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F Á Z E

Striktní bílkovinná dieta

 Tato fáze je ve vztahu k hubnutí nejúčinnější

 Při přesném dodržování pokynů můžete počítat
s redukcí hmotnosti 4 – 7 kg za měsíc, a to na úkor
tukové a nikoliv svalové tkáně či odvodnění organizmu, 
které jsou typické pro přípravky s diuretickými,
respektive laxativními účinky,
nebo pro nízkoenergetické diety

 Pokud vaše tělesná hmotnost úspěšně odolává
obvyklým typům diet, nebo přejete-li si rychle zlepšit
vaši postavu, pak je fáze 1 jako pro vás stvořená



PŘÍKLAD TYPICKÉHO DNE 1. FÁZE BÍLKOVINNÉ DIETY

jednoduchost především
zásadně dodržujte rovnoměrný poměr mezi slanými a sladkými příchutěmi !

 8:00 
snídaně
nápoj (voda, bylinkový či slabší černý čaj, slabší káva nebo kávovinová náhražka, např. špaldové 
kafe), pokud možno hořký*
+ 1 SLADKÝ instantní přípravek MEDIDIET®

* přislazení nápojů aspartamem či jinými náhradními sladidly je možné

 12:00 
oběd
1 SLANÝ instantní přípravek MEDIDIET®

+ povolené druhy zeleniny (k výběru ze seznamu, který je uveden na další straně)

 16:00 
svačina v 16.00
velká sklenice minerální vody nebo lehkého čaje
1 SLADKÝ instantní přípravek MEDIDIET®

 19:00 
večeře
1 SLANÝ instantní přípravek MEDIDIET®

+ povolené druhy zeleniny (k výběru ze seznamu, který je uveden na další straně)

Pokud je vaše hmotnost vyšší než 80 kg, pak musíte v průběhu dne sníst ještě jeden slaný 
instantní pokrm navíc. Povolené druhy zeleniny je možné jíst i kdykoliv během dne, a to v ne-
omezeném množství. 

Nezapomínejte na užívání minerálů a vhodných doplňků stravy, které vám k dietě doporučil váš 
lékař!



POVOLENÉ DRUHY ZELENINY

Během bílkovinné diety můžete (a dokonce musíte !) k instantním bílkovinným přípravkům
MEDIDIET® jíst jen povolené druhy zeleniny:

Brokolice / Celer bílý / Čekanka / Fazolové lusky / Fenykl / Čerstvé houby / Chřest / Kapusta /
Květák / Lilek (baklažán) / Okurka / Patison / Pórek / Ředkvičky / Řeřicha / Salát (všechny druhy) / 
Sója (klíčky) / Špenát / Polníček / Rukola / Tykev / Zelí

Jiné druhy zeleniny nejsou povoleny 
(v průběhu 1. fáze bílkovinné diety jsou tak zakázány takové druhy zeleniny, jakými jsou například: 
artyčok, rajčata (!), mrkev, kukuřice, paprika (!), atd).

Povolené druhy zeleniny mohou být konzumovány:

 syrové (například posolená okurka či posolené ředkvičky),
 vařené (ve vodě, v páře) nebo dušené (na vodě, bez přidání tuků),
 jako salát,
 připravené podle gurmánských receptů (uveřejněných na www.medidiet.eu)

Zeleninu můžete dochutit: Solí*, pepřem a dalšími druhy koření, citrónovou šťávou, všemi druhy 
aromatických bylin
+
1x za den 1 kávovou lžičkou octa, 1 kávovou lžičkou pikantní hořčice, 1 polévkovou lžící olivového 
či řepkového oleje získaného z prvního lisování za studena, 2 špetkami česneku v prášku
(ne cibulí či šalotkou).

* v průběhu 1. a 2. fáze bílkovinné diety MEDIDIET® je nezbytný dostatečný přísun soli. Vaše pokrmy proto solte spíše více 
než méně ! Nemějte přitom obavy o svoje zdraví, neboť organismus v ketóze ztrácí minerály (draslík, sodík, a d.) v daleko 
větší míře než za normálního stavu. Jejich dostatečný externí přísun předejde některým nepříjemným tělesným pocitům 
(bolesti hlavy, a podobně).



MUSÍTE PÍT

Myslete na to, že během dne je potřeba pravidelně pít! Nejlepší volbou jsou minerální vody 
(pokud možno neperlivé) s vysokým obsahem minerálních látek. V průběhu 1. fáze je třeba každý 
den vypít alespoň 2 litry tekutin!

Doporučené nápoje:
minerální voda (neperlivá)
lehký čaj / bylinkový čaj / lehká káva / kávovinové náhražky
(neslazené, v případě nezbytnosti mírně doslazené náhradními sladidly)

BEZPODMÍNEČNĚ SE MUSÍTE VYVAROVAT

všech ostatních potravin, byť byste si o nich mysleli, že jsou tzv. „dietní“ či „zdravé“!

Příklady zakázaných potravin rušících efekt bílkovinné diety: chléb a ostatní pečivo, suchary, 
cereálie, ovoce a ovocné džusy, všechny typy škrobovin, sýrů a jogurtů, alkohol (včetně piva 
a vína) a podobně.

Příjem potravin s obsahem sacharidů či konzumace klasického cukru jsou striktně za-
kázány, ke slazení můžete v případě nezbytnosti použít aspartam či jiné náhradní sladidlo.

Ve výběru potravin tak nebudete nikdy tápat. Právě tato srozumitelnost dělá z bílkovinné diety 
MEDIDIET® nejjednodušší metodu k redukci hmotnosti.
Ošetřující lékař Vám navrhne potřebnou délku trvání této první fáze a to s přihlédnutím 
ke stanovenému cíli. Obvykle se pohybuje mezi 10 a 30 dny.

PŘÍPRAVA INSTANTNÍCH PŘÍPRAVKŮ MEDIDIET®

 Sladké příchutě se připravují za použití metly, mixéru nebo šejkru přidáním vody do instant-
ního prášku. Podle množství přidané tekutiny získáme buď konzistenci krému nebo nápoje 
(vždy si pozorně přečtěte návod u konkrétní příchutě a dodržujte přesně množství vody 
doporučené k přípravě konkrétního instantního pokrmu).

 Slané příchutě se připravují podobným způsobem. Můžete je dochutit všemi typy koření 
a aromatických bylin dle svého výběru.

 Omelety se připravují na rozpálené pánvi, s kapkou kvalitního oleje

Před vlastní konzumací nechejte bílkovinný přípravek několik minut „odpočinout“. Umožníte tak 
dokonalou hydrataci bílkovin. V případě nejasností konzultujte www. medidiet.eu, kde naleznete 
nejen návod k přípravě všech instantních jídel, ale také gurmánské recepty, které vám udělají 
bílkovinnou dietu ještě zajímavější a chuťově pestřejší. 



RADY „CO DĚLAT, KDYŽ SE OBJEVÍ…“

 Zácpa
Může se objevit v případě, že podceníte konzumaci vlákniny nebo nedodržujete pitný režim. 
Pokud takový případ nastane, zaměřte se na to, abyste jedli dostatečné množství povolených 
druhů zeleniny (zejména ve vařené podobě) a pili dostatečné množství tekutin. Pokud patříte 
k typům lidí, kteří trpí zácpou i mimo dietu, pak můžete použít některých laxativ. O jejich výběru 
se poraďte s ošetřujícím lékařem.

 Intenzivní pocit hladu
Pokud je bílkovinný dietní režim MEDIDIET® správně dodržován, pak pocity hladu spontánně
ustoupí do 48 hodin po zahájení diety. Pokud se u vás intenzivní pocit hladu objeví, snězte libo-
volné množství povolené zeleniny a zapijte je velkým množstvím vody. Jinou možností je přidat
si jeden slaný bílkovinný instantní přípravek navíc. Jěště jinou možností jak zahnat hlad 
a nenarušit dietu, je konzumace neomezeného množství bílku z vajec natvrdo. V žádném 
případě nevynechávejte žádné s proteinových jídel. Nelze „přeskočit“ ani svačinu v 16.00
a to ani v případě, že „nemáte hlad“! Pokud budete všechna doporučení dodržovat, stane se 
výskyt intenzivního pocitu hladu, 
od třetího dne po nasazení 1. fáze, zcela výjimečným jevem.

 Bolesti hlavy
Patří k možným projevům a mohou se objevit zejména na samotném začátku 1. fáze bílkovinné 
diety. Obvykle rychle ustupují po podání běžných analgetik (léků proti bolesti). Nezapomeňte 
konzumovanou zeleninu dostatečně solit ! Pokud bolesti hlavy přetrvávají nebo jsou intenzivní 
či migrenózního charakteru, navštivte vašeho ošetřujícího lékaře.

 Zápach z úst
Je způsoben přirozenou tvorbou acetonu ve vašem organismu v průběhu bílkovinné diety. 
Přítomnost acetonu je známkou toho, že je dietní režim správně dodržován. Pokud je zápach 
vašeho dechu rušivý, použijte například mentolové bonbóny tictac.

 Nižší nebo opožděný úbytek hmotnosti
Během 10 dnů, které předchází menstruaci, dochází u některých žen k zadržování vody v orga-
nismu. Tento jev může někdy maskovat dosažené zhubnutí. Zdánlivě nižší úbytek hmotnosti po-
suzovaný v tomto období se ukáže být zcela standardním a dostatečným ihned poté, kdy u ženy 
odezní hormonálně podmíněné zadržování vody v organismu. S ním zmizí i „falešné“ kilogramy.

 Závratě – únava – křeče
Závratě mohou mít příčinu v nedostatku soli. Proto si nezapomínejte dosolovat povolené 
druhy zeleniny. Stejně tak mějte na paměti, že je třeba dodržovat rovnovážný poměr mezi 
slanými a sladkými příchutěmi (minimálně dvě slané příchutě denně). Nezapomeňte se svému 
ošetřujícímu lékaři zmínit také o případných křečích, které mohou být způsobené nedostatkem 
hořčíku nebo draslíku. Metoda MEDIDIET® umožňuje pokračování ve všech typech medika-
mentózní léčby, které jsou pro vaše zdraví potřebné, s jediným omezením : Sladké sirupy musí 



poznámky:



 F Á Z E

Přechodná, oddychová, návrat k „pravým“ 
jídlům bohatým na bílkoviny s minimálním 
přívodem sacharidů a tuků

 Druhá fáze je nezbytnou etapou v procesu vašeho hubnutí.

 Je jednoduchá, přizpůsobivá a velice dobře snášená.

 Váš ošetřující lékař může upravovat poměr instantních
bílkovinných jídel „ze sáčku“ a těch „pravých“,
s přihlédnutím k vašemu individuálnímu stylu života.

 Tuto druhou fázi můžete držet po dobu několika týdnů až měsíců,
bez jakéhokoliv rizika pro vaše zdraví za předpokladu,
že budete dodržovat naše rady a rozpis jednotlivých jídel
od vašeho lékaře.



V praxi mohou nastat dvě situace:

Fáze 2 nastupuje po fázi 1. 
Řekli jsme si, že v průběhu proteinové diety je prokonání 2. fáze nezbytné k tomu, aby proces 
hubnutí dále pokračoval.

Její význam zde spočívá v omezení následujícího efektu: Náhlý přísun cukrů bezprostředně
po ukončení první fáze vyvolá prudkou sekreci inzulínu*, který podpoří proces vytváření
tukových rezerv, čímž obrátí metabolismus nastavený na redukci tukové tkáně přesně opačně.

*Inzulín má v organismu dvojí účinek : a) hypoglykemický (= zvyšuje použití tkáňové glukózy, b) antilipolytický
(= podporuje tvorbu mastných kyselin /“tuku“/)

Fáze 2 je zahajovací fází vaší redukční kůry.
V některých případech Vám může ošetřující lékař doporučit zahájení celého bílkovinného režimu 
právě fází 2. 

PŘÍKLAD TYPICKÉHO DNE 2. FÁZE BÍLKOVINNÉ DIETY

jednoduchost, flexibilita a jedno pravé jídlo denně

8:00
snídaně
šálek neslazené kávy nebo čaje (pokud možno bez umělých sladidel)
+1 sladký instantní přípravek MEDIDIET® (teplý nápoj nebo omeleta)

 12:00 
oběd
1 SLANÝ instantní přípravek MEDIDIET®

+ povolené druhy zeleniny
nebo
Pravé jídlo s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuků a sacharidů:
Předkrm (nepovinný, jen  máte-li opravdu velký hlad, nebo vyžaduje-li to situace). Připravte si (či 
objednejte si) salát z povolených druhů zeleniny zalitý 1 polévkovou lžící panenského olivového 
oleje získaného z prvního lisování zastudena.



Jedno hlavní jídlo s vysokým obsahem bílkovin, vyberte z následujícího menu:
A) 2 vejce natvrdo
B) 100 g telecího, libového hovězího, zvěřiny či jater
C) 150 g kuřete, krůty či králíka (bez kůže)
D) 200 g libové ryby

Příloha:
Zelenina v neomezeném množství (vyberte si z následujícího seznamu):
Artyčok, Houby, Patison, Sója (klíčky) Brokolice, Chřest, Pórek, Špenát, Celer bílý, Kapusta, 
Rajčata,Tuřín, Čekanka, Květák, Ředkvičky,Tykev, Fazolové lusky, Lilek ( baklažán ), Řepa,
Zelí (zelené, červené), Salát (všechny druhy), Okurka, Řeřicha, Rukola, Fenykl, Paprika, Polníček.

Upozornění: Uvedená masa s vysokým obsahem bílkovin musí být připravena bez tuků, bez 
smažení, tedy zcela přírodně, nejlépe na teflonové pánvi na vodě, v páře, či v mikrovlnné troubě. 
Zelenina tvořící přílohu může být podávána syrová, vařená v páře nebo dušená na vodě. 
Vždy ji dostatečně osolíme!

 16:00 
svačina
1 SLANÝ nebo SLADKÝ instantní přípravek MEDIDIET®

+ velká sklenice vody nebo lehký čaj či velký šálek slabé kávy

 19:00 
večeře
Pokud jste měli „pravé“ jídlo v poledne, pak si připravte:
1 SLANÝ instantní přípravek MEDIDIET®

+ povolené druhy zeleniny
Pokud jste si k obědu vybrali instantní jídlo, pak si k večeři připravte jedno „pravé“ jídlo bohaté
na bílkoviny podle návodu z poledne.

Ošetřující lékař Vám může – s přihlédnutím k Vašemu stavu – doporučit i odlišný počet jídel. 
Nezapomínejte na užívání minerálů a doplňků stravy, které vám k dietě doporučil váš lékař !

MUSÍTE PÍT
Myslete na to, že během dne je potřeba pravidelně pít! Nejlepší volbou jsou minerální vody 
(pokud možno neperlivé) s vysokým obsahem minerálních látek.
V průběhu 2. fáze je třeba každý den vypít alespoň 1,5 litru tekutin!

Doporučené nápoje:
minerální voda (neperlivá)
lehký neslazený čaj / bylinkový čaj, lehká káva / kávovinové náhražky (pokud možno bez umělých 
sladidel)



BEZPODMÍNEČNĚ SE MUSÍTE VYVAROVAT

všech ostatních potravin, byť byste si o nich mysleli, že jsou tzv. „dietní“ či „zdravé“!

Příklady zakázaných potravin rušících efekt bílkovinné diety: chléb a všechny další druhy pečiva, 
suchary, cereálie, ovoce a ovocné džusy, všechny typy škrobovin, sýrů a jogurtů, alkohol (včetně 
piva a vína) a podobně.
Příjem potravin s obsahem sacharidů či konzumace klasického cukru jsou striktně
zakázány, oproti 1. fázi výjimku tvoří rajčata a paprika. 
Ke slazení můžete v případě nezbytnosti použít aspartam či jiné náhradní sladidlo.

Ve výběru potravin tak nebudete nikdy tápat. Právě tato srozumitelnost dělá z bílkovinné diety 
MEDIDIET® nejjednodušší metodu k redukci hmotnosti.
Ošetřující lékař Vám navrhne potřebnou délku trvání druhé fáze a to s přihlédnutím ke stano-
venému cíli. Obvykle se její doba pohybuje mezi 10 a 30 dny. V průběhu 2. fáze byste již neměli 
mít pocit, že jste nějak „kráceni“ či „ochuzováni“ na stravě ! Měli byste se zkrátka cítit v pohodě!

ZAČNĚTE CVIČIT!

Počínaje druhou fází je velmi žádoucí obohatit dietní bílkovinný program o rozumnou tělesnou 
aktivitu (alespoň 1 hodinu 3 x týdně). Vhodné jsou tyto typy aktivity: Běh, kolo, plavání, rozumné 
posilování, a pod.



 F Á Z E

Stabilizace a postupné zavádění sacharidů do stravy

 Jde o povinnou etapu, která nastupuje po období hubnutí.
Předchází návratu k pestré a hlavně normokalorické stravě,
ve které je energetický příjem v rovnováze s energetickým výdejem

 Třetí fáze může být rovněž nasazena jako intermezzo mezi dvě jiné fáze hubnutí

 Dovoluje návrat k rozmanité stravě a současně „otestuje“
vaši toleranci ve vztahu k sacharidům, neboť právě 
v jejím průběhu se k jejich používání postupně vrátíte

 Fáze číslo 3 musí trvat nejméně tak dlouho,
jak dlouho trvala předchozí fáze hubnutí



ZÁKLADNÍ PRINCIPY

� Z jídelníčku musíte navždy vyškrtnout všechny „kalorické bomby“
� Sacharidy (chléb, pečivo, škroboviny*, luštěniny, ovoce, dezerty**) budou do jídelníčku 
zaváděny postupně
� Snídaně musí být bohatá na bílkoviny (nejlépe v podobě instantního bílkovinného přípravku 
MEDIDIET®). Je třeba se jednou provždy vzdát tzv. „rychlých“ cukrů typu kostkového cukru, 
marmelády či cukrovinek a sladkostí!
� Na základě rady vašeho lékaře si zvolíte:
 � Buď proteinový oběd bez sacharidů a večeři s nimi (nabídka A),
 � nebo oběd se sacharidy a proteinovou večeři bez nich (nabídka B).
Charakteristika jednotlivých jídel bude následující :
� Snídaně bohatá na bílkoviny. Pravidelně používejte některou ze sladkých či slaných příchutí
z nabídky bílkovinných přípravků MEDIDIET® (omelety!)
� Oběd, který – s přihlédnutím k vašemu profilu a radě ošetřujícího lékaře – může (ale nemusí) 
obsahovat škroboviny.
� Svačina, podávaná okolo 16. hodiny, jejíž vynechání se nedoporučuje, neboť zamezí rozvoji 
nenasytného hladu, který se u některých lidí dostavuje na sklonku dne.
� Večeře, která musí být vždy lehčí než oběd a také co nejstravitelnější, podávaná ne později 
než v 19:00. V případě, že jste měli bohatý oběd, nahraďte přísun večerních bílkovin jedním 
instantním bílkovinným přípravkem MEDIDIET® se slanou příchutí.
� Jedenkrát týdně (přičemž jedenkrát týdně = 1x a ne vícekrát) si můžete dovolit „zhřešit“
(= dopřát si bohatší jídlo, například u příležitosti návštěvy recepce nebo restaurace). Ve třetí 
fázi již není žádné jídlo absolutně zakázané (s výjimkou doživotně vyloučených kalorických 
granátů typu omáček, jimž se tzv. české kuchyně jen hemží!), nicméně i zde platí ono známé: 
Všeho s mírou ! Nejbližší jídlo po bohaté večeři či obědě musí být povinně nahrazeno instantním 
přípravkem MEDIDIET®, který vám napomůže rychle se vrátit do zdravé reality a nedovolí vám, 
abyste se zase nekontrolovaně rozež…! Nezapomeňte, že některé druhy potravin a nápojů se 
chovají jako skutečné návykové látky (pivo, rafinovaný cukr, uzeniny, a další).
� Tedy nechce to nic víc a nic méně než disciplínu a pevnou vůli. Výsledky vám za to rozhodně 
stojí a vaše tělo to přijme s velkým povděkem!

* škrobovinami rozumíme rostliny bohaté na polysacharidy (=složené cukry, ze kterých si štěpením organismus vytvoří 
glukózu). Tzv. škrob představuje energeticky bohatou látku, přítomnou ve všech tzv. „škrobnatých“ rostlinách 
(brambory, rýže, kukuřice, pšenice, a pod).

** pod označením „dezerty“ si nelze představovat rakvičky se šlehačkou, větrník či punčový dort. Máme tím na mysli 
například kousek čerstvého ovoce na konci jídla.



PŘÍKLAD TYPICKÉHO DNE 3. FÁZE BÍLKOVINNÉ DIETY

8:00
snídaně
Jeden neslazený nápoj (čaj, káva bez kofeinu, cikorka, špaldové kafe) a k tomu:
Jeden instantní přípravek MEDIDIET® se sladkou či slanou příchutí 
nebo 1 nízkotučný přírodní jogurt
nebo jedno vejce natvrdo nebo jeden plátek šunky nebo 20 – 30 g nízkotučného sýra

 12:00 
S přihlédnutím k radám vašeho lékaře si zvolte na celé období 3. fáze nabídku A či B
oběd 
Nabídka A
Jídlo s vysokým obsahem bílkovin a bez obsahu sacharidů
* předkrm v podobě čerstvého zeleninového salátu s trochou zálivky, 
* jedno jídlo bohaté na bílkoviny (bez omáčky!)
 s přílohou ve formě vařené zeleniny (bez přídavku tuků) omaštěné trochou olivového oleje. 
Nabídka B
Jídlo s vysokým obsahem bílkovin a přítomností sacharidů:
* jedno jídlo bohaté na bílkoviny (bez omáčky) s přílohou ve formě vařené zeleniny (bez přídavku 
tuků) omaštěné trochou olivového oleje s postupným přidáváním příloh bohatých na sacharidy 
(viz dále)

 16:00 
svačina v 16.00
jeden SLANÝ či SLADKÝ přípravek MEDIDIET® nebo 1 ks ovoce
+ velká sklenice vody nebo lehký čaj či velký šálek slabé kávy

 19:00 
večeře
Nabídka A
Jídlo bohaté na bílkoviny s obsahem sacharidů 
* Jedno jídlo bohaté na bílkoviny (bez omáčky) s přílohou ve formě vařené zeleniny (bez přídavku 
tuků), omaštěnou trochou olivového oleje
nebo



Jídlo s obsahem sacharidů, ale bez živočišných bílkovin 
* polévka nebo salát z čerstvé zeleniny s trochou zálivky
* vařená zelenina (bez přídavku tuků) nebo zeleninový salát
* škroboviny (neloupaná rýže či brambory vařené v páře) či luštěniny omaštěné trochou
olivového oleje
* lehký dezert: nepřislazovaný kompot, nízkotučný jogurt

Nabídka B
Jídlo bohaté na bílkoviny bez sacharidů
* polévka nebo salát z čerstvé zeleniny s trochou zálivky
* Jedno jídlo bohaté na bílkoviny (bez omáčky) s přílohou ve formě vařené zeleniny (bez přídavku 
tuků) omaštěné 5 g másla či trochou olivového oleje
 

POVOLENÉ POTRAVINY DO NABÍDKY A i B

 Všechny pokrmy bohaté na bílkoviny vařené bez přidání tuků: libová masa, drůbež bez kůže, 
netučné ryby (pstruh, treska, pražma, žralok, platýz, candát, tuňák, mořské plody,…), bílá šunka, 
vejce, játra, …

 Všechny druhy syrové zeleniny (nebo vařené v páře či dušené na vodě), s výjimkou těch, 
které obsahují příliš vysoká množství sacharidů (např.: kukuřice, řepa, mrkev, artyčoky, kokos-
ové ořechy, avokádo a d.), u kterým musíme dbát zvýšené opatrnosti a konzumovat je velmi 
omezeně!

 Nízkotučné sýry, pokud možno ne z kravského mléka.
 Jedna polévková lžíce olivového, řepkového či pupalkového oleje získaného z prvního lisování za 

studena.

V PŘÍPADĚ JÍDEL S POVOLENÝM PŘÍSUNEM SACHARIDŮ 
MŮŽETE POSTUPNĚ PŘIDÁVAT

 Krajíček celozrnného chleba nebo 2 suchary, nebo 2 polévkové lžíce celozrnné rýže, celozrn-
ných nudlí či brambor vařených v páře,
nebo 2 polévkové lžíce luštěnin (čočka, fazole),
nebo 3 polévkové lžíce zeleniny s obsahem sacharidů : kukuřice, hrášek, karotka, řepa.

 Jeden přírodní či sojový jogurt nebo ovocný kompot bez přídavku cukru.
 V 16 hodin jeden kousek čerstvého ovoce s výjimkou banánů, třešní, datlů, fíků, švestek a 

všech druhů sušeného ovoce.

TĚLESNÁ AKTIVITA

Třetí fáze již vyžaduje bezpodmínečně pravidelně prováděnou a rozumnou tělesnou aktivitu 
(jednu hodinu 3 x týdně). Tělesné cvičení napomůže modulaci vaší postavy, zlepší prokysličení 
vašeho organismu a navíc podpoří stabilizaci vaší hmotnosti.



MUSÍTE PÍT

I ve třetí fázi dodržujeme pitný režim (je nezbytné vypít 1 – 1,5 litru tekutin denně) a to 
v podobě neslazených a nekalorických nápojů. Mnohé dietní programy povolují konzumaci nápojů 
„light“ (doslazovaných náhradními sladidly). Upozorňujeme na skutečnost, že většina z nich je sice 
nekalorických, avšak vysloveně škodlivých (přítomnost kofeinu, rakovinotvorného aspartamu, 
kyseliny fosforečné překyselující organismus, atd).

ČEHO SE MUSÍTE VYVAROVAT

Všech jídel, které nejsou na seznamu povolených potravin, tedy zejména:
 Cukrovinek, sušenek, bonbónů, čokolád (včetně čokolád označovaných jako „light“),
 moučníků, palačinek, babiččiných zákusků a dezertů všeho typu (s výjimkou těch bílkovinných 

z nabídky MEDIDIET®…),
 smažených a fritovaných potravin, stejně jako jídel s omáčkami, pokrmů z konzerv

a nakládaných v oleji,
 všech typů tučných jídel, uzenin, sendvičů, knedlíků všech druhů a podob, stejně jako jídel 

označovaných jako „fast food“,
 sýrů s obsahem tuku přesahujícím 30 %,
 všech potravin připravených z kravského mléka,
 alkoholu, s výjimkou rozumných množství kvalitního vína, konzumovaných výhradně 

u příležitosti slavnostních jídel či recepcí nebo alepoň při jídle (žádný Francouz si neotevře láhev 
vína „jen tak“, tedy mimo jídlo).
Cukr nahraďte třtinovým, fruktózou nebo medem, či – ještě lépe! – přestaňte sladit úplně. 
Dávejte si pozor na přesolování jídel (zvláště trpíte-li celulitidou). Ve třetí fázi už nemusíte dbát 
zvýšeného přísunu minerálů a je třeba solit „normálně“ a tedy velmi mírně!
Snažte se nevynechávat žádné ze čtyř denních jídel.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ REŽIMU

 Pokud „zhřešíte“ příliš bohatým jídlem nebo stanovený režim porušíte několikrát za sebou, pak 
musíte okamžitě reagovat a ihned zase shodit eventuálně nabrané kilogramy, pokud jich ještě 
není moc!

 V takovém případě je nejúčinnější vrátit se na 2 – 3 dny k fázi 2, která vám umožní se 
nadbytečných kilogramů rychle zbavit. Pravidelně kontrolujte svoji tělesnou hmotnost 
a nenechejte nadbytečná kila, aby se ve vás usadila a zabydlela.



CO NÁSLEDUJE PO TŘETÍ FÁZI?

Třetí fáze vám již nabízí zdravou a různorodou stravu. Teoreticky byste v ní mohli zůstat po celý 
zbytek svého života a to bez jakéhokoliv rizika pro vaše zdraví. Tato fáze je vyrovnaná a nevy-
volává žádný typ nedostatku či přebytku. 

 Pokud patříte jedincům se „střádavým“ typem metabolismu, to jest k těm, kteří snadno 
přibírají, pak si osvojte jídelníček 3. fáze jako základ pro vaši celoživotní životosprávu.

 Pokud patříte k jedincům, jejichž hmotnost se snadno stabilizuje, pak přejděte do fáze 4, 
která odpovídá vyvážené stravě . Zaručí vám stabilní hmotnost při zdraví prospěšném 
a příjemném stravování, které bude současně plnit významnou preventivní úlohu v jeho ochraně.



 F Á Z E

Vyvážená strava a zafixování nových
stravovacích návyků

 Tato fáze vám umožní udržet si optimální tělesnou hmotnost.

 Podle známého pravidla „stejné příčiny vyvolávají stejné následky“,
přiberete ztracené kilogramy zpět, pokud nezměníte
své stravovací návyky.

 Fáze číslo 4 není žádnou dietou a nejde v ní o to jíst málo, nýbrž zdravě.

 Prospěje nejen vaší postavě, ale hlavně vašemu zdraví

 Rozhodně je užitečné pravidelně navštěvovat svého lékaře,’
 který vám nejlépe pomůže udržet stabilní tělesnou hmotnost, 
a to i v dlouhodobé perspektivě.



PŘÍKLAD TYPICKÉHO DNE 4. FÁZE BÍLKOVINNÉ DIETY

8:00
Po probuzení: Vypít jednu velkou sklenici vody.
snídaně
1 neslazený nápoj (bylinný čaj, cikorka, špaldové kafe, lehký černý čaj, sojové mléko, lehká káva 
nebo káva bez kofeinu)
1 – 2 vejce natvrdo nebo jeden plátek šunky nebo 40g nízkotučného sýra
nebo
1 instantní přípravek MEDIDIET® (například omeleta nebo čokoláda) pro ty, kteří ráno spěchají 
nebo nejsou zvyklí snídat.
Během dopoledne: 1 sklenici džusu z čerstvého ovoce (nikoliv uměle doslazovaného nebo 
připraveného z tzv. „koncentrátu“). Není-li dostupný džus, poslouží i jablko nebo hruška zbavené 
slupky.

 12:00 
oběd 
Oběd bohatý na vlákninu a hodnotné bílkoviny:

 Předkrm ve formě čerstvé zeleniny,
 hlavní jídlo bohaté na bílkoviny (maso, drůbež bez kůže, ryby) a chudé na tuky a sacharidy,
 přílohou bude vařená zelenina a/nebo zelený salát nebo škroboviny nebo luštěniny nebo lehký 

dezert (nepřislazovaný kompot).

 16:00 
svačina
1 SLADKÝ nebo SLANÝ přípravek MEDIDIET®

 19:00 
večeře
Večeře bohatá na zeleninu. Množství podávaných pokrmů bude menší než v poledne :

 Zeleninová polévka a/nebo čerstvá zelenina v podobě předkrmu,
 2 vejce nebo bílá šunka nebo drůbež bez kůže nebo ryba nebo sýr nebo tofu (sójové bílkoviny) 

nebo ( místo bílkoviny živočišného původu) brambory uvařené v páře, rýže nebo čočka,
 pokud je jídlo dostatečně lehké, pak si můžete dopřát ještě dezert typu nepřislazovaného 

kompotu 
 bylinkový čaj.



Nejlepší způsoby přípravy jídel jsou:
 Vaření v páře,
 vaření ve vodě,
 vaření v mikrovlnné troubě.

Ideální zálivku na saláty připravíme takto:
Hořčice, sůl, pepř, jablečný ocet
+ koření a bylinky podle chuti
+ jeden díl přírodního sójového či sezamového oleje lisovaného za studena a jeden díl oleje 
olivového
.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY
1. Zásadně jíme 3 – 4 jídla denně, pokud možno pravidelně.
2. Odnaučíme se „uzobávat“ a bezmyšlenkovitě si něco cpát do pusy, ať už je to během dne 
nebo večer u televize.
3. Vystříháme se všech stravovacích výstřelků, ať už jde o jakékoliv jídlo či příležitost.
4. Všechny typy čerstvého ovoce (včetně žlutých melounů a grapefruitů) budeme jíst zásadně 
mimo hlavní jídla (hodinu před nebo tři hodiny po).
5. Vynecháme ze svého života kávu, čaj s mlékem, kravské mléko a produkty z něj připravené. 
Kávu nahradíme kávovinou (špaldové kafe, cikorka), bohatou na vlákninu.
6. Jíme pomalu a jídlo pečlivě rozkousáváme.
7.  2x denně jíme jídla bohatá na bílkoviny a skladbu jídelníčku neustále obměňujeme. Maso 
jíme maximálne 3x týdně (1x týdně drůbež, 2x týdně ryba) a zcela vynecháme jeho smažené 
a pečené podoby. Z našeho života musí zmizet jak ragú, tak smažáky, stejně jako všechny druhy 
omáček. Drůbež jíme zásadně bez kůže, pokud možno připravovanou jako přírodní steak, v krajní 
nouzi grilovanou bez přidání tuku (čím méně tepelně upravená, tím lépe) !
Ryba nabízí pro vaše zdraví vůbec ty nejlepší bílkoviny. Proto byste měli ryby jíst alespoň 
2x týdně, vařené při nízkých teplotách (v páře, v papilotu nebo vodě). Dáváme přednost 
netučným druhům ryb. Vejce budeme jíst 2 – 3x do týdne (tedy 6 – 8 ks vajec týdně, pokud 
nemáte problémy s cholesterolem). Pro zdraví jsou nejlepší vajíčka natvrdo. Zkusíme se navázat 
na dodavatele biovajec.
8. Čerstvé a syrové zeleniny můžeme sníst kolik chceme.
9. Škroboviny a luštěniny jíme omezeně, tedy maximálně 3x týdně, přičemž dáváme přednost 
bramborám vařeným ve slupce, celozrnné rýži a čočce. Celozrnný chléb budeme jíst jen ve 
velice malém množství a to jen tehdy, pokud naše jídlo neobsahuje jiné škroboviny.
10. Je třeba se vyhnout klasickým dezertům, které nemají žádnou výživnou hodnotu 
a představují typický jed, který není organismu vůbec k ničemu (kromě vábení smyslů). Pokud 
chceme mocí mermo zakončit jídlo „něčím sladkým“, pak dáváme přednost vařenému ovoci 
(ve formě kompotu nebo koláče) či jogurtu ze sójového mléka.

 V poledne se vyvarujeme sendvičů a obědů v „závodce“
 Pokud nemáme na jídlo dost času, vezmeme si jeden SLANÝ či SLADKÝ přípravek MEDIDIET®, 

který nám jej spolehlivě a „bez následků“ nahradí.



POTRAVINY, KTERÝCH SE MUSÍME TRVALE VYVAROVAT

V rámci vyvážené stravy mohou být konzumovány v podstatě všechny druhy potravin.

Nicméně zásadně je třeba se vyhnout:

 Rychlým a rafinovaným cukrům a sladkým pokrmům (marmeláda, bonbóny, zákusky, čokolády, 
cukrovinky, dorty, koláče, sušenky, palačinky, zmrzlina a pod.),

 tučným jídlům obecně, jídlům s omáčkami a jídlům smaženým a pečeným,
 uzeninám, smetaně a kravskému mléku (i kdyby bylo odtučněné!)
 všem jídlům typu „fast food“ (pizza, sendviče, burgry, atd.) 

Z hlediska chuťových kombinací si dáváme zejména pozor na to, aby se nám v průběhu jediného 
jídla nepotkal pokrm sladký s tučným. 

MUSÍTE PÍT

a to alespoň 1 litr minerální vody denně (perlivé či neperlivé),
maximálně 1 láhev kvalitního vína týdně, příležitostně pak skleničku šampaňského.

Vyvarujete se jiných druhů alkoholu (zvláště piva a destilátů), stejně jako všech typů 
sladkých či doslazovaných nápojů (typu koly, doslazovaných džusů, ledových čajů a podobně).

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE „ZHŘEŠÍME“?

 Pokud se vám stane, že se jednou týdně neudržíte nebo se udržet nemůžete (například ze 
společenských důvodů) a hodně se najíte (i toho, co jíst nemáte), pak si z toho hlavně nědělejte 
těžkou hlavu. Na vaši hmotnost to nebude mít žádný větší negativní účinek, pokud se vyvaru-
jeme toho, abychom takto „zhřešili“ dvakrát za sebou.

 Pokud jsme prošli krátkým obdobím, kdy jsme přece jen jedli „bohatěji“ než jsme měli, pak se 
na 2 – 3 dny vrátíme k fázi 2

 Pokud jsme úplně vypadli z rytmu a začínáme zase přibírat, pak je imperativně třeba se vrátit 
na několik dnů k bílkovinné dietě, tedy k fázi 1. V takovém případě znovu kontaktujte svého 
lékaře.

Hodně pevné vůle a bezusilovného udržení optimální hmotnosti
Vám přeje
MUDr. Miloš Rýc
vedoucí lékař programu MEDIDIET®



poznámky:




