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6. den   

Bílkoviny - stavební látka pro organismus 
 

Ve druhém patře výživové pyramidy vidíte drůbež, ryby a mléčné výrobky. O patro výš ještě 

červené maso. To vše jsou bílkoviny.  

 

Bílkoviny jsou základním stavebním materiálem těla - jsou nezbytné pro růst, údržbu a 

opravu tělesných tkání, tvoří základní strukturu kostí, kůže, svalových vláken, enzymů a 

hormonů. Podílejí se na transportu živin v organismu.  

Jestliže ve stravě nepřijímáme dostatek bílkovin, dochází v organismu k odbourávání 

bílkovin z tkání. Toto se projeví především úbytkem svalové hmoty, rozvojem 

chudokrevnosti, oslabením imunity a trvalou únavou.    

 

  

 
 

 

 

Nemáme-li ve stravě dostatek bílkovin, hůře se spalují tukové zásoby, protože slinivka 

neprodukuje dostatek glukagonu. Tento hormon je nezbytný pro využití energie z tuků.  

Rostlinné nebo živočišné? 
Jaké bílkoviny jsou pro nás vhodnější? Oboje mají svá pro a proti. Proto doporučuji zařadit 

do vašeho jídelníčku jak bílkoviny rostlinného, tak živočišného původu. Ve stravě je důležitá 

pestrost, proto zkoušejte nové potraviny a nové kombinace.   

Rostlinné bílkoviny 
Pro: Nižší cena, nižší obsah některých toxických látek, minimální (téměř nulový) obsah 

cholesterolu, vysoký obsah esenciálních mastných kyselin, vysoký obsah zdravotně příznivě 

působících látek – vitamíny, minerály, lecitin, vláknina, enzymy. 

Proti: Neobsahují všechny esenciální aminokyseliny. Tento nedostatek se dá však snadno 

kompenzovat jejich správnou kombinací.  

Pozitivní vliv v prevenci nádorového bujení. 

Máme-li ve stravě dlouhodobě nedostatek 

bílkovin, dostaví se oslabení imunity  

a únava 
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Živočišné bílkoviny 
Pro: Dostatek všech esenciálních aminokyselin a mají vyšší podíl bílkoviny na přijatý objem 

stravy. 

Proti: Bohužel však obsahují vyšší množství nasycených tuků, které mohou mít sklerotizující 

vliv. Ve střevech může docházet ke vzniku hnilobných pochodů. Maso zvířat a mléko může 

obsahovat také zbytky antibiotik a růstových stimulantů nebo léků a chemikálií.  

 

 Jíte maso nebo jste vegetariánem?  
  Kterým bílkovinám dáváte přednost? 

 

  Úkol pro dnešní den 
Stále si zapisujte, co jste snědli. Jen tak si dokážete spočítat, kolik jste snědli porcí zeleniny, 

kolik porcí bílkovin, ovoce a dalších sacharidů. Zapisování vám pomůže udržet pozornost na 

to, co jíte a naučit se novým návykům. Kam jde pozornost, tam jde i energie.  

 

Recept  pro dnešní den 
Lehká večeře, která obsahuje bílkoviny a zeleninu. Chutné jídlo, které připravíte do 30 minut. 

Po takové večeři určitě nepřiberete.  

 Zapečený pórek s mozzarellou 

Potřebujete:  

 2 velké pórky   

 3 větší rajčata (alespoň 200 g) 

 1 menší kedlubna 

 Bazalka 

 2 stroužky česneku 

 200 g mozzarelly 

 Sůl a pepř 

 125 g smetany 11% 

 1/8 l mléka 

 100 g strouhaného tvrdého sýru 

 15 g másla  

Příprava:   

Pórek nakrájejte na kolečka, kedluben na slabé plátky a česnek nadrobno. Na pánvi 
s nepřilnavým povrchem nechte rozpustit máslo a vložte na něj zeleninu i česnek, přidejte 
koření a nechte dusit. Do vymazané zapékací misky rozprostřete vrstvu dušené zeleniny, na 
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ní vrstvu nakrájených rajčat a vrstvu plátků mozzarelly. Pokračujte druhou vrstvou, tu 
zalijeme směsí smetany, mléka, strouhaného sýra a bylinek.  Zapečete v rozehřáté troubě.  
Recept je pro 2 osoby. 

 

  

Poznámky 
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