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10. den 

Sacharidy – v čem vlastně jsou?  
 

V minulé lekci jsem vám vysvětlila, co to je GI. Již víte, které potraviny mají nízký a které mají 

vysoký GI. Dnes se podíváme na to, co způsobují sacharidy a vysokým GI v našem 

organismu. 

Máte rádi horskou dráhu? Někteří možná ano.  Pokud sníte porci sacharidů s vysokým GI, 

když si dáte třeba sladký zákusek, nebo jen bílou rýži, bramborové hranolky nebo bílý rohlík, 

je to pro váš metabolismus, jako když se svezete na horské dráze.  

Je to vzrušující, ale jak často si takový zážitek dopřejete? A teď si představte, že svému 

metabolismu toto děláte několikrát denně. A druhý den znova, a celý týden, celý měsíc, celý 

rok a několik let.  

Tohle váš organismus prostě nemůže vydržet. Přetěžujete ho a jednou se to zkrátka někde 

projeví.  

 

Dnes se podíváme na to, které sacharidové potraviny je vhodné zařadit do jídelníčku a 

kterým se raději vyhnout. 

Které určitě ANO 
Obiloviny: Všechny komplexní Obiloviny, tedy takové, které nejsou průmyslově 

přepracované. Obsahují vlákninu, vitamíny a další prospěšné látky. Např. ovesné vločky a 

müsli - přírodní nepražené, bez přidání cukru. Také, kroupy, rýže natural, pohanka, kuskus, 

bulgur, … 
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Pečivo: Takové, které je upečené z celozrnné mouky. Pokud je houstička tmavá a posypaná 

celými semínky, ještě to neznamená, že je upečená z celozrnné mouky.  A právě ta 

celozrnná mouka je důležitá. Jsou v ní rozemleté slupky z obalů zrna a klíčky.   

Díky tomu obsahuje vyšší množství vitamínů, minerálů a esenciálních mastných kyselin a 

také vlákniny. Chléb kupujte kváskový, s obsahem žitné mouky.   

Při nákupu pečiva se zajímejte, z čeho je upečené.  

Těstoviny: kupujte kvalitní, celozrnné z tvrdé pšeničné mouky, s obsahem vlákniny. 

Brambory: nejlépe varný typ, vařené ve slupce. Zůstane v nich více živin a budou mít nižší 

glykemický index. 

Ovoce:  Také většina ovoce má nižší GI. Drobné ovoce (angrešt, borůvky, rybíz červený i 

černý, jahody, maliny, ostružiny), broskev, třešně, meruňky, švestky, hrušky, jahody, 

meloun,… Cizokrajné ovoce jezte spíše jako doplňkové. Ovoce je opravdu velký výběr, 

v tomto směru může být váš jídelníček velice pestrý.  

Zelenina: Má velmi nízký GI. Pro inspiraci zde uvádím některé druhy zeleniny, o které 

můžete obohatit jídelníček. Celer bulvy, řapíkatý celer, mrkev, petržel, zelí bílé, zelí červené, 

kapusta hlávková, kapusta růžičková, pórek, červená řepa, černá ředkev, bílá ředkev, cibule, 

brokolice, chřest, salát, rajčata, rajčatová šťáva, zelené fazolky, cuketa, čekanka, fenykl, 

ředkvičky, houby, špenát, česnek, čínské zelí, křen, kedluben gigant, okurky, vodnice a další. 

Zeleniny existuje mnoho druhů, zde jsem vyjmenovala jen některé. 

Luštěniny: fazole, hrách, čočka, cizrna, sója a další. 

Všimli jste si, že luštěniny jsem zařadila mezi bílkoviny i mezi potraviny obsahující zdravé 

sacharidy? Je to skutečně tak, luštěniny jsou komplexní potravinou. Proto je do svého 

jídelníčku zařazujte co nejčastěji.  

 

Kterým se raději vyhnout 
Obiloviny: Bílá pšeničná mouka a výrobky z ní. Také předvařená rýže, instantní cereální 

kaše, slazené zapečené müsli a všechny instantní a průmyslově přepracované potraviny. 

Pečivo: bílé pšeničné pečivo, pufované rýžové a kukuřičné chleby, pekárenské výrobky – 

koláče, koblihy, veškeré sladké pečivo, … 

Těstoviny: levné nekvalitní těstoviny z bílé mouky, instantní nudle, smažené nudle, … 

Brambory: průmyslově přepracované brambory - hranolky, lupínky. Pozor také na instantní 

bramborovou kaši.  

Cukr a cukrářské výrobky: buchty, zákusky, sušenky, bonbóny, čokolády, …. 

Vypadá to, že všemu, co vám chutná, byste se měli vyhnout. Ale nebude to tak zlé. 

Z komplexních sacharidů se dá vykouzlit také skvělá dobrota. 
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  Kolik porcí sacharidů jste dnes snědli? 
A kolik jich bylo s nízkým GI? Je velice důležité, aby ve vaší stravě převládaly 

sacharidy s nízkým až středním GI. 

 

  Úkol pro dnešní den 
Nahraďte ve svém jídelníčku jednoduché sacharidy těmi komplexními. Podívejte se do svých 

záznamů a zjistěte, které potraviny půjdou nahradit nejsnáze. 

 

Recept  pro dnešní den 
Vydatná, zdravá a moc dobrá snídaně.  

 

Rychlé müsli s pomerančovou šťávou   
Potřebujete:  

 80g ovesných vloček 

 Jablko 

 1 polévková lžíce pšeničných klíčků 

 2 polévkové lžíce sekaných vlašských ořechů 

 1 polévková lžíce sušených brusinek 

 Čerstvá pomerančová šťáva 

 

 

 

Příprava: 

Jablko očistěte a nakrájejte na kostičky. V misce promíchejte vločky s ořechy a pšeničnými 

klíčky, přidejte jablko a zalijte čerstvou pomerančovou šťávou.  

  

 

 

I z ovesných vloček můžete za chviličku 

vykouzlit dobrou. 
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Poznámky 
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