
    Čo mi chýba v strave? 
 

PRÍZNAKY 
MOŽNÝ 

NEDOSTATOK 
POTRAVINY (ZDROJ) 

Suchá 

pokožka,          

citlivé  

sliznice 

Vitamíny A a C,             

kyselina linolová 

Mrkva, špenát                            

a iná listová zelenina,                          

pomaranče, jahody,                   

kiwi, orechy 

Podráždenosť         

depresia 

Glukóza,    

ielkoviny, 

uhľohydráty 

Celozrnné obilniny               

a výrobky z nich,                   

ovocie, zelenina, zemiaky 

Únava 

Železo,                         

vitamín B12,                      

jód 

Fazuľa, orechy, sójové 

bôby, pivovarské 

kvasnice,               morská 

soľ, morské riasy,           

mliečne výrobky 

              

                          Čoho jem príliš veľa?  
 

PRÍZNAKY 
MOŽNÝ 

NADBYTOK 
NÁHRADA 

Únava,           

depresia 

a podráždenosť 

Rafinovaný 

cukor: 

zákusky, 

čokoláda, 

zmrzlina atď. 

Ovocie: hrozno, slivky, 

hrozienka, sušené figy; 

med     (v miernom 

množstve) 

Apatia, slabosť 

Nasýtené 

tuky: mäso, 

maslo, 

vyzreté syry 

Sójové produkty,          

nízkotučné mliečne 

výrobky 

Nervozita, 

vysoký krvný 

tlak 

Soľ Soliť s mierou 

Znížené 

mentálne 

schopnosti, 

nedostatočná 

koordinácia, 

depresia 

Alkoholické     

nápoje 

Voda,                                   

ovocné šťavy 

Podráždenosť, 

nervozita, 

zmeny srdcovej 

činnosti 

Kofeín 

Bylinné čaje,                 

kávovinové nápoje (melta 

a pod.), slad 

 

 

AKO SÚVISÍ 

S T R A V O V A N I E 

SO STRESOM ? 
 

Menia sa stravovacie návyky a stereotypy, 

stres priamo vplýva na naše stravovanie životosprávu. 

 

Ako sa stravuje človek, 

ktorý žije v strese? 

JEDÁVA  
veľa 

nekontrolovateľne 
nepravidelne  

živelne a nárazovo                                        
ĽUDOVO POVEDANÉ, BEZ ĽADU A SKLADU 
Preferuje nezdravé a vysoko kalorické jedlá 

NEMÁ ČAS NA JEDLO. 
 

  K čomu to vedie ? 
 

 
ORGANIZMUS 

 Pod stresom spotrebuje rýchlo a viac energie. 
Potrebuje stále viac a viac potravy. 

Tráviaci a srdcovocievny systém sú vystavené záťaži. 
Skúsenosti ukazujú, že ľudia v dlhodobom strese sú 

často kandidátmi chronických metabolických ochorení. 
ČASTO TO BÝVAJÚ ĽUDIA TRPIACI                                    

cukrovkou, vysokou hladinou cholesterolu v krvi, 
nadváhou a vysokým krvným tlakom. 

 

V prípade fajčenia a nadmerného užívania alkoholu 
účet môžeme podčiarknuť a spočítať: 

podlomené zdravie,  
depresia, slabá výkonnosť,  

časté návštevy u lekárov  
a konzumácia liekov. 

 
Vydal : 

RÚVZ Spišská Nová Ves – oddelenie Výchovy k zdraviu 
http://stromzdravia.sk/stres/strava-a-zdrave-potraviny-ako-prostriedok-proti-stresu/ 

VÝŽIVA A STRES 
                                          

Výživa pomáha 
prekonávať 

stres 
 
 

                                             
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRES  

NEMUSÍ BYŤ 

V ŽIADNOM PRÍPADE IBA ŠKODLIVÝ 

JE ZÁROVEŇ KORENÍM ŽIVOTA, 

PRETOŽE KAŽDÉ HNUTIE MYSLE 

A KAŽDÁ ČINNOSŤ  

ZAPRÍČIŇUJE STRES. 

ROVNAKÝ STRES, 

PO KTOROM JEDEN ČLOVEK OCHORIE, 

MÔŽE ZNAMENAŤ PRE DRUHÉHO  

ŽIVOTODARNE UZDRAVENIE 
 

HANS SELYE 

 
 
 
 
 



ZAČNI JESŤ !!! 
pomaly, pokojne a sústredene 

v stanovených intervaloch, 

medzi jedlami zbytočne nič nekonzumuj! 

OBMEDZI : 
Príjem tukov a jednoduchých cukrov. 

Sústreď sa na čo najväčšiu a najčastejšiu 

konzumáciu surovej zeleniny a ovocia, čím 

dostane telo vždy dostatočné množstvo vitamínov, 

minerálov a vlákniny. 

Dobrou radou je i obmedzenie príjmu soli.  

Ani káva vo veľkom množstve nám nepridá na 

zdraví  (1-2 denne celkom stačia). 

NEZABÚDAJ : 
NA SPRÁVNY A DOSTATOČNÝ PITNÝ REŽIM 

V O D A  

je základnou podmienkou na udržanie zdravia 

a správnej funkcie všetkých orgánov, 

pomáha pri zvládaní záťažových stavov a situácií,  

60 až 70 % tela je tvorený vodou, 

zanedbanie pitného režimu  

a nedostatok vody má negatívne dôsledky           

na zdravie i psychickú kondíciu.  

MAJ NA PAMÄTI : 
Udržiavať si ideálnu telesnú hmotnosť  

a vyvaruj sa jej výrazným výkyvom. 

(sleduj telesnú hmotnosť 1-2krát za mesačne) 

DOBRÉ RADY 
UPREDNOSTŇUJ jedenie doma s rodinou, 

alebo s priateľmi. MINIMALIZUJ návštevy 

stravovacích zariadení, kvôli kvalitnej a čerstvej 

domácej strave. Ak sa rozhodneš jesť mimo 

domova, PREFERUJ kvalitné a osvedčené 

reštaurácie. Posedenie v dobrej a kvalitnej 

reštaurácii v príjemnom a kultivovaným prostredí 

je zážitkom. VYHÝBAJ SA lacným bufetom, 

fast-foodom a bistrám. NEKONZUMUJ lacnú, 

nekvalitnú a priemyselnú stravu.  
 

 POTRAVINY PRE  

DOBRÚ NÁLADU 

 

 
 

 
Keď sme smutní, unavení, frustrovaní 

alebo dokonca depresívni, 

nemusíme siahať po umelých dopingových 

prostriedkoch, 

alebo utekať k lekárovi či psychológovi. 

Za týmito stavmi sa často neskrýva žiadna 

komplikovaná psychická príčina, ale len určitý 

druh nerovnováhy v organizme. 
 

POCIT VNÚTORNÉHO ŠŤASTIA,  

SPOKOJNOSTI,  

HARMÓNIE  
môžeme dosiahnuť  

aj prostriedkami, ktoré bežne nájdeme  

v prírode a dokonca v našej kuchyni. 
 

Často zaháňame negatívne pocity sladkosťami, 

 najmä pri nedostatku serotonínu  

si telo sladké priam pýta.  

JE DOBRÉ VEDIEŤ, 
 že keď nás prepadne chuť na sladké, nášmu telu 

nechýbajú sladkosti, ale serotonín.  

Vtedy môžeme zvoliť menej kalorickú a zdraviu menej 

škodlivú variantu. Sladkosti prinášajú len dočasnú 

úľavu a neriešia skutočnú príčinu. 
 

PRE DOBRÚ NÁLADU 

 JE IDEÁLNA  
komplexná zdravá strava, 

s dostatkom zeleniny, ovocia, 

celozrnných obilnín, strukovín,  

chudého mäsa a dobrých tukov.  

 

 

 

 

POTRAVINY 
 

S  niektoré potraviny, ktoré majú výnimočný obsah 

dôležitých látok,  

prípadne ich mimoriadne účinnú kombináciu. 

Aj niektoré výživové doplnky a bylinky  

môžu byť nápomocné 

 morčacie mäso  

 kakaové bôby – prírodné antidepresívum 

 strukoviny 

 zelenina: brokolica, cibuľa, mrkva 

 obilniny: quinoa, ovos a všeobecne komplexné 

sacharidy (celozrnné produkty, celé zrná) 

 tučné ryby kvôli obsahu tryptofánu a omega 3 

 oleje s vysokým obsahom omega 3 (ľanový, 

konopný, rybí) a kokosový olej 

 orechy a semiačka (konopné a chia) 

 datle, banány, ľahko stráviteľné sacharidy 

podporujú transport tryptofánu do mozgu 

 niektoré koreniny: čili, zázvor, koriander, 

kardamón, horčičné semená či tymian, obsahujú 

éterické oleje, ktoré podporujú v mozgu tvorbu 

serotonínu  

 vajíčka 
 

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 
 Chlorella a Spirulina – komplex B vitamínov, 

esenciálne aminokyseliny 

 Ravit – B vitamíny, C vitamín 

 Eleuterokok – populárny sibírsky adaptogén 

 Komplex vitamínov B: B1, B2, B3, B5, B6, 

B10, B12 a vitamín C, minerály (chróm, zinok, 

selén, vápnik), koenzým Q10, lecitín 
 

BYLINKY ľubovník, hloh, harmanček, yzop 

 P R E    D O B R Ú    N Á L A D U 
 PRAVIDELNÝ FYZICKÝ POHYB 

 PESTOVANIE ZÁĽUB 

 AKTÍVNA RELAXÁCIA 

 DOBRÝ SPÁNOK ( MEDZI 23:00 A 7:00) 

 DOBRÉ MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY 
 

http://www.baoba.sk/special/search/kakaove-boby.html
http://www.baoba.sk/special/search/obilniny-a-ryza.html
http://www.baoba.sk/special/search/oleje.html
http://www.baoba.sk/special/search/rybi-olej-omega-3.html
http://www.baoba.sk/special/search/rybi-olej-omega-3.html
http://www.baoba.sk/produkty/special/search/kokosovy-olej-.html
http://www.baoba.sk/produkty/potraviny/susene-ovocie-orechy-a-semiacka/konopne-semiacka.html
http://www.baoba.sk/special/search/chia-semiacka.html
http://www.baoba.sk/produkty/special/search/chlorella.html
http://www.baoba.sk/produkty/special/search/spirulina.html
http://www.baoba.sk/produkty/special/search/ravit-sirup.html

