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1. Jak zhubnout za 7 dní
Hledáte rychlé řešení, jak se za týden vejít do šatů, které jste už přes rok neoblékli? 
Nebo jste jen ten typ člověka, co potřebuje na začátku hubnutí namotivovat, aby 
nepolevil? V obou případech existuje jednoduché a mnoho let opomíjené řešení 
zvané ketóza.

Co je ketóza?
Ketóza je přirozený stav, do kterého se organismus dostává, pokud mu odepřeme 
příjem sacharidů (cukrů).V přírodě se do tohoto stavu člověk běžně dostával – 
například v době ledové, kdy hlavní obživou bylo maso. Inuité v arktických oblastech 
dokonce takto žijí dodnes. Sacharidy jsou totiž složkou potravy, kterou k životu nutně 
nepotřebujeme – naše tělo je dokáže nahradit takzvanými ketonovými látkami.

Ketonové látky:
  nahrazují v těle funkci sacharidů,
  jsou látky, které vznikají z naší tukové tkáně, což vede k redukci tukových zásob 
a hubnutí,

  dodávají mozku energii, která způsobuje až euforický pocit přívalu energie,
  oproti běžnému získávání energie z cukrů předcházejí výkyvům nálad, únavy 
a záchvatům chutí na sladké.

Co se bude dít s vaším tělem po zahájení ketonové diety?
  Během prvních 2 dnů organismus vyčerpá své sacharidové zásoby z jater a svalů.
  Se sacharidovými zásobami odchází i výrazné množství vody – vaše tělo proto 
“splaskne” a vy se budete již po pár dnech cítit štíhlejší.

  Po vyčerpání zásob sacharidů může přijít mírná únava, kdy tělu chybí sacharidy 
a zároveň se učí fungovat na ketonových látkách.

  Během 3. a 4. dne již bude váš organismus zaplaven ketonovými látkami, které se 
stanou novým palivem a únava bude ustupovat.

  S produkcí výrazného množství ketonových látek přichází odpovídající úbytek 
tukových zásob a výrazné hubnutí už během prvního týdne.

Abyste se dostali do ketózy a tělu nechyběly žádné 
nutrienty, stačí konzumovat:

  5x denně nízkosacharidové potraviny KetoMix pro vyvážený příjem bílkovin, 
vitamínů a minerálních látek,
  půl kilogramu zeleniny denně pro příjem antioxidantů, bioaktivních látek a vlákniny,
  20 g libovolných oříšků a semínek pro dostatečný příjem esenciálních mastných 
kyselin,

  2 litry neslazených tekutin pro správnou detoxikaci organismu.

Zobrazit potraviny ketonové diety

https://www.ketomix.cz/proteinova-jidla/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=zhubnout-za-7-dnu


Přehled potravin, které budete konzumovat 
během jednoho týdne ketonové diety:

Nízkosacharidové
Ketomix potraviny
koktejly
kaše
omelety
palačinky
tyčinky
pečivo
těstoviny
chipsy
dezerty

Ořechy a semínka
arašídy dýňová semínka chia semínka kešu 
kokos konopná semínka lískové ořechy lněná semínka 
mák mandle makadamové ořechy para ořechy 
pekanové ořechy piniové ořechy pistácie sezam 
slunečnicová semínka vlašské ořechy
Zelenina
artyčok brokolice celer celerová nať 
cibule cuketa čekanka fenykl 
houby chřest kapusta kedlubna 
květák kysané zelí lilek nakládané okurky 
okurka paprika bílá nebo zelená  (bez přidaného cukru) 
patizon petržel pórek rebarbora 
ředkvičky salát (všechny druhy) sojové klíčky špenát 
zelené fazolky zelí houby
Ovoce
olivy avokádo jahody maliny 
borůvky citron
Dochucovadla
bylinky koření (bez cukru) sůl ocet 
olej česnek zázvor hořčice   
holandské kakao sojová omáčka bez cukru
Sladidla
erythritol stévie sukralóza 5% čekankový sirup
Tekutiny
voda minerální voda čaj ovocný čaj
 (perlivá i neperlivá) neslazená káva mléko nebo kefír 
čistý vývar z libového masa
Další potraviny
vaječný bílek nízkotučný tvaroh konjakové přílohy

https://www.ketomix.cz/keto-proteinove-napoje/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=zhubnout-za-7-dnu
https://www.ketomix.cz/keto-proteinove-kase/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=zhubnout-za-7-dnu
https://www.ketomix.cz/keto-proteinove-omelety/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=zhubnout-za-7-dnu
https://www.ketomix.cz/proteinove-palacinky/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=zhubnout-za-7-dnu
https://www.ketomix.cz/proteinove-tycinky/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=zhubnout-za-7-dnu
https://www.ketomix.cz/pecivo/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=zhubnout-za-7-dnu
https://www.ketomix.cz/testoviny/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=zhubnout-za-7-dnu
https://www.ketomix.cz/proteinove-chipsy/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=zhubnout-za-7-dnu
https://www.ketomix.cz/proteinove-dezerty/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=zhubnout-za-7-dnu


2. Co je to ketonová dieta?
Ketonová dieta - stačí se jen rozhodnout a kila zmizí sama

Důležité je hubnout tuky nikoli svaly
Problémem většiny redukčních diet je fakt, že při nich tělo ztrácí až 40 % svalové 
hmoty. Svaly jsou ale hlavními spalovači tuků. Tělo se tedy po skončení diety nedokáže, 
kvůli úbytku svalů, vypořádat se stejným množstvím energie jako před dietou. A tak 
logicky přichází jojo efekt. KetoMix dieta obsahuje kvalitní plnohodnotné bílkoviny, 
které podpoří udržení vaší svalové hmoty.

Hlídejte si příjem sacharidů
KetoMix využívá jednoduchý princip hubnutí, který funguje na všechny bez rozdílu 
věku či pohlaví. Když kontrolovaně omezíte ve svém jídelníčku příjem sacharidů (tedy 
i cukrů), v těle nastane naprosto přirozená biochemická reakce. Chybějící sacharidy 
začne nahrazovat ketony, což jsou látky, které si samo vytvoří z uloženého tuku. To 
znamená - omezíte sacharidy, a pokud máte zásoby tuku, tělo ketony využije jako 
náhradní zdroj energie. Tím pádem hubnete vaše kila rychle a bez sebemenší 
námahy.

Cukr je i tam, kde byste ho nečekali
Než se do ketonového hubnutí pustíte sami a bez pomoci, dobře si vše nastudujte. 
Vyloučit ze stravy sacharidy totiž neznamená vynechat jen sladkosti. Sacharidy 
obsahují třeba i brambory, rýže nebo pečivo. Najdete je v ovoci i zelenině. Obsahují 
je dokonce i některé čaje. A to už vůbec nemluvíme o jogurtech či zdravě se tvářících 
produktech, kterých jsou v obchodech plné regály.

KetoMix dieta vám poskytne vše, co pro hubnutí potřebujete
Pokud chcete hubnout opravdu efektivně a bez toho, abyste pravidla diety museli 
zdlouhavě studovat, svěřte se do rukou odborníků. KetoMix dieta vám poskytne jídla 
na celou dobu hubnutí. K ruce budete mít výživové poradkyně, které vám zdarma 
zodpoví všechny vaše dotazy. Vybírat si budete z široké nabídky jídel – od koktejlů 
přes proteinové tyčinky, kaše či pudinky až k omeletám a polévkám, pečivu nebo 
těstovinám. Chutě na sladké zaženete perníkem, nízkosacharidovými čokoládami 
a čokoládovými krémy. A dovolit si můžete i sklenku KetoMix vína denně.

Proč hubnout s KetoMixem?
  Účinné hubnutí bez hladovění a nutnosti cvičení.
  Rychlý a  trvalý výsledek bez jojo efektu – při následném dodržování zásad 
zdravého životního stylu.

  Jídla bez škodlivé chemie.
  Nabízíme i produkty vhodné pro celiaky, vegetariány a vegany.
  Zdarma získáte podporu výživových poradkyň a to po celou dobu diety.
  Informace i vše potřebné pro dietu najdete přehledně na www.ketomix.cz.
  Jídla objednáte z domova a vše pohodlně a diskrétně dorazí až k vám.

http://www.ketomix.cz/


3. Jak číst etikety
Možná patříte mezi ty, kteří etikety příliš nestudují. Nevíte, co na nich vlastně hledat 
a co by vás mělo zajímat. Podívejme se proto na ty nejjednodušší, ale o to 
praktičtější tipy při čtení etiket: 

  Pokud hledáte poctivou potravinu, pomůže vám jednoduchá informace. Jednotlivé 
složky, které najdete na etiketě uvedené, jsou řazeny v sestupném pořadí, na prvním 
místě by tedy měla být hlavní surovina, kterou v potravině očekáváte. Hledáte-
li například tu nejkvalitnější čokoládu, na prvním místě by neměl být cukr nebo 
rostlinný tuk, ale kakaové máslo a kakaová hmota.

  Kupujete-li ochucenou potravinu, 
například jahodový sirup nebo 
jogurt, všímejte si přesného 
názvu potraviny. Jogurt 
„s jahodovou příchutí“ totiž 
žádný podíl jahod obsahovat 
nemusí. Pokud však na etiketě 
najdete „jahodový“, znamená to, 
že ve složení musí být i skutečný 
podíl jahod. Navíc byste se měli 
dočíst i údaj o přesném množství 
tohoto ovoce v potravině.

  Už déle než dva roky je 
povinností uvádět na etiketě 
nutriční hodnoty. Tedy 
nejen kalorickou hodnotu, ale 
i množství jednotlivých živin. 
Využijte toho a zajímejte se o to, 
kolik cukru nebo tuku v potravině 
přijmete. Že vám uvedené 
gramy nic neříkají? Jednoduše si 
přepočítejte množství na kávové 
lžičky. Pokud víme, že zarovnaná 
lžička cukru i oleje váží 5 g, je to 
jednoduché. Například v jedné tyčince Margot s 46 g cukru a 17,6 g tuku přijmete 
neuvěřitelných 9 lžiček cukru a 3 a půl lžičky oleje.

  Snažíte se vybírat potraviny podle toho, z jaké země pochází, ale zároveň vás tak 
trochu odrazuje fakt, že místo výroby je místem, kde byla potravina pouze zabalena? 
Bohužel je to skutečně tak a u spousty potravin se tak jejich původ nedozvíte. 
U některých potravin to tímto způsobem obejít ale nelze. Například maso, ryby, vejce, 
ovoce, zelenina, víno, med nebo olivový olej – zde je povinnost uvádět skutečné 
místo původu a nikoliv místo zabalení.



4. Cukr a dieta
Čím nahradit bílý cukr, pokud nechcete používat umělá sladidla 

a přesto hubnout
Klasický bílý řepný cukr už jsme všichni prokoukli a nikde snad nenarazíme na článek, 
který by bílý cukr vyzdvihoval. Zato ale stále není nouze o doporučování sladidel, které si 
takovou pozornost nezaslouží. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé alternativy cukru 
a najít tu nejvhodnější.

 Hnědý cukr
Za největší chyták můžeme označit „tmavý cukr“ 
nebo „hnědý cukr“. Mohlo by se zdát, že jde 
o zdravější verzi bílého cukru, bohužel jde ale 
stále o řepný cukr s trochou melasy nebo 
karamelu. Navíc nezřídka si za tento cukr i připlatíte.

 Třtinový cukr
Třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny a je oblíbený pro svou jemnou chuť. Bohužel 
ale ani tento cukr nemá nic společného se zdravějším životním stylem. Z chemického 
hlediska je třtinový cukr stejnou sloučeninou jako řepný cukr - tedy sacharóza. Negativní 
vliv na zdraví má tedy stejný jako klasický bílý cukr. Mnoho dostupných článků stále 

vyzdvihuje třtinový cukr pro svůj obsah minerálních látek, nicméně toto 
množství je opravdu minimální a zanedbatelné. Ve skutečnosti 100 

gramů třtinového cukru, tedy 4 vrchovaté polévkové lžíce, obsahuje 
kolem 1 % doporučené denní dávky některých minerálních 

látek a stopových prvků. Což je absurdní vzhledem k tomu, 
jaké množství zkonzumovaného cukru by to pro nás 
znamenalo. Kvalitnějším dojmem může třtinový cukr působit 
i z důvodu vyšší ceny, nicméně i zde si nepřiplatíte za kvalitu, 
nýbrž za náklady za dopravu a celní poplatky.

 Agáve sirup
Tento sirup je často vyzdvihován kvůli svému 
nízkému glykemickému indexu. Je tomu tak díky 
obsahu cukru zvaný fruktóza, který se v těle 
metabolizuje složitěji a do krve se tak dostává 
pomaleji. Proto jsou sladidla s obsahem fruktózy 
prodávána často jako zdravá alternativa slazení. Zní 
to krásně, ale bohužel i tato mince má dvě strany. 
Dlouhodobá a vyšší konzumace fruktózy zatěžuje 
játra, protože právě tento orgán má na starost 
přeměnu fruktózy na využitelnou energii. Játra tak mohou být přetížená, což může 
způsobovat jejich ztučnění, následně inzulinovou rezistenci až diabetes 2. typu.



 Javorový sirup
Javorový sirup je zhruba o třetinu méně kalorický než cukr. Zároveň krásně voní 
i chutná. To vše by se mohlo zdát jako výhra. Javorový cukr má však o polovinu nižší 
sladivost. Budete-li se tedy chtít dostat na stejně sladkou chuť čaje nebo koláče, 
na kterou jste zvyklí, je třeba použít dvojnásobné množství sirupu a kaloricky se 
dostanete ještě na vyšší hodnotu.

 Čekankový sirup
Pokud už jste začínali propadat beznaději, že se budete muset vzdát sladké 
chuti, máme pro vás dobrou zprávu. Novinkou na trhu je čekankový sirup, který 
neobsahuje téměř žádný cukr a je tak vhodný dokonce i pro ketonovou dietu. 
Jeho sladká chuť má původ v obsahu vlákniny zvané inulin, která se v čekance 
přirozeně vyskytuje. Tato vláknina má přirozeně nasládlou chuť a speciálními 
technologickými úpravami je její sladkost zvýrazněna. Podíl vlákniny 
v sirupu je i po zpracování stále zachován a s ním i jeho blahodárné 
účinky. Vláknina inulin totiž funguje jako 
takzvané prebiotikum - je potravou pro 
zdraví prospěšné bakterie v našich 
střevech a tím zlepšuje skladbu 
naší střevní mikroflóry, což 
má pozitivní vliv nejen na 
lepší trávení, silnější imunitu 
ale podle posledních studií 
i na psychický stav a lepší náladu.



5. Tři nejčastější mýty o sportu  
během hubnutí

„To vyběhám“
Určitě jste už slyšeli poznámky typu „to vyběhám“ nebo „dnes jsem byla cvičit, 
tak si můžu trochu dopřát“. Málokdo z nás podobnou větu nikdy neřekl. Patříte i vy 
mezi ty, kteří si ospravedlňují svoje stravovací hříchy tím, že jdou večer na pilates nebo 
aerobik? 

Přijmout stravu o extrémní energetické hodnotě, je bohužel tak neuvěřitelně snadné, 
zatímco výdej stejného množství energie je už o dost těžší. Právě z tohoto důvodu je 
při hubnutí jídelníček důležitější než pohyb a ne nadarmo se říká, že  
80 % úspěšného hubnutí tvoří strava a zbytek pohyb.

Pokud bojujete s nadváhou nebo obezitou a vaším prvním krokem k vytoužené 
postavě bylo zařazení cvičení do vašeho života - je to určitě správné a dobré pro vaše 
zdraví a dobře fungující metabolismus. Někdy však tato změna nestačí.

Pro jasnější představu jsme pro vás připravili porovnání, jak náročné může 
být spálit některé své prohřešky:

 Balení brambůrků a litr Coca-Coly 4000 kJ . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,5 hodiny rychlé chůze.
 Malý pytlík pražených arašídů 2 634 kJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 hodina rychlého běhu.
 Pečené kachna s knedlíkem a se zelím 3600 kJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 hodiny plavání.
 Jedna tabulka čokolády 2200 kJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 hodiny badmintonu.
  Cheeseburger, malé hranolky, 0,5 l Coca- Cola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 hodiny jógy.



„Zhubnu jedině aerobním 
sportem“
Nebaví vás pomalé sporty ani procházky, ale 
slyšeli jste, že zhubnete jedině, když bude vaše 
tepovka během cvičení v určitém rozmezí?
V takovém případě na tuto radu zapomeňte. 
Hlavní roli při výběru pohybové aktivity by 
mělo hrát to, jestli vás aktivita baví a tím 
pádem u ní dokážete dlouhodobě vydržet.
Aerobní aktivitu poznáte tak, že při 
ní dokážete v klidu mluvit a můžete se 
nadechnout. Nedá se však říct, že jsou takové 
aktivity pro hubnutí jedinou vhodnou volbou.

Výhodou aerobního sportu je, že se skutečně 
spalují převážně tuky a zároveň se 
nevyčerpáte natolik, aby vás po sportu 
přepadl hlad a vyčerpání. Nicméně pokud 
se pustíte do náročnějšího cvičení jako 
posilování, TRX nebo tabata, má to také své 
výhody. Během doby cvičení sice budete 
spalovat velký podíl cukrů, nicméně následná 
regenerace namožených svalů vám zrychlí 
metabolismus až na několik dní. Navíc pokud zvýšíte svůj podíl svalové tkáně 
dlouhodobě, bude i váš metabolismus dlouhodobě rychlejší.

„S tukem na břiše zatočí sklapovačky“
Toto je bohužel stále velmi častý mýtus. To, odkud si vaše tělo vezme tukové zásoby, 
záleží pouze na genetice a hormonech.
Všichni totiž máme geneticky dané, jestli budeme typem postavy spíše hrušky 

nebo jablka. Pokud patříte mezi hrušky, jistě už z vlastní zkušenosti víte, že během 
hubnutí vám bude hubnout nejdříve obličej, ruce, prsa, břicho a naposledy až 

spodní část těla a bude to velká dřina.
Velkou chybou v tomto případě je právě intenzivní posilování této 

problematické partie. Představte si, že vás trápí silnější stehna 
a vy se zaměříte hlavně na dřepy. V takovém případě vám 

v těchto místech přibudou svaly 
a stehna se budou zdát opticky 
o to objemnější.

Posilujte proto celé tělo 
a nebojte se zaměřit naopak 
více i na části, které máte 

štíhlejší. Postava tak bude 
vypadat souměrněji.



6. Recepty
Pět nejoblíbenějších receptů KetoMix zákazníků



Cuketové placky (1 porce)

  ½ cukety
  1 bílek
  sůl, pepř
  2 stroužky prolisovaného česneku
  1 odměrka KetoMix omelety se sýrovou příchutí
  kokosový olej

Na hrubším struhadle nastrouhejte a vyždímejte ½ cukety. 
Do nastrouhané cukety přidejte 1 bílek. Ochuťte solí 
a pepřem. Dále přidejte dva prolisované stroužky česneku. 
Do směsi přidejte 1 odměrku KetoMix omelety se 
sýrovou příchutí. Na pánvičce rozehřejte malé množství 
oleje. Cuketové placičky opékejte na obou stranách.
 

https://www.ketomix.cz/proteinova-omeleta-ketomix-320-g--10-porci-syrova/
https://www.ketomix.cz/proteinova-omeleta-ketomix-320-g--10-porci-syrova/


Burger (1 porce)

  1 odměrka houstiček KetoMix
  lilek
  voda
  sůl a kmín
  kokosový olej
  cibule
  salát
  hořčice

Upečte KetoMix houstičku podle návodu a mezitím 
si na pánvi s trochou oleje orestujte jeden plátek lilku 
(2 cm tlustý) a na proužky nakrájenou cibuli. Upečenou 
houstičku rozkrojte, potřete hořčicí a proložte plátkem lilku 
a restovanou cibulkou a listem salátu.

https://www.ketomix.cz/proteinove-housticky-300-g--10-porci/


Pizza (1 porce)

  1 bílek
  1 odměrka KetoMix omelety se zeleninovou příchutí
  voda
  Slim pasta kečup
  oregano
  žampiony
  olivy
  cibule
  paprika
  olivový olej
  bazalka

 
U vejcí oddělte žloutek od bílku. Bílek vyšlehejte do husté pěny. Vyšlehanou pěnu 
přendejte do misky. Přidejte 1 odměrku KetoMix zeleninové omelety, přilijte vodu 
a promíchejte. Směsí na KetoMix omeletu posypejte vál. Vytvořte placky. Těsto natřete 
Slim pasta kečupem smíchaným s oreganem. Na těsto naskládejte nakrájené papriky, 
žampiony a olivy. Okraje potřete olivovým olejem. Přidejte bazalku. Pečte na plechu 
s vyloženým pečicím papírem 20 minut na 170 ºC

https://www.ketomix.cz/proteinova-omeleta-ketomix-320-g--10-porci-zeleninova/


Skořicové sušenky (1 porce)

  1 odměrka KetoMix koktejlu
  1 odměrka KetoMix houstiček
  1 lžička KetoMix vanilkové příchutě
  1 lžička skořice
  kousek másla
  1 bílek

Smíchejte 1 odměrku KetoMix koktejlu s 1 odměrkou  
KetoMix houstiček. Přisypte KetoMix vanilkovou příchuť, 
skořici a přidejte změklé máslo. Bílek oddělte od žloutku 
a přidejte ke směsi. Vše pečlivě promíchejte. Ze vzniklého 
těsta vytvořte kuličky. Pokládejte na plech vyložený pečícím 
papírem. Síťkou z KetoMix šejkru kuličky zmáčkněte. Pečte 
20 minut na 170 ºC.

https://www.ketomix.cz/proteinove-housticky-300-g--10-porci/


Tvarohový koláček (1 porce)

  1 odměrka KetoMix houstiček
  1 lžička KetoMix vanilkové příchutě
  nízkotučný tvaroh
  voda
  maliny

Do misky nasypte 1 odměrku KetoMix houstiček. Přidejte 
KetoMix vanilkovou příchuť. Přilijte trochu vody. Vzniklou 
směs důkladně promíchejte. Z tuhého těsta vytvarujte 
kuličky, do kterých udělejte důlek. Plech vyložený pečícím 
papírem vložte do trouby a pečte 15 minut na 170 ºC. Do 
tvarohu přisypte KetoMix vanilkovou příchuť. Ve tvarohové 
směsi rozmačkejte malinu. Hotovým tvarohem naplňte 
připravené koláčky.

https://www.ketomix.cz/proteinove-housticky-300-g--10-porci/


Co jste možná nevěděli...
Ovocný fresh: Dobrý úmysl, který se během hubnutí nevyplatí
Chodíváte kolem fresh baru a láká vás zdravě vyhlížející nabídka ovocných šťáv? 
Obzvláště v podzimních dnech si někdy řeknete: „Dnes udělám něco pro svoje zdraví.“ 
A objednáte si rovnou půl litru vitamíny nadupaného nápoje?
Bojujete-li se svou váhou, příště takové rozhodnutí raději promyslete.

Půl litru 100% ovocné šťávy totiž obsahuje od 40 do 80 g cukru, to znamená 8-16 kostek 
cukru. Šťávy jsou navíc zbaveny téměř veškeré vlákniny, neobsahují bílkoviny ani tuky, 
a proto jsou pro tělo velmi rychlým a rychle vstřebatelným zdrojem cukrů. Vzhledem 
k vysokému glykemickému indexu (schopnosti rychle zvýšit krevní cukr) můžete navíc 
po pár hodinách očekávat vlčí hlad nebo chuť na sladké.

Zahoďte předsudky o mražené zelenině
Začali jste držet dietu s blížící se zimou a přemýšlíte, jestli to byla správná volba v tomto 
období? Čerstvá zelenina je drahá a mražená není plnohodnotná?

Nenechte se mýlit. Těžko říct, kde se vzal mýtus, že mražená zelenina je podřadnou 
potravinou vhodnou pouze pro lenochy, kteří se nechtějí obtěžovat se sháněním 
čerstvých potravin. Častý mýtus je i to, že se ke zmrazování používá méně kvalitní 
zelenina, která se nehodí pro čerstvý prodej. Právě naopak - zelenina, která je 
zamrazovaná, musí být na vrcholu zralosti a v té nejlepší kvalitě. 

Je třeba si uvědomit, že v zimních 
měsících ani čerstvá zelenina není tak 
úplně čerstvá. Mnohdy je dny a často 
i týdny transportována a skladována 
a vystavována teplotním změnám. 
Během tohoto procesu samozřejmě 
ztrácí obsah vitamínů, antioxidantů 
a dalších biologicky aktivních látek. Na 
druhou stranu ke zmrazování zeleniny 
dochází do několika málo hodin po 
sklizni. Zelenina si tak uchová nutriční 
hodnoty ze dne, kdy byla sklizena 
a nedochází ke ztrátám cenných látek 
jako při dlouhodobém uskladňování 
čerstvé zeleniny. Zmrazování totiž ve 
skutečnosti patří mezi nejšetrnější 
způsoby konzervování potravin. 
Zahoďte proto své předsudky 
a pochutnejte si například na  
dušených fazolkách na česneku.



7. Zhubnout může každý – příběh 
naší zákaznice

„Již po týdnu se dostavily první výsledky,“ říká Pavlína.

Jmenuji se Pavlína a ráda bych vás 
inspirovala svým příběhem. 

Před pěti lety jsem kvůli nadměrnému 
stresu přibrala 30 kg. Čím víc jsem 
se však snažila tato přebytečná kila 
shodit, tím víc to nešlo. Úprava stravy, 
cvičení... nic nefungovalo. Byla jsem 
zoufalá. Po nějaké době už jsem veškeré 
snažení vzdala. Jenže právě v té době 
jsem si všimla, že mé kolegyně z práce 
nápadně zhubly. Svěřily se mi, že hubnou 
s KetoMixem. Měla jsem strach z jojo 
efektu, tak jsem čekala, co to s nimi udělá 
dál. Ani po půl roce nepřibraly. A shodou 
okolností s KetoMix začala hubnout i má 
maminka, které kila letěla dolů snadno 
a rychle. Rozhodla jsem se a k hubnutí 
jsem přizvala ještě svou kamarádku. Přece 
jenom, ve dvou se to „lépe táhne“.

Objednala jsem si balíček ketonové 
diety na 4 týdny. Ten mi přišel domů 
dříve, než jsem očekávala, a já se pustila 
do diety plná naděje a očekávání. Přiznám 
se, první den byl pro mne velmi těžký. Měla 
jsem hlad a bolesti hlavy. Druhý den jsem si 
na oslavě místo masa dala opečené cukety 
a byla jsem na sebe pyšná a spokojená. 
Jenže jsem se nějak necítila ve své kůži. 
Svůj stav jsem konzultovala s výživovou 
poradkyní po „chatu“ na stránkách 
KetoMixu. Ta mi vysvětlila, že se nejedná 
o komplikace, ale o normální reakci na 
změnu stravy, se kterou se tělo během 
pár dnů vypořádá. Třetí den bolesti hlavy 
odezněly a přešla mě slabost. Cítila jsem 
příval nové energie. To byl signál, že mé tělo 
přešlo na nové spalování, do stavu ketózy.



Dietu jsem dodržovala striktně. 
Jedla jsem 5x denně, hodně pila 
a jedla povolenou zeleninu, dle 
instrukcí z KetoMix manuálu. Již 
po týdnu se dostavily první 
výsledky. 1. fázi diety jsem 
poctivě držela 2 týdny. Další 
4 týdny 2. fáze už byly pro mě 
snadné. V KetoMix manuálu 
jsem našla užitečné recepty 
a jídla mi chutnala. Na konci 
2. fáze, tedy po 6 týdnech 
diety s KetoMixem, jsem 
měla dole 12 kg!

Po ketonové dietě jsem přešla 
na přirozeně zdravou stravu. 
Dbám na jídelníček, jím 
5x denně a omezuji příjem 
sacharidů. Jojo efektu se už 
nebojím. Naopak, přijde mi, že 
se mi postava stále formuje. 

Kdyby mi před půl rokem někdo řekl, že nebudu jíst pečivo a normální sladkosti, 
nevěřila bych mu. Chutím na sladké se však nebráním, protože si můžu dát něco 
z KetoMix sladkostí, které nejsou slazené cukrem. I teď, když už dietu nedržím, si 
dávám někdy k večeři nebo  
ke svačině KetoMix kaši 
s tvarohem (je to hrozná 
dobrota) a KetoMix koktejl,  
když si nestihnu připravit zdravé 
jídlo. Ten mám vždy u sebe!

Za to, jak se teď cítím a vypadám, 
vděčím hlavně KetoMixu.
Jedna z největších změn je 
změna v obličeji. Kolegové 
v práci, sousedé a známí mě 
nepoznávají!  

Pokud tato inspirace pomůže 
třeba jen jediné ženě, budu 
spokojená!

S láskou,
Pavlína

https://www.ketomix.cz/cokolady/
https://www.ketomix.cz/keto-proteinove-kase/
https://www.ketomix.cz/proteinovy-koktejl-ketomix-1200-g/


Kompletní nabídku našich produktů 
najdete na www.ketomix.cz

Poradna  
https://www.facebook.com/groups/ketomix/

http://www.ketomix.cz/
https://www.facebook.com/groups/ketomix/

