
Text: Zuzana Strešnáková 
Foto: Tomáš Kostka 

Reality show časopisu Diéta 
TenTokráT sme 
pre 7 sTaTočných 
pripravili kurz 
zdravého varenia, 
prednášku  
o Tom, ako správne 
nakupovať  
a koučing ohľadom 
správnej moTivácii 
pri chudnuTí.  poďTe 
sa inšpirovať aj vy!

7statoční
po prvom mesiaci 
chudnutia

Veľa otázok a oDpoVeDí 
Presne tak by sa dalo v krátkosti zhrnúť 
februárové stretnutie s výživovou 
poradkyňou Oľgou Červenkovou v škole 
varenia Chefparade.  Vyzeralo to trochu 
ako v škole, ale namiesto glóbusu ležali 
na stole rôzne syry, maslá, jogurty 
a nátierky.  Veď najlepšie sa zloženie 
potravín učí na konkrétnych príkladoch. 
„Túto nátierku poznám a je na nej 
napísané light, je skutočne pre mňa 
vhodná?“ opýtala sa energická Janka 
Marčíková, na ktorej bol vidieť doslova 

Dôležité pojmy 
Okrem čítania z etikety sa výživová 
poradkyňa sústredila na vysvetlenie 
pojmov Odporúčaná denná dávka, 
známa pod skratkou ODD alebo 
odporúčané denné množstvo stravy 
známe ako GDA, čo po anglicky 
znamená Guideline Daily Amouts. 
Nech to už nazveme akokoľvek,  je 
dôležité vedieť, čo a v akom množstve 
máme konzumovať. Obrovské 
odhodlanie totiž bez dostatočného 
množstva relevantných informácií 
nestačí.  „Rozprávali sme si 
o potravinách, naučili sme sa, ako 
vhodnejšie nakupovať, súťažiaci boli 
pri diskusií veľmi aktívni. Teraz bude 
nasledovať obohacovanie jedálnička 
a dostanú ďalšie recepty,“ zhrnula 
Oľga Červenková úvodné dve hodinky 
februárového stretnutia, kde 7 statoční 
odovzdali svoje jedálničky.  „Na 
začiatku sme mali dohodu, že si každý 
bude písať jedálniček priebežne, 
aspoň jeden deň v týždni a posledný 
týždeň v tomto mesiaci mi mali 
odovzdať celotýždňový jedálniček. 
Tam sa  zobrazili nedostatky. U väčšiny 
som si všimla, že hlavne v začiatkoch 
mali veľkú snahu. Postupne ako keby 

hlad po informáciách. Všetci súťažiaci 
sa netajili tým, že jeden z najväčších 
problémov je práve dešifrovanie 
etikety na potravine, ktorá je akýmsi 
jej preukazom totožnosti.  „Mňa veľmi 
zaujalo rozprávanie o potravinách. 
Konečne viem, aký chlieb si mám 
kúpiť a aký energetický príjem mám 
vlastne mať,“ pochvaľovala si rady 
Oľgy Červenkovej sympatická Katka 
Slančíková, ktorej dáva vraj zatiaľ 
najviac zabrať premýšľanie nad jedlom 
a jeho príprava.  

Oľga Červenková vysvetlila,  
ako čítať  etikety na potravinách,  
a ako nakupovať  tak, aby bol obsah 
nákupného košíka naozaj zdravý. 
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im dochádzala fantázia a začalo to 
zlyhávať na vynechávaní olovrantov.  
Veľký otáznik stojí nad večerou 
v závislosti s cvičením. Kedy a čo vlastne 
večerať. Po cvičení je lepšie večerať 
bielkovinu ako sacharidy, surová 
zelenina je pre vyčerpaný organizmus 
ťažšia na trávenie. Pozorovala som, 
že súťažiaci majú výbornú skladbu 
raňajok a dokonca veľmi dobre zvládajú 
aj obedy.  Niektorým chýba fantázia 
vo varení, ale práve preto sme tu, 
aby sa v tom zdokonalili. Všetci sú 
teraz spokojní, lebo vedia, že každý 
z nich schudol, ale nesmú zabúdať 
na spomínané olovranty. Pri ich 
vynechávaní sa im váha môže zastaviť. 
Ako keby súťažiaci nevedeli, čo si majú 
dať na olovrant a preto robili najväčšiu 
chybu v tom, že vôbec neolovrantovali. 
Viem, že je vyčerpávajúce zapisovanie 
potravín, ktoré cez deň zjem, ale pri 
chudnutí je to na začiatku potrebné. 
Každý tak vidí čierne na bielom, ako sa 
stravuje a dobre si potom zapamätá, čo 
robí správne a čo nesprávne.“  

čistíme, VaRíme, Dusíme 
Po prednáške a diskusii sme si ako 
správni kuchári umyli ruky, zobrali 
zástery a pustili sa pod vedením 
skúseného šéfkuchára Juraja 
Lakyho do varenia.  Pre 7 statočných 
naplánoval krémovú brokolicovú 
polievku, tradičnú taliansku polievku 

Špenátové rizoto 
½ kila kvalitnej ryže na rizoto
½ litra bieleho vína
½ litra vývaru
1 kilo čerstvého špenátu
cesnak, cibuľa, soľ, korenie
pár kvapiek olivového oleja.  

v hrnci orestujeme cibuľu na troške oleja 
dosklovita, pridáme ryžu, vývar, víno, 
osolíme a za pravidelného miešania dusíme 
domäkka.  na panvici orestujeme cibuľu 
a cesnak, postupne pridávame špenátové 
listy, osolíme, okoreníme a krátko 
podusíme. hotový špenát pridáme do 
rizota  a podávame. garantujeme vám, že 
chutí skvelo aj bez parmezánu. 

Pri varení sa 
potvrdilo, že  
v kuchyni je dobrá 
nálada úplnou 
samozrejmosťou.   

Kvalitný čerstvý špenát je na 
prípravu chutného špenátového 
rizota absolútne nevyhnutný. 

V škole varenia Chefparade sa  
7 statoční naučili, že prípravu 
zdravého jedla zvládne každý.  
Len treba vedieť, ako na to.  
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minestrone, špenátové rizoto, dusenú 
rybu s rukolovým šalátom, kuracie so 
zeleninou a grilovanú zeleninu. Súťažiaci 
sa na vlastnej koži presvedčili, že pri 
správnych surovinách a postupoch jedlá, 
ktoré sú zdravé, môžu byť aj výnimočne 
chutné. Pri sporákoch v škole varenia, 
sa žiadne zahusťovanie mliekom, ani 
smotanou nekonalo. Hlavné slovo mala, 
ako inak, čerstvá zelenina. Jedlá z nej boli 
krásne farebné, chutné a príprava ani 
jedného z receptov nezabrala viac ako 
20 minút. „Pre mňa je dnes najväčším 
zážitkom táto škola varenia. To, že sme 
sa naučili variť praktické a ľahké jedlá. 

Určite ich doma vyskúšam. Ako prvý 
si pripravím kurací steak na zelenine,“ 
neskrývala nadšenie vysokoškoláčka 
Veronika Mondočková,  pre ktorú je 
najťažšie ustrážiť vo svojom jedálnom 
lístku správne kombinácie potravín. 
Všetci naši 7 statoční sa nakoniec ukázali 
bez ohľadu na vek a skúsenosti ako 
zdatní kuchári - ktorí,  čo si navarili, to 
aj s chuťou a bez výčitiek zjedli. V škole 
varenia sme zažili skutočné zeleninové 
hody, ktoré všetkých presvedčili o tom, 
že naša súťaž nie je len o odriekaní, ale aj 
o vychutnávaní jedál, ktoré nášmu telu 
prospievajú.     

Dôležitá motiVácia 
Po skvelom obede a presune do 
známeho Body Energy Clubu mali naši 
chudnúci možnosť dozvedieť sa niečo 
viac o správnej motivácii od life koučky 
Janette Šimkovej. „Všetci rozumejú 
tomu, čím prechádzajú, čo ich čaká 
a akú cestu majú do mája pred sebou. 
Uvedomujú si, že na zmenu životného 
štýlu, ktorú sa snažia docieliť, potrebujú 
veľa energie, pozornosti a úsilia a nikto 
to neurobí za nich,“ zhrnula svoje 
pocity po prvom stretnutí life koučka, 
podľa ktorej ak chcete dosiahnuť trvalý 
úspech, musí motivácia, ktorá vás ženie 
k tomuto cieľu, vychádzať z vášho 
vnútra. A pritom nezáleží na tom, kto 
ste, aký ste starý, ani to, koľko vážite. 
Okrem ďalších informácií pripravila 
Janette Šimková našim chudnúcim tieto 
rady. Skúste si ich s našimi súťažiacimi 
zodpovedať aj vy. 

počas zmeny žiVotného Štýlu 
si zoDpoVeDajte tieto otázky
1. Prečo robím túto zmenu teraz? 
2. Pre čo všetko sa mi oplatí zmeniť svoj 
životný štýl?
3. Čo chcem chudnutím získať? 
(motivácia) 
4. Ako sa cítim, keď si predstavím, že som 
dosiahol/a to, čo som chcel/a? 
5. Čo mi môže stáť v ceste? (bariéry)
6. Čo môžem urobiť pre to, aby som 
prekonal/a tieto bariéry? (všetky možné 
riešenia) 
7. Aká je moja stratégia?
8. Čo budem mať z toho, keď sa mi  
podarí dosiahnuť, čo som si  
zaumienil/a? 

Zelenina plná vitamínov nesmie  
v redukčnom jedálničku nikdy 
chýbať.  

Šéfkuchár Juraj 
Laky sa ukázal 
ako výborný 
učiteľ varenia. 

Náš jediný muž 
v súťaži si kurz 
varenia užíval 
a varenie mu išlo 
od ruky.  

Oľga 
Červenková 
súťažiacich 
pochválila 
za doterajšie 
úspechy  
a dala im 
ďalšie rady, 
ako úspešne 
v chudnutí 
pokračovať. 

Reality show časopisu Diéta
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Partneri súťaže:

opäť je tu cVičenie 
Na záver náročnej soboty sa naši  
7 statoční odvážili a zacvičili si, lebo 
veľmi dobre vedia, že bez dostatku 
pohybu nemajú šancu dosiahnuť 
vysnívanú váhu a ani vyhrať v našej 
súťaži. Je pravda, že trénerka Lucia 
Medeková so svojím tímom im dáva 
poriadne zabrať, ale ako sa hovorí, bez 
práce nie sú koláče a za úspechom stojí 
veľa potu a sebazaprenia. Svoje   
o tom vie aj zdravotná sestrička Silvia 
Šípošová, ktorá hneď po našom stretnutí 
odchádzala navštíviť rodinu do Anglicka. 
„Uvidíme, ako sa mi podarí všetko 
dodržiavať aj mimo domova. Z dnešného 
dňa som doslova nadšená páčilo sa mi 
úplne všetko. Priznám sa, že pre mňa je 
najťažšie udržiavať si rozvrh stravovania. 
V Anglicku budem hlavne behať okolo 
synovca, do fitka sa asi nedostanem,  tak 
dúfam, že pri ďalšom stretnutí  ma moja 
váha nesklame.“ Uvidíme, ako na sebe 
naši súťažiaci popracujú a kto z nich 
na budúci mesiac zaznamená najväčší 
váhový úbytok. 

Päť zlatých 
rád na ceste 
za úsPechom
1. nesľubujte si priveľa 
a nerobte primálo.

2. majte dôvody svojho 
snaženia stále na mysli. 

3. Výhovorka je vždy 
len výhovorka. úspech 
výhovorky nepozná. 

4. nebojte sa prekračovať 
vlastné hranice, prinesie 
vám to nečakané 
okamihy.

5. Keď nebudete vedieť 
nájsť dôvod, prečo 
pokračovať, si spomeňte 
na dôvod, prečo ste 
začali. 

Trenérka osobného rozvoja Janette 
Šimková si pripravila pre statočných 
prednášku o dôležitosti motivácie  
pri chudnutí.   
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