
8. Přílohy 

PONDĚLÍ

snídaně

Celozrnný rohlík (60g) namazaný Ramou Creme Bonjour, jablko (200g), jogurtový nápoj 

Vitalinea (360g) (2 000kJ)

svačina 150g nízkotučného ochuceného tvarohu, hruška (1 500kJ)

oběd

Plátek krůtích prsou (150g), vařená rýže (100g v syrovém stavu) ochucená směsí bylinek 

(2 500kJ)

svačina

Zeleninový salát (paprika, rajče, okurka, listový salát) (300g) se lžící olivového oleje, 

ochucený bylinkami (500kJ)

večeře 150g kuřecích prsou, vařená mrkev (200g) (1 500kJ)

celkem přibližně 7 500kJ

ÚTERÝ

snídaně Celozrnný chléb (100g) s 2 plátky nízkotučného sýra a šunky (2 000kJ)

svačina Ovocný salát (jablka, kiwi, jahody, pomeranč, meloun - 300g) (800kJ)

oběd

Brambory vařené ve slupce (200g), vařená brokolice (200g), sypané 50g nízkotučného 

sýra (1 700kJ)

svačina

Pomazánka z nízkotučného tvarohu (bylinky, najemno nakrájené zelenina) (150g), 

Knuspi chlebíčky (5 plátků) (1 000kJ)

večeře

150g kuřecího masa, vařená rýže (50 v syrovém stavu), zeleninový salát (rajčata, papriky, 

okurky - 200g) (2 000kJ)

celkem přibližně 7 500kJ

STŘEDA

snídaně

Dalamánek (60g) namazaný Ramou Creme Bonjour, 150g ovocného polotučného jogurtu 

(3% tuku), banán (1 900kJ)

svačina Musli tyčinka, jablko  (800kJ)

oběd

150g hovězího masa nakrájeného na nudličky, 100g (v syrovém stavu) těstovin, 

ochucené 2 lžícemi kečupu  (2 500kJ)

svačina

Salát tzatziki (okurka -200g, nízkotučný jogurt (150g), česnek, kopr nebo jiné bylinky) 

(500kJ)

večeře 50g šunky, 100g tofu sýra, celozrnné pečivo (60g) (1 800kJ)

celkem přibližně 7 500kJ

ČTVRTEK

snídaně 200g pudinku, sušenky BEBE Dobré ráno (50g)  (2 000kJ)

svačina Nakrájené kiwi promíchané s jogurtem Activia (120g) (700kJ)

oběd

Šopský salát - paprika, rajče, okurky - 300g, nakrájený tofu sýr (100g), 100g celozrnného 

chleba (2 000kJ)

svačina Ochucené raciolky (60g) (800kJ)

večeře 100g kuřecího masa se 80g (v syrovém stavu ) rýže, ředkvičky, mrkev (150g) (2 000kJ)

celkem přibližně 7 500kJ

PÁTEK

snídaně 100g musli směsi promíchané s nízkotučným jogurtem (150g) (1 800kJ)

svačina Musli tyčinka bez polevy, ananas (150g) (1 000kJ)

oběd

100g (v syrovém stavu) těstovin zapečených s brokolicí, mrkví (200g) a nízkotučným 

sýrem (50g) (2 000kJ)

svačina Jogurtový nápoj Vitalinea (360g) (700kJ)

večeře

Celozrnný chléb (100g), salát z vařeného kuřecího masa (100g), rajčat, okurky, ledového 

salátu - 200g, zalitého lžící olivového oleje a ochuceného bylinkami (2 000kJ) 

celkem přibližně 7 500kJ

SOBOTA

snídaně Celozrnné pečivo (100g), namazané Ramou a ovocným džemem, 250ml mléka (2 000kJ)

svačina Nízkotučný jogurt (150g) s ovocem (200g) (1 000kJ)

oběd

150g dušeného hovězího masa se 200g brambor vařených ve slupce, omaštěné lžící 

Ramy (2 200kJ)

svačina Sýr cottage (180g) (800kJ)

večeře

150g rybího filé dušeného na másle, 50g (v syrovém stavu) vařené rýže ochucené 

bylinkami, rajče nebo paprika (1 500kJ)

celkem přibližně 7 500kJ

NEDĚLE

snídaně 1 vejce, rajče, celozrnné pečivo (100g) (1 800kJ)

svačina Racio chlebíčky (6ks) namazané džemem (1 000kJ)

oběd Kuřecí maso (200g) opečené na Ramě, vařená brokolice, mrkev - 300g (2 000kJ)  

svačina Jogurtový nápoj Vitalinea (360g) (700kJ)

večeře Rýžový salát (1 sáček rýže) se zeleninou (mražená 325g) (2 000kJ)

celkem přibližně 7 500kJ

pít minerálky, ovocné a bylinkové čaje, ke snídani dle zvyklostí káva (bez smetany) nebo čaj  

sladit pouze 1 lžičkou hroznového cukru, medu, javorového sirupu, sirupu z agave apod. nebo občas umělým sladidlem

REDUKČNÍ MENU pro aktivní 1.týden

džusy, slazené minerálky, limonády, tvrdý alkohol, mléko, mléčné koktejly - nutno brát jako jídlo ne pití, zahrnout do 

energetického příjmu  


