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Nevhodné potraviny, pokrmy a nápoje
Maso a ryby:
 •  tučná a smažená masa, kachní a husí maso, uzené maso, zvěřina, masové 

konzervy
 • rybí konzervy, ryby nakládané v oleji, rybí saláty s majonézou
 • slanina, škvarky, sádlo
Bezmasá jídla a moučníky:
 • smažené pečivo, moučníky s tučnými krémy, kynuté knedlíky
 • oplatky, sušenky, čokolády a další sladkosti
Pečivo:
 • koláče, koblihy, buchty
Tuky: 
 • sádlo, máslo, ztužené tuky (např. Hera), kokosový a palmový tuk

Vhodné potraviny a pokrmy
Maso a ryby: 
 • libové hovězí, telecí, kuřecí, krůtí, králík
 • filé, kapr, pstruh, tuňák, losos
 • šunka s vysokým obsahem masa
Mléko a mléčné výrobky:
 • mléko polotučné, kefírové a acidofilní mléko bez příchuti
 •  bílé jogurty do 3 % tuku, tvaroh polotučný nebo nízkotučný, čerstvé sýry typu 

žervé, tvrdé sýry s obsahem tuku v sušině do 30 %
Vejce:
 • v lehce stravitelné formě
 • celá vejce maximálně 2x týdně, bílky neomezeně

Dieta se podává u pacientů s nadváhou nebo obezitou. Obezita je rizikovým faktorem 
řady onemocnění, například vysokého krevního tlaku, diabetu 2. typu, aterosklerózy 
a dalších. Mimo jiné obezita působí negativně také na pohybový aparát, který je 
nepřiměřeně zatěžován velkou tělesnou hmotností pacienta. Obezita není definována 
pouze tělesnou hmotností, větší význam má podíl tukové tkáně v těle.

Některým pacientům předepíše lékař redukční dietu, pokud je nutné snížit množství 
tělesného tuku nebo tělesnou hmotnost před plánovaným operačním výkonem. 
Nejčastěji se jedná o výkony ortopedické, ale výjimkou nejsou ani některé další operace.  

Redukční dieta je charakterizována sníženým množstvím energie. Porce jsou tedy 
menší než u racionální diety. Optimálně je konzumovat malé porce 6x denně. 
Množství tuků je také sníženo, důležité je dávat přednost rostlinným tukům před 
živočišnými. Ztužené tuky by měly být z jídelníčku vyloučeny úplně. Jídelníček 
by měl být složen zejména z libového masa a ryb, zeleniny, luštěnin, neslazených 
nízkotučných mléčných výrobků a celozrnných obilovin. Důraz by měl být kladen 
na vyšší příjem vlákniny, která je nejvíce obsažena v celozrnných obilovinách, ovoci 
a zelenině. Ideálně by mělo být denně přijato 30 g vlákniny. Jídelníček by neměl 
obsahovat žádné cukry, kromě těch obsažených v ovoci. Vzhledem k jeho velké 
energetické hodnotě je z redukční diety vyloučen také alkohol. 

Úprava pokrmů:
Vhodné technologické úpravy jsou vaření, dušení a pečení. Strava by měla být dobře 
stravitelná. Při tomto typu diety není vhodné smažení, fritování a pečení na tuku. Porce 
jídla by neměly být příliš objemné. Polévky nepodáváme, neboť zvyšují chuť k jídlu.
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Tuky:
 •  rostlinné tuky: jednodruhové rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový, olivový, …), 

rostlinné margaríny (Rama, Flora apod.)
Příkrmy:
 • brambory, těstoviny, rýže, kuskus, bulgur
 • občas bramborová kaše
Zelenina:
 • všechny druhy
 • syrová, vařená, dušená, saláty 
Ovoce:
 • čerstvé, mražené, kompotované 
 •  vhodné jsou spíš druhy s nižším obsahem cukrů (jahody, borůvky, maliny, 

jablka, rybíz, apod)
Pečivo:
 • celozrnné pečivo, chléb
 • knäckebroty, suchary, rýžové a kukuřičné chlebíčky
Koření a bylinky:
 • bez omezení
Nápoje:
 • čaj bylinný, ovocný, šípkový, černý
 • minerální vody nesycené
 • mléko nízkotučné nebo polotučné, černá káva

Nevhodné potraviny, pokrmy a nápoje
Maso a ryby:
 •  tučná a smažená masa, kachní a husí maso, uzené maso, zvěřina, masové 

konzervy
 • rybí konzervy, ryby nakládané v oleji, rybí saláty s majonézou
 • slanina, škvarky, sádlo
Mléko a mléčné výrobky:
 • mléko plnotučné, ochucené mléko
 •  bílé jogurty nad 4 % tuku, tvaroh plnotučný, slazené jogurty, sýry s obsahem 

tuku v sušině nad 30 %

Bezmasá jídla a moučníky:
 • smažené pečivo, moučníky s tučnými krémy, kynuté knedlíky
 • oplatky, sušenky, čokolády a další sladkosti
Pečivo:
 • tukové pečivo, koláče, koblihy, buchty
Koření a dochucovadla:
 •  majonéza, omáčky a dresinky z polotovarů, tekuté kořenící přípravky s vysokým 

obsahem soli
Tuky:
 • sádlo, máslo, ztužené tuky (např. Hera), kokosový a palmový tuk
Nápoje:
 • alkoholické nápoje 
 • energetické nápoje
 • slazené limonády


