
Socio-demografické údaje

Jméno Datum a čas 
rozhovoru Věk Město Povolání Vzdělání Rodinná 

situace 

Spokojenost s 
finanční 

situací na 
škále 1-10 [1]

Alena M. 9.4. 13:00 52 Praha manažerka vysokoškolské rozvedená, má 
17 letého syna 5-6

Alena N. 5.4. 18:00 54 Milovice školství středoškolské s 
maturitou

žije se synem 
(28 let) 6

Aneta 8.4. 16:30 29 Praha administrativa vysokoškolské
má partnera (30 
let), se kterým 

bydlí
7

Denisa 3.4. 16:00 32 Horní 
Moštěnice administrativa vysokoškolské - 

zootechnika

vdaná, 2 děti v 
předškolním 

věku
6-7

Eliška 6.4. 10:00 35 Liberec administrativa vysokoškolské Manžel a dvě 
děti 8

Hana 3.4. 9:00 35 České 
Budějovice zdravotnictví vysokoškolské

Manžel, má 3 
děti, 1 rok a 3 

roky
6-7

Hana H. 8.4. 9:00 36 Ralsko mateřská 
dovolená středoškolské Manžel a malé 

miminko 6-7

Hana L. 5.4. 9:30 38 Opava mateřská 
dovolená vysokoškolské

Žije s 
manželem a 
dvěma dětmi

8

Hana S. 7.4. 18:00 40 Sokolnice manažerka vysokoškolské Manžel a dvě 
děti 7

Iva 9.4. 15:00 32 Praha letectví středoškolské

má partnera, 
žije ve 

spolubydlení s 
kamarádkou

7

Jana S. 1.4., 9:30 34 Praha mateřská 
dovolená vysokoškolské vdaná, 8 

měsíční dítě 7

Kateřina 8.4. 11:30 32 Týn nad Vltavou mateřská 
dovolená

vysokoškolské, 
obor 

potravinářství

Manžel a malé 
miminko 5

Libuše 9.4. 9:00 59 Valašská 
Senice dělnice vysokoškolské

žije s 
partnerem, děti 

má odrostlé
5

Marie 5.4. 15:45 60 Hodonín zdravotnictví vysokoškolské
žije s 

manželem, děti 
má odrostlé

7

Martina 2.4.2019 18:30 52 Břeclav dělnice střední odborné 
s maturitou

bydlí s 
manželem a 
synem, dcera 
už bydlí sama

6

Míla 2. 4. 2019 17:00 52 Mladá Boleslav zdravotnictví vysokoškolské
žije sama, 

dospělá dcera 
žije už sama

4-5

Naďka 1.4. 23 Pardubice studentka vysokoškolské žije s přítelem 6

Petra 5.4. 12:00 23 let Chudenín zdravotnictví
zdravotnická 
asistentka s 

maturitou
žije s přítelem 5



Jak vypadá jejich běžný den?
Hobby a volný čas Jak vypadá běžný den Jakou roli v něm hraje jídlo

Ráda plave a jezdí na kole, hlavně aby to nebylo nic organizovaného. 
Moc ráda vaří. Čtení, kino a divadlo. 

Vstane v 5:30, zacvičí si, jde připravit snídani a svačiny. Jede do 
práce, naobědvá se venku, večer zase vaří večeři. 

Syn chodí na střední průmyslovku a nechce chodit na obědy do školy, 
má hepatitidu jater a musí mu připravovat jídlo. Koupila mu kuchařku 
pro teenagery, vaří večeři 1x týdně on. Snídani připravuje pro syna a 
sebe zvlášť, on si dá chleba s máslem a s něčím, hromadu ovoce a 

něco sladkého. Ona si dá jogurt. Ke svačině mu chystá zase ovoce a 
sendvič, pro sebe si dělá ke svačině domácí granolu, k večeři když má 
čas, uvaří nějaké maso, když nemá, tak salát. Má velkou rodinu, má 

ráda když se všichni sejdou u stolu. 

Nevydrží v klidu, ráda chodí do přírody, fotí. Ráda čte, píše, hudbu, letí 
do Helsinek na koncert...

Vstává ve 4 hodiny ráno, nasnídá se, hodinu a půl jede do práce, tam 
je od 7 do půl 4, doma je kolem 6, opřipravuje pro sebe a pro syna 

jídlo na druhý den. Půl roku chodila k osobnímu trenérovi.

Ráno dělá vafle a lívance, nají se víc ze sladkého, vaflovač si koupila 
díky nám, dopoledne ovoce, overnight kaše, obědy si dává větší 

porce, aby vydržela do večera, celozrnné chleby s něčím, nebo ugo 
smoothie, večer ryba se špenátem, koukne do našich kuchařek a 
pravidelně jí jedna nebo dvě ingredience chybí, takže improvizuje. 

Hraje na klavír, vaří, běhá, chodí pěšky, s kamarádkami na kafe, ... 

Vstává v 6 hodin, občas chodí brigádně na úklid. V práci snídá, o 
polední pauze jezdí na nákup. Nerada jezdí nakupovat po práci, 

protože jí to ukrájí z volného času, pak si dávají společně v práci oběd, 
pak jede domů a vaří večeři. Vaří i na další den. 

---

Miluje zvířata a stará se o ně, ráda šije, ale nemá na to moc času. 
Hodně sportuje, snaží se do toho zapojit i děti. 

Vstává v 5.45, připraví a odvede děti do školky, jde do práce, tam se 
nasnídá, po práci vyzvedne děti ze školky, odveze je na koníčky, jde 
vyvenčit psy, udělá dětem svačinu, udělá nějaké domácí povinnosti, 

připraví večeři a pak už mají pohodu. 

Snídaně dělá nejčastěji podle našich kuchařek. Obědy jí v práci v 
jídelně, svačiny řeší nějakou pomazánkou, zeleninou, ovocem nebo 

proteinovou tyčinkou. Dětem nejčastěji ovoce nebo jogurt. Večeři vaří 
zvlášť pro děti a pro sebe s manželem, děti mají nejčastěji chleba s 
něčím, palačinky, vajíčka nebo občas domácí pizzu, sobě vaří podle 

kuchařek. O víkendu má na vaření víc času, tam vaří obědy pro celou 
rodinu podle kuchařek. 

Lyže, rádi cestují
Nic nestíhají, točí se všechno mezi kroužky, školkou atd. Každý den 
vstávají ve čtvrt na sedm, snídaně . Jde do práce, vyzvednou děti ze 

školky

Ke snídani jogurt s kakaem, to je tak všechno. Ráno připravuje 
svačiny, s kolegyněmi si vaří do práce podle našich kuchařek. K večeři 

si udělají něco studeného nebo zbytky.

Volný čas tráví s dětmi. Chodí po horách, lyžují, skauti. Do práce chodí 2-3 dny v týdnu, připravuje večer jídlo pro děti, 
dopoledne vaří oběd, večer dojídají nebo uvaří lehčí jídlo. ---

Chodí plavat a cvičit, protože po porodu nabrala, jezdí na kolečkových 
bruslích, ale to spíš nepravidelně. Jinak zahradničení. Maluje a má 

psy. 

Ráno vstanou, nepravidelně, společně snídají. Pak uklízí, vaří, dá dítě 
spát, dají si s manželem společně oběd, svačí také společně, jdou na 

procházku, malá spí. Po večerech dohání uklízení.
---

Veškerý volný čas tráví s dětmi. Nechodí do školky, vychovává je 
doma. Často tráví čas v lese, na horách, cestování. Miluje hudbu, s 

dětmi přišel zájem o vaření. „Díky dětem jsem začala mít ráda i vaření, 
vždycky jsem byla příšerná kuchařka a snažila se tomu vyhýbat. Ale 
posledních 5 let vařím. Díky dětem jsem se zamyslela nad tím, co 

jíme, jak jíme. To byl taky důvod, proč jsem si pořídila tyto kuchařky.“

Ráno může dospat, manžel vstává cca o hodinu dříve, ona kojí přes 
noc. Snídani chystá tatínek, pak procházka s dětmi, hřiště nebo jedou 
za babičkou. Na oběd bývají doma, vaří doma. V poledne když jedno 
dítě spí, druhé plní nějaké úkoly. Odpoledne kroužky a další zábava. 

Všechno dělají spolu. Večeři připravíme, pohádka a jdeme spát. 

---

---
 Stará se o komunikaci s hosty, pracuje z domu, ráno vstává o půl 7, 
děti do školy a do školky, pracuje, vyzvedává ze školky a ze školy, 

jdou do kroužku, večer škola, pohádky a podobně.

Vaří se každý den, vaří teplé večeře, svačiny chystá do školy, snídaně 
jí jenom musli s mlékem (malý), dcerka jí to samé. Obědy má syn ve 

školce, ale má potravinové alergie, takže někdy vaří oběd jemu doma, 
manžel obědvá doma. Pokud jí i s dětmi, dělají zdravější jídla, pokud 
jen spolu, méně zdravé. Manžel jí knedlíky, omáčky a podobně, když 

je doma syn, tak vaří polévku i druhé jídlo. Polévku jí často zároveň i k 
večeři. 

Ráda vaří, čte, chodí do kina, do fitka, nejradši má ale spaní. Obyčejný den pro ní neexistuje, jelikož se orientuje podle toho, jestli 
zrovna létá nebo ne. Tím, že létá i v noci má rozhozený režim. 

Musí si vařit obědy do krabičky. Když měli teplý servis na palubě, 
ztloustla 5kg, takže si řekla, že to musí přestat. Teď si chystá zdravé 

jídlo s sebou. 

Vaření a pěstování zeleniny a rostlinek u rodičů na venkově.  Dříve 
hodně sportovala - běhání, kruhové tréninky, většinou po práci. Nyní 

chodí na procházky s kočárkem. 

Před dítětem - ráno si udělala snídani, šla do kanceláře, dala si oběd s 
kolegy venku, přišla z práce, uvařila večeři sobě a manželovi. Nyní se 
přizpůsobuje dítěti, má 2 hodiny na to připravit dítě, dát jí najíst, hrát si 
s ní, nasnídat se, vymyslet jídlo na celý den. Poté jedou nakoupit do 

OCČM. Celý den potom vaří a věnuje se dítěti, večer si dají společnou 
večeři. 

Vaří 3x denně, většinou tak, aby mohla kus odebrat a dát to dítěti. 
Jídlo pro dítě upravuje tak, že ho nesolí a nekoření. Vaří často 

polévky, protože je jí i manžel. Vaří toho o dost víc než potřebují, aby 
se to dalo jíst víc dní. Manžel moc jíst zdravé jídlo nechce, vaří ho tedy 

pro sebe a dítě, jemu třeba dá jen přílohu a k tomu např. klobásu. 
Nebaví jí pečení. Vaření bere jako rituál, s manželem to mají jako 
společně strávený čas. Často se schází celá 11 členná rodina na 

víkendové obědy, kde vaří její maminka. 

Věnuje se výživovému poradenství, lektorka pilates, průvodcování, 
vedení kurzů, závodně jezdí na horském kole, příroda, psi atd. Na 

zakázku peče a připravuje zdravé rauty.

Teď je o to vstávání, krmení miminka. Ranní cvičení venku, joga, 
pilates, práce, věnuje se dcerce. 

Jídlo je hodně důležitá součást, moc ráda vaří. Všechna jídla 
připravuje, od snídaní po svačiny. Snaží se vyrábět všechno si sama, 
mléčné výrobky, sýry atd. Je vyznavač čistého stylu jídla, všechno, co 
si můžou, tak si vyrobí doma. Nedělá pro partnera nic speciálního, jí to 

rád, není zastáncem české kuchyně. Rád zkouší nová jídla. Ryby 
milují, rádi zkouší nové věci. 

V zimě někdy lyžuje, v létě občas plave nebo jezdí na kole.
Záleží jakou má směnu. Když ranní, vstává ve 4 hodiny, dá si snídani, 

kafe a cigárko. Jde do práce, přijde z práce, uvaří si oběd na další 
den. Doma se stará o nemocného partnera. 

Snídá dalamánky se šunkou a sýrem, knackebrot, avokádová 
pomazánka, žervé, ... Ovoce a vločky do bílého jogurtu, vajíčko na 

měkko. Podle směny na co má prostor. K obědu si dá polévku v 
kantýně a nosí si vlastní salát s kuřetem, s rybou, bulgur se zbytkem 
masa, rizoto, atd. V jídelně jíst moc nechce, ale 2x měsíčně si třeba 

dá, mají tam hlavně knedlíky a to jí moc nevyhovuje. Jinak k večeři si 
dělají třeba panenku, maso se zeleninou, brambory ve slupce, hovězí, 

má ráda ryby atd.

Cyklistika, posilovna, sport, rybaření Vstává kolem 5:30, pracuje 25km od domova, takže dojíždí autem. V 
práci snídá, do půl 4 je v práci, cestou zpátky se staví ve fitku. 

Ke snídani (manžel je lékař), jídlo si chystá den předem, jogurt, vločky, 
čerstvé ovoce, obědy maso s přílohou, večeří saláty, jí 5x denně. 

Má ráda kreativní věci, bytový design, šije pro vnoučata, miluje vaření. 
Chodí do folklorního sboru, ráda zpívá. 

Ráno v 6 už musí být v práci, spí tak maximálně 6 hodin denně, do 
postele se nedostane dříve než v 10 a vstává v půl 5. 

Jídlo si bere z domu, mají sice v práci závodní jídelnu, ale vaří tam 
příšerně. Ráno si dělá ke snídani granolu, svačí jogurt. Odpoledne má 

čas na vaření, každý den si vaří na druhý den do práce. 

Chataření, zahrádka, procházky, není sportovní typ. Vaří ráda, ale 
nejraději pro někoho jiného. "Nejlepší je, když přijede dcera, ta má 
ráda tohle moderné stravování a sama mě v tom podpoří." "když 

přijede dcera, je to přesně čas pro experimentování, pro sebe spíše 
hledím na to, aby to bylo rychlé." " Ale jsem líná, na to aby si našla 

recept a šla si podle toho nakoupit suroviny. Proto jsou pro mě některé 
recepty opomíjené."

Vstává okolo 5 do půl třetí je v práci. Pak má volno, sama pro sebe, i o 
víkendech. 

"Naučila jsem se snídat, protože jsem přišla na to, že pokud to 
neudělám, dojídám to večer. Takže snídaně je pro mě základ."  Obědy 
- možnost v závodní jídelně. "Ale je to závodka, i když se snažím najít 

něco zdravějšího, není to to pravý ořechový. Masové směsy se 
zeleninou, to je samej tuk. Přílohy nejsou taky nic moc. Snažila jsem 
se z jídla vyčlenit knedlíky, ale v závodkách to jsou prostě většinou 

knedlíky." Chodím tam třeba půl roku, pak tělo řekne dost a 3 měsíce 
si připravuju krabičky. 

---
Chodí na brigády, servírka a dispečink. Snídá doma, vstane si kvůli 

tomu trochu dřív, když nestíhá, vezme si to s sebou. Na obědy chodí 
domu, když může, večeří také doma, společně s přítelem. 

Vaří téměř denně, připravuje si jídlo s sebou to práce a do školy. 
Snaží se dodržovat pravidelnou stravu. 

Fitness, kruhový trénink, fitbox Vstává v půl páté, snídá v půl 6 po cestě do práce, dojíždí do práce do 
Německa. Pracuje 8 hodin denně. Připravuje si jídlo s sebou do práce každý den. 



Jak vaří?

Co běžně vaří? Jak vaří? Kde hledá recepty, oblíbené profily, časopisy, pořady? Podle 
čeho se rozhoduje, co uvaří? Jak často se stravují mimo domov

Ráda vaří polévku, hlavní jídlo i peče obden něco 
sladkého. O víkendu mají všechny chody a vaří, když má 

čas. Díky synovi ráda experimentuje, vaří asijskou i 
italskou kuchyni, zkouší nové věci. Potřebuje mít návod, 

vaří přesně podle postupu.

O synově nemoci hodně googlila, radila se s výživovými poradkyněmi 
a lékaři. V televizi sleduje Kluci v akci, Ditu P. ze začátku, přišla jí 

šíleně arogantní. Karolína, Pohlreich, na ty se občas podívá. Jinak se 
jí líbí Kuchařka ze Svatojánu, Kateřina Winterová a Herbář jí přijdou 
super. Má ráda papírové kuchařky, musí to mít v ruce. Recepty si 

tiskne. 

Každý den jí oběd mimo. 

K obědu brambory, rýži, kuskus, ale syn odmítá zdravé 
jídlo, takže je těžké jíst zdravě. Kuřecí, krůtí a ryby, ryby 

o víkendu. 

Inspiraci bere na FB, na sockách, z kuchařek nejvíc naše. 
Videorecepty na FB jí hodně baví, to jí inspiruje, nebo hezká fotka 
jídla. Na jména si nevzpomíná. Tasty se jí líbí, ty jsou super, ale je 
tam hodně cukru. Pořady nesleduje. Na internetu je toho víc. Podle 
toho co chce, hledá dort, když si koupí dýni, hledá recepty z dýně, 

hledá podle ingredience. 

---

Polévky nebo těstoviny, v pátek peče závin, který snídá, 
v pondělí ho peče přítel. Do práce si nosí krabičky, 
například bulgur s rajčatovou směsí. Mají hodně 

zeleninová jídla, přítel jí maso, většinou mají jako přílohu 
rýži. 

Hlavně na FB, videa, Tasty, ostatní si nepamatuje. V knihovně kouká 
na kuchařky, v práci si to pak zkopíruje. Pořady ne, na televizi moc 
nekoukají. Od maminky dostala kuchařky, ale nevařila z nich ještě, 

používá kuchařku Naše hustý kaše.

S kolegyní chodí občas do countrylife, tam si kupují 
jídlo. Mimo tohle se nikde jinde moc nestravuje.

Nemá fantazii na sestavování jídel podle sebe, potřebuje 
to mít napsané a jede podle toho. Rodině se snaží 

vybírat masové recepty, sobě vaří spíš ty exotičtější 
nebo zeleninová jídla. Vařila podle nás svíčkovou s 

knedlíky a byla nadšená. Jablečné muffiny peče často. 
Nejčastěji vaří kuře a ryby, hovězí když má čas. 

Vaří podle internetu, vygoogluje si konkrétní jídlo, na které mají chuť, 
nebo taky apetit online a toprecepty. Nejčastěji vaří ale podle 

papírových kuchařek, vyhovuje jí, že se to nevypíná, neumatlá si 
počítač,... Dělá si záložky v kuchařkách.

Občas si zajdou do restaurace.

Syn je alergik, hodně nahrazují různé věci. Manžel sní 
všechno, občas má problém s dětmi, ty jsou vybíravé. 

Magazíny o vaření a nejvíc asi internet, jinak sleduje apetitonline.cz a 
prima fresh. Občas Lidl kuchyně.  Má kuchařku z Lidlu a tradiční 

recepty české kuchyně, ale to vůbec nevyužívá. 
---

Snídají jogurty a kaše, ovoce a zeleninu jako svačiny, 
podle nás vaří v poledne. Nechce trávit hodně času u 
plotny, protože jsou pořád venku. V poledne těstoviny, 
zapečené brambory, polévky. Večeře saláty a polévky, 
zapečené avokádo,... Občas ryby, tresku, kuře, jinak 

maso moc nejí. 
Masu se vyhýbají proto, že rodiče do nich hodně tlačili, 

přes víkend ho hodně jí u nich, takže to sami 
nevyhledávají. Děti jsou na to zvyklé.

Inspiraci bere z naší kuchařky a na internetu. Nebaví jí dlouho vařit, 
nechce stát dlouho u plotny. Je členem skupiny good life food na FB, 

podobné recepty jako máme my, bezlepkové a raw zkouší ráda. 
---

Malá snídá ovesnou kaši s jablkem, ona jí žitný chléb s 
lučinou a zeleninou, na svačinku si dá tvarohový koláč, 
ovoce nebo tak, k obědu si dá zeleninu. Nemusí moc 
maso, ale manželovi to vaří. Ke svačině si dá banán, 

polévku, k večeři mají něco studeného, obloženou mísu, 
zbytky z oběda. 

Vaří jenom podle naší kuchařky, byla u paní, která se zabývá výživou, 
ta jí dala nějaké recepty. Jinak na to nemá moc času, takže jí 

vyhovuje, že může vařit jenom podle nás. 
---

Mladší syn je hodně kojený a vybíravý v jídle. Snídaně: 
Vločková kaše. "Naši kluci zbožňují banánové lívance, u 

nás to jede opravdu ve velkém. Jsme sice čtyřčlenná 
rodina, ale musím dělat trojnásobnou dávku." Domácí 

kváskový chléb s marmeládou, smoothie z ovoce. Obědy 
aby byly rychlé - hlavně kuřecí a ryby, tofu jíme hodně. 

Vyhýbám se sóje -  nedůvěřujeme, maso také ne. 
Těstoviny jsou oblíbené. „Pořád zkoušíme něco nového.“ 

Večeře: snažíme se i péct zdravé dezerty.

Hledá inspiraci v kuchařkách, nejvíce v té naší. „Recepty z vaší 
kuchařky nám vždy doma perfektně sedly.“ Dostala kuchařku 

Břicháče Toma a byla naštvaná, bylo to hrozné, letělo to do koše. 
Sladkosti ze Svatojánu, Cukrfree (tam je to kopie naší kuchařky, 

všechno je to na stejné brdo), kuchařka od Kateřiny Winterové - Jíst a 
žít. Pořady ne, internet jo, recepty dětem, má to v mobilu. Stránky pro 

vaření s dětmi. 

Do restaurace jdou občas, ale jen tam, kde to hezky 
vypadá. Poslední dva roky chodí ven 1x za dva 

měsíce. Společně bez dětí nikam nechodí. 

Má drobné děti, takže se snaží, aby jedli. Jsou vybíraví, 
mají rádi rýži, luštěniny, musí to ale poprašovat třeba do 

sekané.  Mleté maso na různé způsoby, brambory, 
zeleninu, okurky, maso si melou sami doma. 

Dochucovadla a koření moc nepoužívá. 
Večeře - když zbyde polévka, společně jedí pouze o 

víkendu, podle toho jak jsou nevečeří společně, protože 
se nestíhá. Malý nemůže vejce, má rád špagety s 

omáčkou z pečených paprik, kuřecí maso s přírodní 
omáčkou. Občas si dají i nezdravou večeři, párek, snaží 

se ale aby byl kvalitní. Dvakrát za rok jí mekáč, atd. 

Vaří podle našich, má dvojku a trojku, osvědčené recepty, aby to 
chutnalo dětěm. Pak blog Máma v kuchyni, nějaké skupiny na FB - 

vaříme dětem.

Mimo domov se nestravují, kromě dovolené. Malý 
má histaminovou intoleranci, takže nemůže jíst 

nikde venku, protože nemají kontrolu nad tím, co 
tam jí. Nemají hlídání, takže jsou pořád spolu. 

Vaří si s sebou kuskus, saláty, tak, aby se to nemuselo 
ohřívat. Nakrájenou zeleninu, ovoce a pomazánky. 

Potřebuje mít všechno napsané, není úplně ten kreativní 
typ, co by si recepty vymýšlel. 

Kuchařky od Hanky Zemanové, Břicháče Toma, baví ji v tom listovat, 
ale vaří vlastně podle internetu. Blogy Delicious Lucie, Cukrfree, 

Kitchenette. Dříve vycházel časopis Hubneme zdravě, ten jí hodně 
bavil. Má ráda Margit Slimákovou. 

Když je v zahraničí, tak v restauracích a na hotelu.

Často vaří polévku, sobě večer saláty a ryby, manžel 
tyhle věci nejí. Vždycky kouká na čas přípravy, je pro ní 

hodně důležité, aby to netrvalo dlouho. 

V tištěných kuchařkách. Recepty na IG ani FB moc nevyhledává, to 
spíš, když to na ní někde vyskočí. Nebo když jí přijdou naše recepty 

do messengeru. "Sleduji videa, co na mě vybíhají na FB - Tasty se to 
jmenuje. Ale nesnáším, že spoustu jejich receptů je z mikrovlnky, to 

nechápu, jak z ní může někdo vařit. Ohřívat, to jo."
Inspiraci hledá podle surovin v lednici. Hodně také podle surovin, co 
jsou v sezóně. Když jí kamarádka nebo známý doporučí recept. U 
kuchařek vždycky kouká na čas přípravy, pokud je moc dlouhý, 

recept nedělá. 

Skoro vůbec, většinou vaří doma. Dříve chodili s 
manželem na večeře ven, nyní zřídkakdy. 

Snídaně tradičně jogurt s ovocem a domácí granolou, 
kaše, vločky, atd., O víkendu dělají vafle, palačinky. 

Svačiny pomazánky na pečivu nebo s ovocem a ořechy, 
oběd má rád manžel maso, ona to zas tak nemusí, ale 

dělají jídla tak, aby si v tom oba našli svoje. Večeře spíše 
studené, salát a to, co bylo k obědu, kdyžtak zbytky 

příloh tak, aby z toho byly kuličky, placky, atd. Základem 
jídel je zelenina.

Inspiraci hledá v kuchařkách, doporučuje naše kuchařky klientům. 
Pak Cukrfree, Apetit časopis v poslední době. Je to pro ní inspirace k 

vymýšlení vlastních věcí, ráda zkouší nové potraviny. Online moc 
nehledá. 

Málokdy chodí jíst ven, chutná jim to víc doma. 
Když chodí ven, tak jen do restaurací, které 

využívají místí suroviny a domácí chov. 



Viz předchozí odpověď. Ke svačině jí zdravé tyčinky, 
bebe sušenky a ovoce, odpoledne knackebrot se 

zeleninou a žervé, těstovinový salát. 

Recepty co má od pana Havlíčka, potom má ráda Břicháče Toma a 
naše knížky. Jinak podle 28 denní Mačingové diety, taky se jí líbí 

časopis Prima Fresh. V televizi sledovala Pohlreicha, jak vařil zdravě, 
dívá se také občas na Herbář a na Vaříme s Tescomou. 

Na FB kouká na skupinu Zhubni chytře, tam občas i sama přispívá. 
Jinak sleduje i nás, ale to ne zas tak často. 

Do restaurace nechodí, párkrát do roka k nějaké 
příležitosti. U nich žádná není, jenom když jede za 

dětmi. 

Obědy dělá do krabiček, krůtí maso, kuřecí maso, 
brambory, rýže, salát, 3x týdně bezmasé.

Na internetu hledá inspiraci, má spoustu knížek, vyhledává suroviny, 
co má zrovna doma, a kouká, co jí to vyhodí. Kromě našich knížek 

Jamie Oliver, Břicháč Tom, Lahodně s Ellou. 
Příležitostně

Pořád zkouší nové věci, 4x-5x týdně maso, přílohy 
většinou kuskus, bulgur, quinoa atd. Pečenou zeleninu 
má také ráda. Podle nás dělá zeleninové placky. Syn 
zeleninu jíst nechce vůbec. Manžel by snědl všechno, 

ale musí vařit zvlášť pro syna, tak si vaří pro sebe zdravě 
a pro ně klasiku.   

Od výživové poradkyně ví, jak si sestavit jídelníček. Inspiraci hledá na 
internetu a hodně ve FB skupinách. Sleduje Fitness recepty bez 

cukru a bílé mouky, Co vařit dobrého k večeři či k obědu, 
primanatura.cz, Pečení a kreativní nápady. Má hodně ráda Margit 
Slimákovou, byla u ní i na přednáškách. Na Youtube Annie. Kdysi 
sledovala Prostřeno, ale přestalo to být o vaření, tak to přestala 

sledovat. 

---

"Na snídani si dávám pečivo, žitné nebo celozrnné a 
hodně zeleniny. K snídani sním té zeleniny nejvíce. 

Nebo kaše, ovesná, pohanková. Začala jsem si dělat 
mug caky, protože mám v práci mikrovlnku. Vyhovuje mi, 
že si to doma umíchám a v práci si to udělám a mám to 

teplé. " Do práce si připravuju zeleninový přílohy, 
dušenou zeleninu, saláty, libová masa. "Jak jsem sama, 

špatně se mi připravuje jedna porce a tři dny se mi 
nechce jíst stejné jídlo. Nebo abych to měla k obědu a 

ještě k večeři." Pak mám chuť si od toho vaření 
odpočinout a vrátím se k obědům v závodce. Večeře 

jsou většinou studené: chleba s něčím a k tomu 
zeleninový salát. Vařím převážně maso, hodně zeleniny, 
pečenou zeleninu, pořád má v mrazáku nějakou. Ráda 

vaří ryby a mořské plody. 

Na  internetu, na FB- skupiny pro zdravé stravování. Začala jsem si 
kupovat zdravé knížky. Nejvíc ale na FB ve skupinách - Hubneme s 

Kačabou, Zdravé varianty jídel, Hubneme s rozumem. Knihy, hubnutí 
s Tomem. 

Závodní jídelna v práci. Jinak ne. 

Má ráda pečení, její přítel nejí sladké, ale recepty od nás 
chce jíst a chutná mu to. Vaří všechno, mají hodně rádi 

maso. 

Sleduje fitnessky na ig - @adelanejedla, @aktin, Lucie Minaříková, 
Bára Svobodová. 

Jinak do googlu zadá co by chtěla uvařit, a vybírá podle toho. 
Vyhledává také zdravé recepty, fitness recepty. atd. Má jenom naše 

kuchařky.  

Ven moc nechodí, využívají občas dovoz jídla 
domů, mají rádi pizzu.

Musli s proteinovým jogurtem, nebo chleba s něčím. 
Svačí ovoce a zeleninu, obědvá těstoviny nebo maso se 

zeleninou. Večer nejí sacharidy, už jenom zeleninu s 
masem. Její přítel to moc nebere, nechce jíst zdravé 
jídlo, takže vaří zvlášť. Večer si každý udělá vlastní 

večeři, on si dá bagetu s pomazánkovým máslem a ona 
salát. Kromě lososa nic nesní. 

Na Instagramu a na internetu sleduje low-carb blogerky, FB jsem low-
carb, Kateřina Tichotová ze Snídaně s Novou. Prima fresh, zdravá 

výživa. 

Moc často ne, ale snaží se vyhledávát kavárny s 
raw nebo low carb stravováním. V běžné restauraci 

si vybírá dietní varianty.



Jak jsou na tom se zdravým vařením?
Řeší, jestli je jídlo zdravé? Co to pro ně znamená 

vařit zdravě?
Jak se rozhodli jíst zdravě, co je pro ně 

motivace a jak dlouho už je to drží? Vynechává nějaké potraviny?

Řeší hodně, tím, že má nemocného syna, musí 
suroviny vybírat. Kupuje většinu věcí v bio kvalitě, 

nesmí to být z Polska ani od Babiše. Za jídla, co vaří, 
by dala ruku do ohně, že jsou úplně zdravé. Dříve, 
když hodně pracovala, jedla polotovary, to se ale 

změnilo. Hodně třídí a kouká na ekologii.

Ještě předtím, než byl syn nemocný, začala 
řešit, co jí. Od malička vyrůstala na vesnici, kde 

měli všechno vlastní, pěstovali si vlastní 
zeleninu a maso bylo z domácího chovu. Když 
dostal syn před 7 lety hepatitidu, museli držet 2 
roky striktní dietu, nic tučného a podobně. Od té 

doby už jim to zůstalo. 

---

Nejradši sladí javorovým sirupem, rýžovým sirupem, 
smaží řepkovým oleji, olivový do salátů. Jí víc zeleniny 

než dříve. 

 Řeší jestli je to zdravé, rozhodla se jíst zdravě, 
protože začala mít pocit, že má hodně kilo, 
neudýchá to. Nejdřív byla v centru, kde za 

měsíc 4kg zhubla, ale měla šílený hlad. Danča - 
trenérka na internetu, vydala kuchařku, tak si jí 
koupila, začala jíst podle toho a byla spokojená. 

Rok a půl se snaží jíst zdravě. Za rok a půl 
sundala 14kg, pomohly jí naše recepty.

Záměrně vynechává vepřové maso, bílou mouku, bílý cukr. 
Nejí zázvor, lilek jim nechutná. Syn nejí banány, takže to 

musí schovávat, batáty taky, nesmí to poznat. 

Snaží se řešit, jestli je jídlo zdravé, podle toho, co si 
vyčte na internetu. V práci si mezi sebou vyměňují 

poznatky, z Countrylife jídel taky bere inspiraci, 
například Ratatouille. Dříve nekupovala javorový sirup, 

třtinový cukr, quinou, bulgur, ...

Cca 3 roky, od té doby, co žije s přítelem. Houby sni ryby nejí.

Řeší to hodně, většinu jídel vaří zdravě. 
Začala proto, že potřebovala zhubnout, teď už o 
tom ani nepřemýšlí, změnila prostě nastavení v 

hlavě. Jí už takhle cca 1,5 roku. 

Dříve jedla sladké, teď už ne, cukru se snaží vyhýbat, u 
dětí to ale nedrží tak striktně. Moc nejí vepřové. Snaží se 

omezit pečivo. 

Snaží se dělat zdravější věci. Začalo to po porodu, když začala vařit pro děti. 
Do té doby nad tím s manželem nepřemýšleli. 

Syn má alergii na ořechy, kokos a semínka, mák, luštěniny, 
takže to nejí. 

S dětmi kouká na to, aby bylo jídlo zdravé. ---

Dcera jako malinká měla vyrážky atd., díky tomu 
vynechávali mléčný výrobky, lepek. Nic se neprokázalo, ale 

nejí skoro pečivo, nahrazuje to ořechy,... není to nic 
striktního.

Hodně jí ryby, nejí tučné maso, českou kuchyni, muž 
si to dá jednou za čas. 

Muž se přizpůsobuje, ale jednou za čas potřebuje 
maso, to si vaří sám, bůček atd. Recepty z kuchařek 
mu chutnaly skoro všechny, zas tak mu to nevadí. 
Předtím neměla čas na jídlo a byla v kuchyni, měla 

špatné stravovací návyky, předtím vařila doma jednou 
a jedla to celý den. 

Zdravé vaření řeší od té doby, co se narodilo 
dítě, chce aby se stravovali lépe, než když byla 

malá ona.

Vynechává bílou mouku, nejí pečivo, jenom žitný chléb, 
rafinovaný bílý cukr nepoužívají. Sladí málo, medem nebo 

tak, ale moc nesladí. 

„Před otěhotněním prvního syna jsem byla vegetarián.
“ Manžel byl před patnácti lety ryzí masožravec, od té 
doby se přizpůsobil mému jídelníčku. Manžel je celý 
den pryč a jeho jídelníček je naprosto katastrofální, 

vyhuvuje mu, že přijede a dá si doma něco zdravého. 
Naopak, když se ho zeptám, jestli nechce uvařit něo, 

co není úplně zdravé, tak řekne ne. "Všichni moji 
chlapi milují sladké, snažím se připravovat zdravé 

dezerty, mám pocit, že jim to neublíží“

Celoživotně bojovala s nadhávou, měla 
náročnou práci, operace kolena atd. Při 

těhotenství se rozhodla že bude jíst zdravě. 

Nejí hovězí a vepřové, před těhotenstvím byla vegetarián. 
Nejí bílé pečivo, občas koupí dětem rohlík, ale opravdu 
zřídka. Má alergii na avokádo. Ze začátku se vyhýbali 

pohance, protože chutná divně.

Řeší, jestli je zdravé jídlo, kvalitní maso a zeleninu 
vypěstovanou ze zahrady, používají vlastní zásoby, 

aby tam nebyl bílý cukr, ale není úplně striktní a dá jím 
občas třeba bílé pečivo. Barviva úplně vynechávají, 

potom se děti osypaly, točené zmrzliny apod. 
vynechaly. Děti sladkosti nejí, když už, tak ze zdravé 
výživy. Na dorty k narozeninám mají paní, která peče 

zdravěji. Nekupují žádné polské potraviny atd. 
Zkoumá obaly v obchodech, aby to byly české 

potraviny, soukromí prodejci atd., aby se vyhnuli 
nákupu čerstvých potravin v obchoďáku.

Zdravě jí od té doby, co byly děti očkované, 
špatně to snášely, dostaly alergie, tak se 

rozhodli, že budou kupovat méně a kvalitní věci. 
Ovoce a zeleninu kupují od farmářů a ne v 

supermarketu, brambory mají od farmáře, atd.

Kromě vajec málo solí a moc nekoření, nepoužívá ocet, 
snaží se všechno čerstvé. Přes zimu syn reagoval na rajče, 

na čerstvé ze zahrádky ale ne.

Snaží se jíst zdravě i na hotelích, jí hodně zeleniny a 
vlákniny, snaží se vařit z nových surovin. Tradiční 
suroviny jako jáhly, pohanka, nebo exotické jako 

například rýžové nudle, kukuřičné, atd. 

Od malička doma jedli zdravě, maso moc 
nejedli a nejedli typická česká jídla. Před 7 lety 

měla krizi, přestala jíst a propracovala se k 
anorexii, ztratila mestruaci atd. Od té doby se 

rozhodla, že to tak dál nejde a začala se 
stravovat zdravě. Ráda vaří pro ostatní a miluje, 

když vidí, že jim chutná. 

Vyhovuje jí jíst bezlepkově, ne, že by se tomu úplně 
vyhýbala, ale není jí potom tolik těžko.  Nejí bílý cukr a 
bílou mouku. Moc nejí maso, protože ho od mala doma 

nejdeli, hovězí ani vepřové vůbec, kdyžtak kuřecí a krůtí. 

Dříve vůbec, nyní půl na půl. Má ráda zdravá jídla, ale 
manžel je nechce jíst. 

Narození dítěte, nechce krmit malou nezdravým 
jídlem. Ořechy, protože jí nechutnají. 

Zdravé jídlo by podle ní mělo obsahovat hodně 
zeleniny, mělo by být ze základních surovin, ne 

polotovary, připraveno na grilu nebo v troubě, s málo 
tukem, nic smaženého. 

Ve zdravé stravě vyrostla, hodně toho pěstovali 
doma, takže žili z toho, co měli. Manžel se pak 

naučil jíst s ní a vyhovuje mu to. 

Vynechává zpracované potraviny, nic smaženého, jinak se 
nicemu nevyhybá, vepřové jí u rodičů 1x měsíčně. Pečivo 

pečou doma, ale ona ho moc nejí. Uzeniny také nejí. 



Snaží se jíst zdravě, má jídelníček od pana Havlíčka, 
který jí dal i recepty, počítá si kalorické hodnoty.  

Pořád bojuje s tím jíst zdravě při směnném provozu, 
nerada si dává oběd, když se vzbudí.

Dříve jedla vyuzený bůček, klobásky, párky. To 
omezila hodně. Motivace je zhubnout, má také 

zdravotní problémy, má vysoký cholesterol, 
zápasí s kily navíc. Už 3 roky se snaží jíst 

zdravě. Váha šla o něco dolů, ale moc se to 
nehýbe poslední dobou. 

Omezuje uzeniny, jí jenom šunku, ale neodpustí si lovečák 
1x za čtvrt roku. Nejí bílé rohlíky. 

Snaží si dávat pozor na to, aby to bylo zdravé, nejí 
vepřové, občas hovězí, občas králíka. 

Dědeček i otec zemřeli na cévní komplikace, a 
druhá věc je to, co vidí denně v ordinaci. Lidé 

jsou obézní, nejsou zdraví, takže to je motivace, 
Manžel sportoval a jedl zdravě vždy, mají syny 

a i jejich rodiny jí zdravěji. Zdravě vaří už cca od 
45 let. 

Nejí řízky, skoro nic nesmaží, dělají to na páře nebo v 
troubě. Vynechávají knedlíky. 

Má ráda zeleninu, tak tu jí hodně. Spoustu věcí si dělá 
sama, zavařuje, ovocné šťávy, kečupy, pyré, zeleninu 

do mrazáku,...

Měla problémy se zdravím a nadváhou, tak 
začala chodit k poradkyni. Už dva roky se snaží 

jíst zdravě. Zhubla 15kg a cítí se dobře, lidi jí 
chválí, že jí to sluší. Teď chodí plavat a všude 

hodně chodí pěšky, má chytré hodinky kde si to 
trackuje. 

---

Snaží se o zdravější stravování. Vynechat tuky, 
zařadit více zeleniny. "Nezdá se mi, že bych na 

základě toho mého postupu svoji váhu nějak radikálně 
snižovala, ale mám z toho dobrej pocit a chutná mi to."

"Celý život se potýkám s nadváhou. Může za to i 
to sedavé zaměstnání, co mám a určitě i stres." 
Teď už je to spíše obezita. "Ve chvíli, kdy jsem 
zjistila, že mám metrák, To jsem si řekla, že to 

takhle nejde a musím s tím něco udělat. 
Protože nemám pohyb. A věděla jsem, že se 
opravdu nepřinutím k nějakému sportu. Proto 

jsem si řekla, že musím udělat něco s tím 
jídlem, aby bylo zdravější."

Bílé pečivo a sladké. "Mám pocit, že to je s věkem, teď 
sladkému špatně odolávám."

Vždycky chtěla žít zdravě, ale měla problém to udržovat. Sportovala, ale přestala když se přestěhovala, 
navíc mají rádi nezdravé jídlo. Postupně se snažila jíst zdravě a s námi se jim to podařilo, už dva 

měsíce vaří striktně jenom zdravě. Přítel je v pohodě, jí to a chutná mu to. 
Důvod byl, že se necítila dobře, bylo jí těžko, nafouklá,... Řekla si a dost, je čas na změnu.

Nejí houby a tofu, ale to spíš kvůli příteli. 

Dříve to neřešila, ale posledních třičtvrtě roku to řeší. 
Hodně jí v tom pomohly naše kuchařky. Vynechala 
úplně smažené jídlo, tuky skoro také. Vaří více z 
kuskusu, chia semínek, ořechů. Její maminka má 
problémy s celiakií, tak se doma snaží stravovat 

zdravě.

Řekla si, že chce změnit svůj postoj k životu, a 
že to zahrnuje i změnu stravy. Doma jedí 
bezlepkově 8 let, intenzivně to řeší až v 

posledním roce.

Vyhýbá se lepku a cukru, snaží se jíst low-carb.



Jak nakupují?

Plánuje si nákupy? Jak často a kde nakupuje Jsou nějaké suroviny, co nemůže 
sehnat? 

Řeší kvalitu surovin? Jak si 
představuje kvalitní suroviny?

Řeší cenu potravin? Mají rozpočet na 
jídlo?

--- 

Bydlí u farmářského trhu na Kulaťáku, 
takže nakupuje tam, jezdí i na trhy na 
Jiřák. Hovězí maso má od farmáře, u 

babiček na venkově kupuje ovoce, pak 
chodí do Country life a České stodoly, 

ještě Marama v Dejvicích. Pečivo kupuje 
ob den v Kabátu a Stodole, když musí pro 

základní potraviny, jezdí do Lidlu a do 
Billy. 

Nemá problém, umí si je najít,

Kvalitu řeší hodně, kupuje prakticky jenom 
farmářské a bio výrobky. Má vlastní 

zásoby od babiček, vejce, zeleninu a tak 
dále. Mléčné výrobky kupuje od Madety, 

protože to nemá Babiš. Na etiketách 
hledá původ potravin, kolik obsahuje 

přídavných surovin, barviva atd. Mouku 
kupuje jenom v country life, brambory 

radši ze stodoly, kupuje si lepší oleje,... 
Chce kupovat co nejméně ze 

supermarketů. 

Byla by radši, kdyby se ta cena dala 
srazit, protože utrácí hodně peněz za 

jídlo. Ale za kvalitu jí nevadí si připlatit. 

Neplánuje nic, v pátek nakoupí maso, vaří 
na týden dopředu, inspiruje se podle toho, 

co koupí. 

Nakupuje 1x týdně v pátek, nebo si to 
nechá přivézt od Košíku nebo od Tesca, 
nakupuje šunku v jednotě, pro zeleninu 
chodí do Tesca, pro zdravé potraviny 

jezdí do sousedního města, něco pořizuje 
v Praze.

 V Milovicích toho moc není, takže 
nakupuje spíš když je v Praze. 

Na etiketách kouká na kalorie, palmový 
tuk nechce, kvalitní potravina je, když je 

přírodní a nejsou v ní éčka. 

Má hypotéku, takže řeší cenu, ale 6-7 
tisíc, protože kupují kvalitní potraviny. 

V neděli plánuje na týden, co bude vařit. 
Kouká co je ve spíži, pak co se zrovna 
prodává, co je ve slevě, co je sezónní. 
Rodiče bydlí na Vysočině, vozí vajíčka, 

králíka. Sama si pěstuje bylinky. 

3x týdně nakupuje, kupuje si tam i 
svačiny, přítel chodí o víkendu. Jede 

podle seznamu, který si vytvoří, kouká na 
letáky, co mají ve slevě. Chodí do Tesca, 

má bodové kartičky, Billa a Albert, o 
víkendu chodí do Globusu. 

Nemá ten pocit.

V obchodě moc nesleduje výživové 
hodnoty na etiketách, občas kouká na 
obsah soli a cukru, kouká na původ 
surovin, preferuje české potraviny. 

�Od té doby co žije sama, koukala hodně 
na cenu jídla, teď už tři roky žije s přítelem 
a od té doby začali žít zdravě, už jsou na 

tom finančně lépe. Řeší cenu surovin, 
plus mínus 500kč za nákup vždycky dá.

Plánuje si jídla a podle toho i nákupy. 

1x týdně velký nákup, co dojde, to 
dokupují. Občas když jde kolem trhu, 
koupí zeleninu. Do zdravé výživy jde 

občas, například pro soba nudle, kaše, 
proteinové tyčinky.  Ryby kupují v 

obchodě v Přerově, když mají cestu 
kolem.

Nemá problém, v Albertu rozšířili zdravou 
výživu a většinu sežene tam. 

Kvalitu řeší, u šunky kouká na % masa, 
polotovary vůbec nekupuje. U masa, 
zeleniny a ovoce spíš od pohledu. 

Spoustu věcí si pěstují sami, mají svoje 
vajíčka, špenát, ředkvičky, cukety, rajčata, 

jahody, dýně, saláty, všechno možné. 
Pěstují si toho spoustu. Ovocné stromy 

atd.

Nijak extra to neřeší, rozpočet nemají, ale 
na druhou stranu kouká na ceny, jezdí do 

Lidlu pro zdravé mouky, protože ví, že 
jsou tam levnější. "Je to o maličko dražší, 
když se člověk snaží jíst zdravě, ale jestli 

je to nárůst maximálně o 500kč na 
nákup... není to zas takový rozdíl. Ten 
týdenní nákup se pohybuje tak kolem 

1500kč."

Nemá ráda plánování a rozhoduje se spíš 
impulzivně.  

Nakupuje každý den, běžné věci jako 
pečivo, ovoce a sýry, plus 1x týdně velký 

nákup. Snaží se nákupy vyřešit v 
poledních pauzách v práci, ráda nakupuje 
v malých krámcích, aby to bylo české, ale 

supermarketu se nevyhne. Nakupuje v 
Lidlu. Spoustu surovin mají od dědy ze 

zahrádky, takže přes léto mají zeleninu od 
něj. Maso mají od známých, kteří mají 

statek. 

Nemá problém sehnat nic. 
První místo má u ní čerstvost, ale jinak 

etikety moc nezkoumá, kouká na původ. 
Nekupuje nejlevnější věci.  

Neřeší rozpočet, berou zlatou střední 
cestu, občas ulítne a koupí něco dražšího. 

Rozpis jídelníčku si nedělá, nakupuje 
podle toho, aby měla doma to, z čeho 

obvykle vaří.

Nakupuje v Bille a Lidlu, pak nakupuje ve 
zdravé výživě, ... Když vaří, tak hodně 

používá tabulku substitucí u nás v 
kuchařce, kupovala datlové sirupy, 

agáve,... rýžové mléko

Protein nahrazovala alternativama, jinak 
nemá problém nic sehnat.

Otec je veterinář, takže kupují bio maso a 
od chovatelů, nekupuje maso neověřené. 
Zeleninu bere z obchoďáků a trhů, tam to 

zas tak nehlídá. 

Rozpočet na jídlo nemají, moc to neřeší, 
na jídle nešetří. Radši koupí sušený 
meruňky než bonbony, připlatí si za 

kvalitu. Snaží se koukat na etikety, kvůli 
dětem, cukr, barviva, éčka.

Dělá si seznam a nakupuje podle toho, co 
si naplánuje. 

Nakupují 2-3x týdně zeleninu, základní 
suroviny kupují ve velkém 1x za měsíc. 

Většinou nakupují v Lidlu, zeleninu berou 
v menších obchůdcích v sousedním 

městečku. 

Lidl není tak velký, aby tam měli velký 
výběr. Bydlí na vesnici, takže tam mají 
omezený sortiment. Nedaří se jí sehnat 

oleje, třeba kvalitnější olivový. Kupuje to v 
České lípě ve zdravé výživě, obecně se jií 
nedaří sehnat oleje, slunečnicový olej za 

studena, lněný. Karob vůbec, je toho 
hodně, tofu, šmakoun, zdravé sladkosti 

bez cukru, u nich tyto věci vůbec 
neseženou. Nakoupila si je v české lípě 

ve zdravé výživě, tam koupí většinu. 

Etikety moc nečte, kupuje pořád ty samé 
suroviny dokola, kouká na procenta masa. 

Experimenty moc nedělají.  Pěstuje si 
rajčata, zeleninu, bylinky, jinak mají malou 
zahrádku, takže spíš v menším množství. 

Řešit cenu nemusí, nešetří na 
potravinách, koupí si co se jim líbí. 

Rozpočet sleduje, cca 7 tis měsíčně za 
jídlo. 

Jezdí tak 1x týdně velký nákup, 
neplánuje.

Většinou kupuje na jednom místě, v Lidlu, 
věci jako tofu kupuje v Globusu. Pak 
dokupuje manžel, když jede z práce. 

Hodně věcí kupuje na e-shopech zdravé 
výživy, tam kupuje většinu zdravých 
potravin. Svět plodů, sušený ananas, 

mandle kupuje via natura. U e-shopů se 
kouká na kvalitu i na cenu. Kupuje tam 

kokosový olej, semínka, xylitol, kokosový 
cukr, čokoládu. Vybírají si lokální 

suroviny, domácí vajíčka, ... vidí problém 
s masem, nejde sehnat dobré maso, je 
drahé. Mají spoustu domácí zeleniny, 
brambory, řepa,... otec to pěstuje na 

zahrádce na venkově.  Používají klasické 
máslo, nepijí nic sladkého. Čokoláda je 

neřest, to občas koupí.

Nemá problém nic sehnat, kdyžtak 
používá naší substituční tabulku.

Čtou etikety, palmový olej vůbec, barviva, 
nepoužívá polotovary, když kupuje dětem 

křupky tak kouká na cukr a sůl. 

Nemusí řešit rozpočet na potraviny, jinak 
ani moc neřeší cenu potravin. Má 

úžasného muže, který věří, že dělá 
všechno pro zdraví dětí. 

Plánuje dopředu a podle toho nakoupí. 
Nakoupí na celý týden, pak dokupují něco 

co chybí.

Manžel chodí do Alberta pro suché 
potraviny, na vesnici všechno nesežene, 

například celozrnné mouky, chléb, 
kokosové plátky, atd. dovezou jí ho domu, 
a kvalita je daleko lepší. Kupují farmářské 
maso, nekupuje v supermarketech, hledí 

na kvalitní maso. Biokuře, bio hovězí atp., 
doma si to namele. V akci jen to, co jsou 
zvyklí kupovat. Ovoce a zeleninu kupují 

od farmářů a ne v supermarketu, 
brambory mají od farmáře, atd. Jinak u 
nich mají i rybárnu, tam chodí pro ryby. 

Spoustu věcí u nich na vesnici nesežene, 
ale manžel jezdí do Brna nakupovat, tak 

to kupuje tam. 

  Kupují farmářské maso, nekupuje v 
supermarketech, hledají na kvalitní maso. 

Cenu neřeší, rozpočet nemají. Nemusí to 
řešit, za potraviny 14-15 tisíc měsíčně. S 

manželem to zas tak neřeší. 

Plánuje hodně dopředu, nechce nic 
vyhazovat. Napíše si seznam na pár dní 

dopředu a podle toho vaří.

Ráda nakupuje v Lidlu, pro zdravé 
suroviny chodí do Country Life. Jinak 
nakupuje zdravé věci jako ořechová 

másla na internetu, na jméno si 
nevzpomene. Ráda by chodila na 

farmářské trhy, ale nemá volné víkendy.

Neví o nich, kdyžtak je objednává na 
internetu, jsou tam i levnější.  

Díky Margit Slimákové začala číst etikety, 
nechce palmový olej a přidaný cukr. 

Kupuje základní suroviny, žádné 
zpracované. 

Cenu řešila dříve víc, teď už tolik ne. Ne, 
že by si mohla naházet do košíku úplně 
všechno, co chce, ale nekupuje třeba 

vajíčka z klecového chovu, radši si koupí 
z volného výběhu. Už se naučila kupovat 

lepší věci. 

Ano, každý den. 

Nakupovat chodí každý den, většinou do 
Globusu v OCČM. Podle toho, v jaké 

náladě je dítě, jindy oběhne menší 
obchůdky kolem, aby nemusela s dítětem 

do nákupního centra. 
Spoustu surovin mají také od rodičů, kteří 
bydlí na venkově, hlavně brambory, cibuli, 

bylinky, atd.

Asijské bylinky a ingredience.

Většinou řeší. Pro malou kupuje převážně 
suroviny s označením bio. U trvanlivých 
potravin kouká na etikety, jestli je v tom 

cukr, kolik to má éček

Cenu potravin spíš neřeší, rozpočet na 
jídlo nemají. Neumí si představit, že by to 
řešila, protože utratí za jídlo hodně peněz. 

"Nechápu, kolik toho dva lidi dokážou 
sníst, ani kolik měsíčně za jídlo dáme. 
Radši to moc neřeším, ty sumy jsou 

šílené"



---

Suroviny nakupuje 1x týdně, nebaví jí 
chodit nakupovat. Když jezdila do práce, 

tak kupovala v Makru, jinak u nich teď 
akorát Billa, Lidl, a Jednota. Pořád mají 

spoustu věcí vypěstovaných sami. Maso 
kupují jenom z domácího chovu. Když 

vyrábí mléčné výrobky, tak bere mléko od 
kamarádů, co mají chov. Ryby jí dělají 
problém sehnat, mají rádi chobotnice a 

mořský plody, a to čerstvé většinou 
neseženou. 

Ryby se jí shánějí těžko. 

Etikety čte, když už musí kupovat 
zpracované suroviny, aby tam bylo co 

nejméně přídavných látek. Studovala to, 
takže ví, na co se má dívat.

Cenu řeší až teď, když je na mateřské, 
dříve tolik ne, ale kupuje kvalitní 

potraviny. Za jídlo utratí cca 5 tisíc 
měsíčně. 

Nákupy musí plánovat, už půl roku tam 
nemají obchod, takže musí jezdit do 
města. Zdravá výživa je cca 15km. 

Dopředu si napíše jídelníček, jde nakoupit 
na 3 nebo 2 dny, kdyby chtěla do Lidlu 

nebo Tesca tak to má 45 km. 

V místní samoobsluze kupuje mouky, pan 
Slovák, který to vlastní, je tam sám ručně 
mele, mají i špaldovou, žitnou, atd. Pečou 

si tam vlastní dalamánky a pečivo. Pro 
krůtu jezdí k chovatelům do Vsetína, 

doma si jí naporcují a zamrazí. Hovězí 
maso kupuje u chovatele, to je výborné, a 

vepřové jí vozí známý, to neví odkud. 
Zeleninu kupuje v Lidlu a Kauflandu, 

brambory mají vlastní. Ryby kupuje přes 
svojí snachu, která to vozí z lodi, pak také 

v Lidlu, co zrovna mají. 

Jezdí hodně do zdravé výživy do 
sousedního města, protože u nich ty 

potraviny sice mají, ale je to předražené, 
a to nehodlá podporovat. 

U etiket čte hlavně datum spotřeby, podíl 
masa, u šunky i procento soli.

Pokud nestojí šunka 30 kč za 100g, tak 
cenu neřeší, kouká na akce. 

---

Ovoce a zeleninu mají ze zahrady, mrkev, 
cibule, hrášek. Její rodiče vypěstují 

spoustu plodin, takže berou ty. Rybaří, 3x 
ročně jezdí na ryby, ze Španělska i z 

Norska si vezou vlastní ryby. 
Nakupuje ve farmářských obchodech, je 

to dražší, ale zase si toho víc váží a 
nevyhazuje. Cíleně chodí do menších 
obchodů, v sobotů v Kyjově na trhy. 

Běžně nemá čerstvou zeleninu, takže tu 
dokupuje, mají kousíček čerstvě utrženo, 

Trvanlivé zdravé potraviny kupuje 
dopředu ve velkém, jezdí do Makra.

Čekanku těžko shání, jinak nic nemá 
problém sehnat, kdyžtak si to 

přizpůsobuje. 

Etikety čte, vyřazuje všechno z Polska, 
potraviny s Babišem, uzeniny nekupuje.

Nemusí řešit cenu za jídlo, měsíčně utratí 
kolem 5-6 tis za jídlo. 

Moc neplánuje, vaří na co má zrovna 
chuť. Když vaří synovi a muži oběd, tak to 

naplánuje dopředu. 

Nakupuje 1x týdně, dělá větší nákup. 
Trvanlivé suché potraviny má doma 

pořád, průběžně dokupuje. Nakupuje v 
Lidlu a Kauflandu, pro zdravé věci chodí 
do zdravé výživy, 2x týdně cca. Hodně 

vaří ze základních surovin.  

Sežene všechno, nemá problém s 
hledáním surovin. 

Kvalitu zas tak neřeší, v zimě kupuje 
mraženou zeleninu, protože jí to 

poradkyně říkala, ale ona má ráda 
čerstvou. Etikety nečte. Mají spoustu 

surovin z vlastních zdrojů, mají ovocné 
stromy a všechnu možnou zeleninu. 

Peníze na jídlo moc neřeší, když je něco v 
akci, tak jí to potěší a vezme to. Kupuje 
zeleninu, co je v akci a z toho pak vaří. 

Nejdříve se podívám do lednice, co by se 
z toho, co mám dalo uvařit. Pak kouknu 

do kuchařky nebo na FB. 

1x týdně velký nákup, pak dokupuju 
pečivo, zeleninu a ovoce, to co mi dojde. 
Stále mám v lednici šunku, sýry, zeleninu 
čerstvou i mraženou. Lidl, Kaufland. Vše 

nakoupím na jednom místě. 

na nic jsem ještě nenarazila

Hodně se soustředím u šunky na obsah 
masa, pod 80% bych si nekoupila, u 

jogurtů sleduji poměr bílkovin a sacharidů, 
už si nekupuju nízkotučné jogurty. 

nemám rozpočet, nakupuju jen pro sebe, 
tak moc finance neřeším. Nenakupuju 
nejlevnější potraviny. Nekupuju si ale 

nejdražší sýry, cca 10 dkg za 30 Kč, ale 
když jsou v akci, tak je upřednostním.

Většinou si dopředu rozvrhne, co by mohli 
v týdnu jíst, rozhoduje se taky v obchodu, 

striktní plán si ale nedělá.

Téměř denně, v Tescu, mají tam téměř 
vše. Zdravější věci nakupuje po internetu 
(pohanková mouka,...).  Do zdravé výživy 
moc nechodí, protože to mají dražší než 

na internetu. 

Zdravé suroviny podle ní jsou daleko 
dostupnější než dříve, nemá pocit, že by 

něco nesehnala. 

Kouká na etikety, hlavně na procento 
obsahu masa, éčka, barviva, palmový tuk, 

glukózový sirup, sůl. Snaží se na to 
koukat, ale ne vždycky, protože na to není 

čas. Nekupuje polotovary.

Nemá měsíční rozpočet na jídlo, ale 
vychází to průměrně každý měsíc stejně. 

Ano.

Jednou až dvakrát týdně chodí nakupovat 
v Německu do Lidlu a Edeky. Bezlepkové 

mouky nakupuje na internetu nebo ve 
zdravé výživě v Klatovech.

Nemá ten pocit.
Kouká na obsah lepku a stopy vajec, 

laktózy atd. Maso kupují v Německu, mají 
tam lepší kvalitu. 

Nemá přehled, bezlepková strava je 
dražší, ale rozpočet nemají ani to neřeší. 



 

Příloha 1: Scénář rozhovoru 

Scénář rozhovoru 

Soustředíme se na výběr surovin, receptů, přípravu jídel a stolování.  
Zbylé informace získáváme zejména pro kontext. 

Obecná pravidla pro vedení rozhovoru 

1. Nemluvím o sobě, zajímám se o zkušenost respondenta. 

2. Pokládám otevřené otázky. 

3. Scénář rozhovoru neberu jako seznam, který postupně škrtám. Pokud mi respondent 

některou z otázek už dříve zodpověděl, nebojím se ji přeskočit, nebo se jen na něco 

doptat. Současně pokud respondent mluví o něčem, na co jsme ve scénáři nemysleli, 

beru to jako příležitost dozvědět se více.  

4. Reaguji na to, co říká respondent, doptávám se na vše, co mě zaujme. Často se mohu 

doptávat „proč“. 

5. Působím lidsky a přirozeně. Otázky si volně přeformulovávám.  

Chci, aby respondent odcházel z rozhovoru s dobrým pocitem. 

Seznámení 

Seznámíme se a přivítáme. Představíme sebe a Fitrecepty. 
Vysvětlíme účel návštěvy. A připomeneme, že rozhovor bude trvat asi hodinu a budeme ho pro 
účely zpracování nahrávat. 
Povzbudíme respondenta, že ho nebudeme z ničeho zkoušet, že neexistují dobré a špatné 
odpovědi. 
 
1. Jak vypadá váš běžný den 
 
Jak trávíte svůj běžný den? Popište nám ho od začátku až do konce. 
Jakou roli v něm hraje jídlo? (Kolikrát denně vaříte?) 
Jaká jídla obvykle připravujete?  
Připravujete oblíbená jídla dokola nebo raději experimentujete? 
Jak často se stravujete mimo domov? A kde nejčastěji? 
Kolik času trávíte doma? Přes týden/o víkendech 
 
2. Jak vaříte? 

 

Řešíte zdravé jídlo, nebo se vás to netýká? 
Jaká je vaše motivace k tomu vařit zdravě? 



 

Od jakého okamžiku jste se rozhodli pro zdravé vaření? 
Co pro vás znamená vařit zdravě?  
Jste vegetariáni, vegani nebo něco podobného? 
Jsou nějaké potraviny, kterým se vyhýbáte? Kvůli čemu? 
Kde hledáte recepty? 
Podle čeho hledáte inspiraci k vaření? (podle toho co máte v lednici, podle příležitosti, …) 
Máte oblíbenou stránku, časopis, kuchaře, profily na sociálních sítích, o jídle? 
 
3. Suroviny 

 

Plánujete si nákupy/jídlo dopředu?  
Jak často nakupujete? A kde? 
Nakupujete rádi všechno na jednom místě nebo máte svá vytipovaná místa, kam chodíte? 
Máte zásoby i z jiných zdrojů, ze zahrady, od rodiny, známých? 
Jak přistupujete k novým/neznámým surovinám?  
Je něco, co se vám nedaří v obchodě sehnat? 
Řešíte kvalitu surovin? Jak si představujete kvalitní suroviny? 
Jak řešíte cenu surovin? Máte měsíční/týdenní rozpočet, nebo toto neřešíte?  
 
4. Sociodemografické údaje 

 

Kolik členů má vaše domácnost? (zkontrolovat, jestli už je zodpovězeno z úvodu) 
Kolik vám je let? 
Jaké je vaše povolání? (zkontrolovat, jestli už je zodpovězeno z úvodu) 
Jaké je vaše dosažené vzdělání? 
Popsání finanční situace – popište na škále 1-10 jak jste spokojení se svojí finanční situací? 
Špatná. Každý nákup musím pečlivě promýšlet. (stupnice 1-10) Výborná. Peníze prakticky 

neřeším, mohu si dovolit všechno, co chci. (Pro osobní setkání je připravena stupnice ve 

vytištěné podobě.) 
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