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Vìc: NávrhvýŽivoVých dopóruèených dávek ~pøipo~ín ky

, " ': ' , ' " ' , " ' ,

, ' "K pøedloženému návrhu vyživových do po rÍJ ènýéh dávek mám tyto pøipomínky:
Vápník '~riavrženádávka1 000 mg 'a vyšší' je pøi, urèitém daném objemu stravy'nedosažitelná, pro ï organi~mus, pro, co " svìdèí, ,i obtížn~ dosažitelná dávka, 800 mg ve

'stávajících VDD. Doporuèuji proto' hodnotu' snížit na '800 mg a k tomu 'úmìrnì upravit
dávky pr6~ìhotnéakojícížer)Y.SotiQaSn~ muf)í být upraveny i hodnoty fosforu tak, aby

:zùst~1 pomìr 1:1.Pqkud' nedojde k úpravì bu(;leto in~menat, žek dosažení nav(žené
. dá"ky musí' ~ýtpouŽívány potravinovédoplò'ky. Myslím, si, že navrhovat dávky s tím, že

, jsoun~n~plnitelé(vizkorrieritáø kGa) aspoléhatprákti~kyna to, že siobèan bude kupovat
',' doplòky je n~profesionálnL Dávky jsou koncipovány pro~dravé osoby bez pøihlédnutí na
,zvýšenou potøebu ,pøi, zmìnìném, zdravotním" stavu "èi, individuální potøebì. O doplòcíchv tomto pøípadì by mìl rozhodovat ošetøujíci lékaø, vè. sportovního. "

" Vita.m:í~C - navrZen,ádenn í dávka 1 00 mg je , ideálnisen, kterého nelze dosáhnout

,'ibì~nì konzun'iova"ých potravina domnívám se, že [~pe je navrhn()ut denní dávku nižší
">napø.70 - 8p ,nlg, která Se dá I~pepravidelnì ri~plnita má vìtší význam pro organizmus

než nárazová dávky 'yššíoèi'vyso.ké.Jak.()p~ík[ad lze uvést, že se dávka nehaplníani pøi
konzumaci tøí, pomeranèù. Navržená dávka znamená denní, závislost na' potravinovémdoplòku. ",',", ,,' ,,",' , ",'," ", ",' '

Jód-- j~ navržena vysoká, prakticky limitní dávka, na~ozdíl od optimálních ostatních
'dávek; Navrhuji d,áyky' snížit~a130 ,~140 omikrogramù, nebo• pøi souèasn$ plošné
o"fortifi,kaci oi základních potravin jÓdem ;Izé snadno tútQ hodnotu pøekroèit. Jako pøíklad lze
,uvést f()rtifikacimléqnÝ9h, masných, mlýnsk()pekárenských a cereálních výrobkù a to jak
pro dospìlé tak i pro dìti. ,," '.' ,',,', "," ",'o,',

': VitaminB? -Ve skupinì 19 - 59a dospìli jenélogicky uvedena dávka nižší pøi vyšší

zátì~i. V tabulká9hz~slaných vèervnu 20()3 byl návrh logický ci' odpovídajícL Jde
, pravdìpodobnìÓtiskovou chybu. " ", ,", """ ,""

'Fyziologické ~~upi~y -hejso~"e všech' pøípadeéhdobøe statisticky vyjádøeny a budou
, V praxi. èinit potíže pøi dosažení stejného vìku ve dvou rOzdílných skupinách. '

,Pø.0~6rnì~.a6:-1,2rnìs~a1-3roky. ,'", ",'"'""',",,.,,,,' "., "" """

, Dál~ 'oìktere ~kupiny 'neódpovldají~kuteèno~tiz hlediska, stravovaných, 'skupin v
',',.pøedškolních a školních o zaøízen ích. Pø. d9movy1-3 roky. školní docházka od 6ti let, nikolivod71et 'o '..' ",' ',' ",,',' ,", , '..' >., ,'" ", ,.,' ",", ',',' '

poporuè\Jjí pøehodnotit, vìkQv$ rozložen. í ,i poèet populaèních skupin,
.navrhy byly použitelriépropøípravujídelnTch lístkù, resp. noimmlání,dávek.

, ,'." '. Doporùè\Jji, zvážit vytvoøení tabulky, 'která" by~avrhovala jen základnífyzi610gické
"skupiny bez rozdílu pohlaví a prùmìrné dávky niJtriè. faktorù z dùvodù naplnìní poslání
V~D jako pracovní pomùcky v rùzných oblastech, napø. ve stravovacích službách, pro
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.Pøedmìt: Výživové doporuèené dávky

~~~~

Panedoktore,. . .. ... .. ... . .. .

k návrhu výživových doporuèených dávek mám tuto pøipomínku: Douf~m,že omylem vypadly údaje týkající
se sacharidù.V tabulce jsou uvedeny pouze bílkoviny ci tuky.Pro vyvážený trojpomìr by mìly být do tabulkyzaøazeny i sacharidy. Jiné zásadni pøipomínky nemám. . .

.. .' MUDr.Jaromíra Buzková
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