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Pracovní list – Zásady zdravé výživy

1. Jmenujte všechny základní skupiny potravin:

a) …………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………….

c)………………………………………………………………………………….

d)………………………………………………………………………………….

e)………………………………………………………………………………….

f)………………………………………………………………………………….

g)…………………………………………………………………………………

2. Uveďte k potravinám pro správnou výživu jednotlivé druhy, které znáte:

Maso:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Zelenina:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



Ovoce:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Luštěniny:

……………………………………………………..………………..……………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Obiloviny:

………………………………………………………………..……..……………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Mléko a mléčné výrobky:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tuky rostlinného původu:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. K druhům zeleniny přiřaďte šipkou jednotlivé příklady zeleniny

kořenová  listová   plodová   cibulová   košťálová   luskoviny lahůdková

květák                       brambory kapusta  rajčata

         paprika                           hrášek                      meloun               chřest

okurky mrkev cibule                    salát



4. Při přípravě stravy je důležité dodržovat několik hlavních zásad, jmenujte 
je:

1.)………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2.)………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3.)………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4.)……………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5.)…………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………



5. Podle čeho rozlišujeme stravu:

a)…………………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………………

c)…………………………………………………………………………………

6.  Kolika procenty by měly být ve stravě zastoupeny potraviny z každé 

skupiny:

a) obiloviny a luštěniny…………………………………………………

b) zelenina, brambory a ovoce…………………………………………

c) maso a vejce………………………………………………………….

d) cukry a tuky…………………………………………………………

e) mléko a mléčné výrobky……………………………………………
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