
Prepočty a gramáže v Tvojom jedálničku 
 

Tvoj bazálny metabolizmus: 1920 kcal 
Tvoj bazálny metabolizmus + práca (štúdium): 2304 kcal 
Tvoj bazálny metabolizmus + práca + šport (5 hod/denne): 5235 kcal 
 
Cieľ: udržať hmotnosť a zlepšiť využitie energie a zlepšiť svalový tonus!!! 
 
Nastavenie trojpomeru makroživín: 15% bielkoviny:65% sacharidy:20% tuky 
 
tabuľka počtu kalórií pre Teba (plavca) na 1 deň (tréningový, 3-fázový): 

kcal/kg 71 kcal/kg = 5235 kcal 
Bielkoviny g/kg (kcal) 2,5 g/kg = (785 kcal) = celkovo 187 g 
Sacharidy g/kg (kcal) 10-11 g/kg = (3402 kcal) = celkovo 810 g 

Tuky g/kg (kcal) 1,5 = (1047 kcal) = celkovo 113 g 
 
5235 kcal v tréningový deň (3-fázový): 

785 kcal bielkoviny:3402 kcal sacharidy:1047 kcal tuky 
    187 g bielkoviny:810 g sacharidy:113 g tuk 
2304 kcal v netréningový deň (nedeľa): 

345 kcal bielkoviny:1498 kcal sacharidy:461 kcal tuky 
83 g bielkoviny:357 g sacharidy:50 g tuky 

 
Rozumný energetický pomer medzi jedlami: raňajky 20%, desiata 10% (môže to byť 
pred- alebo potréningové jedlo), obed 40%, olovrant 10% (môže to byť pred- alebo 
potréningové jedlo), večera 20%, (plus malá 2. večera). 
 
U Teba to takto delené nebude, kvôli špecifickosti Tvojho športového života. 
Budeš sa snažiť zjesť kalórie s ohľadom na tréning, aby Ti nezaťažovalo 
trávenie, aby si bol ľahký na žalúdku a plný energie. Budeš veľa sacharidov 
prijímať zo sacharidových nápojov s ohľadom na aktivitu. U Teba nebudú 
klasické pojmy ako raňajky, obed či večera, ale skôr jedlo 1, 2, 3..., potréningový, 
predtréningový snack, 2. večera a podobne. Taktiež kalórie nebudú rozdelené 
v každom jedle rovnomerne, ale s ohľadom na tréning. Napr. tuky a bielkoviny 
najmä večer, komplexné sacharidy s vlákninou mimo tréningu, sacharidy 
s vyšším GI v okolí tréningu, obedy ľahšie a večere výdatnejšie, aj dve po sebe. 
Raňajky ľahké sacharidovo-bielkovinové. 
 
 
 
 



Poznámky: 
 
Principiálne robíš silovo-rýchlostné plávanie (kratšie trate v závode), avšak tréning 
máš dlhý, skôr vytrvalostný. Tu sú základné pravidlá pre Tvoje jedlá v rámci 
tréningového dňa: 
 
1. 6:00 ľahké raňajky – zjesť 1 g/kg sacharidov s nižším až stredným GI (75 g) 

a 0,15-0,2 g/kg bielkovín (10-15 g), tuky 0,1 g/kg (5 g), plus vypiť 500 ml chladnejšej 
vody (možné pridať 20 g Vitarga alebo maltodextrínu, menej vhodná palatinóza kvôli 
pomalšiemu uvoľňovaniu a džúsy kvôli fruktóze). 

 
2. Počas tréningu 7:00-9:00 – 0,4-1 g sacharidov/kg/hod (30-75 g 

sacharidov/hod) vo forme komerčného športového nápoja (60-150 g/2 hod), môže 
byť aj čaj s rozpusteným Vitargom. Ak Ti vyhovuje, môžeš aj energetickú tyčinku, 
sušienku, sušené ovocie. Ak je teplo a vysoké potenie, tak vhodné dopĺňať minerály 
(sodík, horčík) multiminerálom (hypotonický nápoj s cukrom). Kvôli častosti tréningu 
a šetrenia svalov možné pridať 6 g BCAA (nie je nutné!!!). Pitný režim: 250 ml 
vody/30 min tréningu! 

 
3. Regenerácia 9:15 – 1-1,5 g/kg sacharidov s vysokým GI (75-110 g) a 0,2-0,4 

g/kg bielkovín (15-30 g) (alebo 6-12 g BCAA), plus vypiť 500 ml chladnejšej vody. 
Forma môže byť ako sacharidovo-proteínový nápoj, tyčinka, čokoládové mlieko + 
banán. Doplníme aj minerály, prípadne vitamíny. Pozor na kofeín a alkohol! 

 
4. Desiata (snack) 10:15-10:30 – stredne veľké jedlo: 0,5-1,2 g/kg sacharidov 

(35-90 g), 0,15-0,3 g/kg bielkovín (10-20 g), 0,1-0,2 g/kg tuku (7-15 g). Cca 250-500 
ml vody (čaju) s 20 g Vitargom. 

 
5. Obed 11:30 – ľahší vzhľadom na nadchádzajúci silový tréning. 1,5-2 g/kg 

komplexných sacharidov s nižším až stredným GI (110-150 g), bielkovín 0,4-0,6 
g/kg (30-40 g) a tuku 0,3-0,4 g/kg (20-30 g). Trochu zeleniny. Vypiť cca 500 ml 
tekutín. 

 
6. Počas tréningu 13:00-14:00 – 15 min pred tréningom vypiť 250 ml tekutín (ak 

Ti chýba energia, pridaj 20 g Vitarga). Počas tréningu vypiť podľa potenia ďalších 
asi 250 ml čistej vody bez sacharidov!!! 

 
7. Regenerácia 14:15 - 1-1,5 g/kg sacharidov s vysokým GI (75-110 g) a 0,2-0,4 

g/kg bielkovín (15-30 g) (alebo 6-12 g BCAA), plus vypiť 500 ml chladnejšej vody. 
Forma môže byť ako sacharidovo-proteínový nápoj, tyčinka, čokoládové mlieko + 
banán. Pozor na kofeín a alkohol! 



8. Počas tréningu 16:00-18:00 – 15 min pred tréningom 250-500 ml vody (čaju) 
s prídavkom Vitarga (20 g). Možné (nie nutné!!!) pridať 0,1-0,2 g/kg bielkovín (10-
15 g) (alebo 6 g BCAA). Cez tréning 0,4-1 g sacharidov/kg/hod (30-75 g 
sacharidov/hod) vo forme komerčného športového nápoja (60-150 g/2 hod), môže 
byť aj čaj s rozpusteným Vitargom. Ak Ti vyhovuje, môžeš aj energetickú tyčinku, 
sušienku, sušené ovocie. Ak je teplo a vysoké potenie, tak vhodné dopĺňať minerály 
(sodík, horčík) multiminerálom (hypotonický nápoj s cukrom). Kvôli častosti tréningu 
a šetrenia svalov možné pridať 6 g BCAA. Pitný režim: 250 ml vody/30 min tréningu! 

 
9. Regenerácia 18:15 - 1-1,5 g/kg sacharidov s vysokým GI (75-110 g) a 0,2-0,4 

g/kg bielkovín (15-30 g) (alebo 6-12 g BCAA), plus vypiť 500 ml chladnejšej vody. 
Forma môže byť ako sacharidovo-proteínový nápoj, tyčinka, čokoládové mlieko + 
banán. Doplníme aj minerály, prípadne vitamíny. Pozor na kofeín a alkohol! 

 
10. Večera I 19:15 – najväčšie jedlo dňa. Komplexné polysacharidy s nízkym 

glykemickým indexom 2-2,5 g/kg (150-180 g), bielkoviny 0,7-1 g/kg (50-75 g,), tuky 
0,8-1 g/kg (60-75 g). Tekutiny podľa potreby (cca 250 ml), možné pridať pomalšie 
vstrebateľnú palatinózu 20 g. Veľa zeleniny!!! 

 
11. Večera II 21:00 – malé sacharidovo-bielkovinovo-tukové jedlo. Sacharidy 

0,3-0,5 g/kg (20-35 g), bielkoviny 0,15-0,2 g/kg (10-15 g) a tuky 0,1 g/kg (10 g). 
Vodu už len minimálne, pár dúškov. 

 

Trojfázové tréningové dni 
 
V dňoch s menším množstvom tréningových jednotiek uberieš zo stravy. Ak ráno bude 
voľné, dáš si silnejšie raňajky a logicky nebudeš brať sacharidy počas tréningu (ktorý 
vtedy nemáš). V nedeľu bude Tvoja strava rozdelená klasicky na raňajky, desiata, 
obed, olovrant, večera a druhá večera, bez potreby suplementovať Vitargom 
v priebehu dňa a bez regeneračných jedál (nápojov). 
 
Hydratácia všeobecne: Ráno na lačno cca 300 ml vlažnej vody (ideálne vyžmýkať 
citrón), ak tréning, tak 250-500 ml 1-2 hod pred tréningom, ďalších 250-500 ml 30 min 
pred tréningom. 200-250 ml každých 30 min intenzívneho tréningu. Ak sa potíš, pridaj 
minerály (Na, Mg, K – zastúpené v iónových nápojoch). Inak denne okolo 2,5-4 l vody 
(cca 0,5-0,8 l/15 kg hmotnosti), ak sa potíš, aj 5 l. Pri každej strate 1 kg/deň vody 
potením, dýchaním a močením, doplniť cca 1,5 l. Ráno sa zvážiš a po tréningoch tiež 
a doplníš chýbajúcu vodu! Medzi jedlami piješ podľa potreby, moč musí ostať bez 
zápachu a čírej farby!!! 
 
 



Varianty jedla, pitia a suplementácie na raňajky (vyber jednu): 
Sacharidy 1 g/kg s nižším až stredným GI (75 g) a 0,2 g/kg bielkovín (15 g), tuky 0,1 
g/kg (5 g), plus vypiť 500 ml chladnejšej vody (možné pridať 20 g Vitarga alebo 
maltodextrínu, menej vhodná palatinóza kvôli pomalšiemu uvoľňovaniu a džúsy kvôli 
fruktóze). Pri každom variante je buď ovocie alebo džús (môžeš si vybrať)! 
1. Slatinský chlieb 100% celozrnný 100 g (2 krajce), maslo 10 g, šunka kuracia Dulano 

96% 30 g (4 plátky), eidam plátky 20% t.v.s. 25 g (2 plátky), 100-150 g mix zeleniny 
(rajčina, uhorka, šalát, reďkovka), ovocie (banán 200 g) 

2. Pohánkové (alebo ovsené, pšenové) vločky 50 g zmiešať s 50 g odtučneného 
tvarohu a zaliať teplým mliekom (300 ml, 0,5%), urobiť kašu. Pridať 100 g zmesi 
bobuľovitého ovocia (alebo 20 g džemu alebo 20 g medu), ochutiť lyžičkou škorice 
alebo kakaa. Pomaranč (150 g) alebo broskyňa (100 g) alebo menší banán (80 g) 

3. Smoothie (zmiešaj mixérom 200 ml 0,5% mlieka, 50 g netučného natur tvarohu, 1 
ks nektárinka 150 g a 50 g ovocia záhradnej zmesi, pridaj čajovú lyžičku kakaa 
alebo škorice). Nechaj vo vode napučať 70 g pohánkových (ovsených...) vločiek a 
zlej zbytok vody a zalej ich pripraveným smoothie 

4. Chlieb celozrnný slatinský 100% 100 (2 krajce) g, potri 30 g syrom Lúčina light, 
oblož bohato 30 g morčacej/kuracej prsnej šunky (4 plátky) (napr. Dulano). Nakrájaj 
50 g mozzarelly light, pridaj 100 g zeleniny (rajčina, reďkvička, uhorka, šalát 
listový...), jablko zelené (100 g), pomarančový džús 250 ml 

5. 50 g ovsené (pohánkové) vločky bez pridaného tuku a cukru, grécky jogurt Milko 
natural netučný 140 g, 50 g netučného natural tvarohu, 2 lyžice (12 g) domáceho 
džemu a 10 g natural mandlí, banán 100 g (menší kus) 

6. 50 g celozrnný slatinský chlieb, potrieť cca 50 g sójovej pomazánky AlfaBio (rôzne 
príchute), 150 g zeleniny mix čerstvej, ovocné acidko 0,1% tuku (330 g, malé 
balenie) 

7. 4 plátky (40 g) ryžových pufovaných Racio chlebíkov (alebo 2 krajce chleba, alebo 
100 g žemľa, toast, bagetka), cottage cheese light Pilos 200 g (balenie), 150 g 
zelenina, banán veľký 200 g 

8. 3 ks (300 g) pohánkové (rôzna múka) palacinky (lievance, vafle...) potrieť 50 g 
mäkkým netučným tvarohom + kakao + škorica + 50 g lesné ovocie mrazené 
(čerstvé) (možné vymeniť za domáci džem), posypať 10 g kokosu (alebo 10 g 
rôznych nesolených orechov) 

9. Mliečna ryža natural 200 g (kelímok), ochutiť kakaom, čokoládou horkou, alebo 
škoricou. (alebo pripraviť: 100 g ryže uvariť v 200 ml mlieku 0,5%, ochutiť škoricou 
a kakaom), 10 g orieškov, banán 200 g (alebo broskyňa 250 g) 

10. Emco ovsená kaša ochutená 65 g v horúcej vode + 100 g tvaroh netučný + 1 
nastrúhaj banán (200 g) a škorica a 10 g mandle. 

11. Chia puding s ovocím: Večer si do kokosového (mandľového) mlieka (200 ml) 
alebo gréckeho jogurtu (140 g) pridaj 50 g vločiek, polievkovú lyžicu (6 g) light 
džemu a 5 g chia semienok. Zamiešaj a nechaj odstáť do rána. Pridaj 100 g malý 
banán (alebo 10 ks piškót), 10 g orechy natural 



12. 100 g cottage cheese, 3 celozrnné knäckebroty (alebo 3 racio chlebíky, alebo 
100 g bageta či žemľa biela) + 4 plátky chudej šunky (30 g), 4 plátky nízkotučného 
syra (30 g), 100 g mix zeleniny 

13. 50 g zmes muesli ovocné nepražené (alebo kukuričné lupienky), 140 g biely 
jogurt netučný (grécky) alebo mlieko 0,5% (300 ml), pridaj 10 g zmesi orechov 
a semiačok a prípadne 30 g bobuľovitého ovocia, malý kus ovocia (100 g) 

14. 100 g žemľa (muffin, bageta, biely toast, vafle), 10 g maslo, 25 g džem (alebo 
med, alebo 15 g arašidové maslo) 

15. 330 g ochutené 1% Acidko, zalej ním vločky alebo kukuričné lupienky 50 g, 200 
ml jablkový džús 

 
Varianty jedla, pitia a suplementácie počas plaveckého tréningu (vyber jednu): 
15-30 min pred tréningom 20 g Vitargo v 250 ml vody (chladný čaj). 0,4 g 
sacharidov/kg/hod (30 g sacharidov/hod) vo forme komerčného športového nápoja 
(teda 60 g/2 hod), môže byť aj čaj s rozpusteným Vitargom. 
1. 30 g sacharidov Vitargo za každú hodinu tréningu (dokopy teda 60 g/2 hod) 

rozpustený vo vode (viď príloha suplementy) 
2. 30 g zmes pomalých a rýchlych cukrov (glukóza:fruktóza = 2:1 = 20 g:10 g) za každú 

hodinu tréningu (dokopy teda 60 g/2 hod) rozpustená vo vode 
3. 30 g zmes pomalých a rýchlych cukrov (škrob a glukóza) za každú hodinu tréningu 

(dokopy teda 60 g/2 hod) rozpustená vo vode. Napr. QNT Full Energy (viď príloha 
suplementy) 

4. 30 g zmes vitargo:maltodextrín = 1:1 za každú hodinu tréningu (dokopy teda 60 g/2 
hod) rozpustená vo vode (viď príloha suplementy) 

5. 30 g sacharidov ako hypotonický alebo izotonický iónový drink (4-8% sacharidov na 
100 ml, teda 4-8 g/100 ml) s prídavkom minerálov (najmä sodík a horčík) za každú 
hodinu tréningu (dokopy teda 60 g/2 hod). Napr. Olimp Iso plus, Olimp Iso plus 
nápoj, Weider Iso energy...(viď príloha suplementy) 

6. Sacharidová energetická tyčinka s obsahom 30 g sacharidov (minimum tuku, trochu 
proteínov, max 10 g) za každú hodinu tréningu (dokopy teda 60 g/2 hod). Napr. 
Nutrend Power Bar, Kompava 3Energy Bar, GO Energy Bar...(viď príloha 
suplementy) 

7. Športový sacharidový gél s obsahom 30 g sacharidov za každú hodinu tréningu 
(dokopy teda 60 g/2 hod). Napr. Weider Energy Boost Gel, Weider Energy Up Gel, 
Nutrend Carbo Snack...(viď príloha suplementy) 

8. Sušené ovocie s obsahom 30 g sacharidov za každú hodinu tréningu (dokopy teda 
60 g/2 hod). Napr. marhule (45 g), hrozienka (40 g), brusnice (40 g), figy (45 g), 
ďatle (35 g), ananás (60 g), goji (45 g)... 

9. Čerstvé ovocie s obsahom 30 g sacharidov za každú hodinu tréningu (dokopy teda 
60 g/2 hod). Napr. banán (150 g), pomaranč (300 g), ďatle (75 g)... 



10. Nekyslé džúsy bez vlákniny alebo presnidávky (detské ovocné výživy) 
s obsahom 30 g sacharidov za každú hodinu tréningu (dokopy teda 60 g/2 hod). 
Napr. jablkový (300 ml) hroznový (250 ml), pomarančový džús (300 ml), jablkové 
pyré (150 g)... 

11. Gumové medvedíky s obsahom 30 g sacharidov (cca 40 g) za každú hodinu 
tréningu (dokopy teda 60 g/2 hod) 

12. Detské piškóty s obsahom 30 g sacharidov (cca 40 g, 20 kusov) za každú 
hodinu tréningu (dokopy teda 60 g/2 hod) 

 
Varianty jedla, pitia a suplementácie počas silového tréningu: 
15 min pred tréningom vypiť 250 ml tekutín (ak Ti chýba energia, pridaj 20 g Vitarga). 
Počas tréningu vypiť podľa potenia ďalších asi 250 ml čistej vody bez sacharidov 
(alebo pridaj 6 g tekutých BCAA na ochranu svalstva)!!!  
 
Varianty jedla, pitia a suplementácie po tréningu (regenerácia) (vyber jednu): 
1 g/kg sacharidov s vysokým GI (75 g) a 0,4 g/kg bielkovín (30 g) (alebo 6-12 g BCAA), 
plus vypiť 500 ml chladnejšej vody. Forma môže byť ako sacharidovo-proteínový 
nápoj, tyčinka, čokoládové mlieko + banán. Doplníme aj minerály, prípadne vitamíny. 
Pozor, nie kofeín a alkohol!!! 
1. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme sacharidovo-

proteínového srvátkového nápoja (gainer) v 500 ml vody. Napr. 2 dávky (100 g) 
Weider Victory Total Recovery (viď príloha suplementy) 

2. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme sacharidovo-proteínovej 
tyčinky + 150 g banán + 500 ml vody. Napr. Weider double Pro a banán alebo iné 
tyčinky s daným kalorickým pomerom (viď príloha suplementy) 

3. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme čokoládového mlieka 
(300 ml) + banán (200 g)+ 500 ml vody 

4. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme 75-85% srvátkového 
proteínového nápoja v 500 ml vody+ banán alebo hrozienka. Napr. Koliba WPC 80 
alebo (40 g) + zrelý banán (400 g) alebo mix ovocia (400 g) podľa priložených 
kalorických tabuliek. Alebo 100% Whey Protein ScitecNutrition (alebo 100% Whey 
Protein Nutrend, alebo Impact Whey Protein MyProtein) (40 g) (viď príloha 
suplementy) + ovocie (cca 150-200 g) 

5. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme 75-85% srvátkového 
proteínového nápoja (40 g) v 500 ml vody + pomarančový džús (300 ml) + banán 
(200 g) 

6. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme 75-85% srvátkového 
proteínového nápoja (40 g) v 500 ml vody + gumené medvedíky (80 g) 

7. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme 75-85% srvátkového 
proteínového nápoja (40 g)v 500 ml vody + biela žemľa (bagetka) (100 g) s džemom 
(25 g) + 500 ml vody 



8. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme kukuričných lupienkov 
(50 g) s mliekom (200 ml) + 75-85% srvátkového proteínového nápoja (25 g) + 
pomarančový džús (250 ml) (alebo banán 100 g) + 500 ml vody 

9. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme cereálnej tyčinky (30-40 
g), natural gréckeho jogurtu (150 g), banánu (200 g) a 75-85% srvátkového 
proteínového nápoja (25 g) v 500 ml vody 

10. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme nízkotučného acidka 
ochuteného (330 g), banánu (150 g) a 75-85% srvátkového proteínového nápoja 
(30 g) v 500 ml vody 

11. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme 75-85% srvátkového 
proteínového nápoja (40 g) v 500 ml vody + piškóty (60 g, 30 kusov) s džemom (30 
g) 

12. 75 g rýchlych (vysoký GI) cukrov a 30 g bielkovín vo forme 75-85% srvátkového 
proteínového nápoja (40 g) v 500 ml vody + muffin s príchuťou (120 g) 

 
Varianty jedla, pitia a suplementácie pre snack (desiata, olovrant) (vyber jednu): 
Stredne veľké jedlo: 0,5 g/kg sacharidov (35 g), 0,15 g/kg bielkovín (10 g), 0,2 g/kg 
tuku (15 g). Cca 250-500 ml vody (čaju) s 20 g Vitargom (podľa potreby). 
1. Žemľa celozrnná (alebo chlieb, toast, bageta) kus 50 g, potri 10 g maslom, šunka 

chudá 2 plátky (20 g), syr do 20% t.v.s 2 plátky (25 g), zelenina mix 100 g, 20 g 
zmes nesolených nepražených orechov 

2. Pečivo celozrnné, rôzny druh (50 g), cottage syr 200 g (1 balenie) 
3. Toast celozrnný (50 g ) s džemom 10 g a 10 g (lyžica) arašidového (alebo 

mandľového, kešu) masla 
4. Muffin plnený s džemom alebo čokoládou, alebo ovocím 50 g, 200 ml ovocný džús 
5. Pečené fazule v paradajkovej omáčke a celozrnné pečivo (kus, 50 g) 
6. Proteínovo-sacharidová tyčinka 1 kus (napr. ak MaxSport Protein, viď príloha 

suplementy) 
7. Zeleninový šalát mix 200 g s bielym jogurtom (150 g) s kúskami mozzarely light (62 

g, polovica balenia), pokvapkaj lyžičkou panenského olivového oleja (4 g) 1 kus (30 
g) krekrov (toast, celozrnný rožok) 1 kus ovocia (banán, broskyňa alebo pomaranč) 
200 g alebo džús 250 ml 

8. Zeleninový šalát mix 200 g s tuniakom vo vlastnej šťave 80 g (malé balenie) s 5 g 
semiačok (chia, sezam, ľan, tekvica...), pokvapkaj lyžičkou panenského olivového 
oleja (4 g), 50 g ľubovoľného celozrnného pečiva 

9. Tvaroh nízkotučný 100 g, ovocie mix sušené 50 g, (alebo čerstvé 100-200 g), mix 
orechy (20 g) 

10. Smoothie z 0,5% mlieka (300 ml), nízkotučného tvarohu (50 g), ovocia 150 g 
11. Biely jogurt (gazdovský, grécky) (200 g) s rôznym ovocím (200 g) a kakaom, 

škoricou 

 



Varianty jedla, pitia a suplementácie pre obed (vyber jednu): 
Ľahší vzhľadom na nadchádzajúci silový tréning. 1,5 g/kg komplexných sacharidov so 
stredným GI (110 g), bielkovín 0,4 g/kg (30 g) a tuku 0,3 g/kg (20 g). Trochu zeleniny. 
Ak je chuť, tak pripravuj si ľahké polievky zeleninové, alebo vývary (250-330 ml/porcia). 
Vypiť cca 500 ml tekutín. 
1. 150 g kuracie prsia bez kože dusené (na prírodno), okoreniť podľa chuti, 200 g 

varenej bielej ryže, 100 g zelenina mix s 1 čaj. lyžičkou panenského olivového oleja, 
200-300 g ovocia, alebo 300 ml džús 

2. 150 g netučného hovädzieho steaku (roštenky) na grile, 200 g varenej bielej 
(jazmínovej, basmati) ryže, 100 g grilovanej (alebo čerstvej) zeleniny (fazuľové 
lúsky, cuketa, paradajka, huby), malý muffin (50 g) s 200 g ovocia (alebo 250 ml 
ovocný džús) 

3. 130 g steak z tuniaka grilovaný, 250 g varenej quinoy (alebo pšeno, pohánka), 
čerstvá zelenina 100 g s lyžičkou extra panenského olivového oleja (4 g). 250 ml 
pomarančového (ananásového, mangového...) džúsu, 200 g čerstvého ovocia 
(alebo 50 g sušeného), 10 g mix natural orechov 

4. Celozrnné cestoviny 200 g uvarené al dente, 150 g kuracie prsia na kúsky 
restované, zaliate paradajkovým pretlakom s čerstvých rajčín (70 g), okoreniť 
bylinkami (bazalka, oregano...), 20 g nastrúhať eidam do 30% t.v.s, 100 g dusenej 
zeleniny, malý kus ovocia 100 g 

5. 150 g pečené bravčové chudé mäso na minime tuku, 100 g uvarenej červenej 
(čiernej) šošovice, 200 g vareného pšena (quinoa, pohánka), 100 g zeleninový 
tanier, 1 lyžica panenského olivového oleja (4 g). 1 kus ovocia 200 g (pomaranč...) 

6. 200 g varenej bielej ryže so 150 g kuracích pŕs ako rizoto so 100 g dusenou 
zeleninou (mrkva, brokolica), postrúhaj 20 g netučného syra, napr. Kleopatra, 
Boryna, eidam (20-30% t.v.s.). Pokvapkaj 5 g olivového oleja. 200 g nektárinka 
(broskyňa) a 20 g orechov zmes natural 

7. 150 g aljašskej tresky na masle (cca 20 g), 200 g varené (alebo pečené v šupke) 
zemiaky, 100 g mix grilovanej (alebo 150 g čerstvej) zeleniny. Dezert štrúdľa 100 g 
jablková s orechmi 

8. 150 steak z lososa bez kože na masle (10 g) a citróne a bylinkách, 200 g varené 
zemiaky (alebo kaša), 100 g zelenina + 1 lyžička olivový extra panenský olej (4 g), 
150 g koláča (ovocná bublanina. Bábovka, štrúdľa...) 

9. 150 g restovaných morčacích pŕs, 200 g varenej celozrnnej pohánky (pečené 
zemiaky, ryža hnedá natural), 100 g čerstvá zelenina, 100 g tvarohový koláč 
s ovocím a čokoládou (muffin, vafle...), 20 g mix orechov, 200 ml džúsu 

10. 200 g varených celozrnných cestovín + 80 g tuniak vo vlastnej šťave + 70 g 
paradajkovej šťavy, postrúhať syr 25 g eidam nízkotučný, 10 ks zelené olivy, 5 g 
ľanové semiačka. 200 g zelené jablko 

11. 150 kuracích pŕs ako soté s 150 g restovanou zeleninou, 200 g varenej 
jazmínovej ryže, 100 g zeleninový šalát čerstvý, ako dezert ovocný jogurt 150 g, 200 
g (banán...) 



12. 150 g grilované kuracie stehno, 200 g ryža natural hnedá varená, 100 g 
zeleninový šalát s lyžičkou olivového oleja (4 g). 1 kus ovocie (200 g) a 250 ml džúsu 

13. 150 g pečený pstruh na masle, citróne a cesnaku, 120 g celozrnný (2 ks) wrap 
(tortila) naplnený zmesou fazuľa, paradajka, 100 g zeleninový šalát, koláčik 
s bobuľovitým ovocím (150 g) 

14. Sandwich celozrnný 120 g (chlieb, toast, tmavá bageta...), 50 g chudá šunka, 
25 g plátkový syr do 30% t.v.s., 100 g zelenina, 200 g ovocie 

15. 120 g Wrap (tortila) plnené kuracím mäsom s fazuľou (150 g), jogurtovo-olivový 
alebo paradajkový (pesto) dressing, 100 g listovej zeleniny, 200 g ovocie (250 ml 
džús) 

16. Chili con carne 150 g (mleté mäso, paradajky, fazuľa, paprika...), 200 g varená 
ryža, 150 g ovocie (alebo 250 ml džús) 

17. Varené (pečené) červené fazule 150 g s vajíčkom na tvrdo (120 g, 2 kusy) 
a celozrnným chlebom 100 g (2 krajce), 150-250 g ovocie (alebo 200-300 ml džúsu) 

 
Varianty jedla, pitia a suplementácie pre večeru I (vyber jednu): 
Najväčšie jedlo dňa. Komplexné polysacharidy s nízkym až stredným glykemickým 
indexom 2 g/kg (150 g), bielkoviny 0,7 g/kg (50 g,), tuky 0,8 g/kg (60 g). Tekutiny podľa 
potreby (cca 250 ml), možné pridať pomalšie vstrebateľnú palatinózu 20 g. Veľa 
zeleniny, ako dezert ovocie, sušienky, koláčik či zmrzlina!!! Ak je chuť, tak si pripravuj 
polievky na báze rajčín, strukovín (fazuľa, šošovica, hrach...), ak ťa z nich nenadúva. 
1. 200 g aljašskej tresky filety na masle a citróne, pečené zemiaky batáty (250 g), 150 

g fazuľových strukov (luskov) na pare, 200-250 g dusenej (čerstvej) zeleniny, 
ovsené sušienky 60 g balenie, džús 300 ml 

2. Celozrnná pizza (600 g), obložiť kuracou šunkou 95% mäsa, mozzarelou light a 
bohato 200-250 g zeleninou, ovocný džús 200 ml 

3. 200 g grilovaných kuracích stehien bez kosti a kože, 250 g varenej hnedej natural 
ryže, 200-250 g zelenina dusená (čerstvá), 5 g olivový olej, acidko ovocné (450 g) 
s 1% tuku, malý kus (100 g) ovocia (alebo 10 ks piškót, muesli keksov) 

4. 200 g grilované kuracie (morčacie) prsia, 250 g varené celozrnné cestoviny, 200-
250 g dusená zelenina, 1 lyžička panenského olivového oleja (5 g), 200 g banán 

5. Omeleta z 3 vajec (180 g) a 50 g šunky chudej kuracej a 25 g syra do 30% t.v.s. na 
cibuľke a hubách bez veľa tuku, 150 g (3-4 krajce) celozrnný chlieb, 200-250 g 
čerstvej zeleniny. Dezert mliečna ryža 200 g s príchuťou (kelímok), 200 g ovocie 
(alebo 250 ml džús) 

6. 200-250 g zeleninový šalát s 200 g restovanými kuracími kúskami, 5 g chia (ľanové, 
slnečnicové) semienka, 1 lyžička olivový panenský olej, jogurtový dresing s 
bylinkami 30 g, 150 g celozrnná bageta (alebo iné pečivo), 50 g celozrnných krekrov 
či sušienok 



7. 180 g tuniak vo v.š. (1 konzerva), 200 g pita chlieb celozrnný (wrap, tortila), 200-
250 g čerstvá zelenina mix + 1 lyžička panenského olivového oleja (4 g), 300 ml 
džús 

8. 200 g grilovaných kuracích stehien bez kosti a kože, zemiaky 250 g varené (pečené) 
v šupke, 200-250 g zelenina čerstvá s 1 lyžičkou olivového panenského oleja (4 g), 
100 g ovocno-smotanovej zmrzliny 

9. Zeleninové lečo z 300 g zeleniny (paradajka, paprika, cibuľa) a 4 vajec (240 g), 250 
g zemiaky, Milko grécky jogurt 140 g netučný s bobuľovitým ovocím (50 g) alebo 
džemom (25 g), 200 g ovocia 

10. 200 g grilované kuracie prsia, 200-250 g dusená zelenina, 1 lyžička panenského 
olivového oleja (4 g), 150 g biely jogurt tuk max. 3,5% s ovocím 

11. Quinoa šalát. Uvar quinou (200 g) a nechaj vychladnúť. Primiešaj 125 g 
mozzarely light, 50 g chudej šunky napr. Dulano kuracia (morčacia), 50 g tvrdého 
syra, nakrájaj zeleninu 200-250 g podľa chuti (rajčina, uhorka, reďkovka, paprika, 
šalát), 20 g tmavých olív a pokvapkaj lyžičkou olivového oleja (4 g). Osoľ, okoreň 
bylinkami. Ovocno-tvarohový koláč (200 g), 200 ml džús 

12. Omeleta zo 4 vajec a 50 g šunky chudej kuracej na cibuľke a hubách bez veľa 
tuku, 200 varených zemiakov (100 g celozrnný chlieb), 200-250 g čerstvej zeleniny, 
mix ovocný šalát 200-250 g 

13. 250 g celozrnné cestoviny s paradajkovou omáčkou (alebo paradajkové, 
bazalkové pesto) a mletým bravčovým mäsom (200 g), syrom 50 g, 200-250 g 
zelenina, 200 g ovocie 

14. Červené fazule v chilli omáčke 200 g, 100 g tofu, 200 g natural varená ryža, 200 
g zelenina, huby, brokolica, 200 ml džús (150 g ovocie) 

15. Hustý strukovinový prípravok 250 g s 2-3 vajcami na tvrdo a 100 g celozrnného 
chleba (bagetky), 200-250 g zeleniny, dezert štrúdľa 200 g (alebo iný nekrémový 
koláč) 

Varianty jedla, pitia a suplementácie pre večeru II (vyber jednu): 
Malé sacharidovo-bielkovinovo-tukové jedlo. Sacharidy 0,3 g/kg (20 g), bielkoviny 0,15 
g/kg (10 g) a tuky 0,1 g/kg (10 g). Vodu už len minimálne, pár dúškov. 
1. 50 g odtučnený tvaroh zmiešaj s 1 lyžičkou (5 g) mandľového masla, natri na 20 g 

(2 ks) celozrnný kreker (chlieb, malý krajec) 
2. 140 g grécky jogurt milko netučný, ochuť kakaom alebo škoricou, pridaj 10 g zmesi 

orechov natural a 50 g bobuľovitého ovocia 
3. Cottage syr light 100 g + 10 g orechy natural rôzne druhy, 30 g celozrnný chlieb (1 

krajec) 
4. 20 g kuracej šunky Dulano (2 plátky) a 20 g syra do 30% tuku v.s. (2 plátky), malá 

bagetka (rožok) celozrnná 30 g 
5. Orechy zmes natural 20 g + chrumkanie zeleniny 
6. 20 g mandľového (kešu) masla natri na 30 g celozrnného pečiva (chleba) 
7. 60 g light mozzarela + rajčina, 30 g celozrnného pečiva 



8. Proteínovo-sacharidová tyčinka max 40 g, aspoň 25% proteínov 
9. Šmakoun (náhrada mäsa z bielkov) 100 g (rôzne príchute – na sladko, ako mäso...) 

alebo Eggcheese (vajcový syr napr. z Tesca) 
10. Miska strukovej polievky (250-330 ml) 
11. Sušienky celozrnné 30 g a jogurt 150 g 
12. Čokoládové (alebo ovocná príchuť) mlieko 200 ml 
13. 200 ml mlieko 0,5-1,5% a 30 g sušienok celozrnných 
14. Celozrnný toast (30 g) a arašidové maslo (20 g) 
15. Bobuľovité ovocie (30 g) a jogurt 150 g (tvaroh, 50 g) 
16. Mlieko 200 ml a piškóty 10 ks 
17. Horká čokoláda 70-90% 25 g 


