
 

 

 



 
 
 

3 tipy na zdravé snídaně pro každého sportovce 

 

Snídaně je základ dne, říká se. A ne nadarmo. Ať už denně vstáváte v 5 ráno nebo v 11 dopoledne, 

měli byste každý svůj den začínat plnohodnotnou snídaní. A ne – jen káva s mlékem se nepočítá.  

Snídaně je obzvlášť důležitá, pokud aktivně sportujete, hlídáte si jídelníček nebo zkrátka chcete žít 

zdravě. V takovém případě by pro vás výživná snídaně měla tvořit základ dne. Máme pro vás  

3 recepty na snídaně tak dobré, že vás donutí vstát z postele o 15 minut dřív.  

 

Proč na snídani nezapomínat? 

Snídaně nastartuje váš organismus a dodá mu po ránu důležité živiny. Měla by tvořit 

20–25 % celkového denního příjmu. Vyvážená snídaně je potravou pro mozek i tělo, proto pokud 

se ráno odbýváte, můžete být unavení, bez nálady a sebemenší pohyb vám může dát pořádně 

zabrat. 

 

Co snídat? Tuky, sacharidy a bílkoviny ve správném poměru 

Základní skladbou našeho každodenního jídelníčku by měly být sacharidy (50–55 %), 

tuky (20–30 %) a bílkoviny (15–20 %) ve vyváženém poměru. Ze sacharidů a tuků získává tělo 

energii, naopak bílkoviny slouží ke stavební funkci, tvorbě svalů. Snídaně by proto měla obsahovat 

jak sacharidy (např. ovesné vločky), tak bílkoviny (např. řecký jogurt) i tuky (např. ořechy). 

 

Ideální nutriční hodnoty u snídaně? 

Denní kalorický příjem si musí každý sportovec nastavit individuálně s ohledem na své 

cíle (např. zhubnout, přibrat svalovou hmotu, udržet si váhu). Záleží na věku, pohlaví, tělesné 

konstituci a sportovním vyžití. Pokud hodně sportujete, můžete si dovolit přijímat více kalorií,  

aniž byste přibrali. Jen pro přehled. Z 1 g tuků získáte 38 kJ (kilojoulů), z 1 g sacharidů 17 kJ  

a z 1 g bílkovin rovněž 17 kJ.   
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7 tipů na zdravější snídani, která vás udrží v kondici 

Střídání stráží. Zkuste nahradit některé potraviny 

ve vašem jídelníčku a uvidíte, co to s vaším tělem 

udělá. Nezdravým tukům a náhražkám  

už odzvonilo.  

Obzvlášť pokud aktivně sportujete, je důležité 

konzumovat jen kvalitní potraviny.  

 

 

Bílé pečivo ⟶ celozrnné pečivo, ideálně kváskové 

Bílý cukr ⟶ třtinový cukr, med, datlový sirup 

Džusy ⟶ čerstvé ovoce nebo 100% ovocná šťáva bez přidaných látek 

Müsli ⟶ domácí granola bez cukru, ovesné či pohankové vločky 

Pšeničná mouka ⟶ špaldová, pohanková či celozrnná pšeničná mouka 

Slazené jogurty ⟶ bílý řecký jogurt (s obsahem tuku 5 %), polotučný tvaroh 

Tavené sýry, margaríny ⟶ domácí tvarohové pomazánky, máslo 

 

3 recepty na snídaně ideální pro sportovce 

⟶ Tvarohový koláč pro nabrání svalové hmoty 

⟶ Vaječná omeleta na energii před tréninkem 

⟶ Jáhlová kaše pro vytrvalostní sportovce 
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 1. Tvarohový koláč pro nabrání svalové hmoty 

Kousek koláče k snídani, to je ráj. A když je navíc 

plný tvarohu, vloček a borůvek, nemusíte trpět 

výčitkami, že den začínáte něčím sladkým.  

Koláč je vhodný pro všechny sportovce, kteří 

pracují na nabrání svalové hmoty. Polotučný 

tvaroh zajistí ideální přísun bílkovin.  

Počet osob: 4 porce | Doba přípravy: 90 minut 

 

 

Co budete potřebovat? 

500 g tvarohu, 180 g jablečného pyré, 125 g borůvek, 110 g ovesných vloček, 60 g medu,  

20 g másla, 1 vejce, 1 vanilkový pudink, 1 lžička jedlé sody, špetka soli, máslo na vymazání 

Jaký je postup? 

1.) Troubu si předehřejte na 180 stupňů. Dno i boky dortové formy (o průměru 16 cm a výšce  
8 cm) vymažte máslem a vyložte pečicím papírem. Poté si odvažte ovesné vločky a namelte je 

najemno. Přidejte k nim lžičku jedlé sody, špetku soli a promíchejte. Poté k vločkám přidejte jablečné 

pyré, rozpuštěné máslo a vše spojte dohromady. 

2.) Celou směs přendejte do dortové formy a lžičkou uhlaďte tak, aby vznikly zhruba 1cm okraje. 

Korpus pečte v předehřáté troubě 10 minut na 180 stupňů a mezitím si připravte náplň.  

3.) V míse smíchejte polotučný tvaroh s medem, vejcem a vanilkovým pudinkem. Dobře promíchejte 

a takto připravenou směs nalijte po 10 minutách pečení na korpus.  

4.) Uhlaďte a posypejte koláč rovnoměrně borůvkami. Pečte 70–80 minut na spodní i horní ohřev. 

Průběžně kontrolujte a pokud by vrchní část koláče příliš hnědla, zakryjte ji pečicím papírem.  

5.) Po upečení nechte 20 minut vychladnout na roštu a můžete krájet. Díky škrobu je koláč 

dostatečně pevný.  
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Tvarohový koláč s borůvkami – výživové hodnoty 

Nutriční hodnoty na 1 porci: 

1 porce: 361 kcal / 1513 kJ  
Celý koláč: 1446 kcal / 6053 kJ 

● Bílkoviny: 18 g 

● Sacharidy: 44 g 

● Tuky: 12 g 

● Vláknina: 4 g 

 

Hlavní přísadou koláče je tvaroh, který je skvělým zdrojem bílkovin.  

Ve 100 g má 10 g bílkovin a jen 86 kcal / 362 kJ.  

Do jídelníčku by ho měli zařadit všichni sportovci, kteří se snaží nabrat svalovou hmotu.  

Jablečné pyré, borůvky a ovesné vločky zase koláči dodávají vlákninu, která napomáhá správnému 

trávení.  

Borůvky navíc obsahují antioxidanty i pořádnou dávku vitaminu C.  

Tip navíc: 

Než přidáte do tvarohu vejce, koláč ochutnejte.  

Pokud se vám bude zdát málo sladký, přidejte ještě lžíci medu.  
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 2. Vaječná omeleta na energii před tréninkem  

 

Vaječná omeleta je nutričně vyvážená bomba, 

kterou vykouzlíte během pár minut.  

Obsahuje ideální poměr tuků, bílkovin  
a sacharidů, takže si ji bez obav mohou dopřát 

cyklisté, běžci i siloví sportovci. Zkrátka všichni, 

kteří jedou takzvaně na výkon. Omeletu si dejte  

2 až 3 hodiny před tréninkem. 

Počet osob: 1 porce | Doba přípravy: 10 minut 

 

Co budete potřebovat? 

2 vejce, 50 g žampionů (3 žampiony), 30 g sýru feta (1 lžíce), 20 g baby špenátu (menší hrst),  

1 lžička olivového oleje, provensálské koření, sůl, mletý pepř, 40 g kváskového chleba (1 plátek) 

Jaký je postup? 

1.) Obě vejce rozklepněte do misky, přidejte špetku soli a pepře a vidličkou rozmíchejte. 

2.) Žampiony i baby špenát opláchněte. Žampiony nakrájejte na co nejtenčí plátky. 

3.) Na lžičce olivového oleje v pánvi krátce orestujte plátky žampionů. Poté přidejte baby špenát, 

osolte, opepřete a dochuťte bylinkami.  

4.) S pánví mírně zatřeste, aby se žampiony dostaly na celou délku pánve. Poté do pánve nalijte 

rozmíchaná vejce.  

5.) Pánví zakružte, dokud vejce rovnoměrně nepokryjí celou pánev. Můžete jim trošku pomoct 

vařečkou a některé části omelety nadlehčit.  

6.) Na mírném plameni nechte vejce zatáhnout a až budou hotová, přidejte rozdrobenou fetu. 

Nakonec omeletu přeložte napůl. Podávejte s kváskovým chlebem. 
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Vaječná omeleta se špenátem – výživové hodnoty 

Nutriční hodnoty na 1 porci: 

1 porce: 380 kcal / 1589 kJ  

● Bílkoviny: 22 g 

● Sacharidy: 18 g 

● Tuky: 24 g 

● Vláknina: 3 g 

 

 

Jak název napovídá, hlavní přísadou omelety jsou vejce, která jsou skvělým zdrojem bílkovin  

a tuků zároveň.  

Střední vejce má obvykle hmotnost 55–65 gramů a průměrně 91 kcal / 381 kJ.  

Žloutek vejce z volného chovu obsahuje také vitamin D, který potřebujeme doplňovat hlavně v zimě.  

Tip navíc: 

Recept můžete různě obměňovat.  

Vyzkoušejte do omelety přidat vysokoprocentní šunku, mozzarellu, jarní cibulku, nakrájenou cuketu, 

brokolici nebo třeba avokádo.  

Omeletu můžete také připravit na základu z nadrobno nakrájené cibulky. 
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 3. Jáhlová kaše pro vytrvalostní sportovce 

Kaše k snídani je klasika.  

V zimě zahřeje, dodá vám všechny potřebné látky 

a spolehlivě zasytí na dlouhé hodiny. Je proto 

ideální pro všechny vytrvalostní sportovce.  

Ozdobit ji můžete prakticky jakýmkoliv ovocem. 

Kaše si rozumí s banánem, pomerančem, kiwi, 

lesním ovocem, jahodami, ale i se sušeným 

ovocem.  

Počet osob: 1 porce | Doba přípravy: 5 minut 

 

 

Co budete potřebovat? 

40 g instantních jáhlových vloček (3 lžíce), 40 g lesního ovoce (menší hrst), 10 g mandlového másla 

(1 lžička), 10 g loupaných mandlí (1 lžíce), 1 lžička mletého kokosu, 1 lžička medu, špetka skořice  

a kakaa 

Jaký je postup? 

1.) Jáhlové vločky v misce zalijte horkou vodou, aby byly potopené. Promíchejte, zaklopte talířkem 

nebo pokličkou a nechte 3 minuty nabobtnat. 

2.) Poté do kaše přidejte mandlové máslo, lžičku medu, špetku skořice nebo kakaa a dobře kaši 

promíchejte. 

3.) Posypejte kaši lžičkou mletého kokosu a přidejte loupané mandle. 

4.) Nakonec kaši ozdobte lesním ovocem. Můžete použít maliny, borůvky, ostružiny, rybíz či jahody. 

Kaši podávejte ihned, dokud je teplá.  
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Jáhlová kaše s lesním ovocem – výživové hodnoty 

Nutriční hodnoty na 1 porci: 

1 porce: 332 kcal / 1389 kJ  

● Bílkoviny: 10 g 

● Sacharidy: 38 g 

● Tuky: 15 g 

● Vláknina: 5 g 

 

 

Hlavní přísadou kaše jsou jáhly, zapomenutý poklad staročeské kuchyně, který vzniká loupáním 
prosa. Možná jáhly znáte z jáhelníku, což je moučník s ovocem a medem.  

Jáhly jsou vyváženým zdrojem sacharidů – na 100 g mají až 73 g sacharidů a obsahují  

362 kcal / 1516 kJ.  

Kromě sacharidů jsou jáhly cenným zdrojem vitaminů, vlákniny a minerálů.  

Pokud jste jáhly dosud nejedli, měli byste začít.  

V instantní podobě je navíc stačí zalít jen horkou tekutinou.  

Ideální pro sportovce, kteří ráno nestíhají.  

Tip navíc: 

Ořechy jsou vynikajícím zdrojem zdravých tuků. Mandle můžete nahradit za jiné ořechy, stejně jako 

ořechové máslo.  

Vhodné jsou lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu i pekany. 
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Napsala Anna Jančevová pro www.rogelli.cz | #proradostzpohybu 

Šíření obsahu jen s povolením.  

Zdroje: 

● Články Martiny Majorošové o výživě: https://www.rogelli.cz/autor/martina/ 

● Nutriční obsah potravin: https://www.kaloricketabulky.cz 

● Ikony: https://www.flaticon.com 

● Recepty a fotky: Anna Jančevová 
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