
Stravování mimo domov – 
bez obav
Příručka pro pacienty s onemocněním ledvin 
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Většina lidí ráda chodí na oběd nebo na večeři do restaurace. 
Tato příručka uvádí zásady, jak se bez problémů stravovat 
mimo domov – i když máte speciální dietu. Nejprve se dobře 
seznamte se svojí dietou a požádejte o tipy a rady dietologa. 
Pokud máte omezený příjem sodíku, draslíku nebo bílkovin, 
tato brožura vám pomůže správně se rozhodovat na základě 
specifických potřeb vaší diety. 

 
Plánovat dopředu

Když budete večeřet venku, plánujte podle toho snídani 
a oběd doma. Během dne omezte množství jídla a potraviny 
s vysokým obsahem sodíku a draslíku. Předem se informujte 
o menu a způsobu přípravy jídla. Vysvětlete, že držíte 
speciální dietu. Řada restaurací již má vlastní internetové 
stránky, kde uveřejňují menu. 

Zvolte restauraci, kde si nejsnáze vyberete jídlo, které se 
nejlépe hodí pro vaši dietu. Nejlépe se hodí restaurace, kde 
jídlo připravují speciálně podle vaší objednávky. Personál 
takové restaurace je zvyklý na speciální požadavky týkající 
se druhu jídla nebo metod přípravy. Do těchto restaurací je 
ovšem většinou třeba se objednat 24 hodin předem. 

 
Výběr jídla

Pečlivě si prostudujte menu. Nechte si od obsluhy podrobně 
vysvětlit vše, čemu nerozumíte. Využívejte možnost požádat 
o speciální úpravu nebo podávání jídla. O větší porci 
hlavního jídla se můžete případně rozdělit s kamarádem 
nebo členem rodiny. 

 
Příklady speciálních požadavků

Pro salátové zálivky, šťávy a omáčky: „...přísady podávejte 
prosím zvlášť.“ Pro grilované, smažené nebo pečené pokrmy: 
„Nesolit prosím.“ Pro asijská jídla:  „...bez glutamátu 
sodného.“ Pro sendviče a hamburgery: „...bez sýra.“ „Hořčici 
a kečup zvlášť.“ 
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Bílkoviny

Pokud vaše speciální dieta omezuje bílkoviny, můžete 
požádat o poloviční porci hlavního jídla, které obsahuje 
maso, drůbež, ryby nebo sýr. O hlavní jídlo se můžete 
rozdělit se spolustolovníkem. Další možností je nechat si část 
porce zabalit domů. 

Nezapomínejte, že bílkoviny jsou obsaženy také v sýrech 
a krémových omáčkách, v jídlech s mlékem, ořechy a vajíčky 
a ve vegetariánských pokrmech obsahujících fazole nebo čočku. 
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Vajíčka, vařená podle objednávky Uzená nebo solená masa nebo  
ryby, například šunka, klobásy, 
salámy, uzený losos a kanadská 
slanina. Slaninu je obvykle třeba 
omezit maximálně na dva plátky

Dobrý výběr

Omelety s houbami nebo dýní, nebo 
jinou zeleninou s nízkým obsahem 
draslíku 

Omelety se sýrem nebo výše 
uvedenými masovými pokrmy; 
sendviče v rychlém občerstvení, 
kukuřičné placky s náplní

Toasty, slané pečivo, anglické 
vdolečky, francouzské rohlíky 
(croissant), teplé koláčky s máslem, 
nebo borůvkové koláče. 

Sušenky a pečivo z otrub

Palačinky, oplatky, topinky Opékané brambory nebo opékaný 
bramborák (hash brown potatoes)

Ovoce a šťávy s nízkým obsahem 
draslíku a jablečná přesnídávka 
nebo jablečný džus 

Ovoce a šťávy, například 
pomerančový džus nebo půlka 
čerstvého grapefruitu

Teplé a studené obiloviny Otrubové a obilninové směsi s 
ořechy, semeny nebo pšeničnými 
klíčky 

Malé koblihy (donuts), dánské 
plněné pečivo (Danish pastry), 
moučníky 

Pečivo obsahující čokoládu, ořechy 
kokos nebo karamel

Špatný výběr

Snídaně

Pokyny pro specifická jídla a chody
 
Snídaně: Snídaně může být chodem, který si podle svých 
potřeb nejsnadněji objednáte venku. Většina restaurací nabízí 
snídaně à la carte. 

Margarín, želé, med, skořice, cukr a 
sirup 

Pravý javorový sirup nebo šťáva
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Nápoje: 

TIP: Omezte trochu tekutiny během dne, abyste si mohli více 
dopřát, když jdete na večeři do restaurace. 

n Plánujte množství tekutiny, které můžete vypít k jídlu. 

n Plánujte dobu, kdy budete chtít nápoj: před, během 
nebo po jídle. Nabídky v jinou než plánovanou dobu 
odmítněte. 

n Vybírejte nápoje s nízkým obsahem draslíku a fosforu. 
(Požádejte dietologa o specifické pokyny.) 

n Požádejte, aby vám do sklenice nebo šálku znovu 
nenalévali. Objednávejte si nápoje ve skle místo ve 
džbánku. 

n Pro lepší uhašení žízně si do vody vymačkejte plátky 
citronu. 

n Před naplněním obraťte šálek nebo sklenici dnem vzhůru, 
nebo je nechte vymýt. 

n Po dopití odložte sklenici nebo šálek dále od talíře, aby 
vám nedolévali. 

Koktejly míchané se sodou, 
zázvorová limonáda, tonik nebo 
limonády (kromě koly) 

Koktejly míchané s ovocnou  
šťávou, rajčatová šťáva,  
zeleninové koktejly, mléko,  
smetana nebo zmrzlina

Dobrý výběr

Červené nebo bílé víno, přičemž je 
třeba počítat s obsahem draslíku, 
(náhrada za ovoce)) 

Pivo

Nealkoholické nápoje kromě koly, 
například Sprite, 7-Up nebo orange 
soda 

Žádná kola

Studený čaj nebo káva Kakao, mléko, mléčné koktejly, 
kakaové směsi 

Špatný výběr

Nápoje

Citronáda, citrusová šťáva se 
sodovkou, voda 

Nápoje, jako je pomerančový  
džus, rajčatový džus,  
zeleninový džus
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Předkrmy: 
n Vybírejte čerstvé, jednoduché pokrmy a před hlavní 

jídlem se vyhýbejte většímu množství soli a tekutin. 

n Předkrm s větším množstvím bílkovin můžete použít jako 
hlavní chod. Porce jsou obvykle menší a levnější. Dále 
jsou uvedeny některé příklady, které se budou lišit podle 
typu restaurace. 

Saláty a samoobslužné pulty se saláty a salátovými 
zálivkami: 

n Saláty jsou často na seznamu předkrmů. Při výběru 
sledujte, zda salát obsahuje povolené ovoce a zeleninu. 

n Požádejte, aby vám zálivku servírovali zvlášť, abyste mohli 
kontrolovat její množství. Do zálivky se vždy hodí olej 
a vinný ocet. Můžete si přinést vlastní zálivku s nízkým 
obsahem sodíku. Salátovou zálivku může nahradit 
citrónová nebo limetová šťáva nakapaná na salát. 

n Pokud to není napsáno na jídelním lístku, zeptejte se číšníka, 
jakou zeleninu nebo ovoce salát obsahuje. Saláty se často 
připravují individuálně, takže většinou můžete mít speciální 
požadavky. Některé příklady jsou uvedeny na straně 7. 



National Kidney Foundation National Kidney Foundation 7NatioNal KidNey FouNdatioN �

Zeleninový salát: hlávkový salát, zelí, 
řepa, květák, celer, okurka, jicama 
(jedlý hlízovitý kořen americké 
luštěniny), cibule, zelený hrášek, 
ředkvičky, růžičková kapusta, sladké 
papriky  

Špenát, rajče, avokádo, artyčoky, 
červené fazole, cizrny, semena, 
ořechy

Dobrý výběr

Letní salát Rajčatový salát

Řepný salát Fazolový salát

Salát s těstovinami, salát s 
makarony 

Řecký salár s olivami, olivové  
saláty, ochucovadla, nakládaná 
zelenina

Špatný výběr

Saláty

Ovocný koktejl nebo salát: koktail 
z ze zavařeného ovoce, broskvový 
nebo hruškový kompot, čerstvý 
ananas nebo ananasový kompot, 
mandarinky 

Saláty obsahující meloun, 
pomeranče, banány, kiwi, sušené 
ovoce

Želatinové saláty (jednoduché nebo 
s ovocem nebo zeleninou s nízkým 
obsahem draslíku)
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Caesar salát s kuřecím masem nebo 
garnáty  

Domácí sýr, fondue, jiné sýrové 
pokrmy, ančovičky

Dobrý výběr

Tortila (Toastada) s kuřecím, 
vepřovým masem nebo se steakem 

Slaný plněný koláč (Quiche), sýrové 
tyčinky

Krabí karbenátky, lastury vařené 
v páře, smažené olihně, většina 
pokrmů s garnáty 

Ústřice

Krabí salát Louis Nacho (kukuřičné placičky polité 
sýrem s pikantní polevou), brambory 
pečené ve slupce

Špatný výběr

Předkrmy

Zeleninový salát s masem nebo 
rybami nebo chef salát bez šunky 
nebo sýru (zálivku si vyžádejte 
zvlášť) 

Játrové plátky nebo paté; solené 
nebo uzené maso, uzené ryby nebo 
drůbež, jako je například šunka, 
uzený losos nebo uzený krocan; 
polévky, bujón nebo kuřecí vývar 
(consomme).

Ostatní: masové kuličky; kuřecí 
křidýlka; pot stickers (kousky masa 
k namáčení do omáčky) a lumpia 
(závitky) (bez namáčení do omáček); 
smažená cukina (zucchini), houby 
nebo kolečka cibule.

Hlavní chod: 
n Porce podávané v restauracích mohou být mnohem větší, 

než jaké normálně jíte doma. Když večeříte v restauraci, 
odhadněte množství jídla vzhledem k vaší běžné porci. 
Uvažte, zda si zbytek necháte zabalit domů nebo si porci 
rozdělíte se spolustolovníkem. 

TIP: Tři unce (jedna unce je přibližně 28 gramů) vařeného 
masa, ryb nebo drůbeže je veliká asi jako balíček karet. Nebo, 
pokud si doma porce vážíte, poměřte je s velikostí dlaně, 
abyste při jídle v restauraci měli nějaké měřítko. 

n Dobrým výběrem jsou grilovaná jídla, protože můžete 
požádat, jak je chcete připravit. 
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n Požádejte, aby se během přípravy do pokrmů nepřidávala 
sůl. 

n Požádejte, aby se masové šťávy a omáčky podávaly 
zvlášť. 

n Vyhýbejte se směsím nebo dušeným masům se zeleninou, 
které většinou mají vyšší obsah sodíku a fosforu. 

n Z drůbeže stáhněte kůži a ze smažených jídel kůrku. 
Sníží se tak obsah sodíku v pokrmu. 

n Nejlépe je nepřidávat steakovou omáčku, Worcestershire 
omáčku, sójovou omáčku nebo Hot Sauce (omáčka typu 
tabasco), protože mají vysoký obsah sodíku. 

n Citrónová nebo limetová šťáva a vinný ocet jsou dobrými 
zálivkami a dávají pokrmům velmi přirozenou chuť. Černý 
pepř přidává pokrmům říz, aniž by budil žízeň. 

Hovězí (opékané nebo grilované 
steaky, hamburgery bez sýra, 
prime rib roast (pečený roštěnec) 
nebo sendviče s teplým rostbífem), 
kuře (pečené, smažené, grilované), 
jehněčí kýta, jehněčí kotlety, telecí, 
karbenátek

Dobrý výběr

Ryby nebo plody moře (grilované, 
dušené v páře nebo pomalu vařené)

Špatný výběr

Hlavní chod

Míchané pokrmy, hovězí nebo 
skopová pečeně, játra na cibulce, 
uzená nebo solená masa (šunka, 
nakládané hovězí maso, klobásy 
a salámy, prosciutto (kořeněná 
vysušená italská šunka), chorizo 
(silně kořeněná vepřová klobása)

Bouillabaisse (bujabéza), ústřice, 
humr Newburg, uzený losos

Pokrmy z mořských živočichů nebo 
kebab (pokrm ze skopového masa)

Omáčky (zejména syrová nebo 
rajčatová), šťávy z masa

Fajita, masový nebo kuřecí taco 
(mexický opékaný sendvič) (bez sýra 
nebo rajčat)

Pokrmy z fazolí, chili fazole, chili 
con carne (mexický guláš)

Omelety s povolenou zeleninou a 
zvlášť podávanou omáčkou

Omelety se slaninou, sýrem, šunkou, 
uzeninami

Sendviče (požadujte bez sýra): 
rostbíf, kuře, vejce, krocan, teplý 
rostbíf nebo krocan, sendvič s 
čerstvými plody moře 

Submarine sendviče (ve tvaru 
ponorky), toastový sýr, BLT, 
hamburger se slaninou, Reuben, 
salát s tuňákem (z konzervy)
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Vedlejší chody a přílohy: 

Čím lépe znáte svoji dietu, tím snazší bude výběr vhodných 
jídel. Než vejdete do restaurace, může být užitečné si 
zkontrolovat seznam vhodných potravin. 

n Vybírejte škroboviny a druhy 
zeleniny, které mají nižší obsah 
draslíku, jako je například rýže, 
nudle a zelené fazole. 

n Podle potřeby si vyžádejte 
z jídelního lístku vhodnou 
náhradu. 

n Požádejte o jídlo bez omáčky, 
nebo si nechte omáčku 
servírovat zvlášť. 

TIP: Aby se zvýšily možnosti výběru, vynechejte ovoce 
a zeleninu s vyšším obsahem draslíku během dne, než 
půjdete jíst do restaurace. 

Nudle nebo těstoviny, těstoviny 
pesto (pesto pasta), salát s 
makarony

Dobrý výběr

Dušená rýže, rýžový pilaf, rýže s 
hráškem

Špatný výběr

Vedlejší chody a přílohy

Špagety s rajčatovou omáčkou

Jamy, sladké brambory, smažená 
rýže, bílé brambory

Nesolené chlebové tyčinky, chléb 
nebo rohlíky

Pečené nebo opékané fazole,  
znovu opražené fazole (refrijoles)

Zelenina s nízkým obsahem draslíku, 
jako je například chřest, zelí, vařená 
mrkev, kukuřice, baklažán, zelený 
hrášek, cukina, corn-on-the-cob 
(čerstvý kukuřičný klas opečený 
na bylinkovém másle), letní salát, 
hlávkový salát

Zelenina s vyšším obsahem 
draslíku, jako jsou například 
rajčata, špenát, kapusta bez 
srdíčka (collard greens), artičoky, 
žaludy, dýně apod.

Zelenina s vysokým obsahem 
sodíku, jako je například kyselé 
zelí, nakládaná zelenina
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Dezerty:
n Požádejte o jasný popis dezertu. Vybírejte z dezertů, 

jejichž příprava je jednoduchá, abyste se vyhnuli 
„skrytému” fosforu a draslíku. 

n Dezerty obsahující čokoládu, smetanové sýry, zmrzlinu 
nebo ořechy budou mít vyšší obsah draslíku a fosforu. 
Vynechejte je, nebo se o ně rozdělte s přítelem nebo 
snězte jen malé množství. 

n Mějte na paměti, že dezerty, jako je zmrzlina, mražené 
ovoce, želatina, sorbet a ovocná zmrzlina vám mohou 
poskytnout denní příjem tekutiny. 

n Sladkosti mohou, ale nemusí být pro vás vhodné. Vždy 
se dodržujte pokyny dietologa, který lépe zná vaše 
individuální potřeby. 

Angel food (druh lehkého koláče), 
jablko, citrón, pound cake (dort se 
stejným podílem tuku a vajec), bílý 
nebo žlutý dort může být pokrytý 
šlehačkou nebo ovocem s nízkým 
obsahem draslíku

Dobrý výběr

Sladké sušenky, Lorna Doone, 
vanilkové oplatky, sušenky s 
citrónovým krémem a máslové 
sušenky

Špatný výběr

Dezerty

Moučníky s větším obsahem 
čokolády, kokosu, sušené ovoce 
nebo ořechy, například sušená 
mrkev, čokoládová pěna, devil’s 
food (čokoládový dort), ovocný 
nebo německý čokoládový dort 

Sušenky nebo koláčky s  
čokoládovou příchutí a oříšky 
(Brownies), čokoláda, kokosové 
makrónky, Snickerdoodle

Mražené ovoce, ovocná zmrzlina, 
sorbet

Zmrzlina nebo mražený jogurt

Ovocné dezerty s nízkým obsahem 
draslíku, například s drobnými plody, 
lehký jahodový koláč (strawberry 
shortcake), želatinové dezerty

Ovoce s vyšším obsahem draslíku, 
jako jsou například banány, 
pomeranče nebo kiwi

Páje s banánovým, čokoládovým 
nebo kokosovým krémem, s  
mletým masem, pekanovými  
ořechy, dýní, sladkými brambory 
nebo tvarohem 

Páje (pies), ovocné koláčky (tarts) 
nebo koblery (cobblers) s jablky, 
borůvkami, třešněmi a jahodami 
nebo citrónové sněhové pusinky
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Nezapomeňte si k jídlu vzít přípravek, který váže fosfor 
(phosphorus binder). Přesvědčte se, že ho máte sebou, 
a nějaký si uložte do auta, abyste ho měli vždy snadno  
po ruce. 

Specializované nebo etnické restaurace

Příjemným aspektem jídla v restauraci je zkoušení různých 
etnických a regionálních pokrmů. Při jejich výběru dodržujte 
tyto zásady. 

ČÍNSKÁ JÍDLA Upozornění: Mohou mít vysoký obsah sodíku. 

n Požádejte, aby se při přípravě pokrmů nepoužíval 
glutamát sodný, sojová nebo rybí omáčka (fish sauce). 
(Jídelní lístek může obsahovat tyto informace.) 
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n Vyhýbejte se restauracím, které připravují pokrmy 
ve velkém; vyhledávejte ty, kde se pokrmy připravují 
individuálně. Můžete do restaurace zavolat předem 
a vyžádat si informace. 

n Do podaného jídla nepřidávejte sójovou omáčku. Většina 
čínských restaurací poskytuje horký pepřový olej. Ten je 
možné podle potřeby přidat, aby jídlo bylo pikantnější. 

n Polévky podávané s jídlem mají obvykle také vysoký obsah 
sodíku a mohou přidat nežádoucí množství tekutiny.

n Vybírejte si zeleninu s nízkým obsahem draslíku, jako 
je snow pea (hrách s plochými jedlými lusky), fazolové 
lusky, water chestnut (spodní část stonku kotvice), 
fazolové výhonky a čínské zelí (bok choy). Objednejte 
si míchanou smaženou zeleninu, která se nepodává se 
silnými omáčkami. 

n Dušená rýže je více autentická a obsahuje méně sodíku 
než smažená rýže. 

n Na stole je často konvice s čajem. Kontrolujte množství nalité 
do vašeho šálku, abyste nevypili příliš mnoho tekutiny.

n Dopřejte si oblíbené sušenky, které vyhovují vašemu výběru.

FRANCOUZSKÁ JÍDLA  Upozornění: Mohu mít vysoký obsah 
fosforu. 

n Francouzské restaurace obvykle používají čerstvé 
ingredience, ale často přidávají ve velkém množství 
smetanu a máslo. 

n Snažte se vyhnout pokrmům se sýry a smetanovými 
omáčkami. Důkladně se vyptejte číšníka. Usnadní to 
vaše rozhodnutí. 

n Vybírejte si ovoce a zeleninu s nízkým obsahem 
draslíku. Smažené brambory nebo pomme frites 
obsahují hodně draslíku. 

n Dobrou volbou je francouzský chléb, který obsahuje málo 
sodíku, draslíku a fosforu. Podávané máslo je obvykle 
„sladké” nebo nesolené. 
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n Pro salátovou zálivku si vyberte jednoduchý, lehký octový 
nálev. 

n Dezerty jsou vždy zlatým hřebem. Vybírejte lahodné 
sorbety (počítejte množství tekutiny), koláče, sněhové 
pusinky nebo ovoce, jako jsou švestky, drobné plody 
nebo třešně, které nejsou připraveny s těžkou šlehačkou 
nebo čokoládovou polevou. 

MEXICKÁ JÍDLA  Upozornění: Mohou mít vysoký obsah draslíku. 

n Nevšímejte si hranolků a salsy, která asi bude již 
na stole, ke kterému se posadíte. Šetřete sodíkem 
a draslíkem na další jídlo. Objednejte si à la carte, nebo 
vyberte pokrmy, které nejsou podávány s fazolemi 
a španělskou rýží. Dobrou volbou je taco /mexický 
opékaný sendvič), tostado (tortila) a fajita. 

n Mějte se na pozoru před salsou. Salsa verde je zeleninová 
omáčka, ale používá rajčata. Nejlepší volbou je Salsa 
z chili papriček bez přidaných rajčat. Mějte na paměti, 
že guacamole (okořeněné pyré) je připraveno z avokáda, 
které má vysoký obsah draslíku. 

n Tortily jsou dobrou náhradou chleba. Vychutnejte si je! 

n Jako dezert zkuste flan (mexický národní dezert), který 
vám nahradí mléčné výrobky, nebo některou fantastickou 
variantu sladkého pečiva (pastries), která bude správnou 
volbou, protože obsahuje málo draslíku a fosforu. 
Pastries jsou dost tučné, tak jezte jen menší porce. 

ASIJSKÁ A INDICKÁ JÍDLA  Upozornění: Mohou mít vysoký 
obsah fosforu. 

n Indická jídla jsou často vegetariánská. I když je nejlepší 
se vyhnout pokrmům z fazolí, zbývá mnoho lahodných 
pokrmů. 

n Dopřejte si radost z experimentování s různými chutěmi 
a vůněmi. Masala, tandoori a kari jsou na jídelním lístku 
bohatě zastoupeny s kuřaty i se zeleninou. 
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n Nezapomeňte se zeptat, jaká zelenina se podává se 
kterým chodem, a vyberte si zeleninu s nízkým obsahem 
draslíku. Požádejte dietologa, aby vám připravil seznam 
zeleniny s nízkým nebo přípustným obsahem draslíku. (Viz 
National Kidney Foundation’s 
fact sheet Potassium and Renal 
Diet – Národní nadace pro 
onemocnění ledvin – Draslík a 
dieta). 

n K jídlu se často podává jogurt, 
ale mějte na paměti, že je to 
mléčný výrobek s vysokým 
obsahem fosforu. 

n K většině jídel se podává 
indický chléb – smažený, opečený nebo restovaný – nebo 
je možné si ho objednat samostatně. 

n Většina dezertů používá při přípravě mléko nebo mléčný 
prášek a bude mít vysoký obsah fosforu. Nezapomeňte si 
vzít přípravek, který váže fosfor. 

ITALSKÁ JÍDLA  Upozornění: Mohou mít vysoký obsah fosforu. 

n Vyhněte se italskému předkrmu antipasto, který obsahuje 
slané uzeniny a nakládanou nebo marinovanou zeleninu. 
Tyto pokrmy jsou pro začátek příliš slané a tučné. 
Vynechejte také italskou polévku minestrone, která 
obsahuje velké množství soli a draslíku. 

n Na salát požádejte o zálivku obsahující olej a vinný ocet. 

n Dobrou volbou je italský chléb. Zdravější alternativou 
k namazání máslem je namáčet chléb do olivového 
oleje, protože ten obsahuje tuky, které jsou ve srovnání 
s živočišnými tuky a máslem zdravější pro srdce a krevní 
oběh. 

n Špatnou volbou jsou rajčatové omáčky. Ale těstoviny 
se podávají s nejrůznějšími omáčkami, které rajčata 
nepoužívají. Pokud si vyberete těstoviny s rajčatovou 
omáčkou, požádejte, aby byla servírována samostatně. 
Omezte sýr a bílé omáčky. 
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n Když si vybíráte pizzu, volte lehkou vegetariánskou 
polevu nebo posyp a požádejte, aby se při přípravě 
použilo menší množství rajčatové šťávy a sýru. Nejlepší je 
se vyhnout pizzám s feferonkami a uzeninami, které mají 
vysoký obsah sodíku. Dalším vhodnou součástí pizzy je 
kuřecí nebo rybí maso. 

n Pro ochucení je možné použít jednu polévkovou lžíce 
strouhaného parmazánu nebo sýru Romano. Pepřové 
vločky je možné použít podle libosti. 

n Jako dezert je možné si vybrat dobrou italskou zmrzlinu, 
ale pamatujte na počítání tekutiny. 

JAPONSKÁ JÍDLA  Upozornění: Mohou mít vysoký obsah sodíku. 

n Vyhněte se slaným polévkám, jako je miso, která se 
podává před hlavním jídlem. 

n Požádejte, aby se při přípravě jídla nepoužíval glutamát 
sodný, a vyhněte se sojové omáčce. 

n Sushi může být dobrou volbou, protože porce jsou malé. 
Neobjednávejte si syrové ryby, protože může hrozit 
nebezpečí parazitické infekce. K dispozici jsou jiné 
varianty s okurkami a vařenými garnáty, kraby nebo úhoři. 

n Zkuste yakitori (grilovaný pokrm, který tvoří nakrájené 
kousky kuřat nabodané na bambusovém bodci), nebo 
pokrmy grilované na jehle nad dřevěným uhlím. Jídla 
smažená v „tempura batter” (mořská potrava nebo 
zelenina obalená v másle) jsou dobrým výběrem, pokud 
se nenamáčejí do omáček s vysokým obsahem sodíku. 

n V japonské kuchyni se běžně používá Tofu, neboli 
srážené sojové mléko. Při ledvinové dietě může 
nahrazovat maso. Mějte ale na paměti, že se k němu 
často pro ochucení přidává sójová omáčka. 

n Japonský „steak house” nabízí dobrý výběr grilovaného 
masa a zeleniny, ale porce mohou být velké. 

n Zelený čaj se zmrzlinou (Green tea ice cream) je 
populární dezert a může nahradit mléko. 
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SOULSKÁ JÍDLA  Upozornění: Mohou mít vysoký obsah 
sodíku, draslíku a fosforu. 

n Jídla ze Soulu velmi ohrožují ledvinovou dietu, protože 
obvykle mají vysoký obsah sodíku, draslíku a fosforu 
a kromě toho jsou tučná 

n Solená a uzená masa, jako je šunka, uzeniny, slanina 
a tučné vepřové konzervované v solném roztoku 
– takovým pokrmům je třeba se vyhnout. Při vaření se 
nadměrně používá slanina a špek. 

n Vnitřnosti, například játra, mají vyšší obsah fosforu, než 
plátky masa. Omezte je jen jako příležitostné jídlo. 

n Sušené fazole a vigna mají vysoký obsah fosforu a 
draslíku. Omezte je na malá množství (1-2 polévkové 
lžíce). 

n Populární je vařená listová zelenina a špenát. Tato 
zelenina má vysoký obsah draslíku. Trochu menší obsah 
draslíku mají zelené výhonky hořčice. 

n Jamy a sladké brambory mají vysoký obsah draslíku. 
n K nejlepšímu výběru mohou patřit smažená kuřata (se 

sloupanou kůží), kukuřice, fazolové lusky nebo okra, 
polníček, kukuřičný chléb, páj ze sladkých brambor s 
máslem (butter and sweet potato pie) (malý výkroj). Užijte 
si tyto pokrmy a nezapomeňte si vzít přípravek, který 
váže fosfor. 

Rychlé občerstvení

Jídlo v restauracích rychlého občerstvení není vůbec vyloučeno. 
Vyžaduje ovšem určitou úvahu a plánování. I když jídla 
rychlého občerstvení bývají přesolená, můžete požádat, aby 
Vaše jídlo bylo připraveno bez soli. Můžete také odmítnout 
koření s vysokým obsahem sodíku jako je například BBQ nebo 
sójová omáčka a omezit další, například kečup, na jednu porci. 

Řada restaurací rychlého občerstvení poskytuje nutriční 
údaje, takže si můžete zkontrolovat obsah sodíku a draslíku. 
Dietolog vám může poskytnout tyto údaje a doporučit 
specifická množství sodíku a draslíku. 
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Běžné nebo dětské porce 
hamburgerů

Dobrý výběr

Sendviče s rostbífem nebo krůtím 
masem

Špatný výběr

Rychlé občerstvení

Velké, super- nebo královské  
porce hamburgerů nebo 
cheeseburgerů

Sendviče se slaninou, omáčkami 
nebo sýrem

Grilovaná nebo opékaná 
kuřata - sendviče, salát s tuňákem 
nebo kuřecím masem

Pečená nebo obalovaná kuřata 
– sendviče, kuřecí nugety nebo 
plátky

Nesolené cibulové kroužky Francouzské brambůrky, hranolky, 
řezy bílých brambor, chipsy, 
pečené brambory, bramborový 
salát, pečené fazole

Pokrmy s vysokým obsahem 
draslíku z pultu se saláty nebo 
nakládanou zeleninou; omezte 
rajčata 

Hlávkový salát, letní salát, salát s 
makarony

Mléčné koktejly a kola se sodouSoda bez koly, limonáda, čaj a káva, 
voda 
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Další brožury National Kidney Foundation o výživě: 

n Nutrition and Chronic Kidney Disease – Výživa a 
chronická onemocnění ledvin (11-50-0135)

n Nutrition and Hemodialysis - Výživa a hemodialýza 
(11-50-0136)

n Nutrition and Peritorial Dialysis – Výživa a peritoneální 
dialýza (11-50-0140)

n Nutrition and Transplantation - Výživa a transplantace 
(11-10-0404)

Na internetových stránkách National Kidney Foundation, 
www.kidney.org, najdete také další nutriční údaje o těchto 
tématech: 

n Phosphorus and Renal Diet – Fosfor a ledvinová dieta

n Potassium and Renal Diet - Draslík a ledvinová dieta

n Sodium and Renal Diet: How to Spice Up Your Diet – 
Sodík a ledvinová dieta: Jak si okořenit dietu 
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Veřejné vzdělávání

Rizikové

STADIUM 1
Poškození ledvin
s normální nebo  

funkcí ledvin

STADIUM 2
Poškození ledvin

s mírným    funkce ledvin

STADIUM 3
Středně závažné
   funkce ledvin

STADIUM 4
Závažné   

funkce ledvin

STADIUM 5
Selhání
ledvin

Oranžové rámečky označují rozsah obsahu tohoto zdroje KLS (Vzdělávací systém týkající se onemocnění ledvin).
GF = glomerulární filtrace; T = transplantace ledvin; D = dialýza

Vzdělávání pro prevenci rizika vzniku
a léčbu chronického onemocnění ledvin 

Více než 20 milionů Američanů—jedna devítina dospělých—trpí chronickým 
ledvinovým onemocněním a většina z nich o tom neví. Dalším 20 milionům 
hrozí zvýšené riziko onemocnění ledvin. National Kidney Foundation (Národní 
nadace pro onemocnění ledvin), významná dobrovolná zdravotnická organizace, 
usiluje o prevenci nemocí ledvin a močové traktu, snaží se zlepšovat zdraví, 
prosperitu a duševní pohodu osob a rodin postižených těmito onemocněními 
a zvyšovat dostupnost všech orgánů k transplantaci. Díky široké síti, zahrnu-
jící pobočky v celém státě, může nadace rozvíjet programy v oblasti výzkumu, 
odborného vzdělávání, služeb pro pacienty a komunitu nemocných, veřejného 
vzdělávání a darování orgánů. 

11-10-1807  


