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Maso je důležitým zdrojem bílkovin, vitaminů skupiny B (zejména B12), 
železa a hořčíku. Obsah živin v něm se liší podle druhu zvířete a podle části 
těla, ze kterého maso pochází. Obsahuje jen málo sacharidů, zato tuků až 50 % 
podle druhu masa. 

Víte, které druhy masa bychom měli ve své stravě upřednostňovat? 
Vyberte a zaškrtněte je v seznamu:

  kuřecí    hovězí kližka   krůtí 
  vepřové koleno   telecí   jehněčí 
  prorostlé vepřové   králičí   tučné hovězí 
  rybí   libové hovězí

Vnitřnosti jsou bohatým zdrojem vitaminu A, kyseliny listové 
a železa. Na druhou stranu obsahují velké množství cholesterolu. 

Jak často bychom si je měli dopřávat? 

 denně   čtyřikrát týdně   dvakrát týdně 
 jednou až dvakrát měsíčně 

Uzeniny a paštiky bychom měli jíst jen výjimečně, víte proč? 

Ryby bychom měli jíst pravidelně, neboť obsahují řadu prospěšných 
látek, které nás chrání před vážnými nemocemi, jako jsou onemocnění srdce 
a cév, rakovina tlustého střeva, konečníku, prostaty či Alzheimerova choroba.

Víte, jak často bychom měli jíst ryby? 

Kolikrát jste za poslední týden jedli ryby nebo výrobky z nich? 
Srovnejte svoji odpověď s doporučením. Je to více, nebo méně, než 
doporučují odborníci?

Maso



Mléko a mléčné výrobky 
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Některé ryby jsou velmi tučné, myslíte si, že bychom se jim proto měli vyhýbat?  
Zaškrtněte správnou odpověď:

   Ne, protože rybí tuk je velmi cenný – obsahuje omega-3 nenasycené mastné kyseliny,  
které pomáhají chránit srdce a cévy. Je v něm obsaženo také větší množství vitaminu D. 

   Ano, protože rybí tuk se neliší svým složením od vepřového či hovězího tuku a jeho 
konzumace zvyšuje riziko nemocí srdce a cév.

Vyjmenujte 3 druhy méně tučných ryb   3 druhy tučných ryb:

.................................................................  ....................................................................   

.................................................................  ....................................................................   

.................................................................  ....................................................................   

Víte, že ...
Na pokrytí potřebného množství nenasycených omega-3 mastných kyselin (EPA a DHA), které 

obsahuje rybí tuk, stačí 3 – 4 gramy rybího tuku denně? Jinak řečeno asi 200 – 300 g tučnějších ryb týdně.

Mléko a mléčné výrobky jsou pro lidi důležitým zdrojem kvalitních 
bílkovin a minerálních látek. 

Která z nich je nutná pro správný vývoj kostí a zubů? 

Mléčný tuk obsahuje nežádoucí nasycené mastné kyseliny a cholesterol, 
které při vyšší spotřebě přispívají k onemocnění srdce a cév. Přednost proto 
dáváme výrobkům s nízkou tučností, což je do 2 % tuku u mléka a mléčných 
výrobků (například jogurtů) a do 30 – 45 % tuku v sušině u tvrdých sýrů. 

Vyberte mléčné výrobky s nízkou tučností:

  smetanový jogurt   kysané mléko   sýr Eidam 30 % t.v s.

  polotučné mléko   tučné mléko    nízkotučné mléko
  sýrlučina   sýr Parmazán   tučný tvaroh
  podmáslí   jogurt 2 % tuku   Olomoucké tvarůžky (syrečky)

Víte, že ...
Tepelně neošetřené mléko, například z farmy, může být zdrojem nákazy? Takové mléko je nutné před 

konzumací řádně převařit. Mléko pasterované či UHT již tepelně zpracované je a převařovat se nemusí. 



3

Sýry obsahují všechny živiny v mnohem vyšší kon-
centraci  mléko. Například obsah bílkovin je v  sýrech 
2 – 10x vyšší. Vyrábějí se srážením  mléka kyselinou 
mléčnou nebo syřidlem. Srážením vznikají pevná bílá 
sýřenina, která se následně různě upravuje podle druhu 
sýra a nakonec se nechá zrát. Zráním získává sýr svou 
charakteristickou chuť a aroma. 

Které druhy sýrů znáte?

Které sýry jsou nejlepším zdrojem vápníku?

  tvrdé sýry   tavené sýry   tvarohové sýry

Pozor na tavené sýry! Obsahují tavicí soli, nejčastěji fosforečnany, které ve velkém množství našemu 
organizmu škodí. Odplavují vápník z těla a dokonce ho z kostí odebírají, takže zcela ruší kladný účinek 
vápníku v mléce. 

Které druhy sýrů jsou vhodnější ke konzumaci? Uveď alespoň tři: 

Z mléka a bakterií mléčného kysání se připravují po celém světě různé kysané mléčné výrobky. 
Vyjmenuj alespoň čtyři: 

Víte, že ...
Ne všechny kysané mléčné výrobky obsahují živé mikroorga-

nizmy? Koupit lze i termizované a pasterizované výrobky bez živých 
bakterií. 
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V následujících větách zaškrtněte správnou možnost: 

Kysané mléčné výrobky jsou    bohatým /   chudým zdrojem plnohodnotných 
bílkovin, vápníku, fosforu a vitaminů skupiny B. 

Kysané mléčné výrobky jsou    lehce /   těžce stravitelné.

Kysané mléčné výrobky obsahují    méně /   více laktózy než klasické mléko, proto se 
  doporučují /   nedoporučují osobám trpícím lehčí formou nesnášenlivosti mléčného cukru. 

Živé bakterie obsažené v kysaných mléčných výrobcích    příznivě /   nepříznivě ovlivňují 
složení střevní mikroflóry.  
Výsledkem je    zmírnění /   zhoršení střevních obtíží, jako jsou průjem či zácpa. 

Denně se doporučuje konzumovat nejvíce    10 g /   alespoň 100 g mléčného výrobku 
s minimálním obsahem 10 milionů probiotických bakterií v 1 g nebo 1 ml. 

Vejce obsahují mnoho zdraví prospěšných látek, ale také 
spoustu cholesterolu. Denní doporučená dávka cholesterolu je 
pro zdravé osoby nejvýše 300 mg.

Víte, kolik cholesterolu obsahuje 1 vejce? 

Která část vejce obsahuje cholesterol?

  bílek   žloutek   bílek i žloutek

Vejce obsahují plnohodnotné lehce stravitelné bílkoviny, které jsou hodnotnější než bílkoviny obsa-
žené v mase či mléce.

Většina z nich se nachází v:

     bílku   žloutku  

Zaškrtněte pravdivé tvrzení:

  Z tuků ve žloutku převažují „špatné“, nasycené nad „dobrými“, nenasycenými.

  Z tuků ve žloutku převažují „dobré“, nenasycené nad „špatnými“, nasycenými.

  Z vitaminů jsou ve vejcích přítomny téměř všechny (kromě vitaminu C). 

  Z vitaminů je ve vejcích přítomný pouze vitamin C. 

Vejce
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Víte, že ...
Čerstvé vejce by mělo po ponoření do osolené vody klesnout na dno? Pokud vejce plave na hladině, 

má do čerstvosti daleko.

Vejce je třeba skladovat při teplotě 5 – 8 °C vždy špičkou

  dolů   nahoru.

V chladničce ukládáme vejce na nejchladnější místo, to znamená:

  do dveří   do horní police   do zásuvky na dně 

Víte, kolik vajec může zdravý člověk každý týden sníst? 

Obiloviny jsou velmi dobrým zdrojem energie, rostlinných 
bílkovin, některých vitaminů, minerálních látek a vlákniny. 

Z čeho se získávají obiloviny? Zaškrtněte 
správnou odpověď:

  z čočky, fazolí, sóji, hrachu, bobu a cizrny

   ze pšenice, žita, ovsa, ječmene, rýže, 
kukuřice, prosa a pohanky 

Co se vyrábí z obilovin? Vyjmenuj alespoň 5 výrobků:

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

Obiloviny
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Některé obiloviny obsahují bílkovinu lepek. Osoby, které 
trpí nesnášenlivostí lepku, je musí ze svého jídelníčku zcela vyřadit. 

Víte, které obiloviny lepek obsahují?

  pšenice   žito   oves  
  ječmen    rýže    kukuřice  
  proso   pohanka 

Které výrobky patří mezi celozrnné? 

  kmínový chléb   vícezrnná houska   ovesné vločky   popcorn 
  celozrnné műsli    žitný chléb   neloupaná rýže    vánočka 
  bílá bageta   pšeničnožitný chléb   tukové rohlíky   kobliha 
  celozrnný kuskus   sójový rohlík   celozrnné těstoviny 
  bílý pšeničný chléb   bílý toustový chléb   croissant bez náplně

Výrobky, z celozrnné mouky obsahují více vlákniny, 
vitaminů skupiny B a minerálních látek (železo, hořčík) 
než výrobky z bílé mouky. Celozrnná mouka vzniká 
pomletím celého zrna obilí včetně slupky (tak zvaných 
otrub) a klíčku.

Víte, že ...
Vícezrnné pečivo neznamená nutně celozrnné? 

Vícezrnné pečivo musí obsahovat minimálně 5 % mouky 
jiné, než je pšeničná nebo žitná, takže vícezrnná houska 
může být proto vyrobena i z čistě bílé mouky. 

Tmavé pečivo není vždy celozrnné? Celozrnné pečivo 
má sice tmavší zbarvení než pečivo z bílé mouky, nicméně 

tmavého zbarvení mohou výrobci dosáhnout u pečiva z bílé mouky přidáním praženého žita či ječmene nebo 
karamelu do těsta a do celozrnnosti může mít takovéto pečivo hodně daleko. 

Které výrobky z obilovin jste snědli za posledních 24 hodin?  
Patří některé z nich mezi celozrnné? Zvýrazněte je barevně. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

endosperm 
škrob, bílkoviny

Obilné zrno

otruby 
vláknina, 
B vitaminy 
stopové prvkyzárodek 

antioxidanty, 
B vitaminy 
vitamin E
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Luštěniny jsou významným zdrojem 
rostlinných bílkovin. Většina z nich má také 
nízký obsah tuku, který není doprovázen 
cholesterolem a má příznivé účinky na 
zdraví. Obsahují poměrně významné 
množství vlákniny, některých minerálních 
látek a vitaminů skupiny B. 

Uveďte alespoň 4 druhy luštěnin, které znáte:

Které luštěniny mají vysoký obsah tuku?

Jak často bychom měli luštěniny konzumovat? 

Kolik luštěninových jídel jste za poslední týden snědli?

Je to více, nebo méně, než je doporučeno? 

Syrové luštěniny obsahují antinutriční a toxické látky, 
které se varem ničí, a proto se musí před konzumací důkladně 
vařit. U některých luštěnin lze konzumovat dostatečně dlouho 
naklíčená semena bez následného vaření. 

Luštěniny
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Víte, že ...
Trávicí problémy (plynatost, nadýmání apod.), kterými trpí někteří lidé po požití luštěnin, lze 

zmírnit namáčením nebo klíčením? Zkuste doma nechat naklíčit čočku: Na mělký tácek položce v jedné 
vrstvě čočku a zalijte vodou tak, aby byla napůl ponořená. Nedávejte ji do vaty. Ráno a večer vodu vyměňte a  
za 3 dny bude mít 3 – 5 cm dlouhé klíčky. Takto naklíčenou čočku nemusíte již vařit a můžete ji použít třeba 
do zeleninového salátu.   

Zeleninu a ovoce bychom měli jíst po celý rok. Pořád ve stejném 
množství. Jsou důležitým zdrojem mnoha cenných látek, které napomáhají 
v ochraně proti některým nemocem, například nádorovým nebo onemocnění 
srdce a cév. Dobré je kombinovat různé druhy a přednost mají ovoce 
a zelenina pěstované u nás. 

Víte, kolik je jedna porce ovoce? Uveďte alespoň čtyři příklady:

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

Víte, kolik je jedna porce zeleniny? Uveďte alespoň čtyři příklady:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

Vypište všechno ovoce a zeleninu, které jste včera snědli, a srovnejte s doporučenou denní dávkou 
(nezapomeňte na 100% ovocné šťávy):

Ovoce: Zelenina:

Denní doporučená dávka ovoce je: 

 .....................porcí.

Denní doporučená dávka zeleniny je 

 .....................porcí.

Včera jsem snědl celkem  

 .....................porcí ovoce.

Včera jsem snědl celkem 

 .....................porcí zeleniny.

Včera jsem měl/a         málo 
  dostatek ovoce. 

Včera jsem měl/a        málo 
  dostatek zeleniny.

Ovoce a zelenina
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Víte, že ...
Ořechy bychom měli jíst každý den, protože jejich tuk nás chrání proti 

nemocem srdce a cév? Doporučuje se jedna hrst ořechů denně (ne pražených 
a solených). Pro svůj vysoký obsah tuku jsou ořechy také vydatným zdrojem 
energie, na což si musí dát pozor zejména osoby s nadváhou či obezitou. 

Zelenina je výborným zdrojem (zaškrtni správné odpovědi):

   kvalitních rostlinných bílkovin    rostlinné vlákniny

  nenasycených tuků   vitaminů a minerálních látek

Jak bychom měli správně naložit s nahnilým ovocem či 
zeleninou? Zaškrtněte správnou odpověď:

   vykrojíme nahnilou část a zdravou můžeme sníst 
syrovou nebo tepelně zpracovanou

   vykrojíme nahnilou část a zdravou musíme před 
konzumací tepelně zpracovat 

  vyhodíme celý kus 

Brambory obsahují ochranné látky (např. vitamin C), které se mohou nevhodnou tepelnou úpravou 
v kuchyni ztrácet ve velkém množství. 

Víte, jaké způsoby tepelné úpravy brambor v kuchyni jsou nejšetrnější? 

Brambory mohou obsahovat také jedovaté látky, které jsou běžně známé pod názvem solanin.

Ve kterých částech bramborových hlíz je nejvyšší koncentrace solaninu? 

Jakým způsobem můžeme snížit celkové množství solaninu v bramborách?
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Sůl je pro zdrojem sodíku (Na+) a chloridových iontů (Cl-) nezbytných pro 
činnost našeho organizmu. Nadměrná konzumace nám ale škodí.

Kolik čajových lžiček soli bychom měli denně v jídle sníst?

Uveďte několik příkladů potravin s vysokým obsahem soli:

Uveďte několik příkladů potravin s nízkým obsahem soli:

Rostlinné oleje jsou oproti živočišným tukům pro naše 
zdraví velmi prospěšné. A není to jen příznivějším složením 
mastných kyselin, ale také obsahem dalších látek, které 
v živočišných tucích nenajdeme – např. antioxidanty, některé 
vitaminy a minerální látky. Rostlinné oleje se ukládají se 
hlavně v plodech a semenech rostlin. 

 

Čím jsou nám rostlinné oleje prospěšné? Vyberte správnou odpověď:

   obsahují nasycené mastné kyseliny, které mají na naše zdraví 
příznivý vliv 

   obsahují nenasycené mastné kyseliny, které mají na naše 
zdraví příznivý vliv 

   obsahují trans nenasycené mastné kyseliny, které mají na 
naše zdraví příznivý vliv 

Sůl

Rostlinné oleje
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Víte, jak máme správně skladovat rostlinné oleje, aby neztrácely na kvalitě?

Spojte začátek věty se správným koncem:

Extra panenský olej se získává lisováním plodiny za studena, ale má nižší 
kvalitu chuti než extra panenský. 

Panenský (virgin) olej je obvykle směs rafinovaných olejů s panenskými. 

Rafinovaný olej se získává prvním lisováním plodiny za studena, 
neprochází chemickou ani tepelnou úpravou.

„Obyčejný“ olej (bez označení) se získává lisováním plodiny působením vysokých tlaků 
za tepla. Olej tak ztrácí cenné vitaminy, antioxidanty 
a další cenné látky.

Víte, že ...
Při příliš vysoké teplotě může v oleji vzniknout množství zdraví škodlivých volných radikálů a trans 

mastných kyselin? Olej ochráníme před nežádoucími změnami snížením teploty při vaření a prodloužením 
doby vaření. Nejlepší je použít co nejméně oleje při tepelné úpravě a přidat ho až do hotového jídla. 

Víte, co je to „margarin“ a z čeho se vyrábí? 

Bezpečnost potravin v celém výrobním řetězci, 
od sklizení surovin z pole až po jídlo na talíři, u nás 
zajišťuje a koordinuje Ministerstvo zemědělství ČR. Na 
kvalitu potravin v obchodech a způsob jejich prodeje, 
ale také na kvalitu pokrmů a dodržování zásad hygieny 
ve stravovacích zařízeních, dohlíží dále kontrolní úřady 
zřízené státem. Každý úřad má v kontrole bezpečnosti 
potravin svou úlohu. 

Bezpečnost potravin
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Přiřaď správně ke každému úřadu jeho funkci:

Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce

kontroluje vše, co se týká rostlin a rost linných 
produktů, které jsou potravinou nebo surovinou 
k jejich výrobě a jsou zároveň jmenovitě stanoveny 
směrnicí 2000/29/ES jako kontrolní objekt.

Státní veterinární správa dozoruje používání léčivých přípravků pro 
veterinární péči včetně souvisejících oblastí, 
v oblasti používání zakázaných látek a v oblasti 
pravidel pro výrobu a uvádění do oběhu 
medikovaných krmiv.

Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský

vykonávají státní dozor ve stravovacích zařízeních 
a zjišťují příčiny poškození nebo ohrožení zdraví 
a zamezují šíření infekčních onemocnění nebo 
jiného poškození zdraví z potravin.

Orgány ochrany veřejného 
zdraví (Ministerstvo 
zdravotnictví, Hlavní hygienik 
ČR, krajské zdravotní ústavy 
a krajské hygienické stanice)

kontroluje výrobu, skladování, přepravu, dovoz 
a vývoz surovin a potravin živočišného původu 
a jejich prodej na tržnicích a v prodejnách, kde 
dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec 
a zvěřiny.

Státní rostlinolékařská správa provádí státní dozor nad prováděním klasifikace 
těl jatečných zvířat.

Ústav pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů 
a léčiv

dozoruje výrobu a uvádění potravin do oběhu 
(pokud toto není provedeno orgány veterinární 
správy) a vstup potravin a surovin rostlinného 
původu ze třetích zemí do ČR.


