na velmi světlou jíšku, tu pak

zalijte studeným mlékem a smetanou, ochuťte oříškem a nechte projít varem. Přidejte

sýr, lehce promíchejte, než se rozpustí. Bešamel má být docela řídký, aby se dal nalít na

musaku. Pokud ho máte hustý, nařeďte ho mlékem.

5. Po 45 minutách pečení musaku zalijte bešamelem a dejte do trouby na dalších cca 20

minut, teplotu zvedněte na 180 °C (pokud používáte horkovzduch), jinak na 200 °C.

Pečte už odkryté. Výsledkem by měla být pěkně zlatavá vrstva na povrchu. Po upečení

nechte ještě minimálně pět minut odpočívat, aby se musaka dala lépe krájet.

obr. musaka
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6.3.Večeře

Quinoový tabbouleh
Suroviny (2–4 porce)

● quinoa 100 g

● šťáva z 1 citronu

● šalotka 1 ks

● jarní cibulka 2–3 ks

● menší salátová okurka zbavená semínek 1 ks

● rajče zbavené semínek 2 ks

● velký svazek hladkolisté petržele

● čerstvá máta 1 hrst

● sůl

● dobrý olivový olej 100 ml

Postup

1. Quinou několikrát propláchněte v cedníku horkou vodou. Sceďte a uvařte podle návodu

na obalu. Nechte vychladnout.

2. Ve velké míse smíchejte citronovou šťávu, olivový olej a sůl. Poté přidejte nadrobno

nakrájenou šalotku, jarní cibulky, salátovou okurku a rajčata. Přidejte nasekanou petržel

a mátu a promíchejte s připravenou quinoou.

obr. quinoový tabbouleh
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Salát z rukoly s parmazánem

SUROVINY

2 ks.červená cibule

1 bal.rukola

8 tenkých plátků pancetta

1 hrstka piniové oříšky

4-5 větviček čerstvý tymián

špetka mořská sůl

dle chuti parmezán

olivový olej

balzamikový ocet

POSTUP PŘÍPRAVY

1. Oloupanou cibuli nakrájíme na klínky. Na suché pánvi vypečeme plátky slaniny do

křupava, odložíme na ubrousek kvůli odsátí tuku.

2. Do tuku po opékání přidáme trošku oleje, nasekaný tymián, cibuli, oříšky, sůl. Smažíme,

dokud cibule nezačne hnědnout. Pak ihned odstavíme.

3. Do mísy rozprostřeme rukolu, přidáme směs z pánve i s tukem, pokapeme balsamicem.

Navrch rozdrobíme opečenou slaninu a přidáme několik hoblinek parmazánu.

4. Podáváme ihned. S opečeným bílým pečivem klidně jako večeři.
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7. Závěr

Ve své ročníkové práci jsem psala o zdravém jídle. Zaměřila jsem se především na důvody,

proč jíst zdravě, na zásady zdravého stravování. Zmínila jsem důležitost vyváženosti stravy a

výživovou hodnotu potravin. Psala jsem také o alternativních výživových směrech a v

neposlední řadě jsem vybrala příklady receptů na zdravá a chutná jídla, které se mi osvědčily.

Ke zdravé výživě moji rodinu přivedl táta, kvůli nadváze. Teď celá moje rodina vaří zdravě a

cvičí. Cítíme se lépe a vychutnáváme si jídlo, které uvaříme. Je to důkaz, že se dá jíst zdravě a

chutně, jenom to chce trochu času a přemýšlení.
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8. Resumé

For my coursework I chose the topic Healthy food, because I think everyone should eat healthy.

I wrote about how to eat healthy, what to eat and what is and what isn’t important for our

physical and mental well-being. I mentioned what you should have in your healthy diet, and

what veganism and vegetarianism mean. I wrote about the reasons why to eat healthily, in what

way, also what and when. I hope my work inspires you to live a healthier life.
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