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metabolík
„Šťastný je ten, kdo se při západu slunce
těší z vycházejících hvězd
W. Shakespeare

Dobrý den, naši milí čtenáři,
vítáme vás v letním čísle časopisu Metabolík. Už za sebou
máme několik krásných horkých dní a doufejme, že i hodně
podobných před sebou. Trendem posledních let je rychlý nástup léta, a nejinak je tomu i v roce letošním. Dlouhodobější předpovědi tvrdí, že červen bude spíše suchým měsícem
s množstvím nočních bouřek. Červenec by měl být teplotně
průměrný, a zejména první polovina se bude vyznačovat
vysokými teplotami. Srpen nás přivítá v první polovině deštivým počasím, které vyvrcholí bouřkovým obdobím s možnými záplavovými dešti. Toť malá předpověď našich odborníků. Ale jak všichni víme, příroda si stejně nakonec udělá, co
se jí zrovna zlíbí. Takže léto se rozjíždí a nastává pro většinu
z nás ten nejkrásnější čas v roce, období dovolených, sluníčka, koupání, odpoledního grilování, výletů a zábavy. Jako již
tradičně jsme si pro vás připravili několik letních tipů. Mezi
nejoblíbenější akce patří ty na českých hradech a zámcích,
a tudíž jako první nabízíme pozvánku na Princeznovský bál,
který se bude konat na zámku Konopiště, okres Benešov
(www.zamek-konopiste.cz), kde také proběhne koncert dívčí
skupiny 5ANGELS, rytířské souboje, turnaj na koních a další.
Bude probíhat 30. 7. od 10.00, vstup je zdarma. Jste-li obdivovateli skotských sukní, lochneské příšery a skotské kultury, vůbec, na zámku Sychrov nedaleko Liberce se můžete
účastnit XI. ročníku Skotských her (www.zamek-sychrov.cz,
www.skotskehry.cz), čeká na vás tento program: soutěže ve
skotských sportovních disciplínách, dudácká soutěž, hudební a taneční vystoupení, výuka tradičních skotských tanců,
historické ukázky, program pro děti. Skotské hry se konají ve
dnech 20.–21. 8. Na zámku Loučeň (www.zamekloucen.cz),
který jsme vám již několikrát představovali, zažijete ve dnech
6.–7. 8. Velké africkédobrodružství , kde na vás čeká spousta
drobných nástrah a nečekaných překážek na dobrodružné
výpravě do africké divočiny, v niž se na jeden den promění
loučeňský zámecký park.
A abyste toho dobrodružství neměli málo, tak na hradě Okoři vás čekají strašidla. Akce s názvem Strašidla na hradě Okoř (www.obecokor.cz), kde vás čeká vystoupení pohádkových bytostí, které žily na hradě,
v podhradí a u vody, v podání divadla Řešeto proběhne ve dnech 7. 8. a 4. 9. Přírodní zábavní dětský areál
Šťastná země v Karlovicích v Českém ráji (http://www.stastnazeme.cz/program) také nabízí spoustu letních akcí pro

děti, např. 13. 8. tradiční rajčatovou bitvu, zápasy v protlaku
a „rajčatové“ hry pro děti. To vše za účasti hasičské sprchy.
10. 9. proběhne České švestkobraní, Soutěž v pojídání švestkáčů, sumo v povidlech, povidlová klouzačka, a ochutnat
můžete chutné ovocné produkty. Doufáme, že se vám alespoň něco z naší letní nabídky zalíbilo.
Druhý letošní Metabolík přichází také se širokou nabídkou
zajímavých článků. Můžete se dočíst, jaké bylo setkání v Pracově a seznámit se s pozvánkou na podzimní setkání v hotelu Medlov. Zajímavý pro vás může být překlad odborného
článku z časopisu Clinical Nutrition, který pojednává o léčbě
PKU a informuje především o tom, jak se PKU léčí v jednotlivých evropských metabolických centrech. Pokud jde o články ze světa PKU přípravků, tak zde bychom chtěli upozornit
především na uvedení nového tekutého přípravku od Milupy – Milupa PKU 2 Fruta, který je oblíbený pro svou ovocnou
džusovou chuť a existuje v příchutích červené ovoce a tropické plody. Od 1. 4. byl také nově spuštěn Program PKU +,
díky kterému můžete získat zajímavé odměny v podobě nízkobílkovinných potravin. Více na www.pku-dieta.cz.
Přejeme vám krásně strávené chvíle nejen u našeho Metabolíku, ale i během letních aktivit, a pokud se s námi chcete podělit o své letní zážitky, budeme rádi za každý váš příspěvek.
Krásné léto!
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Dietní postupy při léčbě PKU
v jednotlivých evropských centrech
Výtah z článku od: Kirsten Ahringa, Amaya Be´ langer-Quintanab, Katharina Dokoupilc, Hulya Gokmen Ozeld, Anna Maria Lammardoe,
Anita MacDonaldf, Kristina Motzfeldtg, Maria Nowackah, Martine Roberti, Margreet van Rijnj
Proč tato práce vznikla
Dietní léčba spočívající v nízkobílkovinné dietě, tj. omezení
příjmu fenylalaninu klasickou potravou, je základním postupem v léčbě PKU. Nicméně, v současné době bohužel neexistují žádné evropské konsensy – jednotné pokyny, jak postupovat v této dietní léčbě.
Metodika
Součástí této studie bylo získat podrobné informace o běžných dietních postupech při léčbě PKU, které byly získány
z 10 Evropských center pro léčbu PKU. Zahrnuté byly tyto
země: Belgie, Dánsko, Německo, Itálie, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Španělsko, Turecko a Velká Británie).
Jednotlivá centra odpovídala pomocí strukturovaných dotazníků. Každé centrum bylo reprezentováno jedním odborníkem na výživu nebo lékařem (European Nutritionist Expert
Panel).
Výsledky
V každém centru, které bylo zahrnuté do studie, se provádí
novorozenecký screening na PKU během prvních 10 dnů života narozeného dítěte. U většiny center se dělá screening
na PKU v prvních pěti dnech života dítěte, Nizozemsko (4–7
dnů), UK (5 dní) a Španělsko (5–10 dní).
Těžší forma PKU je většinou definována jako klasická fenylketonurie PKU a mírnější forma jako hyperfenylalaninémie
(HPA). HPA je běžnější než klasická PKU například ve Španělsku. U 40–45% pacientů ve Španělsku není zapotřebí intervenční léčby. Zvlášť vysoký výskyt klasické PKU má Turecko.
Vzdělávání, role a odpovědnosti nutričních terapeutů a odborníků na výživu se značně liší. V některých centrech je za řízení diety odpovědný nutriční terapeut, v jiných přímo lékař.
Sedm z deseti center (kromě center v Dánsku, Itálii a Velké
Británii) stanovuje každému pacientovi přesnou denní dávku
Phe.
Pokud je pacientovi méně než 1 rok, tak všechna centra
striktně nařizují přesně určené povolené množství Phe, vše
se přesně váží nebo odměřuje. Po 1 roce života centra doporučují, aby se potraviny přesně vážily, ale starší pacienti

a rodinní příslušníci uvádějí, že množství spíše odhadují od
oka.
V jednotlivých centrech byly zjištěny výrazné rozdíly v hodnocení koncentrace fenylalaninu v krvi, v dávkování aminokyselinových přípravků, v systému pro přidělování denní
dávky fenylalaninu, a v definici vhodných nízkobílkovinných
potravin.
Pojem tzv. „povolené potraviny” (tj. potraviny, které mají velmi nízký obsah Phe, že se nemusejí odvažovat) zahrnuje jak
běžně dostupné potraviny, tak potraviny za tím účelem vyráběné s označením nízkobílkovinné.
Definice „povolené potraviny“ je velmi široká a každé centrum
si ji vykládá dle svého uvážení. Ale vždy obsahuje potraviny
jako: oleje, octy, cukry, med, marmeládu, koření, jablečnou
šťávu, nebo některé druhy cukrovinek a sladkostí. Klasifikace povoleného ovoce a zeleniny se mezi jednotlivými centry
značně liší. Bez omezení se povoluje například ve Španělsku,
v dalších centrech se přesně počítá např. v Itálii nebo v Turecku. Všechna centra preferují přípravky s přidanými vitaminy
a minerály.
Používají se tradiční práškové PKU přípravky, přičemž 60 %
center používá tzv. „ready-to-drink“ přípravky – dávkované
přípravky (Dánsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko
a Velká Británie). Pouze tři centra (Dánsko, Itálie a Norsko) předepisují neutrální aminokyseliny s dlouhým řetězcem starším
pacientům.
Tyrosin jako zvláštní přídavek v těhotenství používají ve třech
centrech (Belgie, Dánsko a Nizozemsko). Všechna centra monitorují koncentrace tyrosinu v těhotenství.
Většina center (všechna s výjimkou těch ve Španělsku a Turecku) doporučuje u nově diagnostikovaných dětí s PKU kojení (v kombinaci s PKU přípravkem bez Phe).
Závěr
Mezi jednotlivými centry v celé Evropě a jejich přístupu k léčbě PKU existují významné rozdíly. Výzkumníci došli k závěru,
že v budoucnu je nutné, aby se napříč celou Evropou sdílely
informace a poznatky, které by vedly k vytvoření jednotných
evropských doporučení pro léčbu PKU.

Tab: Doporučené dávky bílkovin (bílkovinného ekvivalentu) v bílkovinných náhradách – aminokyselinových směsích (g/kg na den)
Belgie

Německo

Dánsko

Španělsko

Věk: 0–1 rok

≤2

2.0–2,3

2–3

3

1–3 roky

1.2

1,7

2

2,5

4–10 let

1.2

1,4–1,6

2

2

>10 let

1.0

0,8–1,1

10–14 let: 1,5

1,5

>14 let: 1

Závisí na
toleranci
fenylalaninu

Norsko

Nizozemsko

Polsko

Turecko

Velká Británie

2,5

2,5–2,0

2,4

2

3*

2,5–2,0

2,0–1,8

1,6

1,5

3*

2,0–1,5

1,5

1,6

1,5

3*

1,5–1,0

1,2–1,0

1,2

1,2

2*
1–1,5*

Celková bílkovina včetně výměnné.
Center for PKU, Kennedy Institute, Glostrup, Denmark; bUnidad Enfermendades Metabolicas Servicio de Pediatria Hospital Ramon y Cajal, Madrid, Spain; cDepartment of Metabolism and Nutrition,
Dr von Hauner Children’s Hospital, University of Munich, Munich, Germany; dDepartment of Nutrition and Dietetics, Hacettepe University, Ankara, Turkey; eDepartment of Pediatrics, San Paolo
Hospital University of Milan, Milan, Italy; fThe Children’s Hospital, Inherited Metabolic Disorders, Steelhouse Lane, Birmingham, West Midlands B4 6NH, UK; gDepartment of Pediatric Research and
Division of Pediatrics, Rikshospitalet University Hospital, Oslo, Norway; hDepartment of Pediatrics, National Research Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland; iNutrition and Metabolism Unit,
Hôspital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Brussels, Belgium; jSection of Metabolic Diseases, Beatrix Children’s Hospital, University Medical Center Groningen, Groningen, the Netherlands
*

a

2

Itálie

Dop¯ejte svým dÏtem,
co pot¯ebujÌ
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PKU Anamix Junior LQ,
první tekutý PKU přípravek
s omega-3 pro děti
od 3 do 10 let

Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely. 06/2011

obsahuje omega-3 mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro správný vývoj mozku a očí
zahrnuje vyšší množství železa, mědi, zinku, selenu a vitaminů A a B12,
jejichž hladina může být u dětí s PKU nízká, stejně tak obsahuje více
vápníku, který pomáhá při zdravém vývoji kostí a zubů
PKU Anamix Junior LQ je již hotový nápoj, který není nutné míchat,
vážit ani odměřovat
je připravený v malé 125 ml lahvi se snadno uzavíratelným
víčkem, perfektní do dětské ruky
je k dostání ve dvou příchutích – pomeranč a lesní ovoce

Nutriční informace:
ve 125 ml výrobku
497 kJ
118 kcal
Bílkoviny (ekvivalent)
10 g
Sacharidy
8,8 g
z toho cukry
6,6 g
Tuky
4,8 g
z toho nasycené mastné kyseliny
17,5 %
z toho mononenasycené mastné kyseliny
69,6 %
z toho polynenasycené mastné kyseliny
12,9 %
% LCT
100
% MCT
0
Poměr ω6 : ω 3 mastných kyselin
4,2:1
% energie z linolové kyseliny
3,4
% energie z a linolenové kyseliny
0,36
Vláknina
0,31 g
Energie

SHS, Nutricia a.s.
Jana Šímová Eberlová
Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4
Tel: 602 691 241, e-mail: jana.eberlova@nutricia.com
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Zpravodaj NS PKU

Analýzy potravin v roce 2011
Vážení členové Národního sdružení PKU a jiných DMP,
na základě podnětů a tipů z členské základny bylo vybráno 15
výrobků, u kterých bude provedena jejich analýza na obsah
vybraných aminokyselin (fenylalanin, metionin a tyrosin).
Termín ukončení analýz a předání jejích výsledků se předpokládá do října 2011. Zpracování výsledků předpokládáme na
podzim 2011, přičemž jejich další distribuce bude prováděna
pro členy NS PKU mailovou a poštovní korespondencí.

Osobám, které nejsou členy NS PKU a chtějí tyto analýzy získat, doporučujeme, aby se staly členy NS PKU, protože nečlenům NS PKU výsledky těchto analýz nebudou poskytovány.
Podrobnosti k tomu, jak se stát členem NS PKU, a výše ročního členského příspěvku jsou uvedeny na webových stránkách NS PKU (www.nspku.cz).
Ing. Radek Puda
předseda NS PKU a jiných DMP

Přehled výrobků, které byly 22. 6. 2011 předány na analýzy, včetně jejich dostupnosti, je uveden v přiložené tabulce:
Název výrobku

Velikost

Bílkoviny /100 g

Dostupnost

Čočkový eintopf

400 g

2,6 g

DM drogerie

Čokoláda – Dunkle Tafel Fair and Bio SPAR

100 g

1,6 g

Interspar

Jogurt Dobrý táta smetanový jahodový

140 g

2,4 g

téměř všude

Jogurt Fantasia – Jahoda

122 g

2,2 g

téměř všude

Jogurt Kunín smetanový – borůvkový

150 g

2,4 g

téměř všude

Kaše bramborová – sypká směs LAGRIS

130 g

1,6 g

Kaufland

Knedlík bramborový Albert Quality uvařený

400 g

5,1 g

Albert

Lahůdka – zakysaná smetana – čokoláda a oříšky

130 g

2,7 g

téměř všude

Sádlo pomazánkové s cibulí – ALNATURA

225 g

5,6 g

DM drogerie

Nanuk Fit Line – Svěží ovoce PRIMA – černý rybíz

66 g

0,85 g

téměř všude

Perníky s cukrovou polevou KATY

200 g

6,7 g

Kaufland

10 x 28 g

5,3 g (1,5 g na kus)

téměř všude

Taštička McDonald – jablečná

80 g

2 g na porci

McDonald

Racio medvídci rýžoví – příchuť čokoláda – 11 ks

35 g

6,1 g (0,2 g na kus)

Kaufland, Penny

Tyčinka Olexe – čokoládová – 2 ks

16 g

3,95 g (0,8 g/tyčinku)

Harantová

Snack – Balconi Trancetto (kakaový)

Výsledky dotačních projektů NS PKU
a jiných DMP pro rok 2010
Tak jako v předchozích letech se i v roce 2010 výbor Národního sdružení PKU a jiných DMP rozhodl požádat o dotace ze
státního rozpočtu pro financování činností a aktivit NS PKU
a jiných DMP v roce 2011. Jako vhodné dotační programy
byly vybrány dotační program „Podpora veřejně účelných
aktivit občanských sdružení zdravotně postižených (Program

Podpora VÚA)“, jehož poskytovatelem je Vládní výbor pro
zdravotně postižené občany, a dotační program „Program
grantové podpory (Program PGP)“, jehož poskytovatelem je
Ministerstvo zdravotnictví.
Požadované a přiznané částky dotací podle jednotlivých projektů jsou podrobně uvedeny v následujících tabulkách.

Program PGP:
Název projektu
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Celkový rozpočet

Požadovaná dotace

Přiznaná dotace

Ozdravný prázdninový pobyt pro děti s PKU dietou

96 000 Kč

36 000 Kč

0 Kč

Edukačně-poznávací setkání rodičů a dětí s PKU a jinými DMP

200 000 Kč

31 500 Kč

0 Kč

Celkem:

296 000 Kč

47 500 Kč

0 Kč

Zpravodaj NS PKU

Program Podpora VÚA:
Název projektu

Celkový rozpočet

Požadovaná dotace

Přiznaná dotace

Členství v ES PKU

11 000 Kč

7700 Kč

7000 Kč

Účast na konferenci ES PKU

12 000 Kč

8400 Kč

8000 Kč

Analýzy aminokyselin v potravinách

30 000 Kč

21 000 Kč

0 Kč

Zajištění provozu webových stránek NS PKU

17 000 Kč

11 900 Kč

10 000 Kč

Informačně-edukační činnost pro pacienty s PKU a jinými DMP

160 000 Kč

112 000 Kč

0 Kč

Organizačně-správní náklady NS PKU

43 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

273 000 Kč

191 000 Kč

55 000 Kč

Celkem:

Celkové výsledky obou dotačních programů najdete na webových stránkách jejich poskytovatelů (www.vlada.cz pro Program VÚA
a www.mzcr.cz pro Program PGP).
Děkujeme Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany za poskytnutí těchto dotací, které použijeme pro zvýšení kvality práce našeho Sdružení.
Ing. Radek Puda, předseda Národního sdružení PKU a jiných DMP

26. dny dědičných metabolických
poruch, Mikulov, 11. 5.–13. 5. 2011
Rád bych se se všemi našimi čtenáři podělil o své zážitky
z 26. dnů dědičných metabolických poruch, které se konaly
ve dnech 11.–15. května 2011 a kterých jsem se na základě
pozvánky jejich organizátorů zúčastnil jako zástupce Národního sdružení PKU a jiných DMP. Tato konference, organizovaná zástupci všech metabolických center v České republice
a na Slovensku a firmou Nutricia, a.s., se konala v překrásném
moravském městě Mikulov a zúčastnilo se jí asi 120 lidí z řad
odborníků, především lékařů a vědců, kteří se zabývají problematikou dědičných metabolických poruch.
Program konference byl rozdělen do tří dnů. První den byl
věnován příjezdu účastníků konference a jejich ubytování,
po kterém odpoledne následoval PKU workshop, věnovaný
zejména novinkám a novým trendům v léčbě fenylketonurie
a hyperfenylalaninémie. Především se zde řešila problematika léčby sapropterinem (kofaktorem BH4), zejména to, kdy
a u jakých genetických mutací a typů PKU a HPA tuto léčbu
aplikovat, jakým způsobem provádět testy před nasazením
této léčby, jakým způsobem vyhodnocovat responzivitu (citlivost) pacientů na tuto léčbu a etické a psychologické aspekty u této léčby (rozvolnění diety před testem na responzivitu
a během něj – klady a zápory, návrat k dietě po ukončení
testu, léčby nebo při nespolupráci pacienta apod.). Byla zde
zmíněna též otázka finanční náročnosti této léčby ve vztahu
k veřejnému zdravotnímu pojištění a to, že v ČR zatím nejsou
schváleny podmínky pro úhradu této léčby z veřejného zdravotního pojištění.
Dále zde byly řešeny zkušenosti ze Slovenska, kde už tato léčba má stanovenu úhradu z veřejného zdravotního pojištění,
ale za velmi přísných podmínek, z nichž vyjímám zejména to,
že pacient musí mít velmi vysoké vstupní hodnoty Phe v krvi
(což většina dětských pacientů v ČR ani zdaleka nemá), pacient vybraný pro léčbu musí být dopředu pojišťovnou schválen a odsouhlasen, léčba je pojišťovnou dopředu schvalová-

na, ale jen max. na čtvrtletí, a pacient a jeho rodina musí po
celou dobu s lékaři spolupracovat a být s nimi v kontaktu. Takže mohu konstatovat , že v SR není tato léčba předepisována
všem pacientům, kteří by pro ni mohli být geneticky vhodní,
a že tímto způsobem jsou léčeny velmi malé počty pacientů.
Vlastní konference byla zahájena po skončení PKU workshopu uvítacím společenským večerem. Hlavními odbornými
tématy této konference byly v tomto roce molekulárně-genetické přístupy ke studiu dědičných poruch metabolismu
a dědičné poruchy metabolismu lipoproteinů a cholesterolu.
V průběhu celé konference zaznělo celkem čtrnáct přednášek, pět ústních prezentací posterů a dvaapadesát diskusí
u posterů. Z těchto přednášek a prezentací osobně mě nejvíce zaujaly přednáška MUDr. Ürgeho z Dětské kliniky Bratislava o vlivu dávkovaných forem dietních preparátů na efektivnost léčby a zvýšení kvality života pacientů s PKU, prezentace
MUDr. Pazdírkové z FNKV Praha, věnovaná výsledkům testů
pacientů FNKV na léčbu fenylketonurie a hyperfenylalaninémie pomocí kofaktoru BH 4, prezentace doc. MUDr. Procházkové z FN Brno věnovaná představení brožury „Rady pro
pacientky s PKU a blízké okolí“ a přednáška MUDr. Putzové
z kliniky Gennet o možnostech genetických vyšetření u asistované reprodukce.
Na závěr konference bylo dohodnuto, že 27. dny dědičných
metabolických poruch se budou konat v roce 2012 na Slovensku a budou organizovány ve spolupráci s FNsP Košice.
Podle mého názoru se 26. dny dědičných metabolických poruch vydařily a měly velmi vysokou odbornou úroveň. Chtěl
bych poděkovat hlavním organizátorům a sponzorům, firmě
Nutricia, a.s., že mi umožnila se této akce zúčastnit. Pevně
doufám, že i v roce 2012 bude umožněno někomu z řad Národního sdružení PKU a jiných DMP se této akce zúčastnit.
Ing. Radek Puda
předseda NS PKU a jiných DMP
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První česko–slovenské setkání lidí s PKU
Je tomu již pár týdnů, co v krásné přírodě uprostřed lesů
v aktivitypark hotelu Všemina nedaleko Zlína, proběhlo historicky
největší setkání dětí a dospělých s PKU. Tohoto setkání se zúčastnili
lidé jak z České, tak ze Slovenské republiky, celkem přijelo
240 účastníků, z nichž celých 105 byli dospělí a děti s PKU.
Na setkání bylo nejen spousta poučení, ale také spousta zábavy. Děti si mohly zasoutěžit ve sportovních disciplínách zakončených velkou tombolou, zájemci o vaření mohli navštívit
kurz a upéct si výborný nízkobílkovinný chléb, milovníci origami se mohli naučit nové kousky a všichni se mohli vyfotit
v zábavném fotokoutku. Večer byla vždycky společná taneční
zábava v podobě diskotéky a sobotní večer vygradoval koncertem.

Milupa PKU 2 Fruta je zcela nový tekutý PKU přípravek od
Milupy. Milupa v něm má svou premiéru a jako již tradičně
nabízí přípravek bez umělých aromat a barviv. Jeden vak
má objem 100 ml a obsahuje 14 g bílkovin* (* bílkovinný
ekvivalent, neobsahuje Phe). Fruta svou chutí připomíná
ovocný džus, má v sobě 30 % ovocné šťávy a existuje ve
dvou příchutích červené ovoce a exotické plody. Může se
velmi snadno kombinovat s dalšími PKU přípravky a 1 vak
odpovídá 20 g Milupa PKU 2 secunda nebo Milupa PKU 3
advanta nebo 1 sáčku Milupa PKU 2 shake.
V současné době jsou v metabolických ambulancích k dispozici startovací balíčky, které si můžete po domluvě se svým
lékařem vyzvednout.

Pokud jde o novinky z Nutricie – hlavního sponzora a organizátora celé akce, tak mezi ty nejžhavější patří samozřejmě
nové PKU přípravky. Máme velkou radost, že vám můžeme
stále nabízet něco nového a věříme, že si nové tekuté PKU
přípravky Lophlex LQ s příchutí tropické ovoce a Milupa
PKU 2 Fruta oblíbíte.
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Lophlex LQ tropické ovoce je další z tekutých PKU přípravků řady Lophlex. V současné době existuje v příchutích pomeranč, lesní plody a citrus. Každý jednotlivý vak
o objemu 125 m obsahuje 20 g bílkovin* (* bílkovinný
ekvivalent, neobsahuje Phe) a má nejméně kalorií = 115
kcal. Lophlexy jsou oblíbené hlavně díky praktickému
balení.

Spousta
ovoce na
každý den

Obsahuje
30 %
ovocné
šťávy

PKU news

KU – Všemina 2011

Balení, které si vyzvednete v lékárně, obsahuje 60 těchto sáčků,
a je k dispozici v jednotlivých metabolických centrech samozřejmě bez doplatku. Pokud byste chtěli tento PKU přípravek vyzkoušet, informujte se prosím u svého lékaře v metabolické ambulanci.
V případě, že vám ho lékař doporučí, můžete si vyzvednout startovací balíček v podobě pěkného batůžku. Uvnitř najdete nejen
vzorečky na vyzkoušení, ale také krásnou, zcela novou kuchařku
Vaříme s add-ins, která vznikla v letošním roce a která je plná zajímavých a chutných receptů a návodů, jak tento nový PKU přípravek používat.
Vzhledem k tomu, že si myslíme, že dobrých PKU kuchařek není
nikdy dost a že sbírání a sdílení receptů vás velmi zajímá, rozhodli
jsme se, že budeme v této aktivitě pokračovat i v roce 2011.
Jak na to? Je to velmi jednoduché – v každém balení přípravku
add-ins (60x18,2 g) naleznete, do vyprodání zásob, dárek a uvnitř
krabice ještě dotazník. Pokud nám během roku zašlete alespoň
jeden zajímavý recept a vyplněný dotazník, obdržíte od nás poš-

www.pku-dieta.sk

Převratnou novinkou, která byla ve Všemině představena, je
jistě nejoriginálnější PKU přípravek, který se jmenuje add-ins.
Mezi dietáři vyvolal řadu zvídavých otázek a všichni měli možnost tento prášek ochutnat spolu s nízkobílkovinnými těstovinami. Svou koncepcí je velmi ojedinělý, a to zejména tím, že je
zcela bez chuti a používá se tak, že se přidává přímo do vámi
připraveného jídla. Stačí ho je přidat do vámi připraveného
pokrmu a sníst. Lze přidat jak k teplé, tak ke studené kuchyni. Hlavní je, aby teplota jídla nepřesáhla 60 °C, aby nedošlo
k poškození přípravku. Jeden sáček obsahuje 10 g bílkovin* (* bílkovinný ekvivalent, neobsahuje Phe) a má hmotnost
18,2 g. Obvyklá denní dávka jsou 2 sáčky, které odpovídají 25 g
základního klasického PKU přípravku (př. P-AM 2,3).

tou dárek (jedna adresa/osoba = jeden dárek). Vaše recepty pak
na konci roku opět uvaříme, nafotíme, dotiskneme a přidáme do
nové kuchařky.
Více informací o nových PKU přípravcích najdete na www.
pku-dieta.cz.
Další velkou novinkou bylo spuštění Programu PKU +, který někteří z vás znáte jakožto Program Lophlex, ze kterého vychází. Pro
vás, kteří ho ještě neznáte, jde o věrnostní program, díky němuž
můžete zdarma získat nízkobílkovinné potraviny a další zajímavé
odměny, například pomocníky do kuchyně. Program PKU + je určen všem od 3 let a zahrnuje všechny dávkované PKU přípravky,
tedy Lophlex a Anamix, a to veškeré příchutě jak práškových, tak
tekutých forem, nový add-ins a také všechny PKU přípravky od Milupy, tj. Shaky, Activu a Frutu. Pokud se chcete do Programu PKU
+ přihlásit, stačí jen vyplnit přihlašovací formulář na internetových
stránkách www.pku-dieta.cz nebo zavolat na telefonní číslo: +420
725 708 542. Program funguje jako klasický věrnostní program,
kdy odesíláte kódy umístěné na obalu PKU přípravků (hledejte
samolepku kytičky) na svůj virtuální účet, kde jsou přeměňovány za body, a ty si potom můžete vyměnit za zajímavé odměny.
Kódy můžete posílat zcela zdarma z internetových stránek www.
pku-dieta.cz, kde v sekci PKU klub najdete kolonku Program PKU
+ s veškerými potřebnými informacemi. Velkou výhodou tohoto
Programu je také to, že novinky z oblasti PKU + získáváte jako první, a to přímo do svého mobilního telefonu.

www.pku-dieta.cz

Pro naše mladší kamarády, děti od 3 do 10 let, konečně přicházíme s tekutým přípravkem PKU Anamix junior LQ. Tento
další z řady tekutých přípravků doplňuje svého práškového
kolegu a nabízí dětem první tekutý přípravek již obohacený
o nezbytné omega-3 mastné kyseliny. Omega-3 mastné kyseliny jsou nezbytné pro správný vývoj mozku a očí. V normální
stravě jsou obsažené především v rybách a vejcích. Vzhledem
k tomu, že děti s PKU jsou ochuzeny o dostatečný příjem
těchto nezbytných mastných kyselin z běžné stravy, je pro ně
výhoda tohoto přípravku zcela jasná. Existuje ve dvou příchutích pomeranč a lesní ovoce. Jsou již připravené v malé 125 ml
lahvičce se snadno uzavíratelným víčkem, které je speciálně
vyvinuté do malé dětské ruky. Jedna lahvička obsahuje 10 g
bílkovin* (* bílkovinný ekvivalent, neobsahuje Phe).

Asi největší novinkou, která byla na setkání ve Všemině prezentována, je to, že všechny tekuté dávkované PKU přípravky
tj. Lophlex LQ všechny příchutě a Milupa PKU 2 Fruta obě
příchutě jsou od 1. 5. 2011 v České republice hrazené také
pro všechny lidi starší 19 let.
Setkání ve Všemině bylo jedno z nejúspěšnějších setkání a velmi
děkujeme za všechny projevy uznání, které jsme od vás dostali
a které nás velmi potěšily. Pokud se v dalších letech rozhodnete,
že pojedete s námi, již teď se na vás ještě se spoustou spokojených
lidí s PKU těšíme.
Nutricia
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Zpravodaj NS PKU

Dny lékařské genetiky Brno
Dne 17. 5. 2011 proběhla v Mendelově muzeu v Brně v rámci cyklu „Genetika pro veřejnost“ přednáška o fenylketonurii.
Na této přednášce jsem měl možnost seznámit její účastníky
s naším sdružením a jeho aktivitami a přiblížit jim naše problémy a těžkosti, které přináší život s fenylketonurií. V druhé části přednášky seznámila doc. Procházková z FN Brno
její účastníky s tím, co je to vlastně PKU, jak se zjistí, jak se
v současné době léčí a jaké můžeme očekávat nové možnosti
její léčby. Této přednášky se zúčastnilo přibližně 40 lidí z řad

studentů a laické veřejnosti a podle následné diskuse jsem
nabyl dojmu, že pro naprostou většinu z nich byly informace
získané o PKU i o našem sdružení úplně nové a velmi překvapující. Jsem moc vděčný doc. Procházkové za to, že se podobná akce, která zviditelňuje problematiku PKU u široké laické
veřejnosti, konala, a že mi na ní bylo umožněno vystoupit
a představit naše sdružení.
Ing. Radek Puda,
předseda Národního sdružení PKU a jiných DMP

15. víkendové setkání rodičů
a dětí s PKU a jinými DMP
(RZ Pracov u Tábora, 22. 4. až 26. 4. 2011)
Od 22. 4. do 26. 4. 2011 se uskutečnilo v rekreačním zařízení Vězeňské služby ČR Pracov u Tábora 15. víkendové setkání rodičů
a dětí s PKU a jinými dědičnými metabolickými poruchami.
Tohoto setkání se i přesto, že se konalo o Velikonocích, zúčastnilo 98 lidí, z toho 29 dětí s PKU dietou.
Ubytování bylo zajištěno ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s možností přistýlky, s vlastním WC a koupelnou.
Stravování bylo pro všechny účastníky zajištěno formou plné
penze, přičemž pro účastníky bez diety zde byla poprvé možnost výběru z více druhů jídel, u kterých na rozdíl od předchozích
let došlo i k velmi podstatnému zvýšení porcí. A pro děti s PKU
dietou byl jako již každoročně připraven skvělý jídelníček, který
nám připravily a propočítaly dietní sestřičky paní Rýgrová a paní
Bihari, kterým za to, jak se o nás vzorně starají, patří velký dík.
V rámci odborného programu tohoto setkání nás v sobotu
23. 4. v rámci svých přednášek seznámily psycholožka z VFN
Praha Mgr. Hermánková s tím, jaký je život s PKU v pubertě
a s puberťákem, MUDr. Pazdírková z FNKV nás seznámila s novinkami v oblasti léčby PKU a paní Kothánková z FNKV nás
seznámila s tím, jak se má vlastně přesně odebírat suchá kapka a co se stane, když se tento odběr neprovede přesně. Po
tomto lékařském bloku následovala velmi pěkná přednáška
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pana Prágera, ve které nám představil veškeré možnosti, které nabízí jím vyvinutý program na tvorbu PKU jídelníčků a na
výpočet fenylalaninu ve snědené potravě.
Již pravidelné setkání výrobců a obchodníků s nízkobílkovinnými potravinami s možností nákupu bylo tentokrát rozděleno do dvou dnů, kdy v sobotu 23. 4. 2011 nás seznámil
pan Nawrat s novinkami v sortimentu a s novými možnostmi
nákupu nízkobílkovinných výrobků firmy Bezgluten a v neděli 24. 4. nám představila paní Harantová z Prahy novinky ve
svém sortimentu.
V neděli dopoledne jsem seznámil účastníky s aktuálními novinkami z činnosti NS PKU a s aktuálním vývojem v oblasti legislativy, po kterých následovalo diskusní fórum s výměnou zkušeností, rad a názorů na život s PKU dietou a předání sponzorských balíčků od firem Nutricia a Balviten. A celý program byl zakončen
v neděli odpoledne kuchařskou show, při které jsme měli možnost zhlédnout přípravu některých PKU jídel ze strany kuchařeprofesionála a večer následoval již tradiční táborák s opékáním
zeleninového ražniči a PKU párků firmy SHS a Metzgerei Schott.
Po celou dobu setkání byl pro naše děti od tří let připraven
program pod vedením manželů Wagnerových z pražského
centra pohybu D-Fit JIDÁŠ, který se setkal ze strany rodičů
i dětí s velmi kladným ohlasem.
Za sebe mohu říci, že jsem z tohoto setkání odjížděl s pocitem, že se všem účastníkům toto setkání líbilo a již nyní se těší
na jeho další ročník.
Na závěr bych chtěl poděkovat firmě Nutricia (Milupa a SHS)
za vydatnou finanční a sponzorskou podporu tohoto setkání
a firmě Bezgluten za potravinový sponzoring tohoto setkání.
Moc za vše děkujeme!
Ing. Radek Puda
předseda Národního sdružení PKU a jiných DMP
Dovětek na závěr: Jediné, co mě na tomto setkání trochu
mrzí, je to, že se jako již poněkolikáté nenašel nikdo z účastníků, kdo by byl ochoten se o zážitky z tohoto setkání podělit
s ostatními v Metabolíku. Pokud se to v následujících letech
nezmění, tak je toto možná poslední článek o těchto setkáních, který vychází v Metabolíku.

Co nás pálí – aktuální otázky budoucnosti

Plánované změny u příspěvku na
péči a u rodičovského příspěvku
– aktuální vývoj
Vážení členové sdružení a ostatní pacienti s PKU a jinými DMP,
rád bych vás seznámil s aktuálním stavem změn, které jsou plánovány v oblasti příspěvku na péči a rodičovského příspěvku pro
děti dlouhodobě zdravotně postižené od 1. 1. 2012 a se změnami,
které nastaly od vydání poslední informace v Metabolíku.
Protože ze strany velkého množství pacientských organizací byly
ve vnějším připomínkovém řízení návrhy zákonů, které od 1. 1.
2012 tuto problematiku řeší (někdy nazýváno též jako sociální reforma I) velmi ostře napadeny a rozporovány, na podporu těchto
požadavků byla Národní radou osob se zdravotním postižením
(NRZP) jako zastřešující organizací svolána na 22. 3. 2011 před budovu MPSV v Praze demonstrace zdravotně postižených, které se
zúčastnily cca 3000 lidí.
Jedním z výstupů této demonstrace byla Petice za stažení těchto
zákonů z legislativního procesu, kterou jsem vám zaslal e-mailem
a na kterou byla z vašich řad velmi kladná odezva, protože pod
tuto petici se podařilo za naše sdružení zajistit 942 podpisů, což
považuji za skvělý výsledek. Všem z vás, kteří jste tuto petici podepsali nebo pomohli pod ni sehnat podpisy, moc děkuji.
Celkem se pod tuto petici podepsalo 27 898 občanů a pod podobnou petici, organizovanou Asociací neslyšících a nedoslýchavých ASNEP, se podepsalo 26 104 občanů.
Tyto petice přinesly již dílčí úspěchy, protože 12. 5. 2011 došlo na
jednání mezi MPSV ČR a NRZP ke kompromisní dohodě v rámci
návrhů zákonů sociální reformy I. Na základě této dohody byly
návrhy těchto zákonů dost podstatným způsobem v mnoha směrech MPSV přepracovány s tím, že některé z požadavků z těchto
petic byly do návrhů těchto zákonů zahrnuty a v této podobě byly
návrhy těchto zákonů předány do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Z našeho pohledu jsou nejpodstatnější tyto změny:
a) Započítávání příspěvku na péči do příjmů z hlediska státní
sociální podpory a hmotné nouze. Na rozdíl od původních
návrhů nebude příspěvek na péči započítáván v žádném
případě jako příjem osob společně posuzovaných v případě
posuzování nároků na dávky státní sociální podpory či hmotné nouze, čili ze strany MPSV zde byl zcela akceptován tento
návrh NRZP.
b) Posuzování míry závislosti. V této oblasti se po velmi složité

debatě došlo k následujícímu kompromisu. Pro nárok na
příspěvek na péči bude zachován nový způsob posuzování
míry závislosti, který bude vycházet z nového prováděcího
předpisu (posuzovací vyhlášky), což je velký posun oproti původnímu návrhu MPSV, který vůbec nepředpokládal existenci
jakéhokoli prováděcího předpisu. Současně MPSV přistoupilo
k dohodě, že prováděcí předpis bude MPSV ČR připravovat za
součinnosti a spolupráce s odborníky z NRZP ČR a tento prováděcí předpis nebude vydán bez souhlasu NRZP ČR.
c) Problematika zániku rodičovského příspěvku pro zdravotně
postižené děti a jeho transformace do příspěvku na péči. Tato
problematika nebyla na tomto jednání diskutována ani řešena, čili zde nadále zůstává stav, že od 1. 1. 2012 rodičovský
příspěvek pro zdravotně postižené děti zaniká a bude transformován do příspěvku na péči ve stupni I se všemi z toho
plynoucími důsledky.
Navržený stav posuzování ale stále nerozptyluje naše obavy
z toho, že každé dítě s PKU nebo jinou DMP bude moci na příspěvek na péči dosáhnout a je to stav, který se nám v žádném případě
nejeví jako optimální a pokusíme se ho v rámci projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně, resp. následně v Senátu, nějakým
způsobem zvrátit. Totéž platí i pro transformaci rodičovského příspěvku pro zdravotně postižené děti do příspěvku na péči.
V rámci tohoto legislativního procesu se pokusíme i o to, zakomponovat do nově vznikajícího zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nějakou formu příspěvku pro děti
(příp. i dospělé s PKU) a jinými DMP, která by jim alespoň částečným způsobem kompenzovala zvýšené finanční náklady na nízkobílkovinnou dietu a na nemožnost rodičů těchto dětí plnohodnotně se zapojit do pracovního procesu z důvodu přípravy této
diety pro své děti.
Aktuální znění a stav projednávání těchto zákonů a návrhy jejich
změn naleznete na webových stránkách Poslanecké sněmovny
(www.psp.cz) jako Sněmovní tisky 372 a 374.
Uvidíme, co se nám z těchto našich cílů a představ podaří prosadit,
ale buďte připraveni i na variantu medializace tohoto problému.
O dalším vývoji vás budeme v případě potřeby vaší spolupráce
informovat e-mailovou komunikací.
Ing. Radek Puda

Konference ES PKU Varšava 2011
Vážení pacienti s PKU,
rádi bychom vás informovali, že pravidelná konference Evropské společnosti pro PKU a jiné metabolické poruchy (ES
PKU) se bude konat od 13. 10. do 16. 10. 2011 v Polsku v hotelu Warszawianka u Varšavy, který bude zcela rezervován pro
ES PKU.
První den konference 14. 10. má být k dispozici program pro
pacienty a jejich rodiny z celé Evropy nebo vědecký program
pro odborníky nebo program pro delegáty z členských sdružení.

Dne 15.10. se všechny skupiny spojí a setkají se na společném
zasedání, přičemž toto společné zasedání je plánováno jako
platforma pro komunikaci mezi všemi účastníky.
V odpoledních hodinách v sobotu má být společenský program, kdy si můžete vybrat, zda navštívit královský palác ve
Varšavě nebo, koncert v lázních Royal Park.
Jednacím jazykem konference je angličtina s překladem do
polštiny. Další podrobnosti včetně konkrétního programu naleznete na www.espku.org.
Účastnický poplatek (allinclusiv cena) činí 650 eur na osobu,
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Zpravodaj NS PKU

pro děti mladší 16 let je cena 580 eur. Cena je za ubytování na dvou lůžkovém pokoji s dalším účastníkem. Přejete-li
si jednolůžkový pokoj, ten je za příplatek 25 eur za noc bez
možnosti slevy.
Pro rezervace před 13. 8. 2011 je poskytnuta sleva 50 % (325 eur,
dítě 290 eur), pro rezervace před 13. 9. 2011 je poskytnuta

sleva 25 % slevu (488 eur, dítě 435 eur). Konference se plánuje zúčastnit předseda sdružení Ing. Puda a místopředsedkyně
Ing. Lhotáková. Máte-li někdo další zájem se zúčastnit, tak neváhejte a přihlašujte se na www.espku.org, ať je nás tam více.
Pokud nám o tom dáte vědět, tak to přivítáme.
Výbor NS PKU a jiných DMP

Výroční členská schůze NS PKU
a jiných DMP
Vážení členové, rok se sešel s rokem a opět nás čeká výroční členská schůze našeho sdružení. Letos jsme se rozhodli zavést ve
sdružení novou tradici, a to, že spojíme členskou schůzi s víkendovým setkáním všech členů našeho sdružení, kterého se mohou
zúčastnit všichni členové našeho sdružení bez ohledu na věk
(tedy kojenci, děti, adolescenti i dospělí). Místo a termín setkání
jsme vybírali velmi dlouho, přičemž jsme se shodli, že toto setkání
by se mělo konat uprostřed republiky, mělo by být dostupné veřejnou dopravou a termín by měl být mimo hlavní prázdniny, ale
současně v době, kdy ještě mohou být děti venku bez nebezpečí
prochladnutí.
Nakonec jsme se rozhodli, že toto setkání bude v termínu 30. 9.–
2.10. 2011 v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě (bližší info
o hotelu najdete na www.hotelmedlov.cz).
Předběžný program této akce je plánován takto:
Pátek 30. 9. 2011 – Příjezd a ubytování účastníků v odpoledních
hodinách, večeře cca v 18.00 hodin,
– večer – úvodní seznamovací schůzka
Sobota 1. 10. 2011 – dopoledne – prezentace lékařů a dietních
sester – předběžná témata přednášek (Nové možnosti léčby PKU
– doc. Procházková, FN Brno, a Co se děje se suchou kapkou po jejím odběru – Ing. Pešková – ÚDMP Praha), další témata jsou zatím
v jednání a budou určena později
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Sobota 1. 10. 2011 – odpoledne – poděkování finančním sponzorům našeho sdružení s možností jejich prezentace, poděkování
potravinovým sponzorům našeho sdružení s možností prodeje
jejich výrobků, poděkování ostatním dárcům
Sobota 1. 10. 2011 – večer – volná zábava, výměna zkušeností, výměna receptů, podle počasí nelze vyloučit posezení u táboráku.
Neděle 2. 10. 2011 – dopoledne – Výroční členská schůze NS PKU
(zhodnocení aktivit v roce 2011, plánované akce pro zbytek roku
2011 a pro rok 2012, plán práce a priority sdružení pro rok 2012,
očekávané změny v legislativě, v rámci diskuse výměna zkušeností, připomínky a náměty k činnosti NS PKU, apod.)
– předběžně od 12.00 oběd – následně odjezd domů
Pro děti s PKU i bez PKU bude připraven program, který je doposud v jednání.
Předběžná cena za celý pobyt:
– pacient s PKU nebo jinou DMP bez ohledu na věk a dítě
do 3 let
zdarma
– dítě od 3 do 12 let na běžném lůžku s plnou penzí
820 Kč/pobyt
– dítě od 3 do 12 let na přidaném lůžku v pokoji
720 Kč/pobyt
– dítě nad 12 let a dospělá osoba na běžném lůžku
1260 Kč/pobyt
– dítě nad 12 let a dospělá osoba na přidaném lůžku
1180 Kč/pobyt
Uvedené ceny zahrnují ubytování a plnou penzi včetně PKU
diety.
Pozvánku a přihlášku na tuto akci naleznete na našich webových
stránkách www.nspku.cz a v aktualizované podobě vám bude zaslána e-mailem. Těm z vás, kteří e-mail nepoužívají nebo u kterých
máme nefunkční e-mailové adresy, bude ve velmi krátké době zaslána poštou. V případě vašeho zájmu zašlete prosím vyplněnou
přihlášku e-mailem na radek.puda@dvorak-sw.com nebo poštou
na adresu Radek Puda, Fischerova 687/30, 779 00 Olomouc, a to
do 15. 8. 2011.
Všechny vás srdečně zveme a těšíme se s vámi na viděnou.
Výbor NS PKU a jiných DMP

Recepty

Zmrzlina
Suroviny:
18 ks křepelčích vajíček
16 dkg cukru krystal
3 a ½ kelímku 40% šlehačky „červené“ (1 kelímek = cca 215 g)
20 g kakaa
Postup: Šlehačku ušleháme do husta. Poté ušleháme vejce s cukrem nad parou (nad hrncem s vodou) do pěny.
Žloutek se nesmí uvařit, takže je důležité mísu neponořit
do hrnce s horkou vodou, ale šlehat spíš nad hrncem. Když
směs zhoustne, odstavíme např. do dřezu se studenou vodou a mícháme/šleháme až do vychladnutí. K vychladlé

vaječné hmotě zlehka přidáváme ušlehanou šlehačku. Formu (nejlépe „srnčí hřbet“) vymažeme olejem nebo vyložíme
potravinovou fólií a stejnoměrně vyplníme. Chceme-li mít
zmrzlinu dvoubarevnou, smícháme část s kakaem a nalijeme
doprostřed (kakao je těžší, takže samo klesne na dno formy).
Necháme zamrazit alespoň na půl dne.
Poznámka: Výše uvedené množství stačí na zaplnění jedné 40 cm dlouhé formy „srnčí hřbet“ (nebo dvou menších).
Množství porcí je cca 20–30. Zmrzlinu je ale možné vyrobit
i s poloviční dávky surovin, tedy v menším množství. Nikdy
jsem nezkoušela nahradit šlehačku šlehačkou HOLE (netvrdím ale, že to nejde) .
Mgr. Darina Leuchterová

Cuketa na grilu
Suroviny:
200 g mladá cuketa (1ks)
30 g cibule
25 g žampionů
25 g papriky
10 g oleje
kořenicí směs grilovaná zelenina
Postup: Cuketu omyjeme, podélně rozkrojíme (neoloupanou), obě půlky potřeme olejem, posypeme grilovanou
zeleninou, poklademe půlkolečky cibule, přidáme proužky
papriky a plátky žampionů. Každou půlku zvlášť položíme
na alobal, který také lehce potřeme olejem, zabalíme a necháme asi hodinku uležet. Poté dáme na gril. Necháme dělat asi půl až tři čtvrtě hodiny (dle velikosti cukety).
Hodnoty na jednu porci: 163,50 Phe, 4,66 bílkovin, 163,50 Phe,
85,65 Met, 153,60 kcal.
Další tipy:
– cuketu lze naplnit směsí podušené cibule s paprikou
a rajčaty (rajčata přidáme ke konci dušení)
– cuketu lze posypat kolečky cibule, tymiánem, osolit, opepřit
– cuketu lze naplnit směsí na cibuli podušených hub
– další varianty dle fantazie 
Jana Rýgrová

11

Spousta
ovoce na
každý den

Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely. 06/2011

Obsahuje
30 %
ovocné
šťávy

	Malé praktické balení 100 ml = 14 g bílkovin
Vysoký obsah ovocné šťávy
	Dvě oblíbené příchutě: červené plody
a tropické ovoce
20 g
Milupa PKU 2-Secunda nebo
Milupa PKU 3-Advanta

1 sáček
Milupa
PKU 2-Shake

1 vak
Milupa
PKU 2 Fruta

	Snadné použití – stačí jen protřepat a vypít
Nejlépe chutná vychlazené
Milupa PKU 2 Fruta		
Energie

Milupa, Nutricia a.s.
Markéta Jiříková
Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4
Tel: 724 329 399
E-mail: marketa.jirikova@nutricia.com
www.pku-dieta.cz

Bílkoviny
– aminokyseliny
Sacharidy
– z toho cukry
Tuky

Obsah v 1 vaku
kJ
kcal
g
g
g
g
g

534
126
14,0
16,8
17,4
17,2
-

