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14. den   

Denní talíř 

Vstupujete do poslední třetiny programu Zhubněte online. To je správný čas na další typ, 

jak si upravit jednoduše stravu. Zajímavou možností, jak bez počítání kalorií docílit 

optimálního složení stravy je tzv. Denní talíř. 

Představte si, že vše, co za den sníte, vyskládáte na jeden talíř. Zatím nebudeme řešit, jak 

velký ten talíř bude. Jste-li drobná křehká žena, bude váš talíř určitě menší, než talíř statného 

muže sportovce. Pro nás je teď důležité, kolik místa na vašem talíři zabírají jednotlivé složky 

stravy. 

Ideální denní talíř pro zdravé hubnutí by měl vypadat takto: 

 

 

Zelenina by měla na vašem denním talíři zabírat 50% prostoru. To znamená, že polovina 

všeho, co sníte, by měla být zelenina. Zdá se vám to hodně? Ale není. Projděte si recepty 

v jednotlivých dnech a uvidíte, že zeleniny je v nich opravdu hodně. A pokud je v receptu 

zeleniny málo (např. Ricotta s tuňákem, tam je jen cibulka), můžete si k takovému jídlu vždy 

přidat mísu čerstvého salátu. 
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Takže vidíte, že dosáhnout toho, aby ve vaší stravě převládala zelenina nad ostatními 

potravinami, není až tak složité. 

O další polovinu talíře se dělí sacharidy a bílkoviny. Do sacharidů budeme počítat i ovoce, 

protože obsahuje fruktózu. A z ostatních sacharidů by to měly být převážně sacharidy 

komplexní. Tedy takové, které mají nižší GI.  Projděte si opět lekci 9 a 10 a zopakujte si, 

které sacharidy to jsou.  

No a další čtvrtinu talíře budou zabírat bílkoviny. Je třeba si uvědomit, že každá živočišná 

bílkovina obsahuje zároveň určité množství tuků. Proto je důležité vybírat si takové potraviny, 

které obsahují nižší množství tuků, z masa odstraňovat veškerý viditelný tuk, a vyhýbat se 

potravinám, které obsahují malé množství bílkovin a vysoké množství nasycených tuků.  

Např. 30 % eidam, obsahuje průměrně 25 % bílkovin a 17 % tuků. Takový poměr tuků a 

bílkovin je v pořádku. Např. Mozzarella má průměrně obsah bílkovin kolem 18% a obsah 

tuků také kolem 18%. I takový sýr je vhodné zařadit do jídelníčku. 

Ovšem takový 50% Čedar, ten obsahuje 25% bílkovin, ovšem 31% tuku. Tento poměř již 

v pořádku není, zvláště chcete-li zhubnout.  

Ještě výraznější je to u uzenin. Taková trvanlivá klobáska může obsahovat 18 % bílkovin, ale 

třeba i 45 % tuků. A jemný páreček mívá kolem 12 % bílkovin, ale klidně 30 % tuků. A to 

hovořím o kvalitních uzeninách. Ty, které obsahují menší procentu masa, mají také méně 

bílkovin, ale obsah tuků zůstává. 

Na toto si dávejte pozor. Zajímejte se o to, co jíte a čtěte etikety. 

 

  

 

 

 

 

 

 

I tuky do našeho jídelníčku patří a strava by jich měla obsahovat přibližně 5%. Měly by to být 

převážně tuky zdravé. Jak již víte, mezi zdravé tuky patří oleje a rybí tuk.  

 

 

 

50 : 25 : 25 

To je ideální složení vašeho  

denního talíře. 
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Jak vypadá v současnosti váš denní talíř? 
Kolik místa na něm zabírá zelenina?   

 

  Úkol pro dnešní den 
1. Podívejte se opět do vašich stravovacích záznamů a zkuste vyhodnotit, kolik místa na 

vašem pomyslném denním talíři zabírají jednotlivé složky stravy.   

2. Dnes se opět zvažte a změřte. Výsledky zapište.   

 

Recept  pro dnešní den 
Lehká večeře. Jednoduchý recept, na který potřebujete jen pár surovin. Je to rychlé, je to 

zdravé a je to výborné. 

 

Plněné papriky se sýrem 

Potřebujete: 

 1 větší paprika 

 20ml oleje 

 50g sýra 

 1 vejce 

 5g petrželové natě 

 Lžička octa balsmiko  

Příprava: 

Papriku rozpulte na lodičky a vydlabejte. Jadřinec odkrojte, ale stopku ponechte. Lehce 

posolte zevnitř. Sýr nastrouhejte a smíchejte s vajíčkem a drobně nakrájenou petrželí. Touto 

směsí naplňte papriky. Na pánev s nepřilnavým povrchem kápněte olej, vložte na něj lodičky 

papriky, přiklopte pokličkou a nechte dusit do poloměkka  10min. Pokud nemáte vhodnou 

pánev, můžete papriky zapéct i v troubě. 
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Poznámky 
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