
chutná  
Nezdravé? 

Proč 
nám 



Každý kdo chce udělat jeden nebo 
deset kroků směrem ke zdravé výživě  
Musí jít tou cestou, kterou již prošli 

vegetariáni. 
  

ČSVV nabízí všem pomoc na této 
cestě. 

www.csvv.cz 
 

stavíme mosty k vegetariánství 

Česká společnost pro Výživu  
a vegetariánství 



www.csvv.cz 

1. Proč nám chutná nezdravé? 

2. Proč přirozeně nevyhledáváme zdravá 
jídla? 

3. Jak to udělat, aby nám přirozeně 
chutnalo zdravé jídlo? 

4. Co pomůže, abychom přirozeně 
směřovali ke zdravější stravě? 

Klíčové otázky 



www.csvv.cz 

• Bible – Křesťanská kultura 

• Védy – Védská kultura (Ajurvéda) 

• Taoismus – Staročínská kultura (Jin – Jang) 

• Essene – Staroperská kultura (Mazdaznan) 

• Staroegyptská kultura 

 

    Výživová doporučení v minulosti 



www.csvv.cz 

• Doporučené dávky živin 

• Spotřební koše, potravinové pyramidy 

• Dietní systémy 

• Normy jídel pro společné stravování  

 

Výživová doporučení dnes 



Výsledek současných výživových doporučení 

Zemřelí v ČR podle hlavních příčin   
absolutní počty a % z celkové úmrtnosti 

Příčina úmrtí Muži Ženy Celkem 

Nemoci oběhové soustavy 47% 58% 52% 

Zhoubné nádory 28% 23% 26% 

mezisoučet 76% 81% 78% 
Poranění a otravy 9% 4% 7% 

Nemoci dýchací soustavy 5% 4% 5% 

Nemoci trávicí soustavy 5% 4% 4% 

www.csvv.cz 

Zdroj dat: ÚZIS, údaje za r.2003 

http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006012026


Úmrtnost (na 100tis) dle příčin –  
ve věkových skupinách 

www.csvv.cz 
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Stupně stravovací úrovně jsou 

kvalitativně novým pohledem na různé 

způsoby lidského stravování.  

Objasňují zákonitostí procesu změny 

stravovacích návyků od konvenčních k 

alternativním a naopak.  

Pomáhají objasnit motivaci k těmto 

změnám.  

Stupně stravovací úrovně 



www.csvv.cz 

Konvenční i alternativní dobrovolně dodržované 

způsoby stravování mají své vnitřní zákonitosti, které 

lze zobecnit. Pomoci těchto zákonitostí pak lze 

jednotlivé způsoby stravování hodnotit.  

 

Každý z těchto jinak velmi rozdílných způsobů 

stravování je vnímán skupinou, která jej uplatňuje 

jako přirozený a jejím členům zcela vlastní.  

 

Na Zemi se tak setkáváme s mnoha různými 

dobrovolnými způsoby stravování s kladným i 

negativním dopadem na zdraví takto se stravujících.  

 

Stupně stravovací úrovně 



www.csvv.cz 

Současný konvenční způsob stravování významně 

přispívá ke vzniku neinfekčních chorob hromadného 

výskytu a nárůstu úmrtnosti na tyto choroby v 

produktivním věku.  

 

Pochopení zákonitostí, které umožňují 

dobrovolné dodržování zdravějších způsobů 

stravování, může významně přispět k navržení 

úspěšné metodiky výchovy ke změně nutričního 

chování. 

 

Stupně stravovací úrovně 



www.csvv.cz 

Stupně stravovací úrovně dle 

energetického koeficientu 
STUPNĚ STRAVOVACÍ 

ÚROVNĚ 

ENERGIE STRAVA 

[kcal/den] [g/den] [kcal/g] 

IV. 

Konvenční 

3900 1500 2,6 

3600 1500 2,4 

3300 1500 2,2 

III. 

Racionální 

3000 1500 2 

2700 1500 1,8 

2400 1500 1,6 

II. 

Podporující zdraví 

2100 1500 1,4 

1800 1500 1,2 

1500 1500 1 

I. 

Alternativní 

1200 1400 0,9 

900 930 0,9 

600 730 0,9 

300 330 0,9 



www.csvv.cz 

Skladba jídla v různých způsobech stravování 

Způsob HLAVNÍ POKRM PŘÍKRM 

Těžká příloha 

PŘÍLOHA 

Lehká příloha 

"ZÁKRM" 

Zákusek 

NÁPOJ 

 

Konvenční 

Uzeniny, konzervy, 

vnitřnosti. 

Vepřové a  

hovězí  

Skopové a zvěřina 

Knedlík z bílé 

mouky,  

bílá rýže,  

bílé pečivo a 

těstoviny. 

Luštěniny 

Nakládaná zelenina 

a  

Saláty se 

sladkokyselou 

zálivkou 

 

Zákusky z bílé 

mouky 

Slané tyčinky z bílé 

mouky 

Káva, mléko 

Tmavý čaj 

Víno 

Slazené nealko 

nápoje 

 

Racionální 

Drůbež 

Ryby, mořští 

živočichové 

Vejce 

Mléko, sýry 

Příkrmy z 

celozrnné mouky, 

nebroušených 

obilovin 

Zelenina nebo 

ovoce  

(vše dušené, či 

pečené) 

Dušená zelenina 

Pečená zelenina 

Kvašená zelenina 

Zeleninové saláty 

Porcovaná zelenina 

Zákusky z celozrnné 

mouky 

Zákusky ze sušeného 

ovoce a olejnatých 

semen 

Opražená semena 

Sušené ovoce 

 

Pivo 

Minerálky 

Zelené čaje 

Výživa 

podporující 

zdraví 

Zakvašené ml. 

výrobky, Texturáty* 

Luštěniny, Obiloviny 

Nealko pivo 

Bylinkové čaje 

Pitná voda 

Alternativní Máčené nebo naklíčené luštěniny, 

obiloviny, syrová zelenina a ovoce 

Olejnatá semena 
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Čím nižší příjem energie z bílkovin tuků a 
sacharidů: 

1. Tím vyšší citlivost ve vnímání podnětů a změn 
životního i sociálního prostředí. 

2. Tím vyšší příjem energie ze smyslového vnímání 
a myšlení. 

3. Tím vyšší požadavky na kvalitu stravy.  

Hlavní zákonitosti 

Stupňů stravovací úrovně 
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4. Každá úroveň stravování je vnímána skupinou, která 
jej uplatňuje jako přirozená.  Každé této stravovací 
úrovni odpovídá i určitý životní styl.  

5. Pokud nedojde současně se změnou způsobu 
stravování i ke změně životního stylu , tak se tito lidé 
vrací k té stravovací úrovní, která odpovídá jejich 
životnímu stylu. 

6. Čím jednoznačnější je rozhodnutí ke změně stravovací 
úrovně, tím je tato změna rychlejší a naopak. 

7. Období změny je většinou vnímáno jako nepříjemné. 

Hlavní zákonitosti 
Stupňů stravovací úrovně 



www.csvv.cz 

1. To, co dělá většinová společnost vnímáme jako 
normální = správné 
Pokud vybočíme, tak z níže uvedených důvodů  
„cítíme, že děláme chybu“. 

2. Nerozlišujeme kvalitu potravin 

Snížená citlivost snižuje i schopnost vnímat kvalitu 
stravy. Proto se nekvalitní stravě nevyhýbáme. 

3.    Získanou citlivost (přijatou energii) neumíme 
využít ani zvládnout 

Čím nižší příjem energie z potravin, tím vyšší 
citlivost na nerovnováhu sociálního prostředí. 

Proč nám chutná nezdravé? 
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4.  Přijímáme chybné představy o kvalitě 
stravy 

5.  Dlouhodobé vyčerpání vede k přejídání 

6. Jíme pro uvolnění psychického napětí 

7. Jídlo nám slouží jako náhradní 
uspokojení jiných neuspokojených 
potřeb 

Proč nám chutná nezdravé? 



www.csvv.cz 

 

1. Vytvořit si objektivní  představy o kvalitě 

stravy 

2. Naučit se vnímat kvalitu potravin a jídel 

3. Únavě předcházet, nejíst ve stavu únavy 

4. Usilovat o celkovou změnu životního stylu 

5. Uvolnění psychiky jídlem využít k 

sebepoznávání 

6. Naučit se pracovat s myslí, emocemi a 

energií a tím využít své zvýšené citlivosti 

Jak se naučit chtít to, co je zdravé 



TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI  
 

csvv.cz 
cesta.csvv.cz 

wellness.csvv.cz 
skolni.stravovani.csvv.cz 

stavíme mosty k vegetariánství 

Česká společnost pro Výživu  
a vegetariánství 


