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INTERMEDIATE 1

BUĎME
F.I.T.!
ČI UŽ STE AKTÍVNI,
NO NEVIDÍTE VÝSLEDKY,
ALEBO UVAŽUJETE
O ĎALŠOM KROKU NA
VAŠEJ CESTE K ÚPRAVE
VÁHY, PROGRAM
INTERMEDIATE JE
TU PRE VÁS.
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Forever
Aloe Vera Gel ™
2X 1 litrový
Tetrapak

Forever
Garcinia Plus™

90 gélových kapsúl

Forever
Lite Ultra™

1X vrecúško
s 15 porciami

Čo obsahuje
váš balíček
:

Forever Therm™
30 tabliet

Forever Fiber ™
15 dávok

FOREVER ALOE VERA GEL™

pomáha čistiť tráviaci systém
a maximalizovať vstrebávanie živín.

FOREVER FIBER™

poskytuje patentovanú zmes 5 g vo vode rozpustnej
vlákniny, ktorá pomáha podporovať pocit sýtosti.

FOREVER THERM™

ponúka účinnú kombináciu rastlinných výťažkov
a vitamínov, ktoré môžu pomôcť podporiť metabolizmus.

FOREVER GARCINIA PLUS™

môže pomôcť telu spaľovať tuk účinnejšie a pomáha
potláčať chuť do jedla zvyšovaním hladín serotonínu.

FOREVER LITE ULTRA™

je bohatý zdroj vitamínov a minerálov
so 17 g bielkovín v jednej porcii.

Skôr, než začnete akýkoľvek cvičebný program alebo
užijete akýkoľvek doplnok stravy, kontaktujte, prosím,
svojho lekára alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho
pracovníka, aby ste získali bližšie informácie.
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ZAČÍNAME
FOREVER
JE
ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÝ
TAK, ABY VÁM POSKYTOL
NÁSTROJE PRE ZDRAVŠÍ
ŽIVOT, KTORÉ VÁS BUDÚ
SPREVÁDZAŤ NA VAŠEJ
ÚSPEŠNEJ CESTE
K ÚBYTKU VÁHY.

ABY STE
DOSIAHLI TIE
NAJLEPŠIE
VÝSLEDKY,
POSTUPUJTE
PODĽA TÝCHTO
TIPOV.

ZAZNAČTE SI
SVOJE MERANIA.

Hoci je váha užitočná informácia,
nepodá vám úplný obraz o vašom
pokroku. Zaznamenajte si svoje miery
,
pred a po každom z programov
aby ste plne pochopili spôsob,
akým sa mení vaše telo.

ZAZNAČTE SI
SVOJE KALÓRIE.

Keď začnete, tak je dôležitý prehľad
o vašom príjme kalórií. Zaznamenajte
si svoje kalórie do zošitu, alebo použite
svoju obľúbenú aplikáciu na sledovanie
kalórií, keď sa učíte určovať zdravé
veľkosti porcií a učíte sa novým
stravovacím návykom.
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PITE VEĽA VODY.

Pitie aspoň ôsmich pohárov (2 l)
vody denne vám môže pomôcť
cítiť sa plnšie, odplavovať toxíny
a podporiť zdravú pokožku.

ODLOŽTE SOĽNIČKU.

Soľ prispieva k zadržiavaniu
vody, môže spôsobiť, že sa budete
cítiť spomalení a vyvolá dojem,
že nerobíte pokroky. Namiesto toho
ochuťte jedlá rôznymi bylinkami,
alebo koreninami.

VYHNITE SA
OCHUTENÝM
A SÝTENÝM NÁPOJOM.
Sýtené nápoje podporujú nadúvanie
a pitie ochutených nápojov môže
pridať nechcené kalórie. Zvýšená
hladina cukru navodzuje
pocit pomalosti.
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STANOVTE
SI CIELE

Počas programu
INTERMEDIATE si stanovte
realistické ciele a majte ich počas programu na pamäti.
Môže to byť čokoľvek od zabehnutia 5 kilometrov po to,
aby ste sa zmestili do svojich skiny džínsov.

JASNÉ CIELE VÁM POMÔŽU
UDRŽAŤ SI MOTIVÁCIU
NA VAŠEJ CESTE.
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TELESNÁ VÁHA
A MIERY
AKO MERAŤ:

HRUDNÍK / Merajte pod pazuchami okolo prednej časti
hrudníka s rukami uvoľnenými po stranách.

BICEPSY / Merajte v polovici medzi podpazuším
a lakťom s rukami uvoľnenými po stranách.
PÁS / Merajte svoj prirodzený pás približne
6 cm nad bokmi.
BOKY / Merajte okolo najširšej
časti bokov a zadku.

STEHNÁ / Merajte v najširšej časti
stehna v mieste najvyššieho bodu
vášho vnútorného stehna.
LÝTKA / Merajte najširšiu časť
lýtka, väčšinou v polovici medzi
kolenom a členkom, pričom
sú lýtka uvoľnené.

MIERY PRED PROGRAMOM

INTERMEDIATE 1:

HRUDNÍK

BOKY

BICEPSY

STEHNÁ

PÁS

LÝTKA
VÁHA

MIERY PO ABSOLVOVANÍ

INTERMEDIATE 1:

HRUDNÍK

BOKY

BICEPSY

STEHNÁ

PÁS

LÝTKA
VÁHA

MIERY PO ABSOLVOVANÍ

INTERMEDIATE 2:

HRUDNÍK

BOKY

BICEPSY

STEHNÁ

PÁS

LÝTKA
VÁHA
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VÁŠ ROZVRH DOPLNKOV

Raňajky

2X kapsuly
Forever
Garcinia Plus™

Desiata

1X balenie
Forever Fiber ™

Obed

2X kapsuly
Forever
Garcinia Plus™

1X tableta
Forever
Therm™

Večera

2X kapsuly
Forever
Garcinia Plus™

večera 450 kcal
pre ženy
večera 550 kcal
pre mužov

Večer

RIAĎTE SA KAŽDÝ DEŇ TÝMTO
ROZVRHOM DOPLNKOV, ABY STE DOSIAHLI
MAXIMÁLNE VÝSLEDKY S PROGRAMOM
INTERMEDIATE 1.

Minimálne
250 ml vody

Zmiešané
s 250 – 300 ml vody
alebo iného nápoja
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120 ml
Forever Aloe
Vera Gel™

Počkajte
30 minút

Minimálne
s 250 ml vody

Skôr než užijete
Forever Aloe Vera Gel™

Uistite sa, že ste užili
Forever Fiber™ oddelene
od vašich každodenných
doplnkov. Vláknina môže viazať
niektoré živiny, ovplyvňujúc tak
ich vstrebávanie v tele.

desiata 100-250 kcal
pre ženy
desiata 200-350 kcal
pre mužov

obed 450 kcal
pre ženy
obed 550 kcal
pre mužov

NEZABUDNITE POČKAŤ ASPOŇ 30 MINÚT MEDZI
FOREVER GARCINIA PLUS™ A FOREVER ALOE VERA
GELOM™ ALEBO JEDLOM, ABY STE DOSIAHLI PLNÝ
ÚČINOK A OSOH Z FOREVER GARCINIE PLUS™!

1X tableta
Forever
Therm™

raňajky 300 kcal
pre ženy
raňajky 450 kcal
pre mužov

F.I.T. TIP

Výborný spôsob, ako vypiť
dennú dávku Aloe je zmiešať ho
s ARGI+™ (predávané samostatne).
ARGI+™ poskytuje v jednej porcii
5 gramov L- arginínu, plus synergické
vitamíny, ktoré dávajú vášmu telu
podporu potrebnú k fungovaniu
po celý deň.

Zmiešajte 120 ml
Forever Aloe Vera Gélu,
1 dávku ARGI+™ s vodou
podľa chuti, potom premiešajte
s ľadom, a vychutnajte si
blahodárne účinky Aloe spolu
s poriadnou dávkou
energie!
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ZJEDNODUŠTE
SVOJU STRAVU
Niekedy môže byť ťažké sledovať všetky tipy a triky
na udržanie zdravej výživy, najmä ak ste stále
v pohybe. Dobrá správa? Existuje jedno zlaté
pravidlo, ktoré môžete dodržiavať a ktoré vás môže
nasmerovať tým správnym smerom: jedzte farebné jedlá.
Farby rôzneho ovocia a zeleniny predstavujú rôzne
fytonutrienty, ktoré prinášajú rôznorodé blahodárne
účinky vášmu telu.

+ Ovocie a zelenina, ktoré majú ružovú alebo
červenú farbu obsahujú lykopén, ktorý má silný

antioxidačný účinok a prospieva aj zdraviu srdca.

+ Oranžová a žltá farba zeleniny
naznačuje prítomnosť betakaroténu. Naše
telo premieňa betakarotén na vitamín A, ktorý má
priaznivý účinok na imunitný systém a zdravie kostí.
V ovocí tejto farby sa nachádza tiež vitamín C,
známy svojimi blahodárnými účinkami na celkovú
imunitu.
+ Zelené ovocie a zelenina sú plné vitamínov
a živín, ktoré môžu mať mimoriadne blahodárne
účinky na zdravie. Listová zelenina, ako napríklad
špenát a zimná kapusta, obsahuje antioxidanty
a zeaxantín, ktorý podporuje zdravý zrak.
+ Ovocie a zelenina modrej a fialovej
farby poskytujú rôzne živiny vrátane
zeaxantínu, esveratrolu a vitamínu C,
ktoré môžu pomôcť podporiť srdce
a imunitu, podporujú zdravie mozgu
a bojujú proti zápalu.

+ Nakoniec nezabudnite na biele

ovocie a zeleninu. Tieto potraviny plné
živín obsahujú draslík, horčík a celý rad
vitamínov a minerálov a poskytujú zrejme
nekonečné blahodarné benefity.
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ČI UŽ PLÁNUJETE
SVOJE JEDLÁ NA CELÝ TÝŽDEŇ,
IDETE NA VEČERU VON
S PRIATEĽMI, ALEBO HĽADÁTE
RÝCHLU DESIATU, VÝBEROM
FAREBNÉHO OVOCIA
A ZELENINY POMÔŽETE
VÁŠMU TELU A ZOSTANETE
NA SPRÁVNEJ CESTE
K LEPŠIEMU VZHĽADU
A POCITU.

PRIPRAVTE SA
NA ÚSPECH
Jednou z nástrah každého programu manažmentu váhy je
čas. Medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami môže byť
ťažké nájsť si čas na cvičenie, prípravu zdravého jedla, alebo
dokonca na to, aby ste si urobili čas pre seba.
Ak budete postupovať podľa tipov na prípravu jedál nižšie,
zostanete na ceste k úspechu aj pri nedostatku času!

+ Plánujte vopred
Keď zistíte, že budete v časovom strese, skôr, ako sa tak
stane, dbajte na to, aby ste mali pripravené na jedenie niečo
zdravé, čo si môžete len zobrať a vyraziť.

+ Vytvorte si menu
Rozhodnite sa, ktoré recepty
si pripravíte na každý
týždeň, pri zohľadnení dní, kedy máte program najviac
nabitý. Recepty môžete nájsť už od strany 38.

+ Choďte na nákup

Urobte si zoznam ingrediencií,
ktoré potrebujete na prípravu
týždenného menu a vyrazte
do potravín.

+ Začnite variť

Predvarte si zložky menu,
ako napríklad kuracie prsia,
nejakú zeleninu a čokoľvek
iné, čo vám pomôže ušetriť čas
v priebehu týždňa.

11

RECEPTY NA KOKTAILY
FOREVER LITE ULTRA
Tieto chutné recepty prinesú obmenu do vašich nápojov
Forever Lite Ultra™. Plné proteínov a s vysokým obsahom
antioxidantov sú špeciálne navrhnuté tak, aby ste mali pocit
sýtosti a energie na celé hodiny.
Počas programu
INTERMEDIATE si vypite svoj nápoj
na dodanie energie po cvičení, alebo v priebehu dňa.

Čerešňovo
- zázvorové
eso
Broskyne
a smotana
Zelená
dobrota

+ ŽENY 300 kcal

+ MUŽI 450 kcal

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml
nesladeného kokosového mlieka / ¹⁄3 šálky 2 % bieleho
gréckeho jogurtu / ½ šálky mrazených čerešní /
½ čajovej lyžičky mletého zázvoru / 1 čajová lyžička
medu / 4 – 6 kociek ľadu

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml
nesladeného kokosového mlieka / 2⁄3 šálky 2 % bieleho
gréckeho jogurtu / ¾ šálky mrazených čerešní /
½ čajovej lyžičky mletého zázvoru / ½ polievkovej
lyžice medu / 4 – 6 kociek ľadu

(274 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml
nesladeného mandľového mlieka / 1 šálka mrazených
nesladených broskýň / ½ čajovej lyžičky škorice /
15 g nasekaných vlašských orechov / 4 – 6 kociek ľadu

(295 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 100 až 150 ml
nesladeného sójového mlieka / 2 listy zimnej kapusty /
½ šálky špenátu / 1 malý mrazený banán / 2 ďatle /
½ polievkovej lyžice ľanových semienok

(318 kcal)

Čučoriedkový
mafin

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 150 až 250 ml
odtučneného mlieka alebo jeho alternatíva / ¹⁄3 šálky
0 % bieleho gréckeho jogurtu / ½ šálky mrazených
čučoriedok / ¹⁄8 šálky ovsených vločiek / ¹⁄8 čajovej
lyžičky škorice / ¹⁄8 čajovej lyžičky vanilkového
extraktu / 1 polievková lyžica müsli na posypanie

Čokoládovo
malinové
potešenie

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml
nesladeného kokosového mlieka / 1 šálka čerstvých
alebo mrazených malín / ½ polievkovej lyžice
kakaového prášku / 1 polievková lyžica mandľového
masla / 1 polievková lyžica kaových kúskov (cacao
nibs) / 4 – 6 ľadových kociek

(320 kcal)

(305 kcal)

Jahodový
koláč
Jablkové
chrumky
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1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 100 g vanilkového
gréckeho jogurtu / 1 šálka jahôd / ¹⁄8 šálky klasických
ovsených vločiek / ¼ čajovej lyžičky vanilkového
extraktu / 4 – 6 kociek ľadu

(278 kcal)

(447 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml
nesladeného mandľového mlieka / 1½ šálky mrazených
nesladených broskýň / ½ čajovej lyžičky škorice /
42 g nasekaných vlašských orechov / 4 – 6 kociek ľadu

(452 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 150 až 250 ml
nesladeného sójového mlieka / 3 listy zimnej kapusty /
½ šálky špenátu / 1 veľký mrazený banán / 3 ďatle /
¾ polievkovej lyžice ľanových semienok

(476 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 150 až 250 ml
odtučneného mlieka alebo jeho alternatíva / ½ šálky
0 % bieleho gréckeho jogurtu / ¾ šálky mrazených
čučoriedok / ¼ šálky ovsených vločiek / ¹⁄8 čajovej
lyžičky škorice / ¹⁄8 čajovej lyžičky vanilkového extraktu
/ 1 polievková lyžica müsli na posypanie

(489 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml
nesladeného kokosového mlieka / 1½ šálky čerstvých
alebo mrazených malín / 1 polievková lyžica kakaového
prášku / 1½ polievkovej lyžice mandľového masla /
1 polievková lyžica čokoládových kúskov (voliteľné
ozdoby / 4 – 6 ľadových kociek

(470 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 g vanilkového
gréckeho jogurtu / 1½ šálky jahôd / ¼ šálky klasických
ovsených vločiek / ¼ polievkovej lyžice vanilkového
extraktu / 4 – 6 kociek ľadu

(440 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml
nesladeného sójového mlieka / 100 ml nesladeného
jablkového pyré / 1 malé jablko, nakrájané / ¹⁄8 kávovej
lyžičky škorice a muškátového orieška / 2 malé ďatle/
1 kávová lyžička chia semienok / 4 – 6 kociek ľadu

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml
nesladeného sójového mlieka / 100 ml nesladeného
jablkového pyré / 1 malé jablko, nakrájané / ¹⁄8 kávovej
lyžičky škorice a muškátového orieška / 3 malé ďatle/
2 kávové lyžičky chia semienok / 4 – 6 kociek ľadu

(300 kcal)

(461 kcal)

F.I.T. TIP

Vytvorte si svoj vlastný koktail
kombináciou 1 odmerky Forever
Lite Ultra™ s 250 až 300 ml
odtučneného, kokosového, sójového
alebo ryžového mlieka, ½ – 1 šálky
ovocia alebo zeleniny, 1 polievkovej
lyžice zdravých tukov ako chia
semienka, ľanové semienka,
orechové maslo, avokádo,
alebo kokosový olej a ľadu,
vody alebo zeleného
čaju.

V ktoromkoľvek z týchto
receptov môžete použiť
ryžové mlieko, nesladené
mandľové mlieko alebo nesladené
sójové mlieko. Skontrolujte
príbalový leták aby ste sa uistili,
že náhrada mlieka, ktorú si
vyberiete poskytuje približne
50 až 60 kcal na 250 ml.

MÁTE ÚŽASNÝ RECEPT?
PODEĽTE SA OŇ S NAMI
NA STRÁNKE

facebook.com/foreverczechslovak

13

ZÁŤAŽ
PRINÁŠA
VÝSLEDKY

Mnohí ľudia si myslia, že vzpieranie a cvičenie s odporovými gumami
nemá nič spoločné s úbytkom hmotnosti, alebo práve naopak,
že z toho budete mať obrovské svaly. Pravda je taká, že ak ho robíte
správne, silový tréning spaľuje kalórie a môže aj naďalej udržať
metabolizmus dlho po tom, ako sa tento tréning skončí.
INTERMEDIATE sú navrhnuté tak,
Cviky v programe
že použitím odporových gúm pridávajú a zvyšujú záťaž ku základným
cvikom, aby sa dosiahli maximálne výsledky. Odporové gumy udržujú
napätie vo svaloch po dlhšiu dobu a pomáhajú tým budovať štíhle
svalstvo a spaľovať viac kalórií.

ODPOROVÉ GUMY SA VYRÁBAJÚ
V MNOHÝCH KATEGÓRIÁCH
PEVNOSTI, ČO VÁM UMOŽŇUJE
PRISPÔSOBIŤ ODPOR,
S NÁRASTOM VAŠEJ SILY.
Pre program F15 INTERMEDIATE odporúčame súpravu slabších,
stredne silných a veľmi silných odporových gúm.

F.I.T. TIP

Snažte sa súťažiť sami so sebou.
Ak dokončíte tréning s ľahkosťou
alebo necítite nejakú svalovú
únavu na konci cvičenia, nerobíte
dosť. Vyberte si fitness gumu
s väčším odporom, aby ste
dosiahli tie najlepšie výsledky.
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TRÉNINGOVÝ
PLÁN
INTERMEDIATE 1
ZAČNIME SA HÝBAŤ
Trvalá zmena vychádza zo spojenia optimálnej výživy a doplnkov
stravy navrhnutých tak, aby podporili vaše telo pri cvičení
a ktoré môžu pomôcť spáliť kalórie a budovať štíhle svalstvo.

Program
INTERMEDIATE spája dve cvičenia s vlastnou
váhou, jogu, ktorú môžete robiť kdekoľvek a kardio, ktoré môžete
vykonávať vlastným tempom na rozhýbanie sa. Bez nastavovania,
bez zložitých zariadení telocvične, bez výhovoriek.

DEŇ 1
INTERMEDIATE
TRÉNING
JEDNA

DEŇ 2
KARDIO

DEŇ 5

INTERVALOVÉ
KARDIO

DEŇ 9
ODDYCH
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ODDYCH

INTERMEDIATE
TRÉNING
JEDNA

INTERMEDIATE
TRÉNING
DVA

ODDYCH

DEŇ 6

DEŇ 10

DEŇ 13

DEŇ 3

JOGA JEDEN

DEŇ 11

ODDYCH

INTERMEDIATE
TRÉNING
DVA

DEŇ 7

INTERVALOVÉ
KARDIO

DEŇ 14

DEŇ 4

DEŇ 8
KARDIO

DEŇ 12
ODDYCH

DEŇ 15

JOGA JEDEN

NAŠTARTUJTE
KARDIO
Kardio cvičenie zvyšuje tepovú frekvenciu,
môže pomôcť zrýchliť metabolizmus,
podporiť zdravé srdce a pomôže vám
rýchlejšie sa zotaviť po namáhavom cvičení.

MEDZI
ODPORÚČANÉ KARDIO
CVIČENIA PATRIA:

Chôdza, pomalý beh,
chodenie po schodoch,
eliptické cvičenie, veslovanie,
plávanie, joga, bicyklovanie,
turistika, aerobik, tanec
a kickbox.

Počas programu F15 INTERMEDIATE 1
si dajte záväzok, že budete robiť aspoň
2 – 3 dni kardio cvičení týždenne. Tie by mali
trvať 30 – 60 minút a v ideálnom prípade
by sa mali robiť bez prerušenia.

BENEFITY
INTERVALOVÉHO
KARDIO
TRÉNINGU

Zavedenie intervalov do vášho kardio režimu je účinný
spôsob, ako zrýchliť váš metabolizmus. Krátke prudké
dávky intenzívneho tréningu môžu v krátkom čase enormne
zefektívniť váš tréning.
Na vykonanie kardio intervalových cvičení si vyberte kardio,
ktoré vám najviac vyhovuje a môžete ho robiť s rôznymi
úrovňami intenzity. Prvých 30 sekúnd každej minúty,
vykonávajte kardio pohodlným tempom, potom si zvýšte
tempo na následujúcich 20 sekúnd. A nakoniec, posledných
10 sekúnd, choďte na plné obrátky a ukončite svoje
cvičenie s tak vysokou intenzitou, ako sa len dá.
Zopakujte to päťkrát za sebou, potom regenerujte
2 minúty pomalou chôdzou alebo pomalým poklusom.
A je to! Po 12 minútach ste dokončili účinný,
srdcu prospešný kardio tréning. V programe
INTERMEDIATE 1 robte intervalové kardio
dvakrát za sebou.
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ROZCVIČKA.
VAŠE TELO JE STROJ.

Skôr, ako sa pustíte do cvičenia, je dôležité
pripraviť sa. Rozcvička umožní vašim kĺbom,
aby krúžili v celom rozsahu ich pohybu,
môže pomôcť zlepšiť kvalitu vášho cvičenia
a zároveň zníži pravdepodobnosť
zranenia. Berte to ako generálku
pred hlavnou udalosťou. Rozcvičku si
urobte pred každým cvičením
v programe
INTERMEDIATE.

SUMO DREPY
S VZPAŽENÍM

8X

ÚKROKY

16X

STRIEDAVÉ
ZDVÍHANIE
KOLIEN

ZAKOPÁVANIE

16X

ZDVÍHANIE
KOLIEN DO
VÝPADU VZAD

16X
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BOČNÉ
VÝPADY

16X

16X

VÝSKOKY S
ROZPAŽENÍM

20X

SKĽUDNENIE

Vyhraďte si pár minút na konci každého cvičenia,
na skľudnenie a vydýchanie. To prispeje
k rýchlejšiemu vyrovnaniu vášho tepu a zároveň
sa váš dych a krvný tlak vrátia do normálu.
Tiež to pomáha zlepšiť ohybnosť
a predchádzať zraneniam. Skľudnenie by ste
mali vykonať plynulo, radšej sériou
pohybov než jednotlivými cvikmi.

VZPAŽENIA
V STOJI

SUMO DREPY
(NA ŠIROKO)

8X

BOČNÉ
VÝPADY
S OPOROU

16X

VÝPAD
S DREPOM
VZPAŽENIE
VPRAVO

16X

VÝPAD
S DREPOM
VZPAŽENIE
VĽAVO

16X

ROZPÍNANIE
HRUDNÍKA

16X

16X

NAŤAHOVANIE
KOLENNÝCH
VÄZOV VĽAVO

16X

NAŤAHOVANIE
KOLENNÝCH
VÄZOV VPRAVO

16X

KRÚŽENIE
RAMENAMI

8X

AK SI CHCETE POZRIEŤ
VŠETKY ROZCVIČKY A CVIČENIA,
NAVŠTÍVTE STRÁNKU:
FOREVERFIT15.COM
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TRÉNING
INTERMEDIATE 1
Tento tréning je postavený na základných pohyboch,
ktoré ste sa naučili v programe F15 BEGINNER
s pridaným odporom. Používanie odporových gúm
kladie vyššie nároky na telo a pomáha budovať štíhle
svalstvo. Opakovanie každého cvičenia sa vykonáva
kruhovou metódou.
Keď skončíte všetkých 13 cvikov, oddýchnite si
60 sekúnd a opäť začnite s cieľom dokončiť celkovo
2 – 3 kolá!

POTREBNÉ VYBAVENIE: ODPOROVÉ PÁSY

+ statické výpady s bicepsovými zdvihmi 16x
(každá strana)

+ drep so zdvihnutím činiek ku prsiam

16x

+

16x

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

a následne zarovnaním ku chrbtu
výpady s tyčou na činky na chrbte
(každá strana)
drep s činkami do postavenia
s rozpažením
poloha na kolenách do vystretia
ľavej nohy /pravej nohy
poloha na kolenách do vystretia
pravej nohy /pravej nohy
kľuky
doska + posunutie lakťov vpred/vzad
let supermana
bočná doska (každá strana)
obrátený sed ľah na lavičke
bicykel
priťahovanie kolien v kľuku

Zopakujte

Oddych 60 2-3 krát aby
sekúnd
ste dokončili
tréning!
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16x
16x
16x
16x
16x
16x
8x
16x
32x
32x

TRÉNING
INTERMEDIATE 2
Tento tréning zapája alternatívne cvičenia s pridaným
odporom. Opakovania každého cvičenia sa
vykonávajú kruhovou metódou.
Keď skončíte všetkých 10 cvikov, oddýchnite si
60 sekúnd a opäť začnite s cieľom dokončiť celkovo
2 – 3 kolá!
POTREBNÉ VYBAVENIE: ODPOROVÉ GUMY

+ drepy do strán (každá strana)
+ príťah tyče na činky nad prsia
+ striedavé úkroky
+ bočné príťahy nad prsia
+ drepy s podsadenou panvou
+ doska na vystretých rukách

16x
16x
16x
16x
16x
16x

+
+

16x
16x

+
+

+ zdvihnutie ľavej ruky do hora
s pretočením
plné kľuky do vystretia rúk
doska na vystretých nohách
+ zdvíhanie pravej ruky do hora
s pretočením
zdvíhanie panvy s vystretím
ľavej/pravej nohy (každá strana)
z ľahu dosiahnutie rúk ku nohám
cez sed

16x
16x
Zopakujte

Oddych 60 2-3 krát aby
ste dokončili
sekúnd
tréning!

F.I.T. TIP

Výzva prináša zmeny! Naposledy
ste dokončili dve kolá? Tentoraz
skúste tri, aby ste zosilneli a urobili
ďalší krok na vašej ceste k lepšiemu
vzhľadu a pocitu.
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JOGA 1

Tréning
joga 1 predstavuje 22 základných jogínskych
pozícií. Zatiaľ čo každá z nich je samostatným cvikom, na
dosiahnutie maximálnych výsledkov, skúste prechádzať
jednotlivými pozíciami plynule.
Namiesto toho, aby ste sa zamerali na dokonalé vykonanie
každej pozície, dýchajte zhlboka a dovoľte telu aby sa
predĺžilo, natiahlo, oddýchlo si,pomôžete tým zvýšiť
ohybnosť a vybudujete prepojenie mysle a tela.
Postupujte podľa tréningu joga jeden na foreverfit15.com.

+ oddych - ležanie			
+ kolená k hrudníku			
+ mostík			
+ bicykel			
+ mačací chrbát/krava			
+ vták/pes			
+ poloha dieťaťa - ležanie na kolenách
+ pes hlavou dolu			
+ pozícia hora -stoj s podsadením panvy
+ slnečnica - nádych a výdych 		

zo stoja do drepu s rukami opisujúcimi kruh

+ pozdrav slnku
		
+ bojovník 1, 2, obrátená pozícia pravá strana
+ predĺžený uhol
		
+ pozícia trojuholník
		
+ stoj s podsadením panvy
		
+ bojovník 1, 2, obrátená pozícia ľavá strana
+ predĺžený uhol
		
+ pozícia trojuholník
		
+ pozícia hora
		
+ poloha dieťaťa- ležanie na kolenách
+ kolená k hrudníku
		
+ šťastné bábätko			
+ oddychová póza - ležanie			
+ oddychová póza - ležanie			
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15 sekúnd
4x
8x
16x
8x
16x
5x
16x
1x
8x
5x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
5x
4x
15 sekúnd
15 sekúnd
30-60 sekúnd

GRATULUJEME
K UKONČENIU
CVIČEBNÉHO
PROGRAMU

FOREVER

INTERMEDIATE 1!

POKRAČUJTE!
INTERMEDIATE 2
JE ĎALŠÍM KROKOM NA VAŠEJ
CESTE K LEPŠIEMU
VZHĽADU
A POCITU.
Aby ste mohli sledovať svoj pokrok,nezabudnite si
zapisovať telesnú váhu a miery na 7. strane. Toto je vždy tá
pravá chvíľa, kedy môžete prehodnotiť vaše ciele a potvrdiť
si, že naozaj idete za tým, čo chcete dosiahnuť.

UŽ STE SPLNILI JEDEN ZO SVOJICH
CIEĽOV? ÚŽASNÁ PRÁCA!
Pouvažujte nad pokrokom, ktorý ste dosiahli a nad
zmenami, ktoré vidíte na svojom tele a postavte si nový
cieľ, ktorý by pre vás predstavoval výzvu!
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INTERMEDIATE 2

UROBTE
ĎALŠÍ
KROK!

V programe
INTERMEDIATE 1 ste sa naučili,
aké je dôležité stanoviť si výzvy, ktoré by vám
pomohli vyzerať a cítiť sa lepšie i dosiahnuť vaše
ciele. S týmito znalosťami prejdite na ďalšiu úroveň
s programom
INTERMEDIATE 2.
Ak ste tak ešte neurobili, určite si zaznamenávajte
svoju váhu a miery na strane 7 a dokumentujte si
fotografiami svoj pokrok a sledujete tak svoje
výsledky. Prejdite si svoje ciele a zamerajte sa na to,
čo by ste mali urobiť počas programu Forever
INTERMEDIATE 2, aby ste ich dosiahli.
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CÍTITE SA
MOTIVOVANÍ?
ZAČNIME SA
HÝBAŤ!
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VÁŠ ROZVRH DOPLNKOV

Raňajky

2X kapsuly
Forever
Garcinia Plus™

Desiata

1X balenie
Forever Fiber™

Obed

2X kapsuly
Forever
Garcinia Plus™

Večera

2X kapsuly
Forever
Garcinia Plus™

Večer

RIAĎTE SA KAŽDÝ DEŇ TÝMTO
ROZVRHOM DOPLNKOV, ABY STE DOSIAHLI
MAXIMÁLNE VÝSLEDKY S PROGRAMOM
INTERMEDIATE 2.

Minimálne
250 ml vody

Zmiešané
s 250 – 300 ml vody
alebo iného nápoja
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120 ml
Forever Aloe
Vera Gel™

Počkajte
30 minút

Minimálne
s 250 ml vody

Skôr než užijete
Forever Aloe Vera Gel™

Uistite sa, že ste užili
Forever Fiber™ oddelene
od vašich každodenných
doplnkov. Vláknina môže viazať
niektoré živiny, ovplyvňujúc tak
ich vstrebávanie v tele.

1X tableta
Forever
Therm™

desiata 200 kcal
pre ženy
desiata 300 kcal
pre mužov

obed 450 kcal
pre ženy
obed 550 kcal
pre mužov

večera 450 kcal
pre ženy
večera 550 kcal
pre mužov

NEZABUDNITE POČKAŤ ASPOŇ 30 MINÚT MEDZI
FOREVER GARCINIA PLUS™ A FOREVER ALOE VERA
GELOM™ ALEBO JEDLOM, ABY STE DOSIAHLI PLNÝ
ÚČINOK A OSOH Z FOREVER GARCINIE PLUS™!

1X tableta
Forever
Therm™

raňajky 300 kcal
pre ženy
raňajky 450 kcal
pre mužov
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VYSPITE SA
DO FORMY

Dobre, nedá sa doslova “vyspať do formy”, no vedeli ste,
že spánok môže hrať dôležitú úlohu vo vašej stratégii
chudnutia? Tento často prehliadaný prvok zdravého režimu
môže významne napomôcť pri vašej snahe vyzerať a cítiť sa
lepšie.
Význam spánku vo vašom režime fitnes a zdravej výživy sa
viac prejaví keď máte nedostatok spánku, ako vtedy, keď ho
máte dostatok. Nedostatok spánku ovplyvňuje hormonálne
reakcie vášho tela a môže byť príčinou toho, že ste viac
náchylní priberať a prejedať sa.
Tí, ktorí si doprajú každú noc menej než adekvátne množstvo
spánku, sa tiež môžu cítiť spomalení, majú menej energie,
vďaka čomu je väčšia pravdepodobnosť, že vynechajú tréning
a budú počas dňa všeobecne menej aktívni.
Keď si toto všetko spojíte, je ľahko vidieť, ako veľmi môže
nedostatok spánku ovplyvniť váš režim, dokonca aj vtedy,
keď všetko ostatné robíte správne.

DBAJTE NA TO, ABY STE SI
V SVOJOM ŽIVOTNOM ŠTÝLE
DOPRIALI DOSTATOK SPÁNKU
A ABY STE SA PREBÚDZALI
ODDÝCHNUTÍ A PRIPRAVENÍ
ČELIŤ VÝZVAM DŇA!
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DRŽTE SVOJE
CHUTE NA UZDE
Máte mlsný jazýček alebo túžite po mastných jedlách?
Nie ste sami. Mnohí ľudia túžia po nezdravých jedlách, najmä
ak sú zvyknutí jesť ich pravidelne a zrazu začnú jesť zdravú stravu.
Dobrá správa! Existuje niekoľko spôsobov, ako bojovať s touto
túžbou a ako zostať vo vašom režime na tej správnej ceste!

+ Pite viac vody

Často, keď sa cítime hladní, je naše telo v skutočnosti smädné. Keď
vypijete 250 ml vody vo chvíli, keď začínate pociťovať hlad, môže
vám to pomôcť s týmto pocitom bojovať. Ste stále hladní aj po
niekoľkých minútach? Dajte si zdravú desiatu. Ak chcete zistiť viac
o desiatách programu
INTERMEDIATE, pozrite si stranu 40.

+ Plánujte vopred

Ak viete, že počas dňa je chvíľa, keď zvyknete mať hlad, naplánujte
si približne v tom čase jedlo. Ak sa všetci stretávajú v kuchynke vašej
kancelárie na desiatovú prestávku, zjedzte niečo zdravé skôr, než sa
k nim pripojíte, aby bola menšia pravdepodobnosť, že podľahnete
mlsným chutiam len preto, lebo ste hladní.

+ Obozretnosť a umiernenosť

Úplné odopieranie si môže v skutočnosti vašej zdravej výžive škodiť.
Štúdie dokázali, že tí, ktorí si odopierajú jedlo, po ktorom túžia počas
programu, s väčšou pravdepodobnosťou zhrešia, keď sa program
skončí a opäť priberú to, čo možno práve schudli. Preto, ak túžite po
niečom nezdravom, užívajte si ho malé množstvo ako súčasť jedla
raz týždenne spolu so zdravým jedlom. Keď si doprajete to,
po čom túžite, v rozumnej miere, pomôže vám to dodržať diétu,
cítiť sa spokojne a ostať motivovaní!
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TRÉNINGOVÝ
PLÁN
INTERMEDIATE 2
DEŇ 1
INTERMEDIATE
TRÉNING
TRI

KARDIO

DEŇ 5
ODDYCH

DEŇ 9
KARDIO

DEŇ 3

DEŇ 2

INTERMEDIATE
TRÉNING
ŠTYRI

DEŇ 6

JOGA DVA

DEŇ 10
ODDYCH

DEŇ 13

JOGA DVA

DEŇ 7

INTERMEDIATE
TRÉNING
ŠTYRI

HIIT SILOVÉ
KARDIO

HIIT
KARDIO MIX

HIIT SILOVÉ
KARDIO

DEŇ 11

DEŇ 14

DEŇ 4

DEŇ 8
INTERMEDIATE
TRÉNING
TRI

DEŇ 12

HIIT
KARDIO MIX

DEŇ 15
ODDYCH

DOSTAŇTE SVOJU
KONDÍCIU NA ĎALŠIU
ÚROVEŇ.

Program
INTERMEDIATE 2 stavia na cvičeniach
s vlastnou váhou a cvikoch jogy, ktoré ste sa už
naučili a pridáva nové zaujímavé kardio cvičenia,
na rozhýbanie sa.
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VYSOKO
INTENZÍVNE
KARDIO (HIIT)

Vysoko intenzívny intervalový tréning (High Intensity
Interval Training (HIIT) môže vášmu kardio režimu
dodať rozmanitosť. Tieto vysoko intenzívne cvičenia
zvyšujú váš srdcový tep a pomáhajú spaľovať viac tuku
a kalórií za oveľa menej času. No nenechajte sa oklamať.
HIIT tréningy si pre dosiahnutie maximálnych výsledkov
vyžadujú maximálne úsilie.
Program
INTERMEDIATE 2 predstavuje dva HIIT kardio
tréningy na obmenu vášho kardio režimu. Tieto tréningy
s vysokým tempom môžete robiť kdekoľvek
do 16 minút a nevyžadujú si žiadne
zariadenie okrem vášho tela
a stoličky.

F.I.T. TIP

Na dosiahnutie maximálnych
HIIT
výsledkov spojte tréning
kardio s jedným kardio tréningom
so stabilnou záťažou každý týždeň.
Stabilný kardio tréning by mal trvať
30 – 60 minút a intenzita by mala byť
5 – 7 na stupnici do 10, pričom 10
je extrémne náročné. Ak si chcete
osviežiť čo je to kardio tréning
so stabilnou záťažou,
pozrite si
stranu 17.
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ROZCVIČKA

V programe
INTERMEDIATE 1 ste sa naučili,
aká je rozcvička dôležitá k tomu, aby bol tréning
kvalitný a minimalizovali ste pravdepodobnosť zranenia.
Aby ste sa naštartovali, použite pred každým tréningom
INTERMEDIATE 2 tieto základné cviky. Potrebujete
zmenu? Pozrite si cviky a rozcvičky na strane 18 alebo
si pozrite video na webstránke foreverfit15.com.

HIIT
SILOVÉ
KARDIO

45

sekúnd
každé

Každé cvičenie sa bude vykonávať 45 sekúnd
s 15 sekundami na zotavenie. Dokončite celý okruh
a znova zopakujte, pričom si vyhradíte čas na zotavenie.
Kľúčom k úspechu v tomto tréningu je intenzita. Súťažte
sami so sebou na najvyššej úrovni aby ste dosiahli
maximálne výsledky.
POTREBNÉ VYBAVENIE: STOLIČKA

+ výpad vzad do výkopu vpred ľavá strana
+ kľuky s nohami umiestnenými na stoličke
+ výpad vzad do výkopu vpred pravá strana
+ tricepsové kľuky na stoličke
+ doska s prískokom k rukám
+ priťahovanie kolien v kľuku
+ intenzívne kardio
+ priťahovanie kolien v kľuku
+ rýchle drepy
+ bicykel
Na kompletný tréning,
zopakujte všetko dvakrát
bez oddychu!
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15

sekúnd
oddych

HIIT
KARDIO
MIX

Táto zmes HIIT kardio cvičení využíva Tabata časovanie.
To znamená 20 sekúnd vysoko intenzívnych cvičení, po
ktorých nasleduje 10 sekúnd na zotavenie. Po dokončení
štyroch kôl každého cvičenia nasleduje 1 – 2 minúty na
zotavenie skôr, než sa pustíte do ďalšieho cvičenia.

20
sekúnd
každé

10
sekúnd

oddych

4x
kolá

1-2
minút

oddych

PUSTITE
SA DO
ĎALŠÍCH
CVIKOV

+ výskoky do rozpaženia
+ kľuky

+ prebehávanie z ľava do prava v pozícií drepu
+ priťahovanie kolien v kľuku ku lakťom
+ vysoké kolená
+ obrátené sed-ľahy

F.I.T. TIP

Pamätajte, kľúčom k HIIT tréningu je
intenzita. Bez maximálnej intenzity
nedosiahnete maximálne výsledky.
Chcete viac? Ak dokončíte tento
tréning s ľahkosťou a chcete vyššiu
náročnosť, zdvojnásobte kolá
každého cviku skôr, než si
oddýchnete.
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INTERMEDIATE
TRÉNING 3

POTREBNÉ VYBAVENIE: ČINKY, SCHOD ALEBO
STOLIČKA, ODPOROVÉ GUMY

Tento tréning buduje na tréningoch
INTERMEDIATE 1
pridaním odporu a izoláciou svalových partií. Používanie
činiek kladie telu výzvy, pomáha budovať štíhle svalstvo
a spôsobuje, že sa vaše telo pohybuje iným spôsobom.
Pred posunutím sa ku ďalšiemu cviku, každý cvik
zopakujte.
Keď ste skončili všetkých 10 cvičení, oddychujte
60 sekúnd a začnite znova s cieľom dokončiť
celkom 2 – 3 kolá!

16x 2-3
každý cvik
kolá

60
sekúnd

oddych

PUSTITE
SA DO
ĎALŠÍCH
CVIKOV

+ výpad do výkroku a bicepsového zdvihu ľavá strana
+ výpad do výkroku a bicepsového zdvihu pravá strana
+ výpad vzad + zarovnanie činiek za chrbtom ľavá noha
+ výpad vzad + zarovnanie činiek za chrbtom pravá noha
+ výpady s tyčou na chrbte ľavá strana
+ výpady s tyčou na chrbte pravá strana
+ drep do jednoručného tlaku nad hlavou ľavá strana
+ drep do jednoručného tlaku nad hlavou
pravá strana

+ striedavé zdvíhanie rúk cez lakte v kľuku
+ obrátené sed-ľahy so závažím
Oddych 60
sekúnd
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Zopakujte
2 – 3 krát
na úplný
tréning!

F.I.T. TIP

Vyberte si také činky, ktoré vám
dovolia dokončiť cvičenie, no na konci
každej série skôr, než si oddýchnete
budete cítiť svalovú únavu.
Ak nedokážete dokončiť 2 – 3 kolá
každého cviku kvôli únave, potrebujete
ľahšie činky. Ak sa vám na konci
2 – 3 kola zdá cvičenie príliš ľahké,
investujte do ťažších činiek,
aby ste si
to sťažili.

INTERMEDIATE
TRÉNING 4

POTREBNÉ VYBAVENIE: ČINKY, ODPOROVÉ GUMY
Tento tréning stavia na tréningoch
INTERMEDIATE 1 pridaním
odporu a izoláciou svalových partií. Používanie činiek kladie telu výzvy,
pomáha budovať štíhle svalstvo a spôsobuje, že sa telo pohybuje inými
spôsobmi. Pred posunutím sa ku ďalšiemu cviku, každý cvik zopakujte.
Keď ste skončili všetkých 14 cvičení, oddychujte 60 sekúnd
a začnite znova s cieľom dokončiť celkovo 2 – 3 opakovania!

16x 2-3
každý cvik
kolá

60
sekúnd

oddych

PUSTITE
SA DO
ĎALŠÍCH
CVIKOV

+ drepy do ľavej strany
+ upažovanie
+ drepy do pravej strany

+ drepy s nohami rozkročmo s príťahom ku prsiam
+ výpady vbok s bočnými bicepsovými zdvihmi ľavá strana
+ výpady vbok s bočnými bicepsovými zdvihmi pravá strana
+ bočné výpady do stoja na jednej nohe ľavá strana
+ bočné výpady do stoja na jednej nohe pravá strana
+ drep + prekročenie predmetu + drep
+ doska so striedavým otáčaním panvy
+ obrátený kľuk
+ zdvíhanie panvy v ľahu s ľavou vystretou nohou
+ zdvíhanie panvy v ľahu s pravou vystretou nohou
+ trup v 45° uhle v sede + pretáčanie spojených rúk do strán

60
sekúnd
každé

Zopakujte
2 – 3 krát
na úplný
tréning!
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JOGA 2

Tréning
Joga 2 buduje na začiatočníckych
pózach, ktoré sme predstavili v programe
INTERMEDIATE 1.Aj keď ide o samostatné
cviky, skúste jednotlivými pozíciami prechádzať
plynule, aby ste dosiahli maximálne výsledky.
Namiesto toho, aby ste sa zamerali na dokonalé
zvládnutie každej pozície, dýchajte zhlboka
a dovoľte telu, aby sa predĺžilo, natiahlo,
oddýchlo si, aby telo získalo ohybnosť.
Postupujte podľa tréningu joga dva na webstránke
foreverfit15.com.

+ slnečnica
8x
+ pozdrav slnku
5x
+ séria bojovníkov pravá strana 3x
+ predĺžený uhol
1x
+ pozícia trojuholník
1x
+ pozícia strom
1x
+ séria bojovníkov ľavá strana 3x
+ predĺžený uhol
1x
+ pozícia trojuholník
1x
+ pozícia strom
1x
+ polovičný výpad ľavá strana 1x
+ otočenie v kľaku
1x
+ polovičný výpad pravá strana 1x
+ otočenie v kľaku
1x
+ detská póza
5x
+ oddychová póza
30-60 sekúnd
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SKĽUDNENIE
Vyhraďte si pár minút na konci
každého cvičenia, na skľudnenie
a vydýchanie. Ak si chcete pozrieť
skľudňovacie cviky, pozrite si
stranu 19 alebo sledujte
foreverfit15.com.

GRATULUJEME
K UKONČENIU
PROGRAMU
FOREVER
INTERMEDIATE 2!

ZVLÁDLI
STE TO!

ČO ĎALEJ?

BUDUJTE NA VŠETKOM, ČO STE SA NAUČILI
V PROGRAME INTERMEDIATE, VYTOČTE
INTENZITU NA MAXIMUM A UROBTE ĎALŠÍ KROK
K LEPŠIEMU VZHĽADU A LEPŠIEMU POCITU
S PROGRAMOM
ADVANCED!
Nezabudnite si zaznačiť svoju váhu a miery na 7. stranu, aby ste
sledovali svoj pokrok. Toto je vždy ta pravá chvíľa na prehodnotenie
vašich cieľov a na uistenie sa, že idete za tým, čo chcete dosiahnuť.

UŽ STE SPLNILI JEDEN ZO SVOJICH CIEĽOV?
ÚŽASNÁ PRÁCA!
Teraz, keď badáte na svojom tele nejaké zmeny, je ten najlepší čas
snívať vo veľkom! Porozmýšľajte o pokroku, ktorý ste dosiahli
a nastavte si nový cieľ, ktorý bude pre vás výzvou!
Ešte nie ste pripravení pohnúť sa ďalej? Zopakujte program
INTERMEDIATE až kým nedosiahnete maximálne výsledky,
alebo kým nie ste pripravení na novú výzvu,
čokoľvek z toho nastane skôr!
Ak chcete zistiť viac a kúpiť si program
ADVANCED, navštívte stránku foreverliving.com!
Podeľte sa o svoj úspech na sociálnych sieťach pomocou hashtagu
#IAmForeverFIT. Nemôžeme sa dočkať, kedy sa dozvieme o vašej
úspešnej premene a cieľoch, ktoré ste dosiahli.

facebook.com/
ForeverCzechSlovak

@FLP_CzechSlovak

@forever_czech_slovak_hq
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NAKŔMTE SVOJE TELO
Cesta k lepšiemu vzhľadu a pocitu ide cez vašu kuchyňu.
Počas programu
INTERMEDIATE dodržujtete nižšie
uvedené kalorické limity.

+ ŽENY 1 600 – 1 750 kcal
+ MUŽI 1 900 kcal

RAŇAJKY

Na začiatku vášho dňa počas programu
INTERMEDIATE môžete striedať
a kombinovať následovné recepty.
Brusnicové müsli
Ženy

1
⁄3 šálky obyčajného
odtučneného gréckeho
jogurtu
¼ šálky nevarených
ovsených vločiek
½ polievkovej lyžice
pšeničných klíčkov
1 polievková lyžica
slnečnicových
semienok
1 polievková lyžica
sušených brusníc
1
⁄3 šálky nesladenej
brusnicovej šťavy
2 kávové lyžičky medu

Sendvič s lososom a vajcom
Muži

2
⁄3 šálky obyčajného
odtučneného gréckeho
jogurtu
1
⁄3 šálky nevarených
ovsených vločiek
1 polievková lyžica
pšeničných klíčkov
1 polievková lyžica
slnečnicových
semienok
1 polievková lyžica
sušených brusníc
2
⁄3 šálky nesladenej
brusnicovej šťavy
1 kávová lyžička medu

Skombinujte všetky ingrediencie. Dobre premiešajte, prikryte
a nechajte chladiť osem hodín alebo cez noc.

Raňajkové tacos
Ženy

1 vajce
2 vaječné bielky
2 kukuričné tortily
1 polievková lyžica
nízkotučného syra
cheddar
2 polievkové lyžice salsy

30 g údeného lososa
2 vaječné bielky
1 plátok celozrnného
chleba
½ kávovej lyžičky
olivového oleja
1 plátok paradajky
1 polievková lyžica
nasekanej červenej cibule
½ kávovej lyžičky kapary
(nemusí byť)

Muži

30 g údeného lososa
2 vaječné bielky
1 plátok celozrnného
chleba
½ kávovej lyžičky
olivového oleja
1 plátok paradajky
1 polievková lyžica
nasekanej červenej cibule
½ kávovej lyžičky kapary
(nemusí byť)
250 ml pomarančovej
šťavy

Na nepriľnavej panvici rozohrejte olivový olej. Pridajte cibuľu
a restujte jednu minútu. Pridajte vaječné bielky a kaparu
a smažte až kým nebudú bielky tuhé. Opečte celozrnný
pšeničný anglický mafin a pridajte vajcia, údeného lososa
a paradajku. Muži si môžu k tomu dopriať pomarančovú
šťavu.

Rančerské vajcia
Muži

2 vajce
1 vaječné bielky
3 kukuričné tortily
2 polievková lyžica
nízkotučného syra
cheddar
3 polievkové lyžice salsy

Postriekajte panvicu kuchynským sprejom a pripravte vajíčka
a bielky podľa chute. Tortily posypte syrom a zohrejte až do
roztopenia syra. Na vrch dajte vajcia a salsu.
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Ženy

Ženy

1 vajce
60 g vaječných bielkov
1 kukuričná tortila
¼ šálky čiernych fazúľ
1 polievková lyžica
avokáda
1 polievkové lyžice
strúhaného syra
1 šálka špenátu
2 polievkové lyžice salsy
Pikantná omáčka podľa
chuti

Muži

2 vajcia
60 g vaječných bielkov
3 kukuričné tortily
¼ šálky čiernych fazúľ
1 polievková lyžica
avokáda
2 polievkové lyžice
strúhaného syra
1 šálka špenátu
3 polievkové lyžice salsy
Pikantná omáčka podľa
chuti

Zohrejte kukuričnú tortilu na panvici, posypte syrom
a zahrievajte až do roztopenia syra. Odložte preč z ohňa
a položte nabok. Postriekajte panvicu kuchynským sprejom
a orestujte špenát. Pridajte vaječné bielky a osmažte podľa
chuti. Položte na tortilu spolu s čiernou fazuľou a salsou.
Pridajte pikantnú omáčku, ak chcete.

F.I.T. TIP

Štúdie ukázali, že tí, ktorí vynechali
raňajky majú tendenciu nadmerne
ich kompenzovať ďalším jedlom
počas dňa alebo desiatou s veľkým
obsahom kalórií, aby potlačili
bolesti brucha od hladu. Užite si
sýte raňajky, s ktorými odštartujete
svoj deň tým správnym
smerom.

Pomarančová krupičná kaša
Ženy

1 šálka 1 % mlieka
¼ šálky krupice
1 malý pomaranč,
olúpaný a nakrájaný
1 polievková lyžica
pomarančovej marmelády

Muži

1 1⁄3 šálky 1 % mlieka
1
⁄3 šálky krupice
1 malý pomaranč,
olúpaný a nakrájaný
1 ¼ polievkovej lyžice
pomarančovej marmelády

V panvici skombinujte mlieko s marmeládou a zohrejte na
strednom ohni. Pridajte krupicu a nechajte vrieť 30 – 60
sekúnd. Odložte z tepla a počkajte, aby to trochu ochladlo.
Pridajte plátky pomaranča. Dobrú chuť!

Žemľa s mandľovým maslom
Ženy

½ celozrnnej žemle
1 polievková lyžica
mandľového masla
½ banánu, nakrájaného

Muži

Ovsenné kokosové laté
Ženy

1
⁄3 šálky vanilkového
odtučneného gréckeho
jogurtu
½ šálky ovsených vločiek
1 polievková lyžica
nesladených kokosových
vločiek
½ polievkovej lyžice
nasekaných mandlí
¼ šálky uvarenej kávy
¼ šálky kokosového
mlieka bez tuku
½ kávovej lyžičky škorice

Muži

1
⁄3 šálky vanilkového
odtučneného gréckeho
jogurtu
2
⁄3 šálky ovsených vločiek
1 polievková lyžica
nesladených kokosových
vločiek
1 polievková lyžica
nasekaných mandlí
1
⁄3 šálky uvarenej kávy
1
⁄3 šálky kokosového
mlieka bez tuku
½ kávovej lyžičky škorice

Vložte všetky ingrediencie okrem nasekaných mandlí do
nádoby a zmiešajte. Odložte do chladničky na noc.
Premiešajte a posypte nasekanými mandľami.

½ celozrnnej žemle
1 ½ polievkovej lyžice
mandľového masla
½ banánu, nakrájaného
250 ml 1 % mlieka

Žemľu opečte, potrite mandľovým maslom a poukladajte na
ňu nakrájaný banán. Muži si to môžu vychutnať s mliekom.

MÁTE ÚŽASNÝ RECEPT?
PODEĽTE SA OŇ S NAMI NA
facebook.com/foreverczechslovak

39

DESIATA

Dobre vyvážená desiata vám môže pomôcť získať pocit plnosti, bojovať
proti mlsnému jazýčku a dodáva vám energiu po celý deň. Dbajte aby vaša
desiata obsahovala aspoň dve potravinové položky a spájala sacharidy
s bielkovinami a/alebo zdravým tukom na udržanie rovnováhy.

+ Ženy 200 kcal

+ Muži 350 kcal

Syrové pukance

Arašidové maslo a želé jogurt

Ženy

4 šálky pripravených
pukancov
4 polievkové lyžice
nastrúhaného
syra Parmezán
1 kávová lyžička
olivového oleja
soľ podľa chuti
kajenské korenie (nemusí
byť)

Muži

6 šálok pripravených
pukancov
6 polievkových lyžíc
nastrúhaného
syra Parmezán
1½ kávovej lyžičky
olivového oleja
soľ podľa chuti
kajenské korenie (nemusí
byť)

Pripravte pukance a premiešajte ich s olivovým olejom,
parmezánom a kajenským korením. Jemne posoľte podľa chuti.

Ryžové chlebíky s mandľovým
maslom
Ženy

2 obyčajné hnedé ryžové
chlebíky
1 polievková lyžica
mandľového masla
2 veľké jahody,
nakrájané

Muži

2 obyčajné hnedé ryžové
chlebíky
1½ polievkovej lyžice
mandľového masla
2 veľké jahody,
nakrájané

Natrite orechové maslo na každý ryžový chlebík a posypte
jahodami.

Kokosové banány
Ženy

1 malý banán
1 polievková lyžica
mandľového masla
1 polievková lyžica
nesladených kokosových
vločiek

Muži

1 obyčajný banán
2 polievkové lyžice
mandľového masla
1 polievková lyžica
nesladených kokosových
vločiek

Nakrájajte banán na trojcentimetrové kúsky. Kvapnite trochu
mandľového masla na každý jeden kúsok a posypte po vrchu
nesladenými kokosovými vločkami.

Pita chipsy s hummusom a zeleninou
Ženy

14 pita chipsov
2 polievkové lyžice
hummusu
1 šálka surovej zeleniny

Men

14 pita chipsov
2 polievkové lyžice
hummusu
1 šálka surovej zeleniny
100 g morčacieho mäsa

Do humusu namáčajte zeleninu a pita chipsy. Muži by mali
pridať k svojej desiate 100 g morčacieho mäsa. Dobrú chuť!
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Ženy

250 ml obyčajného
odtučneného gréckeho
jogurtu
1 polievková lyžica
hroznového želé so
zníženým obsahom
cukru
¼ šálky červeného
hrozna
1 polievková lyžica
arašidového masla
1 kávová lyžička
nesolených
arašidov, nasekané

Muži

250 ml obyčajného
odtučneného gréckeho
jogurtu
1 polievková lyžica
hroznového želé so
zníženým obsahom
cukru
¼ šálky červeného
hrozna
1½ polievkových lyžíc
arašidového masla
1 kávová lyžička
nesolených
arašidov, nasekané

Jemne zamiešajte hroznové želé s arašidovým maslom do
jogurtu. Nakrájajte hrozno na polovičky a posypte ho po vrchu.
Pridajte nasekané oriešky. Dobrú chuť!

Lupienky s gréckym jogurtom
Ženy

½ šálky obyčajného
odtučneného gréckeho
jogurtu
1 polievková lyžica
orechového masla
1 čajovú lyžičku stévie
1 polievková lyžica
malých čokoládových
lupienkov
1
⁄8 kávovej lyžičky
vanilkového extraktu
štipka soli

Muži

2
⁄3 šálky obyčajného
odtučneného gréckeho
jogurtu
1½ polievkovej lyžice
orechového masla
1 čajovú lyžičku stévie
1½ polievkových lyžíc
malých čokoládových
lupienkov
1
⁄8 kávovej lyžičky
vanilkového extraktu
štipka soli

Zmiešajte spolu všetky ingrediencie. Dobrú chuť!

Zdravý ryžový puding
Ženy

½ šálky varenej hnedej
ryže
½ šálky kokosového
mlieka so zníženým
obsahom tuku
1 polievková lyžica
hrozienok
1 polievková lyžica
nasekaných vlašských
orechov
štipka škorice

Muži

2
⁄3 šálky varenej hnedej
ryže
2
⁄3 šálky kokosového
mlieka so zníženým
obsahom tuku
1 polievková lyžica
hrozienok
1 polievková lyžica
nasekaných vlašských
orechov
štipka škorice

Zalejte uvarenú ryžu kokosovým mliekom. Zohrievajte
v mikrovlnke 60 sekúnd. Posypte hrozienkami, škoricou
a nasekanými vlašskými orechmi.

OBED A VEČERA

Aby ste mali počas programu
INTERMEDIATE istotu, že máte
dostatočný príjem kalórií a mali počas dňa dostatok energie,
striedajte a kombinujte tieto recepty!

+ Ženy 450 kcal

+ Muži 550 kcal

Plnené papriky zo stredného východu

Zelené kari s rybou tilapia

Ženy

Ženy

100 g chudého mletého
hovädzieho mäsa
½ šálky hnedej ryže,
uvarenej
1 kapia
30 g strúhaného syra
1
⁄8 šálky sušených
hrozienok
½ šálky zeleninovej
šťavy
1 strúčik cesnaku,
nasekaný na drobno
½ kávovej lyžičky rasce
¼ kávovej lyžičky
škorice
¼ kávovej lyžičky
pomarančovej kôry
¼ kávovej lyžičky mäty

Muži

100 g chudého mletého
hovädzieho mäsa
½ šálky hnedej ryže,
uvarenej
1 kapia
30 g strúhaného syra
1
⁄8 šálky sušených
hrozienok
½ šálky zeleninovej
šťavy
1 strúčik cesnaku,
nasekaný na drobno
½ kávovej lyžičky rasce
¼ kávovej lyžičky
škorice
¼ kávovej lyžičky
pomarančovej kôry
¼ kávovej lyžičky mäty

Odkrojte vrch z papriky a odstráňte semienka. Postavte papriku
na tanier, ktorý môže ísť do mikrovlnky, pridajte 1cm vody
a prikryte. Papriky pečte v mikrovlnke na vysokom stupni až do
mäkka (3 – 6 minút). Vodu zlejte. Mleté hovädzie mäso uduste
s cesnakom na strednom ohni. Primiešajte hrozienka, rascu,
škoricu, pomarančovú šťavu, mätu, ryžu a ¼ šálky zeleninovej
šťavy. Zmesou naplňte papriku a vráťte späť do mikrovlnky so
zvyškom zeleninovej šťavy na dne taniera.Zahrievajte 2 – 3
minúty.

Thajský arašidový tofu wrap
Ženy

200 g pečeného syra
tofu
2 celozrnné tortily
1 polievková lyžica
thajskej arašidovej
omáčky
1 polievková lyžica
arašidov, nasekaných
¼ šálky nakrájanej kapie
14 kusov cukrového
hrášku

Muži

200 g pečeného syra
tofu
2 celozrnné tortily
1 polievková lyžica
thajskej arašidovej
omáčky
1½ polievkovej lyžice
arašidov, nasekaných
¼ šálky nakrájanej kapie
14 kusov cukrového
hrášku

Rozotrite thajskú arašidovú omáčku na každú tortilu. Položte
papriku, cukrový hrášok a tofu na každú tortilu. Posypte
nasekanými arašidmi.

200 g ryby tilapia
½ šálky sladkého
zemiaku, nakrájaného
½ šálky kokosového
mlieka bez tuku
½ polievkovej lyžice
repkového oleja
½ šálky čínskej kapusty
bok choy
½ šálky zelených
fazuliek
1 mladá cibuľka,
nakrájaná
½ polievkovej lyžice
kari pasty
½ polievkovej lyžice
rybacej omáčky
1 plátok limetky

Muži

200 g ryby tilapia
¾ šálky sladkého
zemiaku, nakrájaného
½ šálky kokosového
mlieka bez tuku
½ polievkovej lyžice
repkového oleja
½ šálky čínskej kapusty
bok choy
½ šálky zelených
fazuliek
1 mladá cibuľka,
nakrájaná
½ polievkovej lyžice
kari pasty
½ polievkovej lyžice
rybacej omáčky
1 plátok limetky

Zohrejte repkový olej v panvici na strednom plameni. Pridajte
rybu tilapia a jarnú cibuľku a restujte 4 – 5 minút. Tilapiu a jarnú
cibuľku odložte z panvice. Sladké zemiaky dajte do panvice a
restujte 2 minúty. Pridajte kokosové mlieko, kari pastu, rybaciu
omáčku čínsku kapustu bok choy a zelenú fazuľu. Priveďte do
varu, potom prikryte a varte 7 minút. Pridajte rybu tilapia späť
do panvice, aby sa zohriala, pokvapkajte trochou čerstvej
limetkovej šťavy. Dobrú chuť!

Vegetariánska pražená ryža
Ženy

2 vajcia
½ šálky hnedej ryže
½ kávovej lyžičky
sezamového oleja
1 kávová lyžička
repkového oleja
100 g špargle, nasekanej
½ kapie, nasekanej
2 jarné cibuľky,
nasekané
1 strúčik cesnaku,
nadrobno nakrájaný
¼ kávovej lyžičky
zázvoru
2 kávové lyžičky sójovej
omáčky
1 polievková lyžica
ryžového octu

Muži

2 vajcia
2 vaječné bielky
¾ šálky hnedej ryže
½ kávovej lyžičky
sezamového oleja
1 kávová lyžička
repkového oleja
100 g špargle, nasekanej
½ kapie, nasekanej
2 jarné cibuľky,
nasekané
1 strúčik cesnaku,
nadrobno nakrájaný
¼ kávovej lyžičky
zázvoru
2 kávové lyžičky sójovej
omáčky
1 polievková lyžica
ryžového octu

Hnedú ryžu si pripravte podľa návodu na obale. Orestujte
špargľu, kapiu, jarnú cibuľku, cesnak a zázvor na repkovom
oleji. Pridajte vajíčka a rozmiešajte ich na panvici. Vmiešajte
ryžu, sójovú omáčku a ocot. Varte až kým sa nevstrebe všetka
tekutina. Vmiešajte sezamový olej a podávajte.
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POKRAČOVANIE ZO STRANY 41.

+ Ženy 450 kcal

+ Muži 550 kcal

Quinoový šalát

Taquitos s pečeným hovädzím mäsom

Ženy

½ šálky edamamu,
vareného, vylúskaného
½ šálky varenej quinoy
15 g vlašských orechov,
nasekaných
½ polievkovej lyžice
olivového oleja
¼ šálky pečenej kapie,
nasekanej
1 polievková lyžica
sušených hrozienok
½ polievkovej lyžice
citrónovej šťavy
¼ kávovej lyžičky
citrónovej kôry
½ kávovej lyžičky
estragónu
soľ a korenie podľa chuti

Muži

⁄3 šálky edamamu,
vareného a vylúskaného
2
⁄3 šálky varenej quinoy
20 g vlašských orechov,
nasekaných
½ polievkovej lyžice
olivového oleja
¼ šálky pečenej kapie,
nasekanej
1 polievková lyžica
sušených hrozienok
½ polievkovej lyžice
citrónovej šťavy
¼ kávovej lyžičky
citrónovej kôry
½ kávovej lyžičky
estragónu
soľ a korenie podľa chuti
2

Quinou varte podľa inštrukcií. Spojte s edamamom, citrónovou
šťavou, citrónovou kôrou, olivovým olejom, estragónom,
pečenými červenými paprikami, hrozienkami nasekanými
orieškami. Tento recept si môžete ľahko pripraviť vopred
a skladovať až 3 dni.

Pečené strúhané zemiaky s
ružičkovým kelom, morčacou slaninou
Ženy

2 plátky morčacej šunky
1 vajce
1 šálka nastrúhaných
zemiakov
½ polievkovej lyžice
olivového oleja
1 polievková lyžica syra
parmezán
100 g ružičkového kelu,
na tenučko nakrájaného
1 polievková lyžica
cibule, nasekanej
1
⁄8 kávová lyžička
rozmarínu, nasekané
soľ a korenie podľa chuti

Muži

2 plátky morčacej šunky
1 vajce
11⁄3 šálky nastrúhaných
zemiakov
½ polievkovej lyžice
olivového oleja
1 polievková lyžica syra
parmezán
100 g ružičkového kelu,
na tenučko nakrájaného
1 polievková lyžica
cibule, nasekanej
1
⁄8 kávová lyžička
rozmarínu, nasekané
soľ a korenie podľa chuti

Rozohrejte olivový olej na strednom ohni na panvici. Pridajte
cibuľu a rozmarín. Duste 2 minúty. Pridajte nastrúhané zemiaky,
soľ a korenie. Rozprestrite nastrúhané zemiaky na dno panvice
a nechajte opekať 4 minúty bez miešania. Vmiešajte na jemno
nakrájaný ružičkový kel a ďalej opekajte, až kým nastrúhané
zemiaky nezačnú byť zlaté a chrumkavé. Na samostatnej
panvici opečte morčaciu šunku. Keď je opečená, nasekajte ju
a pridajte k nastrúhaným zemiakom. Opečte vajcia podľa chuti
a dajte ich na nastrúhané zemiaky. Dobrú chuť!
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Ženy

100 g chudého mletého
hovädzieho mäsa
2 kukuričné tortily
2 polievkové lyžice syra
cheddar
1 kávová lyžička
repkového oleja
1 malá cuketa
½ polievkovej lyžice
cibuľového prášku
½ polievkový lyžica čili
prášku
¼ kávovej lyžičky rasce
soľ podľa chuti

Muži

100 g chudé mleté
hovädzie mäso
2 kukuričné tortily
2 polievkové lyžice syra
cheddar
1 kávová lyžička
repkového oleja
1 malá cuketa
½ polievkovej lyžice
cibuľového prášku
½ polievkový lyžica čili
prášku
¼ kávovej lyžičky rasce
soľ podľa chuti

Predohrejte rúru na 220 °C. Nastrúhajte cukinu a vytlačte
prebytočnú vlhkosť do papierového obrúska. Zohrejte repkový
olej v panvici na strednom plameni. Pridajte cuketu, pomleté
hovädzie mäso, cibuľový prášok, čili prášok, rascu a soľ.
Premiešajte a duste do mäka. Tortily postriekajte olejom
v spreji a položte ich na plech na pečenie. Rozdeľte zmes
hovädzieho mäsa medzi tortily. Posypte syrom, zrolujte a pečte
14 minút.

Šalát s vajíčkom a avokádom
Ženy

1 vajce uvarené natvrdo
2 polievkové lyžice
obyčajného
gréckeho jogurtu
1 krajec celozrnného
chleba, opečeného
¼ avokáda
1 šálka sviežeho
ananásu
½ kávovej lyžičky octu
z červeného vína
1 pažítka, nasekaná
soľ podľa chuti

Muži

2 vajcia uvarené natvrdo
4 polievkové lyžice
obyčajného
gréckeho jogurtu
1 krajec celozrnného
chleba, opečeného
¼ avokáda
1 šálka sviežeho
ananásu
½ kávovej lyžičky octu
z červeného vína
1 pažítka, nasekaná
soľ podľa chuti

Rozmixujte spolu vaječný žĺtok, avokádo a grécky jogurt.
Nasekajte vaječný bielok a zmiešajte s octom z červeného vína
a pažítkou. Pridajte zmes z vaječných žĺtkov a položte to na
vrch 1 plátku celozrnného opečeného chleba. Podávajte
s čerstvým ananásom. Dobrú chuť!

Cviklovo-špenátový šalát
Ženy

100 g varených
kuracích pŕs
1 vajce uvarené natvrdo
½ plechovky cvikly
1 celozrnný pita chlieb
1 polievková lyžica syru
feta
2 polievkové lyžice
šalátovej zálievky
2 šálky špenátu

Muži

100 g varených
kuracích pŕs
1 vajce uvarené natvrdo
½ plechovky cvikly
1 celozrnný pita chlieb
1 polievková lyžica syru
feta
2 polievkové lyžice
šalátovej zálievky
2 šálky špenátu

Nasekajte cviklu z plechovky a vajce uvarené na tvrdo. Pridajte
špenát a premiešajte. Pridajte kuracie prsia a pokvapkajte
šalátovou zálievkou. Posypte syrom feta a vychutnajte
s chlebom pita.

Stredomorský wrap
Ženy

100 g varených kuracích
pŕs
1
⁄3 šálky celozrnného
kuskusu
1 špenátová tortila
½ polievkovej lyžice
olivového oleja
¼ paradajky, nasekanej
2 polievkové lyžice
nasekanej uhorky
¼ šálky petržlenu,
nasekaného
1
⁄8 šálky mäty, nasekanej
½ kávovej lyžičky
cesnaku, nasekaného
nadrobno
1 polievková lyžica
citrónovej šťavy
soľ a korenie podľa chuti

Muži

100 g varených kuracích
pŕs
1
⁄3 šálky celozrnného
kuskusu
1 špenátová tortila
½ polievkovej lyžice
olivového oleja
¼ paradajky, nasekanej
2 polievkové lyžice
nasekanej uhorky
¼ šálky petržlenu,
nasekaného
1
⁄8 šálky mäty, nasekanej
½ kávovej lyžičky
cesnaku, nasekaného
nadrobno
1 polievková lyžica
citrónovej šťavy
soľ a korenie podľa chuti

Kuskus pripravte podľa návodu na obale. V miske zmiešajte
petržlen, mätu, cesnak, olivový olej, paradajku, uhorku, soľ
a korenie. Pridajte kuskus s kuracím mäsom a premiešajte.
Zmes vložte do špenátovej tortily a zbaľte ju. Dobrú chuť!

Fettuccine s lososom a pestom
Ženy

30 g lososa
100 g celozrnných
cestovín fettuccine
1 polievková lyžica
pripraveného pesta
1 kávová lyžička
olivového oleja
½ šálky špargle, dusenej
na pare
soľ a korenie podľa chuti

Muži

30 g lososa
100 g celozrnných
cestovín fettuccine
1 polievková lyžica
pripraveného pesta
1 kávová lyžička
olivového oleja
½ šálky špargle, dusenej
na pare
soľ a korenie podľa chuti

Nastrúhané zemiaky s kuracím
mäsom a jablkami
Ženy

1 kuracia klobása
¾ šálky sladkých
zemiakov, na kocky
2 kávové lyžičky
kokosového oleja
1 malé jablko, nasekané
¼ šálky cibule,
nasekanej
štipka škorice
soľ a korenie podľa chuti

Muži

1 kuracia klobása
1 šálka sladkých
zemiakov, na kocky
2 kávové lyžičky
kokosového oleja
1 malé jablko, nasekané
¼ šálky cibule,
nasekanej
štipka škorice
soľ a korenie podľa chuti

Predohrejte rúru na 200 °C. Roztopte kokosový olej
a premiešajte s jablkami, sladkým zemiakmi a cibuľou. Posypte
škoricou, soľou a korením. Zmes položte na plech na pečenie
prikrytý alobalom a pečte 30 minút. Kým sa to pečie, uvarte
kuraciu klobásu podľa návodu na obale. Dajte klobásu na
pečené zemiaky a podávajte. Dobrú chuť!

Barbecue bravčový sendvič
Ženy

100 g bravčového mäsa,
natrhaného
1 celozrnná tortila
¼ avokáda
1 polievková lyžica
ranch dressingu bez tuku
1 polievková lyžica
barbecue omáčky
1 – 2 šálky rímskeho
šalátu
¼ šálky paradajok

Muži

100 g bravčového mäsa,
natrhaného
1 celozrnná tortila
¼ avokáda
1 polievková lyžica
ranch dressingu bez tuku
2 polievkové lyžice
barbecue omáčky
1 – 2 šálky rímskeho
šalátu
¼ šálky paradajok

Zmiešajte bravčové mäso s barbecue omáčkou. Zohrejte
a položte na celozrnnú žemľu so šalátom. Premiešajte zvyšný
šalátu s paradajkou, avokádom a ranch dressingom
a vychutnajte si to ako prílohu.

Cestoviny varte podľa návodu na obale. Do scedených cestovín
pridajte pesto. Zohrejte olivový olej v panvici na strednom
plameni. Ochuťte lososa soľou a korením a orestujte 3 – 4
minúty z každej strany a položte ho na cestoviny. Špargľu
pripravte na pare a podávajte ako prílohu. Dobrú chuť!
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VYTVORTE SI SVOJE
DOKONALÉ JEDLO

Ak chcete do svojich obedov a večerí rýchlo a ľahko vniesť obmenu, vyberte
si niečo z nasledovných. Keď sa budete riadiť týmito potravinovými
tabuľkami, máte istotu, že získate správnu rovnováhu bielkovín, sacharidov
a zdravých tukov a nevybočíte z hraníc odporúčaného množstva kalórií.

SACHARIDY
Ženy + 125 kcal
KATEGÓRIA
OVOS

Muži + 200 kcal

TYP

VEĽKOSŤ PORCIE

ovsené vločky (bezgluténové, ak nie sú kontaminované)
sekané ovsené vločky (bezgluténové, ak nie sú
kontaminované)

OBILNINY

⁄3 šálky (varených) alebo
1
⁄3 šálky (suchých)

1 šálka (varených) alebo
½ šálky (suchých)

2

⁄3 šálky

1 šálka (varenej)

ryža (divoká alebo hnedá)

2

⁄3 šálky

1 šálka (varenej)

1 (vrecúško) alebo ¾ šálky
(varenej)

2 (vrecúška) alebo 1½ šálky
(varenej)

⁄3 šálky (vareného)

1 šálka (varenej)

ryžová kaša

1 šálka (varenej)

1½ šálky (varenej)

celozrnná žemľa

1 žemľa (125 kcal na jednu
porciu)

1½ mafin
(110 – 120 kcal v porcii)

celozrnný chlieb

1 krajec (125 kcal v porcii)

2 krajce (100 kcal v porcii)

celozrnná tortila

1 tortila (120 kcal v porcii)

2 tortily (100 kcal v porcii)

kukuričná tortila (bezgluténová)

2

4 malé (50 – 60 kcal na jednu
2 malé (60 kcal na jednu tortilu)
tortilu)

žemľa (bezgluténová)
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11⁄3 šálky (varených) alebo
2
⁄3 šálky (suchých)

quinoa (bezgluténová)

jačmeň

CESTOVINY

Muži

1 šálka (varených) alebo
½ šálky (suchých)
2

krupičná kaša

CHLIEB

Ženy

1 žemľa (120 kcal na jednu
porciu)

1½ mafin
(110 – 120 kcal v porcii)

1 šálka (varených)

2 šálky (varených)

celozrnné cestoviny

2

⁄3 šálky (varených)

1 šálka (varených)

cestoviny (quinoa, ryža) (bezgluténové)

2

⁄3 šálky (varených)

1 šálka (varených)

⁄3 šálky (opáchnuté a varené)

1 šálka (opáchnutých
a varených)

pohánkové soba rezance

STRUKOVINY

čierna fazuľa, cícer, pinto

ŠKROBOVÁ
ZELENINA

pečené červené zemiaky

2 malé

2 malé

pečené sladké zemiaky

1 šálka

1½ šálky

tekvica, cukina

1¼ šálky (varených)

2 šálky (varených)

2

PROTEÍN

Ženy + 130 - 150 kcal
KATEGÓRIA

Muži + 170 - 200 kcal

TYP

VEĽKOSŤ PORCIE
Ženy

Muži

halibut, tilapia, treska, tuniak, Hoplostethus atlanticus,
mečún

120 g

150 g

losos

100 g

120 g

morčacia šunka

3 plátky (130 kcal v porcii)

5 plátkov (170 kcal v porci)

morčacia klobása

4 plátky (130 kcal v porcii)

5 plátkov (170 kcal v porci)

mleté morčacie mäso

110 g

150 g

lahôdkové mäso

110 g

170 g

kuracie prsia

110 g

150 g

mleté kuracie mäso

110 g

150 g

lahôdkové mäso

110 g

170 g

95 % chudé mleté hovädzie mäso

100 g

120 g

mleté bizónie mäso

100 g

120 g

lahôdkový roastbeef

110 g

170 g

VAJCIA

vajcia

1 celé + 3 bielka

2 celé

vaječná náhrada

225 g

350 g

MLIEČNE
VÝROBKY

obyčajný grécky jogurt bez tuku alebo s nízkym obsahom
cukru (menej než 10 g)

230 ml

300 ml

2 % tvaroh

150g

200 g

1 % mlieko

300 ml

350 ml

srvátkový proteín

1 odmerka (125 kalórií)

1½ odmerky (100 – 125 kalórií)

šošovica

½ šálky (varenej)

3

⁄3 šálky (varenej)

3

RYBY

MORKA

KURA

HOVÄDZIE

RASTLINNÉ

čierna fazuľa

2

⁄4 šálky (varenej)
⁄4 šálky (varenej)

Forever Lite Ultra™

1½ odmerky

1½ odmerky

tofu

250 g

300 g

edamame (sojové boby) (vylúskaný)

150 g

200 g

Veggie burger

1 plátok (125 kcal)

1½ plátku (150 – 200 kcal)
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PLODINY

Ženy + 50 - 60 kcal
KATEGÓRIA
OVOCIE

(čerstvé alebo mrazené)

Muži + 60 - 75 kcal
TYP

VEĽKOSŤ PORCIE
Ženy

Muži

jablko

1 stredné

1 med

marhule

4 malé

3 malé

banány

1 malý

1 malý

bobuľoviny

100 g

100 g

cukrový melón

100 g

100 g

grapefruit

½ veľkého

½ veľkého

hrozno

100 g

100 g

pomaranč

1 stredný alebo 2 klementínky 1 stredný alebo 2 klementínky

broskyne

1 stredná

1 stredná

hruška

1 stredná

1 stredná

ananás

200 g

200 g
200 g

rajčiny

200 g

hrozienka

20 g

20 g

slivky

4 veľké

3 veľké

ZELENINA

artičoky

1 veľký (celý)

1 veľký (celý)

Surová alebo na pare

mrkva

50 g

50 g

špargľa

15 kúskov

18 kúskov

OVOCIE
(sušené)

(čerstvá alebo mrazená)

BEZ
OBMEDZENIA

kukuričný klas

1 celá

1 celá

ružičkový kel

12 ružičiek

10 ružičiek

cuketa
paprika
brokolica
kapusta
zeler
uhorka
zelené fazule
kel
šalát (všetky typy)
špenát
karfiol
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TUKY

Ženy + 90 - 100 kcal
KATEGÓRIA
ORECHY

OVOCIE

SEMIENKA

OLEJE

MLIEČNE

Muži + 120 kcal

TYP

VEĽKOSŤ PORCIE
Ženy

Muži

orechové maslo (arašidy, mandle, kešu)

15 g

15g

mandle (celé, nesolené)

12 mandlí (15 g)

18 mandlí (20 g)

vlašské orechy (polovice)

7 polovíc (15 g)

12 polovíc (20 g)

kešu

7 kešu (15 g)

10 kešu (20 g )

pistácie

20 jadier

30 jadier

⁄3 avokáda

½ avokáda

kokosové vločky (nesladené)

20 g

25 g

olivy

9 celých

10 celých

tekvicové

1½ polievkovej lyžice

2 polievkové lyžice

slnečnicové

1½ polievkovej lyžice

2 polievkové lyžice

chia

1½ polievkovej lyžice

2 polievkove lyžice

ľanové

1 polievková lyžica

1½ polievkovej lyžice

olivový olej

2 čajové lyžice

1 čajová lyžica

kokosový olej

2 čajové lyžice

1 čajová lyžica

slnečnicový olej

2 čajové lyžice

1 čajová lyžica

mozarella

30 g

30 g

syr so zníženým obsahom tuku

30 g

45 g

plnotučný syr

15 g

25 g

tmavá čokoláda (aspoň 70 % kakaa)

15 g

25 g

avokádo

1
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Výhradne distribuuje:
Na Slovensku Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.
V Českej republike Forever Living Products Czech Republic spol. s r.o.
foreverliving.com © 2018 Aloe Vera of America, Inc.

*Všetky tu uvedené informácie sú poskytované výlučne na edukačné účely a nie sú určené na
diagnostiku, liečenie, uzdravovanie alebo prevenciu konkrétnych chorôb. Predtým, než začnete
akýkoľvek cvičebný program alebo užijete akýkoľvek doplnok stravy, kontaktujte, prosím lekára alebo
iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. aby ste získali ďalšie podrobnejšie informácie,
najmä ak práve užívate lieky alebo podstupujete liečbu kvôli nejakému zdravotnému problému.

