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Ak nepotrebujete 
desiatovať a máte 
vyvážený jedálniček, 
desiatu môžete vynechať
a zvýšiť trochu množstvo
pri hlavných jedlách.

Zásady  
správneho stravovacieho režimu
 »
 » Jedzte 3-5x denne, nevynechávajte hlavné jedlá

Dodržujte pravidelný režim v pracovnom týždni aj cez víkendy

60% energie by ste mali prijímať v prvej polovici dňa, večer sa neprejedajte

 » Raňajkujte každý deň
 » Večeru si dajte cca 3 hodiny pred ľahnutím si do postele (prípadne si môžete dať malú druhú večeru)
 »

raňajky

desiata

obed

www.mojstob.sk www.poradcaprevyzivu.sk
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BMI = 20–25 NORMA

   BMI < 20 PODVÁHA

vysoké zdravotné riziko

BMI = 25–30 NADVÁHA

nízke až ľahko zvýšené zdravotné rizikoBMI = 30–40 OBEZITA 

vysoké zdravotné  riziko
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BMI  
(index telesnej hmotnosti)

Obvod pásu

meráme
tu

Obvod 
pásu

Zvýšené 
riziko

Vysoké 
riziko

Muži > 94 cm > 102 cm

Ženy > 80 cm > 88 cm

Viac informácií o zdravom 
chudnutí nájdete na www.mojstob.cz 

a na www.poradcaprevyzivu.sk.

*  Normálny obsah tukového tkaniva: muži 10–25 %, ženy 18–30 % 
(s vekom podiel tuku v tele stúpa, u žien nad 50 rokov je tolerovateľné množstvo tuku do 35%)

 

**  Zdravé rozmedzie pre viscerálny tuk: 1-12 (13-59 zvýšené riziko)

Meranie zloženia tela
Dátum -Hmotnosť 

(kg)
Telesný tuk* 

(%) Voda (%) Svalová 
hmota (kg)

Viscerálny 
tuk**

Bazálny 
metaboliz

mus (kJ)
BMI Obvod 

pásu

Odborník Poradne zdravia RÚVZ SR
lektor STOBu
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Dodržujte pravidlo 
zdravého taniera. 

Vďaka tomuto pravidlu 
ide urobiť napríklad 
aj z knedle, bravčového, 
kapusty vyvážený obed 
vhodný pre chudnutie.

Raňajky
Čo by raňajky mali obsahovať:
 » celozrnné obilniny (pečivo, müsli, obilné kaše)
 » bielkoviny (ml. výrobky - jogurt, syr, tvaroh,

vajce, ľubovoľná šunka)
 » kvalitné tuky (kvalitné margaríny, občas maslo, 

orechy)
 » ovocie alebo zeleninu
 » tekutiny (nesladený čaj, vodu)

Obed
Čo by obed mal obsahovať:
 » bielkoviny (ľubovoľné mäso, ryby, strukoviny,

syr, vajce, tofu, šmakoun a i.)
 » príloha (zemiaky, ryža, cestoviny, kuskus,

pohánku, quinou a i.)
 » kvalitné tuky (rastlinný olej – repkový, olivový)
 » zeleninu  (zeleninové prílohy, šaláty)
 » tekutiny (nesladený nápoj, polievku)  

Nezáleží či zvolíte sladké alebo slané raňajky, 
Príklady vhodných a nevhodných raňajok:

obe varianty môžu byť nutrične vyvážené. 

Celozrnná žemľa
so šunkou a zeleninou

Biela žemľa s maslom
a salámou

 

1150 kJ, B 12 g, T 10 g,  

 

1700 kJ, B 12 g, T 27 g,  

B = bielkoviny     T = tuky              S = sacharidy

1190 kJ, B 14 g, 

vláknina 5,1 g

 

1290 kJ, B 10 g, 

 
vláknina 2,1 g

2060 kJ, 3310 kJ,  

 
 

1960 kJ,  

Špagety Cestoviny s tuniakom
a zeleninovou zmesou carbonara

3300 kJ,  

Dajte si pozor na vyprážené pokrmy, jedným nevhodne zvoleným 
obedom si môžete vyčerpat svoj celodenný energetický príjem.
Vyprážaný syr, hranolky, tatárska omáčka, cola = 6000 kJ

¼
 taniera:
příloha

 
¼ taniera:

Mäso alebo
iný zdroj  

bielkovín

½ taniera: 
zelenina
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Večera
Čo by večera mala obsahovať:
 » bielkoviny (ľubovoľné mäso, ryby, strukoviny,

vajce, mliečne výrobky a i.)
 » zeleninu
 » menšiu prílohu (celozrnné pečivo, cestoviny, ryžu, 

kuskus, zemiaky, pohánku a i.)
 » tekutiny 

Desiata
Čo by desiata mala obsahovať:
 » ovocie alebo zeleninu 
 » celozrnné obilniny (celozrnné pečivo, müsli, 

knäckebrot a i.)
 » bielkoviny (mliečne výrobky, vajce,

ľubovoľnú šunku)
 » tekutiny (vodu, nesladený čaj)

 
1600 kJ, 

 
3370 kJ,  

Dajte si pozor na tučné údeniny
a alkohol. Nevhodne zvolenou
večerou si môžete vyčerpat
svoj celodenný energetický 
príjem.

Klobása, chlieb, horčica, pivo 
= 6000 kJ

 
620 kJ,  

 

Lístkové pečivo Hovädzí steak s varenými
zemiakmi a fazuľkami

Hovädzí steak 
s hranolkami a tatárskou

 
1660 kJ, 

Knäckebrot so šunkou,
syrom a paradajkami  
580 kJ, 

 

Chlebíček  
so salámou
1540 kJ,  

Zakúpiť môžete na www.stob.cz .

Uvedené ukážky sú len 
inšpiratívne. Jedálničiek 
si vždy zostavte podľa 
vlastných potrieb tak, aby 
vám chutil a vydržali ste 
s ním dlhšie ako niekoľko 
týždňov. Nutrične vyvážený 
jedálničiek si môžete zostaviť 
aj v rograme Sebekoučing na 
www.stobklub.cz.

Biely jogurt s ovocím
a domácim müsli

Ovocný jogurt
so sladenými cereáliami

Príklad vhodného a nevhodného obeda:

Príklad vhodnej a nevhodnej večere: Príklady vhodných a nevhodných desiat:
Biely jogurt s ovocím


