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Strava a výživa má v životě každého člověka nezastupitelný význam.
Platí to nejen pro zdravé jedince, ale také pro ty, kteří kvůli různým 
zdravotním poruchám a handicapům vyžadují dietní úpravu stravování. 
Také pacienti se stomiemi mají plný nárok na optimální a vyváženou 
stravu a rovněž musí dbát na zásady zdravé výživy. Je třeba vždy myslet 
také na to, že strava nemá být jen zdrojem živin a energie, ale každé 
připravené jídlo má nabídnout celkový požitek, který od něj očekáváme. 
Nemoc a následná operace, kterou jste podstoupili, klade na kvalitní stravu 
a zdravou výživu ještě větší nároky. Má být totiž zdrojem a poskytovat 
vám podporu v období vaší rekonvalescence a také oporou při snaze 
o udržení co nejlepšího zdraví a fyzické i duševní kondice. Tato publikace 
vám má pomoci s přípravou každodenních pokrmů a poskytnout vám 
nápady, inspiraci a zkušenosti s přípravou jídel vhodných především pro 
pacienty se stomiemi. Pochutnat si na nich však mohou také vaši zdraví 
příbuzní a přátelé. Vařte, duste, pečte, dochucujte a kromě našich receptů 
používejte také vlastní fantazii, zdravý rozum a potraviny, které již možná 
máte na svém nákupním seznamu, ale také ty, které si možná ještě oblíbíte. 
Ať se tato kniha stane vaším společníkem v průběhu celého roku. Jezte 
a těšte se z každého dobrého sousta. Přejeme vám dobrou chuť...

MUDr. Peter MINÁRIK, PhD. 
gastroenterolog
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Základní úlohou stravy je dodávat pravidelně organismu všechny potřebné živiny ve správném poměru.
Racionální výživa je důležitá pro zachování zdraví každého člověka. Cílem dietního stravování 
po zavedení stomie je kromě toho zabezpečení jejího správného fungování.

Důležité
 Jezte pravidelně.
 Vychutnávejte si jídlo v příjemné atmosféře.
 Během jídla nedělejte nic jiného.
 Jezte vsedě, nejlépe u stolu.
 Nejezte a nepijte současně – může to způsobovat nadýmání. 

Osvojte si nové návyky
 Jídlo si vychutnávejte častěji a v menších dávkách.
 Bílkoviny – maso, ryby, mléčné výrobky – jsou zdrojem energie a pomáhají při rekonvalescenci.
 Jídlo důkladně pokousejte a požvýkejte – pomůžete tím trávení.
  Řiďte se „vidličkovým testem“ – pokud se připravené jídlo dá rozkrojit boční stranou vidličky, 

je dostatečně měkké.
  Vyvarujte se přehnané konzumace cukrů a tuků, neboť nepříznivě ovlivňují činnost střev a jejich 

vyprazdňování.
 Vyhýbejte se velmi horkým jídlům. 

Každodenní strava
 Dopřejte si 3–4 jídla denně.
 Udržujte příjem a výdej energie v rovnováze.
 Snažte se jíst potraviny ze všech skupin – bílkoviny, sacharidy i zdravé tuky.
 Ovoce a zeleninu jezte každý den.
 Stravu si můžete zpestřit bylinkami.
  Pijte každý den dostatek tekutin, především vody. Optimální příjem je cca 2,5 litru denně. Jednoduchý 

způsob, jak na to nezapomínat, je naplnit si každé ráno dvoulitrovou láhev vodou.
 K jídlu si můžete dopřát i sklenici vína či piva.
 Sirupy a slazené limonády nahraďte ředěnými zeleninovými a ovocnými šťávami.

Stravování stomických pacientů
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Pocit nafouknutí/nadýmání mohou způsobovat některé potraviny
Zelené fazole, fazole, květák, brokolice, kořenová zelenina, cibule, česnek, zelí, špenát, brokolice, hrášek, 
okurky, houby, vejce, meruňky, banány, sycené nápoje, pivo – přidávejte je do stravy postupně a sledujte 
jejich působení.

Pomoci vám může máta, skořice, kmín, fenykl. 

Bílkoviny a minerály
Nejdůležitější stavební látkou těla jsou bílkoviny. Tělo potřebuje bílkoviny živočišného i rostlinného 
původu. Každá strava by měla obsahovat bílkoviny (mléko, mléčné výrobky, maso, ryby, vejce).

K doplnění minerálních látek jsou vhodné mléčné výrobky, mléčné nápoje, zeleninová jídla a těstoviny.
Důležitým zdrojem železa jsou játra, maso a vejce. 

Vitamíny
Příčinou slabosti, únavy a nechutenství je často nedostatek vitamínů. Nejčastější bývá nedostatek 
vitamínu C – najdete ho v paprikách, rajčatech, citrónech, malinách. Vitamín B a nezbytná kyselina listová 
se nachází v játrech, rybách, listové zelenině a natích. Vitamín A doplníme mlékem, vejci, máslem, ale tělo 
si ho dokáže vytvořit také z karotenů obsažených například v mrkvi a špenátu. Zdrojem vitamínu D jsou 
vejce, mléko, mléčné výrobky a mořské ryby. 

Vhodné koření a bylinky
Dochucujte si jídla vhodným kořením a bylinkami. Patří k nim bazalka, oregano, fenykl, kmín, koriandr, 
majoránka, máta, mateřídouška, meduňka, pažitka, petrželová nať, pomerančová a citrónová kůra, 
rozmarýn, saturejka, muškátový oříšek, sladká paprika, skořice, šalvěj, levandule.
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Dezerty
Jezte v omezeném množství. Nepoužívejte těžké máslové krémy. Upřednostněte piškotové těsto 
s džemem, citrónovou polevou, bublaninu s ovocem, tvarohové krémy, ovocné řezy se želatinou, bílkové 
pečivo.

Místo pro sladkosti je na konci stravování. Jestliže podlehneme pokušení, dezert je vhodné zařadit jako 
poslední chod. Pokud sladíme, cukr lze nahradit medem. 

Zavádění nových potravin na jídelníček
Při přidávaní nových potravin do svého jídelníčku postupujte tak, jak se učí jíst batolata.

Nejdříve zařaďte do stravy jednu novou potravinu a sledujte, jak se vaše tělo chová.  
Až potom zařaďte další.

Některé potraviny jsou pro stomiky nevhodné (podrobnější přehled naleznete v tabulce). Ale některé 
můžete zkoušet a experimentovat s jejich formou a zpracováním. V případě, že vám nebudou působit 
potíže, můžete je zařadit na jídelní lístek. Například cibule je součástí mnoha tepelně upravených pokrmů, 
v syrovém stavu nadýmá.

Důležité pro další život se stomií je naučit se respektovat hlas svého těla. Některé radosti nejsou 
zakázané, ale jen s mírou. Pokud si po dvouměsíční dietě dopřejete deci vína, nic se vám nestane.

Při cestování se vyvarujte neobvyklých, nových a nevyzkoušených jídel, protože vám mohou 
způsobit těžkosti. 

Úprava jídla
Při plánovaní jídelního lístku myslete na výběr potravin s co nejnižším obsahem tuku. Suroviny upravujte 
varem, dušením, párou nebo grilováním bez použití dalšího tuku. Jako přílohu k hlavnímu jídlu si vyberte 
raději brambory a zeleninu namísto těstovin či příloh z mouky.

Pestrá a barevná strava podporuje chuť na jídlo. Ozdobte si talíř, jídlo vkusně naaranžujte, 
nevynechávejte žádné složky potravy. Zkoušejte nové recepty a pozorně sledujte reakce svého těla.
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Jídelníček stomika
Potraviny Vhodné Nevhodné

Maso Kuřecí, krůtí, králičí, ryby, libové vepřové, 
hovězí

Tučná masa, slanina, kachna, husa, 
zvěřina, vnitřnosti,

Masové 
výrobky

Dušená šunka, krůtí a kuřecí dušená 
šunka, debrecínka

Uzeniny, paštiky, jitrnice, klobásy, ale také 
rybí konzervy

Přílohy Vařené brambory, těstoviny, rýže Hranolky, pečené brambory, kynuté 
knedlíky

Tuky Malé množství másla nebo rostlinných 
margarínů vhodných také pro tepelnou 
úpravu, olivový olej

Smažení, majonézy, vepřové sádlo, 
tatarská omáčka, slanina atd.

Mléko 
a mléčné 
výrobky

Sýry s obsahem tuku do 30 %, tvaroh, 
jogurty, zakysané výrobky, kefír, acidofilní 
mléko

Šlehačka, tučné sýry, plísňové a zrající 
sýry. Samotné mléko nedoporučujeme!

Vejce K přípravě jiných jídel a vařené natvrdo Omelety, volská oka, míchaná vejce
Obilniny Kynuté rohlíčky, starší bílý chléb, piškoty. 

Po tepelné úpravě se dá využít také 
krupice, ovesné vločky, kroupy.

Celozrnné pečivo, tmavý chléb, čerstvé 
kynuté koláče, čerstvý chléb

Pochutiny Výjimečně pudink, tvarohové nákypy, 
tvarohové dezerty, piškoty, bílková těsta, 
ale méně sladká

Jakékoliv ořechy, oříšky, kokos, mák, třená 
a kynutá těsta, krémy

Ovoce Raději zpracované – lisované jako pyré 
(jablka, nektarinky, broskve, banány), 
uvařené do měkka, rozmixované/
pasírované, kompoty

Syrové ovoce a zejména švestky, hroznové 
víno, rybíz, jahody, ale také citrusové plody

Zelenina Spíše tepelně upravená, špenát, šťovík, 
hlávkový salát, mrkev, petržel

„Nadýmavé“ zeleniny jako květák, cibule, 
luštěniny

Koření, 
bylinky, sůl

Mletý kmín, bylinky jako oregano, 
majoránka, bazalka, sladká paprika, sůl 
v běžné míře na ochucení potravin

Vynechávejte dráždivé koření jako kari, 
chilli, sójová omáčka, hořčice, maggi

Nápoje Voda, bylinkové čaje, zelený čaj, ředěné 
ovocné šťávy, v malém množství pivo nebo 
sklenice vína

Šumivé nápoje, soda, silný alkohol

Dieta z vyjmenovaných živočišných a rostlinných složek, doplněná zeleninovými jídly, bramborami, 
různými druhy masa a mléčných výrobků, dokonale zajistí regeneraci vašeho organismu a pomůže vám 
znovu získat vitalitu a sílu. Příležitostně se vyskytne potřeba doplnit zvýšenou energetickou a minerální 
náročnost organismu vitamínovými preparáty. V takovém případě se poraďte se svým lékařem.
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Milí pacienti!
A nejen pacienti, mnozí z vás již také přátelé a kamarádi. Setkáváme se s vámi denně nejen 
ve stomických ambulancích, ale také při neformálních setkáních. Hovoříme o všem možném  – 
radostech, starostech, vnoučatech, chorobách a v neposlední řadě o jídle. Stravování a jeho 
specifika při zavedené stomii jsou pro vás velmi důležité. Snažíme se vám vždy poradit 
z odborného i lidského hlediska najít kompromis, aby vás naše doporučení co nejméně omezovala.
Připravili jsme si pro vás na inspiraci pár receptů. Věříme, že vám budou chutnat a těšíme se 
na další setkání.

Vaše stomasestry

Recepty pro stomické pacienty
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Foto: Radka Šišková
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Tortilla s mozzarellou 
a šunkou
Suroviny na 4 porce

  tortilla – 4 ks
  rajčatová šťáva – 200 ml
  cuketa – 1 ks
  rajčata – 4 ks
  libová šunka – 12 plátků 

  mozzarella – 250 g
  olivový olej 100 ml
  petrželová nať
  černý pepř, oregano

Recept pro vás připravila 
Jana Jacková

Příprava
Nakrájíme rajčata a mozzarellu na tenčí plátky (rajčata můžeme oloupat, ale není to nutné). Nakrájíme   
cuketu podélně na tenké plátky. Na každou tortillu dáme rajčatovou šťávu (můžeme ji připravit z protlaku 
nebo koupit hotovou) a přibližně ¼ zeleniny (rajčata, cukety).

Dochutíme petrželovou natí, případně malým množstvím mletého pepře (můžeme ji však raději udělat méně 
pálivou, např. s oreganem). A přidáme sýr mozzarella.

Troubu předehřejeme na 225 °C. Každou tortillu zamotáme a dáme na sucho zapéct do trouby na 5 minut. 
Po zapečení přidáme libovou šunku a olivový olej.

Foto: Radka Šišková
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Sýr cottage s ořechy 
a bobulovým ovocem
Suroviny na 4 porce

  sýr cottage – 400 g
  vlašské ořechy – 10 ks (mohou být také lískové ořechy či mandle)
  bobulové ovoce dle výběru – 12–15 polévkových lžic
  banán – 1–2 ks
  šťáva z půl až 1 pomeranče
  skořice

Příprava
Do větší mísy dáme sýr cottage a postupně přidáme banán, pomerančovou šťávu, ořechy a zlehka 
promícháme. Nakonec přidáme bobulové ovoce. Nejlepší jsou borůvky. Ořechy můžeme pokrájet, posekat 
nebo také pomlít. Nakonec dochutíme skořicí.

Podáváme s bílým pečivem (v prvních fázích po operaci), později také s celozrnnou topinkou nebo 
s knäckebrotem.

Při laktózové intoleranci můžeme místo sýru cottage v případě dostupnosti použít také bezlaktózový sýr.

Recept pro vás připravila
Stela Gilanová
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Tvarohová žemlovka 
s jablky
Suroviny na 4 porce

  bílý toust, housky, 
rohlíky – 500 g

  vlažné mléko – 0,5 l
  jablka – 600 g
  máslo z kravského 
mléka – 60 g 

  1 celé vejce
  měkký hrudkovitý tvaroh – 250 g
  med/agáve – 1 polévková lžíce

Příprava
Plech vymažeme pravým máslem. Jablka umyjeme, oloupeme a nastrouháme.

Toust, housky nebo rohlíky nakrájíme na plátky.

Do vymazaného plechu klademe postupně střídavě na sebe housky nasáknuté mlékem, strouhaná jablka 
a tvaroh smíchaný s medem nebo agáve a vaječným žloutkem. Poslední vrstvou budou housky.

Povrch žemlovky před pečením potřeme máslem. Pečeme na 185 stupňů 35–40 minut. Na dalších 
15 minut pečení potřeme žemlovku pěnou z vyšlehaného bílku.

Recept pro vás připravila
Adriana Simová

Recept pro vás připravila
Stela Gilanová
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Mrkvovo-bramborová 
polévka s pórkem
Suroviny na 4 porce

  mrkev – 400 g
  brambory – 2 velké ks
  pórek – 2 ks
  libeček, saturejka, petrželová nať
  máslo z kravského mléka
  mořská sůl

Příprava
Mrkev důkladně umyjeme, oloupeme, nakrájíme na kostky a dáme vařit. Brambory umyjeme, oloupeme, 
nakrájíme a přidáme k mrkvi. Pórek nakrájíme na jemno a propláchneme přes sítko ve vlažné vodě 
a přidáme do vývaru. Vaříme cca 25 minut. Na závěr vaření přidáme čerstvé nasekané bylinky – libeček, 
saturejku, petrželovou nať. Odstavíme a dochutíme solí. Polévku zjemníme máslem a podáváme.

Recept pro vás připravila
Zuzana Špačková
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Špenátová polévka

Suroviny na 4 porce
  špenát – 250 g
  brambory – 2 velké ks
  pórek – 2 ks
  libeček, saturejka, 
petrželová nať 

  máslo z kravského mléka
  mořská sůl

Příprava
Brambory umyjeme, oloupeme, nakrájíme na kostky a uvaříme do měkka. Pórek nakrájíme na jemno 
a propláchneme přes sítko ve vlažné vodě a přidáme k bramborám. Vaříme cca 25 minut. Na posledních 5  
minut vaření přidáme propláchnutý čerstvý špenát a nasekané bylinky – libeček, saturejku a petrželovou 
nať. Odstavíme, dochutíme solí a rozmixujeme. Polévku zjemníme máslem a podáváme s polovinou 
uvařeného vejce.

Recept pro vás připravila
Iveta Nagyová

Recept pro vás připravila
Zuzana Špačková
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Mrkvovo-kuřecí  
rizoto
Suroviny na 4 porce

  libové kuřecí maso – 400 g
  rýže – 500 g
  mrkev – 100 g
  máslo – 40 g 

  nízkotučný sýr (20–30 % 
tuku v sušině) – 100 g

  sůl
  petrželová nať
  pažitka

Příprava
Kuřecí (nebo krůtí) libové maso nakrájíme na drobno a uvaříme v zeleninovém vývaru (pokud jej nemáme, 
tak ve vodě) do měkka.

Mrkev umyjeme, oloupeme, ostrouháme a uvaříme ve vodě nebo vývaru do měkka. Rýži propláchneme 
a vaříme ve vodě nebo rýžovaru do požadované konzistence.

Smícháme drůbeží maso s vařenou rýží a dušenou mrkví. Na závěr přidáme máslo a dochutíme mírně 
solí, natěmi, případně pažitkou a strouhaným méně tučným sýrem (může být i méně než 100 g).

Recept pro vás připravila
Eva Vaneková
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Dietologická poznámka 
Toto je přísnější varianta, kdy se ze zeleniny podává pouze dušená mrkev. Je vhodná na brzké pooperační 
fáze. Později, když jsou pacienti se stomiemi v stabilizovaném stavu a bez těžkostí, lze přidat také další 
zeleninu, případně některé luštěniny (zelený hrášek) v tolerovaných dávkách. Žádná zásadnější dietní 
omezení nemusíte dodržovat. Každý pacient se stomií je jiný, co se týče tolerance na potraviny a jídla.

Každý pacient si musí postupně sám na sobě otestovat, které potraviny, v jakém množství a v jaké úpravě 
snáší. V raných fázích po operaci se střevními vývody je však opatrnost při dietě na místě – proto je tu 
pouze dušená mrkev a žádné jiné druhy zeleniny ani hrách (který nadýmá).
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Suroviny na 4 porce
  krůtí prsa – 600 g
  3 velké pórky
  1 mango
  3 jablka 
 

  čerstvá pomerančová šťáva 
ze 2 pomerančů

  sůl
  čerstvé bylinky – fenykl, 
meduňka

  olivový olej

Příprava
Krůtí prsa nakrájíme na tenké nudličky a uvaříme v mírně slané vodě. Pórek (bílou i zelenou část) nakrájíme 
na velmi tenká kolečka. Jablka oloupeme a uvaříme do měkka. Mango nakrájíme na malé kostky a přidáme 
kousek čerstvého, na jemno nakrájeného fenyklu.
Smícháme krůtí prsa, pórek, mango s fenyklem a 2 uvařená jablka pokrájená na kostky. K tomuto salátu 
podáváme dresink.
Dresink: rozmixujeme 1 uvařené jablko s pomerančovou šťávou a pár lístky meduňky nebo máty a metličkou 
vmícháme olivový olej.
Salát smícháme s dresinkem a podáváme dobře vychlazený. Chuť ještě můžeme zvýraznit několika kapkami 
citrónové šťávy a zkombinovat s nízkotučným jogurtem.

Pórkový salát s krůtím 
masem a mangem

Recept pro vás připravila
Miroslava Hudecová
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Domácí těstoviny

Suroviny na 4 porce
  250 g italské mouky na těstoviny – semoliny
  dva žloutky
  1 kávová lžička olivového oleje
  voda dle potřeby

Příprava
Z jednotlivých surovin vypracujeme tužší těsto, které mícháme cca 5 minut.

Potom z něj vyválíme pomocí válečku nebo stroje na těstoviny tenké těsto, ze kterého vykrajujeme 
požadované tvary.

Podáváme se sýrem cottage s ořechy a bobulovým ovocem jako hlavní jídlo.

Recept pro vás připravila
Katarína Ďorďová

Recept pro vás připravila
Miroslava Hudecová



18

Rybí filé s bramborami  
a hlávkovým salátem
Suroviny na 4 porce

  aljašská treska – 600 g
  máslo z kravského 
mléka – 50 g

  brambory – 6 velkých 
kusů 
 

  Sůl, drcený kmín, čerstvý tymián
  petrželová nať
  hlávkový salát – 1 ks
  citrón
  extra panenský olivový olej

Příprava
Rybu osolíme a ochutíme drceným kmínem, tymiánem a dáme 20 minut péct s trochou másla na 180 
stupňů. Brambory uvaříme v osolené vodě a připravíme z nich kaši rozmixováním s mlékem a malým 
kouskem másla. Kaši ozdobíme nasekanou petrželovou natí.

Podáváme s hlávkovým salátem, který natrháme na kousky a polijeme extra panenským olivovým olejem 
a pokapeme citrónovou šťávou.

Recept pro vás připravila
Iveta Šafčáková
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Pečená kuřecí prsa 
s bramborami a mrkví
Suroviny na 4 porce

  kuřecí prsa – 4 ks
  máslo z kravského mléka – 50 g
  brambory – 4 velké kusy
  mrkev – 2 větší kusy
  sójová omáčka – tamari
  med 

  česnek
  citrón
  sůl
  petrželová nať
  sýr feta
  olivový olej

Příprava
Brambory a mrkev: Troubu je potřeba předehřát na 185 °C. Brambory umyjeme, oloupeme a nakrájíme 
na plátky.

Mrkev umyjeme, oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Nakrájené brambory a mrkev položíme na plech 
vystlaný pečicím papírem. Přidáme máslo (50 g) a pomalu pečeme v troubě přibližně 45 minut. Hotové 
posypeme petrželovou natí.

Kuřecí prsa: Kuřecí prsa naklepeme přes potravinářskou fólii na jemné plátky. Jemně ochutíme sójovou 
omáčkou, medem, nakrájeným česnekem a sýrem feta. Položíme je na alobal jemně potřený olivovým 
olejem a zabalíme do rolády. Pečeme 25 až 30 minut ve vlastní šťávě na 180 stupňů.

Recept pro vás připravila
Jela Stehlíková

Recept pro vás připravila
Iveta Šafčáková
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Suroviny na 4 porce
  nízká roštěnka – 600 g
  kokosový olej – 50 g
  rozmarýn, muškátový 
oříšek

  olivový olej, citrón
  batáty – 300 g 

  petržel – 300 g
  celer – 300 g
  bataty – 300 g
  petržlen – 300 g
  zeler – 300 g 

Příprava
Roštěnku potřeme kokosovým olejem, jemně osolíme, prošpikujeme celými větvičkami rozmarýnu 
a prudce opečeme na pánvi ze všech stran. Následně ji dáme péct spolu s nahrubo nakrájenou petrželí, 
celerem a batáty na 185 stupňů. Během pečení podlijeme zeleninovým vývarem.

Asi po 20 minutách zeleninu oddělíme a rozmixujeme na pyré, které dochutíme muškátovým oříškem, 
několika kapkami oleje a citrónové šťávy. Maso pečeme 30–45 minut.

Hovězí roštěnka 
s kořenovou zeleninou 
a sladkými bramborami

Recept pro vás připravila
Slávka Arendáčová



HARTMANN - RICO a.s. 
Brno Business Park, budova B 
Londýnské náměstí 2 
639 00 Brno 
www.hartmann.cz

Společnost Dansac byla založena v roce 1971 a dnes je silnou 
mezinárodní firmou, která usiluje o vývoj co nejlepších stomických 
pomůcek odpovídajících individuálním potřebám uživatelů. Produkty 
společnosti se prodávají ve více než 30 zemích na celém světě.

Více informací o produktech najdete na stránkách www.zivotsestomii.cz, 
k dispozici je i bezplatná telefonní linka 800 100 083. 

Společnost HARTMANN – RICO patří mezi přední výrobce a distributory 
zdravotnických a hygienických prostředků. Historie společnosti sahá až 
do roku 1891. Od ledna 2010 se společnost stala výhradním distributorem 
stomických pomůcek firmy Dansac.

Více informací o dalších aktivitách společnosti HARTMANN – RICO 
najdete také na stránkách www.cz.hartmann.info.
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