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Brožura s recepty
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Co je bílkovina
Bílkovina (také protein) je základem všech živých organismů, tudíž i lidského. Bílkoviny jsou jednou z hlavních živin, kterou je nutné přijímat ve stravě.
Aby mohlo lidské tělo efektivně využít bílkoviny, je zapotřebí je rozložit na
základní částice, aminokyseliny. Takových aminokyselin může jedna molekula
bílkovin obsahovat až několik tisíc.
Některé aminokyseliny jsou označovány jako esenciální (naše tělo si je nedokáže samo vytvořit a musí je přijímat ze stravy) a neesenciální (ty si naše tělo
dokáže vytvořit). Většina esenciálních aminokyselin je ve stravě obsažena v dostatečném množství. Ty, které jsou obsaženy nejméně, se označují jako limitující
a určují výživovou hodnotu stravy.
Bílkoviny plní různé funkce:

•
•
•
•
•

Stavební (kolagen, elastin, keratin)
Transportní a skladovací (hemoglobin, transferin)
Zajišťující pohyb (aktin, myosin — výplň svalového vlákna)
Urychlení reakcí v organismu, řídící a regulační (enzymy, hormony, receptory, …)
Ochranné a obranné (imunoglobin, fibrin, fibrinogen)

V případě, že není dostatečné množství jiných látek, ze kterých běžně vzniká
energie (sacharidy a tuky), stávají se bílkoviny i zdrojem energie. Určitý stupeň
spalování bílkovin probíhá trvale, a proto se musí bílkoviny každý den do organismu dodávat. Přesné pořadí aminokyselin tvořících bílkovinu je zakódováno
v dědičné informaci a je pro správnou funkci bílkoviny rozhodující.
1 g bílkoviny přijaté ze stravy představuje na energetický přepočet 4,1 kcal.
[čti: kilokalorie]
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Vylučování a látková přeměna (metabolismus)
bílkovin
Přijaté bílkoviny jsou převážně rozloženy na aminokyseliny a jen část z nich
odchází v nezměněné podobě močí a stolicí.
Z uvolněných aminokyselin je 75—80 % opět použito k nové tvorbě bílkovin
(tzv. proteosyntéza). Zbývající aminokyseliny jsou dále využívány jako látky pro
vznik mnoha dusíkatých látek, ale také např. glukózy, nebo jsou dále odbourány až na oxid uhličitý, vodu a amoniak. Amoniak je pro tělo jedovatý, proto je
ve velké většině dále v játrech přeměňován na močovinu, která se vylučuje močí.
Rozklad bílkovin probíhá ve všech buňkách. Hlavní podíl na odbourávání
však mají jaterní buňky, tubulární buňky ledvin a buňky vnitřní vrstvy nejmenších
cév (kapilár). Rychlost rozkladu jednotlivých bílkovin je rozdílná.
Dospělý denně ztratí 1—2 % svých tělesných bílkovin — hlavně svalové bílkoviny. Na druhou stranu však obnoví 3—4 g bílkovin na 1 kg hmotnosti. U dětí po
narození je to asi 10 g (u nedonošených až 15 g) na 1 kg a den.
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Proč je bílkovina potřebná pro pacienty s EB
Tak jak již bylo řečeno, náš organismus je vystavěn z bílkovin. Bílkovina je
nepostradatelnou součástí výživy. Pro pacienta s EB to platí dvojnásob. V případě, že pacient s EB nebude do svého těla dodávat bílkoviny, nebudou se hojit
ani jeho rány. U větších a déle trvajících kožních defektů je důležité, aby pacient
dostával kvalitní stravu. Lidský organismus potřebuje pro hojení ran stavební
materiál, který zajistí výstavbu nové tkáně. Stavebním materiálem není nic jiného
než bílkovina.
Dále dostatek energie a také mikronutrienty, mezi které patří jak vitaminy,
tak minerální látky a to především zinek. Z vitaminu je velmi důležitý vitamin
C. Má velký význam pro hojení ran, protože je naprosto nezbytný pro tvorbu
kolagenu — bílkoviny, která tvoří značnou část pojivové tkáně (součást naprosté
většiny orgánů).
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Při jakémkoli krvácení ztrácí organismus s krví i železo, a proto je v době
hojení a zotavování vhodné dbát i na jeho dostatečný přísun. V důsledku nedostatečné výživy pacientům ochabuje svalstvo a to včetně dechového. Na vyléčení potřebují více antibiotik, protože nedostatek krevních bílkovin zhoršuje jejich
transport po těle.

Denní potřeba bílkovin
Nároky na denní příjem bílkovin se různí. Je to dáno věkem, pohlavím, fyzickou aktivitou či zvýšenou potřebou způsobenou onemocněním. Vyšší potřebu bílkovin mají děti, mladiství, sportovci, těhotné a kojící ženy. Z celkového
energetického příjmu je bílkovinami nutno hradit minimálně 15—20 % celkové
energetické potřeby.
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Všeobecně doporučovanou denní dávku 0,8 g bílkovin na 1 kg hmotnosti a den není vhodné doporučit
pro pacienty, kteří trpí onemocněním
EB, vzhledem k jejich vyšší potřebě
pro obnovu poškozených tkání a buněk.
Doporučená denní dávka
pro pacienty s EB se pohybuje
mezi 1,0—2,2 g bílkovin na kg
tělesné hmotnosti a den v závislosti na stupni poškození
kůže.

U novorozenců a dětí může být dávka vyšší. Potřeba bílkovin na den se pro
pacienty s EB stanovuje dle aktuálních potřeb (mladý, rostoucí organismus, větší
potřeba kvůli rozsáhlým defektům a dlouhodobě se hojícím ranám).
Vždy je nutné denní příjem bílkovin konzultovat s gastroenterologem nebo
nutričním specialistou.
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Nedostatek bílkovin
Nedostatek bílkovin u pacientů s EB vede k celkovému nižšímu energetickému příjmu a dále zhoršuje hojivost ran. Nedostatečný příjem bílkovin vede
také k poruchám tělesného i duševního vývoje, snížené odolnosti vůči infekcím
a k otokům.
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Nadbytek bílkovin
Nadbytek bílkovin není u pacientů s EB běžný vzhledem k její potřebné zvýšené dávce. Ovšem je důležité sledovat přijaté množství bílkoviny ve stravě,
jelikož pacienti s EB často používají bílkovinné doplňky stravy. Velké množství
bílkovin zatěžuje orgány látkové přeměny, mezi které patří ledviny a játra. Proto je nutné čas od času laboratorně zkontrolovat, zda nedochází k přetížení.
U pacientů s EB vzhledem k potřebnosti bílkovin pro krytí ztrát ranami toto není
běžné.
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Bílkoviny v mateřském mléce
Kojení je nejpřirozenější výživa novorozenců. Čím více je známo o nutričních,
imunologických a ostatních příznivých vlastnostech mateřského mléka a kojení,
tím zřetelnější je jeho nenahraditelnost.
Děti by měly být výhradně kojeny po dobu 6 měsíců, a potom postupně zaváděny nemléčné příkrmy. U dětí s EB by se kojení mohlo zdát jako nevhodné,
protože se puchýřky často mohou objevit v dutině ústní a na rtech. Není tomu
tak. Bližší vysvětlení naleznete v letáku "Nejvhodnější strava pro kojence s EB"
— www.ebcentrum.cz sekce  Pro pacienty  Brožury.
Složení mateřského mléka přesně odpovídá měnícím se nárokům a potřebám, které se přizpůsobují novorozenci. Mateřské mléko se mění v průběhu
6

prvních dnů, jednoho dne i jednoho kojení. Bílkovina mateřského mléka není
srovnatelná s žádnou jinou mléčnou bílkovinou a je nejstálejší složkou mateřského mléka. Hlavní bílkovinou je laktalbumin. Díky poměru laktalbumin ku kaseinu
80:20 je mateřské mléko snadno stravitelné. Relativně nízký obsah bílkovin
(0,8 g na 100 ml je nutričně využitelných) postačuje pro optimální růst dítěte,
zároveň představuje příznivou zátěž pro nedozrálé ledviny.
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Laboratoř a bílkovina
Laboratorní vyšetření poskytuje cenné informace o stavu výživy. Z klinického
hlediska je důležité posuzovat plazmatickou hladinu1 bílkovin v krvi. Posuzuje se
jak celková bílkovina, tak její části — albumin, prealbumin a transferin. Aktuální
změnu stavu výživy lze hodnotit podle dynamiky a trendu jaterního enzymu
cholinesterázy2.
a) Celková bílkovina (CB)

Referenční hodnoty CB (nejnižší a nejvyšší hodnota určité veličiny, které jsou
přípustné)
věk
do 1 týdne
od 1 týdne do 1 roku
od 1 roku do 2 let
od 2 let do 3 let
od 3 let do 15 let
od 15 let do 99 let

obsah g/l
44—76
51—73
56—75
58—78
60—80
64—83

1 plazmatická hladina — plasmatický; týkající se krevní plasmy, což je nažloutlá tekutina, která spolu s krvinkami v ní obsaženými je základ
krve ; obsahuje 90 % vody, 8 % bílkovin (albumin, globuliny, fibrinogen, koagulační faktory atd.)
2 cholinesteráza — enzym rozkládající ester cholinu, je vyšetřován při hodnocení jaterních funkcí
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Zvýšený obsah bílkoviny (hyperproteinemie)
Zvýšení celkového obsahu bílkovin v krvi je vzácnější než jejich snížení. Málokdy jde o skutečné zvýšení množství bílkovin, zpravidla se jedná o snížení
objemu vody v organismu.
Obecně dochází ke zvýšené tvorbě bílkovin při zvýšené funkci štítné žlázy,
zvýšené produkci kortizolu, růstového hormonu, nedostatku železa a zánětech.
Pro vyloučení zánětu v organismu se sleduje hodnota C — reaktivního proteinu
známého pod zkratkou CRP, které ve zvýšené míře je obsažen v krvi při některých zánětlivých chorobách. Jedná se o bílkovinu tzv. akutní fáze. Jeho obsah
v séru stoupá velmi rychle a je vhodný pro sledování vývoje onemocnění. Pokud však některé bílkoviny ve zvýšené míře vznikají, dochází naopak ke snížení
koncentrace bílkovin jiných (hlavně albuminu). Proto se koncentrace celkových
bílkovin mění až při dlouhodobých poruchách.
Nízký obsah celkové bílkoviny (hypoproteinemie)
Nízký obsah bílkovin v krvi je dán zejména snížením obsahu albuminu, vzácněji porucha vzniku protilátek.
Příčiny nízkého obsahu CB jsou tři:
1) zvýšené ztráty
• kožní onemocnění — popáleniny, ekzémy, puchýřnaté dermatózy (sem patří EB)
• hemoragická anémie — při vnějším krvácení dochází ke ztrátám červených krvinek i bílkovin, při vnitřním krvácení klesá obsah celkových bílkovin
v krvi jen nepatrně
• močí — onemocnění ledvin
• stolicí — ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, abnormality v lymfatické
drenáži
2) snížená tvorba (především jde o snížení obsahu albuminu)
• podvýživa (malnutrice) — hlavně pokud dieta neobsahuje žádné živočišné
bílkoviny nebo jich obsahuje příliš málo; k poklesu celkových bílkovin dochází až po několika týdnech. Dochází však k rychlému poklesu transferi8

nu, prealbuminu. Ke stavům s nedostatkem bílkovin ve stravě patří mentální
anorexie, nádory trávicího traktu, porucha růstu u dětí, hladovění (půst)
• alkoholismus
• masivním poškození jaterní tkáně
3) porucha vstřebávání — malabsorpce
• střevní onemocnění s chronickými průjmy (celiakie, potravinová alergie
apod.) — jde o poruchu vstřebávání a ztráty bílkovin stolicí
Ztráty bílkovin nevedou vždy ke snížení obsahu celkových bílkovin, neboť
u některých pacientů játra nahrazují ztráty zvýšenou tvorbou albuminu.
b) Albumin (ALB)
Albumin tvoří 60 % všech bílkovin v plazmě. Kromě krve se vyskytuje také
v dalších tělních tekutinách, jako je tkáňový a mozkomíšní mok. Je důležitý
hlavně při transportu různých látek krví (mastné kyseliny, minerální látky, léky)
a pomáhá udržet stálé vnitřní prostředí organismu. Obsah albuminu v séru3 je
dlouhodobým ukazatelem k posouzení stavu výživy. Albumin vzniká v játrech.
Referenční hodnoty ALB (sérum, plasma)
věk
0—6 týdnů
6 týdnů—1 rok
1—110 let
likvor:
moč:

obsah g/l
27,0—33,0
30,0—43,0
35,0—53,0
120–300
<10

3 sérum — nažloutlá tekutina, která vzniká po srážení krve a je podobná plasmě, ale neobsahuje některé bílkoviny, které se při srážení krve
spotřebovaly
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Zvýšený obsah albuminu (hyperalbuminemie)
Zvýšený obsah albuminu v krvi je většinou způsoben dehydratací, kdy dojde
ke snížení objemu vody v plazmě a albuminu je pak relativně více.
Snížený obsah albuminu (hypoalbuminemie)
Snížený obsah albuminu v krvi může být způsoben poklesem tvorby v játrech
například při bílkovinné podvýživě nebo při onemocnění jater.
Množství albuminu klesá také při zvýšené ztrátě bílkovin (viz hypoproteinemie — strana 6).
c) Prealbumin (PA)
Prealbumin je bílkovina podílející se na přepravě hormonů štítné žlázy a vitaminu A. Má krátký biologický poločas, jeho obsah v plazmě je velmi citlivým
ukazatelem aktuálního stavu výživy. Obsah prealbuminu v plazmě klesá při
těžkém poškození jater, bílkovinné podvýživě (malnutrici) a během zánětlivých
onemocnění.
Referenční hodnoty PA
věk
0—99 roků
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obsah g/l
0,2—0,4

Zdroje a dělení bílkovin
Bílkovinu nalezneme jak v živočišných výrobcích, tak v rostlinných. Nejvyšší
biologickou hodnotu pro člověka mají však bílkoviny živočišného původu obsažené v mase, rybách, vejcích a mléčných produktech. Z rostlinných zdrojů má
10

poměrně kvalitní bílkovinu sója a další luštěniny. V obilovinách a ořeších nejsou
bílkoviny obsaženy ve velkém množství a jejich složení není pro tělo optimální.
U pacientů s EB není vhodné přijímat bílkoviny pouze z rostlinné stravy.
Dělení bílkovin z výživového hlediska:
Živočišné zdroje — mají příznivý poměr esenciálních aminokyselin blízkých potřebám člověka. Jsou lépe vstřebatelné. Z výživového hlediska je považujeme za plnohodnotné.
Rostlinné zdroje — bývají méně hodnotné, obsahují nevyvážený poměr
aminokyselin. Z výživového hlediska je považujeme za neplnohodnotné.
Aby se staly i rostlinné zdroje plnohodnotnými, musí se vhodně zkombinovat.
Pravdou je, že některá semena rostlin (konopná semínka, chia semínka) a rostlinné zdroje (uvádí se např. quinoa a sójové boby) obsahují bílkoviny s kompletním
zastoupením všech devíti esenciálních aminokyselin. Vysoká nutriční hodnota
a zastoupení tuku v případě semínek nám však nedovolí konzumovat je ve vysokém množství v řádu stovek gramů.
Ve stravě by měly být zastoupeny bílkoviny živočišného i rostlinného původu
v poměru 1:1.
Výživová hodnota bílkovin — kvalitu bílkovin určuje poměr esenciálních
a neesenciálních aminokyselin v ní obsažených. Bílkovina je tím hodnotnější, čím
více se tento poměr přibližuje fyziologickým potřebám člověka. Nejkvalitnější
bílkovinou je bílkovina vaječná.
Biologická hodnota — stanovuje, kolik gramů tělesných bílkovin může být
vytvořeno ze 100 gramů příslušných bílkovin v potravině. Udává se v procentech. Nejvyšší biologickou hodnotu mají vejce (=100), všechny ostatní zdroje
mají nižší hodnoty. Vhodným kombinováním potravin lze biologickou hodnotu
zvýšit:
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Maso + brambory
Chléb + sýr
Tofu + bulgur
Mléčný výrobek + pšenice (špagety a smetanová omáčka)
Brambory + mléko (bramborová kaše)
Brambory + vejce (brambory a volské oko)
Pšenice + vejce (míchaná vajíčka s celozrnným pečivem)
Obiloviny + luštěniny (fazolová polévka s rýží)
Využitelnost a vstřebatelnost — je značně rozdílná a je ovlivněna
mnoha faktory. Syrové vejce a syrové maso jsou například pro tělo mnohem
hůře stravitelné a jejich bílkoviny hůře dostupné než jejich uvařené podoby. Na
druhou stranu, syrovátkový proteinový izolát, který se často používá jako doplněk stravy pro sportovce, má využitelnost takřka 100 %. Využitelnost bílkovin se
mění, pokud je v potravě zkombinováno několik různých druhů. Samotná sója
má využitelnost přibližně 60 %, pšeničná bílkovina okolo 55 %. Jsou-li v potravě
společně v poměru 1:6, stoupne využitelnost nad 80 % a je například srovnatelná s využitelností bílkovin ze samotného mléka.
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Vejce a výrobky z nich
Výhody a nevýhody příjmu
Výhody
• vysoce kvalitní zdroj plnohodnotných bílkovin (13 g ve 100 g)
• dobrý zdroj vitaminů A, D, E, K, skupiny B a karotenů, ale také prospěšných mononenasycených mastných kyselin
Nevýhody
• vysoký obsah cholesterolu ve vaječném žloutku (cca 300 mg cholesterolu v 1 vejci) — pokud však nemá konzument zvýšenou hladinu
12

cholesterolu v krvi, doporučuje se do jídelníčku zařadit 4 vejce týdně
(započítána jsou i vejce obsažená v jiných druzích potravin, například
ve vaječných těstovinách)
Přehled obsahu bílkovin ve vejcích a výrobcích z nich
Vejce a výrobky z nich

Obsah bílkovin v gramech na 100 g potraviny

Šmakoun (viz strana 24)

14

Vejce — nevařené, vařené natvrdo

12

Vaječná omeleta

11

Vaječná pomazánka

8

Majonéza

2

Recepty s použitím vajec
FAZOLOVÁ POMAZÁNKA S VAJÍČKEM
Suroviny:
200 g bílé fazole — uvařené, 1 lžíce oleje (je možné použít slunečnicový, řepkový, olivový), 1 menší cibule, 1 vajíčko — uvařené natvrdo, sůl, pepř dle chuti
Postup:
Fazole, cibuli a olej rozmixujte do konzistence, která vám bude vyhovovat. Potom na hrubším struhadle nastrouhejte vajíčko a přidejte ho k rozmixovaným
fazolím. Směs dochuťte solí, pepřem a najemno nasekanou petrželovou natí.
Podávejte s měkkým pečivem, nejlépe se střídou chleba.
Výživové hodnoty v 1 porci
Energie109,25 kcal / Bílkoviny 5,83 g / Tuky 4,5 g / Sacharidy 12,28 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista
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ZELENINOVÝ SALÁT S VEJCI
Suroviny:
2 balení cottage sýru, 4 vejce — uvařená, 4 rajčata, 2 kapie, 1 kyselá okurka,
provensálské koření, sůl, pepř
Postup:
Cottage sýr dáte do misky, smícháte s nastrouhanými uvařenými vejci, nadrobno
nakrájenými rajčaty, kapií a okurkou. Dochutíte kořením a podáváte.
TIP: Velmi dobrý je salát také po přidání šunky.
Výživové hodnoty v 1 porci
Energie174,95 kcal / Bílkoviny 14,03 g / Tuky 7,9 g / Sacharidy 13,23 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista
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Maso a masné výrobky
Výhody a nevýhody příjmu
Výhody
• koncentrovaný zdroj vysoce plnohodnotných bílkovin
(10—20 g ve 100 g netepelně upraveného masa)
• zdroj dobře využitelného železa, vitaminů A, D a skupiny B
• vnitřnosti jsou bohatým zdrojem vitaminů a minerálních látek (železa)
• z výživového hlediska nepatrně vyčnívá díky vyššímu obsahu železa
maso hovězí a telecí, pro nízký obsah tuku následuje maso drůbeží
a králičí
Nevýhody
• tučná masa a vnitřnosti jsou zdrojem nasycených mastných kyselin
a cholesterolu
• masné výrobky (salámy, paštiky atp.) obsahují vyšší množství soli a mnoho tuků
• při nevhodné tepelné úpravě při vysokých teplotách (pečení, smažení,
grilování) se některé bílkoviny přeměňují na škodlivé látky, často s karcinogenním účinkem
14

Přehled obsahu bílkovin v mase a masných výrobcích
Maso a masné výrobky

Obsah bílkovin v gramech na 100 g potraviny

Slepičí maso

18

Vepřová a hovězí játra

19,7

Hovězí kýta

20,6

Kůzlečí maso

20,7

Vepřová kýta

21

Hovězí kližka

21,7

Králičí a telecí maso

21,8

Kuřecí maso

22,2

Krůtí maso

23,7

Uherský salám

25

Moravské uzené

25,5

Šunka od kosti

26,6

Recepty z masa
ZAPEČNÉ MAKARÓNY
Suroviny:
350 g makarónů nebo jiných oblíbených těstovin, 500 g mletého hovězího masa,
40 g hladké mouky, 45 g másla, 0,5 l mléka, 2 mladé cukety nebo jeden větší
lilek, 125 g strouhaného sýra, 2 balení cottage sýr, muškátový oříšek, pepř, sůl,
bazalka
Postup:
V osolené vodě uvaříte makaróny. Na rozehřátém másle opražíte mouku a za stálého míchání přiléváte mléko a necháte lehce provařit. V omáčce roztavíte 100 g
15

strouhaného sýru a přidáte 2 balení sýru cottage. Přimícháte mleté maso a dochutíte kořením. Cuketu nakrájíte na tenké plátky. Zbytkem másla vymažete zapékací formu. Navrstvíte střídavě makaróny, cuketu a omáčku s mletým masem.
Vše posypete zbylým strouhaným sýrem a necháte zhruba 45 minut zapéct.
Výživové hodnoty v 1 porci
Energie 785,25 kcal / Bílkoviny 48,95 g / Tuky 45,63 g / Sacharidy 45,75 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista
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Mléko a mléčné výrobky
Výhody a nevýhody příjmu
Výhody
• kvalitní zdroj plnohodnotných bílkovin (3,2 g ve 100 ml)
• zdroj dobře stravitelných tuků
Nevýhody
• vysoký podíl tuku v plnotučných a smetanových výrobcích je doprovázen i vyšším množstvím cholesterolu
• zdroj laktózy (mléčného cukru) — může působit obtíže jedincům s laktózovou intolerancí
• tavené sýry obsahují vysoké množství fosforu, který snižuje využitelnost
vápníku v organismu

16

Přehled obsahu bílkovin v mléce a mléčných výrobcích
Mléko a mléčné výrobky

Obsah bílkovin v gramech
na 100 g potraviny

Sušené mléko Nutrilon 2 Profutura (hotové mléko)

1,5

Smetana / zakysaná smetana

2,5—3

Mléko / Podmáslí / Kefír — Acidofilní mléko

3,1—4

Jogurt/ Jogurtové mléko

3,1—4

Čerstvé sýry typu žervé

6—10,5

Cottage sýr

11,7—15

Tvaroh měkký

12—18

Měkké sýry

12,5—20,2

Plísňové sýry (Niva, Camembert, Hermelín)

18—21

Sýr Romadúr

23,6

Tvrdé sýry - tučnost kolem 30 - 45 % TVS

26—30

Tvaroh tvrdý

28,6

Olomoucké tvarůžky

29,7

Parmazán

35

Recepty s mlékem či mléčnými výrobky
ITALSKÁ CUKETOVÁ POLÉVKA
Suroviny:
60 ml olivového nebo řepkového oleje, 1 lžíce nadrobno nasekaného česneku,
1 kg cuket rozkrojených podélně — a pak na 1 cm plátky, 750 ml drůbežího
nebo zeleninového vývaru (v případě, že nemáte, můžete použít i vodu), 60 ml
17

smetany na vaření, 50 g strouhaného parmazánu + další k podávání, hrst hladkolisté nasekané petrželky, hrst nasekaných bazalkových lístků, sůl a mletý bílý
pepř
Postup:
Na středním plameni rozehřejete v pánvi olej. Opečete na něm osolenou cuketu,
bazalku a česnek cca 10 minut. Až cukety lehce zezlátnou a změknou opepřete
bílým pepřem (opatrně stačí málo — hlavně pro děti), zalijete vývarem a vaříte
dalších 10 minut. Poté polévku sejměte z ohně a polévku rozmixujte dohladka.
V přípdě, že jste mixovali mimo hrnec, vraťte polévku zpět do hrnce, vmíchejte
smetanu, petrželku a parmazán. Dosolte dle chuti. Při podávání můžete ještě
posypat zbylým parmazánem a podávat s opečenými krutonky z housky.
TIP: Je možno přimíchat i neutrální sipping.
Výživové hodnoty v 1 porci
Energie 279,1 kcal / Bílkoviny 11,63 g / Tuky 22,43 g / Sacharidy 11 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista

PLNĚNÉ ŽAMPIONY
Suroviny:
8 krajíců chleba nebo toustového chleba (může být i starší), 2 balení cottage
sýru, 50 g žampionů — středně velkých, 100 g strouhaného sýru, 1 vejce, olivy,
1 cibule, 1 stroužek česneku, máslo, pepř, sůl, tymián
Postup:
Z krajíců chleba vykrájejte kolečka, které nasucho opečte na pánvi nebo topinkovači a vložte do vymaštěné zapékací misky. Žampiony očistíte, odložíte
8 větších kloboučků a zbytek nakrájíte. Na másle orestujete cibulku, přidáte nakrájené žampiony, plátky česneku, nakrájené olivy a koření. Nakonec vmícháte
vejce a přidáte sýr cottage. Směs důkladně promícháte. Teplou hotovou směsí
plníte kloboučky žampionů a ukládáte je na opečené kolečka chleba v zapékací misce. Vše zasypete nastrouhaným sýrem a zapečete.
TIP 1: Na náplň do žampionů můžete využít zbytky masa od oběda, budete
překvapeni, jak se budou všichni olizovat.
18

TIP 2: Do náplně hezky zamaskujete protifar. Chuť náplně nezmění a významně
doplní bílkoviny.
Výživové hodnoty v 1 porci
Energie 332,03 kcal / Bílkoviny 21,38 g / Tuky 14,9 g / Sacharidy 28 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista
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Ryby a ostatní vodní živočichové
Výhody a nevýhody příjmu
Výhody
• zdroj plnohodnotných bílkovin
• zdroj minerálních látek (jód, v kostech vápník) a vitaminů A a D
• zdroj vysoce biologicky hodnotného tuku (polynenasycených mastných
kyselin řady omega-3), který je důležitý v prevenci onemocnění srdce
a cév, u dětí podporuje zdravý růst a vývoj tělesných tkání
Nevýhody
• typem úpravy některých rybích výrobků se zvyšuje konzumace soli

Přehled obsahu bílkovin v rybách a ostatních vodních živočiších
Ryby a ostatní vodní živočichové

Obsah bílkovin v gramech
na 100 g potraviny

Mušle slávky — vařené

12

Kapr pečený

15

Aljašská treska filety

16

19

Candát

18,4

Pstruh

18,5

Makrela

17,4

Losos

21— 22

Sleď uzený

22,2

Tuňák ve vlastní šťávě

23

Kapr smažený

25

Krevety grilované

34

Recepty z ryb
TUŇÁKOVÁ POMAZÁNKA S TVAROHEM
Suroviny:
250 g měkkého tvarohu, 2 plechovky tuňáka v oleji — kousky, 1 menší cibule
nakrájená najemno, sůl, pepř dle chuti, šťáva z citronu — dle chuti
Postup:
Kousky tuňáka i s olejem smícháte pomocí vidličky s najemno nakrájenou cibulkou. Ochutíte pepřem a solí a vmícháte měkký tvaroh. Na závěr dochutíte
šťávou z citronu.
TIP: Místo tuňáka můžete použít i uzenou makrelu. Pokud dětem vadí, že vidí
kousky ryby, můžete celou pomazánku rozšlehat mixérem a dosáhnete jemnější
konzistence, která je přijatelnější.
Výživové hodnoty v 1 porci
Energie 104,9 kcal / Bílkoviny 17,65 g / Tuky 1,6 g / Sacharidy 4,05 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista
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TRESKA ZAPEČENÁ SE SÝREM COTTAGE
Suroviny:
750 g tresky nebo filé, 4 lžíce tatarské omáčky, 1 lžíce hořčice, 1 cottage sýr,
200 g eidamu, 2 stroužky česneku, 1 lžička citronové šťávy, koření na ryby
Postup:
Tatarku smícháte s cottage sýrem, hořčicí, prolisovaným česnekem, citronovou
šťávou a kořením. Tresku nebo filé namáčíte do připravené směsi a pokládáte
na plech nebo do zapékací misky. Pečete přikryté cca 30 minut a pak odkryjete, posypete nastrouhaným eidamem nebo jiným oblíbeným sýrem a dopékáte
odkryté dalších 15 minut. Podáváte s vařeným bramborem nebo rýží.
Výživové hodnoty v 1 porci
Energie 424,5 kcal / Bílkoviny 49,3 g / Tuky 22,9 g / Sacharidy 2,95 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista
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Luštěniny
Výhody a nevýhody příjmu
Výhody
• dobrý zdroj bílkovin (6—10 g ve 100 g vařených luštěnin)
• bohatý zdroj vlákniny
Nevýhody
• výživová hodnota bílkovin je nižší (některé esenciální aminokyseliny luštěniny postrádají), v kombinaci s obilovinami se plnohodnotnost zvyšuje
(obiloviny obsahují aminokyseliny, které chybí luštěninám, a naopak)

21

Přehled obsahu bílkovin v luštěninách
Luštěniny a výrobky z nich

Obsah bílkovin v gramech
na 100 g potraviny

Fazole, hrách, čočka — vařené

8

Sója vařená

14

Čočka na kyselo

15

Čočka syrová

25

Podzemnice olejná — arašídy

26,9

Sójová mouka odtučněná

50

Sójová mouka plnotučná

37

Recepty s luštěninami
POLÉVKA Z ČERVENÉ ČOČKY
Suroviny:
1 hrnek červené čočky, 2 lžíce oleje, 1 větší cibule, 5—6 stroužků česneku, 1 lžíce římského kmínu, cca 4 cm velký kus čerstvého zázvoru nebo 2 lžíčky sušeného, 1 větší chemicky neošetřený citrón, 1x 400 ml konzerva krájených rajčat,
3 l zeleninového vývaru, sůl a pepř dle chuti, čerstvé bylinky na ozdobu
Postup:
Čočku dobře propláchněte pod tekoucí vodou a nechte okapat. V hrnci rozehřejte olej, přidejte najemno nakrájenou cibuli a rozmačkaný česnek a asi 5 minut opékejte. Poté přidejte římský kmín a najemno nastrouhaný zázvor a nechte
ještě minutku osmahnout. Přidejte čočku, krájená rajčata a tři plátky citrónu, zalijte vývarem, dobře promíchejte, přikryjte a přiveďte k varu. Vařte asi 20 minut,
dokud není čočka měkká. Dochuťte pepřem a solí a případně i šťávou ze zbytku citrónu. Podávejte s čerstvými bylinkami. Komu se zdá polévka příliš kyselá,
může přidat při vaření jednu nahrubo nastrouhanou mrkev. Polévku lze i na
závěr rozmixovat tyčovým mixérem.
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Výživové hodnoty v 1 porci
Energie 272,48 kcal / Bílkoviny 14,43 g / Tuky 7,38 g / Sacharidy 38,75 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista

CHILLI CON CARNE bez chilli
Suroviny:
1 lžíce oleje, 1 velká cibule, 1 čerstvá červená paprika, 2 stroužky česneku,
1 lžíce mleté sladké papriky, 1 lžíce římského kmínu, 500 g mletého hovězího
masa, 300 ml hovězího vývaru, 400 g konzervovaných rajčat, 0,5 lžíce sušené
majoránky, 2 lžičky rajčatového protlaku, 400 g sterilovaných červených fazolí,
sůl a čerstvě mletý pepř, 2 lžíce cukru a nebo kostička tmavé čokolády.
Postup:
Připravte si zeleninu. Nakrájejte cibuli na kostičky zhruba o půlcentimetrové
hraně. Papriku rozpulte, zbavte jádřince, opláchněte a nasekejte přibližně na
centimetrové kostky. Nakonec oloupejte a nakrájejte česnek. Postavte pánev na
střední plamen. Do rozžhaveného oleje vhoďte cibuli a za pravidelného míchání ji asi pět minut smažte. Pak přisypte česnek, kostičky papriky, sladkou papriku
a kmín. Za stálého míchání smažte ještě pět minut, dokud se všechny vůně pěkně
nepromísí. Trochu ztlumte plamen, přidejte do pánve mleté maso a vařečkou se
ho snažte rozdělit na co nejmenší kousky. Počítejte s tím, že olej s cibulí a kořením bude trochu prskat. Asi pět minut rychle míchejte tak, aby se maso rozdělilo
do hrudek a bylo stejnoměrně opečené. Udržujte střední plamen — maso by
mělo být dokřupava usmažené, nikoli dušené. Pokud byste ho ale smažili příliš
zprudka, hrozí, že česnek zhořkne a přichytí se ke koření.
Do pánve přilijte vývar. Totéž proveďte s konzervovanými rajčaty. Potom přisypte majoránku, cukr, sůl a pepř. Na závěr přidejte rajčatový protlak a všechno ještě jednou důkladně promíchejte. Poduste maso s omáčkou. Přiveďte směs
k varu, zamíchejte a přiklopte pokličkou. Co nejvíc stáhněte plamen a nechte
všechno dvacet minut probublávat. Nakonec přidejte fazole. S pomocí cedníku
je slijte a přidejte do pánve. Znovu pokrm přiveďte k varu a ještě deset minut ho
povařte. Jestli se vám zdá omáčka příliš hustá, přilijte trochu vody. Ochutnejte
a podle potřeby dokořeňte. Potom už jenom odklopte pokličku a nechte chilli
con carne aspoň deset minut odstát. Vydržte to — je to opravdu důležité, aby se
chutě rozložily a maso nasáklo všechny vůně.
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Výživové hodnoty v 1 porci
Energie 460,7 kcal / Bílkoviny 30,45 g / Tuky 26,18 g / Sacharidy 28,23 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista
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Ořechy
Výhody a nevýhody příjmu
Výhody
• zdroj bílkovin, ale i nenasycených mastných kyselin
Nevýhody
• protože ořechy obsahují asi z 50 % své hmotnosti tuk, velká konzumace
ořechů tak významně zvyšuje příjem tuků

Přehled obsahu bílkovin v ořeších
Ořechy

Obsah bílkovin v gramech
na 100 g potraviny

Kokos strouhaný

1,5

Makadamové ořechy

2,5—3

Pekanové ořechy

3,1—4

Lískové ořechy, para ořechy

3,1—4

Vlašské ořechy

6—10,5

Pistácie, mandle

11,7—15

Kešu ořechy

12—18
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Recepty s použitím ořechů
MANDLOVÝ NÁPOJ — 1 LITR
Mandlové mléko lze buď koupit v obchodě, nebo ho vyrobit doma.
Suroviny:
100 g mandlí, 1 litr vody, dle chuti cukr nebo javorový sirup, možno přidat
i ovoce
Postup:
Mandle nechejte přes noc nabobtnat a poté oloupané důkladně rozmixujete
s vodou. Pokud ho chcete mít sladší, přidejte cukr, popřípadě javorový sirup.
Pro přímou konzumaci je dobré přidat i nějaké sladké ovoce, například borůvky
nebo maliny.
Výživové hodnoty v 1 porci
Energie 167,2 kcal / Bílkoviny 5,6 g / Tuky 12,7 g / Sacharidy 10,45 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista
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Alternativa masa a mléka

V dnešní době se setkáváme i s alternativami, které mohou nahradit maso či
mléko za použití rostlinných produktů nebo živočišných produktů. S alternativními potravinami ze stran mléka se setkávají hlavně lidé, kteří jsou alergičtí na
laktózu, kterou mléko a mléčné výrobky v menším či větším množství obsahují.
Není na škodu občas tradiční potravinu obsahující bílkovinu nahradit jinou,
ale pacientům s EB bych přechod pouze na alternativní zdroje nedoporučovala
a to z toho důvodu, že živočišná bílkovina z tradičních zdrojů je plnohodnotnější.
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Tofu — bílkovina ze sóji

Tofu se vyrábí ze sójových bobů, máčených ve vodě a rozemletých na kaši,
z níž se odstraní vláknina. Následuje vysrážení síranem vápenatým nebo méně
často chloridem hořečnatým. Hmota se uvádí na trh ve formě bloků nebo plátků
a umožňuje řadu kuchyňských úprav včetně smažení. Texturou však se masu
vůbec nepodobá.
Texturovaná rostlinná bílkovina

Texturou je masu podobnější texturovaná rostlinná bílkovina, k jejíž výrobě se
většinou používají výlisky po lisování sojového oleje. Z nich se získá bílkovinná
tekutina, která je ochucena a podrobena vysokým tlakům a teplotám. Taková
náhrada hovězího, kuřecího či šunky bývá dodávána v sušené formě, a tak má
dlouhou trvanlivost.
Tempeh

Do vařených sójových bobů jsou zaočkovány určité druhy plísně Rhizopus,
které při svém růstu spojují jemným myceliem sójovou hmotu do formy pevné
hmoty konzistencí připomínající maso. Má však jemnou chuť po oříšcích a houbách.
Bílkovina z lupiny

Již několik let je na trhu produkt s označením „Lupino“, který sestává výhradně z bílkovin lupiny. Vyrábí se podobně jako tofu. Tekutina se však sráží teplotou
85 °C. Výsledkem je hmota podobná tvarohu, která se prodává ve formě bloků
Šmakoun

Šmakoun je bílkovinová hmota vyrobená z čistých vaječných bílků. Používá
se jako náhražka jiných potravin při přípravě nízkokalorických jídel. Neobsahuje téměř žádný tuk, cukr, cholesterol ani lepek. Jeho kalorická hodnota je zhruba
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210 kJ na 100 g. V čisté podobě je prakticky bez chuti a snadno tak přijímá chutě ostatních jídel. Tato potravina nového typu byla vyvinuta v České republice.
Zpracování bílků do této formy umožňuje patentovaná technologie. Šmakoun se
vyrábí s různými slanými, ale i sladkými příchutěmi.
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   Doplňky stravy
a) Modulární dietetika

Modulární dietetika slouží k obohacení kuchyňské stravy nebo přípravků enterální výživy o konkrétní živiny, nejčastěji bílkoviny, sacharidy či tuky, dle aktuálního nutričního stavu pacienta (potřeba zvýšeného příjmu dané základní živiny
k vzhledem k onemocnění). Označují se tak přípravky, které obsahují pouze
jednu základní živinu.
Jelikož se jedná o brožuru o bílkovinách, představíme zde přípravek obohacený o bílkoviny. Tento typ přípravků se obvykle nepoužívá jako výhradní zdroj
energie, ale slouží pouze jako doplněk k normální dietě.
V práškové formě nalezneme na českém trhu pouze jediný přípravek a to od
firmy Nutricia: Protifar, jehož hlavní složkou jsou mléčné bílkoviny. Přípravek je
dodáván v práškové formě a má neutrální příchuť. Nevýhodou je jeho vysoká
viskozita a obtížnost přípravy homogenní směsi. Prášek by se měl nejprve rozmíchat v dostatečném množství studené vody na hladkou kaši, a teprve pak přidat
do jídel nebo nápojů. Případně lze přidávat do přípravků enterální výživy.
Po každém otevření je nutné plechovku znovu pevně uzavřít víčkem. Od prvního otevření je přípravek použitelný při uchování na suchém a chladném místě
max. 6 týdnů. Nepoužitý roztok lze uchovat v chladničce max. 24 hodin. Energetická denzita je cca 4 kcal/g. Přiložená odměrka obsahuje 2,5 g prášku, což
odpovídá 2,2 g bílkovin a cca 10 kcal. Dávkování je individuální.
Používejte Protifar na základě doporučení lékaře nebo nutričního specialisty.
Protifar je vhodný jako náhrada části stravy v případě, kdy pokrytí výživových
potřeb pacienta nelze dosáhnout běžnou stravou. Přípravek nemohou používat
pacienti alergičtí na mléčnou bílkovinu. Není určeno pro děti do 3 let, pouze po
doporučení lékařem u dětí mladších.
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b) Sipping

Sipping neboli popíjení (sip — z anglického srkat, upíjet) je vhodným doplňkem výživy v případě, kdy pacient trpí podvýživou. V případě, že není jeho strava dostačující je vhodné doplnit stravu přípravkem, který dodává důležité složky
potravy: makronutrienty (bílkoviny, tuky, sacharidy) i mikronutrienty (vitaminy
a minerální látky) ve vyváženém množství. Zásadně se jedná o výživu, která je
podávána navíc, tedy nad to, co pacient sám ují. Nelze přípravkem nahradit
hlavní jídlo jako je například oběd či večeře. V případě, že výživa je nedostatečná, dochází u pacientů s EB ke zhoršenému hojení kožních defektů a celkově ke
špatnému vývinu především mladého jedince. Proto je vhodné dodávat bílkoviny
do organismu pacienta s EB i touto formou. A to na předpis od lékaře.
Sipping je částečně hrazený zdravotní pojišťovnou. Přípravky lze zakoupit
v lékárně i bez receptu ovšem vždy by se jejich užívání mělo konzultovat s gastroenterologem či specialistou na výživu.
Přípravky vhodné pro sipping jsou tekuté nebo ve formě krémů. Mají různé
příchutě. Převažují spíše sladké varianty, které se mohou za určitou dobu užívání
tzv. přepít a pacient je začne odmítat. Sipping lze však zakoupit i v neutrální příchuti, a pak je možné přípravek mnohem snadněji používat jako přídavek i při
přípravě stravy — například bramborové kaše, krupicové kaše, omáček, kávy
apod. Většina sippingu se však nesmí vařit.
V dnešní době lze vyzkoušet sipping od různých firem — poraďte se s nutričním specialistou DEBRA ČR. Možné jsou i ochutnávky různých sippingů.
Existuje sipping i pro neprospívající kojence od narození do 18 měsíců nebo
8 kg váhy. Tato výživa je určená k dietnímu postupu při podvýživě související
s onemocněním, poruchami růstu, zvýšenou potřebou energie a/nebo omezeným příjmem tekutin. Na českém trhu se prodává pod názvem Infatrini. Opět je
potřebná konzultace s lékařem.

Jak správně užívat přípravky pro sipping?

•

 právné použití sippingu je popíjet výživu v době mezi intervaly jídla
S
nebo je možné ho přidávat do jídla. Tedy tak, aby tato výživa představovala něco navíc.
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•
•
•

•

Naopak nikdy by se neměl vypít celý nápoj najednou, a to ani v případě dlouhotrvajícího užívání.
Na teplotě nezáleží, na chuti ano.
Nutriční doplňky lze konzumovat chlazené, uchovávané při pokojové
teplotě nebo mírně zahřáté do 50 °C. Je zcela na člověku jakou teplotu
nápoje zvolí. Mnoho pacientů konzumuje tyto nápoje chlazené. Chladný nápoj podporuje chuť k jídlu. Nutriční doplňky lze konzumovat po
týdny i měsíce, musí však nemocnému chutnat.
Při špatné snášenlivosti (nejčastěji pocit na zvracení a zvracení) sippingu se okamžitě obraťte na svého gastroenterologa nebo na nutričního
specialistu.

Má popíjení enterální výživy ve srovnání s běžnou stravou nějaké výhody?

•
•
•
•
•
•
•
•

 řesně definované složení a vyvážený poměr živin
p
snadná vstřebatelnost
vysoká energetická a biologická hodnota v malém objemu — většina
přípravků má objem 200 ml
kdykoli k dispozici a okamžitě ke konzumaci
široký výběr příchutí (neutrální bez příchutě, sladké, slané) a typů přípravků (obohacené o bílkoviny, vlákninu, specifické živiny s prospěšným účinkem na zdraví)
vhodné i při poruchách polykání, při potížích s chrupem a problémech
v dutině ústní
na trhu je řada variant přizpůsobených různým diagnózám (pacienti
s diabetem, onemocněním ledvin, jater apod.)
většina přípravků je vhodná i pro celiaky a pacienty trpící nesnášenlivostí mléčného cukru (bez lepku nebo laktózy)

Je možné sipping použít pro přípravu jídel?

Sipping by neměl nahrazovat plnohodnotné jídlo, např. oběd nebo večeři,
ale měl by běžnou stravu doplňovat a obohacovat. Zásadou správného užívání
sippingu je popíjení po malých dávkách po jídle nebo mezi jídly, lze i ve večer29

ních hodinách nebo v průběhu noci. Pomalou konzumaci je potřeba dodržovat
zejména v počátcích užívání, kdy ještě není jasné, jak bude pacient přípravek
snášet. Mezi důležité faktory tolerance patří také teplota přípravku. Většina pacientů přípravky lépe snáší a více jim chutnají, jsou-li vychlazené.
Kromě přímého popíjení lze sipping využít také jako ingredienci při vaření.
Přidáním sippingu do polévky, hlavního jídla, omáčky, dezertu nebo nápoje
dojde k navýšení nutriční hodnoty daného pokrmu a pacientovi se tak dostane
vyváženého příjmu živin, který by v běžném jídle nezkonzumoval.

Recepty se sippingem
převzato z kuchařky Kniha receptů Vaříme s Nutridrinkem
JIHOČESKÁ KULAJDA
Suroviny:
20 g másla, 10 g hladké mouky, 30 g brambor, 60 g čerstvých hub (10 g sušených hub), kmín, ocet, cukr, bílý pepř, kopr, 1 ks Nutridrink Compact neutral
125 ml, 50 g zakysané smetany, voda
Postup:
Z 1/2 másla a mouky připravíte světlou jíšku, zalijete vodou a dobře rozmícháte. Přidáte na kousky nakrájené brambory, koření, sůl a vaříte do měkka. Houby nakrájené na kousky osmahnete na másle, podlijete lžící vody a dusíte do
měkka. Hotové houby přidáte do polévky a chvíli povaříte. Do hotové polévky
přilijete Nutridrink a zakysanou smetanu. Nevaříte. Dochutíte koprem, cukrem
a octem.
Výživové hodnoty v 1 porci
Energie: 585 kcal / Obsah bílkovin: 14,2 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista
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DUŠENÉ KUŘE V KARI OMÁČCE
Suroviny:
100 g kuřecího masa, 20 g másla, kari, 10 g cibule, 1 Nutridrink Compact
neutral 125 ml, sůl, 2 polévkové lžíce smetany ke šlehání, 10 g hladké mouky
Postup:
Omyté maso osušíte, osolíte a okořeníte kari kořením. Na polovině rozehřátého
másla jej na cibuli osmahnete po obou stranách, podlijete trochou vody a dusíte. Měkké maso vyjmete, šťávu zahustíte světlou jíškou, kterou jste připravili
z druhé poloviny másla a mouky. Rozmícháte, přilijete Nutridrink a zahřejete.
Omáčku zjemníte smetanou, přidáte maso a prohřejete.
Výživové hodnoty v 1 porci
Energie: 554 kcal / Bílkoviny: 31,4 g
Více receptů naleznete na www.ebcentrum.cz v sekci Nutriční specialista

Poznámky:
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DEBRA ČR — pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel
Organizace DEBRA na celém světě podporují lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním Epidermolysis bullosa congenita (EB) — v Česku nazývaným nemoc motýlích
křídel. Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících nemocí motýlích křídel
a jejich rodinám. Snažíme se zapojovat lidi s EB do plnohodnotného života.
Jak DEBRA ČR pomáhá?
www.debra.cz
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a další pomůcky prostřednictvím veřejné sbírky.
Spolu s naší patronkou Jitkou Čvančarovou realizujeme osvětovou kampaň
s cílem zamezovat sociálnímu vyčlenění lidí s nemocí motýlích křídel.

Jsme tu pro všechny nemocné s EB a jejich rodiny z celé ČR.
Jsme tu pro všechny nemocné s EB a jejich rodiny z celé ČR.

www.ebcentrum.cz

www.ebcentrum.cz

DEBRA ČR úzce spolupracuje s klinickým EB Centrem ČR, kde působí mezioborový tým odborníků,
který společně poskytuje pacientům s EB z celé České republiky komplexní klinickou péči tak, jak to
vyžaduje toto vzácné genetcké onemocnění.
EB Centrum ČR je členem mezinárodní sítě EB center a klinických expertů EB-CLINET (www.ebclinet.org).

DEBRA ČR úzce spolupracuje s klinickým EB Centrem ČR, kde působí mezioborový tým odborníků, který společně poskytuje pacientům s EB z celé České republiky komplexní klinickou péči tak, jak to vyžaduje toto vzácné genetické onemocnění.
EB Centrum ČR je členem mezinárodní sítě EB center a klinických expertů EB-CLINET
(www.eb-clinet.org).
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