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DIETA REDUKČNÍ 
 

Informace pro pacienty s nadváhou srpen 2022 
 

Zásady redukční diety 

Strava 5-6x denně v menších porcích. Vhodnější je jídla servírovat na malý talířek. Vše odvažovat.  

Nesmažit a nezahušťovat jídla! Při pocitu hladu se dojídat mezi jídly jen zeleninou. 
 

Maso 
kuřecí, krůtí, králík, hovězí, zvěřina, vepřové libové (bez viditelného tuku - kýta, panenka), 
ryby 2 - 3x týdně - rybí filé, štika, pstruh, netučný kapr 
NE ryby smažené, v oleji a majonéze 

Uzeniny šunka drůbeží, vepřová, debrecínka vše s obsahem 95 % masa 

Vejce 2-3 ks / za týden (1 kus váží 50 g) 

Tuky 

volně nekonzumovat – nemazat na pečivo, nemastit přílohy! 
na přípravu zeleninových salátů – 10 g / den (olivový, řepkový, slunečnicový olej) 
jinak pokrmy připravovat na pečícím papíru, v alobalu nebo pečícím sáčku, v horkovzdušném 
hrnci, teflonové pánvi 

Mléko a mléčné 
výrobky 

mléko, kefír, podmáslí vše do 1,5 % T, tvaroh do 1,5 % T, jogurty do 3 % T,   
sýry tvrdé a termizované do 30 % t.v.s. - Lučina light (tvarohová, krémová), Eidam, 
Cottage, Syrečky, Stříbrňák, Hermelín figura, Camembert linea, Mozzarella light. 

Pečivo celozrnné druhy, chléb, dalamánek, knäckebrot – jen  povolené množství - ODVÁŽIT! 

Přílohy 
všechny druhy v povoleném množství – ODVÁŽIT!  
NE – smažené hranolky, bramboráky, bramborový salát s majonézou 

Luštěniny čočka, sója, hrách, fazole, cizrna, pohanka... 1 - 2x týdně v povoleném množství – ODVÁŽIT! 

Ovoce 
1-2 ks / den, pozor na příliš sladké druhy – banány, hroznové víno, švestky, hrušky 
Ořechy  1 - 2 ks  (vlašské ořechy, mandle)    
NE - sušené ovoce, džem, med,  kompot, džus, smoothie 

Zelenina 
ke každému hlavnímu jídlu zařadit 150 - 200 g – zeleninové saláty, sterilizovaná, pečená 
nebo dušená zelenina 

Sladkosti 

příležitostně 

1 pl. celozrnné sušenky, nebo müsli tyčinka bez polevy, ovocný tvaroh, méně sladký pudink 
 

Při potřebě lze doslazovat Erythritolem, čekankovým sirupem nebo Stévií. 

Pitný režim 
2 - 2,5 l / den neslazené nápoje – voda, voda s citrónem, neslazené minerální voda, 
neslazené čaje. Pozor na ALKOHOL!  
Příležitostně pouze vinný střik (suché víno 2 dcl) nebo neochucené nealkoholické pivo. 

 

Důležitá je také pohybová aktivita – svižná chůze, kolo, rotoped, plavání (30 - 40 minut/den), neboť bez 
pohybové aktivity zhubnete velmi obtížně a úbytek na váze bude na úkor svalové hmoty. 

Doporučuje se váhový úbytek  0,5 – 1 kg týdně.  

NEVHODNÉ POTRAVINY 

Tučná masa, husa, kachna, uzená či nakládaná masa, zvěřina, smažená jídla, konzervy, sardinky v oleji, kaviár, 
vnitřnosti, očka, tučné uzeniny. Sádlo, slanina, škvarky, lůj, ztužené a přepálené tuky. 
Tučné sýry, tučné mléčné výrobky, smetana, zakysaná smetana, tatarka, majonéza. 
Bonbony, čokolády, sušenky, linecké nebo listové pečivo, smažené moučníky, moučníky se šlehačkou 
nebo tučnými krémy, dochucovadla jako je BBQ omáčky, kečup, alkoholické nápoje, slazené minerální vody. 
 

Vhodné je využít bezplatnou odbornou konzultaci v ambulanci nutričních terapeutů, kteří Vám sestaví 
přesně jídelníček podle Vašich potřeb a budou průběžně dohlížet, zda je režim správně nastavený.  
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