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Sdílíme své úspěchy

Vstříc vitalitě a štíhlému tělu

Po úspěchu svého vlastního experimentu, díky kterému jsem odhodila natrvalo 25 kg za 4 měsíce, 
jsem se rozhodla pomáhat i ostatním, kteří, stejně jako já a moji klienti vedli a vedou nekonečný 
boj s nadváhou. Aby poznali sami sebe, naučili se jíst, dosáhli svých vysněných postav a eliminovali 
nepříjemné pocity ze zdravotních indispozicí.
  
Dosud jsme s klienty na základě rotačního programu synergie potravin odhodili natrvalo necelou tunu 
kilogramů. A proto jsem se rozhodla individuální postupy zobecnit a zpřístupnit jejich principy ostatním. 

Žádné zázračné pilulky, žádné preparáty, základem programu je skutečné jídlo a využití synergických 
efektů živin, v něm obsažených. Na prvním místě je zlepšení zdraví a kondice, přidanou hodnotou je 
spolehlivá, zdravá a trvalá redukce váhy. 

“Základem programu 
je skutečné jídlo.”

Mgr. Jaroslava Matoušková

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

“Pokud se při čtení tohoto e-booku budete chtít na 
něco zeptat, neváhejte mi napsat. A pokud otázky mít 
nebudete, budu moc ráda, když mi napíšete, jak Vám 
e-book pomohl, co se Vám v něm líbilo a co byste ještě 
potřebovali vědět.” 

Napište na e-mail fitalita@fitalita.cz



E-BOOK Jak přepnout na štíhlost

E-BOOK Jak přepnout na štíhlost 3

Obsah
KAPITOLA 1
Zdraví jako rovnováha mysli, výživy, pohybu a regenerace ............................................................................. 4
 Srovnat si hlavu a mysl......................................................................................................................................... 5
 Dbát o svou výživu ................................................................................................................................................. 5
 Nezapomenout na pohyb .................................................................................................................................... 5
 Dopřát si regeneraci a relax  ............................................................................................................................... 6
KAPITOLA 2
Co je třeba vědět, než začnete s rotačním redukčním programem ................................................................7
 Zdraví a štíhlost díky aktivaci metabolismu ...................................................................................................8
  Co je to metabolismus  .................................................................................................................................8
  Proč se nám metabolismus zpomalil ......................................................................................................8
  Jak ho aktivovat ...............................................................................................................................................9
 Zdraví jako výsledek posílení imunitního systému ...................................................................................10
  Co je to imunitní systém............................................................................................................................10
  Co ho nejvíce ovlivňuje  ..............................................................................................................................10
  Proč se starat o svou výživu ....................................................................................................................11
  Proč se starat o svá střeva .......................................................................................................................11
  Mozek a imunitní systém..........................................................................................................................12
 Zdraví a štíhlost vyvolané synergií potravin ................................................................................................13
  Co je to synergie potravin .........................................................................................................................13
  Využitelnost živin .........................................................................................................................................14
  Makroživiny  ...................................................................................................................................................14
  Mikroživiny .....................................................................................................................................................14
  Existuje mnoho fíglů, jak využitelnost zvýšit .....................................................................................15
  Kalorie nejsou adekvátním měřítkem naší výživy ...........................................................................15
  Výživné látky – dobrá kombinace ..........................................................................................................15
  1 + 1 je více než dvě ....................................................................................................................................16
 Poznání svého těla ................................................................................................................................................16
  Proč ho musíte poznat ...............................................................................................................................16
  Co zjistíte .........................................................................................................................................................17
  Jak to zjistíte ..................................................................................................................................................17
KAPITOLA 3
12týdenní rotační redukční program synergie potravin ..................................................................................18
 Principy programu .................................................................................................................................................19
 Které potraviny využívat .....................................................................................................................................20
 Jak jíst .........................................................................................................................................................................23
 Z čeho a jak si poskládat jídelníček .................................................................................................................24
 Energie potravin .....................................................................................................................................................28
 Jak pít a co pít ..........................................................................................................................................................29
KAPITOLA 4
Stabilizační rotační plán .................................................................................................................................................30
 Proč je nutná stabilizační fáze ..........................................................................................................................31
 Zásady stabilizačního rotačního plánu ..........................................................................................................31
KAPITOLA 5
Jste v cíli   ...........................................................................................................................................................................32
 Čemu se vyhnout ...................................................................................................................................................33
 Co omezit ..................................................................................................................................................................33
 Co jíst ..........................................................................................................................................................................33
 Jak jíst .........................................................................................................................................................................33
 Měníte návyky, ale nestáváte se asketou ....................................................................................................34
 Tip na závěr ..............................................................................................................................................................34
Závěrečné slovo ..................................................................................................................................................................35
Bonus I a Bonus II  .............................................................................................................................................................36

 



E-BOOK Jak přepnout na štíhlost

E-BOOK Jak přepnout na štíhlost 4

Zdraví jako rovnováha mysli, výživy, pohybu 
a regenerace

KAPITOLA 1

Synergie je zajímavé slovo – jakoby zdomácnělé, a přesto tajemné. Nepoužíváme ho běžně. Podstata 
synergie však ovládá mnoho důležitých stránek života. Kam se podíváte, tam se projevuje synergie, 
počínaje biochemií našich buněk až po mnoho každodenních činností. Ta naše začíná synergií 
4 základních složek z celostního pohledu na zdraví.

Co v této kapitole najdete

Srovnat si hlavu a mysl

Dbát o svou výživu

Nezapomenout na pohyb

Dopřát si regeneraci a relax 
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Srovnat si hlavu a mysl

Dbát o svou výživu

Nezapomenout na pohyb

Dnes máme tisíce možností k získávání informací. Dejme tomu, že jste se díky sesbíraným informacím 
rozhodli pro změnu. Víte, proč ji chcete a proč to děláte. Víte, že vaším hlavním cílem je mít zdravé tělo se 
správně fungujícími procesy a zdravými orgány. Přidanou hodnotou vašeho cíle je štíhlé tělo. Protože jak 
se budete ke svému tělu chovat, tak bude i vypadat.

K hlavě a naší mysli neodmyslitelně patří disciplína, kázeň a řád, protože tyto 3 faktory, vznikající v naší 
mysli, jsou základy zdravého života. Sebedisciplína nás podporuje, poskytuje nám stabilitu a základovou 
konstrukci toho, co pro zdraví děláme.

Za palivo, které dáváme svému tělu, neseme odpovědnost my sami. Naše tělo je geniálně sestavený 
stroj, skládající se z miliard buněk, které potřebují kvalitní palivo. Palivo dobře složené z makronutrientů 
(bílkoviny, sacharidy, tuky) a mikronutrientů (vitamínů, minerálů , stopových prvků a enzymů). 

Správné zásobování našeho organismu všemi životně důležitými rostlinnými a živočišnými látkami 
potřebuje každá buňka našeho těla, aby se udržela naživu, pracovala a regenerovala se. Výživa je závislá 
nejen na množství živin obsažených v potravě, našem palivu, ale také na tom, jak nám funguje trávicí 
trakt, zda jsou živiny správně a dostatečně vstřebávány do krevního oběhu a lymfatického systému. 
Samotná kvalita “paliva” je důležitá, ale ani ta nejlepší strava, pokud není správně strávená, nám 
nepomůže.

Správnou výživou ovlivníme metabolismus, hormonální rovnováhu, imunitní systém i náš unikátní 
mikrobiom, který tvoří miliardy bakterií. Mimochodem víte, že je jich vlastně více než 100 miliard, tedy 
10x více než je buněk v celém těle?

Když se jedná o výživu, jsme tím, co jíme. Když jde o pohyb, jsme to, jak se hýbeme. Pohyb posiluje 
svaly, srdce, plíce, posiluje dokonce i mozek a zlepšuje náladu. Když člověk sedí dlouho na jednom místě, 
tělo začne toužit po energii a my tuto touhu mylně považujeme za hlad. Tak si dáme svačinku. Ale naše 
tělo nechce čokoládu, chce něco jiného, chce pohyb, protože energii nabírá i z pohybu. Ve skutečnosti 
totiž chce kyslík, protože kyslík je energií pro všechny buňky v těle. Neposkytujeme-li svému tělu kyslík, 
začneme ho v podstatě trápit hladem, stejně, jako když mu neposkytujeme dostatečnou výživu. 

Od pradávna byl pohyb základní součástí života. V současné době je sedavý způsob života pravidelným 
stereotypem a přirozenost pohybu postupně vymizela. Víme, že se máme pohybovat, ale odhodlat se 
k tomu už je náročné. Má-li být tělo zdravé a funkční, pohyb je nutný. 

Není třeba si hned kupovat pernamentku do posilovny, ale můžeme si najít čas na rychlou chůzi, chodit 
po schodech, doběhnout tramvaj, zajít do bazénu. Zanedlouho  zjistíme, že schody vyjdeme a tramvaj 
doběhneme bez zadýchání, snadno se předkloníme při zavazování tkaniček, přestanou nás bolet záda 
a nebudeme se cítit nafouklí.
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Dopřát si regeneraci a relax

Také jste rádi, když si lehnete na masérské lůžko a ruce maséra dostanou vaše tělo do extáze? Nechat 
o sebe pečovat je výborným způsobem relaxace. Člověk se uvolní, vypne hlavu a nabije se novou energií, 
kterou může znovu využít pro vše, co dělá. Ale stejně tak jako nechat o sebe pečovat a nechat se 
rozmazlovat, je potřeba vyvinout úsilí a zapracovat na vlastní péči. Nemáte čas? Jak to? Když máte čas na 
maséra? Proč nezajít do sauny, relaxovat v odpočinkové místnosti? Proč si nevzít v neděli odpoledne na 
procházku do lesa knížku? Ztráta času? To rozhodně ne. Je to trochu těžší se přinutit, ale odměna, která 
vás čeká, se ničemu nevyrovná.
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Co je potřeba vědět, než začnete s 12týdenním 
rotačním redukčním programem synergie 
potravin

KAPITOLA 2

Co v této kapitole najdete

Zdraví a štíhlost díky aktivaci metabolismu
Co je to metabolismus 
Proč se nám metabolismus zpomalil
Jak ho aktivovat 
Zdraví jako výsledek posílení imunitního systému
Co je to imunitní systém
Co ho nejvíce ovlivňuje 
Proč se starat o svou výživu
Proč se starat o svá střeva
Mozek a imunitní systém
Zdraví a štíhlost vyvolané synergií potravin
Co je to synergie potravin
Využitelnost živin
Makroživiny 
Mikroživiny

Existuje mnoho fíglů, jak využitelnost 
zvýšit
Kalorie nejsou adekvátním měřítkem 
naší výživy
Výživné látky – dobrá kombinace
1 + 1 je více než dvě
Poznání svého těla
Proč ho musíte poznat
Co zjistíte
Jak to zjistíte
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Zdraví a štíhlost díky aktivaci metabolismu

Co je to metabolismus

Proč se nám metabolismus zpomalil

Metabolismus. Všichni „s jistotou“ víme, co to znamená. V souvislosti s tím, jak přibíráme nebo hubneme, 
mluvíme o tom, že ho máme pomalý nebo rychlý. To je ale výsledek práce metabolismu. Co to tedy 
vlastně je? A můžeme ho poškodit nebo opravit?

Metabolismus není pouhá spalovna tuků, metabolismus je látková přeměna, úžasná tělesná laboratoř 
všech biochemických a enzymových reakcí a procesů v těle, při kterých dochází k přeměně látek a energií 
v buňkách a v živých organismech. Jde o vzájemné působení všech molekul, hormonů a přenašečů  
tvořených v mozku, střevech a tukových buňkách, které řídí rychlost toho, jak spalujeme kalorie, tedy 
energii.

Dokážete si to představit?

Když jíme, trávicí enzymy v našem zažívacím traktu štěpí jídlo.  Bílkoviny se mění na aminokyseliny, tuky 
na mastné kyseliny a sacharidy na glukózu. Každá složka je dopravována k buňkám krví a jejich příchod 
spustí chemickou reakci, která určí, jak bude výživa využita. Tedy metabolizována. Hned spálená, nebo 
uložená jako tuk nebo použita k tvorbě svalů.

Všechny metabolické procesy mohou probíhat jedním ze dvou směrů. Konstruktivně nebo destruktivně. 
V tomto případě destrukce není negativní směr. Katabolické děje znamenají destrukci – rozkládají se při 
nich větší molekuly (sacharidy, tuky, bílkoviny z potravin) a uvolňuje se palivo, které umožňuje fungování 
těla.  Díky tomuto procesu máme energii na to, abychom mohli dýchat, chodit, myslet, smát se, ale třeba 
také se připravovat na další rozvoj těla a mozku. 

Anabolické děje jsou konstruktivní – nerozkládají, ale budují. Buňky vezmou glukózu, mastné kyseliny 
a aminokyseliny získané katabolismem a promění je v tkáně – kosti, svaly, tuk. Ani jeden směr není dobře 
nebo špatně, pokud fungují v rovnováze. Potřebujeme oba, aby náš metabolismus pracoval normálně 
a my se cítili vitální a fit. Správně fungující metabolismus je výhra. Nemáme ani zažívací potíže, ani 
neřešíme problémy s tím, že ne a ne zhubnout, protože naše tělo si s tuky poradí.

A kdo v těchto procesech je účinným pomocníkem? Hormony. Mnoho hormonů ovlivňujících naši váhu se 
řadí do jedné nebo druhé kategorie. Naše hormony řídí a koordinují činnosti celého těla. Hlavním úkolem 
našeho endokrinního systému je udržovat homeostázu tak, aby tělo mělo vždy tak akorát inzulinu, 
kortizonu, hormonů štítné žlázy atd, aby mohlo dobře fungovat. Problém přichází tehdy, když máme 
konkrétního hormonu v těle příliš moc, nebo příliš málo.

Takhle to v těle funguje už miliony let. Tak proč se dneska stal z metabolismu strašák? Čím jsme si ho 
zpomalili a jak ho aktivovat, abychom se na něj přestali vymlouvat? Zpomalili jsme si ho pohodlností, 
změnou funkce jídla, špatnými stravovacími návyky, neustálými dietami.  Ale dobrou zprávu mám. 
Vhledem k tomu, že metabolismus jsou biochemické procesy, není statický a  můžeme ho změnit. Je jen 
na nás, jestli k lepšímu, nebo k horšímu.
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Jak ho aktivovat

• Dodržovat rovnováhu  mezi hlavou, výživou, pohybem a regenerací.
• Jíst střídmě a zdravě a dodržovat pravidelnost.
• Dávat tělu správné palivo ve formě vyvážené a pestré stravy.
• Chytře kombinovat potraviny, aby se maximálně využila jejich výživová hodnota.
• Dostatečně pít čistou vodu.
• Udržovat čistá střeva.
• Hýbat se.
• Otužovat se.
• Relaxovat.
• Stres, kterému se mnohdy nevyhneme, minimalizovat životním stylem, ne jídlem. 

Řešení, jak ho změnit k lepšímu, není žádným tajemstvím a je to tak trošku nuda.  Ale účinná. Pravidelná, 
zdravá, dobře nakombinovaná strava a pohyb. Tím vybudujeme svalovou hmotu a zvýšíme zastoupení 
tkáně, která v době klidu pálí energii. Jen sport ale metabolismus nezrychlí. Místo hladovění je třeba 
přejít na pravidelnou stravu. Pokud budeme jíst pravidelně, za několik týdnů, v extrémnějších případech i 
měsíců, si tělo zvykne a metabolismus přizpůsobí příjmu potravy.  Pravidelné jídlo ale není neustálé jídlo 
ani přejídání.
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Co je imunitní systém

Co ho nejvíce ovlivňuje

Imunitní systém je náš osobní ochranný systém, který každého z nás chrání před škodlivými vlivy 
nejrůznějších „jedovatých“ látek, které se dostanou do našeho těla. Imunitní systém je tvořen mnoha 
miliony imunitních buněk. Při odbourávání škodlivých látek tyto imunitní buňky vytvářejí protilátky. 
Ty zablokují postup škodlivých látek a přitom se uvolní zánětlivé látky, které podporují ochranný 
mechanismus imunitních buněk. Imunitní buňky jsou v celém těle, ve všech orgánech, v krvi i lymfatickém 
systému. Při sebemenším ohrožení tvoří protilátky. A protože škodliviny přicházejí do těla především ústy 
a střevy a pak se šíří do krevního oběhu, probíhají tyto obranné procesy téměř nepřetržitě.

Výsledky světových vědeckých studií jasně prokázaly, že určité jevy našeho způsobu života, především 
nesprávné stravovací návyky, stres, množství alkoholu a nedostatek pohybu zatěžují a oslabují funkci 
imunitního systému v mnohem větší míře, než si myslíme. Funkce imunitního systému je nejvíce 
poškozována nesprávnou stravou. Věděli jste, že náš imunitní systém neustále bdí nad naší stravou? 
Každé sousto, které vložíme do úst, rozkoušeme a polkneme imunitní buňky pečlivě kontrolují. To je jedna 
z nejtěžších úloh, kterou náš imunitní systém permanentně musí dělat. Dobrá zpráva od vědců ale zní, 
že  náš imunitní systém se dokáže zregenerovat, pokud změníme životní styl a způsob stravování tak, 
abychom přestali metabolismus víc a víc zatěžovat.

http://www.herbig.net/uploads/tx_ttipcshop/media/Poschet_Immundia__776_t.pdf

Zdraví jako výsledek posílení imunitního systému
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Proč se starat o svou výživu

Kolik toho denně sníme?  Každá potravina se skládá z milionů různých látek a každá musí být podrobena 
kontrole imunitního systému. V potravinách se nenacházejí jen živiny, ale také látky, které by nám mohly 
škodit. 

Když je imunitní systém identifikuje, musí je rozložit na jednodušší substance, které jsou pro nás 
neškodné. To je obrovská práce, tak proč ho vysilovat a ubírat mu sil na ochranu před jinými vlivy? 
S každým nevhodným jídlem je náš imunitní systém stále více zatěžován a postupně oslabován po celou 
dobu, co tyto nevhodné potraviny jíme. Musíme si uvědomit, že náš imunitní systém nás chrání před 
nemocí, proto musíme udělat všechno pro to, abychom ho zachovali zdravý a funkční. 

A proč se tedy starat o výživu? Správné fungování imunitního systému můžeme podpořit právě přísunem 
důležitých živin. Náš imunitní systém a látková přeměna pak bude řízena tím, co jíme a tím, co jíst 
nebudeme.

“Stravování ve fastfoodech, 
nadměrná konzumace 
polotovarů, hotových jídel, 
cukrovinek a alkoholu 
neprospívají ani našemu 
imunitnímu systému ani 
naší postavě.”

Proč se starat o střeva

Věděli jste, že 95 procent nemocí začíná ve špatně fungujících střevech? Opakovat, že hlavním úkolem 
trávicího ústrojí  je štěpení a vstřebávání živin z přijímané potravy je nošení dříví do lesa. Ale věděli jste, 
že kromě toho náš trávicí systém tvoří  asi 70 procent imunitního systému? Imunitní systém opevňuje 
střevní stěnu imunitními buňkami, které vyhledávají a ničí patogeny, které se snaží proniknout do našeho 
těla přes střevní výstelku. 
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Ty, kterým se to podaří, pak musí projít játry, kde je proti nim připraven další ochranný val imunitních 
buněk. A pokud se podaří vetřelcům přes něj projít a podaří se jim infikovat jiné tkáně, spustí se imunitní 
reakce celého těla. Tak proč to imunitnímu systému neulehčit a nepomoci mu, aby se patogeny přes 
střevní stěnu nedostaly dovnitř do těla?

Mozek a imunitní systém

A už jsme zase u hlavy. Některé vědecké studie prokázaly, že náš imunitní systém ovlivňuje nejen naše 
strava, ale také naše myšlenky a představy. Některé teorie tvrdí, že určité části mozku patří k imunitnímu 
systému. Všechny informace o tom, co vidíme, cítíme, slyšíme, na co myslíme a co si představujeme 
dostává náš mozek. A podle toho, co si představujeme a na co myslíme, oslabujeme nebo naopak 
posilujeme náš imunitní systém. Pokud patříme mezi ty, kteří si stále na něco stěžují, cítí se nespokojení, 
mají obavy, jsme prostě negativní, vysíláme našemu imunitnímu systému pokyn “braň se”. Imunitní 
systém je pak velmi napjatý a přetížený. A ještě škodlivější je permanentní duševní a emocionální stres, 
kterého je kolem nás všude dost i bez našich uměle vyvolávaných strachů. Proto i naše hlava, naše mysl 
může náš imunitní systém poškodit. Ale na druhou stranu i posílit. Jak? Pozitivním myšlením, regenerací, 
uvolněním a naší jasnou představou o tom,  jak bychom chtěli, aby v týmu naše obrana fungovala.

“95 % nemocí začíná
ve špatně fungujících
střevech.”
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Zdraví a štíhlost vyvolané synergií potravin

Co je to synergie potravin

Zdraví závisí na optimální funkci miliard buněk orgánů a těla jako celku. Pro všechny tyto funkce buňky 
potřebují mikrovýživové složky jako vitamíny, minerály, stopové prvky, enzymy, aminokyseliny aj. 
Dlouhodobý nedostatek těchto látek nebo porušení jejich rovnováhy může způsobit poruchu buněčné 
činnosti, což vede k mnoha zdravotním problémům. 

Výživové synergie můžeme dosáhnout nikoliv vysokými dávkami jednotlivých složek, ale jejich speciálním 
výběrem, vzájemnou kombinací a rotováním ve stravě složené ze skutečných potravin tak, aby se 
dosáhlo co nejvyššího účinku. Tak vytvoříme nejefektivnější ochranu zdraví.

“Výživové synergie 
můžeme dosáhnout 
speciálním výběrem, 
kombinací a rotací 
potravin.”
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Všechny buňky našeho těla pracují v dokonalé synergii. Tvoří tkáně, orgány, celý organizmus. Každá 
buňka zpracovává živiny, které jíme v potravě a přetváří je na energii potřebnou pro udržování života 
množstvím biochemických reakcí provázaných mezi sebou. 

Hlavním cílem  metody synergie potravin je optimalizace buněčné látkové výměny a zpětné ovlivňování 
rovnováhy živin synergií. Musí však být splněna podmínka správné aplikace zákonů výživové synergie 
a žádnou nevynechat.Podle západní medicíny jsou to čtyři zdroje bioenergie: kyslík, voda, makroživiny 
(sacharidy, bílkoviny, tuky) a mikroživiny (vitamíny, minerály, stopové prvky, aminokyseliny, enzymy).

Využitelnost živin

Makroživiny

Tuky, proteiny, sacharidy jsou energetické zdroje pro buňky. Tyto „suroviny“ se postupně štěpí na energii 
potřebnou pro další správnou činnost buněk. Buněčná energie se také využívá na tvorbu metabolitů 
aminokyselin, mastných kyselin, hormonů a různých specializovaných bílkovin, které vytváří buněčné 
struktury. Pomáhají předávat biologické zprávy mezi buňkami a tělesnými orgány, zabezpečují tělesnou 
celistvost a stabilitu a posilují obranyschopnost organizmu. Synergie pomáhá zpětně využívat výživové 
složky. Využitelnost makroživin, sacharidů, bílkovin a tuků, je obvykle vysoká. Více než 90 % množství 
obsaženého ve stráveném množství potraviny.

Mikroživiny

Absorpce a využití mikroživin, jako jsou vitamíny, minerální látky a bioaktivní fytochemikálie 
(např. flavonoidy, karotenoidy), se může velmi lišit v závislosti na stupni absorpce a využití. Prvním 
krokem k využití je uvolnění živiny a její chemická přeměna umožňující její prostup stěnou střeva. Tento 
krok je obecně nazýván biodostupnost. Živiny se uvolňují žvýkáním potravy v ústech a působením 
enzymů a po spolknutí vlivem kyselého prostředí a enzymů žaludku. Hlavní oblastí absorpce živin je 
tenké střevo, do nějž potrava ze žaludku přechází. Zde nastupují další enzymy přítomné v pankreatické 
šťávě.

http://www.spcn.cz/clanky/vedecka-podpora-moss/synergie.html

“Pořádně rozžvýkaná 
potrava je základem 
toho, jak zdraví z talíře 
přesunout do těla”
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Existuje mnoho fíglů, jak využitelnost zvýšit

Syrové nebo vařené? Významného zlepšení využitelnosti, zejména potravin rostlinného původu, můžeme 
dosáhnout vařením a mělněním potraviny. Např. syrová mrkev nebo špenát představují především 
dobrý zdroj vlákniny, po uvaření však můžeme z takové potraviny získat a využít mnohem větší podíl 
přítomných karotenoidů.

Minerální látky a další živiny jsou přítomny v potravinách v různých formách, což může ovlivnit jejich 
využitelnost. Živiny při trávení potraviny vzájemně reagují, případně reagují s dalšími složkami potravy, 
s pozitivním nebo negativním účinkem. Lepší využitelnosti můžeme dosáhnout zvýšením rozpustnosti 
živiny nebo její ochranou před inhibitory. Např. karotenoidy jsou v tuku rozpustné, takže přídavek malého 
množství tuku do pokrmu (3-5 g na porci) podstatně zvýší využitelnost karotenu. Podobně maso, které 
obsahuje dobře využitelné železo, zlepšuje absorpci železa i z jiných potravin. Využitelnost železa také 
zvyšuje (dva až třikrát) přidání vitaminu C.

Kalorie nejsou adekvátním měřítkem naší výživy

Kaloriemi jsme všichni posedlí někdy od 20. let 20. století, kdy jsme je začali počítat. Kalorie nám dodávají 
energii, ale když máme pouze energii, bez dalších výživových  složek, dlouho zdraví nezůstaneme, nebo 
spíše dlouho nepřežijeme. Proto když uvažujeme o makronutrientech, které přepočítáváme na kalorie, 
uvažujeme v intencích kvantity. Pokud se ale podíváme na mikronutrienty, nutně musíme vidět kvalitu. 

Proto i tady je třeba vidět synergii. Čím více výživových prvků kalorie obsahuje, tím je nutričně bohatší. 
A těchto kalorií se nemusíme bát, naopak, musíme je dokázat najít, zkombinovat a využít. Na co ale 
musíme zapomenout, jsou kalorie prázdné.

Výživné látky – dobrá kombinace

Buďte nanejvýš vybíraví, pokud jde o skladbu potravin. Není bílkovina jako bílkovina, zdravý tuk udržuje 
zdraví a mládí a sacharidy jsou dobré i špatné. Budete-li cenné živiny v jídle správně kombinovat, 
najdete-li si správné spojence a uzavřete s nimi výhodné spojenectví na celý život, vyhrajete. 

Které spojenectví uzavřít? Mezi spolehlivé spojence zařadíme snadno a lehce využitelné bílkoviny 
živočišného i rostlinného původu, přičemž rostlinné zdroje bílkovin budeme vhodně kombinovat se 
složenými sacharidy. Například luštěniny s celozrnným pečivem nebo fazole s rýží. Předností takové 
kombinace je vysoká využitelnost bílkovin a vysoký obsah živin. Tato kombinace pro naše tělo přináší 
vysoký obsah minerálních a balastních látek, vitamínů a bioaktivních rostlinných látek. 

Sacharidy neházejte do jednoho pytle s nálepkou “pozor jed”. Když budeme do stravy zařazovat sacharidy 
s nízkým glykemickým indexem, jako jsou ovoce, zelenina nebo celozrnné produkty z obilovin, nejen 
že neuděláme chybu, ale prospějeme našemu zdraví. Potraviny v přírodním stavu, tedy průmyslové 
nezpracované, obsahují vysoký podíl vitamínů, minerálů i balastních látek, a jsou štěpeny velmi pomalu. 
Tím udržují hladinu krevního cukru poměrně vyrovnanou, do krve je vyplavováno méně inzulinu a když si 
dáme pozor na skladbu tuků ve stravě, tukové polštářky se rozplynou.
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A pak musíte uzavřít koaliční smlouvu s tuky. Nepovažujte je za nepřátele, jen si kvalitního partnera 
vyberte. Spojte se s nenasycenými mastnými kyselinami, které ve dne v noci pilně pracují pro naše 
tělo, stávají se součástí stabilních buněčných stěn, udržují nám zdravé a pružné cévy a posilují 
obranyschopnost organismu. Do koaliční smlouvy s tuky nepatří líné tuky, nasycené mastné kyseliny. 
Sice je také spalujeme k získání energie, ale tuk, který zůstane navíc, a že ho často je více než dost, je 
přenášen do tukových buněk a ukládán.  A kde hlavně? V našich útrobách, v podobě viscerálního tuku, 
který nás ohrožuje na zdraví.

Využitelnost živin aneb 1 + 1  je víc než dvě

Pro maximální efekt je nutné vybrat vhodné kombinace živin a jejich správný vzájemný poměr. Náš 
organizmus je mnohonásobně složitější než jakýkoliv známý stroj a pořád mu vlastně tak úplně 
nerozumíme. Tělo recykluje, regeneruje, užívá a znovu využívá všechno, co je možné. Nic nepřichází 
nazmar. Toto schéma je však jen jednou stránkou synergie, protože celková úroveň účinnosti je větší, než 
bychom očekávali.

“Když nastane 
synergie, platí, 
že 1+1 > 2!

Poznání svého těla

Proč ho musíme poznat

Možná se domníváte, že své tělo znáte velmi dobře. Možná je právě pro vás ten správný čas své tělo 
poznat ještě lépe. Proč?
 
Protože systém stravování a strava ovlivňuje fungování našeho těla, každé jeho buňky, orgánu 
a systému. Když sestavíte jídelníček tak, aby odpovídal požadavkům vašeho organismu, jste schopni 
ovlivnit fungování vašeho těla prakticky ve všech směrech.
 
Jenže jak ho sestavit, když neznáte svoje vlastní tělo?

Než začnete s programem, vyplatí se vám ho poznat, protože jinak nebudete vědět, z kterých potravin si
synergické efekty zajistit, kolik máte jíst bílkovin, kolik sacharidů a kolik tuků.
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Jak to zjistíte

Co zjistíte

Tyto znalosti o našem těle dneska není obtížné získat. Po celé republice existuje řada center, v nich 
si můžete nechat tyto informace o svém těle zjistit. Je ale důležité najít si taková centra, která pracují 
s kvalitními biompendačními přístroji. Například s InBody a Max Pulse. 

Diagnostika na InBody zaručuje nejvyšší přesnost analýzy a tím pádem nedochází ke zkreslení výsledků, 
jako o ostatních bio - impedančních přístrojů. Pomocí programu „Body vision“ InBody poskytuje největší 
množství údajů o těle měřené osoby. Ten, kdo chce získat co největší množství přesných informací 
o svém těle, využije analýzu na přístroji InBody.

• Jak je výkonné vaše srdce.
• V jakém stavu máte cévy. Jsou poddajné a elastické? Neukrývají v sobě zevnitř zbytečný tuk?
• Jak pracuje váš autonomní nervový systém, který ovlivňuje  činnost všech orgánů v těle.
• Poznáte míru fyzického a psychického stresu a odolnost organismu vůči němu.
• Kolik vaše tělo ukrývá podkožního i útrobního tuku. A v jakém poměru je tuk vůči svalové hmotě.
• Ukazatel poměru pasu a boků indikuje budoucí zdravotní ohrožení.
• Zda jsou vaše svaly vyvážené a výkonné.
• Jak je na tom mineralizace vašich kostí.
• Jakou má vaše tělo schopnost termoregulace a hormonální vyváženosti.
• Jak vysoké je riziko oslabení psychické výkonnosti (paměť, učení, myšlení) a emoční stability.
• Zda a jak velkou máte schopnost bránit se stresu, a jak vysoká je vaše psychická odolnost.
• Na kolik let se vaše opravdu cítí. A jak jsou buňky vašeho těla zásobeny živinami.
• Zda máte v těle dostatek, nedostatek nebo přebytek vody.

Přesnost a kvalita zaručena špičkovým světovým výrobcem  - firmou BIOSPACE. 
První krok – můžete si najít na internetu některé z těch, která mají vybavení přístroji InBody

http://dostonasto.cz/inbody-centra/

http://www.biospace.cz/Reference.php

www.fitalita.cz

Druhý krok je snadný a trvá 60 minut – 1 minuta diagnostika a zbytek času detailní vysvětlení vašich 
výsledků.

Neriskujte už zbytečné pokusy, přestaňte ztrácet čas trápením sebe i svého těla a nezačínejte 
s hubnutím, dokud se na speciálních diagnostických přístrojích nepřesvědčíte o tom, co vaše tělo 
potřebuje.
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Tento rotační redukční program je založen na dlouhodobých výsledcích klientů, kteří individuálními 
rotačními programy s úspěchem prošli. Principy a postupy jsou zobecněny a pro jejich aplikaci je 
třeba vzít v úvahu individuální potřebu každého jednotlivce. Nejdůležitější zásadou je týdenní rotace 
nastaveného jídelníčku za dodržení stávajících principů.

Rotační redukční program k vitalitě

KAPITOLA 3

Co v této kapitole najdete

12týdenní rotační  program k vitalitě   
Principy programu
Které potraviny využívat
Jak jíst
Z čeho a jak si poskládat jídelníček
Energie potravin
Jak pít a co pít
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Principy

• Ve vašem týdenním jídelníčku musí být obsaženy všechny složky stravy (makronutrienty) a co
 nejvíce mikronutrientů, aby získaná energie byla kvalitní.
• Jídelníček si musíte sestavit tak, aby kombinace potravin násobily jejich pozitivní účinky na zdraví.
• Výběr potravin, které do svého týdenního jídelníčku zařadíte, musí být dostatečně pestrý,  abyste
 v průběhu jeho rotace dokonale využili všechny živiny.
• Denní harmonogram jídel, který si nastavíte podle svého denního režimu, je třeba dodržovat. 
• Na začátku nastavené nutriční poměry a skladba rotačního stravovacího programu se nesmí
 porušit po dobu 12 týdnů.
• Jakmile si sestavíte jídelníček, jednotlivé pokrmy v jídelníčku nesmí být nahrazovány.
• U všech jídel dodržujte množství, které jste si nastavili a vyhodnotili jako množství  pro vás
 vhodné pro zhubnutí.

Hodnoty v následujících částech e-booku jsou nastaveny pro hubnoucí ženu, 35 let, výška 160 cm, 
váha 72 kg, cílová váha 60 kg. bez dalších zdravotních obtíží. 
Trojkombinační denní poměr: 25 % bílkoviny – 63 g, 55 % sacharidy – 138 g, 20 % tuky – 22 g. 
Vláknina 25 g/den. Pro svůj vlastní stravovací program je při nastavování svých hodnot nutné 
respektovat vlastní potřebu, aby hubnutí bylo funkční, zdravé a trvalé. Více o této problematice 
v bonusovém pracovním sešitě I.

“Výběr potravin 
musí být dostatečně 
pestrý.”
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Které potraviny využívat

Nikdy nezapomínejte na pravidlo, že naše strava musí obsahovat všechny základní složky výživy. Protože 
opakování je matkou moudrosti, pak mezi základní živiny (makronutrienty) patří sacharidy, bílkoviny, tuky.

A budeme do svého jídelníčku zařazovat jen ty, které představují co nejvyšší kvalitu, což znamená, že 
obsahují vysoké množství vitamínů, minerálů a stopových prvků.

A nesmíme zapomínat na vodu. I když nám nedodává žádnou energii v podobě kalorií, přesto je 
energetický nápoj číslo 1, protože bez vody, nebo jen s malým množstvím v těle neprobíhá skoro nic. 
Miliardy reakcí látkové přeměny se mohou uskutečnit jen za přítomnosti vody.

Sacharidy

Sacharidy jsou základním, nejdůležitějším a také nejlepším zdrojem energie. Naše tělo je primárně 
uzpůsobené pro štěpení sacharidů a proto dokáže získat energii ze sacharidů s největší efektivitou. 
Bohužel nic není jednoduché a i u sacharidů nalezneme mnoho forem a na každou z nich reaguje naše 
tělo jinak. Na které nesmíme zapomenout?

Obiloviny, škrob 
Celozrnné pečivo, obiloviny jako pohanka, oves, ovesné vločky jáhly, quinoa, celozrnné těstoviny, 
brambory, rýže (neloupaná), kuskus, bulgur. Jsou zdrojem sacharidů, vitamínu B a vlákniny. Sacharidy jsou 
naším hlavním a nejdůležitějším zdrojem energie pro práci svalů. Současně zásobují mozek a zajišťují 
tak jeho činnost.

Poskytují energii svalům, ochraňují proti nežádoucí svalové únavě. Toho lze docílit za předpokladu, že 
omezíme tuky, které ve stravě často sacharidy doprovázejí (máslo na chlebu, měkký tavený sýr na 
celozrnném rohlíku). Vyhněte se konzumaci produktů z bílé mouky a bílého cukru, které přispívají k 
okyselování organismu a nadváze.

Jídelníček by měl denně obsahovat 3 porce sacharidů.

Pro účely  naší figurantky je to 138 g sacharidů denně

To obnáší na den např.: 
25 g ovesných vloček – 18 g S, 100 g rýže – 45 g S, 50 g celozrnného pečiva – 35 g S, 1 banán – 35 g S
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Bílkoviny

Bílkoviny jsou základními stavebními našeho organismu, jsou využívány pro tvorbu a obnovu buněk, jsou 
součástí enzymů a některých hormonů a plní řadu dalších důležitých funkcí. Pravidelný přísun bílkovin 
v malých porcích několikrát za den zabraňuje odbourávání svalové hmoty a udržuje imunitní systém 
v dobré kondici. Jsou nezbytné pro obnovu svalů a dalších tělesných tkání. Poskytuje nám je maso, ryby 
a jiné potraviny bohaté na bílkoviny, například luštěniny. Bílkoviny je nutné konzumovat denně společně 
s pečivem, obilovinami, ovocem a zeleninou. Potraviny bohaté na bílkoviny zajišťují tělu aminokyseliny, 
které slouží pro tvorbu a obnovu svalové hmoty. 

Mléčné výrobky jsou na stejné úrovni jako maso a luštěniny. Jsou velmi dobrým zdrojem bílkovin a jsou 
bohaté na vápník. Mléčné výrobky nejsou jediným zdrojem vápníku, ale jsou nejkoncentrovanější, 
nejplnohodnotnější a nejpřijatelnější variantou. Bílý jogurt a tvaroh jsou jedním z nejlepších zdrojů 
vápníku a bílkovin. 

Víte, že nejlépe stravitelná forma bílkovin je masový vývar?
 
Pozor: Všechny přebytečné bílkoviny jsou použity buď jako zdroj energie, nebo jsou uloženy ve formě 
glykogenu a tělního tuku. Proto je třeba si množství bílkovin dobře v jídelníčku nastavit a dodržovat. 

Pro účely naší figurantky je to dohromady 63 g bílkovin denně (ze všech zdrojů)

To obnáší např.: 

100 g kuřecích prsou – 28 g B, polévková lžíce ořechů – 2 g B, 100 g filé z  tresky– 19 g B, 
50 g čočky – 5 g B, 50 gramů kuřecí šunky – 9 g B

Tuky 
 
Tuky jsou nezbytné pro využití vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K) a zajišťují esenciální mastné 
kyseliny, které si tělo neumí samo vyprodukovat. Esenciální mastné kyseliny se účastní regulace 
metabolismu cholesterolu. Organismus tuky potřebuje k  přeměně látek a k dokonalé funkci všech buněk. 
Vysoce kvalitní oleje lisované za studena jako řepkový olej, sezamový, lněný, olivový, dýňový jsou cenným 
zdrojem omega 3 mastných kyselin, které napomáhají zdravému cévnímu aparátu, srdci a zdravému 
nervovému systému. 

Potřeba pro naši figurantku je nastavena na 22 g denně.

Požadované množství přijatého tuku je nutné získat výběrem potravin a není žádoucí navyšovat příjem 
potravin s vysokým obsahem nasycených MK (máslo, margaríny, majonézy, průmyslově zpracované 
výrobky, nejrůznější sušenky a zákusky).
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Ovoce

Ovoce je nezbytná součást výživy v každém věku. Je bohaté na sacharidy, vlákninu, vitamíny, minerály 
a stopové prvky. Obsahuje vysoké množství vody. Podporuje regeneraci těla a zvyšuje imunitu. Vhodné je 
zařazení do snídaně nebo dopolední svačiny. Ovoce z důvodu redukce nejíst odpoledne a večer.

Potřeba pro naši figurantku: 200 gramů denně

Zelenina

Je stejně jako ovoce zdrojem vlákniny, vitamínů, minerálů a stopových prvků. Většina zeleniny má vyšší 
nutriční hodnotu a nižší energetickou hodnotu než ovoce. Pokud není v jídelníčku zařazen dostatek 
ovoce, je vhodné tento deficit doplnit zvýšenou konzumací zeleniny.
 
Potřeba pro naši figurantku: 400 gramů denně

Vitamíny 

Jsou zcela nezbytné živiny, a proto mu je musíme denně dodávat, abychom mohli žít. Mají zásadní 
význam pro mnoho chemických procesů v buňkách a jsou nezbytné pro celkové zdraví člověka.

Dostatečné množství potřebných pro naši figurantku je obsaženo ve výběru doporučených potravin.

Minerály

Minerální látky jsou další živiny, které naše tělo nedokáže produkovat samo, nezbytně potřebné k životu. 
Pro někoho možná překvapení, ale do našeho těla se dostávají v poměrně velkých množstvích, pokud 
správně vybíráme to, co jíme. Plní dvě funkce. Jednak to jsou základní stavební látky a jednak jsou to 
účinné látky, které spolupracují s vitamíny.  Většina minerálů je obsažena ve skutečných potravinách jako 
jsou například ryby, maso, mléčné výrobky, zelenina, ovoce, zdravé oleje. Pokud si budeme sestavovat 
jídelníček ze skutečných potraviny, nebudeme potřebovat žádné doplňky stravy.

Stopové prvky

Proč je označujeme jako stopové? Tyto látky vstupují do našeho těla v minimálních množstvích, proto 
stopové. Ale přesto jsou pro náš organismus stejně nezbytné jako vitamíny. Věděli jste, že naše tělo 
neumí vyrobit ani jediný stopový prvek? Proto je třeba tyto látky denně doplňovat ve stravě a to 
v určitém množství, závisejícím na potřebě jedince.

Lidské tělo je opravdu geniálně sestavený stroj. Sacharidy a tuky mu dodávají energii, bílkoviny 
a minerální látky představují stavební materiál, ze kterého je stroj postavený, vitamíny a minerály jsou 
nástroje a stopové prvky jsou klíče. Tak to v těle funguje. Všechny živiny spolu velmi pilně spolupracují 
na našem zdraví. Žádný vitamín nemůže beze zbytky převzít práci za nějaký jiný vitamín nebo jinou 
minerální látku. Každá živina má své know-how, o které se dělí, ale které se nedá nahradit. Když 
zůstaneme u přirovnání ke stroji nebo motoru, také vědomě nedáváme našim autům špatné palivo.  
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Jak jíst

Pravidelně a často. Zásadní je nejíst velké množství najednou, ale pravidelně a často. Podle vlastního 
denního režimu si stanovte přesné časy jídel a tento harmonogram dodržujte  Pro rotační program 
k vitalitě je nutné dodržet 5 porcí denně. Četnost a pravidelnost je potřebná udržení metabolismu 
v plném chodu. Večeře by již měla být složena převážně z bílkovin a zeleniny, sacharidy v omezeném 
množství.

Vláknina 

Vláknina se nedá zařadit mezi základní živiny, ale je také nezbytná pro kvalitní chod stroje. Je nezbytná 
pro zdravé zažívací ústrojí, které účinně rozkládá a vstřebává živiny pro zachování celkového zdraví, 
a současně nás chrání před žaludečními problémy

Potřeba pro naši figurantku, a obecně i pro každého dospělého člověka, je nastavena na 25 gramů denně.

“Zásadou je jíst jen 
tolik, abyste neměli 
pocit hladu.”



E-BOOK Jak přepnout na štíhlost

E-BOOK Jak přepnout na štíhlost 24

Z čeho a jak si poskládat jídelníček

Následující tabulky poskytují přehled, z čeho skládat jídelníček, včetně potřebného množství, četnosti 
a měrných jednotek.

Sacharidy Potraviny Četnost

Množství ke 
konzumaci 

v navařeném 
množství

Stav pro odměřování Míra před vařením

Obiloviny

Pohanka

3 x denně

130 g

V nevařeném stavu 
je množství menší, 
přípravou potraviny 
zvětšují svůj objem

Hrst

Oves 130 g Hrst

Ovesné vločky 25 g 2 polévkové lžíce

Jáhly 130 g Hrst

Quiona 130 g Hrst

Celozrnné těstoviny 130 g
Hrst, špagety - 

svazeček na obvod 
malíčku

Celozrnné pečivo 60 g 1 ks 1 ks (rohlík, houska), 
2 tenké plátky chleba

Knackebrot 25 g 3 plátky

Kukuřičné lupínky 30 g 2 hrsti

Kukuřičné / 
pohankové plátky 25 g 3 plátky

Rýže neloupaná 130 g V nevařeném stavu 
je množství menší, 
přípravou potraviny 
zvětšují svůj objem

Hrst

Kuskus 130 g Hrst

Bulgur 130 g Hrst

Náklíčené obiloviny 2 x týdně 30 g 2 polévkové lžíce

Škrob
Brambory

3 x týdně 100 g Navařené
1 větší brambora

Bramborová kaše 3 polévkové lžíce
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Bílkoviny Potraviny Četnost

Množství ke 
konzumaci 

v navařeném 
množství

Stav pro odměřování Míra před vařením

Ryby

Losos

2 x týdně

50 g Nevařené Dlaň

Treska 150 g Nevařené Ruka

Candát 150 g Nevařené Ruka

Pstruh 150 g Nevařené Ruka

Kapr 150 g Nevařené Ruka

Makrela (pozor - uzená 
hodně soli - opatrně) 150 g Nevařené Ruka

Sardinky ve vlastní šťávě 40 g Nevařené 2 polévkové lžíce

Tuňák ve vlastní šťávě 40 g Nevařené 2 polévkové lžíce

Losos ve vlastní šťávě 40 g Nevařené 2 polévkové lžíce

Zavináče v kyselém nálevu 80 g Nevařené Dlaň

Vejce Bílek i žloutek 2 x týdně 60 g 1 vajíčko

Maso

Kuřecí

2 - 3 x týdně

100 g Nevařené Dlaň

Krůtí 100 g Nevařené Dlaň

Králičí 100 g Nevařené Dlaň

Zvěřina 100 g Nevařené Dlaň

Libové hovězí 100 g Nevařené Dlaň

Libové vepřové 100 g Nevařené Dlaň

Libové šunky s vysokým % 
obsahu masa 50 g 3 x herní karta

Bílkoviny Potraviny Četnost

Množství ke 
konzumaci 

v navařeném 
množství

Stav pro odměřování Míra před vařením

Mléčné produkty

Jogurty do 3 % tuku na 100 g 
bílé i ovocné

Denně

Balení cca 140 g Balení

Tvaroh do 1,5 % tuku na 100 g 100 g 4 polévkové lžíce

Tvarohové dezerty ovocné Balení cca 140 g Balení

Kefír 200 g 1 snídaňový čajový 
hrnek

Sýry do 30 % tuku v sušině - 
plátkové

3 x týdně
50 g 1 hrací karta

Cottage, gervais, mozzarella, 
kozí sýr, olomoucké tvarůžky 70 g 3 polévkové lžíce

Luštěniny

Čočka

3 x týdně

100 g

Namočit přes noc

Hrst

Fazole (všechny druhy) 100 g Hrst

Hrách 100 g Hrst

Cizrna 100 g Hrst

Soja 100 g Hrst

Náhražky masa

Seitan

1 x týdně

100 g

Obchody se zdravou 
výživou

Dlaň

Tofu 100 g Dlaň

Tempeh 100 g Dlaň

Robi maso 100 g Dlaň

Klaso 100 g Dlaň

Sojové maso 100 g Hrst

Konzumaci živočišných bílkovin je dobře doplnit papayou – enzym papin, který obsahuje, pomáhá 
pomáhá živočišnou bílkovinu zpracovat. Ze stejných důvodů konzumaci rostlinných bílkovin doplnit 
ananasem, který obsahuje enzym bromelin.
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Ovece a zelenina Potraviny Četnost

Množství ke 
konzumaci 

v navařeném 
množství

Stav pro odměřování Míra před vařením

Zelenina

Veškerá s výjimkou intolerancí 
a alergií

Denně 400 g

Syrová, tepelně 
zpracovaná - dušená, 

krátce restovaná, 
grilovaná

Miska z obou dlaní

Červená řepa

Celer

Brokolice

Květák

Kedluben

Mrkev

Rajčata

Okurky

Ředkvičky

Zelí

Špenát

Paprika

Listová zelenina

Cuketa

Tuky Potraviny Četnost

Množství ke 
konzumaci 

v navařeném 
množství

Stav pro odměřování Míra před vařením

Tuky

Olivový olej

Denně

10 g 1 čajová lžička

Řepkový olej 10 g 1 čajová lžička

Sezamový olej 10 g 1 čajová lžička

Lněný olej 10 g 1 čajová lžička

Dýňový olej 10 g 1 čajová lžička

Máslo čerstvé 2 x týdně 10 g 1. článek ukazováčku

Semena a ořechy

Lískové ořechy

Denně

10 g

Natural cca 1 polévková lžíce

Vlašské ořechy 10 g

Mandle 10 g

Kešu ořechy 10 g

Para ořechy 10 g

Piniové 10 g

Dýňové semeno 10 g

Lněné semeno 10 g

Konopné semeno 10 g

Sezamové semeno 10 g

Slunečnicové semeno 10 g

Goji - kustovnice 
čínská 10 g
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Ovece a zelenina Potraviny Četnost

Množství ke 
konzumaci 

v navařeném 
množství

Stav pro odměřování Míra před vařením

Ovoce

Veškerá s výjimkou intolerancí 
a alergií

Denně 200 g

Syrové, doma 
připravované 

kompoty bez cukru, 
ovoce 

do 14:00 hodin

Sypké ovoce - 2 hrsti, 
ostatní tenisový 

míček nebo zaťatá 
pěst

Lokální ovoce dle sezónnosti

Jablka

Švestky

Hrušky

Jahody

Maliny

Ostružiny

Borůvky

Rybíz - černý i červený

Banán

Meruňky

Broskve

Třešně

Exotické

Ovoce

Kiwi

Denně 200 g

Syrové, doma 
připravované 

kompoty bez cukru, 
ovoce 

do 14:00 hodin

Sypké ovoce - 2 hrsti, 
ostatní tenisový 

míček nebo zaťatá 
pěst

Avokádo

Citrony

Pomeranče

Mandarinky

Grapefruit

Hroznové víno

Pomelo

Liči

Sušené ovoce natural všechny druhy - 
nekandované Občas 20 g nesířené 2 polévkové lžíce
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Příklady energie potravin

Energie potravin

Existují potraviny, které zvyšují teplotu v těle a naopak takové, které organismus ochlazují. Ten, kdo chce 
ubrat na váze nejen pomocí sportu, měl by  omezit ochlazující potraviny, protože ochlazený organismus 
nedokáže správně spalovat tuky. Proto při sestavování svého rotačního plánu vezměte v potaz 
i kombinaci z tohoto pohledu. Správně zvolená strava nejen zahřeje, ale i zmírní touhu po sacharidech 
a dodá potřebnou tělesnou energii.

Zahřívací potraviny

• Koření – čím ostřejší, tím vyšší zahřívací
  efekt (zázvor, chilli, kari, pepř, skořice,
  badyán, bazalka, hřebíček, fenykl, kmín)
• Ryby - losos
• Maso - kuřecí, skopové, jehněčí, kachna,
  husí vnitřnosti
• Sýry - plísňové, kozí a ovčí
• Ovoce - broskve, třešně, maliny
• Sušené ovoce
• Zelenina - česnek, cibule, pórek, pažitka,
  křen, chřest, chilli papričky – udržují
  v organismu nejen teplo, ale povzbuzují
  chuť k jídlu, odstraňují zácpu a zrychlují
  metabolismus
• Ostatní zelenina – vařená, a to v páře či
   lehce osmahnutá nebo opečená
• Semena - mák, vlašské ořechy,
  slunečnicová semínka
• Rýže, jáhly, pohanka, sója
• Ovesná kaše
• Celozrnné potraviny
• Vejce
• Tuky
• Sůl
• Káva
• Černý a zázvorový čaj

Ochlazující potraviny

• Mléko a mléčné výrobky
• Syrová zelenina (lilek, ředkvičky, celer,
  špenát, zelí, hlávkový salát, rajčata, okurky,
  cukety, čekanka)

• Zeleninové šťávy
• Tropické a subtropické ovoce (banány, kiwi,
  pomeranče, grepy,..)
• Ovocné šťávy, džusy
• Klíčky
• Hořčice
• Bílé víno
• Zelený a bylinkový čaj
• Minerální vody

Neutrální potraviny 

• Avokádo
• Fazole
• Hrášek
• Brambory
• Kedluben
• Růžičková kapusta
• Řepa
• Cizrna
• Čočka
• Švestky
• Tvaroh
• Lískové oříšky
• Mandle
• Sezamová semínka
• Hovězí a telecí maso
• Divočina
• Mořské plody
• Med
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Jak pít a co pít

Lidské tělo je tvořeno z 60 % vodou. V organismu je voda součástí každé buńky, je ochrannou látkou pro 
orgány, plní funkci rozpouštědla a je transportním prostředkem pro produkty látkové výměny, napomáhá 
regulovat tělesnou teplotu a mnoho dalších. Tekutiny jsou důležité pro regulaci teploty. 

Tekutiny jako voda dopravují živiny k buňkám a odvádějí odpadní látky z těla. Tekutiny je třeba pít 
průběžně a vyvarovat se vypití většího množství tekutin jednorázově až při pocitu žízně.

Člověk denně v průměru vyloučí asi 2,5 litru vody močí, stolicí, dýcháním i kůží. Aby měl náš organizmus 
stále vyrovnanou vodní bilanci a tyto ztráty doplnil, musí vodu také přijímat. Každý den, po celý život, 
bychom měli do svého těla dostat ve formě tekutin minimálně 2 litry vody. Kvalita těchto tekutin a jejich 
průběžný příjem ve správném množství jsou důležitým předpokladem zachování zdraví, duševní pohody i 
pracovní výkonnosti. Dostatek tekutin zajišťuje látkovou výměnu a dobrou funkci ledvin. 

“NEPIJTE 1 litr 
vody najednou, 
ale postupně.”

Co během rotačního programu pít?

Nealkoholické nápoje 2 - 3 litry denně – voda zásadně neperlivá, čaje ovocné, zelený (tento ne na noc). 
Dále bylinkové čaje (i čerstvé byliny) např. zázvor, heřmánek, fenykl, rakytník, máta. Džusy a ovocné 
šťávy denně max. 100 ml., minerálka max. 150 ml denně. Slazené limonády a coca cola jsou v programu 
zakázány. Káva a čaj bez smetany, kdo kávu bez mléka nedává,  50 ml odtučněného mléka je možné 
doplnit.

Do ranního čaje lze přidat kávovou lžičku cca 7 gramů medu.  Ostatní nápoje a pokrmy nedoslazovat.

Alkohol: žádné destiláty, likéry, pivo, víno 

Umožňuje také plnou výkonnost ostatních orgánů, tělesných i duševních. Naopak nedostatek vody 
v organizmu způsobuje problémy akutní i chronické povahy. Akutní příznaky mírné dehydratace jsou 
bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti včetně poklesu koncentrace. Jak si 
spočítat, kolik vody byste měli denně přijmout? Následovně: Počet litrů/den = váha (kg) x 0,03 (l). Příklad: 
Vážíte-li 90 kg, vypijte denně 90 x 0,03 = 2,7 litru.
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Jste skoro u cíle. Za 12 týdnů máte 10 kg dole. Nastává nejdůležitější část rotačního redukčního 
programu, bez které si svou nově získanou postavu jen těžko udržíte.

Stabilizační rotační plán

KAPITOLA 4

Co v této kapitole najdete

Stabilizační rotační plán
Proč je nutná stabilizační fáze
Zásady stabilizačního rotačního plánu
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Proč je nutná stabilizační fáze

Zásady stabilizačního rotačního plánu

Stabilizační fáze je nejdůležitější částí rotačního redukčního programu. Jakmile dosáhnete své 
požadované váhy, je nutné postupně v rámci stabilizační fáze zařazovat nové a nové potraviny.

Důvody?

• Dodržováním pravidel stabilizační fáze stabilizujete svou váhu. 
• Po skončení celého programu nedojde k JO-JO efektu.
• Získané návyky, informace o zdravé skladbě a synergii potravin si zafixujete tím, že si jídelníček
 rozšiřujete podle pravidel stabilizační fáze.
• Naučíte se do budoucna dodržovat získané návyky na zdravé kombinace potravin.
• 3 měsíční pravidelnost ve stravování a denním režimu v rámci stabilizační fáze vám přejde do krve
 a budete ji do budoucna porušovat co nejméně.
• Naučíte se jíst se svým tělem, a ne proti němu.
• Každý člověk je jiný. V období stabilizace si každý jednotlivec vytvoří vlastní dlouhodobý plán, jak si
 svoji ideální váhu udržet.
• Získanou váhu si udržíte dlouhodobě.
• Cílem je změnit životní styl. Budete se cítit lépe, budete mít lepší kondici, budete se
 dobře cítit i vypadat. Budete FIT a VITÁLNÍ.

• 1. týden – měníme ovoce za ovoce
• 2. týden – přidáváme výměnu zeleniny za zeleninu 
• 3. týden – měníme obědy
• 4. týden – přidáváme nové večeře
• 5. týden – alternujeme snídaně

V průběhu fáze stabilizace jste si upevnili nové stravovací návyky, naučili se, jak správně plánovat, 
sestavovat a kombinovat potraviny, aby se tělu dostalo všech živin a kvalitní energie. Zafixovali jste svou 
hmotnost, ale co je nejdůležitější,  upevnili jste svoje zdraví.
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Dosáhli jste svého cíle, dodrželi jste svou osobní smlouvu s vaším JÁ. 
Naučili jste se jíst tak, abyste jídlu vrátili jeho původní funkci a dostali tělo i mysl do pohody i do podoby, 
kterou chcete.  Odpovědnost za to, že se budete cítit dobře a budete zdraví, a to nejen vy, ale i vaše děti, 
je na vás. A není třeba se rozhodovat mezi zdravým a dobrým jídlem, protože jste se právě naučili jíst 
zdravě a zároveň velmi chutně.

Jste v cíli
KAPITOLA 5

Co v této kapitole najdete

Jste v cíli
Čemu se vyhnout
Co omezit
Co jíst
Jak jíst
Měníte návyky, ale nestáváte se asketou
Tip na závěr
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Čemu se vyhnout

• Ztužené tuky
• Rafinované obiloviny
• Sladkosti 
• Umělá sladidla 
• Konzervované a jinak průmyslově
 zpracované jídlo
• „Light“ produkty
• Instantní jídla
• Glutamáty

Co omezit

• Tropické sušené a konzervované
 ovoce
• Nadměrné množství sóji
• Nadbytek alkoholu (když se ho
 vzdáte, ještě lépe)
• Tučná jídla
• Kofein

Co jíst

• Maximálně využívat lokální potraviny
• Luštěniny
• Kořenová, bulvová a cibulová
 zelenina

• Bobuloviny
• Celozrnné produkty, celá zrna
 a semena, ořechy
• Zelenina a ovoce, v co nejbarevnější
 kombinaci
• Maso a vejce
• Zakysané mléčné produkty

Jak jíst

• Určitě snídat
• Jíst nejpozději za každé 4 hodiny
• Nejíst mnoho sacharidů na noc
• Jíst do polosyta – než mozku dojde,
 že máme dost, chvíli to trvá a tačíme  
 se přejíst
• Skládat si potraviny zhruba
 s trojpoměrem živin
 25 % bílkovin, 50 % sacharidů,
 25 % zdravých tuků, včetně
 tuku v konkrétní potravině
• Pěkně si je upravit a naservírovat
• Když jíme v restauracích, umět si
 vybrat restauraci
 a v ní správně složené jídlo
• Nezapomenout přidat pohyb
 a dodržovat pitný režim

Co tedy dělat do budoucna abyste si své zdraví a váhu udrželi?
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Tip na závěr

Kdybyste to někdy do budoucna zase přehnali a funkce jídla by se z pozice poskytovat tělu výživu zvrhla 
opět ve stravovací obřady, existuje jedno zlaté pravidlo. 

Jakmile váha stoupne o 3 kg nebo jednu konfekční velikost, je třeba radikálně zasáhnout. 

Proč zasáhnout? 

Zřejmě jste se zásadně odchýlili od pravidel zdravého životního stylu a uletěli. A přece to nechcete nechat 
dojít zase tak daleko, jako před úspěšným zhubnutím. 

A jak zasáhnout?  

Budete 5 týdnů dodržovat rotační týdenní plán a 5 týdnů pokračovat stabilizačním programem.

Měníte návyky, ale nestanete se asketou

• Nestanete se poustevníkem ani asketou, ale budete si umět „dát zdravě do nosu“!!! 
• A když si budete chtít dát něco, po čem extrémně toužíte, třeba smažák s tatarkou, no tak si ho
 dáte. 
• Za rok při 3 – 5ti jídlech denně sníte 1095 – 1825 jídel. 
• Myslíte si, že jedno jídlo v podobě smažáku s tatarkou, svíčkové se šesti nebo hamburgru
 s hranolky vás zabije? Nezabije. 
• Jen zjistíte, že ho vlastně už příště nebudeme chtít. 
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Gratuluji Vám! Pokud jste dočetli až sem, jste rozhodnuti se vydat za svým cílem. Rozhodnuti věnovat 
pozornost energii, kterou dodáváme tělu, se stejnou pravidelností a starostlivostí s jakou dáváme do 
nabíječky náš mobil. Přeji Vám k tomu hodně motivace, energie, disciplíny a dobré nálady.

Cesta za štíhlostí je náročný výstup, jako když zdoláváte Mount Everest. Střechu světa. Je to „hora 
tak vysoká, že ji žádný pták nepřeletí ani zvíře nepřeskočí”. Alespoň tak o ní hovoří legendy. Vy jste se 
rozhodli, že ji přeskočíte. Pokud Vám tento e-book i s jeho bonusovými pracovními sešity pomůže, udělá 
mě to velmi šťastnou.

A nezapomeňte si stáhnout pracovní pomůcky, které jsou pro vás ve formě pracovních sešitů 
Bonus I a Bonus II ZDARMA. S nimi bude vaše cesta za vysněnou postavou jednodušší. Podívejte se na 
ně na poslední stranu e-booku.

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoli šíření nebo poskytováním 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.

Závěrečné slovo

Prohlášení
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Stáhněte si své bonusy v hodnotě 899 Kč 
ZDARMA!

Bonus I

Krok za krokem, jen 7 kroků a jste v cíli
Pracovní sešit s osobními pomůckami

• Postupy
• Návody
• Taháky na lednici
• Zápisníky do kapsy

Jak zjistit vlastní potřebu živin
Jak sestavit jídelníček
Jak nakupovat a vařit
Jak udržet disciplínu 

Bonus II

Inspirace k tvorbě vlastního jídelníčku
Pracovní sešit s nástroji
• Vzory
• Ukázky 
• Recepty
• Tipy

Vzorový jídelníček
Recepty podle synergie potravin
Názorná ukázka synergie potravin


