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Člověk – zdravá výživa 
Pod slovy zdravá výživa si mnoho lidí představí ovoce a zeleninu.  

Ve skutečnosti jde o mnohem více než jen jablíčko na svačinu.  

Látky, které jíme, se nám v těle přeměňují, uvolňují pro naše tělo energii a 

jsou stavebním základem pro růst těla, podporují správnou funkci orgánů. 

Při jejich nedostatku nepracují orgány správně, jsme unavení, onemocníme.  

Zdravá strava obsahuje vhodné spektrum všech základních živin – bílkovin, 

sacharidů, tuků, vlákniny, vitaminů a minerálů.  

Proto není vhodné jíst pouze jeden typ jídla po delší dobu – získáte 

přebytek několika látek na úkor ostatních,  

které jsou také důležité. 

Pojmenujte potraviny na obrázku. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rueda_de_los_alimentos.jpg> 



Člověk – zdravá výživa 
Všechny druhy potravin vyobrazené na předchozím obrázku jsou pro nás 

důležité a neměly by v našem jídelníčku chybět.  

Základ zdravé a pestré stravy tvoří ovoce, zelenina, obilniny, rybí maso, 

vždy si hlídejte, jakým způsobem byly potraviny zpracovány. 

Některé výrobky se pouze vypadají jako zdravé! Buď neobsahují očekávané 

látky nebo je jejich součástí mnoho tuku a cukrů, konzervantů a barviv. To 

vše ve velkém množství našemu tělu škodí, způsobuje ztučnění orgánů, 

nadváhu a obezitu, cukrovku, zdravotní komplikace, snižuje fyzickou a 

duševní zdatnost. 

 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/File:Obesity6.JPG > 



Člověk – zdravá výživa 
Určitě jste postřehli, že zdravá strava neobsahuje příliš cukru. Sladkosti 

často dodávají tělu hodně energie, obvykle ale neobsahují potřebné živiny. 

Mohou nám skvěle chutnat, ale pro tělo jsou nezdravé, nepodporují jeho 

sílu a růst. Důležitá je také úprava jídla, některé důležité látky se 

zdlouhavou tepelnou úpravou ničí. Syrová zelenina  a čerstvé ovoce je 

nejlepší volba, obsahují vlákninu, která napomáhá správné funkci střev. 

Zdravá výživa je nejen důležitá během růstu dětí a dospívajících, ale po 

celý život. Je to výborná prevence proti únavě a nemocem.  

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lille_Meert2.JPG > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fruit_Stall_in_Barcelona_Market.jpg> 



Člověk – zdravá výživa 
Vědět, co jíst a co nejíst nestačí. Důležité je i přijímané množství. Všeho 

moc škodí, tedy i ovoce a zeleninu není vhodné jíst v nepřiměřeně velkých 

porcích. 

Jezte pravidelně, několikrát denně (5x) menší porce. Jíst jedno obrovské 

jídlo za den je velmi špatné. Tělo nemůže strávit tak velké množství, a co 

stráví, obvykle nestačí pro tělo na celý den. 

Nezapomínejte na pitný režim – nezbytnou vodu. Dospělý člověk by měl 

přijmout dva litry vody denně, dítě minimálně přes jeden litr . Nejlepší je 

čistá voda, neslazené čaje a džusy ředěné vodou, občas neslazené 

minerálky. Slazené nápoje jen výjimečně, obsahují  

příliš mnoho cukru a dalších nevhodných látek. 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stilles_Mineralwasser.jpg> 



Člověk – zdravá výživa 
Jaké druhy potravin by měla obsahovat pestrá a vyvážená strava? 

 

Kolik vody byste měli denně vypít? Kolikrát denně byste měli jíst? 

 

Které základní živiny naše tělo potřebuje? Jaké jsou důsledky jejich 

nedostatku? 

 

Změníte svůj jídelníček a stravovací návyky, když máte více informací? 

 

 

 


