Když hubne
samotář…

Když hubne samotář
Tento e-book jsem se rozhodla
sepsat pro všechny z vás, kdo by rádi upravili
svou hmotnost, ale tak nějak po svém. Já
sama, ačkoliv se poradenskou činností čile a
ráda zabývám, vím, že hubnutí pod dohledem
není zdaleka pro všechny povahy.

A protože bych ráda, aby mé
působení ve světě výživy přineslo co nejvíce
užitku, vznikl tento e-book. Ráda bych jeho
prostřednictvím předala, pokud možno co
nejsrozumitelněji, své zkušenosti a základní
rady i těm z vás, kteří nejsou mými klienty a
rozhodli se, že to zkusí sami.
Tak pojďme do toho!

V první řadě je důležité si uvědomit, co vám samotným vyhovuje víc – hubnutí vlastní cestou a nebo s pomocí? K tomu by vám mohla pomoci
tato PRO a PROTI tabulka.

HUBNUTÍ S ODBORNOU POMOCÍ
•
•

•

•

•
•

Výhody
Psychická stránka věci – získání pocitu
zázemí, podpory
Získání určitého pocitu závazku, kontroly a
přidání tak důležitosti celému procesu
(pravidelně někam docházím, pravidelně
jsem kontrolován)
Poskytnutí odborných informací a
vyšetření
Ideální pro ty, co si se sebou už neví rady a
roky se točí v začarovaném kruhu,
potřebují být vedeni, podporováni a
motivováni
Výzva pro: chaotiky, bohémy a nedůsledné
floutky
Nejvíce sedne: poctivým, důsledným,
zodpovědným, ale nejistým

Nevýhody





Finanční stránka věci
Nedostatečná odbornost a
komplexní pohled poradce –
ne každý styl jídelníčků a rad
vám musí sednout, ne každá
poradna nabízí solidní zdroje
informací
Již zmíněné pocity závazku,
kontroly – nemusí vyhovovat
každému, pro někoho
můžou být stanovená
pravidla a režim stresující

HUBNUTÍ PO SVÉM
Výhody hubnutí po svém








Projdete si celým procesem sami, jste
nuceni po informacích sami pátrat a
získávat vědomosti – o všem tak
dokážete přemýšlet a nikoliv slepě
následovat rady -> poradíte si sami i
v kritických, nezajetých životních
situacích
Více nasloucháte svému tělu
Nespoléháte na to, za vás práci odvede
někdo jiný
Děláte to pro to, že sami chcete, hůře
se tak hledají výmluvy
Jste sami sobě pány

Nevýhody hubnutí po svém






Nedostatek informací, velmi často
(troufám si říct, že tak v 90 %)
dochází k nevhodnému způsobu
hubnutí (striktní redukční režimy,
diety obecně)
Nebo naopak díky přemíře
dostupných informací dochází
k nevyznání se, co je to správné pro
mě
Často brzy opadá motivace (důležitá
podpora okolí)

Pomohla vám tabulka
v rozhodování?
Jestli ano a rozhodli jste se sami
sobě svěřit do svých rukou,
čtěte dál.

Podělím se s Vámi o pár
skromných rad a tipů, které
vedou k úspěšnému a trvalému
(z)hubnutí.

SÍLA MALÝCH VÍTĚZSTVÍ
Z mého pohledu se nejčastěji v začátcích dopouštíme chyby
takové, že chceme změnit ze dne na den úplně vše. Jako bychom dokázali
přes noc zapomenout na návykovou chuť sladké koly, zbavit se slabosti
pro uzeniny a probudili se, nejlépe pak prvního ledna, s naprosto
nepoznamenanými chuťovými vjemy a stravovacími návyky.

Takhle to, bohužel, nefunguje. Pokud jste x let zvyklí na
klasickou, českou kuchyni, fast food a polotovary všeho druhu, chvíli
potrvá, než své tělo převyknete na chuť čerstvé zeleniny, pravidelnou
konzumaci celozrnných obilovin, mléčných výrobků, luštěnin a tak dále.
Nejen, že vás dost pravděpodobně za začátku chuťově neosloví, ale
zřejmě i nezasytí.
Mně samotnou dost mrzí, že většina výživových guru a
specialistů tuto skutečnost moc nepřijímá. Automaticky považují nutriční
benefity potravin za prioritu při sestavování jídelníčků, což ve finále
vyhovuje opravdu málo komu (->jídelníček se tak stává dlouhodobě
neudržitelným). Já při výběru jídla zohledňuju jak nutriční hledisko, tak
chuť. Jakmile mi jídlo nechutná, necítím ten správný komfort, který má
jídlo přinášet.

Co tedy s tím? Jak překonat odpor ke „zdravým“ surovinám?
Jednoduše. Začněte pomalu, malými změnami a učte tělo postupně zvykat na nové chutě. V první řadě najděte
něco, o čem víte, že zdravé je a pravidelně to konzumujte.
Osobně bych třeba doporučila (protože zelenina bývá častým problémem) se zaměřit na tyto tři body:
-

Pravidelně snídat
Nepřijímat žádné kalorie v tekutinách
K večeři si dát bohatý, sytý, zeleninový salát s dobrou zálivkou, ochucením

Budete se divit, ale pro skupinu lidí, co se doposud nezajímala o zásady zdravé výživy a nadváha je způsobená
nevhodnými stravovacími návyky, jsou tyto tři body postačující pro dosti znatelnou úpravu hmotnosti. Hledejte,
zkoušejte co nejvíce úprav zeleniny a zálivek, dokud neobjevíte tu svou kombinaci, která vám chutná.
Za sebe mohu doporučit mix zeleniny (ledový salát, okurka, rajčata, mrkev, ředkvička) spolu s fazolemi, vařenými
bramborami a kuličkami cizrny. Smícháno s jogurtovo-smetanovou zálivkou s česnekem a hořčicí. Pro navýšení
bílkovin můžete přidat balkánský sýr, tuňáka, kousky kuřecího masa, vejce. Takto sestavený salát vás bohatě zasytí i
bez přílohy a díky možnostem střídat použitou zeleninu se i těžce přejídá.
Jakmile se vám podaří zvládnout tyto body a cítíte se s jejich plněním komfortně, nemáte pocity omezení, ale
naopak vás jejich plnění žene kupředu, stanovte si další cíle, jako například:
* Zařadit jeden mléčný výrobek denně
* Jíst rybu dvakrát týdně
* Omezit sladké/uzeniny na jednou za dva dny a pouze tehdy, máte-li dostatek pohybové aktivity
* Konzumovat denně misku ovoce
* Nosit s sebou lahev s pitím a průběžně popíjet čistou vodu
Sami uvidíte, že se do toho brzy dostanete a zjistíte, že se nejen cítíte lépe, ale že to může být i zábava.

Protože zakázané ovoce…
Co dále považuji za zásadní klíč k úspěchu, je zbavit se
stresu z tabulkově nezdravého jídla a na místo toho se soustředit na
to zdravé, co mi dělá dobře a co bych měl jíst. Volit svou cestu přes
striktní zákazy a omezení nikam nevede – naopak. Po zakázaném
budete lačnit ještě více a jakmile se něco ve vašem životě pokazí,
ztratíte motivaci, sáhnete po tom jako po prvním.
Nemám ráda pocit omezení, zákazů a nežije se mi s nimi
komfortně. Proto také většina lidí své pokusy o předepsaný zdravý
životní styl vzdá. Snažte se tedy svůj dosavadní režim zpočátku měnit
pouze po kouskách, vylepšovat novými zvyky, zdravějšími a motivujte
se jimi.
Za pár měsíců už pro vás bude večerní salát rutinou a ryby
součástí přirozeného jídelníčku – aniž byste museli plně vyřazovat své
oblíbené pochoutky. Naučit se rovnováze je klíčem. Ne stres a
odříkání. Volte střízlivá rozhodnutí a postupy, vyplatí se!

Mých kulatých
osmdesát v dobách
neúměrných
kalorických deficitů
kompenzovaných
kalorickými
nárazovkami a téměř
denním sportovním
nasazením.
Nespokojená mysl i
tělo.

Jdeme do boje
Jako nejvýhodnější způsob hubnutí se mi zatím
osvědčila strategie taková, naučit své tělo hubnout za co
nejmenších a nejméně výrazných změn. Jakmile vypálíte
všechny svoje náboje hnedka ze začátku (tj. hodně pohybu,
velký kalorický deficit), uvidíte sice rychlé změny, ale jakmile se
dostanete do fáze, kdy se tělo adaptuje a hubnutí bude
přirozeně stagnovat, nebude mít již žádného žolíka v záloze –
další kalorický deficit nejen, že by již nemusel pomoci, ale
celkový denní příjem by pak odpovídal hodnotám hluboko pod
hodnotou vašeho bazálního metabolizmu.
Dostanete se tak do situace následující: hodně
sportujete, málo jíte a přesto disponujete kily navíc, což je
situace velice demotivující a je začátkem onoho začarovaného
kruhu – období diet, plného sportovního nasazení x období
demotivace, nicnedělání.

Než jsem přišla na to, že…
… jíst musím
poměrně dost, v
malém množství si
nemusím nic
zakazovat a tři
kvalitní tréninkové
jednotky týdně
doplněné o denní
chůzi, mi stačí na
udržení fyzické
kondice a také
psychické
spokojenosti.

Za sebe bych doporučila nejdříve taktiku selského rozumu – intuitivního stravování a pomalých
změn. Pokud se takto dostanete na svou cílovou váhu, zvolili jste tu nejspolehlivější a
nejpohodlnější cestu.
Může se ale také stát, že změny již nebudou dostačující a bude třeba jídelníček zhodnotit
kaloricky a postupovat alespoň ze začátku trochu matematicky. V tom případě postupujte
následovně:

1. Zaznamenávejte si svůj dosavadní jídelníček (cca 7 dní) a vypočítejte si svůj denní kalorický příjem. Díky
tomuto nudnému kroku zjistíte, kolik energie spotřebuje vaše tělo, aby bylo v energetické rovnováze
výdeje a příjmu, což znamená, že nepřibíráte ani nehubnete.
2. Od tohoto čísla se pak bude odvíjet váš nový denní příjem, jehož hodnota by měla být nižší zhruba o 1
000 – 2 000 kJ v závislosti na výši původní hodnoty. Čím vyšší byla, tím vyšší deficit můžete nastavit.
Osobně bych nedoporučovala jít nad oněch 2 000 kJ – a my už víme, proč – víme, že se nevyplatí
hubnout a nemít žádné záchranné náboje, žádná zadní vrátka.
3. Kalorická hodnota jídelníčku je vždy alfou a omegou hubnutí, poměr jednotlivých makroživin (sacharidy
– bílkoviny – tuky) závisí na mnoha faktorech jako je tělesné složení, druh a intenzita pohybu. Tento krok
je pro laika poměrně složitý, vyžaduje praxi a jisté znalosti, proto, chcete-li být precizní, doporučuji se
odborně poradit. Existuje mnoho mobilních aplikací, které vám pomohou při počítání makroživin (např.
Myfitnesspal).

Zatím to vypadá až podezřele
jednoduše, že?
Pro jistotu si ale raději ještě připomeňme pár
nejčastějších chyb, kterých se během hubnutí
dopouštíme.

Chyba příliš vysokého kalorického deficitu
Pokud je váš jídelníček dlouhodobě energeticky a živinově podhodnocený (pohybujete se pod hodnotou svého
bazálního metabolizmu), zapříčiňuje tento stav výkyvy nálad (špatná nálada, nervozita, negativizmus), chutí a podporuje
ukládání tuku v problémových partiích.
V hlubokém kalorickém deficitu se totiž vaše tělo dostává do stavu, který vyhodnocuje jako stresový, produkuje
stresový hormon kortizol, jenž blokuje spalování tuků a má mnoho dalších negativních projevů, jako je například špatný
spánek.
Držení diet v tom klasickém slova smyslu tedy znamená být hladový, protivný, nevyspalý a po čase deprimovaný, že
to nefunguje. A to je nástupní stanice do onoho známého, začarovaného kruhu. Zde si ještě dovolím odbočku, stále celkem
aktuální, bohužel.
Mnoho keto programů, proteinových diet, ovocných diet, veganství, paleo stravování… nefunguje na ničem jiném
než na skutečnosti, že samotným ohlídáním přijímaných potravin snižujete i celkový kalorický příjem potravy a tím pádem i
vidíte výsledky. Žádné kouzlo v poměrech makroživin, složením stravy, zázračných surovinách, se zde nekoná. U proteinové
diety především odvodníte tělo, protože se zbavujete vody vázané na svalový glykogen. Stav ketózy vyvolaný vyloučením
sacharidů sice využívá jako zdroj energie primárně tuky, ale asi sami tušíte, co se stane, až přejdete na běžnou, racionálně
sestavenou, stravu. A nebo skutečně stále chcete věřit v to, že budete do konce života žít se striktním omezením ovoce,
pečiva, příloh? Podráždění, unavení, posedlí kontrolou svého stravovacího režimu?
Nenechte se zlákat rychlými a všelijakými pofidérními postupy, které fungovaly na vaše známé. To, že někdo
zhubne, neznamená, že to dělá správně a že mu to vydrží. Nikdy nevíte, co vše tomu osoba musela obětovat. Čeho se musela
vzdát a především také to, jestli je vůbec spokojená. Hubený za každou cenu nerovná se spokojený.

Ohlídejte si bílkoviny


Během své praxe jsem v rámci přepočítávání jídelníčků klientek došla k jednomu zásadnímu zjištění, a sice
nedostatečnému příjmu bílkovin ve stravě, který je nepřiměřeně kompenzován příjmem sacharidů, čímž zaháníme pocit
nedojezení, sytosti, které bílkoviny navozují. Vyšší příjem kvalitních sacharidů by sám o sobě problém nebyl – v případě
dostatečné pohybové aktivity, kterou v dnešní době zase tolik nemáme.



Mimo jiné mají bílkoviny vyšší termogenní efekt, což znamená, že tělo vynaloží více energie na jejich trávení než na tuky
a sacharidy -> kalorie v deficitu navíc . Někdy tedy skutečně stačí změnit poměr makroživin (víc bílkovin, méně
sacharidů), zanechat energetický příjem a stejně dojde k hubnutí.



Nedostatek bílkovin výrazně zpomaluje spalování tuků.



Čím více svalů člověk má, tím rychleji spaluje a bílkoviny jsou právě oním základním
stavebním kamenem svalů -> bez bílkovin nelze budovat svalovou hmotu



Nedostatek bílkovin negativně ovlivňuje imunitní a hormonální systém

Tento problém se týká především žen a je způsoben nedostatečnou konzumací mléčných výrobků, luštěnin a často také faktem, že ženy
maso zas tak často nevyhledávají (nepočítaje nekvalitní uzeniny, zde je obsah bílkovin minimální).
Pokud se s příjmem bílkovin v běžné stravě skutečně perete, jste často unavení, bez síly, doporučuju volit cestu nejmenšího odporu, a sice
investovat do kvalitního proteinu (nejlépe proteinový izolát).

…ale zase pozor!
Právě tento fakt, a sice častý nedostatek bílkovin v jídelníčku kompenzovaný vyšším
příjmem sacharidů, byl (spolu se stále rostoucí oblibou fitness) vytržen z kontextu,
zveličen (aby se všechno s protein předponou dobře prodávalo), a tak se zrodil kult
bílkovin v jídelníčku, kde sacharidy hrají zápornou roli a můžou za všechno zlé. A běda,
obsahují-li ještě bílý cukr či lepek.

-> Hlídejte si příjem bílkovin ve stravě, ale s rozumem.

-> Průměrné ženě stačí denně přijmout 70 g bílkovin.

Nesprávně zvolený pohybový režim
1. Změnou k viditelným výsledkům
Vůbec základní podstatou sportovního tréninku je adaptovat tělo na zátěž, nevyvolat vysokou stresovou
odpověď organizmu na danou aktivitu a připravit tím tělo na dávky větší (růst výkonnosti). Jednoduše řečeno, zvládat
činnost v relativní fyzické pohodě. Proč je důležité si toto uvědomit? Protože jakmile se budete věnovat jakékoliv
stejné aktivitě dlouhodobě, bez změny zátěže, intenzity, prokládáním jiného druhu aktivity, vytrénujete své tělo, které
se následně adaptuje a samotný pohyb pro vás pak nebude pojídačem kalorií, stimulantem pro růst svalů, rostoucí
výkonnost, ale jakousi zdravotně orientovanou aktivitou.
V praxi bych například doporučila středně zdatné běžkyni, která zařazuje 3 krát týdně 40-60 minut běhu mírné
intenzity, aby kardio běhání zanechala v tréninkovém plánu pouze 1 krát, doplnila jej o intervalové tréninky (běhy
úseků, střídání intenzivních úseků s odpočinkem, chůzí) spolu se silovým cvičením.
Díky intervalovým tréninkům dojde k navýšení výkonnosti, zrychlení celkového tělesného metabolizmu a
spolu se silovým cvičením také vyšší produkci růstového hormonu, který podporuje svalový růst (prosím, zde se
nebát, že se z vás stanou po jednom tréninku týdně kulturistky), redukci podkožního tuku a také spalování.
Tento princip lze uplatnit na jakýkoliv sport, kterému se věnujete, nebo vás baví. Měňte druhy pohybu, překvapujte
své tělo, ať neustrne a věnujte se jak kardiu, silovému, tak intervalovému tréninku. Záleží pak na vašem cíli,
v jakém poměru jednotlivé složky tréninku budete zařazovat.

2. Když všeho moc škodí
Nezapomínejte odpočívat. Regenerace je stejně důležitou
součástí celého procesu, jako je samotná zátěž, během
které dáváte tělu stimul.
Aby byl stimul plně využit, je třeba odpočinek, během
kterého svaly regenerují, opravují se, rostou. Zkrátka dojde
k dokončení celého procesu.
Jakmile nedopřejete svému tělu odpočinek ve správně
zvolenou dobu, váš trénink nebude efektivní, budete více
náchylní ke zranění, nemocem a hubnutí se taktéž
zpomalí, ne-li zastaví úplně.

Pěkně od podlahy
Jak jste se jednou rozhodli, že uděláte něco pro své zdraví, podívejte se na věc komplexně. Zdravý životní styl nerovná se
precizně sestavený jídelníček. Vést zdravý životní styl zahrnuje daleko více bodů, jídlo je pouze zlomek.
-

Pravidelné preventivní prohlídky u lékaře -> dobrý celkový zdravotní stav
Duševní zdraví: udržovat pravidelné dobré vztahy s okolím; vyhýbat se stresu
Pohyb a celkově pobyt na čerstvém vzduchu
Střídmost v alkoholu a absence kouření
Kvalitní prostředí, ve kterém žijeme
Určitě bychom přišli ještě na nějaké…

Sami vidíte, že faktorů ovlivňujících naše zdraví je mraky – počínaje genetikou, stresem, končíce smogem, který dýcháme,
kosmetikou, kterou používáme a tak dále. Je zajímavé, že spousta z nás si tyto faktory tolik nepřipouští, jako prožívá éčka a
glutamáty. Sami si schválně srovnejte vliv glutamátu vs. zanedbané preventivní prohlídky silného kuřáka u lékaře na zdraví
člověka.
Často se také setkávám s lidmi, kterým přehnaná potřeba pocitu kontroly nad svou váhou, jídelníčkem, tréninkovým
plánem a mírami přináší daleko více stresu než užitku pro zdraví. Nemluvě o tom, jak protivní tito lidé jsou svému okolí, což
následně vede i přetrhání sociálních vazeb s okolím.

Žádné AŽ, ale TEĎ
Dost možná se nacházíte v situaci, kdy máte pár kil nadváhu a jste
nespokojeni se svým vzhledem, trápí vás a nelíbíte se sami době. Pokud ano,
tak právě teď nastala ta doba, kdy na svém vzhledu a vztahu k sobě
pracovat.
Čekat na AŽ (zhubnu, budu mít na liposukci stehen…) je zbytečná
zahálka. Základ je naučit se mít rád teď hned – ve stavu takovém, v jakém se
nacházím. Ať už máte brady dvě, tři a nebo se neobujete bez lžíce do bot (té
dlouhé). Jakmile toto vnitřně provedete, psychika bude vašim hnacím
motorem, bez ní daleko nedojedete.
Takže, objednejte se ke kadeřnici, dojděte na masáž, zainvestujte
do kvalitní kosmetiky. Kupte si nové kalhoty už TEĎ – ne až PAK, až zhubnete
10 kg. Choďte upravení a dbejte na svůj vzhled – i to vám od začátku ve vaší
cestě za lepším, hubenějším já, moc pomůže.

Neberte se tak vážně
Vážně! Brát věc s nadhledem není od věci. Je strašně důležité a osvobozující si uvědomit, že mít pár
kilo navíc není žádná tragédie. Snad každý v nějaké své životní etapě přibere/zhubne. Je to zcela přirozené.
Zažertovat sem tam na adresu své pneumatiky není vůbec špatné – s veselou myslí jde všechno lépe od ruky.
Stres a sebe nenávist jsou největšími zabijáky hubnutí. Pakliže je ještě přikrmíte sebeobviňováním se z toho,
kam až jste byli schopni ručičku na váze dotáhnout, zašprajcnete se jistojistě jako hromádky neštěstí. Prosím
vás pěkně, požíváním většího množství jídla, které vede k nárůstu hmotnosti není trestným činem, nedělá
z vás neschopné osoby a není důvodem si o sobě myslet to nejhorší. Přejídání se v případě blahobytu, ve
kterém žijeme, je koneckonců přirozené a máme to v sobě naprogramované.
Takže. Mrkněte se do zrcadla, vyfoťte se a smiřte se s tím, že v tuto chvíli vás váš vzhled netěší.
Nicméně, jste to pořád vy, situace se tak má a tak ji tak i berte. Vždy s tím můžete něco udělat (a já věřím, že i
uděláte). S lehkou myslí, trochou humoru a dočasnou tolerancí ke své celulitidě to půjde daleko líp.
Když nejde o život, jde o …

Nebojte se být kritičtí ke svému okolí
Postavit si hlavu a umět kriticky zhodnotit současné trendy je také velmi užitečná
zbraň při cestě za hubnutím.

Přiznám se, že zrovna neoplývám láskou k fitness motivačním trenérům, kteří
vystavují světu na odiv svou muskulaturu a prostřednictvím motivačních videí na
youtube předávají svá „moudra“ dál do světa. Aniž by si, bohužel, uvědomili, jak
velký vliv (zejména na mladší generaci) mají a jak moc v divákovi vyvolávají pocit
důležitosti fyzického vzhledu, všelijakých výživových doplňků. Myšlenka vést
mladší generaci k pohybu se mi moc zamlouvá, ale chtělo by to trochu i té
přidané hodnoty, než je přehnaný důraz na sebestřednost a posedlost svým
vzhledem, které často upozaďují zdraví.
Proto, používejte svůj vlastní, selský rozum, ostatně, znáte se nejlépe. Přemýšlejte
kriticky o tom, co se kde píše – i zde.

Zdravý životní styl je drahý
Není, ale může být. Osobně si myslím, že chcete-li se stravovat zdravě, neznamená to nutně sahat
hluboko do svých peněženek. Jen to chce o celé věci přemýšlet, dopředu plánovat a hlavně si jídlo
připravovat sám/sama. To znamená, že na danou věc musíte vynaložit své úsilí, a to je právě ten
nejčastější zádrhel.
Pak je tu ale ještě vliv reklamy, sociálních sítí, díky kterým máme pocit, že musíme skoupit celý obchod se
zdravou výživou, hlavně pak nějaký super zdravý prášek z Himalájí, bez kterého žádný člověk žijící v našem
podnebném pásu nemůže přežít.
Rozmanitost je základ, pokud ale rozpočet nedovoluje, nekupujte mandle, sáhněte po zásobách domácích
vlašáků. Proč chia semínka, když máme naše lněná, stejně tak zdravá. Citrusy dovážené ze zahraničí nebo
česká paprika, přeborník v obsahu vitaminu C? A mohla bych pokračovat hodně dlouho. Máme skutečně
mnoho přehlížených kvalitních zdrojů potravy (jablka, hrušky, švestky, luštěniny, brambory, tuzemská
zelenina, kroupy, hrách, oves…), které bohatě vystačí na pokrytí základních živin v jídelníčku.

Sami tedy racionálně zvažte, na co máte. Pokud finanční stránka dovoluje, udělejte si radost javorovým
sirupem, zpestřete si den vaničkou kanadských borůvek či avokádem. Nic z toho ale není nutnost.

Konkrétní kroky, které vám pomohou k lepšímu hospodaření
-

-

-

Zařazujte do jídelníčku často luštěniny, můžete jimi kompenzovat například dny, kdy se náklady na jídlo pohybují výše (zejména
třeba díky hovězímu masu, lososu a pod). Vařená čočka s 2 vejci nevyjde na více jak 20 Kč.
Nakupujte sezónní ovoce/zeleninu. Pokud máte možnost, snažte se využít co nejvíce vlastních zdrojů – domácí je nejlepší.
V případě nadúrody zamrazujte (borůvky, jahody, maliny), sušte (jablka, švestky, meruňky), zavařujte (jablka, džemy, okurky),
nakládejte (zelí). V zimě se budete za své zásoby více jak vděční.
Zamrazujte přebytečné jídlo a schovejte jej na dny, kdy nebude čas vařit. Zamrazit můžete i pečivo, palačinky, v podstatě
cokoliv.
Sledujte akce v obchodech. Pro někoho vopruz, ostuda, pro mě koníček. Některé položky se vyplatí ve slevě kupovat
obzvláště – hlavně ty trvanlivé, jako je například mléko, konzervované potraviny (tuňák), kvalitní müsli, těstoviny, ořechy…)
Najděte si svého farmáře, od kterého budete pravidelně objednávat maso. Málokdo totiž ví, že takto koupené hovězí vyjde
někdy až na polovinu oproti cenám v supermarketech – nehledě na etickou stránku věci. Maso si naporcujte a zamrazte.
Krabičkujte, připravujte si svačiny. Hladový nájezd na nejbližší lahůdky či pekárnu pro svačinku končí nejčastěji tragicky jak pro
vaše peněženky, tak pro váš žaludek.
Pečte. Pokud jste na sladké, napečte si v neděli nějaký dezert, který budete moci konzumovat místo sladkých, předražených
tyčinek v průběhu celého týdne. Máte tak navíc zcela pod kontrolou obsah použitých ingrediencí (použitý tuk, množství cukru,
druh mouky…).
Pijte vodu a přestaňte utrácet za slazené nápoje, džusy, šťávy. Prokážete ohromnou službu jak svému rozpočtu, tak zdraví.
Nelpěte na značkách a hledejte méně známé, levnější a stejně tak kvalitní alternativy.
Stanovte si svůj týdenní rozpočet a snažte se jej nepřekračovat. Ušetřené peníze můžete investovat do kousků, které až tak
nutně nepotřebujete.

Slovo závěrem…
Že to není tak složité, viďte? Nehledejte v hubnutí vědu,
ale ani výmluvy. Bavte se tím procesem, pracujte na sobě.
A ač to zprvu jisté nepohodlí znamená, investice do sebe,
svého zdraví, je to nejlepší, co můžete udělat.

Moc vám na vaší cestě držím palce!

Ála

