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BEGINNER 1
STE
PRIPRAVENÍ?
JE ČAS INŠPIROVAŤ SA
A PODNIKNÚŤ ĎALŠIE
KROKY PRE LEPŠÍ VZHĽAD
A LEPŠÍ POCIT.

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.

ZMEŇTE SPÔSOB,
AKÝM ROZMÝŠĽATE
O JEDLE A CVIČENÍ.
NAUČTE SA, AKO
UROBIŤ TRVALÉ
ZMENY K LEPŠIEMU.

VŠETKY PRODUKTY V PROGRAME
F15 BOLI STAROSTLIVO VYBRANÉ
TAK, ABY PÔSOBILI SYNERGICKY.

PRE DOSIAHNUTIE MAXIMÁLNYCH
VÝSLEDKOV UŽÍVAJTE KAŽDÝ PRODUKT PODĽA
INŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V ROZVRHU DOPLNKOV!
FOREVER ALOE VERA GELTM

pomáha čistiť tráviaci systém a maximalizovať
vstrebávanie živín.

FOREVER FIBERTM

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

FOREVER THERMTM

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

FOREVER GARCINIA PLUSTM

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

FOREVER LITE ULTRATM

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

Forever
Aloe Vera Gel ™
2X 1 litrová
fľaša

Forever
Garcinia Plus™

90 gélových kapsúl

Forever
Lite Ultra™

1X vrecko s 15
porciami

Čo obsahuje
váš balíček
:

Forever Therm™
30 tabliet

Forever Fiber ™
15 dávok
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ZAČÍNAME
FOREVER
JE
ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÝ
TAK, ABY VÁM POSKYTOL
NÁSTROJE PRE ZDRAVŠÍ
ŽIVOT, KTORÝ VÁS BUDE
SPREVÁDZAŤ NA VAŠEJ
ÚSPEŠNEJ CESTE
K ÚBYTKU VÁHY.

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

POZNAČTE SI
SVOJE MIERY

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

POZNAČTE 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 ako 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 budete mať dojem, že nerobíte pokroky.
Namiesto toho radšej ochuťte jedlá rôznymi
bylinkami alebo koreninami.

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

Počas programu
BEGINNER si stanovte realistické
ciele a majte ich počas programu na pamäti. Môže to
byť čokoľvek od zmenšenia pásu nohavíc až po
schopnosť zabehnúť kilometer bez prestávky.

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

BEGINNER 1:

HRUDNÍK

BOKY

BICEPSY

STEHNÁ

PÁS

LÝTKA
VÁHA

MIERY PO PROGRAME

BEGINNER 1:

HRUDNÍK

BOKY

BICEPSY

STEHNÁ

PÁS

LÝTKA
VÁHA

MIERY PO PROGRAME

BEGINNER 2:

HRUDNÍK

BOKY

BICEPSY

STEHNÁ

PÁS

LÝTKA
VÁHA
07

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 S PROGRAMOM
BEGINNER 1 DOSIAHLI MAXIMÁLNE VÝSLEDKY.

Minimálne
250 ml
vody

Počkajte
30 minút
pred užitím
Forever Aloe Vera GelTM

zmiešané s 250 - 300
ml vody, alebo iného
nápoja
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Dbajte na to, aby ste užili
Forever Fiber ® oddelene
od vašich každodenných
doplnkov. Vláknina môže viazať
niektoré živiny a ovplyvniť tak ich
absorpciu v tele.

120 ml
Forever Aloe
Vera Gel™

minimálne s 250 ml vody

desiata 200 kcal
pre ženy
desiata 300 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 GÉLOM™ ALEBO
JEDLOM, ABY STE DOSIAHLI PLNÝ ÚČINOK A OSOH
Z FOREVER GARCINIA PLUS™!

1X odmerka
Forever Lite
Ultra®

Zmiešaná s 300 ml
vody, mandľového
mlieka, sójového
mlieka bez tuku, či
kokosového mlieka

1X tableta
Forever
Therm™

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, ktorú potrebuje
aby vládalo fungovať celý deň.

Zmiešajte 120 ml Forever
Aloe Vera Gel™, 1 dávku
of ARGI+™ a vodu podľa chuti,
potom premiešajte s ľadom,
a vychutnajte si blahodárne
účinky Aloe spolu s poriadnou
dávkou energie!
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KEĎ IDE O
CHUDNUTIE,
ZMENA VÁŠHO TELA
JE ROVNAKO DÔLEŽITÁ
AKO ZMENA MYSLENIA

Ak skĺznete späť do starých návykov, ktoré spôsobili, že ste pribrali a ak sa nenaučíte novým
návykom, potom všetku váhu, ktorú stratíte, môžete pribrať späť.
Najlepšie miesto, kde môžete začať, je kuchyňa.
Keď sa naučíte, ako vyživovať vaše telo tým správnym spôsobom a aké dôležité sú proteíny,
sacharidy a tuky, môže to značne ovplyvniť vašu cestu k lepšiemu vzhľadu a pocitu!

SILA PROTEÍNOV

Proteíny zohrávajú významnú rolu v oblasti zdravia a kondície a predstavujú hlavný materiál pre
tvorbu svalov, mozgu, nervov, vlasov, pokožky a nechtov. Sú tiež mimoriadne dôležité v oblasti
chudnutia.

VEDELI STE, ŽE:

+ Strava s vysokým obsahom
proteínov redukuje pocit hladu
tým, že posilňuje funkcie
hormónov, ktoré vyvolávajú apetít
a informujú vás, že ste plní?

To do istej miery
zabraňuje prejedaniu!

+ Keď cvičíte, strava s vysokým
obsahom proteínov vám pomôže
budovať svalovú hmotu?

Keď chudnete, proteíny
vám pomôžu uchovať svaly,
aby váš metabolizmus bol
nastavený na vysoké obrátky!

+ Jedlá s vysokým obsahom
proteínov urýchľujú metabolické
procesy, čím spôsobujú, že sa
tieto jedlá menia efektívnejšie na
využiteľnú energiu?

Proteíny majú vyšší termický
účinok (20 – 35 %)
v porovnaní so sacharidmi
a tukmi, ktoré sa približujú
viac k 5 – 15 %.

+ Konzumácia dostatočného
množstva proteínov vám môže
pomôcť ostať štíhlym?

Znížená váha sa udržuje
jednoduchšie, ak máte
dostatok štíhleho tkaniva.
Chudé tkanivo (alebo svaly) je
aktívne a dokonca spaľuje
kalórie aj vtedy, keď
oddychujeme

F.I.T. TIP
AK SA BUDETE VYHÝBAŤ BIELEMU PEČIVU, HRANOLČEKOM A INÝM
SPRACOVANÝM SACHARIDOM (ČASTO BIELEJ ALEBO SVETLEJ FARBY)
A ZAMERIATE SA NA PRÍSUN FAREBNEJŠÍCH ALTERNATÍV NA VÁŠ TANIER,
DOSIAHNETE, ŽE SI BUDETE VYBERAŤ JEDLÁ BOHATÉ NA ŽIVINY!
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BOJ SO
SACHARIDOFÓBIOU

Keďže je v súčasnosti naokolo množstvo mätúcich informácií
o sacharidoch, možno si myslíte, že by ste sa im mali úplne vyhýbať.
V skutočnosti existujú aj dobré sacharidy, ktoré vám môžu navodiť
po dlhšiu dobu pocit plnosti, poskytujú dobrý zdroj vlákniny,
udržiavajú stabilnú hladinu cukru v krvi a dodávajú
vám energiu na dlhší čas.
Na druhom konci spektra sú sacharidy, ktoré sú z veľkej miery
ochudobnené o ich pôvodnú výživnú hodnotu a vlákninu.
Tie sa rýchlo trávia a spôsobujú rýchly nárast hladiny
cukru v krvi krátko po tom, čo ich zjete, ste opäť hladní
a máte málo energie.

Tu je niekoľko úžasných zdrojov zdravých
sacharidov:

+ ovocie
+ zelenina
+ čierna fazuľa
+ cícer
+ šošovica
+ hnedá ryža
+ divoká ryža
+ ovsená múka
+ pohánka
+ bulgur
+ ovsené vločky
+ quinoa
+ celozrnná pšenica
+ celozrnný jačmeň

HĽADANIE F.I.T. TUKOV

Tak, ako v prípade sacharidov, existuje o tukoch a o ich
mieste vo vašej výžive množstvo skreslených informácií.
Za posledných niekoľko rokov spoločenstvo v oblasti zdravia
a fitness dospelo ku širokej zhode o blahodarných účinkoch
mono-nenasýtených a poly-nenasýtených tukov.
Tieto tuky môžu podporiť zdravie a kognitívne funkcie
a znížiť nebezpečenstvo niektorých
kardiovaskulárnych chorôb.

12

ZVÁŽTE UMIERNENÉ
PRIDANIE TÝCHTO TUKOV
DO VAŠEJ VÝŽIVY
Mono-nenasýtené
tuky

+ avokádo
+ olivy
+ orechy (mandle, arašidy,
makadamové, lieskové, a pekanové
orechy, kešu)
+ prírodné arašidové alebo mandľové
maslo (obsahujúce
iba orechy a soľ)

NEZDRAVÉ TRANS
TUKY SÚ JEDNÝM
Z NAJZÁVAŽNEJŠÍCH
VINNÍKOV PRIBERANIA.
ČASTO SA NACHÁDZAJÚ
V PEČENÝCH JEDLÁCH,
BALENÝCH
OBČERSTVENIACH
A VYPRÁŽANÝCH
JEDLÁCH.

Poly-nenasýtené
tuky

+ vlašské orechy
+ semienka (slnečnicové,
sezamové, tekvicové, ľanové, chia)
+ mastné ryby (losos, makrela,
tuniak, sleď, pstruh, sardinky)
+ zdroje sójového mlieka a tofu

F.I.T. TIP

I keď sú dobré tuky
zdravé, kľúčom je
umiernenosť. Vo
všeobecnosti sa snažte
obmedziť sa
na 1 – 2 porcie týchto
jedál denne.
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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 plnosti a energie na celé hodiny.
Počas programu
BEGINNER 1, si vypite váš koktail
na raňajky, aby ste naštartovali svoj deň. Počas
BEGINNER 2, vypite svoj nápoj po cvičení alebo
uprostred dňa na dodanie energie.

Čerešňovozázvorové
eso
Broskyne
a smotana
Zelená
dobrota

Čučoriedkový mafin

+ ŽENY 300 kcal

+ MUŽI 450 kalórií

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 rozmixovaného zázvoru
½ polievkovej lyžice medu / 4 – 6 kociek ľadu

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

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

™

(274 kcal)

(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)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 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

(320 kcal)

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

(305 kcal)

Jahodová
tortička
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

(447 kcal)

(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
odstredeného 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 ovsených
vločiek / ¼ polievkovej lyžice vanilkového extraktu
4 – 6 ľadových kociek

(278 cal)

(440 cal)

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 kávová lyžička 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 čaja
a zmiešajte.

Môžete použiť ryžové mlieko,
nesladené mandľové mlieko
alebo nesladené sójové mlieko
v ktoromkoľvek z týchto receptov.
Skontrolujte príbalový leták aby
ste mali istotu, 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
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BEGINNER 1
TRÉNINGOVÝ
PLÁN
ZAČNIME SA
HÝBAŤ

Trvalá premena vychádza zo spojenia optimálnej výživy
a doplnkov navrhnutých na podporu vášho tela a cvičenia,
ktoré vie pomôcť spaľovať kalórie a budovať svalstvo.
Program
BEGINNER spája tri cvičenia s vlastnou
váhou, ktoré môžete robiť kdekoľvek, a kardio cvičením,
ktoré môžete robiť svojím tempom, aby ste sa rozhýbali!
Nepotrebujete žiadne výbavu, žiadne záhadné zariadenia
posilovne - nepotrebujete výhovorky.

1. DEŇ

BEGINNER
TRÉNING
JEDNA

2. DEŇ
KARDIO

5. DEŇ
ODDYCH

9. DEŇ
KARDIO
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KARDIO

ODDYCH

BEGINNER
TRÉNING
TRI

ODDYCH

6. DEŇ

10. DEŇ

13. DEŇ

3. DEŇ

KARDIO

BEGINNER
TRÉNING
DVA

7. DEŇ
ODDYCH

11. DEŇ

BEGINNER
TRÉNING
DVA

14. DEŇ

4. DEŇ

8. DEŇ

BEGINNER
TRÉNING
JEDNA

12. DEŇ
ODDYCH

15. DEŇ
ODDYCH

DAJTE SA NA
KARDIO
Kardio sa vzťahuje na všetky cviky, ktoré
pomáhajú zvýšiť srdcovú frekvenciu a krvný
obeh. Kardio cvičenie môže pomôcť podporiť
metabolizmus, podporiť zdravie srdca a môže
vám pomôcť zotaviť sa rýchlejšie po namáhavom
cvičení.
Rozhodnite sa, že urobíte 2 – 3 dni kardio aktivity
každý týždeň. Tieto cvičenia trvajú 30 – 60 minút
a za ideálnych podmienok by sa mali vykonávať
bez prerušenia.
Avšak ak ste v časovej tiesni, môžete si kardio
cvičenie rozdeliť na 15 minútové cvičenia. Snažte
sa o intenzitu, ktorá sa podobá stupňu 5 – 7 na
stupnici do 10, kde je 10 extrémne namáhavé.

ODPORÚČANÉ
KARDIO CVIČENIA:

chôdza +
pomalý beh +
chôdza po schodov +
eliptické cvičenie +
veslovanie +
plávanie +
jóga +
bicyklovanie +
turistika +
aerobik +
tanec +
kickbox +
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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
a 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
BEGINNER.

SUMO DREPY
VÝPADY
SO VZPAŽENÍM DO STRANY

8X

16X

STRIEDAVÉ
ZDVÍHANIE
KOLIEN

16X

ZDVÍHANIE
KOLIEN DO
VÝPADU VZAD

16X
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ZAKOPÁVANIE

BOČNÉ
VÝPADY

16X

16X

VÝSKOKY S
ROZPAŽENÍM

20X

SKĽUDNENIE

Vyhradte si pár minút na konci každého cvičenia, na
skľudnenie. Vďaka tomu váš tep ľahko prejde na
režim regenerácie a zároveň sa váš dych a krvný
tlak vrátia do normálu. Tiež to pomáha zlepšiť
ohybnosť a predchádzať zraneniam.
Skľudnenie by ste sa mali vykonať plynule,
radšej sériou pohybov než jednotlivými
cvikmi.

VZPAŽENIA
V STOJI

SUMO
DREPY

8X

BOČNÉ
VÝPADY S
OPOROU

16X

16X

VÝPAD
S DREPOM
VZPAŽENIE
PRAVÁ
STRANA

16X

VÝPAD S
DREPOM
VZPAŽENIE
ĽAVÁ STRANA

16X

ROZPÍNANIE
HRUDNÍKA

8X

PREŤAHOVANIE
KOLENNÝCH
ŠLIACH ĽAVÁ
STRANA

16X

PREŤAHOVANIE
KOLENNÝCH
ŠLIACH PRAVÁ
STRANA

16X

KRÚŽENIE
RAMENAMI

8X

AK SI CHCETE POZRIEŤ
VŠETKY ROZCVIČKY
A CVIKY, NAVŠTÍVTE STRÁNKU
FOREVERFIT15.COM
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BEGINNER
TRÉNING
JEDNA

Tento tréning predstavuje 10 základných cvikov
zameraných na dolnú, hornú časť tela a svaly
trupu, rovnováhu a niektoré jednoúčelové cviky.
Každé cvičenie sa bude vykonávať 30 sekúnd
s 5 sekundovým prechodom medzi cvikmi.
Keď dokončíte všetkých 10 cvikov, oddýchnite si
na 60 sekúnd a začnite znova s cieľom dokončiť
celkovo 2-3 kolá!

30

sekúnd
každé

ZAČNITE NA
KTOREJKOĽVEK
NOHE

+ striedavé výpady
+ striedavé zdvíhanie kolien
+ striedavé zakopávanie
+ drepy
+ vták/pes ľavá strana
+ vták / pes pravá strana
+ kliky
+ superman
+ obrátené sed-ľahy
+ opačný bicykel
Oddychujte Zopakujte
2 – 3 krát
60 sekúnd celý
tréning!
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F.I.T. TIP

Ak ešte len začínate cvičiť, alebo už
uplynulo veľa času od posledného
tréningu, zamerajte sa na dokončenie
jedného celého kola a zvládnutie
správneho prevedenia. Keď už ste to
zvládli, pri druhom alebo treťom
tréningu, dajte si aj 2. kolo!

BEGINNER
TRÉNING
DVA

Toto cvičenie pridáva 10 základných cvikov, ktoré
zapájajú dolnú a hornú časť tela a trup. Mnohé
z cvikov vyžadujú rotačné pohyby, ktoré aktivujú
aj svaly trupu a rovnováhu.
Každé cvičenie sa bude vykonávať 45 sekúnd
s 10 sekundami oddychu medzi cvikmi. Keď
dokončíte všetkých 10 cvikov, oddýchnite si
60 sekúnd a začnite znova s cieľom dokončiť
celkovo 2 – 4 kolá!

45

sekúnd
každé

Oddychujte
60 sekúnd

Zopakujte
2 – 4 krát
pre celý
tréning!

+ drepy so vzpažením		
+ drevorubač zľava doprava dolu		
+ drevorubač sprava doľava dolu
+ striedavé bočné výpady			
+ drepy zo strany na stranu			
+ bočná doska ľavá strana
+ tricepsové kliky v kľaku			
+ bočná doska pravá strana
+ zdvíhanie panvy
+ sed ľahy s pokrčenými kolenami

F.I.T. TIP

Vyššia záťaž vedie ku zmenám!
Naposledy ste dokončili dve kolá?
Tentoraz skúste tri, aby ste zosilneli
a urobili ďalší krok na vašej ceste
k lepšiemu vzhľadu a pocitu.

21

BEGINNER
TRÉNING
TRI

Tento tréning pridáva 10 základných pohybov, ktoré
zahŕňajú krúženie bokmi a niektoré silové cvičenia
v štýle jogy. Tieto cviky sú pomalšie s väčším
zameraním na rovnováhu a stabilizáciu
svalstva trupu.

Každé cvičenie sa bude vykonávať
60 sekúnd s 10 sekundovým prechodom
medzi cvikmi. Keď dokončíte všetkých
10 cvikov, oddychujte 60 sekúnd
a začnite znova s cieľom dokončiť
celkovo 3 kolá!

60

sekúnd
každé

+ plié drepy
+ z polohy psa hlavou dolu do dosky
+ balančný mŕtvy ťah ľavá strana
+ balančný mŕtvy ťah pravá strana
+ triangel úklony, ľavá strana
+ triangel úklony, pravá strana
+ polovičný výpad ľavá strana
+ polovičný výpad pravá strana
+ sklápačka s vystretými nohami
+ preklápanie kolien v ľahu
Oddychujte
60 sekúnd
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Zopakujte
3 krát
pre celý
tréning!

F.I.T. TIP

Posuňte tréning na ďalšiu úroveň tým,
že skutočne precítite každý pohyb
vášho tela. Cieľom v tomto cvičení by
nemal byť vyšší počet opakovaní,
no skôr zdokonalenie kvality pohybu.

GRATULUJEME
K UKONČENIU
PROGRAMU
FOREVER
BEGINNER 1!

POKRAČUJTE!
PROGRAM
BEGINNER 2,
JE ĎALŠÍM KROKOM NA VAŠEJ
CESTE K LEPŠIEMU
VZHĽADU A POCITU.

Nezabudnite si zaznamenávať svoju váhu
a miery na strane 7, aby ste sledovali
svoje pokroky. Toto je vždy najlepšia
chvíľa na prehodnotenie vašich cieľov,
aby ste sa presvedčili, že idete za tým, čo
chcete dosiahnuť.

UŽ STE SPLNILI JEDEN
ZO SVOJICH CIEĽOV?
ÚŽASNÁ PRÁCA!
Vyhodnoťte pokrok, ktorý ste
dosiahli a zmeny, ktoré vidíte na
svojom tele a stanovte si nový cieľ,
ktorý by pre vás predstavoval
výzvu!
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BEGINNER 2

UROBTE
ĎALŠÍ
KROK!

V programe Forever
BEGINNER 1 ste sa
naučili, ako začať budovať zdravé návyky a že
kondícia a výživa sú dôležitou súčasťou toho ako
lepšie vyzerať a lepšie sa cítiť. Posuňte sa
s týmito vedomosťami na ďalšiu úroveň
programom Forever
BEGINNER 2.
Ak ste tak ešte neurobili,dbajte na to, aby ste si
zaznamenávali svoju váhu a miery na strane 7
a že si fotografiami dokumentujete svoj pokrok a
sledujete svoje výsledky. Pozritete si svoje ciele
a zamerajte sa na to, čo musíte urobiť počas
programu
BEGINNER 2, aby ste ich dosiahli.
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CÍTITE SA
MOTIVOVANÍ?
ZAČNIME SA
HÝBAŤ!

25

VÁŠ ROZPIS 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

ABY STE DOSIAHLI MAXIMÁLNE VÝSLEDKY
S PROGRAMOM
BEGINNER 2 DODRŽUJTE
KAŽDÝ DEŇ TENTO ROZPIS DOPLNKOV.

Minimálne
250 ml
vody

zmiešané s 250
- 300 ml vody,
alebo iného nápoja
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Počkajte 30
minút
pred užitím
Forever Aloe Vera Gel™

120 ml
Forever Aloe
Vera Gel™

minimálne s 250 ml vody

Dbajte na to, aby ste užili
Forever Fiber ™ oddelene
od vašich každodenných
doplnkov. Vláknina môže viazať
niektoré živiny, a ovplyvniť tak ich
absorpciu v tele.

obed 450 kcal
pre ženy
obed 550 kcal
pre mužov

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

1X tableta
Forever
Therm™

raňajky 300 kcal
pre ženy
raňajky 450 kcal
pre mužov
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SMÄD

VEDELI STE, ŽE PITIE VODY VÁM
MÔŽE V SKUTOČNOSTI POMÔCŤ
CHUDNÚŤ?
Pitie vody zvyšuje rýchlosť vášho metabolizmu. Štúdie ukázali, že
pol litra vody zvyšuje rýchlosť metabolizmu o 24 – 30 % už do 90
minút. Pomocou pitia studenej vody môžete zlepšiť rýchlosť
metabolizmu ešte viac. Keď vaše telo zohrieva vodu na telesnú
teplotu, spaľuje sa ešte oveľa viac kalórií.
Voda nám môže tiež pomôcť zastaviť hlad. Pitie vody 20 – 30
minút pred jedlom môže pomôcť regulovať veľkosť porcií a
dosiahnuť pocit plnosti, čo zabráni prejedaniu sa. Keď máte
medzi jedlami pocit hladu, skúste vypiť 300 ml vody.

STE STÁLE HLADNÍ AJ O 15 – 20
MINÚT NESKÔR? VYCHUTNAJTE
SI ZDRAVÚ, DOBRE VYVÁŽENÚ
DESIATU.

F.I.T. TIP

Voda sa možno nezdá
byť rozhodujúcim hráčom
na vašej ceste k chudnutiu,
no môže mať významný vplyv.
Nezabudnite piť aspoň 2 litre
vody každý deň počas
programu
.
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VYTVORTE
LEPŠIE
RAŇAJKY

Všetci sme už počuli frázu „raňajky sú najdôležitejším jedlom
dňa“. Zdravé raňajky môžu nastaviť, ako to bude po zvyšok
dňa vyzerať a pomôžu vám na ceste k cieľom v oblasti
chudnutia. V programe
BEGINNER 1 sme hovorili
o dôležitosti proteínov, sacharidov a zdravých tukov. Užite si
vyvážené raňajky s týmto všetkým, aby ste odštartovali váš
deň správne a vyhli sa prejedaniu alebo mlsaniu medzi
jedlami.
Váš metabolizmus sa spomaľuje, keď spíte. Raňajky dokážu
naštartovať metabolizmus ako prvú vec hneď ráno
a nakopnúť vaše telo. Ak neraňajkujete, riskujete prepad
hladiny cukru v krvi, kvôli čomu sa môžete cítiť hladní a bez
energie. A čo je ešte horšie, vaše telo sa môže dostať do
režimu reakcie na hladovanie, čím sa metabolizmus spomalí
ešte viac.

NIEKTORÍ ĽUDIA, KTORÍ
VYNECHÁVAJÚ RAŇAJKY,
ZISŤUJÚ, ŽE SA CÍTIA MENEJ
SÚSTREDENÍ A NESKÔR SÚ
NÁCHYLNÍ NA PREJEDANIE,
PRETOŽE MAJÚ POCIT
VEĽKÉHO HLADU.
Môže sa zdať, že vynechanie raňajok je jednoduchý spôsob,
ako znížiť príjem kalórií, no v skutočnosti to zvyšuje počet
významných krokov v nesprávnom smere. Ak sa cítite príliš
mľandraví aby ste cvičili a neskôr sa prejedáte, ste na tom
oveľa horšie, ako keby ste mali zdravé raňajky a cítili sa plní
energie na cvičenie a jedli vyváženú večeru.
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1. DEŇ

BEGINNER
TRÉNING
ŠTYRI

2. DEŇ

KARDIO TRÉNING
BEZ NÁRADIA

4. DEŇ

BEGINNER
TRÉNING
PÄŤ

7. DEŇ

BEGINNER
TRÉNING
ŠESŤ

13. DEŇ

BEGINNER
TRÉNING
PÄŤ

5. DEŇ

KARDIO TRÉNING
BEZ NÁRADIA

BEGINNER
TRÉNING
ŠTYRI

ODDYCH

INTENZÍVNE
INTERVALOVÉ
KARDIO CVIČENIE

8. DEŇ

10 DEŇ

3. DEŇ

ODDYCH

INTENZÍVNE
INTERVALOVÉ
KARDIO CVIČENIE

ODDYCH

12. DEŇ
ODDYCH

DAY 15

BEGINNER
TRÉNING
ŠESŤ

TIETO SUPERÚČINNÉ CVIČENIA
MÔŽETE ROBIŤ TAKMER
KDEKOĽVEK BEZ AKÉHOKOĽVEK
ŠPECIÁLNEHO VYBAVENIA
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ODDYCH

9. DEŇ

11. DEŇ

14. DEŇ

6. DEŇ

BEGINNER 2
ROZVRH
TRÉNINGU

DOSTAŇTE
VAŠU KONDÍCIU
NA ĎALŠIU
ÚROVEŇ.
BEGINNER 2 stavia na troch cvičeniach s vlastnou
váhou, ktoré ste sa už naučili, a pridáva nové zaujímavé
kardio cvičenia na rozhýbanie.
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ROZCVIČKA

V
BEGINNER 1 ste zistilii, aká je dôležitá rozcvička, aby
ste mali ten najkvalitnejší tréning s najnižším možným
rizikom zranenia. Robte tieto základné cviky pred každým
tréningom
BEGINNER 2, aby ste sa naštartovali.
Potrebujete osvieženie? Pozrite si cviky a rozcvičky
na strane 18 alebo si pozrite video na stránke
foreverfit15.com.

NAŠTARTUJTE KARDIO

Aj keď existujú rôzne názory na ten najlepší spôsob cvičení
s cieľom schudnúť, jedna vec je všeobecne platná, a to je
potreba kardio cvičenia. V
BEGINNER 2, naštartujeme
objem a pridáme naše vlastné cvičenia spaľujúce kalórie.

Tento tréning strieda päť 1-minútových cvičení s 2-minútovými
cvičeniami s vyrovnanou záťažou na podporu srdcového tepu aby
ste sa udržali v pohybe!
Vyberte si kardio aktivitu s vyrovnanou záťažou (steady state), ktorú
budete vykonávať medzi jednotlivými intervalovými cvičeniami. Medzi
tieto aktivity môže patriť napríklad skákanie cez švihadlo, pomalý beh
či zrýchlená chôdza (power walking). Keď dokončíte všetky
cvičenia, oddýchnite si na 60 sekúnd s cieľom dokončiť
celkom 2–3 kolá.

+ kardio cvičenie
+ výskoky s rozpažením
+ kardio cvičenie
+ beh s vysokými kolenami
+ kardio cvičenie
+ poskoky na stranu
+ kardio cvičenie
+ priťahovanie kolien v kliku
+ kardio cvičenie
+ poskoky v drepe
Zopakujte
2 – 3 krát aby
ste dokončili
tréning!
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2 minúty
1 minúta
2 minúty
1 minúta
2 minúty
1 minúta
2 minúty
1 minúta
2 minúty
1 minúta

KARDIO
CVIČENIE
BEZ
NÁRADIA

KARDIO S
INTERVALOVOU
INTENZITOU

Hľadáte nový spôsob ako pridať obtiažnosť?
Účinným spôsobom, ako zrýchliť váš metabolizmus
v krátkom čase je pridať do vášho kardio režimu
intervaly. Tréningom 30–20–10 dostanete váš kardio
režim na vyššiu úroveň. Nezáleží na tom, akú formu
kardio cvičenia robíte, keď zavediete intervaly,
zvýšite tým intenzitu aj blahodarné účinky.

stredná
rýchlosť

vysoká
rýchlosť

1
kolo

najvyššia

rýchlosť

oddych

kardio

Urobte kardio pri pohodlnej rýchlosti 30
sekúnd. Potom zrýchlite tempo a vydržte 20
sekúnd. Na záver, posledných 10 sekúnd
dokončite svoje kardio tou najväčšou
možnou rýchlosťou. Ako príklad
poslúži beh. Klusajte pohodlne 30
sekúnd, bežte 20 sekúnd a
šprintujte posledných 10.

F.I.T. TIP

Ak máte problém dokončiť päť
intervalov za sebou, zaraďte 30
sekundové kolo na aktívnu
regeneráciu (t. j. chôdza namiesto
klusu). Ak sa vám začne krútiť hlava,
sadnite si. Zakončite to chôdzou po
zvyšok času.

Zopakujte päťkrát za
sebou, a potom oddychujte
dve minúty pomalou
chôdzou alebo klusom. To
je ono. Už za 12 minút ste
dokončili účinný kardio
tréning, ktorý rozpumpuje
vaše srdce!
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BEGINNER
CVIČENIE
ŠTYRI

V programe
BEGINNER 2 budete stavať na
cvičeniach z programu
BEGINNER 1, kde po
každom cviku pridáte rovnaký cvik s vyššou
náročnosťou. Každé cvičenie sa bude vykonávať 30
sekúnd s 5 sekundami oddychu medzi cvikmi.
Keď skončíte všetkých 10 cvikov, regenerujte 60 sekúnd
a opäť začnite s cieľom dokončiť celkovo 2–3 kolá.

30

sekúnd
každé

+ striedavé výpady
+ statická doska (každá strana 15 sek.)
+ striedavé zdvíhanie kolien
+ zdvíhanie kolien do výpadu vzad (15 sek. každá
strana)

+ striedavé zakopávanie
+ predklony s vykročením (15 sek. každá strana)
+ drepy
+ pulzujúce drepy
+ vták/pes ľavá strana
+ vták/pes lakeť ku kolenu ľavá strana
+ vták/pes pravá strana
+ vták/pes lakeť ku kolenu pravá
strana

+ kľuky
+ doska
+ superman
+ bočná doska (každá strana 15 sek.)
+ obrátené sed-ľahy
+ obrátené sed-ľahy v sede
+ bicykel
+ horolezecké poskoky
Zopakujte
Oddychujte cvičenie
60 sekúnd 2 – 3 krát pre
úplňosť!
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F.I.T. TIP

Venujte pozornosť tomu, akým
spôsobom nové cviky budujú na
tých, ktoré ste sa už naučili. Ako
budeme pokračovať ďalej
v programe F.I.T. budeme tieto
cviky postupne sťažovať!

BEGINNER
CVIČENIE
PÄŤ

Tento tréning pridáva 15 sekúnd dynamických cvikov
k základným pohybom, ktoré ste sa naučili
v programe
BEGINNER 1. Mnohé z týchto cvikov
si vyžadujú rotačné pohyby, ktoré tiež aktivujú svaly
trupu a rovnováhu.
Každé cvičenie sa bude vykonávať 45 sekúnd
a okamžite po ňom bude nasledovať 15 sekundové
doplnkové cvičenie. Po dokončení každého
doplnkového cvičenia si urobte 10 sekundový oddych
a potom začnite ďalšie cvičenie. Keď skončíte všetky
cviky, oddychujte 60 sekúnd a opäť začnite s cieľom
dokončiť celkovo 2 – 4 kolá.

15-45

F.I.T. TIP

Vyššia náročnosť vedie ku zmenám!
Naposledy ste dokončili dve kolá?
Tentoraz skúste tri, aby ste zosilneli
a urobili ďalší krok na vašej ceste
k lepšiemu vzhľadu a pocitu.

Zopakujte
Oddychujte cvičenie
60 sekúnd 2 – 4 krát pre
úplňosť!

sekúnd
každé

+ drepy so vzpažením
+ pulzujúce drepy
+ drevorubač zhora zľava doprava dolu
+ korčuliar
+ drevorubač zhora sprava doľava dolu
+ korčuliar
+ striedavé výpady do strán
+ výskoky s rozpažením
+ drepy zo strany na stranu
+ rýchle drepy zo strany na stranu
+ doska do boku ľavá strana
+ bočná doska podržať ľavá strana
+ tricepsové kliky v kľaku
+ horolezec výpady
+ doska do boku pravá strana
+ bočná doska podržať ľavá strana
+ zdvíhanie panvy
+ obrátené sed-ľahy
+ z ľahu ruky ku chodidlám
+ držanie trupu 45 stupňov

45 sekúnd
15 sekúnd
45 sekúnd
15 sekúnd
45 sekúnd
15 sekúnd
45 sekúnd
15 sekúnd
45 sekúnd
15 sekúnd
45 sekúnd
15 sekúnd
45 sekúnd
15 sekúnd
45 sekúnd
15 sekúnd
45 sekúnd
15 sekúnd
45 sekúnd
15 sekúnd
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BEGINNER
CVIČENIE
ŠESŤ

Toto cvičenie bolo uvedené v programe
BEGINNER 1
a pridáva krúženie bokmi a niektoré silové cvičenia
v štýle jogy. Tieto cviky sú pomalšie s väčším zameraním
na rovnováhu a stabilizáciu svalstva trupu.
Každé cvičenie sa bude vykonávať 60 sekúnd s 10
sekundami oddychu medzi cvikmi. Hneď ako dokončíte
všetkých 10 cvikov, oddychujte 60 sekúnd a začnite
znova s cieľom dokončiť celkovo 3 kolá!

60
sekúnd
každé

Zopakujte
cvičenie
3 krát pre
úplňosť!

+ plié drepy
+ z polohy psa hlavou dolu do dosky
+ balančný mŕtvy ťah ľavá strana
+ balančný mŕtvy ťah pravá strana
+ triangel úklony, ľavá strana
+ triangel úklony, pravá strana
+ polovičný výpad ľavá strana
+ polovičný výpad pravá strana
+ sklápačka s vystretými nohami
+ preklápanie kolien v ľahu

SKĽUDNENIE
Nezabudnite si ušetriť pár minút na
konci každého cvičenia, aby ste
vychladli. Ak si chcete pozrieť
ochladzovacie cviky, pozrite
si stranu 19 alebo navštívte
foreverfit15.com.
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GRATULUJEME
K UKONČENIU
CVIČEBNÉHO
PROGRAMU
FOREVER
BEGINNER 2!

ZVLÁDLI
STE TO!

ČO ĎALEJ?

BUDUJTE NA VŠETKOM, ČO STE SA NAUČILI
V PRVEJ ČASTI PROGRAMU, SKÚSTE NOVÉ
RECEPTY A ROZŠÍRTE SVOJE VEDOMOSTI O
FITNESS S PROGRAMOM
INTERMEDIATE.

Nezabudnite si zaznamenať svoju váhu a miery na strane 7, aby
ste sledovali svoje pokroky. Toto je vždy najlepšia chvíľa na
prehodnotenie vašich cieľov a aby ste sa presvedčili, že idete za
tým, čo chcete dosiahnuť.

UŽ STE SPLNILI JEDEN ZO SVOJICH CIEĽOV?
ÚŽASNÁ PRÁCA!

Vyhodnoťte pokrok, ktorý ste dosiahli a zmeny, ktoré vidíte na
svojom tele a stanovte si nový cieľ, ktorý by pre vás
predstavoval výzvu!
Ešte nie ste pripravení pohnúť sa ďalej? Zopakujte
program
BEGINNER až kým nedosiahnete vaše
maximálne výsledky alebo kým ste pripravení na novú
výzvu, čokoľvek z toho nastane skôr!
Ak chcete zistiť viac a kúpiť si
INTERMEDIATE,
navštívte stránku foreveriving.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

@ForeverGlobalHQ

@forever_czech_
slovak_hq
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BEGINNER SPRIEVODCA

Cesta k lepšiemu vzhľadu a pocitu ide cez vašu kuchyňu.
Počas programu

BEGINNER dodržujtete nižšie uvedené

kalorické limity.

BEGINNER 1

BEGINNER 2

+ Ženy 1,400 kcal

+ Ženy 1,500 kcal

+ Muži 1,900 kcal

+ Muži 2,000 kcal

RAŇAJKY

Na začiatku vášho dňa počas programu
BEGINNER môžete striedať
a kombinovať následovné recepty.
Ovsené vločky s miešanými vajíčkami
Ženy

1 vajce
½ šálky ovsených vločiek
½ šálky čučoriedok
štipka škorice

Muži

2 vajcia
½ šálky ovsených vločiek
½ šálky čučoriedok
6 mandle, posekané
štipka škorice

Pripravte si ovsené vločky podľa návodu na obale za použitia
vody. Pridajte čučoriedky, škoricu a mandle (iba muži). Na
panvicu k príprave vajec použite olej v spreji, ochuťte soľou,
korením, horúcou omáčkou alebo salsou

Sendvič so šunkou a vajíčkami
Ženy

2 plátky morčacej šunky
3 vaječné bielky
1 celozrnná žemľa
1 polievková lyžica syru
alebo
30 g avokáda
1 plátok paradajky
Hrsť špenátu
150 ml pomarančovej
alebo grepovej šťavy

Muži

2 plátky morčacej šunky
1 vajce
2 vaječné bielky
1 celozrnná žemľa
1 polievková lyžica syru
alebo
30 g avokáda
1 plátok paradajky
Hrsť špenátu
250 ml pomarančovej
alebo grepovej šťavy

Osmažte morčaciu šunku, odložte nabok a nechajte odtiecť.
Uvarte vajcia podľa požiadaviek. Opečte rozpolenú žemľu
a posypte jednu polovicu syrom. Pridajte vajíčka, slaninu,
paradajku, špenát a navrch dajte druhú polovicu. Vychutnajte
si ho s džúsom.
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Jogurtový parfait
Ženy

⁄3 šálky gréckeho jogurtu
½ odmerky vanilla
Forever Lite Ultra™
¼ šálky müsli
1 polievková lyžica chia
semienok
½ šálky bobuľ. ovocia
2

Muži

1 šálky gréckeho jogurtu
1 odmerky vanilla
Forever Lite Ultra™
¼ šálky müsli
1 polievkové lyžice chia
semienok
1 šálka bobuľ. ovocia

Zmiešajte grécky jogurt s Forever Lite Ultra™ a posypte
bobuľovým ovocím, chia semienkami a müsli.

Quinoová kaša
Ženy

1 odmerka vanilla
Forever Lite Ultra™
½ šálky varenej quinoy
1 kávová lyžička
kokosového oleja,ľanové, chia, alebo konopné
semienka
1 pol. lyžica sušeného
ovocia
ALEBO ½ šálky ovocia
1
/8 kávovej lyžičky
vanilkového extraktu
150 ml nesladeného
mandľového mlieka
Štipka škorice

Muži

1 odmerka vanilla
Forever Lite Ultra™
3
⁄4 šálky varenej quinoy
2 kávové lyžičky
kokosového oleja,ľanové, chia, alebo konopné
semienka
3 pol. lyžice sušeného
ovocia
ALEBO 3⁄4 šálky ovocia
1
/8 kávovej lyžičky
vanilkového extraktu
250 ml nesladeného
mandľového mlieka
Štipka škorice

Uvarenú quinou dajte do misky a zmiešajte s kokosovým
olejom alebo semienkami, Forever Lite Ultra™, vanilkou
a mandlovým mliekom. Posypte ovocím a škoricou

F.I.T. TIP

Vynechávate raňajky lebo nemáte
čas ráno si niečo pripraviť?
Pripravte si všetko večer predtým
aby ste ráno mohli rýchlo pripraviť
niečo ako ovsené vločky alebo
jogurtový parfait, ktoré môžete
urobiť večer predtým a zobrať si to
so sebou.

Jablkovo škoricové ovsenné vločky
Ženy

100 ml nesladeného
mandľového mlieka
½ šálky ovsených vločiek
¼ šálky odtučneného
gréckeho jogurtu
1 polievková lyžica
arašidového, mandľového
či kešu masla
¼ šálky jablkovej šťavy,
škorice

Muži

150 ml nesladeného
mandľového mlieka
2
⁄3 šálky ovsených vločiek
½ šálky odtučneného
gréckeho jogurtu
1½ polievkové lyžice
arašidového, mandľového
či kešu masla
½ šálky jablkovej šťavy,
škorice

Pripravte večer alebo aj 3 – 4 dni vopred. Zmiešajte ovsené
vločky a nesladené mandľové mlieko. Pridajte jablkovú šťavu,
obyčajný grécky jogurt a škoricu. Prikryte a dajte na noc do
chladničky. Ráno môžete ovsenú kašu zohriať aby ste urobili
teplé raňajky alebo si ich vychutnajte rovno z chladničky.

Zdravé zelené palacinky
Ženy

1 vajce
¼ šálky tvarohu s 2 % tuku
¼ šálky ovsených vločiek
½ šálky špenátu
½ banánu
¼ šálky čučoriedok
1 polievková lyžica
javorového sirupu

Muži

1 vajce 2 vaječné bielky
1
⁄3 šálky tvarohu s 2 % tuku
1
⁄3 šálky ovsených vločiek
½ šálky špenátu
½ banánu
¼ šálky čučoriedok
2 polievkové lyžice
javorového sirupu

Nahrejte panvicu na strednú teplotu. Odložte si nabok
čučoriedky a javorový sirup. Zmiešajte všetky ostatné
ingrediencie spolu, až kým nevznikne hladká zmes. Nalejte na
panvicu a keď začnú okraje bublinkovať, otočte. Palacinky
posypte čučoriedkami a polejte javorovým sirupom.

Slaná waflová omeleta
Ženy

1 vajce
3 vaječné bielky
½ šálky sladkého
zemiaku, nastrúhaného
2 polievkové lyžice syru
Mozzarella
¼ šálky červenej papriky,
nakrájanej
2 mladé cibuľky,
nakrájané
2 polievkové lyžice salsy
Soľ na dochutenie

Muži

2 vajcia
4 vaječné bielky
3
⁄4 šálky sladkého
zemiaku, nastrúhaného
2 polievkové lyžice syr
Mozzarella
¼ šálky červenej papriky,
nakrájanej
2 mladé cibuľky,
nakrájané
4 polievkové lyžice salsy
Soľ na dochutenie

Nahrejte waflovač a poriadne postriekajte kuchynským
olejovým sprejom. Rozmiešajte vajíčka so soľou na
dochutenie. Vmiešajte nastrúhaný sladký zemiak a zeleninu.
Nalejte polovicu zmesi na waflovač. Pečte až kým vajíčka nie
sú tuhé. Nastriekajte waflovač kuchynským olejovým sprejom
a zopakujte so zvyškom zmesi. Na každý dajte salsu a syr
mozarella.

MÁTE ÚŽASNÝ
RECEPT?
PODEĽTE SA
OŇ S NAMI NA

facebook.com/ForeverCzechSlovak
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DESIATA

Dobre vyvážená desiata vám môže pomôcť mať pocit plnosti, bojovať
proti mlsnému jazýčku a ste plní energie po celý deň. Uistite sa, že vaša
desiata obsahuje aspoň dve potravinové položky a spája sacharidy
s proteínmi, resp. zdravým tukom na dosiahnutie vyváženosti.

+ Ženy 200 kcal

+ Muži 350 kcal

Clean Granola

Vajíčkový toast s avokádom

Ženy

25 pistácií
1 polievková lyžica
slnečnicových semienok
1 pol. lyžica hrozienok
1 pol. lyžica lupienkov
tmavej čokolády

Muži

30 pistácií
2 polievkové lyžice
slnečnicových semienok
2 pol. lyžice hrozienok
1 pol. lyžica lupienkov
tmavej čokolády

Zmiešajte všetky ingredience spolu, a získate super desiatu so sebou!

Škoricová hruška a Cottage Cheese
Ženy

½ šálky 2 % tvarohu
1 hruška, nakrájaná
2 polovice vlašského
orecha, nasekané

Muži

¾ šálky 2 %tvarohu
1 hruška, nakrájaná
1 pol. lyžica vlašských
orechov nasekané

Zmiešajte syr tvaroh s hruškou a posypte po vrchu vlašskými
orechmi.

Ženy

1 krajec celozrnného
chleba
¼ avokáda, popučeného
1 vajce uvarené natvrdo

30 g sušeného
morčacieho mäsa
30 g syru Mozzarella
2 mandarinky
klementínky

Forever PRO X2™ tyčinka,
zelenina a hummus
Ženy

1 proteínová tyčinka
Forever PRO X2™
proteínová tyčinka
(predáva sa samostatne)
Mrkva, kapia, zeler,
jicama, uhorky
a brokolica, nasekaná
1 pol. lyžica hummusu

Muži

60 g sušeného
morčacieho mäsa
60 g syru Mozzarella
1 mandarinka
klementínka

Edamam s vanilkovým sójovým mliekom
Ženy

/3 šálky edamamu
1 šálka vanilkového
sójového mlieka
Morská soľ podľa chuti

2

Muži

11/3 šálky edamamu
1 šálka vanilkového
sójového mlieka
Morská soľ podľa chuti

Pripravte edamam (mladú zelenú sóju) podľa chute
v mikrovlnke alebo varením. Jemne ochuťte soľou a vychutnajte
si ho s vanilkovým sójovým mliekom.
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1 krajec celozrnného
chleba
¼ avokáda, popučeného
2 vajcia uvarené natvrdo

Celozrnný chlieb opečte. Navrch rozotrite popučené avokádo.
Vajíčka natvrdo môžete posekať a pridať navrch alebo si ich
vychutnať spolu ku chlebu.

Rýchly proteín
Ženy

Muži

Muži

1 proteínová tyčinka
Forever PRO X2™
proteínová tyčinka
(predáva sa samostatne)
Mrkva, kapia, zeler,
jicama, uhorky
a brokolica, nasekaná
2 pol. lyžice hummusu
200 ml mandľového,
kokosového, sójového
alebo ryžového mlieka
bez tuku

Energetické guľôčky s arašidovým
maslom
Ženy

½ šálky arašidového
masla
¼ šálky medu
1 odmerka vanilkového
Forever Lite Ultra™
¾ šálky ovsených
vločiek
½ kávovej lyžičky
vanilkového extraktu
¼ kávovej lyžičky soli

Muži

½ šálky arašidového
masla
¼ šálky medu
1 odmerka vanilkového
Forever Lite Ultra™
¾ šálky ovsených
vločiek
½ kávovej lyžičky
vanilkového extraktu
¼ kávovej lyžičky soli

Zmiešajte spolu arašidové maslo, med, vanilku a soľ.
Primiešajte proteínový prášok, potom ovsené vločky
a vyformujte 14 guľôčok. Skladujte v chladničke alebo
v mrazničke. Veľkosť porcie pre ženy sú 2 guľôčky a porcia pre
mužov sú 3 guľôčky.

OBED A VEČERA

Kombinujte tieto recepty počas programu
BEGINNER
aby ste mali istotu, že dostávate potrebné kalórie a že máte
počas dňa dostatok energie!

+ Ženy 450 kcal

+ Muži 550 kcal

Morčací závitok

Tex–Mex kuracia salsa

Ženy

1 celozrnná tortila
1 polievková lyžica
hummusu
½ – 1 šálka špenátu
100 g morčacieho mäsa
30 g syr Mozzarella

Muži

2 celozrnné tortily
2 polievkové lyžice
hummusu
1 šálka špenátu
150 g morčacieho mäsa
60 g syr Mozzarella

Rozotrite 1 polievkovú lyžicu humusu na celozrnnú tortilu a
pridajte morčacie mäso, špenát a syr. Tortilu zviňte. Dobrú chuť!

Tuniakový sendvič
Ženy

100 g pripraveného
tuniaka
1 pol. lyžica diétnej
majonézy
½ šálky zeleru, nasekaného
1 kúsok celozrnného
chleba
¼ šálky hlávkového
šalátu či listovej zeleniny
1 šálka mrkvy
1 pol. lyžica hummusu
1 malý pomaranč alebo
½ šálky hrozna

Muži

150 g pripraveného
tuniaka
1 pol. lyžica diétnej
majonézy
1/2 šalky zeleru,
nasekaneho
2 kúsky celozrnného
opečeného chleba
¼ šálky hlávkového
šalátu alebo listovej
zeleniny
2 malé pomaranče

Zmiešajte tuniaka s diétnou majonézou a nasekaným zelerom.
Dajte na celozrnný chlieb a pokryte hlávkový šalátom alebo
listovou zeleninou. Ženy si môžu vychutnať zeleninu
s hummusom a ovocím k tomu. Muži si môžu dopriať ovocie.

Paradajková polievka a syrové krutóny
Ženy

1½ šálky paradajkovej
polievky
1
/8 šálky nastrúhaného
syra čedar
8 celozrnných krutónov
1 vajce uvarené natvrdo

Muži

2 šálky paradajkovej
polievky
1
/8 šálky nastrúhaného
syra čedar
8 celozrnných krutónov
2 vajcia uvarené natvrdo

Polievku pripravte podľa návodu na obale. Syrom čedar
posypte celozrnné krutóny a zohrievajte v mikrovlnke dovtedy,
kým sa syr neroztopí. Vychutnajte si s vajíčkom natvrdo.

Ženy

2 šálky špenátu
1 – 2 šálky rímskeho
šalátu alebo inej listovej
zeleniny
1
⁄3 šálky paradajok,
nasekaných
½ šálky čiernej fazule,
scedenej a prepláchnutej
100 g kuracích pŕs,
nasekaných
½ kapie, nasekanej
2 zelené cibuľky,
nasekané
3 pol. lyžice salsy
3 pol. lyžice obyčajného
odtučneného gréckeho
jogurtu
¼ kávovej lyžičky tako
korenia
30 g avokáda či 1½
polievkovej lyžice syra

Muži

2 šálky špenátu
2 šálky rímskeho šalátu
alebo inej listovej
zeleniny
½ šálky paradajok,
nasekaných
½ šálky čiernej fazule,
scedenej a prepláchnutej
150 g kuracích pŕs,
nasekaných
½ kapie, nasekanej
2 zelené cibuľky,
nasekané
4 pol. lyžice salsy
4 pol. lyžice obyčajného
odtučneného gréckeho
jogurtu
1
⁄3 kávovej lyžičky tako
korenia
60 g avokáda alebo 2½
polievkovej lyžice syra

Zmiešajte špenát a listovú zeleninu, pridajte paradajky, kapiu
a zelenú cibuľku. Pridajte čiernu fazuľu a položte na to kuracie
prsia. Ak si chcete urobiť dresing s nízkym obsahom kalórií,
zmiešajte salsu s obyčajným odtučneným gréckym jogurtom,
tako korením a zamiešajte. Primiešajte do šalátu. Posypte
avokádom alebo syrom.

Elvis Special
Ženy

1 polievková lyžica
arašidového alebo
mandľového masla
2 krajce celozrnného
chleba
1 banán
Štipka škorice

Muži

1 polievková lyžica
arašidového alebo
mandľového masla
2 krajce celozrnného
chleba
1 banán
Štipka škorice
1 pol. lyžica hummusu
1 šálka mrkvy
250 ml mandľového,
kokosového, sójového či
ryžového mlieka bez tuku

Rozotrite arašidové alebo mandľové maslo na krajec
celozrnného chleba, pridajte popučený alebo nakrájaný banán
a posypte škoricou. Navrch dajte druhý krajec celozrnného
chleba. Muži si k tomu môžu vychutnať mrkvu s hummusom
a mliekom.
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POKRAČOVANIE ZO STRANY 41.

+ Ženy 450 kcal

+ Muži 550 kcal

Sezamový Ahi s ryžou

Karí kura

Ženy

Ženy

100 g tuniaka Ahi
1 kávová lyžička
olivového oleja
½ šálky divokej ryže
1
/3 šálky vylúskaného
edamamu
½ šálky cukety na pare
1 pol. lyžica zázvorovosezamovej šalátovej
zálievky, zázvor, cesnak,
soľ a korenie podľa chuti

Muži

150 g tuniaka Ahi
1 kávová lyžička
olivového oleja
1 šálka divokej ryže
1
/3 šálky vylúskaného
edamamu
½ šálky cukety na pare
1 pol. lyžica zázvorovosezamovej šalátovej
zálievky, zázvor, cesnak,
soľ a korenie podľa chuti

Potrite tuniaka Ahi olivovým olejom a ochuťte zázvorom,
cesnakom, soľou a korením. Sprudka opečte na strednom
plameni 2 minúty alebo dlhšie z každej strany. Odložte
z plameňa a dajte na ryžu. Pridajte edamam (zel. sóju) a cuketu,
a pokvapkajte sezamovo-zázvorovým dresingom.

Chili
Ženy

100 g mletého morčacieho
mäsa
1 kávovej lyžičky čili prášku
¼ šálky cibule, nasekanej
¼ šálky nakrájaných
paradajok z plechovky
½ šálky čiernych fazúľ,
scedené a prepláchnuté
¼ šálky fazule pinto,
scedenej a prepláchnutej
¼ šálky salsy
30 g nasekaného avokáda
či 1/8 šálky nastrúhaného
syra

Muži

150 g mletého morčacieho
mäsa
1 kávovej lyžičky čili prášku
1
/3 šálky cibule, nasekanej
½ šálky nakrájaných
paradajok z plechovky
½ šálky čiernych fazúľ,
scedené a prepláchnuté
½ šálky fazule pinto,
scedenej a prepláchnutej
1
/3 šálky salsy
¼ avokáda
1 pol. lyžica strúhaného
syra

Mleté morčacie mäso opečte do hneda s nesekanou cibuľou.
Pridajte čili prášok, paradajky, čiernu fazuľu, fazuľu pinto
a salsu. Nechajte vrieť, až kým sa všetko nespojí. Ženy si môžu
posypať avokádom alebo syrom, muži avokádom a syrom.

F.I.T. TIP

Chili môžete urobiť na
vegetariánsky spôsob tak, že
mäso nahradíte 150 g extra
pevného tofu a pridáte navyše ¼
šálky fazule pre ženy a 200 g
extra pevného tofu a 1⁄3 šálky
fazule navyše pre mužov k
mletému morčaciemu mäsu.
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100 g varených kuracích
pŕs
1 kávová lyžička
kokosového oleja
½ šálky kuskusu
¼ šálky cíceru,
prepláchnutého
1 pol. lyžica hrozienok
1 pol. lyžica píniových
orieškov
1 šálka špenátu,
nasekaného
½ šálky kuracieho vývaru
3
/4 kávovej lyžičky karí
prášku
1
/8 kávovej lyžičky rasce
¼ kávovej lyžičky škorice
Soľ a korenie podľa chuti

Muži

150 g kuracích pŕs
1 kávová lyžička
kokosového oleja
2
/3 šálky kuskusu
1
/3 šálky cíceru,
prepláchnutého
1 pol. lyžica hrozienok
1 pol. lyžica píniových
orieškov
1 šálka špenátu,
nasekaného
2
/3 šálky kuracieho
vývaru
¼ kávovej lyžičky karí
prášku
1
/8 kávovej lyžičky rasce
¼ kávovej lyžičky škorice
Soľ a korenie podľa chuti

Natrite kokosový olej na kuracie prsia a ochuťte ½ polievkovej
lyžice karí prášku, soli a korenia. Pečte pri 180 °C 25 – 30
minút. Dajte kuracie mäso do vývaru, priveďte do varu a
pridajte kuskus. Prikryte a nechajte odstáť 1 minútu. Pridajte
nasekaný špenát, cícer, píniové oriešky a hrozienka. Ochuťte
zvyškom karí prášku, rascou, škoricou a korením podľa chuti.

Bravčové souvlaki
Ženy

100 g bravčového mäsa,
¼ šálky obyčajného
gréckeho jogurtu
1 kávová lyžička
olivového oleja
1 celozrnný pita chlieb
1 pol. lyžica syru feta
¼ malej cibule,nasekanej
½ uhorky, nakrájanej
1 pol. lyžica citrónovej
šťavy
½ kávovej lyžičky medu
štipka cesnakového
prášku, štipka kôpru
štipka soli, štipka
oregana, štipka korenia

Muži

150 g bravčového mäsa,
¼ šálky odtučneného
gréckeho jogurtu
1 kávová lyžička
olivového oleja
1 celozrnný pita chlieb
1 pol. lyžica syru feta
¼ malej cibule,nasekanej
½ uhorky, nakrájanej
1 pol. lyžica citrónovej
šťavy
½ kávovej lyžičky medu
štipka cesnakového
prášku, štipka kôpru
štipka soli, štipka
oregana, štipka korenia

Vyšľahajte spolu citrónovú šťavu, olivový olej, cesnakový
prášok, oregano, soľ a korenie. Bravčové mäso spolu s cibuľou
dajte do plastového vrecka a marinujte aspoň 1 hodinu alebo až
24 hodín. Bravčové mäso vyberte z marinády a grilujte alebo
pečte 4 – 6 minút z každej strany. Urobte tzatziky omáčku
zmiešaním gréckeho jogurtu s cesnakovým práškom, kôprom,
citrónovou šťavou a medom. Bravčové mäso dajte na teplý pita
chlieb s tzatziky omáčkou a fetou. Uhorky môžete pridať k pita
chlebu alebo namáčať do zvyšnej tzatziky omáčky.

Medovo horčicové kura so
škoricovými sladkými zemiakmi

Tekvica marinara

Ženy

100 g mletého
morčacieho mäsa
1½ šálky tekvice
1 pol. lyžica oliv. oleja
1
/3 šálky omáčky Marinara
1 pol. lyžica syra
parmezán
1 šálka zelenej fazule,
1 šálka melónu

100 g kuracích pŕs
½ pol. lyžice medu
½ pol. lyžice horčice
1 stredný pečený sladký
zemiak
Štipka škorice
2 šálky rukoly
1 pol. lyžica
granátového jablka
16 pistácií, olúpaných
½ šálky malín
1 pol. lyžica malinovej
zálievky

Muži

150 g kuracích pŕs
½ pol. lyžice medu
½ pol. lyžice horčice
1 veľký pečený sladký
zemiak
Štipka škorice
2 šálky rukoly
1 pol. lyžica
granátového jablka
16 pistácií, olúpaných
½ šálky malín
1 pol. lyžica malinovej
zálievky

Zmiešajte med s horčicou a natrite na kuracie prsia. Pečte na
180 °C 25 minút. Upečte veľký sladký zemiak v rúre alebo v
mikrovlnke. Sladký zemiak je hotový, keď ho ľahko prepichnete
vidličkou. Posypte škoricou. Zmiešajte rukolu, granátové
jablko, pistácie, maliny a pokvapkajte malinovou zálievkou.

Ženy

Ženy

100 g kuracích pŕs
1 špenátový wrap
½ pol. lyžice olivového
oleja
½ pol. lyžica majonéza
s nízkym obsahom tukov
1 pol. lyžica syra
parmezán
¾ pol. lyžice šťavy
z citróna
¼ kávovej lyžičky
cesnaku, nadrobno
rímsky šalát
Soľ a korenie podľa chuti
1 jablko

Muži

150 g kuracích pŕs
1 špenátový wrap
½ pol. lyžice olivového
oleja
½ pol. lyžica majonéza
s nízkym obsahom tukov
1 pol. lyžica syra
parmezán
¾ pol. lyžice šťavy
z citróna
¼ kávovej lyžičky
cesnaku, nadrobno
rímsky šalát
Soľ a korenie podľa chuti
1 jablko

Zmiešajte citrónovú šťavu, olivový olej, majonézu s nízkym
obsahom tuku a cesnakom v miske, aby ste vytvorili dresing.
Jemne posoľte kuracie prsia a grilujte 4 – 6 minút z každej
strany. Keď kuracie mäso vychladne, nakrájajte ho na veľkosť
sústa. Premiešajte hlávkový šalát, dresing, syr parmezán
a kuracie mäso. Zmes dajte na špenátový wrap. Vychutnajte si
k tomu jablko.

150 g mletého
morčacieho mäsa
2 šálky tekvice
1 pol. lyžica oliv. oleja
½ šálky omáčky Marinara
2 pol. lyžica syra
parmezán
1 šálka zelenej fazule,
1 šálka melónu

Predhrejte rúru na 220 °C a pokvapkajte polovicu tekvice
olivovým olejom. Položte rozrezanou stranou na vystlaný plech
a pečte až kým nie je mäkká, keď do nej pichnete nožom. Keď je
upečená, vyškrabte ju a odmerajte si svoju porciu. Zvyšok si
odložte nabudúce. Mleté morčacie mäso opečte dohneda
a pridajte omáčku Marinara. Keď sa zohreje, položte na tekvicu
a posypte syrom Parmezán. Vychutnajte si k tomu fazuľu
a melón ako prílohu.

Cobb šalát
Ženy

Grilované kurča, cézar šalát, wrap

Muži

1 plátok morčacej šunky,
nasekaný
1 vajce uvarené natvrdo
1 kúsok celozrnného
opečeného chleba
1 pol. lyžica syra
s modrou plesňou
2 pol. lyžice diétnej
balzamikovej zálievky
1 pol. lyžica avokáda
1
/3 paradajky, nakrájanej
2-3 šálky ľadového šalátu

Muži

2 plátky morčacej šunky,
nasekanej
1 vajce uvarené natvrdo
1 kúsok celozrnného
opečeného chleba
1 pol. lyžica syra
s modrou plesňou
2 pol. lyžice diétnej
balzamikovej zálievky
¼ avokáda
1
/3 paradajky, nakrájanej
2-3 šálky ľadového šalátu

Dajte hlávkový šalát do misky. Pridajte vajce uvarené natvrdo,
morčaciu šunku, paradajku, avokádo, syr s modrou plesňou
a premiešajte s diétnou balzamikovou zálievkou. Vychutnajte si
k tomu celozrnný pečený chlieb.

Kuracie mäso s parmezánom
Ženy

100 g kuracích pŕs
1 kávová lyžička
olivového oleja
1 šálka celozrnných
cestovín, uvarených
4 pol. lyžice barbecue
omáčky
1 pol. lyžica syra
parmezán
1 šálka karfiolu,
pripraveného na pare
Talianske koreniny

Muži

150 g kuracích pŕs
1 kávová lyžička
olivového oleja
1¼ šálky celozrnných
cestovín, uvarených
5 pol. lyžic barbecue
omáčky
1 pol. lyžica syra
parmezán
1 šálka karfiolu,
pripraveného na pare
Talianske koreniny

Pokvapkajte ½ kávovej lyžičky olivového oleja na kuracie prsia.
Posypte talianskymi koreninami, 1 polievkovou lyžicou omáčky
marinara a 1 polievkovou lyžicou syra Parmezán. Pečte pri na
180 °C 25 – 30 minút. Pripravte celozrnné cestoviny a navrch
dajte zvyšný olivový olej a parmezán. Karfiol pripravte na pare,
ochuťte ho soľou a korením podľa chuti.
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VYTVORTE SI SVOJE
DOKONALÉ JEDLO

Ak chcete do svojich obedov a večerí rýchlo a ľahko vniesť obmenu,
vyberte si jedno 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
WOMEN
ŽENY
+ 125
+ 125
kcal
Calories
KATEGÓRIA
OVOS

MENMUŽI
+ 200 +
Calories
200 kcal

TYP

VEĽKOSŤ PORCIE

ovsené vločky (bezgluténové, ak nie sú kontaminované)
nasekaných ovsených vločiek (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)

ryže (divokej alebo hnedej)

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)

celozrnný anglický mafin

1 mafin (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)

anglický mafin (bezgluténový)

44

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 mafin (120 kcalna jednu
porciu)

1½ mafin
(110 – 120 kcalv 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

ekvica (cukina, žalude, maslový orech)

1¼ šálky (varených)

2 šálky (varených)

2

PROTEÍNY

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 + 60 - 75 kcal
KATEGÓRIA
OVOCIE

(čerstvé alebo mrazené)

MUŽI + 50 - 60 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

slivky

4 veľké

3 veľké

OVOCIE

artičoky

1 veľký (celý)

1 veľký (celý)

Surová alebo na pare

mrkva

50 g

50 g

špargľa

18 kúskov

15 kúskov

OVOCIE
(sušené)

(čerstvá alebo mrazená)

BEZ
OBMEDZENIA

20g

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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1

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

15 g

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 ©2016 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.

