
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tento seznam můžete použít v případě, že budete chtít nahradit některé potraviny z vašich jídelníčků. Nejlepšího výsledku 
však dosáhnete, když budete stávající potraviny nahrazovat co možná nejméně. Pokud budete často volit alternativu z 
tohoto seznamu náhradních potravin, nebudou poměry složení v rámci denních menu (sacharidy, bílkoviny a tuky) tak 
přesné, což může negativním způsobem ovlivnit výsledek. Jakýkoli produkt ze seznamu potravin může být nahrazen 
alternativou ze stejné skupiny pod stejným číslem, kde najdete přibližně ekvivalentní potraviny. V důsledku toho obvykle 
nepřekračujete doporučený přísun energie a snadněji tak dosáhnete výsledků. Za každou skupinou a produktem je uvedeno 
množství kcal na 100 gramů syrového / nezpracovaného produktu, pokud však není za produktem uvedeno vařený, nebo 
jinak zpracovaný. Sledováním hodnoty kcal získáte povědomí o správném způsobu stravování. V některých případech 
můžete nahradit produkt ze skupiny s vysokou kcal hodnotou dvojnásobným množstvím produktu ze skupiny s nižším 
číslem. Například mléčný výrobek ze skupiny 3 nebo 4 může být nahrazen dvojitým množstvím některého výrobku ze 
skupiny 1. Pozor: Snažte se vždy dojít přibližně ke stejnému množství kcal.  
  

Seznam náhradních potravin 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýže, těstoviny a quinoa 
 
Z této skupiny mohou být všechny varianty vybrány jako náhradní, 
upřednostněte celozrnné těstoviny a celozrnnou rýži. 
Vařenou rýži nebo těstoviny nahradťe eventuálně 1,5 x množstvím vařených 
brambor. Poznámka: Po přípravě zvážíme. 

 

Brambory 
 

Jednou až dvakrát týdně mohou být brambory nahrazeny celozrnnou rýží, nebo 
celozrnnými těstovinami. Pokud nahradíte brambory za rýži, nebo za těstoviny 
(připravený produkt), připravte 2/3 z původního množství brambor. Zvažte také 
možnost různých způsobů přípravy brambor: šťouchané brambory, bramborové 
pyré, brambory uvařené ve slupce, opékačky, americké brambory. 

 

Zelenina 
 

Všechny druhy zeleniny, které uvádíme v tomto programu, a které jsou 
k sehnání na trhu, mohou být vzájemně nahrazeny. S výjimkou typů à 
la crème, například špenátu a pórku. Luštěniny jsou bohatší na kalorie 
a proto je méně vhodné nahrazovat jimi zeleninu. 

 

Ovoce 
 

Ovoce lze nahradit a to s výjimkou banánů, fíků, hroznů a manga. 
Snažte se omezit výběr sušeného ovoce a ovoce naloženého ve sladké 
šťávě. Při nahrazování ovoce si všímejte velikosti plodů. Nahrazujte 
například kiwi mandarinkou, pomeranč hruškou nebo banán dvěma 
kusy kiwi.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typy pečiva na porce 

Skupina 1 (do 100 kcal) 
 
• 1 Tmavý, nebo celozrnný chléb 35g 87 kcal 
• 2 Sušenky à 10g 39 kcal/ 20g 78 kcal 
• 2 Knäckebröt 10g 39 kcal/ 20g 78 kcal 
• 1 Krajíc žitného chleba 50g 96 kcal 
• ½ Plátku chléb Bonavita trvanlivý 45g 96 kcal 
• 1 Plátek špaldového chleba 35g 87,5 kcal  

Skupina 2 (100 až 150 kcal) 
 
• 1,5 Krajíce tmavého, nebo celozrnného chleba 52,5g 125 kcal 
• 1 Krajíc müsli chleba à 35g 103 kcal 
• 1 Krajíc ořechového chleba à 35g 103 kcal 
• 3 Sušenky à 30g 117 kcal 
• 3 Knäckebröt 30g 117 kcal 
• 1 Plátek chléb Bonavita trvanlivý 62g 134 kcal 
 
 Skupina 3 (150 až +/- 200 kcal) 
 
• 1 Křupavé pečivo/pistolet à 70g 205 kcal 
• 1 Pečivo s müsli à 60g 174 kcal 
• 2 Krajíce müsli chleba à 70 g 206 kcal 
• 2 Krajíce ořechového chleba à 70g 206 kcal 
• 2 Krajíce ořechového chleba à 70g 166 kcal 
• 2 Krajíc špaldového chleba 70g 175 kcal 

Mléčné výrobky na 100 ml 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupina 2 (40-60 kcal) 
 
• Bulharský jogurt 53 kcal 
• Bílý jogurt Hollandia 3,5% tuku 57kcal 
• Řecký jogurt 0% tuku zn Milko 57kcal 
• Polotučné mléko 49 kcal 
• Polotučný jogurt 51 
• Přírodní sojový jogurt 54 kcal 
• Rýžové mléko 48kcal 
 
Skupina 2 (40-60 kcal) 
 
• Biogarde (halfvol) 51 kcal 
• Bulgaarse yoghurt 53 kcal 
• Bílý jogurt Hollandia 3,5% tuku 57kcal 
• Řecký jogurt 0% tuku zn Milko 57kcal 
• Polotučné mléko 49 kcal 
• Yoghurt halfvol 51 
• Přírodní sojový jogurt 54 kcal 
• Rýžové mléko 48kcal 

Skupina 3 (60-80 kcal) 
 
• Biologické mléko, 63 kcal 
• Kozí mléko, 68 kcal 
• Nízkotučný tvaroh 64 kcal 
• Skyr, různé příchutě 77 kcal 
• Skyr, přírodní 65 kcal 
• Sojový jogurt/mléko, příchuť 74 kcal 
 

*Poznámka 
 
Pokud nemáte v oblibě mléčné výrobky v kombinaci s cereáliemi, nahraďte tuto 
snídani 1 krajícem tmavého, nebo celozrnného chleba s margarínem s nízkým 
obsahem tuku, 1 plátkem libového masa nebo 30% sýra a 1 sklenkou polotučného 
mléka, nízkotučného mléčného nápoje bez přidaného cukru, nebo podmáslí. 

Upřednostněte celozrnné pečivo, které obsahuje více vlákniny. 
Výhodou je pomalejší nárůst hladiny glukózy v krvi a déle trvající pocit 
nasycenosti za předpokladu dostatečného přísunu tekutin. Poznámka: 
Zvažte na kuchyňské váze každou porci pečiva, množství se může lišit u 
každého druhu pečiva a dodavatele. 

Skupina 1 (do 40 kcal) 
 
• Mandlové mléko 24 kcal 
• Podmáslí 31 kcal 
• Mléko, nízkotučné 35 kcal  
• Nízkotučný jogurtový nápoj 30kcal 
• Sojové mléko  37 kcal 
• Nízkotučný mléčný produkt 30 kcal 
• Jogurt, nízkotučný 37 kcal 
 
 
 
 
Skupina 2 (40-60 kcal) 
 
• Biogarde (halfvol) 51 kcal 
• Bulgaarse yoghurt 53 kcal 
• Bílý jogurt Hollandia 3,5% tuku 
57kcal 
• Řecký jogurt 0% tuku zn Milko 
57kcal 
• Polotučné mléko 49 kcal 
• Yoghurt halfvol 51 
• Přírodní sojový jogurt 54 kcal 
• Rýžové mléko 48kcal 
 
ný 37 kcal 
 
 

Skupina 4 (80-120 kcal a více) 
• Polotučný (ovocný) tvaroh 103 kcal 
• Kozí tvaroh 113 kcal 
• Řecký jogurt 10% tuku 130 kcal 
• Plnotučný jogurt 126 kcal 
• Jogurt smetanový 126 kcal 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sýr/roztíratelný tuk na 100 gram 
 
 

Skupina 3 (200 kcal- 300 kcal) 
• Lučina 291 kcal 
• Kozí sýr  207 kcal - 297 kcal  
• Sýr 20% 244 kcal 
• Sýr 30% 282 kcal 
• Mozzarella 262 kcal 
• Žervé 205 kcal 
• Pomazánkové máslo, Philadelphia 254 kcal 
• Balkánský sýr 233 kcal 
• Hermelín figura 239 kcal 

Skupina 2  (150-200 kcal) 
• Lučina linie 157 kcal 
• Philadelphia Light smetanový sýr  166 kcal 
• Pomazánka (spread) přírodní/s bylinkami 166 kcal 
• Kozí sýr Chavroux bez příchutě, nebo s příchutí 159 - 162 kcal 
• Mozzarella light 165 kcal 
• Sýr ricotta zn. Galbani 168 kcal 
 
 
 
 

Skupina 4 (300- 400 kcal) 
• Hermelín král sýrů 329 kcal 
• Niva plísňový sýr 381 kcal 
• Kozí sýr, tvrdý 396 kcal 
• Sýr 48% 369 kcal  
• Parmazán 404 kcal 

Vhodné kombinace s pečivem – slané na 100 gram 

Skupina 1 (<150 kcal) 
 
• Šunka vepřová 84 – 118 kcal 
• Grilovaná šunka zadní 119 kcal 
• Šunka z kýty 131 kcal 
• Kotleta bez kost130 kcal 
• Frikando  117 kcal  
• Šunka kuřecí 85 – 107 kcal 
• Šunka krůtí 87 – 112 kcal 
• Moravské uzené maso 124 kcal 
• Hovězí maso (roast beef), 
připravené 122 kcal  
• Šunka z plecka 133 kcal 
 
 
  
Dbejte na vysoký obsah masa  
v masných výrobcích min 90%. 

Skupina  2 (150- 250 kcal)  
 
• Slanina 189 kcal 
• Uzený losos 177 kcal 
• Salám nízkotučný šunkový 203 kcal  
• Pomazánka (spread) 235 kcal 
• Vajíčková pomazánka 248 kcal 
• Tatarák 240 kcal 
• Zeleninová pomazánka (spread) 226 kcal 
• Libová uzená klobása 247 kcal  
• Prosciutto 232 kcal  
• Paštika Matěj zn. Hamé 209 kcal 
• Syrová šunka 186 kcal 
• Okurková pomazánka (spread) na 
sandwich 186 kcal 
• Serrano šunka 201 kcal  
• Pomazánka RioMare Paté tuňák  236 kcal 
• Pomazánka RioMare Paté losos 214 kcal 
• Klobása z hovězího masa 230 kcal  

Skupina 1  (< 150 kcal) 
• Sýr ricotta zn.Italy 125 kcal 
• Sýr Cottage 91 kcal 
• Мěkký sýr 152 kcal 
• Sýr Cottage s příchutí pažitky 119 kcal 

Skupina 3 (>250 kcal) 
 
• Chorizo 288 kcal 
• Hummus 330 kcal 
• Játrová paštika 312 kcal 
• Anglická slanina 336 kcal 
• Paštika 360 kcal 2 plátky jednoho z těchto produktů můžete 

nahradit jedním vařeným vejcem. 

Sýr a masné výrobky lze vzájemně nahradit, ale nezapomínejte porovnat hodnotu kcal, 
která je uvedena za každým produktem, sýr je mastný a obsahuje hodně kcal. 
Nekonzumujte v průměru více než 1,5 plátků / 30 gramů sýra za den. 
Všechny sýry nad 30% obsahují příliš vysoký obsah tuku! 
2 plátky jednoho z těchto produktů můžete nahradit jedním vařeným vejcem. 
 



 

 

 Vhodné kombinace s pečivem – sladké na 100 gram Svačiny a snack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupina 2 (60- 120 kcal)  
• Raw energy tyčinka 400 kcal / 25 g (1/2 tyčinky) 100 kcal 
• Ovocná tyčinka 361 kcal / na 33g 119 kcal 
• Müsli tyčinka ovocná 358 kcal / 1 ks 30 g 107 kcal 
• Celozrnný suchar zn. Bonavita 402 kcal / 8g – 1 ks  32 kcal  
• Mléčné sušenky 394 kcal / na 20g 98 kcal 
• Müsli tyčinka oříšková 401 kcal / 1 ks 30 g 120 kcal 

Skupina 2 (300-400kcal) 
• Med 321 kcal 

Skupina 3 (> 300 kcal) 
• Raw energy tyčinka dle příchutě cca 390 kcal / 1 ks - 200 kcal   
• Superfoodreep 344 kcal 

Skupina 1 (100-300kcal) 
• Zeleninová pomazánka (spread) 226 kcal 
• Ovocné pomazánky zn. St.Dalfour 208 kcal dle příchutě  
• Džem 230 kcal dle značky a příchutě 
• Džem dia zn. Hamé 163 kcal 
• Šmakoun krém kakao-oříškový 214 kcal 
• Pomazánka (spread) na sandwich 157 kcal 
 
 

Skupina 3 (400-700kcal) 
 
• Vajíčková pomazánka 
• Mandlové máslo 590 – 650 kcal dle značky 
• Čokoládovo – oříšková pomazánka zn SambaBio 596 kcal  
• Oříškové máslo 615 kcal 
• Nutella 539 kcal 
• Arašídové máslo 675 kcal 
• Tahini (máslo ze sezamových semínek) 602 kcal 
 
 

Skupina1 (do 60 kcal) 
• Cereální sušenky s rozinkami a ovocem 375 kcal / na 15g 56 kcal 
• Ovocné sušenky 375 kcal / na 15g 56 kcal  
• Rýžový chlébík s čokoládovou polevou 470 kcal / na 10 g 47 kcal (1 plátek) 
• Špaldové sušenky  544 kcal / na 12 g 61 kcal (cca 2 ks) 
• Rýžový chlebíček s příchutí +/- 383-402 kcal / na 10g 39 kcal 
• Pšeničné/celozrnné sušenky 452 kcal / na 10g 45 kcal 

Poznámka: V těchto skupinách je hodnota kcal uvedena na 100 gramů + porce 

Ořechy/Slané pečivo 
V rámci skupiny můžete nahradit všechny druhy ořechů a slaného pečiva. 
Poznámka: Ořechy jsou bohaté na kcal, jejich konzumci proto nepřehánějte. 
Vybírejte vždy nesolené varianty! Hodnoty kcal jsou uvedeny na 100 gramů. 

Skupina 1 porce je v průměru 10-25g 
 
• Olivy 111 kcal   
• Slané tyčinky 382 kcal  
• Japonský mix bez arašídů 387 kcal 
• Japonské rýžové krekery 387 kcal 
• Popcorn 386 kcal 

Skupina 2 porce je v průměru 20-30g 
 
• Kešu ořechy 615 kcal  
• Vlašské ořechy 708 kcal 
• Para ořechy 692 kcal 
• Lískové ořechy717 kcal 
• Mandle 659 kcal  
• Pistácie 592 kcal  
 



 

 

Maso a drůbež na 100 gram Náhrada za maso na 100 gram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupina 2 (140 do 200 kcal) 
 
• Hovězí závitek 161 kcal 
• Libové mleté hovězí 182 kcal 
• Hovězí roštěná 180 kcal 
• Vepřová kotleta 170 kcal  
• Kuřecí stehenní řízek 144 kcal  
• Kuřecí roláda 175 kcal 
• Kuřecí mleté maso 155 kcal  
• Jehněčí kýta 159 kcal 
• Dušené hovězí maso 172  
   kcal 
• Krůtí mleté maso 143 kcal 
• Gyros 146 kcal 
• Vepřový řízek obalený cca 189  
   kcal 
 

Skupina 1 (do 140 kcal) 
• Seitan natural  zn. Sunfood 137 kcal 
• Šmakoun přírodní / uzený 67 kcal 
• Šmakoun mexiko 105 kcal 
• Šmakoun hlíva ústřičná 76 kcal 
• Tofu natural 129 kcal 
• Tofu uzené 127 kcal 
• Tofu marinované 139 kcal 
• Quorn á la kuřecí burger 115 kcal 
 

Skupina 1 (do 140 kcal)  
• Šunka z kýty 131 kcal 
• Hovězí biftek/svíčková 108 kcal 
• Šunka steak 114 kcal  
• Telecí maso libové 130 kcal 
• Libové telecí maso 104 kcal 
• Krůtí prsa 141 kcal  
• Krůtí řízek 110 kcal 
• Hovězí přední 130 kcal 
• Kuřecí prsa 110 kcal  
• Uzená kuřecí prsa 126 kcal 
• Maso do pokrmu nasi 129 kcal 
• Hovězí roastbeef 122 kcal  
• Krůtí stehno bez kůže 113 kcal 
• Libové hovězí nudličky 122 kcal  
• Hovězí roláda 109 kcal 
• Hovězí maso libové 113 kcal  
• Tatarák z hovězího masa 137 kcal 
• Hovězí biftek/svíčková 108 kcal 
kcal 
• Vepřový řízek, neobalený 
  109 kcal 
• Hovězí líčka 129 kcal  
• Vepřová panenka 105 kcal  
 
Skupina3 (>200 kcal) 
• Vepřová plec 236 kcal    
• Libová uzená klobása 247 kcal   
• Mleté maso mix 233 kcal  
• Hovězí mleté maso 243 kcal   
• Hovězí hamburger 225 kcal 
• Kuřecí burger, obalený 307kcal 
• Kuřecí stehno s kůží 218 kcal 
• Jehněčí kotleta 245 kcal  
• Vepřová krkovička 217 kcal   
• Sekaná 266 kcal 
• Vepřová kýta 208 kcal 
• Kuřecí křidélka 202 kcal 

Skupina 3 (> 200 kcal) 
• Vegetariánské klobásky 238 kcal 
• Tempeh uzený 291 kcal  
• Tempeh marinovaný 321 kcal 
• Karbanátek sojový zn. Sunfood 263 kcal 
• Vegisteak tofu strips 216 kcal 
 

Skupina 2 (140 do 200 kcal) 
• Šmakoun karbanátek 190 kcal  
• Tempeh natural 157 kcal  
• Tivall vegetariánský hamburger 188 kcal  
• Vegetariánské placičky dm drogerie 149 kcal 
• Quorn a la jižanský styl 195 kcal  
• Šmakoun párek 164 kcal 
• Šmakoun klobása 149 kcal 
• Seitan special zn. Sunfood 172 kcal 
• Seitan special se zeleninou zn. Sunfood 143 kcal 
• Sojové maso vařené ve vodě 178 kcal 
• Veganz vídeňský řízek klasik 180 kcal 
• Kostičky pro přípravu na wok pánvi, vegetariánské 194 kcal 
 

Poznámka * 
Maso lze nahradit dvěma vejci, 
nejlépe vařenými. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chcete si udělat vegetariánský den? Maso lze nahradit vegetariánskými 
náhradami za maso ze skupiny se stejným číslem. 
 

Ryby 

Skupina1 (< 100 kcal) 
• Krevety/Gamba’s/Scampi’s  94 kcal 
• (Říční-)kreveta 68 kcal 
• Krab 85 kcal 
• Treska tmavá 71 kcal 
• Štika mořská 77 kcal 
• Treska 78 kcal  
• Pangasius filé 90 kcal  
• Treska jednoskvrnná 90 kcal 
• Platýs 93 kcal  
• Svatojakubské mušle 83 kcal  
• Kambala 89 kcal 
• Rak říční 69 kcal 
• Rybí filé neobalené Nowaco 84 kcal 
• Sleďové závitky v rosolu zn. Varmuža 90 kcal 
• Okoun filet 82 kcal 
• Jazyk obecný 76 kcal 
• Treska bezvousá 90 kcal 
 
 

Skupina 3 (150- 250 kcal) 
• Sleď, solený 172 kcal 
• Sleď ve sladkokyselém nálevu 208 kcal  
• Lahůdkové sleďové řezy zn. Varmuža 
190kcal 
• Sleďové matjesy v oleji 172 kcal 
• Makrela čerstvá 193 kcal  
• Tuňák z konzervy/čerstvý(přírodní/syrový) 
v oleji 207 kcal 
• Rybí filé 235 kcal 
• Losos, uzený 185 kcal 
• Losos, syrový 209 kcal 
• Rybí prsty 194 kcal 
• Pstruh 
• Sardinky ve vlastním oleji 190-230 kcal 

Skupina 4 (>250 kcal) 
• Makrela 352 kcal 
• Mušle 268 kcal  
• Uzená makrela 270 kcal 
• Rybí filé smažené 330 kcal 
• Filety z úhoře, uzené 213 kcal 
 

Pokud máte menu s rybou, ale upřednostňujete ten den raději maso, nebo vegetariánské jídlo, pak ji můžete jednoduše nahradit, vždy si 

ale zkontrolujte kcal hodnotu. 

Skupina 2 (100 do 150 kcal) 
 
• Mušle, z hrnce 105 kcal 
• Mušle, vařené 125 kcal 
• Tilápie 101 kcal  
• Surimi/ Krabí tyčinky 105 kcal 
• Tuňák z konzervy/čerstvý (přírodní/syrový) ve vlastní 
šťávě 117 kcal 
• Tuňák - filet 101 kcal 
• Pstruh lososový, 101 kcal 
• Mořský okoun 120 kcal  
• Kapr 116 kcal 
• Pražma královská 
• Makrela ve vlastní šťávě 114 kcal 
• Sumeček africký filet bez kůže 124 kcal 

 
Ryby lze nahradit dvěma vejci, nejlépe vařenými. 
 


