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Doplňující informace k 1. fázi 
Děkujeme vám, že jste nám dali důvěru a rozhodli se zapojit do 
programu BenFit! Každý týden dostanete od svého kouče 
individuální jídelníček vytvořený na míru. Pro doplnění těchto 
jídelníčků platí následující obecné tipy: 
 
Vypijte minimálně 1,5 litru tekutin denně  
Tělo denně ztrácí asi 2,5 litru tekutiny výdechem, močí, výkaly a 
potem. Při intenzivním pocení během sportovní aktivity a intenzivní 
fyzické práci je ztráta tekutin ještě větší. Tekutiny přijímáme 
prostřednictvím pevné stravy a nápojů. Pevná strava (zejména ovoce, 
zelenina, mléčné výrobky atd.) obsahuje asi 0,5 - 1 litr tekutin. Kromě 
toho je doporučeno vypít nejméně 1,5 litru tekutin. V jídelníčcích je 
proto pro připomenutí uvedeno vypít po každém jídle sklenici vody. 
Samozřejmě, že mohou být tekutiny nahrazeny jinými nápoji, které 
neobsahují energii, jako je čaj nebo káva bez cukru, případně s malým 
množstvím polotučného mléka (do kávy), minerální voda, vývar 
zbavený tuku, nealkoholický nápoj bez cukru (max 2 skleničky denně). 
 
Pro přípravu chutného jídla: Používejte bylinky a koření  
Všechny potraviny přirozeně obsahují sůl (sodík) a při výrobě většiny 
potravin je další sůl přidána (vezměte si jako příklad pečivo, sýry atd.). 
Proto není nutné přidávat do jídla další sůl. Pokrmy můžete také 
ochutit pomocí (čerstvých nebo sušených) bylin a koření.  
 
Vážení produktů 
Není nutné vážit potraviny každý den. Abyste získali správnou 
představu o doporučené velikosti porce, bude pro vás užitečné zvážit 
si obsah hrnků a sklenic, lépe si pak uvědomíte, co se rozumí pod 150 
ml jogurtu. Je také praktické odvážit si pro představu doporučené 
porce teplých jídel: kolik váží / jak velká je lžíce zeleniny, brambor, rýže 
a těstovin? Kolik váží plátek masa? Co se týče rýže a těstovin, během 
přípravy se ve vodě jejich hmotnost 2krát zvětší. Zvláště u ořechů je 
důležité porci zvážit. Ořechy nás prostřednictvím zdravých tuků 

zásobují spoustou kalorií, proto je nutné pohlídat 
si konzumované množství. 
 
Nahrazování potravin se seznamu 
náhradních potravin a výměna jídelníčků  
Od svého kouče dostanete seznam náhradních 
potravin; pokud vám některý z produktů 
nechutná, můžete ho nahradit jiným produktem 
ze seznamu náhradních produktů. Svačiny z 
jídelníčku můžete mezi sebou libovolně vyměnit; 
změní se jen doba konzumace. Pokud 
potřebujete vyměnit teplý pokrm za jiný pokr z 
jiného dne, vyměňte jídelníček na celý den, jinak 
by nesedělo doporučené množství. 
 
Konzumace ovoce  
Doporučené množství ovoce jsou minimálně 2 
porce na den; někdy může být množství ovoce v 
jídelníčku určeno až na 4 porce denně. Druhy 
ovoce můžete omezit například na 3-4 za týden 
pomocí seznamu náhradních potravin. Pokud 
budou v jídelníčku např. 4 porce ovoce za den a 
vám se to bude zdát příliš, můžete také jednu 
porci ovoce nahradit rýžovým chlebíkem 
(případně ochuceným), nebo celozrnnou 
sušenkou. 
 
Máte hlad? 
Pokud máte hlad, tak si zkontrolujte, jestli jste 
snědli všechny svačiny z jídelníčku. Pokud ano, 
můžete sníst neomezené množství zeleniny, 
případně nějaké to extra ovoce. 
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Zdají se vám být porce příliš velké? 
Možná byste měli jíst více, než jste zvyklí. Pokud se vám ze začátku 
nepodaří sníst doporučené množství, nenuťte se do toho a raději se 
poraďte se svým koučem. Co nesníte, nesnažte se dohnat později. 
Je důležité, abyste dodržovali pravidelnost a jedli v uvedené 
momenty. 
 
Potřebujete vitamínové doplňky? 
Ženy starší padesáti let, osoby starší sedmdesáti let, lidé, kteří vychází 
ven jen zřídka a lidé tmavší pleti potřebují extra vitamín D. Pokud 
máte alternativní stravovací návyky, jako je vegan, pak je tady vyšší 
pravděpodobnost, že potřebujete doplnit další vitamíny a minerály. 
 

 

 


