ŽIVINY V POTRAVĚ
Energii nám dodávají 3 základní živiny:
Sacharidy
Tuky
Bílkoviny
1) SACHARIDY
• Hlavní zdroj energie
• Měly by tvořit cca 50-60% celkového energetického příjmu
• SLOŽENÉ (zdravější): Pečivo, brambory, rýže, těstoviny, snídaňové
cereálie, vločky, jáhly, špalda, pohanka, luštěniny,
• JEDNODUCHÉ (CUKRY): Sladkosti, cukr, ovoce, med, nápoje

2) BÍLKOVINY
• Měly by tvořit 10-20% celkového energetického příjmu
• Mléčné výrobky, maso, ryby, vejce, luštěniny, ořechy, pohanka
• Denně sněz dvě porce mléčných výrobků a dvě porce masa, ryb a nebo
luštěnin

• Dobře nás zasytí, dobré na svaly, pro dobrý metabolismus
• S bílkovinami přijímáme i tuky, takže na ně v jídelníčku nemusíme tolik
myslet
• Pokud dítě přijímá málo bílkovin, způsobí to potíže ve vývoji psychickém i
fyzickém, neboť mají funkci stavební, transportní, skladovací, řídící,
regulační, ochrannou, obrannou a zajišťují pohyb
• Aminokyseliny v nich obsažené se podílí na:
Tvorbě a obnově tkání
Jsou součástí hormonů a enzymů
Jsou součástí imunitních látek

3) TUKY
• Měly by tvořit 20-30% celkového energetického příjmu
• Nejvíc energetická živina – ve větším množství vede k nadváze, obezitě
• Olej, máslo, sádlo a skryté tuky (v mase, mléčných výrobcích, uzeninách,
cukrovinkách)
• Zajišťují udržení tělesné teploty, ochranu orgánů, jsou nezbytným
zdrojem energie pro metabolismus buněk a pro využití vitamínů
rozpustných v tucích, vyvolávají pocit sytosti
• ROSTINNÉ:
• ŽIVOČIŠNÉ: zdravý rybí tuk,
Důležité pro vstřebání některých vitamínů
Zdroj esenciálních (nezbytných) mastných kyselin
Důležité pro růst, vývoj, tvorbu pohlavních hormonů
Součást buněčných membrán
• Stavební jednotkou všech tuků jsou mastné kyseliny:
o nasycené (masné, mléčné výrobky, máslo, sádlo, kokosový a
palmojádrový tuk)
o nenasycené – zdravější (ryby, ořechy, margaríny)
o transmastné – nejméně zdravé (polevy, náhražky čokolád, některé
druhy trvanlivého a jemného pečiva) – přispívají ke vzniku srdečněcevních onemocnění

• Jaká skupina tuků se nachází nahoře a jaká dole?
Které potraviny obsahují tuky nasycené a které nenasycené?
Které potraviny obsahují tuky rostlinné (R) a které živočišné (Ž)?
NASYCENÉ
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

NENASYCENÉ
…………………………………………………...
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………...
……………………………………………………

• Během dne bys měl/a do svého jídelníčku zahrnout tuky, sacharidy i
bílkoviny a to tak, že je dobré:
RÁNO (30% z celkového denního energetického příjmu) snídat spíše sacharidy a
svačit (10%) sacharidy a bílkoviny
V POLEDNE (30%) obědvat bílkoviny, tuky a sacharidy, svačit (10%) sacharidy a
bílkoviny
VEČER (20%) večeřet tuky, bílkoviny a sacharidy
Podívej se na tabulku dole a zjisti, které potraviny jsou vhodné v různé části
dne.

• Do sloupečků přiřaď potraviny podle toho, kterých živin mají nejvíce.

• Nyní se podívej na potravinovou pyramidu. V nižších patrech jsou
zastoupeny potraviny, které máš jíst častěji. Každá potravina se skládá
z tuků, sacharidů a bílkovin. Každá obsahuje jiný poměr živin. Podívej se
na jednotlivé potraviny a vypiš potraviny obsahující velké množství tuků,
sacharidů a bílkovin.
TUKY………………………………
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
SACHARIDY …………………….
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
BÍLKOVINY ………………………
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Podívej se na video: http://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/videa/E-learning:2.-dil-Zakladni-ziviny-v-nasemjidelnicku__s593x9474.html?gclid=CMipvMLJuM0CFfEV0wodis8B4Q

Použité zdroje:
https://www.google.cz/search?q=tuky&biw=1183&bih=635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUK
EwizurvXvtDNAhXK7BQKHfS1BYsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=b%C3%ADlkoviny&imgdii=ehtosZzG4XJuHM%3A%3B
ehtosZzG4XJuHM%3A%3B7cir7I7UZoyvfM%3A&imgrc=ehtosZzG4XJuHM%3A
https://www.google.cz/search?q=potravinov%C3%A1+pyramida&biw=1280&bih=675&tbm=isch&imgil=gjEqQe
esgE3OkM%253A%253BMzneKjGZHbHAOM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.vimcojim.cz%25252Fcs
%25252Fspotrebitel%25252Fzdrava-vyziva%25252Fvyvazena-strava%25252FPotravinova-pyramida---navod-nazdravy-zivotnistyl__s638x7938.html&source=iu&pf=m&fir=gjEqQeesgE3OkM%253A%252CMzneKjGZHbHAOM%252C_&usg=
__X_HtcCGsYUE4XIQ4VRi7rcXbu4%3D&ved=0ahUKEwiC0aeXzrjNAhVQnRQKHahoDtMQyjcINA&ei=nO5oV4KTGNC6UqjRuZgN#imgdii=g
jEqQeesgE3OkM%3A%3BgjEqQeesgE3OkM%3A%3Buq514Qkvm2xcDM%3A&imgrc=gjEqQeesgE3OkM%3A
https://www.google.cz/search?q=tuky&biw=1183&bih=635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUK
EwizurvXvtDNAhXK7BQKHfS1BYsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tuky+ve+v%C3%BD%C5%BEiv%C4%9B&imgrc=27LCT
upK4d8TaM%3A
https://www.google.cz/search?q=tuky&biw=1183&bih=635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUK
EwizurvXvtDNAhXK7BQKHfS1BYsQ_AUIBigB#tbm=isch&tbs=rimg%3ACReyap6o8luLIjiODUyheftQQTJGPz_1if_1c
nHtQ_1FuhPvLizt4FqunqHmbnTXHNzEIHRXGC-vpDn5Km3HAJBTcL7fyoSCY4NTKF51BBEX0gXtUGUxiYKhIJMkY_1P-J_19ycRn-S7LcHm_1PkqEgke1D8W6E8uBFCXPyYPBnBxCoSCbO3gWq6eoeZETkviBEbPzM-KhIJudNcc3MQgdERjeR2U8DvMCEqEglcYL6-kOfkqRHX7HvoOXCWCoSCbccAkFNwvt_1ETkviBEbPzM&q=sacharidy%20ve%20v%C3%BD%C5%BEiv%C4%9B&imgdii=rMyxxAoLKr88vM%3A%3BrMyxxAoLKr88vM%3A
%3Bxlq6Cz25WoEaaM%3A&imgrc=rMyxxAoLKr88vM%3A
https://www.google.cz/search?q=tuky&biw=1183&bih=635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUK
EwizurvXvtDNAhXK7BQKHfS1BYsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=potravinov%C3%A1+pyramida+pr%C3%A1zdn%C3%
A1&imgrc=2pO72PIdPnisLM%3A
http://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/videa/E-learning:-2.-dil-Zakladni-ziviny-v-nasemjidelnicku__s593x9474.html?gclid=CMipvMLJuM0CFfEV0wodis8B4Q
http://www.diabetologie-hk.cz/potraviny.pdf
https://www.google.cz/search?q=tuky&biw=1183&bih=635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUK
EwizurvXvtDNAhXK7BQKHfS1BYsQ_AUIBigB#imgrc=PBGN_nJnYP2idM%3A
https://www.google.cz/search?q=tuky&biw=1183&bih=635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUK
EwizurvXvtDNAhXK7BQKHfS1BYsQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sacharidy+v+potravin%C3%A1ch&imgrc=_
http://www.zsmohelno.cz/download/2/335/7.-Vyziva.pdf

