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Jeden jídelníček, tři recepty a spousta tipů a zajímavostí 
o potravinách v receptech. 
Nechte se inspirovat při tvorbě vlastního jídelníčku.

Tento inspirativní sešit  je BONUS II k e-booku Jak přepnout na štíhlost. 
Jezte chytře, jezte zdravě, jezte se svým tělem, a ne proti němu. 
Zapomeňte na monotónní vaření a nudná jídla, kreativitou v kuchyni 
prospějete i vašemu zdraví.

Prohlášení

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Děkuji 
za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením  tohoto materiálu rozumíte, že jakékoliv použití informací z tohoto materiálu 
a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve Vašich rukách a autorka za ně nenese žádnou odpovědnost. V tomto materiálu 
můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením nebo vyjádřením mého 
názoru k této problematice.
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* Žena, 40 let, 15 kg nadváhy, bez dalších zdravotních potíží. Množství špaget v nenavařeném stavu.

Výživová hodnota dne:
Energie 5200 kJ, Bílkoviny 73g, Sacharidy 135 g, tuky 25 g, vláknina 30

Jídlo Potravina Množství (g)

Snídaně

čerstvá ovocná/zeleninová šťáva/ 100 % ovocný/zeleninový džus 100

ovesná kaše

jablko/jahody/borůvky/maliny 50

ovesné vločky 20

Jogurt bílý řecký 140

chia / lněná /slunečnicová semínka 5

džem 7

čaj/káva

Svačina jahody/meloun/třešně 200

Oběd

Špagety s cizrnou

Celozrnné těstoviny 35

cizrna v konzervě 50

rajčata v konzervě 100

řapíkatý celer 50

parmazán na posypání 10

Olivový olej 1 lžička 3

Svačina

Mrkev 100

Vlašské ořechy 5

Jogurt bílý řecký 140

Večeře

Kuřecí salát s avokádem

kuřecí maso 100

avokádo 50

červená cibule 10

rajčata 50

Rukola/zelený salát 50

Celozrnné pečivo/toast 35

Ukázka jednodenního jídelníčku s využitím synergie potravin
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Recepty z jídelníčku podle synergie potravin 

OVESNÁ KAŠE S MALINAMI

Spojenectví proteinů a kvalitních sacharidů jako zdroj pro pořádnou dávku dlouho a rovnoměrně se uvolňující 
energie a udržení vyrovnané hladiny krevního cukru. V kombinaci s vitaminy skupiny B a minerály a stopovými 
prvky, vápníkem, železem, fosforem a lecitinem, působíme preventivně proti srdečním a cévním onemocněním. 
Hrdiny receptu jsou ovesné vločky a semínka.

Skvělá zdravá snídaně. Tuto ovesnou kaši nemusíte vařit. Pouze nasypete ingredience do sklenice, protřepete a máte 
uvařeno Kaše mají vysoký obsah proteinů a kvalitních sacharidů. Další rozměr zdraví tomuto receptu dodávají chia 
semínka.

Pro jednu porci

Ingredience:

20 g ovesných vloček
140 g bílého jogurtu řeckého typu
5 g semínek chia
1 lžíci malinového džemu
50 g čerstvých malin

Nutriční hodnota na jednu porci

275 kcal 
B - 19 g  / S - 39 g (z toho cukry 5 g) / T - 5 g (z toho nasycené 1 g) / vláknina 4 g

Postup:

Ovesné vločky nasypeme do zavařovací sklenice. Spolu s nimi  jogurt, 3 lžíce vody, chia semínka a džem. Sklenici 
zašroubujeme a protřepeme. Ve sklenici necháme ještě trochu místa na ovoce, které přidáme v dalším kroku, nebo 
až před konzumací, podle zralosti ovoce. Sklenici necháme v lednici přes noc, kde do sebe vločky nasáknou přísady 
a změknou.
 
Protřepanou sklenici ráno zas odšroubujeme a přidáme oblíbené ovoce.

Doba přípravy:

5 minut
Nízká náročnost
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ŠPAGETY S CIZRNOU A „ŽEBRY“

Spojenectví obilovin a luštěnin ke zvýšení kvality a větší využitelnosti přijímaných bílkovin rostlinného původu. Kombinací 
vitamínů A, B, C, E a K, omega 3 a 6 mastných nenasycených kyselin  zvýšíme obranyschopnost organismu, podpoříme 
metabolismus, preventivně působíme proti osteoporóze. V hlavní roli receptu jsou cizrna a řapíkatý celer.
  
Pestrý a přitom jednoduchý bezmasý pokrm, který poslouží jako plnohodnotný a vyvážený hlavní chod. Vynikajícím způsobem 
kombinuje těstoviny s luštěninami, v tomto případě s cizrnou, čímž se vhodně vyváží poměr bílkovin a složených sacharidů a zvýší 
využitelnost rostlinných bílkovin. Dokonalou chuť dodává oříškové aroma cizrny a lehce štiplavá chuť řapíkatého celeru, zabalená 
v červeno zelené alianci barev.

Pro 4 porce

Ingredience

2 lžíce panenského olivového oleje
1 najemno nakrájená velká cibule
2 stroužky česneku
1 najemno nakrájený stonek řapíkatého celeru
Špetka drcených sušených chilli papriček (dle chuti) nebo 1 lžička tabasca
1 konzerva /cca 400 g/  rajčat 
350 g celozrnných špaget
2 konzervy cizrny (cca 2 x 400 g) 
150 g listů mladého špenátu
Sůl
Pepř
50 g nastrouhaného sýru pecorino (tvrdý sýr z ovčího mléka)
Čerstvé lístky sladkolisté petrželky na ozdobení

Nutriční hodnota na jednu porci

582 kcal 
B - 27 g  / S - 89 g (z toho cukry 9 g) / T - 15 g (z toho nasycené 4 g) / vláknina 10 g

Postup:

1. V pánvi zahřejeme olivový olej, přidáme cibuli s česnekem a za občasného míchání při střední teplotě restujeme 3 – 4 minuty do
     zlatova. Česnek nelisujeme, ale rozrušíme nožem. 
2. Přidáme řapíkatý celer a za stálého míchání jej 1 – 2 minuty opékáme. Po té přidáme pokrájená rajčat i se šťávou a vše přivedeme
     do varu. Zmírníme teplotu a omáčku se zeleninou necháme zvolna vařit asi 10 minut, do zhoustnutí. Občas promícháme.
3. Mezitím dáme do velkého hrnce vroucí vody vařit špagety. Vaříme asi 10 minut, či podle pokynů na obale, hlídáme, aby byly
     al dente. 
4. Slijeme cizrnu, důkladně propláchneme a přimícháme do hotové omáčky s tabascem nebo chilli papričkami. Přidáme špenátové
     listy a za stálého míchání dusíme 1 – 2 minuty, až listy zavadnou. Podle chuti přidáme pepř a sůl.
5. Špagety slijeme, promícháme s rajčatovou omáčkou s cizrnou. Povrch posypeme lístky petrželky a posypeme čerstvě
     nastrouhaným sýrem.

Doba přípravy:

30 minut
Nízká náročnost
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PIKANTNí KUřECí SAláT S AVOKáDEM

Spojenectví vitamínu B6, B3 a B2 a jejich enzymatických složek pro uvolňování energie z potravy a urychlování metabolismu 
cukrů, tuků a aminokyselin.  Mangan obsažený v avokádu pomáhá aktivovat enzymatické procesy. První housle v této symfonii 
hraje avokádo, na pozici druhých houslí ho skvěle doplňuje uzené krůtí maso.
  
Tento vynikající a snadný salát v sobě snoubí spoustu chutí. Chuť restovaných kuřecích prsíček doplňuje aroma uzených krůtích 
plátků, které jsou skvělou a nízkotučnou alternativou slaniny. Chutě skvěle spojí ostrá zálivka podtržená sladkostí rybízových rajčat 
a medu. Pro velké labužníky ještě 2 bonusové varianty pro umocnění chutí tohoto barevného a lehkého jídla.

Pro 4 porce

Ingredience
2 polévkové lžíce panenského olivového oleje
3 na plátky nastrouhané stroužky česneku
300 g na tenké plátky nakrájených kuřecích prsou bez kůže
150 g tenkých uzených krůtích plátků
2 polévkové lžíce medu
1 polévková lžíce balzamikového octa
1 polévková lžíce hrubozrnné hořčice
Sůl 
Pepř
2 malé ledové saláty
50 g řeřichy
2 zralá avokáda
Šťáva z 1 citrónu
250 g rozpůlených rybízových rajčat
1 červená cibule nakrájená na tenká kolečka

Nutriční hodnota na jednu porci
385 kcal 
B – 29 g  / S - 14 g (z toho cukry 13 g) / T – 24 g (z toho nasycené 4,5 g) / vláknina 6 g

Postup:
1. Nejprve si připravíme salát. Salát a řeřichu dáme do mělké salátové mísy. Avokáda rozpůlíme, vyjmeme pecku, oloupeme,
     nakrájíme na tenké plátky a zakapeme citrónovou šťávou, aby neztratila barvu. Avokáda, na tenké plátky nakrájenou červenou
     cibuli a rozpůlená rajčat poklademe na listy salátu a řeřichu.   
2. Na velké pánvi rozpálíme olej, přidáme na plátky nakrájený česnek a restujeme, dokud nezesklovatí a nezezlátne. Přihodíme
     proužky kuřecích prsou a restujeme asi 2 – 3 minuty. Přidáme med, balzamikový ocet a hořčici. Vše dobře promícháme a do směsi
     přidáme na menší kousky nakrájené uzené krůtí plátky.. Společně restujeme ještě další minutu, ne déle, aby maso zůstalo křehké
     a nevysušilo se. Dle chuti dochutíme solí a pepřem. Do hrnce vlijeme zbývající vývar.  
3. Masovou směs poklademe na salát.
4. Jako příloha je vhodná křupavá celozrnná bageta nebo celozrnný chléb.

Doba přípravy:
25  minut
Nízká náročnost
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OVESNÁ KAŠE S MALINAMI

Tipy

• Ovesné vločky jsou bohatým zdrojem stravitelné a nestravitelné vlákniny, tato kombinace působí jako prevence zácpy (a i rakoviny)
   a zajišťuje správnou funkci střev, především tlustého. Oves má léčebné účinky na sliznici žaludku a střev, pomáhá při hemeroidech,
   vředech a poruchách trávení.
• Ovesné vločky pomáhají upravovat krevní tlak, rozpustná vláknina v nich obsažená snižuje v krvi hladinu LDL cholesterolu a zvyšuje
   hladinu HDL cholesterolu (to je ten „hodný“) průměrně o 10-15% a působí jako prevence srdečních a cévních onemocnění.
• Ovesné vločky napomáhají zvyšovat hladinu hormonu testosteronu. Vločky tedy působí jako afrodiziakum, ale jejich konzumace
   rovněž umocňuje schopnost organismu budovat svalovou hmotu a současně spalovat tuky.
• Díky vysokému obsahu vitaminů skupiny B spolu s obsahem stopových prvků jako je zinek, mangan a měď (ve 40 gramech
   ovesných vloček je zahrnuto 20 % denní potřeby zinku a mědi), je oves příznivou výživou pro silné nehty a čistou a zdravou pleť,
   dále je prevencí proti tvorbě vrásek. Oves napomáhá hojení ekzémů, přináší úlevu od zarudnutí, svědění a bolesti.
• Proč zrovna maliny? Toto šťavnaté ovoce pomáhá díky obsahu vitamínu C posilovat imunitu. Vitamin A spolu s přírodním barvivem
   brání změnám očí, které způsobují šeroslepost a zákaly. Při látkové výměně pomáhá komplex vitamínů B. Zároveň také působí proti
   stresu a migréně. Minerální látky fosfor a železo pomáhají při krvetvorbě, správné funkci srdce a nervové soustavy a vápník se zas
   stará o zdravé kosti a zuby. Obsažené třísloviny pomáhají čistit i střeva a odvádějí z těla přebytečné tekutiny.
• Maliny pomáhají snižovat krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi. Jsou doporučovány při léčbě chudokrevnosti a dokonce
   i Alzheimerovy choroby. Britské a americké výzkumy dokázaly, že toto ovoce dokáže snížit ranní nevolnosti těhotných žen. Až tedy
   budete plánovat rodinu, počítejte se sezónou zralých malin v prvním trimestru ☺ Vhodné jsou i při ženských potížích spojených
   s menstruačním cyklem. Na mužskou i ženskou sexuální výkonnost příznivě působí zinek, který je v zrnkách malin.

Špeky

• Maliny prý rostly již v mladší době kamenné, jak údajně dosvědčily nálezy jadérek tohoto ovoce v archeologických vykopávkách
   na území Švýcarska. Tuto informaci považuji za největší špek. Jak se mohla dochovat jadérka malin? 
• První písemné zmínky o tomto chutném ovoci najdeme v nejvýznamnější přírodovědecké encyklopedii od Plinia staršího. První
   plantáže s malinami vznikly již ve středověku a starali se o ně mniši. Další zmínky jsou i v básních Thomase Tussera a v 16. století je
   popisuje Gepard. Maliny se využívaly převážně jako lék, nebo jako povzbuzující prostředek.
• Některé zdroje nám ženám doporučují vyrobit si blahodárnou malinovou pleťovou masku, protože maliny obsahují enzym biotin,
   který je nezbytný pro dobrý stav kůže. Údajně zázračné účinky má pleťová maska z rozdrcených malin. Hloubkově čistí pleť, stahuje
   póry a současně vyživuje vysušenou pokožku, kterou zásobuje vitamínem A. Když ve směsi necháte jadérka, poslouží vám zároveň
   jako peeling. A jak ji připravit? Stačí rozmáčknout asi 8 větších malin a smíchat se lžící medu a dvěma lžícemi jogurtu. Naneste na
   důkladně očištěnou pleť a nechte působit 15 minut. Poté opláchněte a použijte svůj běžný krém.

Tipy a špeky o použitých potravinách
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ŠPAGETY S CIZRNOU A „ŽEBRY“

Tipy

• Není hrách, jako hrách, třebaže je římský. Cizrna, i když se jí říká také římský hrách, vlastně hrách není. Je to jedna
   z nejzdravějších luštěnin, která je vhodná pro všechny věkové kategorie. Je prospěšná i pro těhotné ženy a je skvělým
   pomocníkem při nejrůznějších dietách. 
• Cizrna nenadýmá, takže se jí nebojte a nevymlouvejte se na tuto ne úplně příjemnou vlastnost luštěnin.
• Pokud vám dochází nápady, jak ji připravit, tak vězte, že její příprava je velmi jednoduchá a použití mnohostranné. Můžete
   z ní udělat výbornou polévku, na sucho opražit jako doplněk do salátu nebo zdravé zobání, oblíbená je jako pomazánka
   nebo příloha.
• Kromě dalších prvků obsahuje cizrna zdraví prospěšné množství železa, manganu a kyseliny listové a je bohatším zdrojem
   vitamínů E než většina členů její luštěninové rodiny.
• Špenát sice nepatří, jak se léta traduje, k největším zdrojům železa, ale v tomto spojení dojde k zužitkování železa beze
   zbytku. A pokud ho jen krátce povaříte v omáčce, jen, aby zavadnul, uchováte v něm veškerou křehkost a maximum živin.
• Pokud postrádáme maso v hlavním receptu, udělejte svým chuťovým buňkám větší svátek a na grilu opečte 4 libové
   plátky slaniny, dokud nezezlátnou a nejsou křupavé. Slaninu pak osušte od tuku na povrchu, nakrájejte na tenké proužky
   a zamíchejte do omáčky s cizrnou. Množství pecorina pak snižte na 30 g.
• Bez masa se neobjedete a  raději fettuccine a fazole? Zkuste tuto variaci. Fettuccine s fazolemi cannellini. Na přípravu
   tohoto pokrmu místo špaget použijte fettuccine a cizrnu nahraďte fazolemi cannellini nebo haricot také z konzervy.
   Do omáčky přidejte místo řapíkatého celeru 200 g uvařeného chřestu nakrájeného na 2 cm dlouhé proužky. Těsně před
   podáváním přidejte 100 g na nudličky nakrájené parmské šunky a vynechejte sýr pecorino.
• Celer je vitamínová bomba. Obsahuje především vitamíny skupiny B a dále pak A, K a C, betakaroten, kyselinu listovou
   a velké množství minerálních látek – vápník, hořčík, draslík, jód, želeno a chrom. Díky ním snižuje hladinu krevního cukru
   a svým zásadotvorným působením poskytuje velkou výhodu pro podrážděný a překyselený žaludek.
• Nesníte ho najednou? Nevadí. V lednici vydrží dlouho. Když ho zabalíte do lehce vlhké utěrky, vydrží i  dva týdny. Za tu
   dobu můžeme potřebné řapíky podle libosti ulamovat.

Špeky

• Řapíkatý celer se pěstuje pro své dužnaté silné stonky, který se také někdy říká žebra. „Žebra“ se velmi dobře odlamují od srdíčka,
   které je uprostřed řapíkatého celeru, tvoři jeho nejkřehčí část a má nejjemnější chuť. To se nelépe hodí do salátů. „Žebra“ před
   konzumací či tepelnou úpravou lehce oloupeme, mají vláknitý povrch. Při loupání celeru to chce pevné nervy a trochu trpělivosti,
   než z této činnosti bude grif. Lépe je vybírat celery větší a tlustší, protože vlákna je třeba odstranit důkladně a u maličkých řapíků je
   to piplačka. Malá rada, začínejte od středové prohlubně.
• Čím jsou stonky řapíkatého celeru světlejší, ideálně až bílé, tím bude jeho chuť jemnější.
• Překvapení! Má přírodně slanou a štiplavou chuť, daleko výraznější než jeho bulvový kolega. I v tomto případě platí, že jemnější
   a méně slaný je celer světlý až bílý.  Ale i tak při vaření pozor a před dosolováním raději ochutnávejte. Tenhle chlapík si díky
   vysokému obsahu draslíku solí pokrm sám dostatečně.
• Cizrna – dietní pomocník? Cizrna je ideální potravina pro mnohé diety. Je vhodná pro bezlepkovou, diabetickou dietu, či dietu
   s omezením soli, nízkokalorickou, bezcholesterolovou dietu nebo dietu s vysokým obsahem vlákniny. Cizrna neobsahuje žádný
   lepek a může tak skvěle doplnit jídelníček celiaků, kteří právě luštěniny musí z jídelníčků vyřazovat.
• Spojením celeru a cizrny nezapomínáme ani na mužské protějšky. Hlavně pánové na dálném východě důvěřují jejím afrodiziakálním
   účinkům, které umocňují přidané řapíky.
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PIKANTNí KUřECí SAláT S AVOKáDEM

Tipy

• Krůtí plátky, které běžně koupíte v našich obchodech, obsahují jen zlomek tuku, který je ukrytý ve slanině a mají mnohem nižší
   energetickou hodnotu. 100 g obsahuje jenom 1,6 g tuku a 99 kcal proti 21 g tuku a 249 kcal ve stejném, množství libové slaniny.
• Avokádo nám dodá vitamín C, riboflavin, nezbytný pro uvolňování energie z potravin, a také mangan, který aktivuje mnohé
   enzymatické procesy.
• O štych více chuti do salátu dostanete přidáním několika jahod.
• Chybí vám slanina a nejíte kuře a avokádo se vám nechce loupat? Pak si můžete připravit krůtí salát s artyčoky a citrónovou
   zálivkou.  Kuře nahradíte krůtími prsními plátky bez kůže a místo 150 g uzených krůtích plátků použije 2 plátky (asi 50 g) libové
   slaniny.  Krůtí maso spolu se slaninou a česnekem pak restujeme asi 6 minut. Přidáme citrónovou kůru a šťávu z jednoho citrónu,
   med a balzamikový ocet. Vynecháme hořčici. Místo salátu s avokády a rajčaty podáváme krůtí směs na artyčokovém salátu, který
   připravíme ze 100 g mladého špenátu, 50 g rukoly a 300 g slitých konzervovaných artyčoků ve slaném nálevu bez oleje. Jemnější
   chuti v tomto případě dosáhnete, když místo červené cibule použijete 2 šalotky.

Špeky

• Víte, jaký je žebříček TOP 10 nejvíce kupovaných salátů? Ledový, římský, lolo rosso, lolo biondo,Little Gem, escarole, polníček,
   rukola, hlávkový salát a čekanka.
• Proč ledový salát hraje prim a proč se jmenuje ledový? Je nejmladší odrůdou salátu hlávkového. Pojmenování získal podle lesklého
   povrchu hlávky, která vypadá, jako kdyby byla zkřehlá mrazem. Listy leží těsně na sobě, vnitřní se proto nemusí mýt. Je velmi
   oblíbený pro svou křehkost a lahodnou chuť. Je ideální do míchaných salátů. 
• A proč se do první desítky dostala do nedávna cizokrajná rukola? Zřejmě proto, že její zelené vykrajované listy, podobné listům
   pampelišky, jsou nám povědomé a hlavně mají pikantní ořechovou příchuť. Rukola povzbuzuje chuť k jídlu, je silně močopudná
   a používá se jako přírodní varianta detoxikace jater. Výborně se doplňuje s rajčaty, česnekem a bazalkou, proto se často používá při
   přípravě italských jídel. Skvěle doplní každý salát, překvapivě i ovocné. Můžeme ji také orestovat na oleji a česneku a podávat jako
   přílohu k masu. 
• Proč nám nevadí v tomto jídle tak vysoký obsah tuků? Protože ne všechny tuky jsou špatné. Právě ty, které obsahuje avokádo,
   nenasycené mastné tuky, se neukládají v tělesném tuku. A právě to je odpověď, proč je avokádo tolik doporučováno pro zdravé
   stravování. Avokádo je ovocem velmi bohatým na vlákninu, ta zpomaluje vstřebávání živin a tím nedochází k jejich ukládání do tuků. 
   ednoduše řečeno, po konzumaci avokáda přichází pocit hladu mnohem později.
• Když zvolíte artyčokovou variaci, nic nezkazíte. Artyčoky jsou velmi cennou zeleninou. Obsahují hořčiny, enzymy, třísloviny,
   značné množství vitamínů A a B, vlákninu a řadu dalších zdraví prospěšných látek. Podporují produkci žluče v játrech a působí na
   vyprazdňování žlučníku, což je výborné pro léčbu poruch trávení. Působí jako ochrana jaterních buněk a bojují proti různým
   nemocem jater.
• Artyčoky snižují obsah cholesterolu v krvi a upravují hladinu cukru – jsou proto velice vhodné pro diabetiky. Další jejich léčebný
   účinek spočívá v jejich čistícím a detoxikačním efektu a tudíž by je měli do svého jídelníčku zařazovat lidé s onemocněním dnou.
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Názorná ukázka synergie potravin

Účinná látka Vliv na zdraví Vliv na krásu Vliv na štíhlou postavu Synergie Přirozené zdroje

VITAMIN C

Zvyšuje obranyschopnost organismu, 
chrání buňky,podporuje tvorbu 
hormonů, výstavbu kostí a krvetvorbu. 
Zvyšuje výkon a regeneraci organismu.

Solu s fytoestrogeny podporuje stavbu napnuté 
vazivové tkáně.

Povzbuzuje spalování tuků a produkci 
hormonů, zejména růstového hormonu a 
noradrenalinu, které řídí odbourávání tuků.

Zvyšuje příjem železa 
Reaktivuje spotřebovaný vitamin E, zvyšuje 
vstřebání železa.
Společně s vitaminem E, beta karotenem 
a selenem působí antioxidačně, spolu 
s fytoestrogeny podporuje stavbu napnuté 
vazivové tkáně.

Černý rybíz, 
křen, brokolice, citrusové plody, kiwi, zelí, rajčata, 
brambory, citróny, pomeranče, šípky, rakytník, jahody, 
červená paprika, špenát,listové saláty,petržel.

VITAMINY B Podporují krvetvorbu a nervový 
systém.

Udržují pružnou pleť, zabraňují popraskaným 
rtům a posilují vlasy.

Vitamíny skupiny podporují uvolňování energie 
ze sacharidů, tuků a bílkovin, vliv na celkový 
metabolismus.

Jejich účinek se navyšuje s vitamínem C a A. Ničí 
je káva, černý čaj.

Vepřové libové maso, kuřecí prsíčka, slunečnicová 
semínka, celozrnné pečivo, ovesné vločky, klíčky, 
špenát, brokolice, losos,ostatní ryby, mléko, sýr, 
zakysané mléčné výrobky,  játra, hovězí maso, ryby, 
obilniny, vejce, houby nebo droždí.

VITAMIN A
Podporuje obranu před volnými 
radikály, chrání před předčasným 
stárnutím, posiluje zrak.

Podporuje novou tvorbu a ochranu buněk kůže a 
sliznic, posiluje vlasy a zuby.

Pozitivně působí jeho kombinace s vitamíny 
skupiny B, C, E, zinkem, vápníkem, selenem 
a fosforem.

Najdeme ho v rybím tuku, játrech, kapustě, petrželové 
a kedlubnové nati, melounu, meruňce, zelí, brokolici, 
kukuřici, dýni, máslu a vaječném žloutku. Karotenoidy 
jsou obsažené v zelenině a ovoci, zejména v mrkvi, 
petrželi, rajčatech, špenátu či meruňkách a dalším 
ovoci.

VITAMIN E
Chrání buněčné stěny veškerých 
tkání před volnými radikály, zastavuje 
vápenatění cév.

Chrání před předčasným stárnutím pleti a před 
ultrafialovým zářením. Vitamín E výrazně zvyšuje účinnost selenu. Za studena lisované oleje, ořechy, semena, avokádo, 

paprika, kapusta,mandle, losos, tuňák, listová zelenina.

ŽElEZO

Podporuje produkci enzymů, které 
chrání buňky, 
působí pozitivně na krvetvorbu 
a zvyšuje obranyschopnost organismu.

Povzbuzuje aktivitu kožních buněk a buněk 
sliznic. Posiluje vlasy a zpěvňuje nehty.

Dostatečný přísun umocňuje kombinace 
s vitamínem C. Vstřebávní naopak snižuje 
nadměrná kozumace vlákniny, čaje nebo kávy.

Maso, drůbež, vnitřnosti,sezam, oves, 
luštěniny - fazole, čočka, fenykl, špenát, mrkev, jahody, 
rybíz, meruňky, švestky.

MĚĎ

Posiluje krevní oběh, srdeční činnost 
a nervový systém podporuje 
tvorbu červeného krevního barviva 
hemoglobinu a produkci enzymů, 
chránících buňky, přispívá k dobrému 
stavu kostí.

Udržuje hladkou pleť a posiluje obranyschopnost 
kůže.

Povzbuzuje uvolňování energie v buňkách
 a udržuje kondici.

Při vstřebávání měď soutěží se zinkem, 
vápníkem, železem a hořčíkem.

Játra, kakao, ořechy, houby, játra, slunečnicová 
semínka, mandle, čočka, mořské ryby, ovesné vločky, 
lískové ořechy, paraořechy, celozrnné pečivo.

SELEN

Chrání buněčný genotyp, může 
zabránit rakovinovým onemocněním, 
zvyšuje obranyschopnost. Chrání před vznikem vrásek.

Aktivuje hormon štítné žlázy a povzbuzuje tak 
látkovou výměnu.

Účinnost selenu významně navýšíme kombinací 
s vitamínem E. Ryby, maso, obilí, ořechy, vaječný žloutek, vnitřnosti.

MANGAN Podporuje produkci enzymů chránících 
buňky  a stavbu kostí a chrupavek. Podporuje stavbu pevného vaziva. Podporuje odbourávání tuků. Podporuje vitamíny skupiny B při látkové 

výměně a odbourávání tuků.
Sójové a celozrnné produkty, luštěniny, ořechy, červená 
řepa, rybíz, borůvky.

ZINEK

Podporuje produkci enzymů chránících 
buňky, aktivuje obranné buňky v boji 
proti virům a bakteriím.

Podporuje obnovu buněk, urychluje buněčné 
dělení a zlepšuje stav pokožky.

Zvyšuje sportovní výkonnost a přispívá 
k dbourávání tuků.

Pro podporu imunitního systému působí jeho 
kombinace s vitamínem C. Drůbež, maso, ementál, pšeničné klíčky, oves, 

celozrnné pečivo, luštěniny, brokolice, vaječný žloutek.

HOřČíK
Reguluje srdeční rytmus a krevní 
srážlivost, pomáhá v prevenci cukrovky 
typu 2.

Podporuje tvorbu zubů. Účastní se tvorby energie a uvolňuje svaly.
Pro zvýšení jeho účinků by se měl kombinovat 
společně s vápníkem. Celá zrna, luštěniny, ořechy, pivovarské kvasnice, 

tmavě zelená listová zelenina, kakao.
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Tip na závěr
Víte proč Francouzky netloustnou? A přitom konzumují víno, bagety, paštiky, sýry a těstoviny? Protože vědí, kdy přestat jíst. Věnují více 
pozornosti vnitřním podnětům, třeba zda se cítí najedené, než vnějším, například kolik té dobroty na talíři ještě zbylo a je škoda ji vyhodit. 
Žaludek má totiž pouze 3 režimy. Zná toto: jsem hladový, jsem plný, ale ještě něco dám, mám dost. Jednoduché – jakmile dosáhneme 
středu, necháme jídla.

Jste v cíli!
Děkuji Vám, že jste dočetli a prostudovali až sem. Teď už víte to podstatné k tomu, abyste si mohli sestavit svůj nový jídelníček, díky 
kterému se Vám podaří získat novou energii, vitalitu a shodit nadbytečné kilogramy. To nejdůležitější ale je, že jste začali přemýšlet o své 
výživě. Od teď budete myslet na své jídlo jako na skupinu lidí na párty. Někteří jsou báječní a stojí za Váš čas, s některými čas jen ztrácíte. 
Tak neztrácejte čas, posilte si zdraví a pusťte se do toho.

Děkuji Vám, že jsem s vámi mohla sdílet své know-how. A pokud si najdete pár minut času, budu moc ráda, když mi napíšete, co Vám 
e-BOOK i s bonusy přinesl, jak se Vám líbil a jak a Vám pomohl. 

Pokud byste měli dotaz, potřebovali poradit, napište na fitalita@fitalita.cz. Podívejte se na příběhy lidí, kterým Rotační redukční 
program synergie potravin pomohl http://www.fitalita.cz/spoluprace/zkusenosti-klientu/

A pokud si program nezvládnete sestavit sami podle těchto zobecněných postupů, obraťte se důvěrou na fitalita@fitalita.cz.

Vítám Vás na společné cestě vstříc Vitalitě. Přeji Vám dobrou náladu, dobrou energii a dobré lidi kolem sebe.

Mgr. Jaroslava Matoušková

• Kouč pro zdravé stravování
• Certifikovaný výživový poradce
• Majitelka výživové poradny Fitalita
• Autorka metody Synergie potravin


