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ÚVOD

Prečo vznikla táto príručka?

Nebudeme zdržiavať dlhými úvodmi. Aj tak ich nikto nečíta :)

Dovoľte nám ale v krátkosti povedať, kto sme, prečo sme 
napísali túto stručnú príručku a ako Ti pomôže v ceste za 
Tvojim cieľom.

KTO SME?

Firma BeneFIT vznikla v roku 2015. Začali sme ako osobní 
tréneri. No naše ambície boli vyššie. Zamerali sme sa na 
premeny klientov, a postupne sme absolvovali množstvo 
kurzov, otvorili si vlastné súkromné priestory, či vymysleli 
vlastné produkty.

Viac o nás si môžeš prečítať na:   
 http://www.ilovetobefit.sk/onas 

PREČO BYŤ FIT?

Našim cieľom je zlepšiť kvalitu Tvojho života. Ak čítaš túto 
knihu, pravdepodobne Ťa už nebavia boľavé kríže, 
zadýchavanie pri prejdení pár schodov, nadváha, či výčitky z 
prejedania sa.

Našim mottom je:: I ♥ to be FIT, teda milujeme byť FIT. A 
prečo nás baví byť FIT? Veď kto by nechcel:

● mať skalopevné zdravie
● byť odolný voči chorobám a zraneniam
● cítiť sa dobre vo svojom tele 365 dní v roku
● perfektne vyzerať, no nebáť sa dopriať si to, čo máš 

rád
● byť produktívny a namiesto výčitiek mať skvelú 

sebakontrolu
● jednoducho mať svoj život vo vlastných rukách
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AKO BYŤ FIT? Byť FIT sa nedá zo dňa na deň. Musíš mať:

● Zvládnuté a naučené správne stravovanie
● Vybudovanú určitú fyzickú zdatnosť
● Skrotenú a vytrénovanú svoju myseľ

Zdá sa Ti to ťažké? Nebudeme klamať. Ak by to bolo ľahké, 
každý koho stretneš na ulici je vyšportovaný, FIT a v plnej 
sile.

Namiesto toho však bojujeme s pandémiou nielen 
COVID-ovou. Bežné sú zranenia, boľavé kríže u mladých ľudí, 
obezita, či iné zdravotné problémy, či už fyzické, alebo 
psychické. 

A NEVIEME AKO TO RIEŠIŤ

Rôzne šialené diéty a trendy si vyberajú svoju daň v podobe 
jojo efektu, zbytočne sa trápime s bolesťami roky a len 
zakrývame príčinu problému utlmujúcimi liekmi. Je to ako ísť 
hlavou proti múru.

TÁTO KNIHA TI DÁ ZÁKLADY SPRÁVNEHO STRAVOVANIA

V živote nám chýba základné praktické vzdelanie. Jesť musí 
každý, no málokto má aspoň základné vedomosti o tom, čo 
si dáva do úst a aký to má na jeho organizmus vplyv.

Táto kniha sa venuje prvému aspektu FIT života - STRAVE. 
Jej účelom je poskytnúť Ti tieto vedomosti.

Táto kniha obsahuje konkrétne subjektívne tipy autorov 
ohľadom odporúčaného množstva, či zloženia stravy. 
Informácie v tejto knihe sú zjednodušené tak, aby prakticky 
pomohli bežným ľuďom bez odborných znalostí udržať si 
zdravú životosprávu. Neznamená to, že neexistujú iné 
vhodné spôsoby stravovania sa...

PRIPRAVENÍ? TAK POĎME NA TO...
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Časť prvá:
VŠEOBECNÉ KNOW-HOW
Základné informácie, ktoré o strave potrebuješ vedieť



MNOŽSTVO
AKO KĽÚČ

Koľko toho vlastne zjesť?

Príjem vs výdaj

Počítať, či nepočítať kalórie?

POČÍTAŤ, ČI NEPOČÍTAŤ? TO JE OTÁZKA

Existuje veľa rozporov ohľadom toho, či je dobré počítať si 
kalórie, alebo nie. Kde je teda pravda?

Faktom je, že počítanie kalórií funguje. Prečo?

● Máš systém, ktorý pravidelne dodržiavaš
● Kontroluješ si svoju stravu a nedáš do úst len tak 

hocičo
● Dokážeš odhadnúť, koľko by si mal/a toho zjesť
● Naučí Ťa to, z čoho sa ktoré potraviny skladajú. 
● Naučí Ťa to,  že sú niektoré viac kalorické ako iné. TO 

je FAKT a vedomosť, ktorá Ti pomôže

No kalorická rovnica je omnoho komplikovanejšia, ako 
PRÍJEM vs. VÝDAJ. Tvoj metabolizmus sa okrem iného vie 
prispôsobiť, nie sme stroje.Veľa zohrá aktivita, aj tá, ktorú si 
vôbec neuvedomuješ, či termoregulácia tela.

MNOŽSTVO JE KĽÚČOVÉ

Použi zdravý sedliacky rozum. Ak Janko zje denne 2x toľko 
jedla ako Jožko, kto bude po roku tučnejší? Množstvo 
zaváži. A to, koľko denne prijmeme stravy je nakoniec aj tak 
hlavnou premennou.

ODPORÚČAME TI TEDA POČÍTAŤ KALÓRIE?

Na internete sa dajú nájsť rôzne postupy a diéty. Od 
počítania kalórií až po nezmyselné extrémy ako je kapustová 
diéta. Faktom je, že NAJLEPŠIA diéta je tá, ktorú dokážeš 
dlhodobo dodržať.

ZAČNIME TÝM, ŽE SI UVEDOMÍME, ČO DÁVAME DO ÚST…
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PREČO JEME 
PRÍLIŠ VEĽA?

EXISTUJÚ 2 PRÍČINY, PREČO JEME PRÍLIŠ VEĽA

www.ilovetobefit.sk

1. Vieme, že sa stravujeme nesprávne, no nedokážeme 
sa ovládať

Áno. Nemusíš byť génius a vieš, že ak budeš jesť zemiakové 
lupienky k telke každý večer a každý deň poobede jednu 
Milku čokoládu, lebo máš chuť na sladké, tak neschudneš.

Nemôžeš si však pomôcť.

2. Nevieme, že sa stravujeme nesprávne

Dávaš si každý deň misku orieškov, ovocné šťavy, či rôzne 
smoothie, lebo je to zdravé? Zdravé nepochybne. No vysoko 
kalorické tiež. Ak to nevieš, môže to byť príčina Tvojho 
neúspechu.

A práve tu prichádza na rad táto príručka. 

Poskytne Ti základné vedomosti na to, aby si sa týmto 
chybám vyhol/vyhla. Stručne, jasne a po lopate.



Z ČOHO SA 
SKLADÁ NAŠA 
STRAVA?

Základné makronutrienty a ich 
význam

Základne zložky potravy (3 hlavné makroživiny) sú 
BIELKOVINY, SACHARIDY a TUKY. 

Bielkoviny – sú stavebnou zložkou. Podieľajú sa na látkovej 
premene, na stavbe nášho tela, budovaní svalových vlákien, 
ale aj na obnove a správnom fungovaní všetkých živých 
buniek. 

Sacharidy – sú energetickou zložkou potravy, „palivom“ pre 
naše telo. Delíme ich na jednoduché (monosacharidy), 
zložené(polysacharidy) a viacnásobné(oligosacharidy).

Tuky – tvoria najdôležitejšiu energetickú zásobu tela, chránia 
telo pred stratou tepla a vnútorné orgány pred mechanickým  
poškodením. Sú z nich vytvárané niektoré hormóny, žlčové 
kyseliny a ďalšie významné látky. Tuky umožňujú 
vstrebávanie vitamínov, ktoré sú rozpustné iba v tukoch (vit. 
A, D, E, K)

www.ilovetobefit.sk



BIELKOVINY

V akých potravinách sú 
bielkoviny prítomné?

Koľko bielkovín by sme mali 
konzumovať?

Pre jednoduchosť sa nebudeme zaoberať tým, v čom 
všetkom bielkoviny sú. Dajme si do pozornosti IDEÁLNE 
ZDROJE bielkovín:

● mäso (kuracie a morčacie prsia, stehná, kuracia 
pečienka, hovädzie, kvalitné bravčové - napr. panenka)

● ryby
● vajíčka
● z mliečnych výrobkov napr. tvaroh, syry, cottage 

cheese
● z rastlinných zdrojov napríklad tofu, hrach a v 

menšom množstve strukoviny ako fazuľa, či šošovica 
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KOĽKO BIELKOVÍN BY SME MALI DENNE PRIJAŤ?

Jednoduchá odpoveď znie: VIAC, AKO SI MYSLÍŠ ! 

Ak si to chceš počítať, snaž sa o 1,8 - 2g na kilogram Tvojej 
telesnej hmotnosti. Odporúčame však nerobiť si starosti s 
počítaním a jesť ich čo najviac – bežný človek sa ku 
potrebnému dennému príjmu blíži len ťažko a prestreliť to 
nemôže. Ak máš zdravé obličky, ani množstvá okolo 3g na kg 
telesnej hmotnosti Ti nemôžu ublížiť.



TUKY

V akých potravinách sú tuky 
prítomné?

Koľko tuku by sme mali 
konzumovať?

Tuk obsahujú orechy, smotana, syry, maslo, masť, vajcia, bryndza, 
plnotučné jogurty, avokádo, či oleje (olivový, kokosový, …)

KOĽKO TUKU BY SME MALI DENNE PRIJAŤ?

Tuky sú svojim spôsobom zradná potraviny. Jeden gram tuku totižto 
obsahuje dvakrát viac kalórií, ako 1 gram bielkovín, či sacharidov.

Kým 1 gram bielkovín alebo sacharidov má 4 kCal, 1 gram tuku 
obsahuje 9 kCal. Netreba sa ich ale báť.

Tukom sa určite netreba vyhýbať. Odporúčame prijať aspoň 1g na 1kg 
telesnej hmotnosti, aby bolo dodržané minimálne potrebné množstvo 
pre správnu funkciu hormónov a iných mechanizmov v tele.

Na druhej strane, tuk je najzradnejšia veličina, pretože už prijatím na oko 
malého množstva vzniká celkom slušný kalorický nadbytok.

www.ilovetobefit.sk

Miska na obrázku obsahuje 80g orechov. To v priemere 
predstavuje 500 kCal. Ak by sa Tvoj denný príjem mal 
pohybovať okolo 2000 kCal (referenčná hodnota dospelého 
jedinca), táto miska predstavuje štvrtinu Tvojej dennej 
stravy.



TUKY

Koľko tuku by sme mali 
konzumovať?

Ako si ustriehnuť množstvo 
prijatého tuku?

Pre bežnú populáciu platí, že potrebuje množstvo prijatého 
tuku redukovať. Denne ho totiž bežný človek prijme oveľa 
viac, ako si myslí.

Nauč sa rozoznať, ktoré jedlá obsahujú tuk. 

Dopraj si denne maximálne jedno jedlo s vyšším obsahom 
tuku a po zvyšok dňa si dávaj pozor.

Príklady takýchto jedál sú jedlá obsahujúce vo väčšom 
množstve potraviny ako:

● vajíčka
● plnotučný jogurt
● orechy
● avokádo
● syry, smotana, syrové, či smotanové omáčky
● mastné mäso, či mastné ryby (napr. losos) 
● samozrejme vyprážané a mastné jedlá, ktorým by sme 

sa mali vyhýbať

Ak už si jedlo s vysokým obsahom tuku dnes už mal/a. snaž 
sa v daný deň konzumovať už len menej tučné alebo 
nízkotučné potraviny a výrobky.

www.ilovetobefit.sk



TUKY

Sú vhodné nízkotučné výrobky?

Hlavnou výhodou nízkotučných výrobkov je to, že odobraním 
tuku, ktorý je vysoko kalorickou zložkou stravy sa značne 
môže znížiť kalorická hodnota danej potraviny. 

Tým pádom, ak jeme nízkotučné výrobky, je ľahšie nezjesť 
viac ako treba

Nízkotučné výrobky majú oveľa menej kalórií ako tie s 
vysokým obsahom tuku. Správny tuk je však pre telo 
potrebný a z nízkotučných výrobkov sa zázračne nechudne. 

NEVYTRHÁVAJME TO Z KONTEXTU

Odporúčame nebáť sa tuku a už vôbec neodporúčame 
kupovať si striktne nízkotučné výrobky. Ich znížený obsah 
tuku sa ale dá veľmi dobre využiť, keď  vieme, že sme v daný 
deň zjedli tuku dosť z iných potravín - či už zdravých, alebo 
nezdravých (viď. predošlá strana).

www.ilovetobefit.sk



SACHARIDY

Prečo treba prijímať sacharidy?

Keďže telo potrebuje energiu, treba prijímať aj sachardy. 
Nadbytočná konzumácia sacharidov a tuku síce spôsobuje 
priberanie, no nedostatočná vyčerpanie, problémy so 
spánkom, adaptáciu tela na menší príjem, hormonálne 
problémy a mnoho inej zloby! Preto jesť ich príliš málo 
spôsobí z dlhodobého hľadiska oveľa viac škody ako úžitku.

Sacharidov sa netreba báť! Veľa ľudí ich vylúči zo stravy v 
diéte úplne, lebo pri ich vylúčení váha klesá ihneď. Z 
dlhodobého hľadiska je to ale chyba, ktorá vedie k jojo 
efektu.

Rýchly úbytok na váhe je však spôsobený iba úbytkom vody z 
tela. Nie je to o tom, že človek schudne reálne tuk.

Pri nedostatočnom prijme sacharidov sa spotrebuje 
glykogén - polysacharid, ktorý si bunky vytvárajú ako zásobu 
energie. Keďže ten viaže na seba vodu (1 gram glykogénu 
viaže 3-5 gramov vody), pri spotrebovaní glykogénu je úbytok 
na váhe rýchlo pozorovateľný. Po skončení diéty sa však 
glykogén doplní, naviaže znova vodu a váha je späť kde bola.

1 gram glykogénu viaže 3-5g vody. Pri spotrebovní 
glykogénových zásob je úbytok na váhe rýchlo 
pozorovateľný. Nejedná sa však o chudnutie, či úbytok tuk a 
po skončení diéty sa váha vráti rýchlo späť.

www.ilovetobefit.sk



SACHARIDY

V akých potravinách sú 
sacharidy prítomné?

Z akých zdrojov by sme ich mali 
prijímať?

Sacharidy je potrebné stále prijímať z kvalitných zdrojov:

● ryža, quinoa, bulgur, pohánka
● rôzne obilniny a výrobky z nich, napr. ovsené, 

špaldové, pohánkové, či ryžové   vločky, kukuričné 
lupienky, instantné kaše, rôzne druhy “suchárdov”

● zemiaky, bataty
● cestoviny, kuskus
● strukoviny ako hrášok, fazuľa, kukurica, šošovica

www.ilovetobefit.sk

Našou srdcovkou sú práve kaše. Práve preto sme vytvorili 
vlastný produkt - beneFIT kaše (www.benefitkase.sk). 

Sú ideálne pre tých, ktorí si nemôžu deň predstaviť bez 
sladkých raňajok. Stačí ich zaliať vodou - sú hotové 
kdekoľvek do minúty. Poskytnú nielen správne množstvo 
sacharidov, ale aj vyvážený pomer bielkovín a tukov. Tak, aby 
netrebalo rozmýšľať nad tým, čo by raňajky mali obsahovať.

https://www.benefitkase.sk/


SACHARIDY

Sacharidy vs. Cukry

Je obzvlášť dôležité rozlišovať sacharidy a ich podmnožinu – 
cukry. Cukry sú len časťou podmnožiny sacharidov. Sú to 
najjednoduchšie sacharidy označované ako monosacharidy 
a disacharidy. Pre telo sú rýchlym zdrojom energie, čo 
znamená, že ich dokáže rýchlo spracovať, ale energia dlho 
nevydrží.

AKO ICH V POTRAVINÁCH ROZLÍŠIŤ?

Na obaloch potravín musí byť pri nutričných hodnotách 
uvedené nasledovné:

sacharidy........................ /napr./  56
      z toho cuky................/napr./   20

Všimnite si, že potraviny zložené z kvalitných sacharidov 
(ryža, zemiaky, obilniny, cestoviny,...),  majú väčšinou ich 
obsah vysoký, tzn. 60-80g sacharidov na 100g. Naopak, 
obsah cukrov je veľmi nízky - do 10g na 100g.

Pri vyváženej strave by prijaté sacharidy mali pozostávať 
väčšinou z polysacharidov (kvalitných zložených 
sacharidov).

Obsah cukrov je obvykle na prvý pohľad vysoký v rôznych 
sladkostiach a nezdravých potravinách.

www.ilovetobefit.sk



SACHARIDY

Koľko sacharidov teda prijímať?

Koľko prijímať cukrov?

Kedy prijímať sacharidy?

Ako prvý krok je potrebné vylúčiť sladkosti a nezdravé 
drobnosti, sladené nápoje a džúsy.

Pre väčšinu ľudí je správne množstvo sacharidov cca v 
dvoch – troch plnohodnotných porciách kvalitných 
sacharidov denne. Napríklad:

● na raňajky ovsené vločky, sucháre, rôzne kaše , ovocie, 
nejaký zdravý koláčik s obsahom sacharidov ako 
ovsené vločky, či špaldová múka, alebo nejaké 
kvalitné pečivo.

● na obed je to napr. porcia ryže, zemiakov, quinoa, 
kuskus, cestoviny, pohánka a pod.

● na večeru si môžete dať sacharidy z podobných 
zdrojov ako na raňajky, či na obed

● Počas dňa sa na príjme sacharidov podieľa aj 
konzumácia ovocia

Sacharidy sa netreba báť prijať ani večer. To, že ich netreba 
jesť po 18-tej, je dávno vyvrátený mýtus. Napríklad naša 
jahodová kaša obsahuje stále tých istých 37g, či je ráno, 
obed, alebo večer :) Pre vaše telo (aj v diéte) je podstatný 
CELKOVÝ denný príjem sacharidov, nie to kedy boli prijaté.

www.ilovetobefit.sk



OVOCIE

Koľko ovocia jesť?

OVOCIE AKO RÝCHLY CUKOR?

Ovocia obsahuje obvykle veľké množstvo fruktózy. Tá sa radí 
medzi jednoduché sacharidy - cukry. Treba sa teda ovociu 
vyhýbať? 

Ovocie je veľmi zdravé. Najmä pri chudnutí si však treba 
uvedomiť, že aj to je cukor - a dávať si pozor na prijaté 
množstvo. Veľmi zjednodušene odporúčame jesť tak 2 kusy 
denne.

www.ilovetobefit.sk

V žiadnom prípade neodporúčame rôzne ovocné diéty, kde 
prevažnú časť stravy tvorí ovocie. Telo potrebuje vyvážený 
pomer bielkovín, sacharidov a tukov. Konzumácia ovocia sa 
radí medzi príjem sacharidov.

BOBUĽOVITÉ OVOCIE AKO VÝNIMKA

Bobuľovité ovocie má menej cukru ako iné druhy ovocia. 
Teda jahody, maliny, čučoriedky, černice možno konzumovať 
viac ako iné druhy ovocia.

Lesné ovocie si bez výčitiek môžete pridávať napríklad do 
tvarohu - takmer v ľubovoľnom množstve.



ZELENINA Zelenina, ako napríklad:

● listová, kapusta, špenátové listy
● ľadový šalát, poľný šalát a rôzne iné druhy šalátov
● paradajky, uhorky, paprika  karfiol, brokolica, či mrkva

sa môže konzumovať v ľubovoľnom množstve.

Tieto druhy zeleniny majú veľmi málo kalórií a takmer žiadne 
cukry na rozdiel od ovocia, ktoré má cukrov dosť. 

Koľko zeleniny jesť?

www.ilovetobefit.sk

Pri strukovinách ako hrach, fazuľa, kukurica, treba dávať 
pozor  a strážiť si množstvo, keďže majú viac sacharidov, 
oveľa viac ako ovocie samotné.

Napríklad taký fazuľový prívarok môže pôsobiť nevinne, 
keďže je to prakticky iba zelenina. No obsahuje zaručene 
viac kalórií, ako taký štandardný obed (mäso + príloha).



VLÁKNINA

Načo je vláknina dobrá?

Koľko vlákniny by sme mali 
denne prijať?

Vláknina sa radí medzi sacharidy. Je to ale zložka potravy, 
ktorá je pre človeka nestráviteľná. Preto v tráviacom trakte 
pôsobí ako taká metla na črevá. Proste ním prechádza a tým 
zlepšuje trávenie a funkciu čriev. Je prospešná pre črevnú 
mikroflóru - baktérie žijúce v črevách. Delí sa na rozpustnú a 
nerozpustnú.

Ako vidíš, je dôležité prijímať aj dostatok vlákniny. 
Odporúčané množstvo sa pohybuje okolo 30 g na deň. 

Prirodzene sa nachádza v týchto potravinách:

● zelenina, najmä strukoviny
● ovocie napr. avokádo, maliny, jablká
● orechy, semená, huby
● obilniny, napr. ovsené vločky, či celozrnné pečivo

TIP: Čo sa týka vlákniny, dobrým doplnkom výživy je indická 
vláknina- psyllium. Kúpiť ho môžete v lekárni, alebo na 
internete.

TIP: Naša beneFIT kaša je vytvorená tak, aby vám v jednej 
porcii poskytla okrem pomalých sacharidov aj dostatok 
vlákniny. Najviac jej obsahuje kokosová (8,4g - čo predstavuje 
takmer 30% odporúčaného denného príjmu!)  Kúpiť ju môžete 
tu: www.benefitkase.sk/kokosova

www.ilovetobefit.sk

https://www.benefitkase.sk/kokosova/


SLADENIE

Čím sladiť?

Porovnanie:

● cukor
● trstinový cukor
● iným cukor - napr. 

kokosový
● med
● sirupy (agáve, kokosový)
● stevia
● čakankový sirup

ČÍM SI DOMA SLADIŤ?

Nech si doma sladíš hocičo (jogurty, tvarohy, ovsené vločky, 
kašu, fit dezerty, čaj, či čokoľvek iné), asi je Ti jasné, že 
prehnané používanie cukru nie je určite zdravé ani fit. No 
POZOR!

Cukor (biely, trstinový, či kokosový), med, aj  rôzne sirupy ako 
je agáve sirup majú takmer rovnaké množstvo cukru a kalórií! 

V praxi to znamená že aj keď je med zdravšou variantou ako 
cukor, môže pokaziť Tvoju diétu rovnako. Keďže kľúčové pre 
chudnutie a priberanie je množstvo, technicky je jedno, či 
zješ 100g bieleho cukru, trstinového cukru, alebo medu.

EXISTUJE NIEČO, ČÍM SA DÁ SLADIŤ BEZ VÝČITIEK?

Ak chceš niečim sladiť úplne bez výčitiek, musí to byť nie len 
zdravšie, ale aj mať menej kalórií. Samozrejme, aj také 
možnosti existujú:

● Čistá stévia - v prášku. Nevýhodou je špecifická 
(horkastá)  chuť, ktorá môže niekomu prekážať. 

Pozor na marketingové ťahy!  V obchodoch je často vidieť 
sladidlá s  veľkým nápisom “STEVIA”, ktoré majú mizivé  
percento stevie. Rozlíšiť sa dajú ľahko, ozajstná stevia má 0 
kCal, kým rôzne mixy, napr. s maltodextrínom majú kalórií 
viac než dosť.

www.ilovetobefit.sk



SLADENIE

Vhodné sladidlá

TIP: Vyber si steviu správne. Stevia v prášku na báze 
glykozidov steviolu RA60 nemá typickú horkastú chuť. Je 
250 – 400x sladšia ako cukor, má nulový glykemický index a 
je ideálna do nízkokalorických diét. Skontroluj si stále obal, 
malo by sa jednať o 100% - nú steviu s 0 kCal. Alternatívne 
názvy: Stevia rebaudiana, glykozidy steviolu, stévia sladká, 
stévia cukrová.

● Kombinácia erythritolu a stevie - sladidlá zložené z 
týchto dvoch zložiek nemajú kalórie a väčšinou ani 
problém s horkastou chuťou

● Čakankový sirup - v poslednej dobe môj favorit. Má 
zanedbateľné množstvo kalórií, výbornú chuť a je 
bohatým zdrojom vlákniny. Nevýhodou je, že ho 
nemôžeš jesť veľa naraz (neodporúča sa viac ako 20g 
denne) inak Ťa bude z neho nafukovať

● Ochutený proteín - tiež veľmi dobrá voľba, najmä na 
sladenie bielych jogurtov (viac v kapitole “Proteín ako 
doplnok výživy”)

www.ilovetobefit.sk



PITNÝ REŽIM

Aké nápoje sú vhodné?

Koľko vody by sme mali piť?

Veľmi dôležitým faktorom zdravého životného štýlu je 
samozrejme aj pitný režim. Odporúčané množstvo denného 
príjmu tekutín sa v priemere sa pohybuje od 2 do 3 litrov. 
Napríklad pre 80kg vážiaceho jedinca je to okolo 2,5l. Záleží 
od telesnej váhy, aktivity, počasia…

Odpoveď na to, čo piť je veľmi jednoduchá - čistú VODU!

Tekutiny môžeme dopĺňať aj minerálnymi vodami  (pozor,ale 
na tie s vysokým obsahom sodíka), čajmi bez medu a cukru 
(bylinkové, zelené, ovocné, čierne). Vhodná je aj (nesladená) 
voda s citrónom, mätou. Zelený čaj je tiež fajn, ale môže byť 
z neho človek viac hladný.

www.ilovetobefit.sk

Dáme Ti ešte zopár tipov:

● Počas dňa nepi jednorázovo všetko naraz
● Najlepšie si príjem tekutín odsleduješ, ak máš svoju 

fľašu a vieš, koľko by si ich mal/a denne vypiť
● Ak máme aspoň 5x na deň priesvitný biely moč vieme, 

že sme pili dosť. 



PITNÝ REŽIM

Aké nápoje vylúčiť úplne?

Treba si pamätať, že  takmer VŠETKO OKREM VODY MÁ 
KALÓRIE! Sladené nápoje je potrebné zo stravy úplne vylúčiť.

Dôvodom je, že predstavujú úplne zbytočné kalórie, ktoré sa 
skonzumujú tak ľahko, že si to človek ani neuvedomí. Ak ich 
vylúčime, nebudeme o nič viac hladní, naopak veľmi ľahko 
znížime svoj denný príjem. 

Napríklad 1 liter koly, alebo iného podobného nápoja 
obsahuje viac ako 100 gramov cukru! To u mnohých žien v 
diéte predstavuje takmer 2/3 denného príjmu sacharidov.
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Netreba pokladať za nápoj ani mlieko - akékoľvek kravské, 
ryžové sójové, kokosové, proteín s vodou alebo mliekom, 
džúsy z obchodu, čerstvé ovocné a zeleninová  šťavy, všetko 
z toho má kalórie a vo väčšom množstve sa prakticky dá 
považovať za ľahšie jedlo.

Sladené nápoje, ktoré  nie sú takým problémom:

● Kola ZERO - je bez kalórií. Obsahuje síce sladidlá, ale 
podľa výskumov sú bezpečné

● Nestea ľadový čaj, ideálne verzia sladená steviou. Aj 
obyčajný ľadový čaj obsahuje o polovicu menej cukru 
ako kola a podobné nápoje

● Limonády s ovocím bez pridaného cukru- aj tie ktoré 
podávajú v podnikoch obsahujú určite menej curku

● ľadový čaj robený z ozajstného čaju



ALKOHOL

Čo to je vlastne alkohol?

Koľko obsahuje kalórií?

Aké množstvo je prípustné?
Alkohol po bielkovinách, sacharidoch a tukoch tvorí prakticky 
štvrtú makroživinu a je úplne samostatnou kategóriou.

Kalorická hodnota 1g alkoholu je približne 7kCal, čo je 
takmer dvojnásobok ako 4kCal, ktoré má 1g sacharidov.

A tým, že je to tekutina a ľudovo povedané ide dole krkom 
veľmi ľahko, je tiež veľmi ľahké z neho pribrať.

Zjednodušene a zaokrúhlene. Ak človek chudne, obvykle 
potrebujeme denný deficit okolo 500kCal. To znamená, že 
príjem daného človeka by mal byt o 500kCal nižší, ako jeho 
výdaj.

Nevieš si predstaviť, koľko je to 500 kCal? Tak napríklad:

● jedna milka čokoláda, alebo
● 0,7l fľaša vína
● 3 veľké pivá
● 4-5 poldecákov niečoho tvrdšieho

Alkohol obsahuje v malom množstve veľmi veľa kalórií. Ak 
chceš schudnúť, odporúčame sa ho zbaviť úplne a určite ho 
nepiť pravidelne.

Kalórie z alkoholu nie sú nijak prospešné ani pre regeneráciu, 
ani budovanie svalov. Telo ich musí proste spáliť a tým 
pádom nespaľuje to, čo treba - teda tuk. Z toho hľadiska 
alkohol marí Tvoju snahu. 

TIP: Ak už si máš dať nejaký alkohol, daj si pohárik vína 
(ideálne suché). Tým,  že víno sa “popíja” pomalšie, ľahšie si 
ustriehneš vypité množstvo.

www.ilovetobefit.sk



Časť druhá:
PRAKTICKÉ RADY A TIPY
Čo by mala Tvoja chladnička obsahovať a kde to kúpiš?



AKO SPRÁVNE 
NAKUPOVAŤ

Najjednoduchšia cesta, ako nejesť sladkosti, či iné nezdravé 
veci je nemať ich doma. Áno, poznáme to, je to vraj pre 
návštevu. No verte mi, ľahšie sa im odolá, keď sú v obchode 
ako keď sú doma na poličke a pozerajú na Teba hovoriac 
“Zjedz ma, zjedz maaa”.
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ČO ALE V TOM OBCHODE KÚPIŤ?

Aby ste teda v obchode nepodľahli rôznym pokušeniam, 
druhá časť tejto príručky je venovaná konkrétnym produktom, 
ktoré nikdy nechýbajú v našej chladničke.

Stále ich vieme využiť na to, aby sme si pripravili niečo 
zdravé, alebo zjedli namiesto hlúpostí niečo prospešné.

Tipy na tieto potraviny slúžia na to, aby ste vedeli na čo sa v 
obchode máte sústrediť. 

Výrazne odporúčame pripraviť si nákupný zoznam stále 
VOPRED.



MÄSOVÉ 
VÝROBKY

Začnime šunkou. Tá u nás doma nikdy nechýba.

Aký veľký rozdiel dokáže spraviť správny výber šunky? Veľký! 

Uveďme si jednoduchý príklad. Bežná jednorázová porcia 
šunky je cca 50-100g. Ak vezmeme do úvahy, že typické 
salámy, či šunky s menším podielom mäsa môžu mať aj 20g 
tuku na 100g (salámy až 39g na 100 g), na jednu porciu je to 
rozdiel cca 90-130 kCal a pri saláme je rozdiel až 340 kcal! 
To je približne ekvivalent nejakej sladkosti či viac ako 
polovica celej 100 g čokolády.

AKÚ ŠUNKU SI TEDA VYBRAŤ?

Vyhýbajte sa tým mastným. Základné pravidlo je vyberať si 
šunky s obsahom mäsa nad 90%. Najchudšie (a teda 
najvhodnejšie) šunky majú obsah tuku do 5g na 100g.

Z tých tučnejších dobrou voľbou je napr. Schwarzwaldská 
alebo sušená šunka. Má síce vyšší obsah tuku, ale aj 
bielkovín. Tam vyberaj tie s obsahom tuku do 15g na 100g).

elkovín je veľmi vysoký a blíži sa k 30g na 100g.
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KDE MAJÚ DOBRÉ ŠUNKY?

V dnešnej dobe je už výber veľmi široký. Z našej skúsenosti 
sú najlepšie vákuovo balené šunky v Lidli. Majú obvykle nad 
96% mäsa. Výber je veľmi veľký a ceny tiež fajn. Kaufland má 
podobný výber. V poslednej dobe sa dobrá ponuka, čo sa 
týka pultového predaja objavila v Bille.

V zásade je jedno, čo si vyberieš. Drž sa toho, aby obsah 
mäsa bol nad 90% (ideálne nad 95%), a obsah tuku čo 
najnižší.



MLIEČNE
VÝROBKY

Tvaroh

TVAROH

Veľmi diétna potravina s vysokým obsahom bielkovín. 
Bielkoviny z tvarohu sa najdlhšie trávia, majú spomedzi troch 
základných živín najlepší sýtiaci účinok a zaručujú dlhodobý 
pocit nasýtenia. 

Tvaroh je vhodný nielen na priamu konzumáciu, ale aj na 
prípravu nátierok, krémov a plniek. Z roztierateľného tvarohu 
môžete vyrábať:

● slané nátierky  - s pridaním pažítky, cibuľky, tuniaka , 
šunky, bryndze čí vajíčok na tvrdo …

● dressingy - zmixovať cesnak, kyslú uhorku, tvaroh soľ, 
čierne korenie a prípadne najkrájanú cibuľku

● ovocné krémy - zmiešaním s lesným či iným ovocím, 
banánom. Osladiť ho môžete proteínom, prírodným 
sladidlom stéviou, čakankovým sirupom...
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AKÝ TVAROH SI VYBRAŤ?

Tvarohy rovnakého percenta majú približne rovnaké nutričné 
hodnoty (množstvo bielkovín, tuku aj sacharidov) - nezávisle 
od značky.

Nám najviac ale chutí polotučný tvaroh z Kauflandu zn. 
K-classic. Má veľmi príjemnú smotanovú chuť aj pri nízkom 
obsahu tuku.



MLIEČNE
VÝROBKY

Cottage cheese

COTTAGE CHEESE

Cottage cheese je produkt, ktorý je veľmi užitočný ako snack. 
Je balený po jednej porcii, takže sa dá zjesť kdekoľvek. Má 
vysoký obsah bielkovín, a väčšinou úplne minimálny obsah 
sacharidov a tukov.

Takmer akýkoľvek cottage cheese je vhodnou potravinou s 
vysokým obsahom bielkovín. Ako snack sú veľmi zujímavou 
voľbou tieto:

● ochutené cottage cheese zn. Rajo - napr. pažitkový, 
horčicový, chilli,... S jahodovým opatrne, ten už má 
cukru dosť.

● Rajo ActiveProtein verzia so semienkami. 
● Zelený zn. Pilos z Lidlu - má najsladšiu smotanovú 

chuť a dá sa jesť aj na sladko :)

TIP: skúste zelený cottage cheese zn. Pilos z Lidlu  na sladko 
s trochou škorice či perníkového korenia  a 2 čj medu. Tento 
netradičný recept sa teší veľkej obľube!

www.ilovetobefit.sk



MLIEČNE
VÝROBKY

JOGURT

Zabudni na ochutené jogurty. Sami si ich dokážeme pripraviť 
lepšie a zdravšie.

Naše obľúbené jogurty sú:

● Hollandia gazdovský jogurt (vyvážené množstvo tuku 
a veľa bio kultúr)

● Sabi biele jogurty (vynikajúce z hľadiska jogurtovej 
kultúry, no pozor na vysoké množstvo tuku)

● Grécke jogurty - výborne majú najvyšší obsah 
bielkovín. Pozor! Aj najvyšší obsah tuku. Varianta na 
obrázku je však nízkotučná a viac vhodná do diéty

● Akýkoľvek iný biely jogurt s 3,5% tuku, ktorý nám chutí 
- napr. z Lidlu

Jogurty
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ČO ROBIŤ, AK TI JOGURT NECHUTÍ?

Biely jogurt samozrejme nemusíš jesť čistý. Ochutiť si ho 
môžeš rôzne, bez pridania väčšieho množstva kalórií či cukru 
:

● čakankovým sirupom alebo stéviou
● lyofylizovaným ovocím
● mrazeným lesným ovocím
● zmiešaním s ochuteným srvátkovým proteínom



MLIEČNE
VÝROBKY

NEDÁ SA ZOHNAŤ PREDSA NUTRIČNE DOBRÝ OCHUTENÝ 
JOGURT?

Na trhu nebolo doteraz veľa možností. Jedinou alternatívou 
ochutených jogurtov, ktoré by nemali kopec zbytočného 
cukru, boli proteínové jogurty a pudingy značky Ehrmann 
dostupné v Tescu a Kauflande (viď. obrázok nižšie). 
Nevýhodou bola vyššia cena - štandardne okolo 1,60€.

Najnovšie prišiel s takými produktami tiež Lidl a nutričné 
rovnaké HIGH PROTEIN jogurty a pudingy zn. Milbona sa dajú 
zohnať za 1€.

Ak si chceš dať ozaj rýchly snack, ktorý stačí bez prípravy 
kdekoľvek zjesť a chceš aby bol nutrične ideálny, siahni po  
cottage cheese alebo hociakom z  jogurtov a pudingov od 
Milbona či Ehrmann

Jogurty

www.ilovetobefit.sk



MLIEČNE
VÝROBKY

Syry

SYRY

Syry sú dobrým zdrojom bielkovín, ale obsahujú veľa tuku. 
Väčšinou je pomer 1:1 (napríklad 26g bielkovín a 26g tuku na 
100g syra je veľmi bežná hodnota), ale existujú aj syry, ktoré 
majú až 35g tuku na 100g. Obvykle sú to tie najchutnejšie, 
ale aj najzradnejšie. Najmä v diéte si preto treba dávať pozor 
na vhodnosť konzumovaného syra. 

Bezstarostne vhodných (takých, ktorých množstvo nie je až 
tak potrebné strážiť)  je len málo druhov. Tieto light verzie 
však majú vysoký obsah bielkovín a nízky obsah tuku

● mozzarella light (majú v Kauflande, Lidli, Bille)
● camembert light (majú v Lidli, Kauflande )

a je možné dať si ich zaradiť do diéty bez výčitiek.
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Syry sú skvelou potravinou. Daj si ale pozor na obsiahnuté 
množstvo tuku. To môže spraviť obrovský kalorický rozdiel 
medzi jednotlivými druhmi.



PEČIVO 

Klasické pečivo

AKO JE NA TOM PEČIVO?

Pre veľa našich klientov je pečivo prvá vec, po ktorej siahajú, 
ak nevedia, čo jesť. Je to stále buď “chlebík s maslom a 
salámkou”, alebo “marhuľová taštička, no vieš, tá z Lidla”.

Pečivo zo stravy nemusíš vyhodiť úplne. Sme však zvyknutí 
jesť ho príliš veľa a bez rozmyslenia. Pritom existujú aj 
nutrične omnoho vhodnejšie alternatívy.

“KLASICKÉ” PEČIVO

Štandardné pečivo má v priemere okolo 50-55g sacharidov 
na 100g. Ak zjeme 2 normálne krajce chleba, poľahky 
dokážeme prijať práve týchto 50-60g sacharidov.

Existujú však druhy pečiva, ktoré ich majú okolo 30g na 
100g. Vhodnou voľbou sa teda vieme dostať na polovicu a 
stále si pečivo dopriať.

Sú to napríklad:

● toastový chlieb (Lidl, Kaufland)
● Bread Way- kváskové chlebíky
● chlieb “Fit deň” zn. Penam
● Slatinský chlieb - celozrnný
● BonaVita Active chlieb

a iné. Stačí sa pozrieť na obal a prečítať, čo tam píše. Majú 
ich prakticky v každom obchode.

Ak dáš hoci aj vhodnejší chlebík, no takisto si ho dáš s 
maslom a salámou, nepomôže Ti to veľm. Skúš šunku a 
mozarellu light z predchádzajúcich stránkok a k tomu nejakú 
zeleninu. Môžeš si to aj “zapiecť”.

www.ilovetobefit.sk



PEČIVO 

Klasické pečivo

V Lidli a v Bille tieto kváskové chlebíky (foto nižšie), 
odporúčame vyskúšať :) 

www.ilovetobefit.sk



PEČIVO 

Alternatívy - knäckenbroty

Namiesto pečiva však môžeme jesť rôzne alternatívy, ktoré 
by sme všeobecne pre jednoduchosť nazvali sucháre. Medzi 
naše dlhodobo obľúbene patria tzv. “Knäckenbroty”, ktoré 
majú dobré nutričné hodnoty, vysoký obsah vlákniny a majú 
ich vo viacerých rôznych formách a príchutiach.

Našim dlhodobým favoritom sú najmä tie značky BURGER z 
Kaulfladnu. Dobré majú aj v Lidli - pre jednoduchosť ich 
voláme “červené! a “zelené” :)
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PEČIVO 

Alternatívy - ostatné sucháre

Rôzne iné sucháre sú tiež skvelou alternatívou, keď chcem 
namiesto chleba použiť nejaký “ľahší podkladový materiál”. 
Väčšinou sú nutrične veľmi podobné, sú ľahké a majú aj 
máličko kalórií, či sacharidov (v porovnaní s chlebom). My 
najčastejšie používame:

● BIO plátky so špaldou z Česka
● Bona Vita active grahamové
● Ražné / Žitné placky

Väčšinou ich nájdete bez problémov vo Freshi či v BILLE
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Pämataj si však, že tieto sucháre nie sú samé o sebe 
vhodným jedlom. Ku sacharidom, ktoré obsahjú, je ideálne 
pridať bielkoviny. Daj si na nich smelo nejakú šunku či 
vhodný syr.

Profi TIP:  Skús tento jednoduchý recept.

1. Na knäckenbroty si ulož šunku a mozarellu light
2. Daj si to zohriať, resp. zapiecť do mikrovlnky

HOTOVO! Teplé chutia oveľa lepšie :)



FIT SNACKY

Čo robiť, keď Ťa hlad prepadne 
počas dňa?

ČO JE TAKMER ÚPLNE BEZ KALÓRIÍ?

Určite nesiahaj po žiadnom smoothie. Tie ovocné  môžu mať 
tak veľa kalórií a cukru, ako by Ťa ani nenapadlo. Tak, ako 
sme spomínali v prvej časti Príručky, pozor na všetko, čo nie 
je voda alebo zelenina. Pozor aj na ďžúsy a ovocné štavy. Sú 
na tom podobne.

Výnimkou môžu byť smoothie pripravené ze zeleniny. Či sú aj 
chutné, necháme na Tvoje posúdenie.

INŠPIRÁCIA: My sme našli v niektorých obchodoch takéto 
zlaté malé baby mrkvičky či uhorky. Boli veľmi chutné, 
zahnali nám hlad a ako snack sú úplne bez výčitiek
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BIELKOVINY AKO SKVELÁ VOĽBA!

To, že niečo má kalórie ale zákonite neznamená, že je to zlá 
voľba, keď sa jedná o snack. Bielkoviny v rôznej forme Ťa 
jednak môžu zasýtiť, jednak zahnať chuť na sladké, ak sa 
jedná o nejakú dobrú proteínovú tyčinku či proteín s vodou.

Predtým, ako si ukážeme, ktoré proteínové tyčinky sú 
vhodné, povedzme si pár slov o tom, čo to ten proteín 
vlastne je.



PROTEÍN AKO 
DOPLNOK 
VÝŽIVY

Čo je to proteín?

DIABOL, ČI SKVELÝ POMOCNÍK?

Veľa ľudí sa prežehnáva, ak počuje slovo proteín. Niektorí 
rodičia volajú na svojich teenagerov  dopingovú komisiu, keď 
im nájdu proteín doma. Iní to odsudzujú ako nejaké 
“sypanie”.

No myslíme si, že v dnešnom svete už veľa ľudí má správne 
informácie a aj Ty si zahodil(a) tieto predsudky. Ak stále, ale 
nevieš, o čo sa jedná, povieme si to veľmi jednoducho…

Ide o izolované bielkoviny získané z rôznych zdrojov - napr. 
zo srvátky (srvátkový proteín je zároveň aj najlepší druh 
proteínu). Nie je to teda určite nič škodlivé.

Dôkaz? Nebudem Ťa zaťažovať štúdiami. Skús sa pozrieť na 
obal Nutrilonu, Sunaru, alebo iných detských výživ. Srvátku 
nájdeš na poprednom mieste v zložení.

www.ilovetobefit.sk

NAČO MI JE NIEČO TAKÉ DOBRÉ?

O výhodách bielkovín sme si už hovorili. No povedzme si 
prakticky, ako sa dá využiť nejaká bielkovina koncentrovaná 
v prášku:

● Vieš si upraviť nutričné hodnoty jedla tak, aby bolo 
viac FIT. Napríklad zmiešaním ochuteného proteínu s 
bielym jogurtom dostaneš jogurt, ktorý má oveľa viac 
bielkovín a oveľa menej cukru, ako ochutený jogurt z 
obchodu.

● Po zmiešaní s vodou máš snack úplne bez výčitiek.
● Ak ak nie si fanúšik proteínu samotného, existujú 

mnohé proteínové výrobky, ktoré sú oveľa lepšou 
alternatívou sladkostí, či nezdravých jedál (pozri si 
napríklad naše ručne robené FIT kaše - 
www.benefitkase.sk)

https://www.benefitkase.sk/


PROTEÍN AKO 
DOPLNOK 
VÝŽIVY

V akej miere proteín používať?

KOĽKO PROTEÍNU JE VHODNÉ PRIJÍMAŤ?

Ak sme Ťa už presvedčili, že proteín je skvelá vec, ostáva 
zodpovedať otázku, koľko proteínu je v poriadku denne prijať.

Proteín je DOPLNOK výživy a tak by sa aj mal brať. Je to 
skvelý pomocník, avšak jedz rôzne bielkoviny z pestrej 
stravy.

Ja osobne mám dni, keď proteínový prášok (ako doplnok) v 
tejto forme nepotrebujem príjmať (mám dostatok bielkovín z 
jedla). A mám dni, keď ho prijímam aj 2 x denne ak nemám 
dostatok bielkovín z bežnej stravy počas dňa. Štandardná  
jednorazová dávka proteínu je 30g)

Môže veľa proteínu uškodiť? Ťažko. No je to koncentrovaná 
dávka bielkovín a (bohužiaľ) sú ľudia zvyknutí prijímať 
bielkovín strašne málo. Preto Ťa môže z proteínu napríklad 
nafúknuť.

V tom prípade buď chvíľku skúšaj, či to prejde, nájdi si inú 
značku, lepšie vstrebateľný proteín, alebo si over, či nemáš 
laktózovú intoleranciu aj keď proteín obsahuje omnoho 
menej  laktózy ako mlieko. Existujú aj bezlaktózové 
srvátkové proteíny. Ak si nevieš rady, ozvi sa nám. Radi 
poradíme a pomôžeme.

www.ilovetobefit.sk



PROTEÍNOVÉ 
VÝROBKY

Proteínové tyčinky

Proteínové tyčinky sú skvelým pomocníkom a veľmi dobrou 
voľbou, ak máš chuť na niečo sladké. POZOR! Nie je však  
tyčinka ako tyčinka ! 

Asi najznámejším proteínovým výrobkom sú proteínové 
tyčinky. Určite ich každý z vás videl v obchodoch milión 
rôznych druhov.

Kým niektoré sú skvelým pomocníkom, iné majú kopec 
kalórií, cukru a vedia pokaziť aj celodennú snahu o zdravé, 
či diétne stravovanie.

www.ilovetobefit.sk



PROTEÍNOVÉ 
VÝROBKY

Proteínové tyčinky

ODPORÚČANÉ PROTEÍNOVÉ TYČINKY

Ešte pár rokov dozadu bola veľká rarita nájsť proteínovú 
tyčinku, ktorá by obsahovala ozaj iba bielkoviny a minimum 
sacharidov, cukru, či tuku. A ak mala byť ešte aj chutná, dali 
sa ťažko zohnať a ceny boli enormne vysoké. 

Dnes je situácia jednoduchšia. Správne tyčinky vám 
chystáme aj my, ako náš nový produkt popri našich kašiach 
(www.benefitkase.sk) . No kým sa tak stane, dáme Ti 
nezištne tip na naše najobľúbenejšie:

● Tyčinka Sportness z DM-ky. To je tá v striebornom 
obale na predchádzajúcom obrázku. Za cenu cca 1,20
€ sa dá kúpiť viacero druhov a príchutí. Nutrične 
najlepšie sú samozrejme tie, na ktorých píše 50-60% 
bielkovín

● GymBeam PureBar alebo MoiMüv:
https://gymbeam.sk/proteinova-tycinka-purebar-60-g-
gymbeam.html 

https://gymbeam.sk/proteinova-tycinka-moimuv-gym
beam.html 

● Protein Bar DeLuxe od Namaximum.sk:
https://www.namaximum.sk/protein-bar-deluxe-protei
nova-tycinka/ 

www.ilovetobefit.sk

https://www.benefitkase.sk/
https://gymbeam.sk/proteinova-tycinka-purebar-60-g-gymbeam.html
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https://www.namaximum.sk/protein-bar-deluxe-proteinova-tycinka/


PÁR TIPOV NA ZÁVER

a malý bonus od nás :)



ČO SI Z TOHO 
VZIAŤ?

GRATULUJEME ! MÁŠ TO PREČÍTANÉ :) 

Dúfame, že Ti tipy v ceste za Tvojim cieľom pomôžu. 

Ako odmenu za Tvoju snahu Ti ponúkame 
10% zľavu na naše beneFIT kaše.

Aby sa Ti ľahšie rozmýšľalo, čo FIT a zdravé si dať, ak máš 
chuť na sladké. Stačí použiť zľavový kód 
ODDNESJEMZDRAVO v  e-shope www.benefitakse.sk 

A ZAPAMÄTAJ SI TO NAJDÔLEŽITEJŠIE

● Najdôležitejšia zo všetkého je konzistentnosť. Telo 
potrebuje čas na prispôsobenie sa zmenám.

● Nehľadaj žiadnu zázračnú skratku ako schudnúť. 
Každý z nás vyskúšal už snáď milión diét. Ak by 
fungovali, nečítaš teraz túto príručku :)

● Snaž sa vymeniť svoje zlé návyky za tie správne. 
Cieľom je cesta. Uži si ju, dá sa to.

● Dobrý výsledok je chudnúť 0,5kg až 1kg za týždeň. 
Hmotnosť však nie je objektívny ukazovateľ, najmä u 
žien zohrá veľkú úlohu menštruačný cyklus a 
hmotnosť sa počas neho mení. Preto je nutné značiť 
si aj miery, robiť fotodokumentáciu a robiť si 
podrobnejšiu štatistiku.

POTREBUJEŠ PORADIŤ?

Neváhaj nás kontaktovať. Ak potrebuješ profesionálny 
dohľad, nastaviť individuálne jedálniček, či vytvoriť tréningový 
plán, pripravili sme si cenovo dostupnú ponuku online 
služieb. Môžeš ju nájsť na našom webe:

http://www.ilovetobefit.sk/online-sluzby 

DRŽÍME TI PALCE NA CESTE 
ZA TVOJIM ZDRAVŠÍM “JA ! 

www.ilovetobefit.sk

https://www.benefitkase.sk/
http://www.ilovetobefit.sk/online-sluzby

