
 

Název předmětu : TEK 

Třída : P3.A 

Vyučující : Ing. Hřebečková   

Email : vera.hrebeckova@sousvodnany.cz 

             hrebeckova.v@seznam.cz 

 

Vážení studenti, posílám Vám materiály k distanční výuce v týdnu od 22.3 – 26.3.2021 

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte, jinak vše probereme na online hodině. 

S pozdravem 

Věra Hřebečková 

 

 

 

Dietní stravování 

Dietní stravaD 

Dietní 

Dietní strava je základem úspěšného zhubnutí! Dietní stravování však neznamená, 

že nebudete jíst, ale musíte do svého denního stravovacího režimu zahrnout zdravé 

suroviny ve vyváženém množství. 

 

 

Dietní strava je ve své podstatě zdravá strava bohatá na živiny.  
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Dietní zdravá strava se skládá 

z těchto základních složek: 
 

 

Sacharidy jsou pro lidský organismus základním zdrojem energie. 

V případě nedostatku se objevuje podrážděnost, nervozita, únava a dokonce i 

deprese. 

 

Bílkoviny nejsou jen živiny pro svaly. Jsou dokonce přítomné i v kostech.  

V případě jejich nedostatku dochází k chudokrevnosti, imunitním problémům a 

rozvoji trvalé únavy. 

 

 

Tuky mechanicky a tepelně chrání organismus. 

Tuky jsou také cenným zdrojem vitamínů, protože pomáhají vstřebávat vitamíny A, 

D, E a K a navíc jídlu dodávají chuť! 

 

Nedostatek tuků v dietní stravě projeví rozvojem zánětů a kožních onemocnění a 

celkové oslabení imunitního systému. 

 

 

Mléčné výrobky v dietní stravě jsou zdrojem kvalitních bílkovin, velmi dobře 

využitelných minerálů a především vápníku.  

Podle toho, o jaký typ mléčných výrobků se jedná, jsou dále zdrojem bakterií 

mléčného kvašení a vitamínů skupiny B. 

 

 



 

Zelenina stejně jako ovoce je cenným zdrojem vitamínů, minerálů, enzymů 

a nerozpustné vlákniny. Upravuje pH organismu, protože je zásaditá! Trochu 

zeleniny denně patří do Vašeho jídelníčku, a to klidně v neomezeném množství, 

neboť je energeticky téměř nevýznamná! 

 

 

Ovoce je cenným zdrojem vitamínů, enzymů a rozpustné vlákniny. Denně patří 

do jídelníčku! 

 

 

 

Kvalitní, neslazená čistá voda je základ života.  

Tekutiny udržují stálost vnitřního prostředí, regulují tělesnou teplotu, rozvádějí 

živiny, hormony a enzymy a odvádějí metabolické zplodiny. 

 

 

 

Koření a dochucovací přísady 
 

Do této kategorie patří: zázvor, česnek, skořice, pepř, paprika, nové koření a ostatní 

JEDNODRUHOVÁ KOŘENÍ.  

Dále také můžete používat při přípravě jídel kvalitní octy, mořskou sůl, sójovou 

omáčku, worcester. 

 Úplně se vyhněte remuládám, nekvalitním majonézám a tatarským omáčkám, 

instantním omáčkám a polévkám a nekupujte kořenící směsi s glutamáty! 

 

 


