
DĚKUJEME za vaši důvěru. Těší nás, že jste si vybrali právě českou proteinovou dietu KetoDiet. S našimi 
dietními plány a podporou ze strany výživových poradců získáte brzy kontrolu nad svou hmotností. 

Z vlastní zkušenosti víme, že hubnutí nemusí být vždy jednoduché. Proto se budeme snažit vám maximálně 
pomoci v průběhu vašeho snažení a pokusíme se vám ukázat, že cesta ke zdravému a aktivnímu způsobu 
života nemusí být trnitá.

Výsledky této diety nejsou zaručeny pro každého a liší se podle individuálních dispozic klienta – počáteční nadváze,  
dietní historii, psychické pohodě, nebo zdravotních indispozicích. Pokud neznáte svůj zdravotní stav a nebyl(a) jste  
v posledních 2 letech na pravidelné preventivní lékařské prohlídce, doporučujeme poradit se s lékařem před zahájením 
dietního programu.

V NAŠEM PRŮVODCI HUBNUTÍM NAJDETE:
Co je to proteinová dieta.

Jak KetoDiet funguje.

Přehled dietních plánů.

Pravidla 3 kroků KetoDiet.

Ukázkové jídelníčky  
pro jednotlivé dietní plány.

Jak nejlépe zapojit sportovní aktivity.

Naše HORKÉ TIPY.



PROTEINOVÁ DIETA, které se v poslední době častěji říká ketodieta, ketonová dieta nebo tradičně bílko-
vinná dieta, je již  několik desítek let známý způsob hubnutí, který poprvé začal aplikovat renomovaný 
americký profesor G.L. Blackburn. Objevil v našem těle přirozený proces spalování tuků a pojmenoval ho 
ketóza. Hlavní výhodou ketodiety je cílené hubnutí z uložených tuků v našem těle a ne na úkor svalů, 
jako tomu často bývá u jiných typů redukčních diet. 

KETÓZA je stav, ke kterému v organismu přirozeně dochází v případě, že omezíme v naší stravě příjem 
sacharidů a dodáme optimální množství bílkovin a tuků. Nastupuje obvykle 2–3 den po úpravě jídelníč-
ku a ovlivňuje ji i věk, dietní minulost a rychlost metabolismu. Začneme spalovat vlastní tukové zásoby 
a v játrech se začnou tvořit tzv. ketolátky, které přecházejí do krve a stávají se hlavním zdrojem energie. 
Probíhající  odbourávání tuků (jinak řečeno probíhající ketóza) se dá jednoduše zjistit pomocí indikačních 
papírků z moči (např. KetoPhan), které jsou k dostání například v lékárnách. Nemusíte se ale stresovat 
pravidelným testováním – pokud nemáte hlad, hubnete a pociťujete dobrou až euforickou náladu, 
můžete si být téměř jisti, že u vás ketóza probíhá tak, jak má.

KetoDiet je ryze českou značkou proteinové diety, vyráběnou dle nejpřísnějších evropských norem  
(ISO EN 9001:2008 a HACCP). Proteinová jídla a nápoje obsahují vysoce kvalitní suroviny, vitamíny, 
minerály a omega 3 a 6 mastné kyseliny.

Hubnout budete pomocí jednoho ze 3 snadných dietních plánů, které se liší v délce svého trvání a samo-
zřejmě podle toho, jak velkou nadváhu či obezitu řešíte. Každý dietní plán se skládá ze 3 na sebe navazují-
cích kroků, které zajistí, že budete hubnout postupně a naučíte se pravidelnosti v jídle. 

Co je proteinová dieta

Jak funguje KetoDiet

VÝHODY KETODIETY
Nepřichází pocit hladu.

Výborné sytivé vlastnosti.

Výsledky viditelné již v krátké 
době po začátku diety.

Příjemné až euforické  
pocity v průběhu hubnutí.

Neredukuje se svalová hmota.

Má silné detoxikační účinky.

Pomáhá optimalizovat hladinu  
cholesterolu v krvi.

Snižuje hladinu krevního cukru.
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Každý jsme jiný a potýkáme se i s různě velkou nadváhou, ke které navíc vedly rozmanité důvody. Ať už je to „kos-
metických“ 5 kilogramů před dovolenou u moře, nebo 20 kilogramů nabraných v průběhu těhotenství, či po úraze, 
díky našim dietním plánům brzy zjistíte, že hubnutí nemusí být utrpením.

Dietní plány připravili naši výživoví poradci tak, aby pomohly se snižováním nadváhy téměř každému z vás. 
Plány se liší v délce trvání a lehce i ve výběru proteinových jídel, které jsou v průběhu nich vhodné.

Často se nás ptáte, kolik kilogramů můžete v průběhu dietního plánu shodit. Bohužel na tuto otázku  
neexistuje univerzální odpověď, protože každé tělo reaguje jinak, a tudíž nemůžeme ani garantovat  
konkrétní úbytky na váze.

Co je proteinová dieta

Dietní plán Dietní plán Dietní plán

KetoDiet BASIC KetoDiet MEDIUM KetoDiet INTENSE

Základní dietní plán určený 
především pro redukci menší 
nadváhy, ale také pro cílené 
nastartování metabolismu při 
hubnutí z vyšší nadváhy.

Délka trvání: 3x 2 týdny

Vhodné produkty KetoDiet: vše 
bez výjimky. Pouze proteinové 
kaše a proteinové tyčinky užívat 
dle individuálního doporučení. 
Nejvhodnějším časem konzuma-
ce je první polovina dne.

Sám název napovídá, že vás ten-
to dietní plán provede intenzivní 
redukcí nadbytečných kilogra-
mů. Je vhodný pro osoby s vyso-
kou nadváhou a obezitou.

Délka trvání: 3x 4 týdny

Vhodné produkty KetoDiet:  
vše bez výjimky.

Nejste si jisti s výběrem konkrétního dietního plánu a potřebujete naši radu?  
Výživoví poradci KetoDiet jsou vám k dispozici na následujícím telefonním čísle, emailu,  
nebo v online chatu na www.ketodiet.cz.

Volejte Pište Chatujte
+420 734 182 718 poradna@ketodiet.cz Využite online chat  

na našich stránkách.

Oblíbený dietní plán, který vám 
pomůže s hubnutím ze středně 
velké nadváhy. Doporučujeme 
tento plán osobám, jejichž reál-
ná nadváha překročila  
cca 10 kilogramů.

Délka trvání: 3x 3 týdny

Vhodné produkty KetoDiet:  
vše bez výjimky.
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Jak už jsme zmínili v předchozí části, skládají se naše dietní plány ze 3 kroků. Všechny z těchto kroků mají stejnou 
délku trvání. Odlišují se pouze v počtu proteinových KetoDiet jídel či nápojů, které v průběhu dne zahrnete do své-
ho jídelníčku.

Proč jsou dietní plány rozdělené do 3 kroků?
Na začátku každého dietního plánu výrazně omezíme příjem sacharidů v jídelníčku. Aby se s nimi vaše 
tělo naučilo dobře hospodařit a neukládalo je ve formě tukových zásob, musíme je v průběhu hubnu-
tí přidávat postupně. Tímto pozvolným přechodem k běžnému racionálnímu jídelníčku, který na vás 
po ukončení diety čeká, také výrazně zamezíme nepříjemnému jevu, který budete znát pod názvem 
jojo efekt.

5 jídel denně
Základním pravidlem našich dietních plánů je dodržování pravidelného jídelníčku a tedy 5 jídel denně. 
Jídlem nazýváme jednu denní porci, jinak řečeno snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu 
a večeři. Snídaně vás čeká ideálně 30 minut po probuzení, další jídla pak ve zhruba 3 hodinovém intervalu. 

3 kroky KetoDiet

1. Krok 

2. Krok 

3. Krok 

+ 

+ 

A) Nápojová varianta – 5 x proteinový nápoj / den + povolená zelenina
B) Kombinovaný balíček dle typu dietního plánu – využijte rozpis připojený přímo k balíčku, nebo si jej vyžádejte e–mailem v naší výživové poradně.
C) Vlastní výběr produktů KetoDiet – vše bez výjimky. Pouze proteinové kaše a proteinové tyčinky užívat dle individuálního doporučení. Nejvhodnějším 
časem konzumace je první polovina dne. Nekombinujte v jeden den zároveň kaše a tyčinky.

A) Nápojová varianta – 4 x proteinový nápoj + běžné bílkovinné jídlo + povolená zelenina
B) Kombinovaný balíček dle typu dietního plánu – využijte rozpis připojený přímo k balíčku, nebo si jej vyžádejte e–mailem v naší výživové poradně.
C) Vlastní výběr produktů KetoDiet – snažte se, abyste za jeden den zařadili 2 proteinové nápoje KetoDiet. 

Kombinujete 2 proteinová jídla nebo nápoje KetoDiet, 3 běžná, na bílkoviny bohatá jídla a povolenou zeleninu zcela dle svého uvážení.

Kombinace jídel/nápojů v průběhu dne:

5 x 

4 x 1 x 

+ 2 x 3 x 

4



Detailní informace o rozložení jídel a jejich povolených variantách v dietním programu najdete dále v našem prů-
vodci v popisu jednotlivých kroků.

Proteinová jídla a nápoje KetoDiet
Všechna naše proteinová jídla a nápoje jsou vhodně vyvážená a dodají vám optimální množství bílkovin, zajistí 
kontrolovaný příjem sacharidů a navíc jsou obohacené o spektrum vitamínů, minerálů a omega 3,6 mastných kyse-
lin, které jsou pro tělo prospěšné. Proteinová jídla a nápoje jsou mezi sebou volně kombinovatelná, takže je pouze 
na vás a vaší volbě, které jídlo či nápoj si dáte ke snídani, svačině, obědu nebo večeři.

Zelenina 
V průběhu všech 3 kroků si navíc můžete dopřát až 500 g zeleniny / den. Povolené druhy zeleniny pro jednotlivé 
kroky uvádíme dále v průvodci.

Běžná jídla bohatá na bílkoviny
Od 2. kroku dietních plánů do svého jídelníčku zahrnete běžné jídlo bohaté na bílkoviny. Povolené druhy potravin, 
které jsou pro přípravu takového jídla vhodné, najdete v popisu jednotlivých kroků.

Kterým potravinám a nápojům se v průběhu celého dietního plánu vyhnout:

Jak si připravovat běžná jídla a zeleninu

  zelený hrášek
  mrkev
  kukuřice
   sterilovaná zelenina a houby (doslazovaný nálev)
   čerstvé a sušené ovoce (pokud není u daného  
kroku uvedeno jinak)

   směsi koření
   dochucovací směsi typu Podravka
   sladkosti
   veškeré pečivo
   sádlo, margarín
   chipsy, krekry, slané tyčinky

Vzhledem k zachování hodnotných výživových látek, 
vitamínů, nebo minerálů je důležitá i samotná úpra-
va běžných jídel a povolené zeleniny. Doporučuje-
me vám proto následující typy úpravy:

   vaření,
   vaření v páře,
   dušení,
   blanšírování  
(spaření, či krátké provaření v horké vodě),

   pečení v troubě na sucho,
   grilování,
   restování na kapce kvalitního oleje  
(ne příliš často).

   cukr (řepný, palmový, kokosový..)
   med
   sirupy (agávový, javorový, kukuřičný, glukózový, 
rýžový, datlový) 

   Melasa, Sladěnka
   přílohy (knedlíky, brambory, těstoviny, polenta, 
rýže, kuskus, pohanka..)

   uzeniny
   hořčice
   kečup
   žvýkačky s obsahem cukru
   veškerý alkohol
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Stejně, jako při běžném stravovacím režimu, i v průběhu hubnutí je dodržování pravidelného pitného 
režimu velmi důležité. U ketodiety se také díky dostatečnému příjmu tekutin tělo zbavuje škodlivých látek, 
které vznikají při štěpení tuků. Za den doporučujeme vypít v průměru 2–3 l vody.

Pitný režim

Zakázané nápoje:

   energetické nápoje slazené cukrem
   džusy
   slazené limonády
   ochucené minerálky slazené
   Caro
   Melta 
   veškeré alkoholické nápoje

Doporučené nápoje:

   čistá voda (může být s plátkem citronu)

   neochucené minerálky (max. 0,5 l / den)

   zelený čaj

   slabé ovocné čaje (ne z čerstvého ovoce, nebo „pečené“)

   bylinkové čaje

   KetoDiet sirupy

Nápoje, které můžete pít, ale do pitného  
režimu se nezapočítávají :

   káva, 

   černý čaj, 

   polévky,

   mléko (cca 0,2 l / den).
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Povolená zelenina

Každý den byste si měli dopřát dostatek povolené zeleniny, a to až do množství 500 g. Použijte ji jako přílohu, oblo-
hu, nebo samostatnou svačinku navíc, jakmile na ni dostanete chuť. Pamatujte, že zelenina nenahrazuje proteino-
vá jídla KetoDiet a je doplňkem vašeho jídelníčku.

   atyčok
   lilek baklažán
   brokolice
   celer (i řapíkatý)
   cuketa
   čekanka
   zelené fazolky
   fenykl
   houby
   chřest

V prvním kroku dietního plánu se váš jídelníček bude skládat výhradně z proteinových jídel či nápojů KetoDiet 
a již od samého začátku si můžete dopřát povolené druhy zeleniny. Naučíte se jíst pravidelně a zároveň dodržo-
vat pitný režim. 

Zpočátku (první 2–3 dny než nastartuje ketóza) můžete pociťovat únavu, nebo pocit hladu. U citlivějších osob se 
může projevit bolest hlavy, vnitřní nervozita a podrážděnost. Tělo si musí na nedostatek sacharidů a změnu meta-
bolismu zvyknout a čím problematičtější byly vaše stravovací návyky před dietou, tím výraznější symptomy může 
vaše tělo vykazovat.

Co budete jíst každý den:
   5 proteinových jídel nebo nápojů KetoDiet (Vybírat můžete z nabídky našich proteinových nápojů, omelet, 
kaší, polévek, těstovin, nebo proteinových tyčinek.)

   až 500 g povolené zeleniny

1. krok dietního plánu 

+ 5 x 

   květák
   kapusta (vč. růžičkové)
   mořské řasy (5 g/den)
   polníček
   pórek
   rukola
   ředkev bílá i červená
   řeřicha
   salát (všehny druhy zelených)
   špenát

   sojové klíčky
   kysané zelí (nedoslazované)
   patizon
   kedluben
   okurka salátová
   petržel
   zelená nebo světlá paprika
   hlávkové zelí bílé
   chlorella
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Povolené ovoce

Zdravé tuky

Čím dochucovat

   citron (max. 1/2 a jen plátky do nápojů)

   chia semínka
   mandle
   konopné semínko

   sůl
   vinný ocet (1 čajová lžička)
   Aceto Balsamico  
(1 čajová lžička, ne redukce)

   jednodruhové koření

   olivový olej
   slunečnicový olej

   olivy (5 ks/den)

   dýňové semínko
   slunečnicové semínko
   lněné semínko

   0,25 l zeleninový vývar
   čerstvé bylinky
   sušený česnek
   čerstvý česnek (1 stroužek)
   čerstvý zázvor

   kokosový olej
   dýňový olej

   ½ avokáda 

   vlašský nebo lískový ořech
   kešu nebo para ořechy
   jedlé kaštany (2 ks)

   alternativní sladidla  
(stevie, Sukraloza, Clio,  
Kandisin, Dukaril, Spolarin)

   řepkový olej
   máslo

V množství max. 1 polévkové lžíce a pouze 1 druh na den, pokud není uvedeno jinak.

V množství max. 2 polévkových lžic pouze 1 druh na den.

Něco navíc

Výjimečně je možné si v průběhu dne dopřát až 2 vaječné bílky navíc. Můžete je vmíchat k omeletě, přidat do salá-
tu, nebo do polévky. Od 1. dne dietního plánu můžete také KetoDiet Carnitine dle doporučené denní dávky, který 
podpoří spalování tuků.
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1 běžné jídlo bohaté na bílkoviny

   150 g krůtí nebo kuřecí maso
   150 g králičí maso nebo zvěřina
   120 g hovězí nebo telecí maso
   100 g jehněčí nebo skopová kýta
   180 g čerstvých ryb (pstruh, losos, treska..)
   120 g tuňák ve vlastní šťávě

Ve druhém kroku dietního plánu bude váš jídelníček obsahovat kombinaci 4 proteinových jídel či nápojů KetoDi-
et a 1 běžné, na bílkoviny bohaté jídlo. Povolená zelenina se rozšiřuje o další oblíbené druhy.

V tomto kroku také začínáte do svého týdenního režimu zapojovat sportovní aktivitu, a to 2x za týden. Trvat by 
měla alespoň 45 minut. Pohyb je nedílnou součástí 2. kroku dietního plánu a určitě byste neměli podceňovat její 
význam. Podpoříte zdravé hubnutí a zlepšíte svůj fyzický i psychický stav. 

Co budete jíst každý den:
   4 proteinová jídla nebo nápoje KetoDiet (Vybírat můžete z nabídky našich proteinových nápojů, omelet, kaší, 
polévek, těstovin, nebo proteinových tyčinek, ale sáhnout můžete i po sušeném masu jerky. Pokud jedno vaše 
denní jídlo budou tvořit právě jerky, je nutné si k nim dát ještě zeleninu a doplnit tak potřebnou vlákninu.)

   1 běžné na bílkoviny bohaté jídlo
   až 500 g povolené zeleniny

2. krok dietního plánu 

   150 g tofu natural (bílé)
   100 g sojové maso
   120 g mořské plody
   120 g drůbeží nebo hovězí játra
   150 g šunka od kosti
   200 g Šmakoun

   3 ks slepičí vejce
   200 g sýr Cottage
   120 g syrečky
   50 g parmezán

+ 4 x 1 x 
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Povolená zelenina

Každý den byste si měli dopřát dostatek povolené zeleniny, a to až do množství 500 g. Použijte ji jako přílohu, oblo-
hu, nebo samostatnou svačinku navíc, jakmile na ni dostanete chuť. Pamatujte, že zelenina nenahrazuje proteino-
vá jídla KetoDiet a je doplňkem vašeho jídelníčku.

   artyčok
   lilek baklažán
   brokolice
   celer (i řapíkatý)
   cuketa
   čekanka
   zelené fazolky
   fenykl
   houby
   chřest
   květák
   kapusta (vč. růžičkové)

   mořské řasy (5 g/den)
   polníček
   pórek
   rukola
   ředkev bílá i červená
   paprika zelená nebo světlá
   řeřicha
   salát (všechny druhy zelených)
   špenát
   sojové klíčky
   kysané zelí (nedoslazované)
   patizon

   kedluben
   okurka salátová
   petržel
   chlorella
   červená čočka  
(2 polévkové lžíce/den)

   tykev
   rajče (max. 2 ks/den)
   cibule bílá i červená  
(1 ks střední velikosti)

   dýně Hokaido (100 g/den)

Povolené ovoce (množství na den)

   citron (max. 1/2 a jen plátky do nápojů)
   olivy (5 ks/den)
   avokádo (1/2 ks / den)

   kokos strouhaný (1 lžíce)
   jahody (100 g)
   vodní meloun (100 g)

   bílý rybíz (100 g)
   borůvka (100 g)
   bílý grep (100 g)

Pokud si dopřejete povolené množství ovoce, snižte maximální množství zeleniny daný den na 250 g a už si nedá-
vejte proteinové tyčinky, nebo kaše. V případě avokáda snižte příjem zeleniny na 400 g / den.
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Zdravé tuky

Čím dochucovat (množství na den)

   chia semínka
   mandle
   konopné semínko

   sůl
   vinný ocet (1 čajová lžička)
   Aceto Balsamico  
(1 čajová lžička, ne redukce)

   jednodruhové koření
   0, 25 l zeleninový vývar
   0, 25 l masový vývar

   olivový olej
   slunečnicový olej

   dýňové semínko
   lněné semínko
   kešu

   čerstvé bylinky
   sušený česnek
   čerstvý česnek (1 stroužek)
   čerstvý zázvor
   alternativní sladidla  
(stevie, Sukraloza, Clio,  
Kandisin, Dukaril, Spolarin)

   kokosový olej
   dýňový olej

   vlašský ořech
   para ořechy
   lískový ořech

   Dijonská hořčice (1 lžíce)
   sojová omáčka (1/2 lžičky)
   1 kostka bujón
   Holandské kakao (1 lžíce)

   řepkový olej

V množství max. 2 polévkové lžíce na den.

V množství max. 2 polévkové lžíce na den.
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3 běžná jídla bohatá na bílkoviny (gramáž na den a po tepelné úpravě)

   150 g krůtí nebo kuřecí maso
   150 g králičí maso nebo zvěřina
   120 g hovězí nebo telecí maso
   100 g jehněčí nebo skopová kýta
   180 g čerstvých ryb
   120 g tuňák ve vlastní šťávě
   150 g tofu natural
   100 g sojové maso

Ve třetím kroku dietního plánu bude váš jídelníček obsahovat kombinaci 2 proteinových jídel či nápojů KetoDiet 
a 3 běžná, na bílkoviny bohatá jídla. Povolená zelenina se rozšiřuje o další oblíbené druhy. Tento finální krok diet-
ního plánu je velmi významný pro stabilizaci vaší hmotnosti.

Sportovní aktivitě byste se v tomto kroku měli věnovat cca 3x týdně, vždy po dobu alespoň 45 minut. Ideálním 
aerobním pohybem je lehký dlouhý běh. Zvolte však rychlost, kterou udržíte alespoň 30 minut, i kdyby to měla být 
nakonec „jen“ rychlá chůze.

Co budete jíst každý den:
   2 proteinová jídla nebo nápoje KetoDiet (Vybírat můžete z nabídky našich proteinových nápojů, omelet, kaší, 
polévek, těstovin, nebo proteinových tyčinek a sušeného masa jerky.)

   3 běžná na bílkoviny bohatá jídla
   až 500 g povolené zeleniny

3. krok dietního plánu 

   120 g mořské plody
   120 g drůbeží nebo hovězí játra
   150 g šunka od kosti
   200 g Šmakoun
   3 ks slepičí vejce
   200 g sýr Cottage
   50 g parmezán
   100 g syrečky

   150 g tvaroh polotučný
   150 g jogurt bílý klasik
   150 g jogurt řeckého typu
   80 g tvrdý sýr  
(do 30% tuku v sušině)

   80 g balkánský sýr
   100 g mozzarella

+ 2 x 3 x 
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Povolená zelenina

Každý den byste si měli dopřát dostatek povolené zeleniny, a to až do množství 500 g. Použijte ji jako přílohu, oblo-
hu, nebo samostatnou svačinku navíc, jakmile na ni dostanete chuť. Pamatujte, že zelenina nenahrazuje proteino-
vá jídla KetoDiet a je doplňkem vašeho jídelníčku.

   artyčok
   lilek baklažán
   brokolice
   celer (i řapíkatý)
   cuketa
   čekanka
   zelené fazolky
   fenykl
   houby
   chřest
   květák
   kapusta (vč. růžičkové)

   mořské řasy (5 g/den)
   polníček
   pórek
   rukola
   ředkev bílá i červená
   paprika zelená nebo světlá
   řeřicha
   salát (všehny druhy zelených)
   špenát
   sojové klíčky
   kysané zelí (nedoslazované)
   patizon

   kedluben
   okurka salátová
   petržel
   chlorella
   červená čočka  
(2 polévkové lžíce / den)

   tykev
   rajče (max. 2 ks / den)
   cibule bílá i červená  
(1 ks střední velikosti)

   dýně Hokaido (100 g /den)

Povolené ovoce

   citron (max. 1/2 a jen plátky do nápojů)
   olivy (5 ks/den)
   avokádo (1/2 ks / den)

   kokos strouhaný (1 lžíce)
   jahody (100 g)
   vodní meloun (100 g)

   bílý rybíz (100 g)
   borůvka (100 g)
   bílý grep (100 g)

Pokud si dopřejete povolené množství ovoce, snižte maximální množství zeleniny daný den na 250 g a už si nedá-
vejte proteinové tyčinky, nebo kaše. V případě avokáda snižte příjem zeleniny na 400 g / den.
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Nehledejte důvod, proč nesportovat, ale najděte způsob, jak to zařídit, abyste si sportovní aktivitu užili.

Opravdu si nemůžete zacvičit každý den? Nevadí. Vezměte na sebe venčení čtyřnohého miláčka. Rodina to jistě 
ocení. Zakažte si výtahy a eskalátory. Zkuste vyrazit do práce na kole, nebo pěšky.

Stále nemáte čas? Oželte seriál v televizi, internetové diskuze, nebo sociální sítě.

NÁŠ TIP

Zdravé tuky

Čím dochucovat (množství na den)

   chia semínka
   mandle
   konopné semínko

   sůl
   vinný ocet (1 čajová lžička)
   Aceto Balsamico  
(1 čajová lžička, ne redukce)

   jednodruhové koření
   0, 25 l zeleninový vývar
   0, 25 l masový vývar

   olivový olej
   slunečnicový olej

   dýňové semínko
   lněné semínko
   kešu

   čerstvé bylinky
   sušený česnek
   čerstvý česnek (1 stroužek)
   čerstvý zázvor
   alternativní sladidla  
(stevie, Sukraloza, Clio, Kandisin, 
Dukaril, Spolarin)

   kokosový olej
   dýňový olej

   vlašský ořech
   para ořechy
   lískový ořech

   Dijonská hořčice (1 lžíce)
   sojová omáčka (1/2 lžičky)
   1 kostka bujón
   Holandské kakao (1 lžíce)

   řepkový olej

V množství max. 2 polévkové lžíce na den.

V množství max. 2 polévkové lžíce na den.

Dodržujte pravidla 3 kroků KetoDiet
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JÍDELNÍČEK
Jakmile dokončíte svůj dietní plán, určitě byste si neměli říct, že tím pro vás snaha o vyvážený jídelníček končí a vy 
se můžete vrátit k návykům, které jste měli dříve. Váš jídelníček by měl být pravidelný a vyvážený a neměli byste 
se dostat do stavu, kdy už budete pociťovat velký hlad. 

Plánujte si své jídlo, vybírejte si vhodné potraviny a sacharidy navyšujte velmi pozvolna, aby si na ně vaše tělo zvyk-
lo a dovedlo s nimi dobře pracovat.

Správné množství sacharidů
Potřeba je pro každého z nás jiná. Bereme v úvahu sportovní nasazení, pohlaví, věk, naši dietní minulost atd. Pomoci 
si ale můžeme obecným propočtem a doporučením, že mají sacharidy tvořit 40–80% energetického příjmu na den. 
Např. žena se sedavým zaměstnáním, bude mít jídelníček nastavený na 6800 kJ se zastoupením minimálně 160 g 
sacharidů. Naopak muž (uvažujeme denní příjem 8500 kJ) potřebuje mít v jídelníčku minimálně 200 g sacharidů. 

PITNÝ REŽIM
Snažte se také dodržovat pitný režim, díky kterému může vaše tělo vyplavovat látky, které nepotřebuje. Kvalitní 
pitný režim také zajistí efektivní vstřebávání určitých živin, dobrou kvalitu pokožky a má významnou úlohu i při 
termoregulaci. Naopak pokud nebudete dostatečně pít, můžete mít problémy s bolestí hlavy, zácpou, vznikem 
ledvinových a močových kamenů, infekcí močových cest a podobně. Obecně doporučujeme vypít 400 ml na 10 kg 
váhy, samozřejmě ale s přihlédnutím k míře fyzické aktivity, teplotě a vlhkosti prostředí, nebo i k aktuálnímu zdra-
votnímu stavu.

PRAVIDELNÝ POHYB A REGENERACE
Aktivní životní styl zahrnuje i pravidelnou sportovní aktivitu, díky které můžete své váhové výkyvy velmi snadno 
korigovat. Pokud se vám povede 2x týdně alespoň hodinku věnovat sportu, riziko návratu nadbytečných kilogramů 
se dramaticky snižuje.

Nezapomínejte také na kvalitní spánek v průměru 8 hodin denně a regeneraci fyzických i psychických sil, které 
jsou pro udržení optimální hmotnosti zásadní. Zlepšíte svou výkonnost, odbouráte stres a podpoříte i svou imunitu.

Co dělat po skončení dietního plánu?

Čemu se vyvarovat?

   přemíry cukrů a škrobů (bílý cukr, bílá mouka,  
sladkosti, zahuštěné omáčky, knedlíky..)

   přemíry alkoholu

   slazených nápojů a velkého množství 100% džusů

   nekvalitních uzenin

   ztužených rostlinných tuků (margaríny)

    smažených a přepálených jídel

   hladovění (Vaše tělo bude mít větší tendence 
ukládat na horší časy.)

Na co nezapomenout?

   Dostatek čerstvé zeleniny každý den.

   Přílohy, pečivo a ovoce přidávat do jídelníčku 
pomalu a ne vše najednou.

   Kvalitní maso (hovězí, drůbeží, králičí..).

   Ryby a mořské plody. 

   Kvalitní tuky (semínka, ořechy, oleje).
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Dietní plán KetoDiet BASIC

Dietní plán KetoDiet MEDIUM

Nenechávejte plánování svých jídel na poslední chvíli a vždy si dopředu dobře rozmyslete, co budete jíst. Ne nadar-
mo se říká, že připraveným štěstí přeje. Při hubnutí to platí dvojnásob.

Mějte vždy po ruce vhodné potraviny, nebo KetoDiet jídla. Jen tak se vyhnete nástrahám typu „rychlého občerstve-
ní“ v momentě, kdy nastane čas na další chod.

Vzorové jídelníčky

1. Krok 

1. Krok 

2. Krok 

2. Krok 

3. Krok 

3. Krok 

Snídaně: 
KetoDiet nápoj  
s malinovou příchutí 

Snídaně: 
KetoDiet jablečno 
–skořicová kaše 

Snídaně: 
KetoDiet čokoládová 
kaše

Snídaně: 
KetoDiet nápoj   
s vanilkovou příchutí 

Snídaně: 
KetoDiet vanilková 
kaše

Snídaně: 
Míchaná vajíčka  
(2–3 ks) s čerstvou 
zeleninou 

Svačina: 
KetoDiet Matcha Tea 
nápoj

Svačina: 
KetoDiet nápoj  
s příchutí cappuccino 

Svačina: 
KetoDiet nápoj s pří-
chutí cookie

Svačina: 
KetoDiet proteinové 
tyčinky 2 ks

Svačina: 
200 g sýr Cottage
Grilovaná rajčata se 
žampiony

Svačina: 
KetoDiet Matcha Tea 
nápoj

Oběd: 
KetoDiet  gulášová 
polévka,  
zeleninový salát

Oběd: 
KetoDiet hříbková 
omeleta se žampiony 
a pórkem 

Oběd: 
Mexická rajčatová 
polévka s česnekem
Kuřecí plátek 150 g, 
okurkový salát

Oběd: 
KetoDiet houbová 
polévka 

Oběd: 
Burgery s koriandrem 
a květákové pyré

Oběd: 
Vepřová panenka 
s fazolovými lusky 

Svačina: 
KetoDiet nápoj  
s karamelovou příchutí

Svačina: 
KetoDiet sýrová  
polévka , grilovaný lilek

Svačina: 
KetoDiet nápoj  
s čokoládovou příchutí

Svačina: 
KetoDiet nápoj  
s kokosovou příchutí

Svačina: 
100 g šunky od kosti, 
okurkový salát

Svačina: 
KetoDiet nápoj  
s hruškovou příchutí 

Večeře 
KetoDiet slaninová 
omeleta

Večeře 
KetoDiet nápoj  
s čokoládovou příchutí 

Večeře 
KetoDiet hříbková 
omeleta

Večeře 
Grilovaný losos  
s dýňovým pyré

Večeře 
KetoDiet nápoj  
s jahodovou příchutí

Večeře 
Ledový salát  
se sýrem cottage
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Dietní plán KetoDiet INTENSE

Jakákoliv pohybová aktivita je nezbytnou součástí všech našich dietních plánů. 

Pokud jste byli doposud zvyklí věnovat se nějaké lehké sportovní aktivitě, můžete v ní samozřejmě pokračovat už 
od 1. kroku. Nový sport v rámci 1. kroku zařazovat ale nedoporučujeme. 

Pravidelný intenzivní pohyb přichází na řadu hned ve 2. kroku. Bylo by chybou začít s dietním režimem a zároveň 
hned intenzivně sportovat, pokud na to vaše tělo není zvyklé.

Délka trvání jedné pohybové aktivity by neměla klesnout pod 45 minut.

Sport je součástí aktivního životního stylu

1. Krok 

2. Krok 

3. Krok 

Snídaně: 
KetoDiet Matcha  
Tea nápoj

Snídaně: 
KetoDiet vanilková 
kaše 

Snídaně: 
Polotučný tvaroh se 
skořicí a mandlemi 

Svačina: 
KetoDiet proteinové 
tyčinky 2 ks  

Svačina: 
KetoDiet Matcha  
Tea nápoj

Svačina: 
KetoDiet proteinové 
tyčinky 2 ks

Oběd: 
KetoDiet slaninová 
omeleta, okurkový 
salát

Oběd: 
Jarní salát s kuřecím 
masem  

Oběd: 
Grilovaný tuňák  
a celerové hranolky 

Svačina: 
KetoDiet nápoj  
s malinovou příchutí

Svačina: 
KetoDiet nápoj 
s banánovou příchutí, 
grilovaná rajčata se 
žampiony

Svačina: 
KetoDiet nápoj  
s vanilkovou příchutí

Večeře 
KetoDiet nápoj  
s příchutí espresso 

Večeře 
KetoDiet gulášová 
polévka 

Večeře 
Kuřecí paličky  
s čerstvou zeleninou

   Nevažte se každý den – doporučujeme 1x za týden.

   Pokud máte problémy s vyprazdňováním, zvyšte 
přiměřeně příjem tekutin, nebo použijte Psyllium 
i zeleninu.

   Jste na začátku diety unavení? Nemějte strach, 
po nástupu ketózy únava rychle ustupuje. Stačí 
vydržet.

   Váha již několikátý den nevykazuje žádný úby-
tek? Ano, k tomu dojít může a není to v průběhu 
proteinové diety stav ničím vyjímečný. K úbytkům 

může docházet i skokově. Pokud by ani po více než 
týdnu nedošlo ke snížení vaší hmotnosti, kontaktuj-
te KetoDiet výživové poradce.

   Pociťujete hlad? Jestli jste na startu dietního plá-
nu, pak je to zcela normální – ještě nedošlo k nástu-
pu ketózy.

   Nevynechávejte žádná jídla v průběhu dne. Mohli 
byste tím pouze docílit zpomalení metabolismu 
a tím i úbytků na váze.

Horké tipy KetoDiet
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PRO KOHO NENÍ KETODIET VHODNÁ

Trpíte–li některým z následujících onemocnění, hubnutí pomocí KetoDiet vám nedoporučujeme.

   onemocnění srdce, prodělaný infarkt myokardu, angina pectoris, poruchy srdečního rytmu v akutní fázi
   prodělaná mozková příhoda
   onkologická onemocnění v léčbě
   onemocnění ledvinového systému
   onemocnění jater
   diabetes I. stupně (aplikace inzulinu)
   alergie, nebo intolerance na některou ze složek proteinových jídel a nápojů
   poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)

KetoDiet také není vhodná pro těhotné a kojící ženy a je určena osobám nad 18 let.

U níže uvedených stavů je po konzultaci s lékařem a poradcem KetoDiet možné s proteinovou dietou začít:
   onemocnění dnou
   onemocnění žlučníku
   onemocnění střev
   Crohnova choroba
   diabetes II. stupně (medikace léky)
   onemocnění oběhového systému v neakutní fázi
   onkologická onemocnění (3–5 let po úspěšném zaléčení)
   poruchy činnosti štítné žlázy
   psychiatrická onemocnění
   migrény

Pokud si nejste jisti svým aktuálním zdravotním stavem a v posledních 2 letech jste nebyli u svého praktického 
lékaře na preventivní prohlídce, doporučujeme to ještě před dietou napravit.

Musím v průběhu dietního plánu pít pouze proteinové nápoje?
Můžete, ale nemusíte. Ketodietu můžete s námi absolvovat dvojí cestou. Buď si zvolíte právě pouze proteinové 
nápoje 5x denně, anebo si v jídelníčku nakombinujete všechna naše proteinová jídla. Proteinové kaše a tyčinky 
doporučujeme zařazovat střídmě, protože obsahují více sacharidů a nejsou příliš vhodné pro začátek hubnutí. 

Je těžké KetoDiet jídla a nápoje připravit?
Návod na přípravu každého jídla a nápoje je uveden na obale a není vůbec složitý, ba naopak. Dodržujte dávkování 
směsi (nápoje) a nenechávejte připravená jídla a nápoje dlouho v teple. Nápoje si můžete ochutit příchuťovými tab-
letami, nebo je nechat neochucené – záleží pouze na vás.

Musím absolvovat všechny 3 kroky dietního plánu?
ANO. Všechny 3 kroky dietního plánu mají své opodstatnění. První krok je určený pro rychlé hubnutí a nastarto-
vání metabolismu, druhý a třetí krok jsou kroky přechodné a stabilizační, kdy se vaše tělo znovu učí se sacharidy 
optimálně hospodařit a vy se vracíte k běžnému racionálnímu jídelníčku. Dodržením 3 kroků dietního plánu také 
výrazně zamezíte obávanému jojo efektu.

Hrozí po ukončení diety jojo efekt?
Riziko jojo efektu vzniká obvykle v případě, že člověk absolvuje dietu založenou na nízkém energetickém příjmu 
a organismus má po jejím ukončení tendence „ukládat na horší časy“. Při KetoDiet nehladovíte a vaše tělo tedy 
nemá tendence „syslit. Po skončení dietního plánu je ale potřeba dále pozvolna navyšovat příjem sacharidů  

Kontraindikace

Často kladené otázky
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(např. typicky přílohy, pečivo), vyhnout se potravinám, které nemají správnou nutriční hodnotu a sport začlenit 
do svého běžného dne.

Zhubne s KetoDiet opravdu každý?
KetoDiet je určena především pro osoby s vyšší nadváhou a obezitou a u nich jsou také výsledky nejmarkantnější. 
U osob s nižší nadváhou KetoDiet pomůže s nastartováním metabolismu, naučí pravidelnému jídelníčku a může 
posloužit také jako doplněk k vašemu běžnému jídlu. V takovém případě jsou úbytky na váze samozřejmě menší.

Výjimečně se můžeme setkat s klienty, u nichž ketóza nenastartuje vůbec (například díky metabolické poruše)
a v takovém případě dietní plán doporučujeme ukončit.

Začala jsem s KetoDiet a pobolívá mě hlava, je to normální?
Citlivější osoby může ze začátku dietního plánu jeden dva dny provázet mírná bolest hlavy, která obvykle brzy odez-
ní a signalizuje probíhající změny v těle před nástupem ketózy. V takovém případě doporučujeme dostatečně pít, 
pobývat na čerstvém vzduchu, alespoň přechodně se vyhnout kávě a zvýšit příjem listové zeleniny.

Pracuji na směny, jak mám tedy jíst?
Pokud pracujete na směny, určitě nebudete hladovět, ale naopak budete dodržovat pravidelný jídelníček. Platí 
i v tomto případě jedno denní jídlo každé cca 3 hodiny, a to i v noci. 

Už týden se má váha nikam nepohnula, je to normální?
ANO, takový vývoj hubnutí je poměrně běžný a především u žen, kterým hubnutí ovlivňuje hormonální cyklus. 
Velice často se stává, že se právě před obdobím menstruace hubnutí zdánlivě zastaví. Výsledek na váze totiž přímo 
ovlivňuje zadržovaná voda v těle. Není důvod k panice.

„Skokové“ hubnutí se ale nevyhýbá i mužům. Pokud by k poklesu hmotnosti, nebo úbytkům na tělesných obvo-
dech nedošlo po delší dobu, kontaktujte nás.

Slyšela jsem, že ketóza může být nebezpečná, je to pravda?
Pro zdravého člověka, který nemá žádné zdravotní komplikace (viz. Kontraindikace) je ketóza naprosto přirozeným 
stavem, na který je tělo připravené a nebezpečná rozhodně není.

Ale pozor, nepleťte si ketózu s ketoacidózou.

Ketoacidóza, respektive diabetická ketoacidóza, je extrémní forma ketózy a vzniká u osob s cukrovkou I. stupně, 
kdy tělo neprodukuje inzulín, který by kontroloval množství ketolátek v krvi. Prostředí v těle se stane výrazně kyselé 
(tj. PH krve je nižší než 7,35) a člověka tento stav přímo ohrožuje na zdraví.

Na oslavě jsem si dala skleničku vína, co mám teď dělat?
Kvůli jednomu zaškobrtnutí se svět nehroutí. Pokračujte ve svém dietním plánu, nestresujte se a snažte se vyhýbat si-
tuacím, které by vaši silnou vůli a odhodlání mohly podrývat. Čím více chyb uděláte, tím slabší výsledky můžete čekat.

Co když od 2. kroku nezačnu cvičit? Budu i nadále hubnout? Udržím si váhu?
Nejprve byste si měl(a) položit otázku, proč necvičíte. Pokud je to ze závažných zdravotních důvodů, které vám 
v pohybu brání, dá se to pochopit. Pokud ale na cvičení „nemáte čas“, nebo se vám nechce, bylo by dobré svůj 
přístup důkladně přehodnotit.

Pokud cvičit nezačnete a váš životní styl bude postavený pouze na upraveném jídelníčku, může se snadno stát, 
že se vám shozené kilogramy začnou vracet, dojde k úbytku svalové hmoty, budete se muset mnohem víc hlídat, 
budete hubnout pomaleji a pomalejším se stane i váš metabolismus. Najděte si sport, který vám bude vyhovovat 
a uvidíte, že se budete cítit lépe.
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Pokud potřebujete poradit v průběhu diety, jsou vám k dispozici naši výživoví poradci 
na tel. +420 734 182 718, emailu poradna@ketodiet.cz a nebo v online chatu přímo 

na stránkách www.ketodiet.cz.

www.ketodiet.cz

www.facebook.com/ketodiet www.youtube.com/user/KetoDieta 


