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Náhražky masa 

Náhražka masa se hodí do vegetariánského, nebo veganského způsobu stravování. Ve vegetariánské stravě není žádné 
maso ani ryba, pouze živočišné produkty, jako jsou mléčné výrobky, sýry a vejce. Vegané jí pouze potraviny rostlinného 
původu, takže žádné mléčné výrobky, sýry ani vejce. Stále více lidí nejí maso ani ryby jeden nebo několik dní v týdnu; 
tento způsob stravování se nazývá flexitářství. 

Na trhu najdete mnoho různých náhrad za maso, ne všechny však obsahují nevyhnutelné živiny z masa a ryb. Střídejte proto 
různé náhražky masa. Vhodná náhrada masa obsahuje kromě železa a bílkovin i vitamín B12 a/nebo B1. Na základě toho se 
provádí následující rozdělení na plnohodnotné a neplnohodnotné náhrady masa. 

PLNOHODNOTNÉ NÁHRADY MASA 

Vejce 
Vejce jsou dobré náhražky masa. Obsahují železo a vitamíny A a B. Pro vegetariány platí, že mohou sníst více vajec týdně, 
než lidé, kteří konzumují maso: pro dospělé se doporučuje 4-5 kusů týdně. Pro někoho, kdo příležitostně nahradí maso platí, 
že si místo masa (na oběd) může dát 2 vejce, maximálním však 3 vejce týdně. 

Ořechy, arašídy a semínka 
Ořechy dodávají tělu dostatek železa a vitamínu B1, ale žádný vitamín B12. Jsou plnohodnotnou náhradou za maso. 
Obsahuje však hodně tuku a proto mají spousta kalorií. Tuk v ořeších a arašídech je převážně nenasycený. Nepoužívejte 
ořechy a arašídy příliš často jako náhražku masa a pro dospělé počítejte s množstvím asi 40 gramů. Arašídy vlastně nejsou 
ořechy, ale podobají se spíše luštěninám. Obsahují o něco méně železa, než ořechy. Semínka, jako například piniové oříšky a 
slunečnicová semínka se svým složením podobají spíše ořechům. Platí pro ně tedy stejné tipy. 

Luštěniny 
Luštěninami lze nahradit jak brambory, tak maso. Jsou bohaté na bílkoviny, vitamíny B, vlákniny, železo a další minerály. 
Luštěniny neobsahují vitamín B12. Bílkoviny z luštěnin mohou být nejlépe doplněny bílkovinami z obilných, nebo mléčných 
výrobků (kombinace je plnohodnotnější). Porcí luštěnin nahradíte jak brambory, tak maso. Jsou bohaté na bílkoviny, 
vitamíny B, vlákniny, železo a další minerály. Luštěniny neobsahují vitamín B12. Bílkoviny z luštěnin můžete nejlépe nahradit 
bílkovinami z obilovin, nebo mléčných výrobků (kombinace je plnohodnotnější); vemte si jako příklad luštěninovou polévku 
s pečivem, nebo mix luštěnin a jako dezert mléčný výrobek. 

Sója 
Sója je dobrá náhražka masa, protože obsahuje železo a vitamín B1. Sója přirozeně neobsahuje vitamín B12, ale do 
některých hotových sójových produktů se přidává. Tofu a tempé jsou sójové produkty. Tempé je jedlé syrové, ale většinou  

  

NÁHRAŽKY MASA 



 

  

 Tipy pro kouče – Náhražky masa         09-10-2019 v2 

ALTERNATIVE LEBENSMITTEL LISTE 

je preferováno marinování a pečení. Tempé je hmota z mírně povařených sójových bobů. Tyto jsou pak ošetřeny plísní, 
která jim dává mírně kyselou chuť. Tofu (tahoe) je možné konzumovat bez tepelné úpravy v salátech, nebo s pečivem. Chuť 
je neutrální. Můžete si vyrobit pikantní tofu s použitím marinády např. ketjap, sambal a citronové šťávy. Tofu je vyrobeno z 
pomletých sójových bobů. Mléko, které vzniká, je zahuštěné rostlinným syřidlem. Výsledkem je, že bílkoviny udělají hrudky 
a nahromadí se v pevné formě. 

Na trhu je také mnoho různých náhražek masa, do nichž jsou přidány železo a vitamín B12; to neplatí pro všechny značky. 
To je důvod, proč ne všechny výrobky, které se v této oblasti dají koupit, jsou plnohodnotné. 

NEPLNOHODNOTNÉ NÁHRAŽKY MASA 

Následující náhražky masa nejsou plnohodnotnou náhradou masa, protože obsahují málo železa a/nebo vitamínu B12.  

Žampiony, houby 
Obsahují velmi málo bílkovin, žádné železo, vitamín B1 a žádný vitamín B12, proto nejsou plnohodnotnou náhražkou masa. 

Sýr  
Sýr neobsahuje téměř žádné železo. To je důvod, proč není sýr plnohodnotnou náhražkou masa. Mnoho druhů sýrů 
obsahuje také nasycené tuky, vybírejte si proto sýr 30 +. 

Seitan 
Seitan obsahuje železo, ale žádné vitamíny B. Není  tedy plnohodnotnou náhradou masa. Základem je těsto z pšeničné 
mouky a vody, která se tak dlouho proplachuje, dokud nezůstane pouze lepek (pšeničný protein). Jeho vařením pak vzniká 
seitan. Můžete ho koupit v obchodech se zdravou výživou.  

 

Na co byste měli dávat pozor? 
Ne každá náhražka masa obsahuje všechny důležité živiny z masa a ryb: bílkoviny, železo, vitamíny B1 a B12. Střídejte proto 
různé náhražky masa. 

Vitamín B12 zajišťuje tvorbu červených krvinek a správné fungování nervového systému. Objevuje se pouze u živočišných 
produktů, jako je maso, mléčné výrobky, vejce a ryby. Vegani mohou získat vitamín B12 prostřednictvím doplňků stravy. 
Železo z rostlinných (celozrnných) produktů je tělem lépe absorbováno v kombinaci s vitamínem C; dejte si proto k pečivu 
například kousek ovoce nebo sklenici (neslazeného) ovocného džusu a k teplému jídlu velkou porci zeleniny. Některé 
náhražky masa obsahují také látky, jejichž konzumace ve velkém množství je pro organizmus škodlivá. Sýr obsahuje spoustu 
nasycených tuků, které zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění, vybírejte si proto místo sýrů plnotučných raději sýry 
30+. 


