
Tyto recepty slouží jako obecná doporučení. O individuálních zvláštnostech ve stravě  
se prosím informujte u svého ošetřujícího lékaře či nutričního specialisty. 

Nutriční hodnoty uváděné v jednotlivých databázích potravin se mohou lišit,  
proto jsou uvedené nutriční hodnoty spíše orientační. 

Cílem vytvoření tohoto edukačního materiálu je však vysvětlení  
základních principů dietních opatření u hemodialyzovaných pacientů.

Určeno pro laickou veřejnost
Datum přípravy materiálu: prosinec 2016

S
A

C
S

.S
EC

.1
6.

12
.1

32
7

Recepty 
pro dialyzované pacienty

Bližší informace obdržíte na adrese: sanofi-aventis, s.r.o.,  
Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 233 086 222, www.sanofi.cz

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci  
s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha.

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Vepřová kýta hamburská
Ingredience (1 porce)

P  90 g vepřového masa (kýta)
P  30 g kořenové zeleniny
P  5 g stolního oleje
P  10 g cibule
P  20 g hladké mouky

P  40 ml mléka
P  10 ml smetany
P  30 g šunky
P  20 g sterilované okurky
P  5 g hořčice

P  3 g cukru
P  5 g másla
P  ocet
P  divoké koření 

Postup

1)  Omyjeme a očistíme vepřovou 
kýtu a protkneme poloviční 
dávkou šunky a sterilované okurky. 
Očištěnou kořenovou zeleninu 
a cibuli si nakrájíme na kostičky. 
Rozehřejeme si v hrnci olej, přidáme 
kořenovou zeleninu a cibuli – 
následně podusíme.

2)  Do tohoto základu přidáme osolené 
maso, které okořeníme divokým 
kořením. Maso polijeme malým 
množstvím octa, mírně zalijeme 

vodou. Poté hrnec přikryjeme 
pokličkou a maso necháme dusit. 
Během dušení maso kontrolujeme, 
obracíme a podle potřeby doléváme 
teplou vodou.

3)  Měkké maso vyjmeme. Šťávu 
zahustíme hladkou moukou. 
Následně rozředíme vodou, 
dochutíme hořčicí, cukrem. Za 
občasného míchání omáčku 
vaříme. Během vaření do omáčky 
vlijeme mléko a na závěr dochutíme 

smetanou. Dobře provařenou 
omáčku procedíme přes cedník 
a znovu velmi krátce provaříme.

4)  Jelikož nám zbyla polovina šunky 
a sterilované okurky, nakrájíme je 
na kostičky a orestujeme na másle.

5)  Hamburskou kýtu je vhodné 
podávat s houskovým knedlíkem. 
Při podávání povrch posypeme 
šunkou a okurkou.

Nutriční  
hodnoty  
1 porce

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

1 918 kJ 25,9 g 28,8 g 23,6 g 475 mg 111 mg 313 mg 385 mg

Nutriční  
hodnoty pro  

4 ks knedlíků*

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

1 715 kJ 13,4 g 2,4 g 83 g 322 mg 71 mg 148 mg 248 mg

1

Kynutý knedlík s houskou

P  400 g hrubé mouky
P  50 g housky
P  10 g cukru krupice
P  1 vejce
P  200 ml vlažného mléka
P  8 g droždí
P  špetka soli 

 1)  Z mléka, droždí a špetky cukru si 
připravíme kvásek. Když kvásek 
vykyne, vylijeme ho do promíchané 
směsi mouky a soli. Nakonec 
zapracujeme rozšlehané vejce a na 
drobné kousky pokrájenou housku.

2)  Vypracujeme vláčné těsto, které 
necháme 45 minut kynout na 
teplém místě. Těsto rozdělíme  
 

na dva stejné díly a vytvarujeme 
do šišek a ještě 10 minut necháme 
kynout. Následně vložíme do 
vroucí osolené vody a vaříme 
přibližně 15 minut. Knedlík dle 
potřeby otáčíme.

  Po vyjmutí knedlík propícháme pro 
snadný odchod páry, naporcujeme 
pomocí nitě.

* 90 g hrubé mouky, 30 ml vlažného mléka, 20 g housky, 1/5 vejce, 4 g droždí, 2,5 g cukru krupice)

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.

Recepty
Pro dialyzované pacienty 
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Recepty
Pro dialyzované pacienty 

1

Rizoto s masem a zeleninou
Ingredience (1 porce)

P  90 g rýže
P 90 g vepřového masa

P 10 g oleje
P 20 g cibule

P 30 g mrkve
P 30 g hrášku 

Nutriční  
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

3 057 kJ 21,9 g 34,9 g 80 g 654 mg 77 mg 360 mg 102 mg

Postup

1)  Na oleji nejprve necháme zpěnit na 
jemno nakrájenou cibuli, přidáme 
na malé kostky nakrájené maso 
a opečeme. Necháme chvíli dusit. 

2)  K masu přidáme uvařenou rýži, na 
kostky nakrájenou mrkev a hrášek. 
Zalijeme potřebným množstvím 
vody, osolíme a necháme dusit.

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Smažené rybí filé  
s bramborem

Ingredience (1 porce)

P  150 g rybího filé
P  ocet
P  10 g hladké mouky

P  1/2 vejce
P  10 g strouhanky
P  15 g oleje

P  250 g vařených brambor 

Postup

1)  Filé pokapeme octem, velmi 
málo osolíme, obalíme 
v mouce, rozšlehaných vejcích 
a strouhance. 

2)  V rozehřátém tuku usmažíme po 
obou stranách. 

3)  Brambory před uvařením 
nakrájíme na menší kousky 
a necháme louhovat ve vodě. Pak 
vodu slijeme a vaříme v nové. Tím 
snížíme obsah draslíku téměř 
o polovinu. 

4)  Pro zvýšení energetické 
a biologické hodnoty pokrmu 
můžeme podávat s okurkovým 
salátem.

Nutriční  
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

2 384 kJ 34,6 g 17,8 g 68,4 g 1 725 mg 70 mg 406 mg 647 mg

2

Mohu konzumovat ryby, když jsem dialyzovaný?
Zařazujte je do jídelníčku 3× týdně kvůli obsahu bílkovin, dobrému složení mastných kyselin, snadné stravitelnosti a rychlé přípravě.

Důležitý je však správný výběr. Vhodné je do vašeho jídelníčku zařazovat: rybí filé, tresku, lososa, tuňáka čerstvého  
a konzervovaného, makrelu, rybí filety.
• Méně vhodné jsou krevety, mušle, humr, garnáty, chobotnice.
• Nevhodné – ryby s jedlými, křehkými kostmi – sleď, jikry, rybí paštiky, ančovičky.

Příklad

• Tuňák v oleji: 25,5 g bílkovin, 294 mg fosforu.
• Olejovky: 14,9 g bílkovin, 430 mg fosforu. 

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vhodné svačinky
Chléb s tuňákovou pomazánkou. Okurka.
120 g kmínového chleba, 30 g tuňáka ve vlastní šťávě, 20 g cibulky, 20 g másla, 70 g okurky
Energie 2 042 kJ | Bílkoviny 17,9 g | Tuky 20,8 g | Sacharidy 58 g | Draslík 462 mg | Vápník 67 mg | Fosfor 245 mg | Sodík 666 mg

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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2

Vánoční domácí perník
Ingredience (1 porce)

Postup

1)  Do mísy prosejeme mouku s bio 
kypřicím práškem a kakaem, 
přidáme cukr, zavařeninu, 
naředěnou šlehačku, olej 
a promícháme. 

2)  Zvláště při zvýšené hladině 
fosforu by dialyzovaný pacient 
měl mléko zařazovat s omezením 
na 50 ml. Proto je vhodnější do 

perníku použít ředěnou smetanu 
v poměru 50 ml smetany + 150 ml 
vody. 

3)  Bio kypřicí prášek do pečiva 
neobsahuje fosfáty. Kromě 
prodejen zdravé výživy je 
k dispozici v prodejnách DM 
drogerie a je cenově dostupný. 

4)  Připravené těsto následně 
vylijeme do předem vymazaného 
a moukou vysypaného hlubšího 
plechu. Pečeme asi 45 minut 
v mírně vyhřáté troubě. 

5)  Pro zvýšení energetické hodnoty 
můžeme perník podávat například 
s kompotovanými hruškami bez 
šťávy.

Nutriční  
hodnoty  
1 porce

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

1 499 kJ 4,3 g 12,2 g 56,8 g 106,6 mg 16,4 mg 52 mg 4 mg

Tipy na snížení množství fosforu
•  Mléko jako nápoj omezím na 50 ml. Do sladkých pokrmů a moučníků použiji ředěnou smetanu v poměru 50 ml smetany + 150 ml vody.
•  Potraviny s vyšším obsahem fosforu budu nosit na dialýzu (např. čokoládu, oříšky).
•  Místo obyčejného kypřicího prášku užívejte Bio kypřicí prášek bez fosfátů. 

P  400 g polohrubé mouky
P  200 g krupicového cukru
P  50 ml šlehačky

P  100 ml stolního oleje
P  ½ sáčku bio kypřicího prášku bez 

fosfátů

P  100 g rybízové zavařeniny
P  1 lžíce kakaa 

Vhodné svačinky
Salát se sýrem brie (camembert), šunkou a hruškou. Opečený toust.
50 g 60% camembertu, 60 g kuřecí šunky, 1 hruška, 1 lž. olivového oleje, 90 g ledového salátu, 3 ks světlého toustu, 20 g másla
Energie 2 779 kJ | Bílkoviny 28,2 g | Tuky 34,2 g | Sacharidy 65,5 g | Draslík 659 mg | Vápník 298 mg | Fosfor 300 mg | Sodík 1 070 mg

Obložená bageta.
1 vařené vejce, 20 g másla, 50 g šunkového salámu, 50 g tofu, 30 g salátové okurky, 1 cherry rajče
Energie 2 460 kJ | Bílkoviny 23,7 g | Tuky 28,7 g | Sacharidy 66,3 g | Draslík 302 mg | Vápník 49 mg | Fosfor 202 mg | Sodík 184 mg

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Ingredience (1 porce)

P  100 g vepřového masa
P 10 g stolního oleje
P 10 g hladké mouky

P 10 g šunky
P 10 g mražené mrkve
P 20 ml smetany

P 180 g vařených těstovin
P pepř, sůl, sladká paprika 

Postup

1)  Vepřové maso očistíme 
a nakrájíme na kostky nebo 
nudličky. 

2)  V hrnci orestujeme šunku, 
přidáme nakrájené maso, opatrně 
osolíme, opepříme a restujeme. 

3)  Vše zaprášíme moukou a přidáme 
smetanu s vodou. Zamícháme 
a přidáme mraženou mrkev. 

4)  Vaříme zakryté asi 25 minut, než 
maso změkne.

Nutriční  
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

2 954 kJ 24,2 g 43,0 g 54,2 g 490 mg 48 mg 270 mg 186 mg

3

Vepřové po španělsku,  
těstoviny

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Tipy na vhodnou snídani
Chléb s Florou a šunkou
120 g chleba, 20 g rostlinného tuku Flora, 50 g dušené šunky
Energie 2 470 kJ | Bílkoviny 22,2 g | Tuky 29,3 g | Sacharidy 62,3 g | Draslík 290 mg | Vápník 34 mg | Fosfor 243 mg | Sodík 1 373 mg

Dalamánek s bylinkovým máslem a sýrem
2 dalamánky, 20 g másla, petrželka, pažitka, 60 g cottage
Energie 2 073 kJ | Bílkoviny 16,3 g | Tuky 20,6 g | Sacharidy 65,0 g | Draslík 287 mg | Vápník 96 mg | Fosfor 214 mg | Sodík 743 mg

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Pečené kuře, 
vařené brambory, jablečný kompot bez šťávy

Ingredience (1 porce)

P  150 g kuřecího masa
P 5 g másla

P 5 g hladké mouky
P  250 g vařených louhovaných  

brambor

P  150 g jablečného kompotu  
bez šťávy

P sůl 

Postup

1)  Omyté a očištěné kuře osolíme 
a upečeme v troubě. 

2)  Šťávu zahustíme moukou 
a provaříme s máslem. 

3)  K pečenému kuřeti je vhodné 
podávat vařené brambory. 

Brambory oloupeme, nakrájíme na 
malé kousky a vložíme do hrnce 
s vodou. 

4)  Pro snížení draslíku je vhodné 
nechat brambory louhovat ve 
vodě nejlépe přes noc. Významné  
 

snížení draslíku je však i při  
dvouhodinovém máčení. 

5)  Před samotným vařením brambor 
je nutné vodu slít a následně vařit 
brambory v nové vodě.

Nutriční  
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

2 423 kJ 37,2 g 13,9 g 78,7 g 1 624 mg 67 mg 458 mg 931 mg

3
Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Tipy na vhodnou snídani
Tousty plněné sýrem tofu s rajčetem a paprikou
4 ks toustového chleba světlého, 15 g másla, 70 g tofu, pažitka, 2 cherry rajčata, ½ bílé papriky
Energie 2 324 kJ | Bílkoviny 18,9 g | Tuky 22,2 g | Sacharidy 66,2 g | Draslík 460 mg | Vápník 122 mg | Fosfor 198 mg | Sodík 848 mg

Vánočka, máslo, džem, tvarohová pěna s jahodami
80 g vánočky, 20 g másla, 20 g džemu, 80 g tvarohu, 10 g cukru, 50 g jahod
Energie 2 645 kJ | Bílkoviny 20,4 g | Tuky 34,3 g | Sacharidy 76,9 g | Draslík 452 mg | Vápník 139 mg | Fosfor 139 mg | Sodík 50 mg

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Krůtí prsa s ananasem
Ingredience (1 porce)

Krůtí prsa s ananasem 
P  150 g krůtích prsou
P 20 g stolního oleje

P 10 g hladké mouky
P  30 g kompotovaného ananasu  

bez šťávy

Vařená rýže 
P 60 g loupané rýže
P 5 g stolního oleje

Postup

1)  Krůtí prsa lehce naklepeme, 
osolíme, poprášíme moukou a na 
oleji krátce orestujeme. 

2)  Opečené porce masa vložíme 
na alobal, poklademe ananasem. 
Pečeme v horké troubě asi  
30 minut. 

Vařenou rýži připravíme následujícím 
způsobem:  

1)  Přebranou rýži propláchneme 
studenou vodou, pak několikrát 
horkou vodou, vsypeme do většího 
množství vařící osolené vody, 
přidáme 5 g stolního oleje (aby 

se rýže neslepila), zamícháme 
a přivedeme k varu. 

2)  Vaříme zvolna při nižší teplotě, 
až změkne (asi 15 minut). Rýži 
přecedíme přes hustý cedník 
a necháme okapat.

Nutriční  
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

2 790 kJ 39,3 g 28,5 g 61,9 g 550 mg 65 mg 389 mg 97 mg

4

Mohu zařazovat ovoce a zeleninu, když jsem dialyzovaný?
Přesné množství ovoce a zeleniny lze určit na základě výsledků laboratorních testů, ale určitá obecná doporučení platí:
1. Ovoce: Každý den sníst jednu porci čerstvého ovoce - nejlépe v dopoledních hodinách. Další porce by měla být uvařená nebo 
technologicky zpracovaná.
2. Zelenina a saláty: Porce zeleniny nebo salátu by měla být součástí oběda a večeře. 

Na přípravu omáček a zeleninových jídel používejte zeleninu sterilovanou, mraženou nebo konzervovanou. Šťávu vždy vylijte. 
Pro přípravu salátu vybírejte zeleninu s nízkým obsahem draslíku, a to do 230 mg K/100 g, např. ledový salát, čekanka, hlávkový 
salát, čínské zelí, okurky, sterilované okurky, zelené okurky, sterilovaný hrášek.

Z pohledu obsahu nutričních hodnot, zejména draslíku, není nutné porce vážit, lze je jednoduše odhadnout v ruce.

OVOCE ZELENINA*
1 jablko Dvě hrsti nasekaného hlávkového salátu

1 hruška Dvě hrsti nasekaného ledového salátu

Hrst malin Dvě hrsti nasekané čekanky

Hrst jahod Dvě hrsti nasekaného pekingského zelí

A navíc si doplníte vlákninu.
* Uvedené druhy zeleniny obsahují velmi malé množství draslíku na rozdíl od ovoce. A navíc si doplníte vlákninu.

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Králík na kmíně,  
chléb, sterilovaná okurka 

Ingredience (1 porce)

P  150 g masa z králíka
P 10 g stolního oleje 
P 5 g Maizeny

P 80 g konzumního chleba
P 1 sterilovaná okurka
P drcený kmín

P sůl

Postup

1)  Porci králíka posypeme drceným 
kmínem, opečeme na oleji, 
podlijeme vodou, osolíme 
a dusíme do měkka.

2)  Šťávu zahustíme zálivkou 
z Maizeny a troškou studené 
vody.

Nutriční  
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

2 185 kJ 36,7 g 24,6 g 43,2 g 719 mg 49 mg 427 mg 860 mg

4

Nápady pro snížení hladiny draslíku:
• Brokolici, květák, mrkev, zelené fazolky vařte ve velkém množství vody, kterou dále nepoužívejte.
• Během vaření nepřidávejte sůl.
•  Ze sterilovaného, konzervovaného a rozmraženého ovoce a zeleniny vždy vylijte šťávu, kterou dál nepoužívejte na další přípravu 

a ani jako šťávu na pití.
• Zeleninu nepřipravujte v páře, na grilu ani v troubě – při těchto úpravách v ní zůstává nejvíce draslíku.
• Zeleninové saláty doplňte o pár kapek rostlinného oleje. 

Omezte především ovoce a zeleninu s vysokým obsahem draslíku:
Ovoce s vysokou hladinou draslíku: banán, meloun cukrový, reveň, meruňky, avokádo, všechno sušené ovoce.
Zelenina s vysokou hladinou draslíku: bambusové výhonky, artyčoky, brokolice, celer, cibulka šalotka, černý kořen, červená 
řepa, hrášek zelený, kapusta růžičková, pastinák, petržel kořen, polní salát, rajčata, sušená zelenina, zeleninové protlaky.

POZOR!
Velké množství draslíku mají brambory: 
Proto brambory vždy oloupejte i při přípravě salátů, bramborových těst, knedlíků atd. Dále 
brambory pokrájejte na menší kousky a necháte namočené aspoň 2 hodiny. Z brambor vodu 
vylijte a vařte je v nové vodě. Uvařenou vodu z brambor vždy slévejte.

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Pikantní kuřecí barbecue
Ingredience (1 porce)

P ½ šálku nakrájeného celeru 
P ½ šálku nakrájené cibule
P ¼ šálku nakrájené zelené papriky
P ½ lžičky chilli koření
P 1/8 čajové lžičky pepře 

P 1 lžička pálivé paprikové omáčky
P 1 lžíce worcestrové omáčky
P  špetka kajenského pepře - podle 

chuti (nemusí být)
P  1 lžíce oleje na vaření (rostlinný 

olej)

P ¼ šálku hnědého cukru
P  4 šálky vařeného kuřecího masa 

nakrájeného na kostky
P  1/3 šálku kečupu s nízkým obsa-

hem sodíku
P 8 housek 

Postup

1)  Ve velké pánvi na oleji 
osmahneme celer, cibuli a papriku 
do měkka, 3 až 4 minuty. 

2)  Přidáme hnědý cukr, kečup, 
koření a necháme povařit. 

3)  Snížíme teplotu, dusíme odkryté 
po dobu cca 3 minut. 

4)  Přidáme kuřecí maso a dusíme 
dalších 10 minut. 

5)  Podáváme na rozkrojených 
houskách.

Nutriční  
hodnoty  
1 porce

Energie Bílkoviny Tuky Draslík Fosfor Sodík

1 331 kJ 34,0 g 10,0 g 392 mg 248 mg 318 mg

Pitný režim u hemodialyzovaného pacienta
•  Tekutiny jsou součástí každého jídelníčku. Dialyzovaný pacient však musí přijímat tekutiny jen do určitého množství, které mu 

sdělí jeho lékař na dialýze.
•  Příjem tekutin by měl být pravidelně monitorován.
•  Nárůst hmotnosti mezi dialýzami by měl být od 500 ml do 1000 ml/den, což odpovídá zvýšení suché hmotnosti o 4–4,5 %.
•  Suchá hmotnost je hmotnost pacienta ve chvíli, kdy je optimálně hydratován.

5

Optimální mezidialyzační přírůstky
Příklad:
• Pacient močí 500 ml a jeho denní příjem by neměl přesáhnout 1000 ml.
• Do tohoto množství jsou zahrnuty nejen tekutiny v tekutém stavu, ale i polévky, omáčky, zmrzliny, ovoce a zelenina.

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

©2012 sanofi-aventis U.S. LLC, A SANOFI COMPANY. All rights reserved. HV310F 02/12
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Krůtí smažená rýže (3 porce)
Ingredience (3 porce)

P  3 šálky rýže
P  ¼ lžičky pepře
P  2 lžíce řepkového oleje
P  2 rozšlehaná vejce

P  2 šálky nasekaného krůtího masa
P  ½ šálku nakrájeného čínského zelí
P  1½ šálku nakrájené jarní cibulky 

nebo cibule

P  2 lžíce sójové omáčky se sníže-
ným obsahem sodíku

P  ½ lžičky soli

Postup

1)  Rýži uvaříme podle pokynů na 
obalu a odložíme na noc do 
chladničky. 

2)  Následující den rozehřejeme 
olej v hluboké pánvi na středním 
plamenu. Přidáme rýži, mícháme, 

dokud rýže mírně nezhnědne. 
K rýži přidáme krůtí maso, 
nakrájenou cibulku, sůl a pepř.  
Za stálého míchání vaříme  
po dobu 1 minuty.

3)  Uprostřed směsi uděláme důlek, 
do kterého vlijeme rozšlehaná 
vejce. Vejce mícháme, dokud 
nezačnou tuhnout, a následně je 
vmícháme do celé rýžové směsi. 
Přidáme čínské zelí, sójovou 
omáčku a podáváme.

Nutriční  
hodnoty 
1 porce

Energie Bílkoviny Tuky Draslík Fosfor Sodík

2 144 kJ 38,0 g 11,0 g 577 mg 371 mg 867 mg

Tipy na omezení příjmu tekutin
•  Nápoje popíjejte brčkem – usrkávejte.
•  Omezte pobyt v suchém/přetopeném prostředí a dle fyzických možností si dopřávejte pobyt na čerstvém vzduchu.
•  Tekutiny (ovocné čaje, ochucené tekutiny) zmrazte v ledové kostky, které pak můžete cucat. Omezíte pocit žízně.
•  Vyměňte velikost nádobí – 250ml hrnek za menší 150ml hrnky, skleničky na 300 ml tekutin a půllitry za 150ml skleničky.
•  Talíř na polévku nahraďte malou miskou nebo hrnkem.
•  Omezte příjem soli, nedosolujte, vyhýbejte se konzumaci potravin se skrytou solí – chipsy, slané sýry, uzeniny, uzené sýry, 

ochucovadla, sójové omáčky, konzervované potraviny, restaurační jídla, rychlé občerstvení atd.
•  Omezte příjem velmi sladkých nápojů, pikantních jídel, alkoholu, kávy.
•  Zařaďte do jídelníčku bonbony, žvýkačky, kyselé potraviny – kyselou okurku, citron, jablko.
•  Častěji si vyplachujte ústa vodou nebo dezinfekčním přípravkem.
•  Dejte si pozor na potraviny, které do sebe při tepelné úpravě vsáknou vodu.
•  Omezte stresové situace a raději se poraďte s odborníky. 
•  Zařaďte autogenní trénink.
•  Zvyšte tvorbu a vylučování slin pomocí léků, past, gelů, sprejů.

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

©2012 sanofi-aventis U.S. LLC, A SANOFI COMPANY. All rights reserved. HV310F 02/12
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Dušené fazolové lusky,   
bílé pečivo, bílkovinná sedlina

Ingredience (1 porce)

P  200 g fazolových lusků
P 50 g cibule
P  100 g bílého smetanového  

jogurtu
P  10 g stolního oleje

P ocet
P 30 g anglické slaniny
P 2 vaječné bílky
P  80 g bílého pečiva (např. rohlík)
P pažitka

P sůl
P pepř na dochucení 

Postup

1)  Fazolové lusky očistíme. Větší 
lusky překrájíme na menší kousky, 
menší necháme v celku. 

2)  Cibuli oloupeme a nakrájíme 
nadrobno. V kastrolu rozpustíme 
rostlinný olej a osmahneme na 
něm cibuli. 

3)  Přidáme anglickou slaninu a fazolky.  
Zalijeme je vodou, osolíme, 
opepříme a krátce povaříme. Když 
fazolky změknou, přilijeme do 
kastrolu bílý smetanový jogurt. 

4)  Bílkovinnou sedlinu připravíme 
následujícím způsobem: 
Rozšleháme bílky, které osolíme 

a opepříme. Do bílků přidáme 
pažitku. Směs nalijeme do 
uzavíratelného sáčku, ze sáčku 
vymačkáme vzduch a vložíme ho 
do vařící vody na 10 minut. 

5)  Bílkovinnou sedlinu podáváme 
jako přílohu k dušeným  
fazolkám.

Nutriční  
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

2 926 kJ 27,3 g 35,6 g 71,1 g 1 020 mg 386 mg 348 mg 899 mg

6
Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Piškotová bublanina 
s ananasem 

Ingredience (1 porce)

P  3 vejce
P  100 g cukru
P  100 g hladké mouky

P  300 g ananasového kompotu  
bez šťávy

P  20 g cukru moučka na posypání

P  20 g mouky na formu 

Postup

1)  Piškotové těsto připravíme tak, že 
do ušlehaných žloutků s cukrem 
zamícháme mouku se sněhem. 

2)  Ve vymazané formě poklademe 
okapaný ananasový kompot, na 
který nalijeme připravené těsto. 

3)  Zvolna upečeme.

Nutriční 
hodnoty 
1 porce

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

654 kJ 3,3 g 3,8 g 27,2 g 65 mg 14 mg 49 mg 21 mg

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

15 tipů na snížení hladiny fosforu v krvi
•  Budu znát svoji hladinu fosforu.

•  Budu pravidelně chodit na dialýzu.

•  Nebudu používat ochucovadla zakoupená v potravinách - Masox, Vegetu, grilovací koření, kořenicí směsi, pikantní omáčky - obsahují  
až 500 mg fosforu.

•  Vynechám z jídelníčku instantní potraviny, jíšky, polévky, polotovary (sekaná, karbanátky).

•  Budu kupovat jenom vitaminy, které mi doporučí lékař.

•  Budu se zajímat o složení potravin.

•  Nebudu kupovat lahůdkové pomazánky, pěny - používají se do nich tavené sýry a ochucovadla.

•  V jídelníčku bude převaha čerstvých sýrů (žervé, cottage, tvaroh, lučina).

•  Budu vybírat jen kvalitní uzeniny s vyšším obsahem masa a menším množstvím soli.

•  Z ryb budu vybírat jen ty, které nemají jedlé kosti, např. tuňáka ve vlastní šťávě, filé, krabí tyčinky, zavináč. 

•  Mléko jako nápoj omezím na 50 ml. Do sladkých pokrmů a moučníků použiji ředěnou smetanu v poměru 50 ml smetany + 150 ml vody.

•  Potraviny s vyšším obsahem fosforu budu nosit na dialýzu (např. čokoládu).

•  Luštěniny (hrách, fazole, čočka, cizrna, sója) do jídelníčku nezařadím nebo jen po dohodě s lékařem či nutriční terapeutkou. Vhodnou 
alternativou jsou zelené fazolové lusky.

•  Místo celozrnného pečiva použiji běžné pečivo (rohlíky, veky, bagety, žemle, chléb pšenično-žitný, pšeničný, toastový atd.), sladké pečivo 
(koláče, bábovky, vánočky, mazance, buchty, záviny, cukrářské výrobky, koblihy, pěnové pečivo, cukroví atd.).

•  Čokoláda, čokoládové cukrovinky a čokoládové náplně se pro vysoký obsah fosforu nedoporučují. Místo těchto čokoládových pochoutek 
zařadím dražé, želatinové bonbony, nebo „cucavé“ kyselé bonbony. 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Nutriční 
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

3 490 kJ 34,1 g 45,0 g 73,3 g 347 mg 63 mg 396 mg 968 mg

POZOR:
Pokud vám lékař určil přísné omezení tekutin, nezapomeňte započítat množství šťávy do svého celodenního příjmu.

Jaké potraviny obsahují nejvíce sodíku?
• Kuchyňská sůl! POZOR TAKÉ NA SKRYTÝ OBSAH SOLI V POTRAVINÁCH!
• Uzeniny, uzené maso, klobásy, slanina
• Konzervované výrobky a konzervované ryby
• Polotovary
• Velké množství sýrů (s plísní, tavené, balkánský sýr, zrající sýry, eidam, uzené sýry)
• Rychlé občerstvení 
• Pochutiny (chipsy, slané tyčinky, olivy, čalamády, hořčice, kečup)
• Některé minerálky (Poděbradka, Hanácká, Korunní), vhodnější jsou proto stolní vody
• Instantní polévky
• Sójová omáčka, Vegeta, polévkové koření, ochucovadla 
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Vepřová roláda po pražsku,  
dušená rýže

	  100 g vepřové kýty
   15 g másla (5 g na přípravu náplně, 

10 g na pečení rolády)
   šunka

   10 g hrášku sterilovaného  
bez nálevu

  1 vejce
  sůl na dochucení

  petrželová nať
  90 g rýže
  10 g oleje 

Ingredience (1 porce)

1)   Opláchnuté a osušené vepřové 
maso nakrájíme na plátky, nasolíme 
a naklademe těsně k sobě tak, aby 
vznikl jeden celistvý plát.  

2)   Připravíme náplň tak, že podusíme 
šunku nakrájenou na kostičky na 
másle, přidáme hrášek, přilijeme 
rozmíchaná vejce, osolíme a za 
stálého míchání necháme ztuhnout. 
Nakonec přidáme drobně nasekanou 
petrželovou nať.

3)   Připravenou směs rozložíme 
rovnoměrně na připravený plát 
masa, zavineme do tvaru rolády 
a upevníme. 

4)   Tuto roládu vložíme do pekáče, 
přidáme máslo a mírně podlijeme 
vodou. Roládu pečeme do měkka. 
Během pečení roládu obracíme, 
přeléváme šťávou a podléváme 
horkou vodou.

5)   Měkkou dozlatova upečenou roládu 
vyjmeme a ze zbylého výpeku si 
můžeme přidáním hladké mouky 
připravit šťávu. 

6)   Po přidání mouky šťávu ještě 
necháme 5-10 minut povařit.

Postup

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Nutriční 
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

2 154 kJ 39,7 g 16,6 g 51,4 g 589 mg 206 mg 451 mg 712 mg

POZOR:
Porce zeleniny nebo salátu by měla být součástí oběda a večeře. Pro přípravu salátu vybírejte zeleninu s nízkým obsahem draslíku, 
např. ledový salát, čekanku, hlávkový salát, čínské zelí, okurky, sterilované okurky, zelené okurky, sterilovaný hrášek.
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Kuskus s kuřecím masem 
a sýrem

	70 g kuskusu
	150 g kuřecích prsou
  20 g hrášku sterilovaného  

bez nálevu

 10 g mrkve
 10 g celeru
 10 g petržele 

 10 g másla
 20 g sýra eidam
 sůl na dochucení 

Ingredience (1 porce)

1)   Kuřecí prsa nakrájíme na kostičky, 
osolíme a opepříme. Na pánvi 
necháme rozpustit máslo a na něm 
osmažíme kuřecí maso dozlatova. 

2)   Připravíme si hrnec s mírně 
osolenou vroucí vodou. Do vody 
vložíme kořenovou zeleninu 
pokrájenou na nudličky a vaříme ji 
do změknutí.

3)   Do druhého hrnce si odměříme 
množství vody pro přípravu kuskusu. 
Pro zlepšení chuti můžeme místo 
vody použít vývar z libového masa. 
Množství kuskusu a vody by mělo 
být v poměru 2:1, ale pro přesnost 
dbáme pokynů výrobce na obalu. 
Když se voda v hrnci začne vařit, 
stáhneme hrnec z plotny, nasypeme 
do vody odměřené množství 
kuskusu a necháme pod pokličkou 
asi 5 minut. 

4)   Opečené kuřecí kousky smícháme 
s hotovou zeleninou, hráškem a na 
mírném ohni promícháme. Nakonec 
na pánev přidáme kuskus a vše 
důkladně promícháme.

Postup

Kuskus podáváme ozdobený najemno nastrouhaným eidamem. Tento pokrm je v rámci zdravé výživy vhodné doplnit o salát ze zeleniny s nízkým 
obsahem draslíku.

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Nutriční  
hodnoty 

celého pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

3 233 kJ 30 g 38,4 g 83,4 g 833 mg 94 mg 414 mg 990 mg

POZOR:
Nezapomeňte, že sušené houby a větší množství čerstvých hub obsahují velké množství fosforu a draslíku. Vhodnou variantou je 
malé množství (např. 30 g) sterilovaných žampionů. 

Porce zeleniny nebo salátu by měla být součástí oběda a večeře. Pro přípravu salátu vybírejte zeleninu s nízkým obsahem 
draslíku, např. ledový salát, čekanku, hlávkový salát, čínské zelí, okurky, steril. okurky, zelené okurky, steril. hrášek. Zeleninový 
salát je vhodným zdrojem vlákniny. 

Vláknina má pro dialyzovaného pacienta velký význam: příznivě působí při nadýmání a zažívacích potížích, omezuje vstřebávání 
tuků, cholesterolu a žlučových kyselin, působí preventivně proti rakovině tlustého střeva atd.
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Vepřové plátky na žampionech   
s rýží, zelný salát z čínského zelí

   120 g vepřového masa
   5 g slunečnicového oleje
   10 g cibule

   10 g hladké mouky
   30 g sterilovaných žampionů
   80 g rýže

   sůl, kmín na dochucení 

Ingredience

1)   Maso nakrájíme, naklepeme, mírně 
osolíme a obalíme v hladké mouce.

2)   Na oleji zpěníme cibuli a maso 
a z obou stran opečeme.

3)   Poté k němu přidáme žampiony, 
kmín a podlijeme vodou. Vše  
společně dusíme, dokud nebude 
maso měkké. 

Postup

1)   Zelný salát z čínského zelí připravíme z čínského zelí, 
které nakrájíme na tenké proužky.

2)   Do zelí přidáme drobně nakrájenou cibuli a zalijeme 
zálivkou z vody, octa, pepře, oleje a cukru. 

Postup

   80 g čínského zelí

   10 g cibule

   10 g slunečnicového oleje

   5 g cukru

Ingrediencie na zelný salát z čínského zelí

   3 g kmínu, soli, pepře 

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Obecné rady nutričního terapeuta pro dialyzovaného diabetika:
•  Nutná je pravidelná kontrola krevního cukru 

s cílem udržení normálních hodnot.

•  Pro udržení normálních hodnot krevního cukru 
napomáhá pravidelná strava 5x denně  
v 2-3hodinových intervalech.

•  Omezte ve stravě jednoduché sacharidy, např. 
řepný či třtinový cukr, med. (POZOR!!! Zdrojem 
jednoduchých sacharidů jsou sladkosti, koláče, 
sušenky, bonbóny a čokoláda.)

•  Dodržujte pitný režim dle doporučení lékaře, 
nezařazujte slazené nápoje a džusy.

•  Důležitý je příjem vlákniny, která vyvolává pocit 
nasycení, což ocení především pacienti, kteří chtějí 
snížit svoji tělesnou hmotnost. Doporučovaný 
denní příjem vlákniny: 25–30 g/den. Preferujte 
především zeleninu s nízkým obsahem draslíku, 

např. ledový salát, čekanka, hlávkový salát, 
salátová okurka, čínské zelí, sterilované okurky či 
sterilovaný hrášek.

•  V jídelníčku omezte ovoce s vysokým zdrojem 
draslíku a jednoduchých sacharidů, např. banán, 
hroznové víno, všechno sušené ovoce a slazený 
meruňkový kompot. 

•  V jídelníčku dialyzovaného diabetika by měly 
převažovat rostlinné tuky nad živočišnými. 
Uzpůsobte jídelníček tak, aby tvořily 2/3  
z celkového množství přijatých tuků za den.

•  Preferujte v jídelníčku pokrmy obsahující složené 
sacharidy, jako jsou rýže, chleba, těstoviny, 
pečivo a zelenina, které se vstřebávají poměrně 
dlouho a udržují stálou hladinu krevního cukru. 
Obsahují vlákninu, proto více zasytí a snižují 

tak pravděpodobnost vzniku pocitu hladu. 
Tím pomáhají předcházet přejídání. Při výběru 
sacharidových potravin je nutné také přihlédnout 
k obsahu draslíku, fosforu a soli.

•  Vyberte si adekvátní pohybovou aktivitu, která 
vás bude bavit a bude přizpůsobena vašemu 
celkovému stavu, např. turistika, nordic walking, 
rekreační cyklistika atd.

•  Potraviny s vyšším obsahem sacharidů (např. 
cukrovinky) si noste s sebou na dialýzu. Během 
dialýzy dochází ke snížení krevního cukru v krvi.

•  Jako hlavní úpravy pokrmů volte vaření, pečení, 
dušení, grilování, opékání. Omezte smažení, 
fritování, konfitování či gratinování. 
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Každý pacient je individuální, uvedené rady jsou pouze obecné doporučení. Vždy 
svůj jídelníček konzultujte s lékařem či nutriční terapeutkou.

Chléb s tuňákovou pomazánkou,   
okurka

   120 g kmínového chleba

   30 g tuňáka ve vlastní šťávě

   20 g jarní cibulky

   20 g změklého másla

   2 g pepře

   70 g okurky na obložení 

Ingredience (1 porce)

1)   Z tuňáka slijeme šťávu, cibulku 
nakrájíme na jemno a společně 

s ostatními surovinami dáme do 
mísy, kde je důkladně promícháme 

a dochutíme pepřem.

Postup

Tuňáková pomazánka je vhodnou a rychlou variantou večeře, bohatou na kvalitní bílkoviny a omega 3 nenasycené mastné 
kyseliny.

Tuňáková pomazánka

Nutriční 
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

2 102 kJ 16,0 g 21,6 g 67,0 g 413 mg 71 mg 238 mg 712 mg

Na jaké pečivo si mám dát tuňákovou pomazánku?
Pro dialyzovaného pacienta je vhodné běžné pečivo, např. rohlíky, veky, bagety, housky, chléb pšenično-žitný, pšeničný  
a toustový. Pečivo se semínky, oříšky, vločkami, také celozrnné a pohankové pečivo obsahují vysoké množství draslíku  
a fosforu. Proto je při výběru nutné znát svoji hladinu těchto látek v krvi. Raději se vždy poraďte s lékařem nebo nutriční 
terapeutkou.

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Hovězí steak na medu  
a bylinkové brambory se sýrem
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Ingredience (1 porce)

P  100 g hovězí svíčkové nebo roš-
těnce nebo kýty

P  10 g másla
P  5 g medu
P  čerstvě mletý pepř

P  200 g louhovaných* brambor 
P  snítka libečku
P  10 ml řepkového oleje (5 ml na 

vytření zapékací mísy)
P  30 g cibule

P  15 g pažitky
P  20 g čerstvého sýra  

Nutriční 
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

2 338 kJ 29,1 g 31,7 g 49,8 g 1 219 mg 75 mg 258 mg 928 mg

Louhováním brambor dochází ke snížení množství draslíku až o 50 %, tudíž dojde k významnému snížení obsahu draslíku v pokrmu (cca 768 mg).

Mohu zařazovat koření a bylinky, když jsem dialyzovaný?
Pro zvýraznění chuti je možné zařazovat různé druhy koření i při dialýze. Při přípravě pokrmů mějte vždy na paměti, že takové 
koření či bylinky mohou obsahovat draslík a fosfor. Zvláště nevhodné jsou z tohoto důvodu různé kořenicí směsi a dochucovadla, 
např. polévkové koření, grilovací koření, pikantní omáčky – některé obsahují až 500 mg fosforu.

Doporučuje se zařazovat čerstvé (nebo mražené) zelené natě a bylinky, jako např. kopr, petrželka, libeček, oregano, saturejka, 
pažitka, estragon, řeřicha, majoránka, máta, meduňka, bazalka aj. Jsou vhodné pro zvýraznění chutí sladkých (např. máta) 
a slaných pokrmů. Ideální na dochucení mas, ryb, do salátů, těstovin, pomazánek atd.

Postup

1)  Brambory omyjeme, oloupeme, 
nakrájíme na výseče a necháme 
louhovat doporučený počet 
hodin.* Brambory slijeme a dáme 
vařit s libečkem v nové vodě. 
Po uvaření do měkka je zbavíme 
přebytečné vody a osušíme.

2)  Troubu předehřejeme na 200 °C. 
Maso necháme 10–15 min. odležet 
při pokojové teplotě. Připravíme 
si malý pekáček na dopečení 
steaku a na brambory zapékací 
mísu s víkem. Tu vytřeme olejem. 
V malé misce rozetřeme čerstvý 

sýr s nasekanou pažitkou. Na 
pánvi s olejem osmahneme 
na drobno pokrájenou cibuli 
a přidáme k ní uvařené brambory. 
Chvíli společně restujeme a poté 
směs vsypeme do zapékací mísy, 
ve které ke směsi přimícháme 
i čerstvý bylinkový sýr. Přiklopíme 
a necháme zapéct cca 15 min.

3)  Rozpálíme pánev a vložíme do 
ní maso. Nesolíme ani jinak 
nekořeníme, abychom neztratili 
zbytečně šťávu. Z obou stran 
zprudka opečeme zhruba 3 min.,  

aby se maso zatáhlo. Poté 
vložíme do pekáče, posypeme 
hoblinkami čerstvého másla 
a přelijeme medem. Necháme 
dopéct.

4)  Pro zvýraznění chuti lze před 
tepelnou přípravou maso potřít 
olejem se směsí jemně sekaných 
čerstvých bylinek, jogurtu, medu 
a citronové šťávy. Dochutit 
můžeme také čerstvě namletým 
pepřem. 

* Při zvýšené hladině draslíku v krvi, dle doporučení nutričního terapeuta.

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Domácí kuřecí burger  
s bylinkovým dresinkem

Ingredience (1 porce)

P  150 g kuřecích vykostěných 
stehen  

P  10 ml řepkového oleje

P   citronová šťáva

P   česnek (1 stroužek)  

P   čerstvě mletý pepř

P  2 hamburgerové housky/bulky

P  20 g směsi listů (rukola, polníček, 
sekaný ledový salát)

P  5 g červené cibule

P  5 g bílé cibule 

P   20 g zakysané smetany 

P  50 g salátové okurky

P  10 g kopru 

Postup

1)  Maso omyjeme, osušíme a v pánvi 
na rozpáleném oleji orestujeme. 
Až se zatáhne, aby neztratilo 
přebytečnou šťávu, vložíme do 
alobalu, opepříme, pokapeme 
citronovou šťávou, poklademe 
na kousky nasekaným česnekem 
a pečeme do měkka. 

2)  Cibuli nakrájíme na kroužky 
a saláty natrháme. Okurku 
oloupeme, nahrubo nastrouháme 
a smícháme se zakysanou 
smetanou. Dochutíme čerstvým 
nasekaným koprem a namletým 
pepřem. 

3)  Bulky podélně rozkrojíme 
a opečeme nasucho v pánvi do 
křupava. Servírujeme obložené 
masem, kroužky cibule, listy 
salátu a bylinkovým dresinkem. 

Nutriční 
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

2 208 kJ 40,6 g 9,1 g 72,7 g 876 mg 101 mg 408 mg 742 mg

Maso vs. dialýza
Dialýzou se ztrácí velké množství bílkovin, které přitom naše tělo získává výhradně stravou, protože si je neumí samo vyrobit. 
V potravě je přijímáme nejčastěji v podobě masa. Značnou výhodou je fakt, že živočišné bílkoviny mají na rozdíl od rostlinných 
bílkovin vyšší obsah důležitých látek, tzv. esenciálních aminokyselin, a jsou lépe vstřebatelné. Příjem dostatečného množství 
kvalitních bílkovin a lehká fyzická aktivita vedou k nárůstu svalové hmoty a tím podpoře zdraví. Je zajímavé, že pacient může ztratit 
až 12 g bílkovin za jednu proceduru dialýzy, což je stejné množství, jaké získá např. z 55 g hovězí kýty.
Proto je výhodné zařazovat maso do jídelníčku nejlépe dvakrát denně. Mezi vhodné druhy patří kuřecí a krůtí bez kůže, králík, libové 
vepřové, telecí, jehněčí, ale i libové hovězí maso, a to pro vysoký obsah vstřebatelného železa.
K méně vhodným druhům patří tučné vepřové, husa, slepice, kachna, krůtí s kůží. Tato masa by měla být zařazena jen jako zpestření 
jídelníčku, nejen z důvodu vyššího podílu nezdravého tuku, ale i proto, že v porci tučného masa je přirozeně menší podíl bílkovin než 
v porci masa libového.
Velice prospěšné je maso ryb. Vzhledem k vysokému obsahu bílkovin, optimálnímu složení mastných kyselin, snadné stravitelnosti 
a rychlé přípravě se doporučuje zařazovat maso z ryb do jídelníčku až třikrát týdně. Vhodné jsou např. treska, losos, tuňák čerstvý 
nebo konzervovaný, makrela, rybí filety.
K vhodným technologickým úpravám masa obecně patří vaření, pečení, pečení v alobalu, dušení, grilování či opékání. Nevhodné je 
smažení a fritování.
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Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Vepřová pečeně   
s petrželkovými nudlemi

Ingredience (1 porce)

P  150 g vepřové pečeně bez kosti
P  sůl, pepř 
P  1 lžíce bílého jogurtu

P  2 lžíce nasekané petrželky 
P  10 g olivového oleje 

P  80 g širokých nudlí  
(váženo v suchém stavu)

P  10 g másla 

Postup

1)  Plátek vepřové pečeně bez kosti 
lehce naklepeme dlaní, pak jej 
z obou stran osolíme a malinko 
opepříme.

2)  Jogurt smícháme se lžící 
petrželky a olivovým olejem 
v misce s víkem.

3)  Pak do něj naložíme maso 
a necháme 30 minut marinovat.

4)  Nudle uvaříme ve vroucí osolené 
vodě. Scedíme je, promícháme 
s máslem a zbylou najemno 
nasekanou petrželkou. 

5)  Maso opečeme na pánvi 
a podáváme s nudlemi. 

Nutriční 
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

3 857 kJ 33 g 59,4 g 61,4 g 794 mg 67 mg 484 mg 134 mg

Jaké mléčné výrobky jsou vhodné pro dialyzovaného pacienta?

•  Mléko je zdrojem všech živin a také velkého množství vitaminů a minerálů. V jídelníčku dialyzovaného pacienta je dostačující 
množství do 50 ml.

•  Zakysané výrobky jsou dobrou náhradou za mléko. Upřednostňují se pro velmi pozitivní vliv na střevní mikroflóru. Vhodné jsou 
zakysané výrobky bez ochucení (bílý jogurt, zakysaná smetana, smetana ke šlehání, kefír, biokys), do kterých je možné přidat 
kompotované ovoce bez šťávy, čerstvé ovoce nebo zeleninu.

•  Pro dialyzovaného pacienta je vhodné zařazovat tvaroh. Tvaroh obsahuje 3× více bílkovin než jogurt. Při nedostatečném příjmu 
bílkovin je možné tvaroh přidat do krémů, nákypů, koláčů, těst, pudinků a dezertů.

•  Sýry jsou nepostradatelnou součástí jídelního lístku. Tavené a uzené sýry obsahují vysoký podíl soli, tavicích solí a skrytého 
tuku. Tavené sýry jsou absolutně nevhodné pro pacienty s vysokou hladinou fosforu v krvi. Vhodné jsou čerstvé, tvarohové  
a tvrdé sýry s obsahem tuku v sušině do 45 %. Při zvýšené hladině lipidů se vybírají sýry s 30% obsahem tuků v sušině.

Dejte pozor na zkonzumované množství. Výběr podřizujte hladině fosforu a draslíku v krvi.
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Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.
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Ingredience (1 porce)

P  100 g krůtích prsou
P  3 plátky anglické slaniny
P  100 g špenátového protlaku

P  50 g lučiny 
P  5 g olivového oleje
P  sůl, petrželka

P  250 g louhovaných* brambor 
  

Nutriční 
hodnoty celého 

pokrmu

Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Draslík Vápník Fosfor Sodík

2 959 kJ 41,5 g 34,7 g 61,6 g 2 110 mg 189 mg 541 mg 355 mg

Jak upravit brambory při hyperkalémii
Brambory vždy oloupeme i při přípravě salátů, bramborových těst, knedlíků atd.

Dále brambory pokrájíme na menší kousky a necháme namočené alespoň 2 hodiny. Z brambor vodu vylijeme a vaříme v nové 
vodě. Uvařenou vodu z brambor vždy sléváme.

Postup

1)  Krůtí prsa očistíme, naklepeme na 
plátky, osolíme a opepříme. 

2)  Na plátky masa klademe plátky 
anglické slaniny, na ni špenátový 
protlak a lučinu. Maso zabalíme 
do závitku a stáhneme nití.

3)  Závitky dáme do pekáčku, 
podlijeme vodou, pokapeme 
olivovým olejem a vložíme do 
předehřáté trouby. Pečeme 
asi 40 minut. Ke konci pečení 
můžeme troubu přepnout na gril. 
Vznikne nám křupavá kůrčička.

4)  Přílohou jsou šťouchané 
brambory s najemno nasekanou 
petrželkou, přelité vypečenou 
šťávou z masa. 

* Při zvýšené hladině draslíku v krvi, dle doporučení nutričního terapeuta.

Louhováním brambor dochází ke snížení draslíku až o 50 %, tudíž dojde k významnému snížení obsahu draslíku v pokrmu (cca 1 400 mg).

Krůtí závitek   
se slaninou a špenátem se šťouchanými brambory

Recepty
Pro dialyzované pacienty 

Vytvořeno za podpory společnosti Sanofi ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Matějkovou, DiS., nutriční terapeutkou VFN Praha. 

Recepty byly propočteny za pomoci nutričního programu Nutriservis Profesional.


