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Úvod 

Zdraví je dar přírody, který není věčný. 

Starověká moudrost pravl, že stravou můleme ovlivnit to, jak se cfHme fyzicky, du
chovně i intelektuálně_ Ačkoliv byla strava pokládána za lék po mnoho staletf, v ofi
ciálnl medicfně se v poslednlch sto letech stala dominantnl farmakoterapie a operativ
ni zákroky, Názor, že výživa kromě toho, že pinl bl'icho a dodává kalorie, má ještě jiný 
a většl význam, byl stále vice opomljen, Naštěstf se v několika poslednfch desetiletfch 
objevily vědecké důkazy ukazujlcf, že potraviny a některé substance v nich obsažené 
majl léčebnou hodnotu, posilujl imunitnl systém a pomáhajl v prevenci i léčeni široké
ho spektra nemocf, 

Bohužel informovanost většiny našich obyvatel se za poslednlch několik letech mno
ho nezměnila, a proto mnozl snadno podléhajl reklamám na .úspěšné« drahé léky, mul
tivitaminové prfpravky a na dalšl zázračné preparáty, které většinou vůbec nepotl'ebujL 

Potrava versus tabletky 
Mnoho lidi se domnlvá, že pl'i konzumaci potravinových dopl�ků budou zdrávi bez 

ohledu na stravovacf návyky a životnl styl. Neuvědomuji si, že syntetické vitaminy a mi
nerálnl látky působl izolovaně, zatfmco vitaminy a minerálnl látky pl'irozeně obsažené 
v potravinách působl v celém komplexu látek, lépe se vstrebávajl a jsou organismem lé
pe využity, Toto komplexnl působeni nedokáže člověk napodobit. Dopl�ky z .chemic
ké kuchyně« majl své opodstatněni pll léčbě akutnlch onemocněni, pro zesláblý orga
nismus po nemoci, u kuráků apod" ale pokud jsme zdrávi a lékar nám nedoporučl 
vitaminovou kůru, měli bychom se nadměrnému prlsunu tablet vyhnout. Naše dennl 
potreba vitaminů a minerálnfch látek by měla být v zásadě kryta každodenně plljlmanou 
stravou, 

Ve vědeckých kruzlch se v poslednl době stále častěji diskutuje o tom, že vitamino
vé preparáty a minerálnf látky, jejichž nekontrolované užívánf bylo považováno za ne
škodné, může způsobovat zdravotnl problémy, napr, poškozeni nervů, žaludečnl potf
že, problémy s játry, ledvinami apod, Pokud se predávkujete umělými vitaminy, jejich 
nadbytek se stane jedovatým odpadem, k jehož vyloučeni z těla je zapotrebl velkého 
množstvf vaši drahocenné energie, Francouzi jsou alarmováni zprávou svého nejvyššl
ho zdravotnfho úradu, Jeho šéf Jacques Bernier varuje, .Jsou-li vitaminy užlvány delšl 
dobu pravidelně, stane se Mziko zcela zrejmým, V dnešnl době můžeme vidět toxické 
efekty pll stále menšfch dávkách,. 
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Tato kniha si klade nemalý cll. Ráda by vám byla praktickým a užitečným rádcem ne· 
jen v nemoci, ale i ve zdravl, neboť vychází z myšlenky, že chorobám je tl'eba nejdl'íve 
pl'edcházet, a teprve potom je léčit. Zdravotní stav každého z nás úzce souvisí se Zpll' 
sobem života, jaký vedeme. Snažila jsem se tuto problematiku podat pokud možno .lid· 
ským jazykem«, včetně praktických a jednoduchých rad, jak na to. Upozor�uji, že oz· 
jde o žádnou vědeckou práci, nýbrž o moji snahu pl'ibllžit všem, ktel'í o to projeví zájem, 
problematiku pfedcházení a léčení některých nejběžnějších chorob pl'irozenými a jed· 
noduchými metodami, pfedevším úpravou našeho jídelníčku. 

Jak, drazí čtenál'i, uvidíte, i ty nejobyčejnějšl potraviny mohou poskytnout efektivnf 
pomoc pl'i nejrůznějších onemocněnlch, neduzfch a potlžlch. Jejich hlavnf výhodou je, 
že obsahuji biogenní, pl'írodnl, a tedy pl'irozené, našemu organismu bllzké a dobl'e pl'i. 
jlmané ochranné a podpůrné látky bez vedlejšfch škodlivých účinků. 

Upozorňuji, že kniha nenl určena k tomu, abyste si sami stanovili lékafskou diagnózu. 
Uváděné návody a rady pfedstavujl pouze nejzákladnějšl doporučeni a v žádném pl'lpa· 
dě nemohou nahradit odborné pokyny vašeho lékal'e pl'i léčbě konkrétnlho onemocněnI. 
Navlc každý organismus je individuální, a tudlž také vyžaduje individuálnl pfístup. 

Princip ndl hry je jednoduchý. V kapitole, která l'ešl váš zdravotnl problém, se dozvl· 
te konkrétně o potravinách s léčivým účinkem, které mohou ovlivnit vývoj vaší ne· 
moci, a také o vitaminech, minerálech a dalších látkách. Poté nalistujete poslední část 
knihy nesoucl název Bohatstvf v potravinách a zde se dozvíte, které potraviny jsou nej· 
bohatším zdrojem vitaminů, minerálů či dalšlch látek, jež jsou vám doporučeny ke zdo· 
lánl nemoci. 
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Pl'fjemnou zábavu pl'i čteni této knihy, 
úlevu od potlžl a hlavně hodně zdraví pl'eje 

Jarmila Mandžuková 

Vše pro zdraví 
Pro zdravé srdce 
Onemocněni srdce nahánl hrůzu většině lidi, neboť vše, co poškodl tento orgán, může 
náš život dl'fve nebo později vážně ohrozit. Proto jakékoliv opakovaně se vyskytujlcl boo 
lesti srdce vyžaduji okamžité lékal'ské vyšetfenl. 

Mnohé výzkumy potvrzujf, že způsob našf výživy je jednlm z rozhodujldch faktorů 
našeho zdravl a ovliv�uje zejména nemoci srdce. 

Co jist, když... ...chcete pl'edejlt ateroskleróze (kornatěnO 
Ateroskleróza postupuje pomalu a nepozorovaně. �Iká se, že je to nemoc -dobrého byd· 
la a sedavého způsobu života«. Jejl pl'lčinou je nevhodný život ni styl, špatná výživa a dě· 
dičné faktory. Docházl k ucpáni (snlženl průsvitu) cév, pl'edevšlm cholesterolem, které 
zamezí průtoku krve. Dojde·li v důsledku ucpání cév k omezeni zásobeni srdce krvi, 
vzniká infarkt myokardu. Mozková mrtvice bývá obvykle způsobena pl'erušením pl'fvodu 
krve do některých části mozku. 

Statistiky tvrdl, že v produktivním věku jsou infarktem ohroženi daleko vfce muži než 
ženy. Pl'edpokládá se, že ženské pohlavnl hormony majl na srdečnl svalovinu jistý ochran· 
ný vliv. 

e L�ivé účinky potravin 
Riziko srdečnlch onemocněni může významně snlžit pravidelná konzumace někte· 

rých potravin. Bylo prokázáno, že pl'i vyššl spotfebě celozrnných výrobků se snižuje 
riziko srdečnlch a oběhových onemocněnI. Způsobuje to vysoký obsah vlákniny a dal· 
šl rostlinné ochranné látky, které pozitivně snižuji hladinu tuků v krvi. 

�ervenou řepu bychom neměli podce�ovat, neboť již pfed 2000 lety jl byla pl'ípi' 
sována léčivá moc. Zvyšuje pevnost krevnlch kapilár a snižuje tlak krve. Pravidelná kon· 
zumace červené fepy chránl pfed aterosklerózou, mozkovými pl'fhodami, hypertenzi 
a dalšími chorobami cévnlho systému. 

Okurka je považována za lidový lék na srdečnl problémy. Je to báječná a osvěžujlcí 
zelenina a navlc pomáhá organismu zbavit se škodlivých látek, které se v něm hromadl. 

Dalšlmi potravinami s významným množstvlm účinných látek, které pl'edcházejl in· 
farktu, kornatěni cév a vysokému krevnlmu tlaku, jsou špenát, rajčata a papriky. Tyto, 
ale i další druhy zeleniny by měly být pravidelnou součásti našeho jldelnlčku. 

Pn prevenci onemocněni srdce je určitě na místě oprášit zvyky našich babiček a po· 
užívat co nejvfce cibuli a česnek. Slavný lékal' prvního stoletl Dioscorides napsal, že čes· 
n';k -čisti tepny a otvlrá ústa žilám«. Vědci nynl potvrzují, že česnek je opravdu pl'lnos· 
ny pro zdravé srdce a cévy. 
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Ve Stredozeml, kde je vysoká spotreba citrusových plodů, se choroby srdečnl a obě
hové vyskytuji daleko méně než u nás. Studie z toho vyvozuji, že kromě vysokého ob
sahu vitaminu C obsahuji citrusové plody ještě dalšl substance, které pozitivně působl 
na krevni oběh a srdečnl činnost. A proto, konzumujte více svěžlch citrusových plodů 
a čerstvě lisovaných šfáv. Je to určitě prospěšnějšl než uživánl vitaminových tablet. 

Broskve byly ve staré Čině považovány za ovoce dlouhého života. pri onemocnění 
srdce je doporučováno konzumovat pravidelně syrové plody, ale i kompoty a šfávy. 

Datle u nás ještě pfíliš nezdomácněly, ale jejich chuťové i výživové vlastnosti si za
sluhuji pozornost. Jsou mimo jiné doporučovány pro svůj preventivnl účinek proti kor
natěni tepen_ 

Polévková lžlce dýňových a slunečnicových semen denně pfi potlžlch se srdcem udě
lajl již za dva měslce obrovskou práci pl'i eliminaci škodlivin. Jsou také vhodnou prevenci 
proti srdečnlm chorobám. 

Pravidelná konzumace mandlí, Ifskových offflků a pistácii pomáhá zlepšovat činnost 
srdce a preventivně působl proti komatěnl tepen. Konzumaci ale nenl nutné pfehánět. ne
boť se jedná o energeticky vydatné zdroje potravin, stačí jedna polévková lžlce denně. 

Mimofádné pozornosti v boji proti srdečnlm nemocem se dostalo i typickému nápoji 
Asie - zelenému čaji, který je fyziologicky aktivnějšl než černý čaj. Tonizuje sval srdce, 
snižuje kfehkost stěn krevnlch kapilár a má celkově posilujícl účinky. Doporučuje se pit 
šálek čaje (1 čajová lžička na šálek vancl vody) 2-3krát denně. 

Teď vás zfejmě potěšlm, neboť je vědecky prokázáno, že jedna sklenka kvalitního ví
na (zejména červeného) snižuje riziko infarktu myokardu. Obdobný účinek má ale i šťá
va z vinných hroznů, zejména tmavých. Na svědomí to mají účinné rostlinné látky, kte
ré jsou kromě hroznů obsaženy i v jahodách, brusinkách, jablkách, brokolici a kapustě. 

Bezinková šťáva je osvědčeným lidovým domáclm prostfedkem proti kornatěni cév. 
Tato šťáva by měla být tepelně upravená. Léčebné účinky, ale i výbornou chuť má bez
inkový likér. 

• Z domácl lékárny - Bezinkový kávový likér 
2 I bezinek, 1 I vody, několik hfebíčků, kousek celé skonce, 
1 kg plskového cukru , 1 vanilkový cukr, 1-2 lžíce kávy, 400-500 ml rumu 

Oprané bezinky zalijeme vodou, pl'ídáme kofenl a varlme 10-15 minut. Pfecedlme, 
plody lehce vymačkáme pfes sltko, pl'ídáme cukr a ještě 3 minuty povafíme. Pak pfi
dáme odvar silné kávy a necháme pod pokličkou vychladnout. Nakonec doplnlme ru
mem, plnlme do lahvl a dobfe uzavfeme. Likér zlská na chuti pro ležením. Je vhodný i pfi 
nemocech z nachlazenI. 

m Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšfch látek 
Blahodárný účinek antioxidantů (viz str. 129) a pflrodnlch ochranných faktonů vám za

jisti konzumace dostatečného množstvl ovoce a zeleniny, zejména listové, brambor, ry
blzu, jahod, citrusového ovoce. Zapomlnat bychom neměli ani na šipkový čaj a šipkovou 
marmeládu, neboť plody šipkové růže jsou našim nejbohatším zdrojem vitaminu C. 
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Konzumace potravin se zvýšeným obsahem vitaminu C zajišťuje lepši ochranu pfed 
srdečnlmi chorobami ne� udržováni nlzké hladiny cholester

.olu nlzkotučnou di�tou. Ne
dostatek vitaminu C)e vyraznou pflčmou srdečnlch Infarktu a mrtviC, vyvolanych krev
nimi sraženinami. 

Nemocné srdce potfebuje takové množsM vitaminu C, že někdy spotfebuje všechen do
stupný v organismu. Na ostatnl tělesné činnosti a f�nk�e se pak nedos!ává a to může mlt 
vliv na celkovou imUnitu organismu a náchylnost k ruznym, I velmi vážnym onemocněn lm. 

BlofIavonoidy jsou účinné rostlinné látky, které ve spolupráci s vitaminem C zlepšuji 
pevnost cév a kapilár a chránl pfed srdečnlmi chorobami. 

Je prokázáno, že nedostatek vitaminu Bl zeslabuje srdečnl činnost, snižuje pružnost 
srdečnl tkáně a může být pflčinou zeslabeni srdečnl funkce vedoucl až k srdečnl zá
stavě. Vitamin Bl spolupracuje s dalšlmi vitaminy skupiny B a mnoho kardiologů do
poručuje tuto skupinu k prevenci srdečnlch chorob. 

Kyselina listová, která náležl do skupiny vitaminů B, je podle mnoha výzkumů důle
žitým faktorem zabraňujlclm vzniku infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Jejl nlzká hla
dina v krvi může riziko vzniku srdečnlch chorob zdvojnásobit až ztrojnásobit. 

Beta karoten pomáhá účinně pfedcházet a zpomalovat rozvoj aterosklerózy . •  Su
perhvězda« beta karoten, ze kterého si náš organismus podle potfeby vyrábl vitamin A, 
je obsažen v zelenině, zejména v mrkvi, tykvi, špenátu a brokolici. 

Mnozl vědci potvrzuji, že i vitamin E by mohl snižovat riziko vzniku infarktu myokar
du. Adekvátnl dávky vitaminu E posilujl stěny cév a snižuji tvorbu krevnlch sraženin_ Nej
vice ohroženými osobami, které majl vysokou potfebu vitaminu E, jsou muži v produk
tivnlm věku, ženy po prechodu a obéznl jedinci. Nejbohatšlm zdrojem tohoto vitaminu 
jsou pšeničné kličky. Obsahuji také vlákninu a dalšl nezbytné látky, takže ve »výživě pro 
zdraví· zaujlmajl pfednl mlsto. 

Četné výzkumy potvrzuji, že osoby s vyššl hladinou selenu v krvi jsou vystaveny 
o 60 % nižšímu riziku vzniku srdečnl choroby než lidé, kten majl v krvi tohoto minerá
lu nedostatek. 

Rlká se, že vitamin E a selen »zachraňujl srdce.« Obě látky jsou opravdu velmi důle
žité pro srdce a krevnl oběh. 

Draslik uklidňUje a stabilizuje krevnl oběh, proto je důležité dbát na dostatek potra
vin, které tento prvek obsahujI. 

Nlzká hladina horčlku je častou prlčinou pfedčasné aterosklerózy. Dostatečné množ
stvl hofčlku má ochranné působení, proto se doporučuje konzumovat denně alespoň 
250 g zeleniny, polovinu syrové. Vždy obohaťte svou stravu petrželkou nebo pažitkou. 

Eskymáci, národ, který je nucený pojldat velká kvanta živočišných tuků, je téměf imun
ni proti nemocem srdce a oběhových systémů. Úmrtnost na infarkt myokardu je asi 
3,5 %. zatímco u soused nich národů je to až 50 %. V pflpadech, kdy byly zjištěny zvý
šené rizikové faktory, je doporučováno použiti omega-3 mastných kyselin_ Tyto mast
n� kyseliny se starajl o to, aby cévy zůstaly pružné a klesala hladina tuku v krvi. Snižu
)11 vysoký krevnl tlak, člmž výrazně klesá riziko infarktu. Nejlepšl cesta, jak tyto látky 
zaradit do jídelničku, je konzumovat morské ryby. 
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Mnohé studie prokázaly, že pl'fjem rybího masa jednou nebo dvakrát týdně může sní· 
žit riziko úmrtí na srdeční onemocnění až na polovinu. Dostatečný pl'ljem těchto mast· 
ných kyselin je základní prevenci poškození cévních buněk. 

• Z domácl lékárny - Srdečnl vlno sv, Hildegardy 
V knížce» Tak léčí bůh. od abatyše Hildegardy, která žila v letech 1 098-1179, je uve· 

den výtečný recept pro nemocné srdce, ktelý má i dnes neobyčejné úspěchy. 
Do 1 I prírodního vína dáme deset čerstvých stonků petržele i s listy, k tomu pl'idá· 

me 1 -2 polévkové lžíce vinného octa. �e deset minut poval'íme na slabém ohni. Ne· 
cháme zchladnout na teplotu asi 40 'e a potom pl'idáme 300 g včelího medu. Láhve 
vypláchneme silným alkoholem a víno na srdce do nich plníme. Důkladně uzavreme. 
Když »ucltíte své srdce- nebo se změní počasí či se rozčilíte, užívejte tl'i i více lžic vína 
denně. 

... Rady na závěr - Úprava stravy! Nejnovější výzkumy potvrzují, že nadbytečná kon· 
zumace zejména červeného masa ubližuje našemu srdci, neboť se tím pl'ijímá více že. 
leza. Z príjmu většího množství železa se tvorl volné radikály, které mohou poškodit bu· 
něčnou tkM. Nadměrné množství tohoto minerálu může vést k srdečním onemocněním. 
Preparáty obsahujícl železo bychom měli brát pod dohledem lékare. 

Mnohé výzkumy potvrzují, že cukr a sladkosti se ocitají také na lavici obžalovaných, 
neboť prokazatelně existuje souvislost mezi vysokou spotrebou ralinovaných cukrů 
a srdečními poruchami. 

Máte·1i nadváhu, hubněte! Snížení tělesné hmotnosti je nezbytným prvním krokem 
pro zdravé srdce, cévy i klouby. 

Dýchejte zhluboka! Hluboký dech a svalové kontrakce mohou zlepšit proudění 
krve do srdce. Doporučuji provádět dechová cvičení - viz jóga. 

Nezapomínejte na pohyb! Cvičení, pobyt na čerstvém vzduchu či jóga jsou skvělou 
prevenci proti srdečním nemocem. 

Nekurte! Cigaretový kour je plný chemických látek, které velice škodí jak vašemu srd· 
ci, tak i celému organismu. 

Žijete-Ii ve stresu, naučte se odpočívat! Dlouhodobý a trvalý stres může mít zhoub· 
né účinky na vaše tělo a může pl'ispět ke vzniku celé rady chorob včetně srdečních. 

Co jist, kdy!... ... máte srdečni arytmii a nepravidelný tep 

Poruchy srdečního rytmu je obecný název pro radu poruch, od banálních až po poru· 
chy ohrožujícl život člověka. Nejčastější arytmií je »vynechání tepu.- Trvá· li arytmie dé· 
le než několik hodin nebo cltíte·li pl'i ní bolest v hrudníku či dušnost, měli byste nav· 
štlvit svého lékare. 

e léčivé účinky potravin 
Obyčejný med se velmi osvědčuje pri nejrúznějších chorobách srdce, nejvíce však 
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pI'í nepravidelnosti srdečního rytmu. Doporučuje se konzumovat denně 1 -2 lžíce me· 

du které se mají pomalu sllzat. • . . .. 
itermánkový čaj s medem zklid�uje zrychleny tep a celkově poslluJe srdce. Pijeme 

jej ne)lépe ráno . 

• Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 

Hol'člk pomáhá predcházet poruchám srdečního rytmu a bušení srdce. Tento mine· 

rál je životně důležitý pro koordinaci nervové a svalové činnosti včetně srdečního svalu. 
Nedostatek draslíku vyvolává velmi slabý puls a .vzdálené- srdeční ozvy. 

... Rada na závěr - Pozor na kofein! Možná můžete udělat mnoho pro to, aby se u vás 
arytmie vyskytovaly méně často a aby vás méně znepokojovaly. Zkuste postupně vy. 
loučit kofein ze svého života. Kofein může být jednou z pl'fčin nepravidelného tepu a fak· 
torem zhoršujícím tento stav . 

Co jist, když... ... ve vaši rodině byl náhlý pl'ípad mrtvice 

Pro prevenci tohoto onemocnění je důležité vzít na vědomí, že způsob a složení stravy 
je v tomto prípadě rozhodujícl. Z mnoha výzkumů vyplývá, že lidé s nízkým prísunem 
drasllku v potravě mají �enou náchylnost k mozkovým onemocněním. Poměr výskytu 
těchto onemocnění je 1 pl'fpad na 2,6 muže a 1 prlpad na 4,8 ženy. 

Pro sniženl rizika onemocnění o 50 % stačí každý den konzumovat porci syrové ze· 
leniny nebo ovoce (250 g). 

Rutin. látka obsažená v pohance, je vynikajícím podpůrným prostredkem na cévy v ce· 
lém organismu. Vracl jim pružnost a zlepšuje jejich roztažitelnost a smrštitelnost. 

Potíže s krevním tlakem 

Co jist, kdy!... ...máte vysoký krevni tlak 

Vysoký krevnl tlak (= hypertenze) bývá nazýván .tichým vrahem- a je odpovědný za vel· 
kou část srdečních problémů. Nemocný se zpravidla cítí dobre. Ve většině pl'ípadů vůbec 
nevl, že se v jeho organismu děje něco špatného, dokud se neobjevl vážné komplikace. 

Je·" krevní tlak prlliš vysoký, musl srdce pracovat usilovněji, aby dodalo dostatek 
krve, a tím i kyslíku, do orgánů a tkání v těle. To klade na srdce a cévy veliké nároky. 
Vysoký krevní tlak je hlavním rizikovým faktorem pri postižení mozkovou mrtvici, pl'í 
vzniku iníarktu myokardu a srdečně·cévních chorob. 

e Léčivé účinky potravin 
Od počátku padesátých let minulého století jsou zverej�ovány studie potvrzující vztah 

mezi solením a vysokým krevním tlakem. Některí odborníci ale považují hypertenzi za 
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nemoc vyvolanou vice nedostatkem vápnlku než častěji udávaným nadbytkem sodlku. 
je však jisté, že nadbytek soli může již existujlcf vysoký krevnl tlak ještě zvýšit a vyvolat 
následné komplikace jako mrtvici, srdečnl infarkt nebo selhánl ledvin. Ale jen dlouho· 
dobé omezeni soli může pf!nést uspokojivé výsledky. 

U mnoha potravin se zjistilo, že pomáhajl snižovat krevnl tlak. Patl'f k nim i sója a je· 
jl produkty, které obsahuji velké množstvl potrebných látek. 

Pravidelná konzumace obilných vloček pomáhá snižovat krevnl tlak a také pl'lznivě 
působl pf! některých nemocech srdce a po infarktu. 

Zázračný elixlr, který se doporučuje užlvat pl'i vysokém krevním tlaku, je čerstvá šťá· 
va z červené repy smlchaná s medem. 

Celer je skutečný poklad, který v mnoha směrech prlznivě ovliv�uje lidský organis· 
mus. �ichni pacienti s vysokým krevnlm tlakem by měli co nejčastěji konzumovat ce· 
ler, který má silné účinky proti hypertenzi. 

Okurka, popt okurková šťáva, pf! pravidelném užlvánl pomáhá snižovat krevnl tlak. 
Cibule snižuje vysoký krevnl tlak a obsah tuku v krvi, navlc rozpouštl krevnl sraženi· 

ny. Proto je skvělým prostredkem proti srdečnlmu infarktu. 
V �ecku se vysoký krevnl tlak již tislce let úspěšně léči zvýšenou konzumacf čes

neku. I pro nás je česnek snadno dostupný. Pravidelné užlvánl česneku prinášl vý. 
razné a často naprosto uspokojivé snlženl tlaku. Za rozumnou dávku se uvádl 1 strou· 
žek na osobu a den nebo po dobu 2-3 týdnů 1 -2 stroužky česneku s týdennl 
prestávkou. 

Nemocným s vysokým krevnlm tlakem jsou doporučovány grapefruity, neboť je 
v nich mnoho drasllku, který působí proti hypertenzi. Plí skladování vydrží grapefruity 
podstatně déle než ostatnl citrusové plody a plítom neztrácejl chuťové ani nutričnl 
složky. 

>- Dobrou chuť - Sněhové grapefruity 
2 grapefruity, 2 bOky, 1 -2 lžlce plskového cukru, mletá skorice, 
nahrubo drcené vlašské orechy 

Omyté grapelruity rozpůllme a rozložlme na plech. Z bllků ušleháme snlh, pridáme 
cukr, skolíCi a došleháme dohusta. Snlh rozděllme na grapefruity, posypeme drcený· 
mi orechy a krátce zapečeme, až snlh zrůžovl. 

I skromná jablka si určitě zasloužl vice pozornosti. Snižuji krevnl tlak. Vědci prestiž· 
ni univerzity v Yale uvádějl, že ke snlženl krevnlho tlaku stačl k jablkům čichat. Vůně jab· 
lek má prý uklid�ujlcf účinky, což následně snižuje krevnl tlak. 

Do čela potravin určeným osobám trplcfm vysokým tlakem pam banány s velkým 
množstvlm důležitého drasllku. jeden banán obsahuje dostatečné den ni množstvl dras· 
IIku, potrebné k udrženi normálnlho krevnlho tlaku a lunkce srdce. 

Včell med není jen chutným sladidlem do čaje, ale i potravinou s léčivým účinkem. 
Kromě hodnotných minerálnlch látek obsahuje i enzymy, napf. acetylcholin, snižujlcf 
krevnl tlak. 
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III LéČivé účinky vitaminů, minerálů a dalllch látek 
Některé vitaminy mohou pomáhat pacientům s hypertenzI. predevšlm to jsou 

vitamin E a vitamin B3' Kromě snižováni krevnlho tlaku dokáži snižovat i hladinu 
cholesterolu. 

Vápnfk, jehož důležitost pro zdravé kosti a zuby je všeobecně známá, dosahuje stej· 
né slávy i jako látka snižujlcf krevnl tlak. Z některých studil vyplývá, že pokud se v mlad· 
šlm věku konzumuje dostatek potravin s obsahem vápnlku, může být společně s dalšl· 
mi vhodnými zdravotnlmi návyky účinnou zbrani proti vysokému tlaku v pozdějšlm věku. 
Dostatečný pl'fjem vápnlku chránl pred vznikem hypertenze a pred bolestmi pátere. Rost· 
linné zdroje (mák, sója, listová zelenina, mrkev, petržel, sušené flky, mandle) majl vět
šl obsah vápnlku než mléko. 

Také draslfk je mocný ochránce pred vysokým tlakem. �ada studil shodně prokazu· 
je, že lidé, jejichž potrava obsahuje hodně drasllku, majl ni!šl krevnl tlak než ti, kterl ho 
v potravě majl málo. Pokud zvýšlte množstvl drasllku ve stravě, můžete snlžit množstvl 
léků nutných ke snlženl vysokého krevnlho tlaku. Drasllk působl primo na cévy a roz
tahuje je, člmž snižuje krevnl tlak. 

.Srdečnl. minerál horčlk se také účinně spolupodlll na snižováni krevnlho tlaku. Ten· 
to prvek, nezbytný jako prostredek proti stárnutl, je obsažen v mnoha potravinách. Měj· 
te tedy na paměti, že proti vysokému tlaku muslte jist potraviny se zvýšeným obsahem 
horčlku. 

Léčivá látka rutin s ostatnlmi bioflavonoidy se doporučuje plí vysokém krevnlm tla· 
ku a ateroskleróze. Velké množstvl rutinu nám dodá pohanka. Účinný elekt této látky se 
zvyšuje vitaminem C, proto je vhodné k pohance konzumovat syrovu zeleninu. 

>- Dobrou chuť - Babiččina pohanková kale 
200 g pohanky, 300 ml mléka nebo 150 ml mléka a 150 ml vody, špetka soli, 
trochu másla, cukr, mletá skolíce 

Pohanku vsypeme do osoleného vroucfho mléka nebo mléka s vodou, dobre zaml· 
cháme, odstavlme z ohně a necháme dojit pod pel'inou. Varenlm se totiž množstvl nej· 
cennějšlch látek - rutinu a vitaminů - snižuje. Porce kaše pokapeme rozehrátým más· 
lem a posypeme cukrem a skol'icf. 

jindy můžeme do pohanky vmlchat osmaženou cibulku, podušené houby nebo brynzu. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Omezeni konzumace tuků, zejména živočišných, by 
mělo mlt vliv na snlženl vysokého tlaku. Vyhýbejte se také prfliš sladkým pokrmům, zá· 
kuskům a nadměrně slazeným nápojům. 

Pozor na kofein a alkohol! Omezte piti kávy, všech koleinových nápojů a alkoholu, 
neboť mnohé studie potvrzuji, že majl vliv na zvýšeni krevnlho tlaku. 

Pokud máte nadváhu, hubněte! Máte·li nadváhu, neexistuje účinnějšl cesta,jak snl· 
žit krevnl tlak. 

Nezapomlnejte na pohyb! Cvičeni i relaxačnl techniky jsou ověrené způsoby, jak snl· 
žit rizika všech cévnlch a srdečnfch onemocněnI. 
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Co jíst, kdyl... ... máte nízký krevní tlak 

Kdo má nlzký krevnl tlak, může trpět závratěmi a pocity nestability. 
Cerstvý ananas pflznivě působ I na prfliš nlzký tlak. 
Závrať pomůže potlačit trochu citronové šťávy, popf. citronové bonbony nebo ky· 

selá okurka. 
Česnek upravuje krevnl tlak do normálu, tedy nlzký zvyšuje, vysoký snižuje. 

• Z domád lékárny - Zdravotnl vlno pro nlzký tlak 
Milovnici vlna budou zfejmě považovat následujld recept za barbarstvl. ale toto zdra

votnl vlno dokáže povzbudit krevnl tlak, a Um odstranit nepfljemné závratě. 
Do 1 I vlna pl'idáme čerstvé Hstky šalvěje (asi 50 g) a 1 -2 lžlce medu. Směs nechá

me asi 5 dni louhovat (ne na slunci), pak pfeliltrujeme a podle potfeby užfváme jednu 
likérovou skleničku denně. 

Cholesterolová hrozba 
Tuky a cholesterol jsou zfejmě nejvlce diskutované pojmy mezi těmi, ktefl pečuji o své 

zdravf. Tuky ale nejsou našI nepfátelé, problémem se stávajl, je-Ii jich ve stravě pl'fliš mno
ho. Strava bohatá na tuky, zejména živočišné, bývá pflčinou zvýšeného rizika vzniku váž
ných onemocněni - zhoubných nádorů, infarktu myokardu nebo náhlé mozkové pfl
hody. ASI vás ale pfekvapl, že pflliš málo tuků ve stravě může být stejně škodlivé jako 
jejich nadbytek. 

Co jíst, kdyl... ... máte vysoký cholesterol 

Cholesterol se stal civilizačnlm strašákem člslo jedna. Nenl to žádná jedovatá cizl látka, 
podobně jako tuky je cholesterol důležitou součásU lidského těla, napf. je nezbytný pro 
tvorbu pohlavnfch hormonů, vitaminu D apod. Cást cholesterolu si náš organismus sám 
vytváfl, ale je také pl'ijlmán s některými potravinami. 

Pfi 
_
zkoumáni krve se stanovuje celkový cholesterol a jeho frakce, tedy HDL - lipo

protein o vysoké hustotě, tedy »dobrý« cholesterol, a LOL - lipoprotein o nlzké hus
totě, tedy "špatný« cholesterol. »Špatný. cholesterol, to jest jeho estery a mastné ky
seliny, se ukládá na stěnách cév a postupně je prostupuje. 

Vznikajl tak nánosy, které zužuji a zdrs�ují jejich povrch. To podporuje shlukováni a uklá
dáni krevnlch destiček. Tak se z kdysi pružných cév stávajl tuhé, málo průchodné cé
vy. Platí, že čim je H DL vyššl, tím je riziko srdečnl choroby nigl a naopak. 

Aby mohl náš organismus dobfe pracovat. potfebuje však oba dva druhy choleste
rolu. Podobně jako u tuků pffliš mnoho kteréhokoliv z nich nám může způsobit velké 
problémy. 

Muslm ale pl'ipomenout, že omezit konzumaci potravin S vysokým obsahem choles
terolu bohužel nestačf. Možná totiž právě vy patflte do skupiny obyvatel s genetickým 
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vkladem, kdy hladina cholesterolu v krvi může být vysoká nezávisle na složeni pl'ijlma
né stravy. Statisticky to vycházl na jednoho člověka z 250. To znamená, že 249 lidi má 
hladinu cholesterolu v krvi v relaCi s tím, jaký druh stravy jedl. 

® Léčivé účinky potravin 
Mnohé výzkumy potvrzuji, že až 80 % vysokého cholesterolu a vysokého krevního 

tlaku je způsobeno naši výživou. Uprednost�ovat bychom měli libové maso, zejména 
drůbel a ryby, za studena lisované oleje, rozmanité druhy čerstvé zeleniny a ovo
ce, nlzkotučné mléčné výrobky, produkty z celozrnných obilovin a luštěnin a elimi
novat smažená jldla. 

Tak lze snlžit cholesterol a tuk v krvi až o 20 %. Pf!způsobenlm se tomuto způsobu 
výživy lze snlžit riziko srdečnfch onemocněni až o 4 O %. Pokud budete dbát těchto rad 
sami uvidíte, že již během krátkého času se budete cltit lépe a v pohodě. 

' 

Dále je tfeba zaměl'ít se pf! stravováni na zvýšeni obsahu vlákniny. Některé druhy 
vlákmny, napf. pektiny, majl charakteristickou vlastnost - obklopl molekuly tuku ve 

stfevech a zabra�ujl jejich vstfebávánf. 
Hladinu »špatného. cholesterolu výrazně ovládá lecitin, který jej dokáže vázat. Platí 

tedy, že čim vice je lecitinu v krvi, tím lépe se náš organismus bráni negativnlmu účin
ku zvýšeného cholesterolu, tedy i ateroskleróze. Lecitin je obsažen zejména v játrech, 
vejclch, sójových bobech, pšeničných kHčclch, zeH, kapustě a květáku. 

• Bude vás zajlmat - Nebezpečná vejce? 
V souvislosti s bojem proti zvýšenému cholesterolu muslm uvést osvobozujlcl roz

sudek pro vejce. Vaječné žloutky neobsahuji pouze obávaný cholesterol, ale také tolik 
potfebný lecitin. Nenl proto vhodné vylučovat vejce z výživy, poněvadž jsou zdrojem 
bllkovin, všech vitaminů kromě vitaminu C a mnoha dalšlch cenných látek. Dlouhodo
bé studie prokázaly, že vejce majl na riziko srdečnlho infarktu malý vliv. Pokud nám vej
ce nahrazuji masitý pokrm, můžeme jich konzumovat 3-5 kusů týdně_ 

Pravidelná konzumace luštěnin dokáže snlžit vysokou hladinu cholesterolu, a to po
dle prováděných výzkumů téměf 020 %. 

Fazole jsou velmi účinnou potravinou v boji proti vysokému cholesterolu. PI'i konzu
maci vafených fazoli vláknina v podobě nestráveného zbytku zůstává v tlustém stfevě 
kde jej rozkládajl bakterie. Pf! tomto procesu je uvolnováno množstvf chemických lá� 

tek, které účinkuji obdobným způsobem jako léky, a to napflklad tlm, že pl'imějl játra, 
aby snlžlla produkCI cholesterolu, a krev, aby urychlila odváděni »špatného« choleste
rolu. Pokusy prokázaly, že pl'í každodennl konzumaci jednoho hrnku vafených fazoH se 
může koncentrace cholesterolu snlžit až o 20 %. 

V Asii, kde pam s6ja a výrobky z ni (SÓjové maso, tofu, mléko apod.) k základ nim po
traVinám, se jldla založená na sóje osvědčila jako potravina ochra�ujlcl srdce. Je to jed
na z nejhodnotnějších potravin vůbec. Pravidelná konzumace pokrmů ze sóji pflmo záz
račně snižuje .špatný. cholesterol. Jestliže pacient nahradí většl část živočišné bllkoviny 
bllkovlnou rostlinnou, pokles cholesterolu je opravdu významný. 
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• Bude vás zajlmat - Zázračná sója 
Co je na této luštěnině tak zázračné? Odbornici zjistili, že národy, jejichž hlavni po

travinou je sója a jejl produkty, téměr vůbec neznajl tzv_ civilizačnl choroby jako atero
sklerózu, potlže se žlučnlkem, některé zhoubné nádory apod_ Sója je natolik výživná po
travina, že vědci spočltali, že jediný kilogram sóji nahradl svým složen lm mnohé potraviny 
živočišného původu, napr_ 2,5 kg masa nebo 7,51 mléka či 58 vajec_ 

V boji proti vysokému cholesterolu pomáhá stálý prlsun potravin bohatých na vlák
ninu_ prebytek cholesterolu v krvi odstra�ujl napr. otruby z obilovin, a tlm bráni nemocem 
srdce_ Otruby můžeme pndávat do mouky pn pečeni domáclho pečiva_ 

Dennl porce 80 g obilných vloček, treba v podobě musli nebo anglické kaše porid
ge, dokáže optimalizovat poměr .dobrého« a .špatného« cholesterolu. Podle výzkumů 
dokáže pravidelná konzumace ovesných vloček snížit hladinu cholesterolu až o 13 0/0. 

Naše stará známá mrkev je dobrou výživou pro srdce.Kromě vysokého obsahu cen
ných látek a vlákniny je i vynikajlclm prostredkem na normalizaci pl'íliš velkého množ
stvl cholesterolu a zabra�uje jeho ukládáni na stěnách našich cév. V jednom výzkumu 
bylo zjištěno, že pokud osoby snldali každé ráno 200 g syrové mrkve, krevnl choleste
rol klesl v průměru o 11 %. 

> Dobrou chuť - Báječný mrkvový salát 
4 většl mrkve, 3 pomeranče, 2 velká jablka, 2 kiwi, 1 konzerva sterilované 
kukul'ice, 4 lžíce zakysané smetany, citronová šťáva, špetka cukru 

Očištěnou mrkev jemně nastrouháme, jablka nastrouháme nahrubo. Pomeranče olou
peme a nakrájlme na kousky. K mrkvi a ovoci pndáme kukunci i s trochou nálevu. Do
plnlme kysanou smetanou, zakapeme citronovou šťávou, osladlme a promícháme. Na
konec vmlcháme na kolečka nakrájená kiwi. Salát necháme krátce vychladit a podáváme. 
Můžeme jej ozdobit několika plátky kiwi a pomeranče. 

V boji proti vysoké hladině cholesterolu máme obrovské rezervy v obyčejném čes
neku a cibuli. 

I:esnek skutečně 'čistl tepny«, pn jedné studii se zjistilo, že konzumace 2 -3 strouž
ků česneku denně udržuje po delšl obdobl nlzkou hladinu cholesterolu. 

Cibule je vynikajlclm lékem na srdce a má schopnost optimalizovat poměr .dobré
ho« a 'špatného« cholesterolu. Mnohé výzkumy potvrdily, že tyto účinky má pouze sy· 
rová cibule v množstvl asi 1/2 stredně velké syrové cibule denně, neboť čim déle se ci
bule val'í, tlm více se jejl účinky snižujI. 

Obdobné účinky jako cibule má jemnějšl a méně palčivý pórek. Také jeho se doporu
čuje konzumovat co nejvíce, neboť má pozitivnl vliv na obsah cholesterolu a tuku v krvi. 

Ono se rekne obyčejné jablko, ale málokdo si dokáže uvědomit, že je málo plodin, 
které jablko predčl v jeho komplexnlm působeni na organismus. Dennl konzumace 2-3 
neoloupaných jablek pomáhá udržovat optimálnl koncentraci cholesterolu. Nejlepší je 
pit čerstvou jablečnou šťávu nebo sníst strouhaná jablka, neboť jsou v této podobě nej
účinnějšl. Již dvě jablka denně snižl hladinu cholesterolu až o 10 %. 
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Jeden z nejváženějšlch vědců v oblasti výzkumu cholesterolu, doktor J. Gerda z Flo
ridy, poukazuje na léčebný účinek dvou grapefruitů denně, které mohou snížit cho
lesterol až o 20 % a výrazně upravit vztah mezi .dobrým« a .špatným« cholesterolem. 

Hroznové víno snižuje koncentraci .špatného< cholesterolu a zvyšuje koncentraci ·dob
rého« cholesterolu. 

Po desetiletl byli lékari klamáni tzv. francouzským paradoxem. Byli zmateni sku
tečnosti, že Francouzi jedl vysoce tučnou stravu, a presto majl méně srdečnlch one
mocněni než okolnl národy. Zdá se, že mlrné piti vlna (maximálně 2 x 200 ml), ze
Jména červeného, může zvyšovat .dobrý« cholesterol a současně snižovat -špatný. 
cholesterol. Vlno také mlrně snižuje krevnl srážlivost. Ale na druhé straně platl, že 
nadměrné piti jakéhokoliv alkoholu může vyvolat toxické poškozeni jater a dalšl zdra
votnl problémy. 

Olivový olej obsahuje takové chemické substance, které podporuji vznik blahodár
ného .dobrého« cholesterolu a poHraji nebezpečné cholesterolové nánosy v arterilch. 
Něktel'í odbornici predepisujl dokonce olivový olej jako lék, protože je to vynikajlcl me
toda, jak snlžit riziko srdečnlch infarktů a mozkových mrtvic. Podle výzkumů 1-2 po
lévkové lžíce olivového olej denně výrazně zlepšuje krevnl obraz pacientů se srdečnlm 
infarktem. Ale pozor! Ačkoliv má olivový olej léčebné účinky, je to stále tuk s velkým 
množstvlm energie, proto by neměl být použlván prehnaně. Dvě lžlce oleje denně ja
ko součást salátu nebo použité pl'i varenl je zcela dostačujlcl množstvl. 

DI léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vitamin C .vymývá« prebytek cholesterolu z tepen a normalizuje jeho metabolismus. 

Byla zkoumána spojitost mezi vitaminem C a stárnutlm i mezi vitaminem C a choleste
rolem. Tato návaznost je daleko uHl, než si dokážeme predstavit. 

Dalšlmi bojovnlky proti zvýšené hladině cholesterolu jsou vitamin E a vitamin Bl' 
který nejúčinněji působl v celém komplexu vitaminů skupiny B. 

Zinek pomáhá udržovat nlzkou hladinu cholesterolu. Hodnotným zdrojem zinku jsou 
dýnová semena. 

V boji proti negativnlm účinkům zvýšené hladiny cholesterolu účinně pomáhajl i tl'i 
»srdečnl minerály« - hoi'člk. vápnlk a draslík. 

Pravidelná konzumace potravin se zvýšeným obsahem kfemlku dokáže snížit cho
lesterol v krvi a má celkově blahodámý vliv na srdce. 

Cetné výzkumné práce potvrdili, že u osob s mlrně zvýšenou hladinou cholesterolu 
snižuji omega-3 mastné kyseliny nebezpečný cholesterol a -čistí« arterie od krevnlch 
usazenin. které mohou způsobit srdečnl nemoci. Je to tuk nacházejlcl se v morských 
rybách a má zvláštnl molekulárnl strukturu. Doporučuje se zarazovat do jldelnlčku co 
nejčastěji, nejlépe denně, morské ryby, napr. 50 g lososa, 100 g makrel, 50 g sardinek, 
100 g tuMka nebo 100 g sleďů. 
? Rada na závěr - Pokud máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi, vztahuji se na vás 
i rady v kapitolách o ateroskleróze a vysokém krevnlm tlaku. 

Knihovna Jiřil1.1Aohenc y p. 
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Jen na okraj o kIVi 

Co jist, kdy!... ... máte chudokrevnost 

Chudokrevnost neboli anémie je chorobný stav. který může vzniknout buď v důsledku 
nedostatku krevnlho barviva - hemoglobinu (obsahujlcfho železo nutné k prenosu kys
lfku do tkánI). nebo nedostatku červených krvinek. které hemoglobin obsahujI. Nej
běžnějšl. i když ne zcela jedinou prlčinou anémie je nedostatek železa. Léčeni chu
dokrevnosti patr! do rukou lékare. nebo! záležl na původu jejlho vzniku. Hlavni prlznaky 
anémie jsou vyčerpanost. bledost. únava. roztěkanost. někdy se mohou objevit zá
vratě a bolesti hlavy. 

® Léčivé úěinky potravin 
I v prevenci a léčbě anémie hraji významnou roli luštěniny. zejména čočka. která vý

znamným obsahem železa. mědi a dalšfch cenných látek prisplvá ke zlepšeni krvetvor
by. Obdobný účinek majl i bllé fazole. 

je škoda. že rýže vytlačila z našich jldelnlčků jáhly. Tato hodnotná obilovina je nosi
lelem vysokého obsahu železa a je vhodnou potravinou pro chudokrevné děti i dospělé. 
Ale máme možnost vše napravit. 

> Dobrou ch u! - Jáhlové škubánky 
200 g jáhel. 1/2 I vody, špetka soli, asi 1/4 I mléka 

jáhly spal'lme horkou vodou. scedíme. zalijeme vodou a osolíme. Zvolna val'lme. a když 
se začne voda vyvarovat. pl'iléváme po troškách mléko a za občasného mlchánl dova
l'íme doměkka. Lžic! namočenou v rozehrátém tuku vykrajujeme noky a posypeme je 
strouhaným kokosem. nastrouhaným pernlkem či tvrdým tvarohem nebo skol'icf. Po
dle chuti pocukrujeme a pokapeme rozehrátým máslem. 

Škubánky můžeme pllpravit i naslano: prelijeme je tukem na němž jsme zpěnili ci· 
buli. posypeme nastrouhaným sýrem a podáváme se zeleninovým salátem. 

Špenát. zejména čerstvý. je významnou zeleninou pll léčbě chudokrevnosti dlky vy
sokému obsahu železa, mědi a dalšfch cenných látek. 

Neprávem opomljená červená fepa by se měla objevovat v našem jldelnlčku častě
ji, nebo! je výŽivná. posilujlcf a snadno stravitelná. Obsahuje pro člověka potrebný mi
nerál kobalt a mimo jiné se doporučuje i pl'i anémii nebo! aktivuje produkci červených 
krvinek. Konzumuje se syrová i varená. nejlépe společně s jinými druhy zeleniny v sa
látech. Léčivým elixlrem je šťáva z červené repy smlchaná se šťávou z jablek. Mělo by 
se vypit po malých doušcfch asi 250 ml této šťávy denně. 

Velmi účinné vlastnosti má i rajče. Obsahuje vyvážený podll vitaminů a minerálnlch 
látek. zlepšuje krvetvorbu. tvorbu hemoglobinu a sloužl k prevenci chudokrevnosti. 

Významná je i krvetvorná úloha cibule a p6rku. Napomáhajl lepšlmu využit! krve-
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tvorných látek z potravy v zažlvaclm ústroji. ovliv�ujl krvetvornou schopnost kostnl dre
ně a pnsplvajl k lepšlmu okysličeni krve v pliclch. 

Palitka a petrlelka jsou bohaté na železo a vitamin C. což je ideálnl kombinace. ne
bo! vitamin C podporuje vstrebávánl železa. Tyto bylinky lze plldávat do pomazánek . 
salátů a skoro ke všem hlavnlm pokrmům. 

Vysoký obsah železa a dalšfch důležitých látek činl z jahod vhodný prostredek k léč
bě chudokrevnosti. jahody jsou doporučovány ke konzumaci s nízkotučným zakysaným 
mléčným výrobkem. 

Mnozl vědci prohlašuji meruňky za vynikajlcl lék pll regeneraci hemoglobinu. Kon
zumace meruněk zlepšuje krvetvorbu a kvalitu krve. Pokusy se zjistilo. že 100 g čers
tvých meruněk dokáže ovlivnit proces krvetvorby stejně účinně jako 250 g jater. vý
razný protianemický účinek majl také sušené. opláchnuté a ve vodě na močené meru�ky. 
Konzumujeme je pred jldlem společně s tekutinou. ve které byly namočeny. 

Pomeranče byly již od stredověku široce využlvány k léčbě nejrůznějšfch nemoci. 
Mimo jiné pl'isplvajl i k lepši krvetvorbě a zlepšeni krevnlho obrazu. 

Známé anglické pl'lslovl rlká: »jedno jablko denně doktora zahán!.. Všeobecně se lé
čivé účinky jablka využlvajl i pl'i podpůrné léčbě chudokrevnosti. 

Osvěžujlcf ostruliny, zejména ostružinová šťáva. majl krvetvorný a celkově posilujl
cl účinek. 

Orechy velmi výrazně podporuji krvetvorbu v kostnl dreni. a tlm prisplvajl i k léčbě 
chudokrevnosti. 

• Bude vás zajlmat - Ofechy v naši výlivě 
Ačkoliv orechy jsou velmi zdravé. neměli bychom to s jejich konzumaci prehánět. 

protože jsou nejen energeticky velmi vydatné. ale pro mnohé hůre stravitelné. tedy 
-těžké na žaludek._ Optimálnl dennl konzumace by pro obsah tuků měla činit maxi
málně 20 kusů malých oríšků nebo 10 kusů velkých orechů. Za výživově nejhodnot
nějšl se považuji mandle a para orechy_ 

Množstvl cenných látek - vysoký obsah železa. horčlku. mědi a kyseliny listové -
činl z pisUcie výborný lék na zhoršenou krvetvorbu v kostnl dreni. Pistácie se často 
konzumuji pražené a solené. avšak v této formě jsou méně vhodné pro osoby s vy
sokým krevnlm tlakem a s onemocněnlm ledvin. 

Také semena dýně a sezamová semlnka by měla být pravidelnou součást! jldelnlč
ku v prevenci chudokrevnosti. 

Pokud jste milovníky indické kuchyně, zrejmě vás potěšlm. neboť kofenl kari může 
být prlnosem pro vaše zdravl. Výzkumy ukázaly. že kari zabra�uje tvorbě krevních sra
ženin a navíc může snížit hladinu cholesterolu. 

Léčebné vlastnosti šlpků. známé již od starověku. slouží lidem až do dnešnlch dnů. 
Šipkový čaj je velmi účinný pri chudokrevnosti. 

> Dobrou chuť - Lahodný šipkový čaj 
Nejvhodnějšlm způsobem prípravy šipkového čaje je nechat asi 10 g rozdrcených 
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šlpků louhovat v 1/2 1 studené vody po dobu 1 hodiny. Pak pl'ivedeme k varu a necháme 
asi 1 0  minut pl'ed slitfm vyluhovat. Podle jiného pl'edpisu se doporučuje nechat šipky 
na močené pl'es noc a pak zahl'át na teplotu nápoje. 

Kopl'iva, která je velice oblfbená v lidovém léčitelství, se dl'íve často doporučovala 
k léčeni chudokrevnosti. Tato bylina sice podstatně nezvýšl množstvl potl'ebných mi· 
nerálů a vitaminu C, ale dodá tělu rostlinné látky, které podporuji jejich využitI. Caj pn· 
pravlme ze 2 lžiček čerstvých nebo sušených l'ezaných listů, které necháme pl'ejlt va· 
rem ve 1 /4 I vody. Na 1 0  minut odstavlme, scedlme a pijeme vlažný po doušdch, a to 
ráno a večer 1 šálek. 

lB Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Jakjiž bylo l'ečeno, nejčastěji vzniká chudokrevnost z nedostatku leleza. Nejlepšlm a pro 

organismus nejsnadněji vstl'ebatelným zdrojem železa je libové maso a drůbež, ústl'ice a va· 
ječné žloutky. O něco hůl'e vstl'ebatelné je železo obsažené v červené zelenině (červená 
l'epa, rajčata, červené zeli atd.), dále v sušeném ovoci, luštěninách a celozrnných potra· 
vinách. Vitamin C však může využitelnost železa z těchto zdrOjŮ zvýšit až o 85 %. 

Chudokrevnost může mlt i jiné pl'fčiny, napl'. nedostatek vitaminu 86, vitaminu E atd. 
Proto pozor, pl'fliš mnoho železa v naši stravě totiž může znamenat riziko pro vaše srd· 
ce. Proto doporučuji, než začnete užlvat pl'ipravky obsahujld železo nebo výrazně zvy· 
šovat konzumaci potravin s bohatým obsahem železa, měli byste mlt od svého lékal'e 
jistotu, že hladina železa ve vaší krvi je opravdu nlzká. 

Vitamin 812 bývá někdy nazýván 'červený vitamin,« nebo! napomáhá tvorbě čer· 
vených krvinek a jejich regeneraci, a tím pl'edcházl chudokrevnosti. 

Mnoho studil prokázalo, že l'ada lidi po padesátce trpl nedostatkem tohoto význam
ného vitaminu, z čehož mohou plynout doprovodné potlže jako nadměrná únava a ne
soustl'eděnost. Vitamin B12 je obsažen pl'edevšlm v potravinách živočišného původu, 
proto vegetariáni, ktel'í omezuji i konzumaci vajec a mléčných výrobků, riskují vznik to
hoto druhu anémie. 

Kyselina listová se spoluúčastni tvorby krve a zabra�uje vzniku chudokrevnosti. Je 
obsažena v zelené listové zelenině a celozrnných potravinách. 

Kobalt podporuje procesy krvetvorby napl'fklad po nemocech a poraněních, a tlm 
pnsplvá k regeneraci organismu. Nejvíce kobaltu je v pšenici a kakau. 

" Rada na závěr - Pozor na kofein! Není vhodné po jídle pnpraveném z potravin bo
hatých na železo konzumovat nápoje obsahujld kofein. Ten totiž bráni vstl'ebávánl že. 
leza. Naopak vitamin C vstl'ebávánl železa napomáhá. 

Co jist, kdy!... ... chcete pl'edejit krevnim sraženinám 

Je tvrdou realitou, že tvorbou krevnlch sraženin jsme ohroženi téměl' všichni. Pl'e
sáhne-Ii množstvl nerozpustné bllkoviny fibrinogenu v organismu pl'ípustnou nor-
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mu, vznikajl v krvi takl'ka smrtelně nebezpečné sraženiny. Ty mohou blokovat cévy 
a vést k srdečnlmu infarktu nebo mozkové mrtvici. 

i9I Léčivé účinky potravin 
Dnes už je nezvratně dokázáno, že zal'azenl mol'ských ryb do našeho jldelnlčku je 

cesta k dobrému zdravl. Důležité omega-3 mastné kyseliny se nacházejl zejména v ry
bách, jako jsou losos. tuMk. sardinka, makrela či platýz. Tyto kyseliny bráni krevnlm des
tičkám. aby se navzájem slučovaly a vytvál'ely krevnl sraženiny, které mohou ucpat cé
vy a vyvolat infarkt myokardu nebo cévnl pl'lhodu. 

Vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin a dalšlch cenných látek se mohou po
chlubit lněná semlnka. Působl jako pl'frodnl krevnl .l'edidlo" a zabra�ujl tak tvorbě ne
bezpečných krevnlch sraženin. Výživná lněná semlnka můžeme konzumovat jako čaj, 
který pnpravfme pl'elitfm lžičky semlnek šálkem val'ld vody a necháme 1 0  minut lou
hovat. Pak pijeme i se semlnky. 

� Dobrou chuť - Keksy z lněného semlnka 
50 g másla nebo rostlinného tuku, 3 Ižlce medu nebo moučkového cukru, 1 vejce, 
1 00 g obilných vloček, 1 00 g lněných semlnek, 60 g hladké mouky, 
citronová šťáva, trochu mléka nebo bflého jogurtu 

Změklý tuk utl'eme s medem nebo cukrem a vejcem. Pl'idáme rozemleté nebo roz
mixované obilné vločky a lněná sem Inka, mouku a citronovou šťávu. Vypracujeme vláč
né těsto, do kterého podle potl'eby pndáme mléko nebo bllý jogurt. Z těsta vyválfme 
plát, ze kterého formičkou vykrajujeme různé tvary, pl'eneseme je na plech vyložený 
pečídm papírem a zvolna upečeme. ještě horké keksy poprášlme cukrem. 

Obyčejná cibule má takovou skladbu chemických látek, která má na cévnl a srdečnl 
systém mnohostranný terapeutický účinek. Obsažené látky zabra�ujl tvorbě sraženin 
v cévách a už vzniklé sraženiny úspěšně .rozpouštějl •. Léčivé jsou i nadzemnl části, te
dy Cibulová nať. Z pozorováni vědců vyplývá, že nenl důležité, jlme-li cibuli syrovou ne
bo val'enou, neboť vysoká teplota v ni nezničl látku, která rozpouštl fibrinogen. 

Blahodárný česnek potlačuje vznik krevnlch sraženin. Cesnek obsahuje účinné lát
ky, které pomáhajl udržovat krev .l'ídkou«, to znamená snižujíd krevnl srážlivost. jako 
optimálnl léčivé množství se považuji 2-3 stroužky denně. 

• Bude vás zajlmat - jak tlumit česnekové aroma 
Zápach česneku považuje většina lidi za velice nepl'ljemný. Můžete sice užlvat čes

nekové koncentráty, které lze dostat v lékárně, ale ty nejsou tak účinné jako čerstvý čes
nek. Použitlm následujldch prostl'edků lze zmlrnit nebo se zcela vyhnout silnému aro
ma česneku po jeho požitI. Vyzkoušejte piti černé kávy nebo žvýkáni kávových zrnek . 

Možná pomůže i sklenice mléka. 
Konzumace zelených natl - petrželky, pažitky nebo l'el'ichy, které majl schopnost vá

zat aroma česneku. 
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Lvýkánl jablka, kousku pomerančové kůry, zrnka kardamomu či anýzu. 
Olivový olej působl v naši krvi skutečné zázraky, neboť brzdl tendenci vzniku krev

nich sraženin. Hlavnlm zdrojem tuků ve stťedomol'ské kuchyni je právě olivový olej a vý
skyt tzv. civilizačnlch chorob je zde o poznáni nižšl. Mnozl badatelé proto věťl, že oli
vový olej chránl pťed infarktem myokardu, mozkovou mr1Vicl, i pťed některými druhy 
zhoubných nádorů. jeho konzumaci nepťehánlme, neboť je to vydatný zdroj energie. 
Za optimálnl množstv! se považuji 2 lžlce denně. 

IH Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalJlch látek 
Vitaminy C a B6 snižuji riziko tvorby krevnlch sraženin, pťlpadně ulehčuji jejich roz

puštěnI. 
Významnou roli v boji proti krevnlm sraženinám hraje i vitamin E_ jeho účinek se ná

sobl minerálem selenem, což znamená, že kombinace těchto dvou látek je mnohem 
účinnějšl než obě látky samotné. 

BioHavonoidy byly donedávna považovány za pouhé rostlinné barvivo. Četné výzkumy 
však prokázaly, že tyto účinné látky majl pro organismus velký význam. Mimo jiné ·ťe
dl· krev a bráni tak vzniku nebezpečných krevnlch sraženin. 

T Rada na závěr - Úprava stravy! jako preventivnl počin proti smrtlclm krevnlm sra
ženinám je nezbytné zvýšeni pl'ljmu ovoce (zejména jablek, citrusových plodů, anana
su), zeleniny (hlavně paprik, mrkve, zelené listové zeleniny, avokáda), luštěnin (fazole 
a hrachu) a obilovin. 

Cukrovka 
Cukrovka (diabetes mellitus) je porucha metabolismu. Organismus nenl schopen nor

málně využlvat sacharidy (škroby a cukry) obsažené ve stravě. Výsledkem je zvýJená hla
dina krevnlho cukru (glukózy), která může pacientovi pfivodit dalšl vážné zdravotnl pro
blémy včetně srdečních onemocnění. Cukrovka je onemocněni vyžadujícl spolupráci lékaťe 
a každé porušeni pravidel terapie může znamenat vážné ohroženi zdravotnlho stavu. 

e Léčivé účinky potravin 
Hypoglykemickou aktivitu - to znamená schopnost snižovat zvýšenou hladinu cuk

ru v krvi má pťekvapivě mnoho rostlin užívaných v tradičnlch medicinách. 
jednou z nich je borůvka. Sušené borůvky snižuji hladinu cukru v krvi a čaj z listů bo

růvek, užívaný po dlouhou dobu, snižuje hladinu cukru v krvi mírně a bezpečně_ 
Také brusinky jsou velmi zdravým ovocem a složenlm účinných látek jsou prospěš

né diabetikům. 
Grapefruit zlepšuje zdravotnl stav u diabetiků. 
Potraviny, z nichž se živiny uvol�ujl pomalu, jako napr. luJtěniny, zabra�ujl prudké

mu zvýšeni hladiny cukru v krvi, se kterou se organismus jen těžko vyrovnává. Pfi je
jich pravidelném pťljmu docházl ke snižováni hladiny krevního cukru. Podle mnohých 
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výzkumů prosplvá pacientům s cukrovkou zvýšená konzumace sóji a sójových produktů. 
Dalšlmi potraviny, které jsou pro diabetiky mimoťádně vhodné, jsou obiloviny, rý

fe, a celozrnné potraviny, hlávkový salát, mrkev, celer, černý koťen, topinambur, 
listová zelenina, meloun, švestky a banány_ 

Někdy neprávem opomljené obilné vločky či pšeničné kličky jsou výbornou potra
vinou pro diabetiky, která stabilizuje krevnl cukr. 

Pfi konzumaci dýně a cukety se štěpenlm tuků z potravy spotťebuje méně enzymů. Lát
ky obsažené v dťeni tykvi a jejl šťávě majl vynikajlcl fyziologický vztah k látkové výměně_ 

Obsahem rostlinného -inzulinu' a dalšlch látek je pravidelná konzumace syrového 
i kysaného zeli velmi vhodná pro diabetiky. 

Cibule velmi dobťe působl na snlženl hladiny cukrů u diabetiků. 
Česneku dlky pronikavému aroma můžeme vyčltat společenskou nezpůsobilost, ale 

po zdravotnl stránce jej nelze než chválit. Česnek kromě jiného dokáže snižovat hladi
nu cholesterolu i cukru v krvi. 

Pro obsah potťebného chromu se doporučuje častěji zaťazovat do jldelnlčku diabe
tiků fefichu zahradnl_ V poslednlch letech zlskává zaslouženou popularitu a jako opti
málnl se považuje konzumace jedné lžlce natě denně. 

> Dobrou chuť - Refichový trávniček 
Semlnka ťel'ichy zahradnl namočlme na den do vody a pak je rozložlme na navlhče

nou buničitou vatu, kterou udrlujeme vlhkou. Když se »trávnlček- začne zelenat, stfl
háme ho a použlváme na dochuceni pomazánek či salátů nebo na posypáni chleba. 

Kurkuma a skoťice jsou dvě z mnoha součásti koťenl kari, které se velmi často po
užlvá k prípravě jldel v indické kuchyni. Tato koťenl zvyšuji aktivitu inzulinu, jenž se po
dlil na metabolismu glukózy, a jsou proto užitečné pfi onemocněni cukrovkou_ 

Podle některých výzkumných pracl mohou i dalši druhy koťenl - hfeblček či bob
kový list - aktivitu inzulinu až ztrojnásobit. 

-Bez do života pl'ijatý má velkou vyhánějlcl moc,- napsal pťed vice než 400 lety uče
ný doktor Petr Ondrej Mattioli_ černý bez je doporučován diabetikům, neboť obsahu
je rostlinný -inzulin. - inulin. Bezinky konzumujeme vždy tepelně upravené_ 

IH Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalJlch látek 
Vitaminy skupiny B napomáhajl tvorbě enzymů, které pťemMujl cukr na energii, a zá

rove� mohou bránit poškozeni nervů. Komplex všech vitaminů skupiny B nám může 
zajistit Pangamin. 

• Bude vás zajlmat - Pangamin BIF!. Pangamin jsou sušené pivovarské kvasnice. jsou 
obohacené o bakterie mléčného kvašeni s obsahem komplexu vitaminů B a dalšlch cen
ných látek, které navlc napomáhajl udrlet optimálnl stav stťevní mi kro flory, zvyšuji odol
nost proti infekclm, bráni vzniku karcinogennlch látek a pomáhajl pl'i prevenci srdeč
nich chorob. 

23 



Chrom hraje důležitou roli v metabolismu cukrů. Pomáhá inzulinu udržovat rovno· 
váhu cukru v krvi. To znamená, že hladina cukru v krvi nestoupá ani přlliš rychle a při· 
liš vysoko, ale ani rychle neklesá. Výzkumy potvrzuji, že strava bez chromu u lidi téměř 
okamžitě vyvolává zvýšeni obsahu cukrů v krvi. Dobrým zdrojem chromu je celozmný 
chléb. Cištěná zrna v bllém pečivu obsahuji tohoto nezbytného prvku pouze nepatrné 
množstvf. 

Z mnoha studil vyplývá, že nlzká hladina hol'čflku zvyšuje riziko vzniku nemoci se vzta· 
hem k diabetu a může být dokonce příčinou vzniku této choroby. Mezi dobré potravi· 
nové zdroje patl'f banány, pšeničné otruby a celozrnné potraviny. 

Vysoká hladina zinku pomáhá organismu využívat inzulin a pl'isplvá k hojeni ran, ne· 
bol vysoká hladina cukru v krvi tuto funkci porušuje. 

Zvýšený podll vlákniny ve stravě zpomall vstřebáváni cukrů a udržuje hladinu krev· 
nlho cukru v normálnlch mezlch bez extrémních výkyvů. Vláknina z jablek, obili a luš' 
těnin pomáhá hladinu krevnlho cukru udržel. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Lidé s cukrovkou jsou nuceni dodržovat dietu a znač· 
ně omezit přljem cukru. Dobrou volbou je snlžit množstvf živočišných bllkovin a nasy· 
cených tuků v potravě a zařadit do jldelnlčku vice čerstvého ovoce a zeleniny. Měli by 
také méně solit, omezit množstvf nápojů obsahujlcích kofein, alkohol nepit vůbec ne· 
bo jen výjimečně. 

Máte-Ii nadváhu, hubněte! Snlženl tělesné hmotnosti je nezbytným krokem pl'i léč· 
bě cukrovky. 

Riziko pro feny! Riziko onemocněni cukrovkou je u žen dvojnásobně vyššl než u mu· 
žů. Vznik diabetu je sice ovlivněn i dědičně, ale hlavnlm faktorem bývá obezita. 

Nezapomlnejte na pohyb! Je známo, že cvičeni a zdravý životnl styl jsou důležité pro 
snlženl rizika komplikaci cukrovky. 

Potíže s trávením 
Reklamy, které na nás  útočl ze všech stran, se nám často snaž! nabldnout po· 

travinové dopl�ky jako léky, které nám určitě vyléčl poruchy s tráven lm. Existuje 
ale celá řada léčebných přlrodnlch prostředků, které jsou lepši a šetrnějšl k naše· 
mu organismu. 

Přlznaky poruch tráveni včetně nadýmáni a plynatosti mohou být známkou mnoha 
chorob, neodkládejte proto návštěvu vašeho lékaře. 

Co jist, kdyl ... ... chcete podpořit tráveni 
e Léčivé účinky potravin 

Orientálnl kuchyně by sotva mohla existovat bez cibulovin, provázejl ji po tislciletf, 
a tak nenl třeba dlouho pátrat po předclch pórku. Je to velmi cenná zelenina, která mů' 
že podporovat tráveni, činnost střev, jater a žlučnlku. 
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Rajčata jsou již řadu let světovou zeleninou člslo jedna. Obsahuji mnoho cenných lá· 
tek, posilujl vylučováni tráviclch šláv, zlepšuji tráven i  a také činnost žaludku a střev. 

Kyselé zelf přlznivě působl na tráveni v žaludku a na činnost střev. 
Křen podporuje tráveni a zvyšuje stravitelnost pokrmu, i když se konzumuje třeba 

jen v malém množstvf jako doplněk k masu či vejcim. 
i!eřicha setá je velmi chutná aromatická bylinka, která zlepšuje tráveni a podporuje 

chul k jldlu. 
Kopr, dobromysl, majoránka, libeček, tymián a saturejka jsou bylinky, které by· 

chom měli v naši kuchyni použlvat častěji, a to obzvláště v přlpadě poruch tráveni ne· 
bo k podpoře tráveni těžkých pokrmů. Zabra�uje tvorbě plynů ve střevech a množeni 
některých druhů bakteriI. 

Ananas je nejen považován za krále ovoce, ale může mlt také výrazný léčebný vliv 
pro ty, kten majl problémy s trávenlm. Nejvlce je ceněný pro obsah vlákniny a enzymů, 
zejména bromelinu, který výrazně zlepšuje tráveni a spolupodlll se na štěpeni bllkovin. 
To však platf pouze pro čerstvý ananas. 

Plody exotické papáje použlvali po staletf indiáni jako součást mnoha léků, mimo ji· 
né i jako prostředek podporujlci trávenI. Obsahuje totiž enzym papain, který je podob· 
ný lidskému trávicimu enzymu pepsinu. 

Po celý rok běžně dostupné jablko snědené i se slupkou je levným zdrojem látek pod· 
porujlcich zažlvánl. Syrová jablka obsahuji mnoho trávicfch enzymů, které napomáhajl 
tráveni a normalizuji střevnl mikroflóru. 

Svým vysokým obsahem účinných látek usnad�ujl jahody tráveni, činnost střev a lát· 
kovou výměnu. 

Melouny obsahuji mnoho enzymů a dalšlch látek, což pnznivě působ I na trávenI. 
Dalšl druhy ovoce - maliny, grapefruit - podávané jako moučnlk po tučném pokr· 

mu rovněž podpořl trávení. 
PI'i lehkých zažlvacich potlžfch snězte mlsto večeře několik vlašských ořechů; tak to 

v takovém přlpadě dělávali stařl Rlmané. 
Kořeni skořice a hfeblčekjsou nejen lahodným dopl�kem různých druhů pečiva, ale 

zvyšuji aktivitu enzymů, a tím napomáhajl štěpit tuky. 
v.:em pl'lznivcům piva zřejmě nesděllm žádnou novinku, že hořčiny chmelu ovliv�u' 

jl tráveni těžkých jldel. Ale i v tomto přlpadě platl, že méně znamená vice. 
Na podporu tráveni nebo k uklidněni podrážděného žaludku jsou vynikajícím pro· 

středkem čaje z máty, heřmánku, anýzu nebo fenyklu. 

Co jist, kdy!... . .. trplte často nadýmánlm 

Nadýmáni má nejrůznějšl pl'fčiny. Vzniká pl'i konzumaci nadýmajldch potravin, napr. luš· 
těnin, kapusty, mléka. PI'i jejich zařazováni do jldelnlčku postupně zvyšujeme množstvl, 
abychom se vyhnuli problémům. Také rychlé jedeni a nedostatečné kousáni potravy mů' 
že mlt za následek špatné tráveni a z toho vyplývajld potlže. 
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e léčivé účinky potravin 
Nadýmáni postihuje většinu lidi pll konzumaci luštěnin. Platf pravidlo, že čim čas· 

těji jlme luštěniny, tfm rychleji se této stravě p7izpusoblme a nebudeme trpět nep71. 
jemnou plynatostI. 

• Bude vás zajlmat - Lze snfIit nadýmáni z luštěnin? 
Lepši stravitelnosti luštěnin dosáhneme tlm, že luštěniny val'ime s k07enlm, napf. Ii. 

bečkem, majoránkou, kmlnem, bazalkou nebo tymiánem. 
Pro lepši stravitelnost luštěniny pfed vafenlm propláchneme, zalijeme horkou vodou 

a necháme asi 4 hodiny namočené. Vodu opět slijeme a k vafenl použijeme čerstvou 
vodu. Nedostatkem tohoto zpusobu pflpravy je, že docházl ke ztrátě některých cen· 
ných látek. 

Pokud trplte nadýmán lm, jezte vice ovoce bohatého na vodu, napf. melounů, kiwi 
nebo jilnlho ovoce. 

Pravděpodobně jsou cibule a česnek jedny z prvnlch kulturnlch rostlin, provázejl. 
cfch člověka od nejstaršlch dob. Kromě dalšlch léčebných účinku majl zmlr�ujfc' vliv 
na nadýmánI. 

. Tymián p71znivě ovliv�uje zažlvánl a mlrnl nadýmanl. Pam k nejvo�avějšlmu kofenl � jeho využitf v kuchyni je široké. Výborný je v zeleninových polévkách a pokrmech, pfl 
upravě masa. Zajlmavý pokrm z hub pflpravíme, kdy! jej dochutlme drceným tymiánem 
a kmlnem. 

Stal'l Egypťané zaháněli koprem bolesti hlavy, v Rlmě byl použlván jako bylina zvět· 
šUjlcf silu gladiátorů a my jej dnes pl'idáváme do pokrmů jako prostfedek proti nadý. 
mánl. 

� Dobrou chuť - Pečené ryby po švédsku s koprem 
4 m.akrely nebo jiné ryby (mohou být i sladkovodnQ, 2 cibule, 2 p6rky, 
B lIlc olele, 4 Illce octa nebo citronové šťávy, sůl, kopr 

Očištěné ryby nakrájlme na většl kousky a rozložlme je do zapékacl mlsy. Cibuli a p6. 
rek nakrájlme na kolečka, urovnáme na ryby, poklademe několika snltkami kopru a za· 
lijeme směsl z oleje, octa nebo citronové šťávy a soli. Pflkloplme pokličkou a pečeme 
aSI 30 minut. Pak odstranlme snltky kopnu a ryby posypeme čerstvým nakrájeným ko. 
prem. Podáváme s opékanými brambory. 

St7edověké hostiny bývaly zakončeny pečivem s hojnostf kmlnu, neboť již tehdy se vě· 
dělo, že působl proti nadýmáni, uklid�uje žaludečnl k7eče a má vliv na dobré zažlvánl. 

• Z domácl lékárny - Kmlnem proti nadýmáni 
Kr;'ín, je znám pfedevšlm z lékáren našich babiček. Chcete· li se co nejrychleji zbavit 

nepfljemného nadmuti, pečlivě rozžvýkejte 1 lžičku kmlnu. Pflpravit si mužete i kmlno· 
vý čaj (1 IžIci kmlnu zamícháte do sklenice varlcf vody a necháte pul hodiny louhovat). 
Užlvejte 3-4krát denně. Stejným způsobem se zbavlte i fíhánl. 
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U nás možná méně známá bylinka routa podporuje tráveni a chuť k jldlu. Je velmi aro· 
matická. Muslm však upozornit, že u zvlášť citlivých jedincu muže plí sběnu listu dojit k po· 
drážděni pokožky. Doponučuji nep7ekračovat dávku asi 1 lžičku čerstvé natě na den. 

Na podporu tráveni a proti nadýmáni jsou vynikajlcfm prostfedkem čaje I hefmán· 
ku, fenyklu nebo anýzu . 

lB léčivé účinky vitaminu, minerálu a dalšlch látek 
Na nepfljemném nadýmáni se může spolupodllet i nedostatek dvou minerálu ve vý· 

živě, a to draslflku a leleza. 

Co jist, kdyL ",vás trápi zácpa 

Zácpou dnes trpl podstatná část našeho obyvatelstva. Ani si neuvědomujeme, že nor· 
málnl a zdravé je mlt stolici jedenkrát denně. Zácpa, která nenl většinou vnlmána jako 
vážný problém, muže spolupusobit pll vzniku mnoha nemoci. To je určitě velmi pádný 
důvod k urychleni průchodu potravy a regulováni pravidelné činnosti stfevnlho traktu. 

Pl'ičinou zácpy může být i nadbytečná konzumace masa. Doprovodným projevem je 
nadýmánI. 

e léčivé účinky potravin 
Významný účinek proti zácpě má vláknina. Pll většlm pfljmu potravin se zvýšeným 

obsahem vlákniny se stav brzy zlepšl. Vláknina svou pl'ltomnosll podponuje stfevnl po· 
hyby, váže na sebe vodu a 11m změkčuje stfevnl obsah a usnad�uje vylučovánI. 

Běžná den ni konzumace celozrnného pečiva, luštěnin, ovoce a zeleniny, tedy potra· 
vin se zvýšeným obsahem vlákniny, zajišťuje stolici 1-2krát denně, a je tak vynikajlcf pre· 
vencí v boji proti zácpě. Konzumace i doma pl'ipraveného pečiva a moučníků, alespo� v po· 
měru 50 % bllé mouky a 50 % celozrnné mouky, vás dokáže uchránit pfed zácpou. 

Zácpa muže být zpusobena změněnou mikrobiálnl flórou, napf. pll užlvánl antibiotik 
či jiných látek, které ji likvidujI. Je vhodné konzumovat acidofilnl mléko nebo -živé- jo· 
gurty s obsahem mléčných bakterii, které vám pomohou upravit trávicf proces. 

Vydatnou a ozdravujlcí snldani si pllpravlme ze zakysaného mléčného výrobku, nej· 
lépe nlzkotučného, do kterého pfldáme po 1 lžlci pšeničných kličku a ovesných vloček. 
Je to léčebný prostfedek proti zácpě. 

K odstraněni zácpy stačl denně snlst polévkovou lžlci pšeničných otrub. Pro lepši 
chuť je zvolna opražlme na suché pánvi dozlatova. Otnuby si lze pl'ipravit do zásoby, upra· 
žené a vychladlé je dáme do skleničky a uzavfeme. Otruby rozmlcháme v mléce nebo 
vmlcháme do jogurtu. 

Špenát podporuje pravidelné vylučováni st7ev, a proto je doporučován pfl zácpě . 
Rajčata majl mlrný projlmavý účinek a zlepšuji peristaltiku stfev. V jldelnlčku by ne· 

měly scházet osvěžujlcf zeleninové saláty s rajčaty. 
Clm častěji budeme v naší stravě konzumovat syrovou cibuli, tlm většl máme šanci 

zbavit se zácpy. 
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• Z domácf lékárny - léčebná cibulová vodka 
Ruským lidovým prostfedkem proti zácpě je cibulová vodka. PF!pravfme ji z 1 50 g na· 

drobno nakrájené cibule, kterou dáme do tmavé skleněné lahve a zalijeme 1 50 ml vod· 
ky. Uzavfeme a necháme asi 1 0  dnů louhovat. Poté pfecedlme a užíváme 2-3krát den. 
ně vždy pfed jídlem asi 1 0  kapek. Cibulovou vodku lze použít i pF! léčbě močového 
měchýfe a pll odstra�ování kamenů. 

�erstvé okurky jsou vhodnou potravinou na chronické zácpy. Zkuste si každý den 
dopfát misku okurkového salátu s citronem, cibulí a olejem (nejlépe olivovým). 

Babičkovský recept účinný proti zácpě je sníst denně, nejlépe pfed hlavním jídlem, 
1 -2 lžíce kyselého zelí. Projímavý účinek má i šťáva z kyselého zelí nebo lák z kyselých 
okurek. 

Jablka pll zácpě ·fedí- stolici, zlepšují peristaltiku stfev a urychlují vylučování ne. 
strávených zbytků potravy. Výrazný účinek proti zácpě mají 2-3 rozstrouhaná nelou. 
paná jablka denně. Léčebně působí i ráno na lačný žaludek pomalu snědené jablko. 

Staletá zkušenost učí, že švestky jsou výborným lékem proti zácpě. Zkuste :áno na 
lačný žaludek jíst sušené švestky, které jste pfes noc namočili do vody. Obdobný úči. 
nek majl i kompotované švestky. 

Vysoký obsah pektinů, vlákniny a dalších významných látek činl i z angreštu vyni· 
kající prostfedek proti zácpě. 

Také hroznové víno je dobrým pl'irodnlm prostfedkem s projímavým účinkem. PF! 
chronické zácpě se doponučuje užívat v sezoně pokud možno denně alespon 250 g hroz. 
nového vína, 

fíky jsou v IiteraMe označovány za jeden z nejlepších pF!rozených projímavých pro. 
stfedků. Lisované nebo sušené plody je vhodné užívat ráno nalačno, můžeme je i pfes 
noc namočit do vody. Obdobný účinek mají i datle, 

Ráno na lačný žaludek a večer pfed spaním užlvaná pomerančová šťáva by nás mě. 
la zbaVit nepl'ijemné zácpy. Obdobným způsobem působí, když nalačno a večer pfed 
spaním sníte 1-2 pomeranče. 

Trávení podpofí a zácpu pomáhají odstranit i další potraviny - tfešně, jahody, me. 
ruňky, meloun, borůvky a cukety. 

Polévková lžíce medu ráno na lačný žaludek může zácpě zabránit dfíve, než k ní Vů' 
bec dojde. 

PF! úporné zácpě pomáhá i piti mátového čaje. 

. 
Ráno je vhodné na lačno vypít sklenku vody, popl'ipadě vfažného bylinkové čaje. Prá. 

CI naŠich stfev také stimuluje nalačno vypitá sklenice teplé vody se šťávou z poloviny 
citronu. Podle chuti můžeme pF!dat med. 

Léčebně působí odvar z lněného semene (5 minut val'ime 1 lžlci semena na 1 /2 I vo. 
dy), který je vynikajícím lékem na stfeva. Odstranuje zácpu, zabranuje vzniku kvasných 
. a hnilobných procesů a normalizuje činnost stfevnl mikroflóry. 

T Rady na závěr - Nebezpečná projímadla! Reklamy se nám snaží namluvit, že jediným 
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prostfedkem, jak zvfádnout zácpu, jsou projímadla. Pozor, projlmadla neléčl hlavní pl'iči· 
nu zácpy, můžete se na nich stát závisll a navlc zbavuji vaše tělo životně důležitých živin. 

Dostatek tekutin !  Trpíte·li zácpou je důležité hodně pít, neboť jedním z nejčastějšlch 
důvodů vzniku zácpy je nedostatek tekutin, takže stolice je pl'iliš tvrdá a obtížně se vy. 
puzuje. Doporučovány jsou nejméně 2 litry tekutin denně. Ale všechny tekutiny nejsou 
stejně vhodné. Cerná káva, kakao, černý čaj a červené víno by měly být v našem jldel· 
níčku co nejméně, neboť podporují zácpu. 

Nekul'le! Nikotin negativně ovlivnuje trávení a činnost stfev. 
Nezapomínejte na pohyb! Trocha cvičení nebo rychlejšl chůze vám pomůže udržet 

pravidelnou stolici. Pro zvýšení penstaltiky stfev pomáhá preventivní cvik - lehneme si 
na záda, nohy v kolenou pokrčíme, nuce dáme za hlavu a z této polohy se vícekrát zve· 
dáme až do sedu. 

Co jist, když... ..,vás trápi průjem 

Průjem je výsledkem pfetlženl nebo drážděni trávicfho traktu. Má různé pfíčiny, k nimž 
napfíklad pam zánět žaludeční či stfevní sliznice, otrava jídlem, stresové situace nebo 
nevhodné stravovací návyky. Déletrvajlcf průjem nebo průjem spojený s bolestmi bF!· 
cha, teplotou a zvracením by měl být svěfen do péče vašemu lékaF!. 

e léčivé účinky potravin 
Lidé v oblasti Stfedozemního mofe použlvali po staletl k léčbě průjmů a jiných stfev· 

ních onemocnění jogurt. Jogurt, nejlépe s tzv. živými bakteriemi, dokáže regenerovat 

průjmem poničenou stfevní mikroflóru a doplní ztrátu minerálů. 
Rýže, zejména odvar z ní nebo rýžová kaše, je účinným léčivým prostfedkem proti 

průjmu. 
Bezpečným lékem proti průjmu, který nám pl'iroda nablzí, je mrkev, která poskytu· 

je bohaté dávky potfebných látek. Navíc zpomaluje penstaltický pohyb stfev, který je 

pJ'i průjmu pfíčinou bolestivých kfečí v bJ'iše, působí jako protizánětlivý prostfedek a zá· 

roven reguluje žaludeční kyseliny. Konzumovat můžeme jak mrkev najemno nastrou· 

hanou, tak šťávu z mrkve nebo tepelně upravenou mrkvovou kaši. 
Česnek zastavuje průjem a uklidnuje stfeva. Cesneku se lidově ríká »Iidový penici· 

lin". Svými antibiotickými účinky brzdí rozmnožování mikroorganismů. Úporný průjem 

odstraníme, když každou hodinu vypijeme sklenici česnekové šťávy, kterou získáme krát· 

kým povafením rozetfené hlavičky česneku ve 3/4 I vody. 
Pektin obsažený v jablku dokonale .vymetá stfeva". PI'i průjmech účinně potlrá bak· 

terie vyvolávající kvasné procesy, zabranuje jejich dalšímu rozmnožováni a odstranuje 

je zároven se stolicí. PF! průjmu i dalších poruchách trávení zkuste ráno sníst na lačný 

žaludek jedno oloupané a nastrouhané jablko, oslazené lžičkou medu . 
Banány lze jako nedráždivé dietetikum podávat pF! průjmech. 
Také meruňky působí pfíznivě. Doponučuje se 3-5 kusů denně. 
Sušené borůvky jsou jedním z nejlepších pfírodních prostfedků proti průjmu. Ob· 
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sahujlpektiny a látky s mlrnými antibiotickými účinky, které pomohou potlačit infekci, 
jež prujem vyvolala. Sušené borůvky můžeme důkladně rozkousat nebo je nechat ve 
vodě nabobtnat a snlst i s vodou, v niž byly namočeny. Sušené borůvky by určitě ne
měly chybět v žádné domácl lékárničce. 

• Bude vás zajlmat - Sušlme borůvky 
Borůvky, které chceme usušit, majl být suché, zralé, ale ne prezrálé, nasblrané za pěk

ného slunečného dne. Můžeme je rozložit na paplr a za horkých letnlch dnů usušit na 
slunci, nebo je sušit v mlrně zahráté a pootevrené troubě nebo v sušičce ovoce. 

Pf! prOjmu si můžeme pf!pravit léčivý nápoj z černého rybfzu: 1 lžlci plodů zalijeme 
sklenici vody a varlme asi 20 minut. Užívá se 1 lžlce 3-4krát denně. 

Vlno se již dlouho propaguje jako prostredek proti infekclm a nemocem. Podle ně
kterých současných výzkumů pomáhá rovněž zvládnout průjem. V jedné studii bylo pro
k�záno, že kvalitnl bllé i červené vlno bylo účinnějšl proti některým typům bakterii než 
ruzné volně prodejné léky. Pf! konzumaci vlna plaH, že čim méně, Hm vice. 

Průjem může vést k dehydrataci organismu, a je tedy nutné ztracenou tekutinu 
nahra

,
dit. Pijte

,
hodně čistých tekutin, vhodný je i herm�nkový nebo m�t'vý čaj, po

pljeny p� malych doušclch. Aby byly nahrazeny ztráty vody a minerálnfch látek, po
dáváme I neslazené minerálnl vody. Nepijte je ale studené z ledničky, neboť dráždl 
sliznice. 

m léčivé účinky vitaminů, mínerálů a dalšlch látek 
Pf! �rOjmu je nezbytné zvýšit prljem pe"!inu. Pektin je druh rozpustné vlákniny, ob

saženy v OVOCI a zelenině, ktery vám po muže potlačit prOjem Hm, že ve strevě pohlH 
nadbytečnou vodu. Pektiny majl léčivý vliv na některá bakteriálnl onemocněni i vredo
vé choroby a rOzná krváceni v zažlvacl soustavě. K potravinám bohatým na pektin pat
rl naprlklad jablka, angrešt, mrkev, červená repa a banány. 

... Radr na závěr - Úprava stravy! Pf! prOjmu se vyhýbáme tučnému masu, uzeninám, 
škvarku�, v�ltrnostem, slanině, konzervovaným potravinám, luštěninám, mléku 
a mléčnym vyrobkům, syrové zelenině a ovoci (kromě výše uvedených), otrubám, ce
lozrnným obilninám, cukrovinkám, korenl, kofeinu a alkoholu. 

Dostatek tekutin! Pijte hodně vody a čirých tekutin, abyste zabránili dehydrataci. 

Co jist, kdy!... , .. vás pálf Iáha 
Po většlm množstv! jldla, tučném jldle nebo po zvýšené konzumaci alkoholu se u ně
kterých lidi dostavl páleni žáhy. Vzniká tak, že se obsah žaludku vracl zpátky do jlcnu 
a podráždl je). Koho páleni žáhy trápl často, měl by tuto situaci brát vážně a nechat se 
vyšetflt svým lékarem. 
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® léčivé účinky potravin 
Fazolové lusky majl velký obsah drasllku, jsou lehce stravitelné a pro organismus dob

re využitelné, takže se doporučuji jako lék pJ'i prekyselenl žaludku. Casto stačl jedna se
zona, po kterou se fazolky konzumuji, aby se člověk zbavil potlží, projevujlclch se mi
mo jiné i pálenlm žáhy . 

prestože kyselé zelf chutná kysele,je užitečným prostredkem proti prekyselenl a po
máhá pn nad produkci žaludečnlch kyselin. 

Je také vhodné, pokud možno denně, snlst misku zeleninového salátu, jehož zákla
dem jsou okurky, 

Účinně pomáhá čerstvá vylisovaná šťáva z mrkve, alespo� 200 ml denně. 
Zkuste žvýkat plátek syrové brambory či kousek bného chleba, člmž dojde k vázá

ni prebytečných kyselin. To by mělo prekyselenl organismu upravit. Z lidového léčitel
stvl pocházl návod doporučujlcl pf! páleni žáhy žvýkat 3-4 syrové hrachy. 

Trplte-li pálenlm žáhy, zkuste snlst ban�n. 
Pomáhá vypiti většlho množstvl vody, nejlépe sklenka vlažné vody po jldle nebo her

m�nkový či m�tový čaj. 
Podle nedávné studie zmlrnilo žvýkáni ŽVýkačky bez cukru páleni žáhy u 70 % sle

dovaných osob. Kromě tradičně užlvané jedlé sody by vám mohly pomoci i mandle, 
keffr, jogurt, rýže a kukurice. 

... Rady na závěr - Úprava stravy! PI'i páleni žáhy se vyhýbejte prekyselujíclm potravi
nám, jako jsou káva, sladkosti, bllá mouka a pečené maso. Trplváte-Ii Hmto problémem, 
naučte se silnou kávu, čaj a alkohol pit nejpozději 3 hodiny pred spanlm a vždy je zajlst. 

Prevence! Páleni žáhy můžeme predejlt, když zmenšlme porce jldla, najlme se v prů
běhu dne vfcekrát a neprejldáme se. 

Co jist, kdyl ... ... máte potffe se žaludkem 

Trápl vás žaludečnl kreče? Potom máte nemoc modernl doby - gastritidu. Lékar vám 
zrejmě poradl antacidnl léky (léky, které snižuji kyselost žaludečnlch šťáv), ovšem dlou
hodobé užlvánl těchto léků snižuje vstrebávánl vitaminů skupiny B a vitaminu A. 

® Léčivé účinky potravin 
PI'i onemocněni žaludku, ale také strev, jsou med a sójové mléko ideálnl potravinou, 

dále jsou doporučovány ovesné vločky a Iněn� semlnka. 
Celer udržuje v kondici žaludek, streva a močový měchýr. Také působl antimykotic

ky a antibakteriálně v oblasti žaludku a strev. 
Z dietetického hlediska je doporučována karotka, pórek a kyselé zelf. predevšlm 

čerstvě vylisovanou šťávu z karotky a šťávu z kyselého zeli bychom měli pnjlmat co nej
častěji. Cistl streva a normalizují strevnl fl6ru. 

Jen málokdo vl o ban�nu, že je prirozeným antacidem, tedy prostredkem, který 
neutralizuje žaludečnl kyselinu. Banány jsou vhodné pri katarech (= zánětech strev-
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ni slizinice) jako dietetikum. které nedráždl sliznici. Nejúčinnějšl jsou zlatožluté ba· 
nány se světle hnědými skvrnami (tygrovánlm). 

K regeneraci sliznice trávielho ústroji se doporučuje užlvat denně ráno polévkovou 
IžIci rozemletých lněných semlnek rozmlchaných ve sklenici vlažné vody nebo lžičku 
směsi lněného semene s medem (3 lžlce lněného semena smlcháme se lžIeI medu). 

Nositelé ostrosti v paprice, papričkách chilli a pepři nepovzbuzuji jenom metabo· 
lismus. ale v žaludku a ve strevech majl antibakteriálnl účinky. 

V prlpadě žaludečnlch problémů je treba pit každý den dostatečné množstvl odvaru 
ze dvou až trl jablek varených v 1 litru vody (varlme 1 5  minut). 

PI'i bolestech žaludku může pomoci piti mléka s medem. 
PI'i žaludečnlch či střevnlch potlžlch by vám mohl pomoci i heřmánková či mátový 

čaj nebo čaj z meduňky lékahké. Tyto bylinkové čaje mohou zklidňovat některé zá· 
nětlivé pl'lznaky. 

• Bude vás zajlmat - Máta peprná 
Máta je jednou z nejstaršlch léčivých bylin a dnes pam mezi nejčastěji užlvané by· 

linky. je také součásti mnoha kupovaných léčivých bylinných směsl. V jednom stredo· 
věkém herbál'i je uvedeno, -Máta posiluje žaludek. pfinášl chuť k jldlu a je dobrá proti 
slabosti. Kdo jl každý den mátu. má pěknou barvu v tváfi a je v každém času zdráv. Má· 
ta odnímá bolest hlavy. rozehl'lvá tělo. vyhánl nachlazeni a pitá s medovou vodou uzdra· 
vuje hučeni v ušlch.' 

� Dobrou chuť - Zdravotnl mátový likér 
1 1žlci rezaných čerstvých listů máty peprné zalijeme 3/4 1 vodky. koňaku apod. a v dob· 

re uzavrené láhvi necháme stát 3 týdny na slunci. Potom scedlme. pl'idáme 200 g krys· 
talového cukru rozpuštěného v malém množstvl vody a uložlme na několik dnů do chlad· 
na. Popljlme s mlrou. 1 -2 likérové sklenky denně pl'i zažlvaelch potlžlch. 

T Rady na závěr - Oprava stravy! Pl'i potlžlch se žaludkem se nemá jíst maso a bllý 
(rafinovaný) cukr a pit černá káva a alkohol. Vyhněte se též ostrým a príliš koreněným 
jldlům. 

Nekufte! Cigaretový kour je plný chemických látek. které škodl žaludku i celému or· 
ganismu. 

Pozor! Nemocný by se měl vyhýbat stresům a dbát na dostatek spánku. 
Úleva! Úlevu od bolesti může prinést pl'ikládánl nahrátých horkých ručnlků na žalu· 

dek. což vyvolá uvolněnI. Tím jsou kreče méně bolestivé a ne tak časté. 

Důležitá játra 
játra jsou jeden z nejdůležitějšlch orgánů lidského těla. Anglický výraz pro játra .liver· 

je odvozen ze slovesa »to live". což znamená »žlt •. játra zpracovávajl živiny včetně tuků 
a neutralizujl a detoxikujl četné látky - chemické pl'lměsi potravy. léky. drogy a alkohol. 
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Co jist, když... ... máte potiIe se Ilučnikem 

L'lučnlk pomáhá játrům vyporádat se s pl'ijatou potravou. Hlavni roli pl'i vzniku žlučnl· 
kových kamenů hraji změny ve složeni žluči. tluč se může tak zahustit. že se choleste· 
rol vysrážl do krystalků. které jsou základem pro vznik kamenů. Podle statistiky trpl 1 5-20 
procent populace žlučovými kameny. pl'ičemž u žen to je 3-4krát častěji než u mužů. 

e Léčivé účinky potravin 
Sójová strava působl preventivně proti žlučovým kamenům. Některé pokusy dokonce 

potvrzuji domněnku. že již vzniklé žlučové kameny pomáhá rozkládat. Tato strava je vhod· 
ná i pl'i onemocněni jater. žaludku. slinivky a strev. 

Často podávaná jldla pl'ipravená z ječných krup jsou pl'irozeným lékem na všechny 
jaternl potlže. 

� Dobrou chuť - Krupoto 
200 g krup. 1 50 g zeleniny (mrkve, celer. petržel, květák apod.), 1 vejce, 
1 Ižfce oleje. 1 větší cibule. 2 stroužky česneku, majoránka, drcený kmln, sůl 

Propláchnuté kroupy uval'!me dopoloměkka. Zeleninu nakrájlme na menši kousky a uva· 
rlme doměkka. Kroupy i zeleninu umeleme nebo rozmixujeme. pridáme vejce. na ole· 
ji zpěněnou cibuli. prolisovaný česnek. korenl a sůl. Směs promlcháme a buď upeče· 
me v zapékael mlse. nebo z hmoty tvol'lme placičky. oballme je ve strouhance a smažlme 
dozlatova. Podáváme se zeleninovým salátem. 

Vysoký obsah karotenu predurčuje mrkev jako pomocný lék pl'i chorobách jater. po 
žloutenkách a zánětech trávielho traktu. 

Pl'íslovl. které zcela objasňuje všestranně léčivé účinky česneku. znl, .Kdo nemá česnek 
pod posteli. bývá často nemocný .• Česnek pozitivně ovlivňuje činnost jater a žlučníku. 

Proti žlučovým kamenům je možné použit i křen. Vezměte 1 polévkovou lžlci na· 
strouhaného krenu a smlchejte ho s jednou mel octa a medu. Tuto směs užívejte po· 
kud možno denně na lačný žaludek. 

Pravidelná konzumace jablek pomáhá léčit choroby jater a žlučnlku včetně žlučových 
kamenů. 

jahody se doporučuji jako podpůrný prostředek pl'i žlučnlkových a jaternlch potlžlch. 
Lidové léčitelstvl o nich rlká. že »čistl krev a streva". 

Dobrým prostredkem k vylučováni žluči z těla je směs šťávy z citronu a červené řepy, 
smíchaných ve stejném poměru. Sklenice této šlávy denně dokáže -vyčistit. žlučové cesty. 

Obdobně působl i směs pl'ipravená ze stejného množstvl medu, olivového oleje a ci
tronové šťávy. Užlvejte 1 lžlci pred spanlm. 

Do stravy je treba vice zarazovat korenl podporujlel tráveni - kmln, majoránku, sa
turejku a koriandr. Lidové léčitelství v prípadě záchvatu doporučuje lžičku mletého kml· 
nu s majoránkou rozmlchat v malém množstvl horké vody a vypit. za hodinu můžeme 
při pad ně zopakovat. 
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Indické kofenl kurkuma má blahodárný účinek na játra, napomáhá lepšlmu trávenI 
tuků a snižuje riziko vzniku problémů se žlučnlkovými kameny. 

Již po staletí se v lidovém léčitelství používá máta peprná pl'i léčbě tráviclch a jater
nIch potIlI. Mátový čaj může být pomocným lékem pi'i léčbě žlučových kamenů. 

Obllbený čaj z he7mánku podávaný denně pomáhá pl'i léčbě žlučnlkových kamenů. 
Pl'ipravuje se tak, že dvě lžičky usušených květů pfelijeme 1/4 I varlcl vody a necháme 
1 5  minut vyluhovat pod pokličkou. 

• Bude vás zajlmat - Ostropestl'ec mariánský 
Ostropestrec mariánský se užlvá k léčeni již od antického �ecka a �Ima. Bylo o něm 

napsáno vice než 300 vědeckých pracl, které potvrzuji pi'iznivé účinky této rostliny, pre
devšlm pl'i léčeni jaternlch onemocněnI. K léčebným účelům se použlvajl semena. Os
tropestrec posiluje činnost jater, podporuje regeneraci jaternlch buněk a snižuje hod
noty cholesterolu, což zmenšuje i možnost vzniku kamenů. Užlváme denně ráno i večer 
po 1 5  semenech ostropestfece, které rozkoušeme a vydatně zapijeme. Složky ostro
pestfece totiž nejsou dobfe rozpustné ve vodě, takže v čaji pl'ipraveném z jeho semen 
je obvykle málo látek chránlclch játra. 

lB léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vitamin C je důležitý pro svou schopnost snižovat hladinu žlučového cholesterolu, 

a tlm i vzniku kamenů. 
Velký léčebný význam majl i vitaminy skupiny B. 
Pro člověka se žlučovými kameny je vhodné zvýšit pi'fjem vlákniny. Vláknina má mi

mo jiné schopnost vázat žlučové kyseliny. Odstra�uje je tak z organismu a zabra�uje je
jich nadměrné koncentraci ve žlučnlku 

lecitin je látka, která se \Voi'f v játrech. Lékai'i je někdy pfedepisován k léčbě cho· 
lesterolových žlučových kamenů. Každý, kdo je náchylný k tvorbě žlučových kamenů, 
by měl užlvat lecitin. Jeho bohatým zdrojem jsou lněná sem Inka. 

� Dobrou chuť - lněná semlnka pro zdravl 
Z výživných lněných semlnek můžeme pl'ipravit čaj, a to prelitlm 1 lžičky semlnek šál

kem vai'fcl �ody. Necháme 1 0  minut louhovat a pak pijeme i se semlnky. 
Kfupavá lněná semlnka pl'ipravlme, když je opražlme. Vlo�lme je na suchou pánev 

a pl'ikryjeme pokličkou. Lehce pánvi pohybujeme, až semena zezlátnou. Můžeme je pri
dat do jogurtu nebo spojit s medem a konzumujeme je pokud možno každý den. 

Drcená nebo mletá lněná semlnka použlváme do pečiva nebo pl'i pi'fpravě obilných kaší. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Chcete-Ii se uchránit pfed žlučnlkovými potllemi, 
snižte množstvl živočišných bllkovin a cukrů a zvyšte podll zeleniny a ovoce. Nedopo
ručuje se konzumace živočišných tuků jako sádla, másla, šlehačky a čokolády. Rovněž 
je nezbytné omezit konzumaci alkoholu. Doporučuji se lehká jldla, žádné pfepálené tu
ky a opatrně kofeni!. 
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Být vegetariánem! Některé výzkumy potvrzuji, že pravděpodobnost tvorby žlučnl
kových kamenů je u vegetariánů výrazně snllená. Váš zdravotnl stav může zlepšit pfe
chod (alespo� dočasný) na vegetariánskou stravu a užíváni 1 lžlce olivového oleje 3-4krát 
denně. 

Máte-Ii nadváhu, hubněte! Pozor, již dvacetiprocentnl nadváha dvakrát zvyšuje prav
děpodobnost žlučových kamenů. 

Dostatek tekutin! Piti dostatečného množstv! tekutin během dne umož�uje pfed
cházet vzniku žlučových kamenů. Je vysoce pravděpodobné, že většina pacientů se žlu
čovými kameny pije málo vody. Dostatek tekutin pomáhá udržovat žluč ve žlučnlku zfe
děnou. Nezapome�te se napIt i těsně pfed spanlm. 

Starosti s ledvinami 
Ledviny jsou neuvěfitelně těžce pracujlcl orgán, který zbavuje tělo odpadových látek 

a nadbytku vody z krve. 

Co jist, když ... . .. máte ledvinové potffe 

e léčivé účinky potravin 
Optimálnl obsah významných látek predurčuje sóju jako vynikajlcl základnl potravi

nu pl'i ledvinových onemocněnlch, včetně ledvinových kamenů. 
PI'i ledvinových chorobách je velmi prospěšná konzumace zelí, nejlépe v podobě ze

leninových salátů. ZelI napomáhá lepšlmu vylučováni odpadnlch látek. 
Okurka výrazně odvod�uje a pomáhá ledvinám redit kyseliny a vylučovat je z těla. 

Tam, kde špatně funguji ledviny, špatně lunguje i srdce a vznikajl otoky. Pravidelná kon
zumace salátových okurek zabra�uje vzniku ledvinových kamenů, pl'i vzniklých někte
ré roz poušti a zlepšuje činnost ledvin. 

Pravidelná konzumace mrkve nebo ještě lépe piti mrkvové šťávy zabra�uje vzniku 
ledvinových kamenů. 

Močopudné účinky pórku pomáhajl odvádět toxické látky z těla. lim je vítanou ze
leninou pl'i ledvinových chorobách. 

Cibuli je pnpisováno mnoho účinných vlastnostI. Nevhánl jen slzy do očl, ale je mo· 
čopudná, takže byla odedávna používána jako .babský lék. na choroby ledvin a močo
vého měchýfe. 

�eficha setá, kterou si snadno vypěstujeme doma (viz str. 23), se použlvá k léčbě 
nemoci ledvin a močového měchýfe, neboť působl protizánětlivě. 

Petrželové silice, obsažené v nati i korenech petrlele, dráždl ledviny a zvyšuji vylu-
čováni moči. Jsou častou součásti urologických čajů. 

Jablka pflznivě působl pl'i chorobách ledvin, močového měchýre a sleziny. 
Nejlépe se ledViny »pročištujl« v létě, kdy si můžeme dopfát melouny. 
PraVidelná konzumace zralých banánů a pomerančů prlznivě působl na činnost 

ledvin. 
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Brusinky jsou schopny zabránit vzniku ledvinových kamenů, ba dokonce již existu
jlcl kameny rozložit (vice o brusinkách na str. 37). 

� Dobrou chuť - Brusinkový salát 
500 g brusinek, asi 1 00 g cukru, 3 lžlce bllého vlna, 1 00 ml sladké smetany 

prebrané brusinky nasypeme do nádoby, pl'idáme k nim cukr, podlijeme vlnem a krát
ce povarlme. Když vychladnou, zalijeme smetanou a podle chuti ještě prisladlme. 

PisUcie se mohou chlubit vysokým obsahem drasllku a horčíku, proto jsou vhod
nou potravinou pn léčbě ledvinových chorob. Nesměji být ovšem solené. 

Šťáva z červeného ryblzu, která obsahuje hodně drasllku a vitaminu C, je vhodná ja
ko doplněk pl'i léčbě onemocněni ledvin. 

Lidové léčitelstvl doporučuje pn ledvinových potlžlch citronový nápoj. Sťávu z citronu 
vymačkejte do sklenice s vodou a pijte několikrát denně. Mělo by to vést ke spon tán
nim u vyplaveni plsku a kamenů. 

III Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Mnohé studie prokázaly, že u lidi s vyšší spotrebou zeleniny a ovoce, jež obsahuje vel

ké množstvl draslíku, hrozilo polovičnl riziko, že se u nich vytvol'í ledvinové kameny. Me
zi dobré zdroje drasllku patl'í sušené merunky, pomerančová šťáva a nlzkotučné jogurty. 

Mnohé laboratornl práce potvrzuji, že hol'člk a vápnlk se jevl jako výrazný preven
tivnl faktor proti tvorbě ledvinových kamenů. 

• Z domácl lékárny - Jak na ledvinové kameny 
Možná trochu svérázně vám bude znll rada, jak se zbavit ledvinových kamenů, kte

rou jsem prevzala z knihy .Od angíny po žlučník. od H. Bankhofera. Vzhledem k tomu, 
že jejl aplikace může být pro většinu z nás velmi prljemná, určitě stoji za zverejněnl. Te
dy, poseďte ve vaně s horkou vodou, aby se vám rozšll'íly cévy, a pl'itom pomalu vy
pijte láhev sektu. Nemáte-Ii sekt, postačí dvě láhve piva. Taková .kůra sektem" prý uchrá
nila již mnohé pred operaci. Nemuslm ale dodávat. že tento léčebný postup nenl vhodný 
pro ty, kterí trpl poruchami krevního oběhu. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Jakmile se jednou ledvinové kameny vytvol'ily, je 
20-50procentnl pravděpodobnost. }e se budou opakovat. Strava S velkým množstvlm 
vlákniny a menšlm množstvlm živočišných bllkovin a omezení průmyslově upravených 
potravin může pl'ispět k prevenci. Nebezpečl vzniku kamenů je pl'ímo závislé na spo
trebě masa. Kdo chce predejlt vzniku kamenů, mu sl limitovat i prljem rafinovaných cuk
rů na nejmenšl možnou mlru. V těchto prrpadech je lepši sladit medem. 

Dostatek tekutin! Nejjednoduššlm a nejbezpečnějšlm způsobem léčby ledvinových 
kamenů je dostatečný prljem tekutin jimiž se z těla odplavuji látky, z nichž vznikajl ka
meny. Tak se celkově sniŽuje koncentrovanost těchto látek. Výzkumy potvrzuji, že do
statečným pitlm tekutin můžete snlžit riziko ledVinových kamenů až o 30 %. 
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Stop alkoholu! Je doporučována abstinence, neboť alkohol dráždl močové ústrojí a pod
poruje vznik kamenů. 

Co ještě můžete udělat! Lidé se skonem k ledvinovým kamenům by měli omezit ve 
své stravě tyto potraviny - černý čaj, čokoládu, kakao, kávu, coca-colu, pivo, worces
terskou a sójovou omáčku, reven a špenát. 

Co jist, kdy!... ",jste náchylni k infekcim močových cest 
3 močového měchýfe 

Infekce močových cest je častá neplijemná nemoc, postihujlcl zvláště ženy. Udává se, 
že jsou k těmto onemocněnlm až 25krát náchylnějšl než muži. Je to způsobeno anato
mickým rozdllem, neboť močová trubice žen je mnohem kratšl, a tedy ke vzniku infek
ci náchylnějšl. 

e Léčivé účinky potravin 
Jako prevenci proti potlžlm s močovým měchýrem byste měli jist hodně okurkové

ho salátu. Okurka odvodnuje a zbavuje náš organismus škodlivých látek. 

� Dobrou chuť - Okurkový salát s keflrem 
1 salátová okurka, 1-2  stroužky česneku, sůl, 1/4 1 keflru, citronová šťáva, 
nakrájený kopr na posypáni 

Oloupanou okurku nahrubo nastrouháme, pridáme prolisovaný česnek, osollme a za
lijeme keflrem. Zakapeme citronovou šťávou, dobre promlcháme a dáme vychladit. Jed
notlivé porce posypeme nakrájeným koprem. Mlsto keflru můžeme salát pripravit s bl
lým jogurtem nebo zakysanou smetanou. 

.Lidové antibiotikum«, česnek, účinně působl proti infekclm močových cest. 
Kren působl na bakteriálnl infekce močových cest. Už pl'i zhruba 20 mg krenu pl'ijl

máte dostatek účinných látek, abyste zahájili terapii močových cest. Pl'ipravit si může
te i léčebný klenový nápoj - 1 IžIci nastrouhaného klenu sparíte sklenicí horkého mlé
ka, necháte 1 0  minut vyluhovat, precedíte a vypijete po doušclch. 

Leckdy lze šťávou z višni nebo trdnl, prlpadně celými plody, vyléčit potlže s mo
čovým měchýlem, které nutí postiženého několikrát za noc vstávat a také ve dne čas
to močit. 

�ada studil potvrzuje, že brusinky jsou něco vice než pouhá prlloha ke zvěfině. Jsou 
velmi účinným nástrojem v boji proti infekci močových cest. Jako léčivé množstvl se udá
vá asi 250 ml brusinkové šťávy denně. Protože pro některé může být prlliš kyselá, lze 
ji redit vodou, poprlpadě prisladit. Ale pozor, brusinky nenl možno brát jako náhradu 
antibiotik, a i v tomto prlpadě platl, všeho s mlrou, neboť dlouhodobá konzumace bru
sinek můŽe poškozovat játra. 

Určitě v každé kuchyni je běžně dostupná skorice, která kromě toho, že se pl'idává 
do rady pokrmů, je považována pro své výrazné baktericidnl účinky za prlrodnl anti
septikum. 
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Nápoj p�pravený z 200 ml teplého mléka se Ilici medu má protizánětlivé a navíc 
i uklid�ující účinky. Zdravotní pflnos p� potížích s močovými cestami má i šípkový, kop
fivový nebo lipový čaj, 

m Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalších látek 
Vitamin C stup�uje účinek léků podávaných p� infekci močových cest. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Pokud trplte zánětem močových cest nebo močo· 
vého měchýfe, výrazně omezte pití černé kávy, silného černého čaje a alkoholických 
nápojů. Také se vyhýbejte pikantním kofeněným jídlům. 

Dostatek tekutin !  Protože fedění moči v našem těle pomáhá v bOji proti infekci, je dů' 
ležité, abychom zvýšili množství tekutin ve stravě (optimální jsou 2-3 litry). Nejlepší je pít 
každou hodinu sklenici vody, což zvýší prutok moči, která vyplavf škodlivé látky z močo· 
vých cest. Vhodné jsou minerální vody jako Mattoniho kyselka, Ida či Korunní kyselka. CMem 
nedoporučuje se je pít trvale ve větším množství. jednotlivé druhy stfídáme. 

Bolestivé hemoroidy 
Hemoroidy jsou ve skutečnosti kfečové žíly v l'itním otvoru a konečníku. Vznik he

moroidů podporují dlouhodobé zácpy a záněty v konečníku. Touto nemocí trpí hlavně 
osoby se sedavým zaměstnáním a chybnou stravou. jsou velmi bolestivé a nepl'fjemné. 

Co jist, kdyL ",vás trápi hemoroidy 

e Léčivé účinky potravin 
Pohanka se může pochlubit vysokým obsahem léčebného bioflavonoidu - rutinu. 

Tato látka je pro mnohé osoby pfímo nezbytná, poněvadž brání vzniku hemoroidů. Ur· 
čitě vás zaujme informace, že pravidelná konzumace pohanky, alespo� 3krát týdně, spo· 
lu s pitím odvaru z lněného semene (viz. str. 34) a zvýšeným pfíjmem vlákniny dokáže 
během měsíce vyléčit nebo alespo� zmírnit potíže s hemoroidy. 

• Bude vás zajímat - Zdravá pohanka 
Pohanku napadá jen velmi málo škůdců. Není tedy ošetfovaná pesticidy a to je v dneš

ní civilizované době velká pfednost. 

• Z domácí lékárny - Dubová kůra bývá součástí čajových směsí používaných jako po· 
mocný lék pl'i hemoroidech. Castěji se ale používá zevně k sedacím koupelím (1 -2 lží
ce se val'! 1 5-20 minut 1 /2 1 vody). 

Pfídavek 1 lžíce pšeničných otrub do jídla vám pomůže udržet pravidelný chod va
šeho trávicího ústrojí. Pfed použitím je na pánvi nasucho osmahneme. 

Obilné vločky, tfeba ve formě mUsli nebo kaše, mají prokazatelné léčebné účinky pl'i 
hemoroidech. 
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Také luštěniny, zejména sója a sójové produkty, působí spolu léčebně i preventiv· 
ně proti hemoroidům, 

>- Dobrou chuť - Sójová mozaika 
250 g sójových bobů, 3 vafené brambory, 1-2  vejce, 2 llíce polohrubé mouky, 
1 cibule 2-4 strouž česneku 50-1 00 tvrdého s 'ra 1 menší zelená 
a 1 menší červená a rika, směs koťení do mletého masa kmín ma'oránka, 
e ť ián sůl, strouhanka odle otťeb tuk na mazání ekáče, trochu olee 

Pfedem na močené s6jové boby uvaťíme doměkka a scedíme je. Vafené brambory 
umeleme spolu se s6jovými boby, pfidáme vejce, mouku, nadrobno nakrájenou cibu
li, prolisovaný česnek, na kostičky nakrájený sýr a papriky. Okoťeníme, osolíme a dob· 
fe promícháme. Podle potfeby zahustíme strouhankou. Ze směsi vytvarujeme šišku, pťe· 
neseme ji do tukem vymazaného pekáče, pokapeme olejem a dozlatova upečeme. Během 
pečení podléváme vodou. Místo vafených brambor můžeme použít 1 -2 lžíce sušené 
bramborové kaše. 

Rajčata zlepšují stav cév a kapilár a mohou se účinně spolupodílet na léčbě hemoroidů. 
Vaše strava by měla obsahovat potraviny bohaté na vodu, jako jsou okurky, melou

ny, kyselé zeli či ťedkve. 
Hemoroidy mohou být potlačeny léčebnou kůrou z dýně. Rozkrájejte dýni na malé 

kousky a uval'te ji s trochou mléka na hustou kaši. jezte ji samotnou celý den, ale ne· 
zapome�te pl'ijímat tekutiny. Tyto dý�ové dny se pokuste dodržovat častěji. 

Také černý rybfzje díky obsahu cenných látek účinným lékem proti hemoroidům a kre
čovým žilám. 

P� léčení hemoroidů se mohou uplatnit i sušené nebo lisované flky, které konzumujeme 
pokud možno hned ráno. 

Trpíte-Ii hemoroidy, dbejte na zvýšenou konzumaci citrusových plodů a trešní. 
Pravidelné pití odvaru z lněných semínek (viz str. 28) pomáhá léčit hemoroidy, ale 

také divertikly a vfedy. 
Léčebně pomáhá i čaj z rebrfčku a jitrocele. Pfipravíme ho ze dvou lžiček sušených 

bylinek, které zalijeme 1/2 I vroucí vody a necháme 1 5  minut louhovat . 

• Bude vás zajímat - Léčebné cviky proti hemoroidům 
Na zmírnění potíží můžete provádět ruzné léčebné cviky. Sednete si na zem, pokrčíte 

kolena, roztáhnete je od sebe, p�čemž máte spojená chodidla. Chodidla vezměte do dla
ní a mírně se pohupujte ze strany na stranu, čímž budete lehce masírovat rektální otvor. 

Polská autorka knih o zdravém životním stylu Irena Gumowská doporučuje ukončit 
den 1 5-30 dfepy. 

Vsedě nebo vestoje můžete provádět toto cvičení, vydechněte a zadržte dech, silně 
s napětím stáhněte konečník, počítejte do pěti, poté povolte napětí a lehce se nadech
něte. Několikrát denně opakujte. Pokud budete toto cvičení provádět v okamžiku sil· 
ných bolestí, mělo by se vám ulevit. 
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Je možné cvičit i tzv. Kegelovo cvičeni, které je vhodné jako prevence i účinná léčba. 
Tyto cviky spočlvajl ve stahováni a uvol�ovanl svalu, který použlváte pro zastaveni moče
ni a stáhnutl rekta (líti). Nejlepšlch výsledku dosáhnete, když denně provedete 200 cvi
ku (trvá to jen 1 0  minut). Stl'ldejte rychlé a pomalé stahy, rozdělte si cvičeni na celý den. 

m Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Doporučuje se denně zajistit organismu dávku vitaminu C, nejlépe v pn rozené for-

mě. Tento vitamin pomáhá posllit žil ni stěny. 
Léčebný účinek má i vitamin E, který zlepšuje krevnl oběh. 
Výskyt hemoroidů může mimo jiné signalizovat i nedostatek hol'čfku_ 
pn hojeni hemoroidu v akutnlch stadiích může pomoci zinek_ 
Jezte ovoce a zeleninu, které obsahuji hodně bioflavonoidů (viz str. 1 25). Bioflavo

noidy zlepšujf pevnost drobných cévek a kapilár, což může pomoci zesllit žily. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Zvyšte prljem celozrnných potravin, luštěnin, ne
loupané rýže, ovoce a zeleniny. Je treba snlžit spotrebu bllého (rafinovaného) cukru, so
li a živočišných tuku. 

Stop koreněným pokrmům! Pokud možno se vyhněte ostrým a koreněným pokr
mum, které vyvolávajl podrážděni sliznice konečnlku. 

Dostatek tekutin! Dostatečný pl'ljem tekutin změkčl vaši stolici, člmž predejdete vel
kému svalovému napětl, které muže vést ke vzniku hemoroidu. Pozor, káva a nápoje ja
ko coca-cola zhoršuji stav a zpusobujl svěděnI. 

Nezapomfnejte na pohyb! Hodně cvičte a pohybujte se na čerstvém vzduchu. Ne
dostatek pohybu podporuje vznik hemoroidů. 

Křečové žíly 
Krečové žily, kromě toho, že jsou nevzhledné, jsou varováním, že něco nenl v po

rádku z hlediska krevnfho oběhu. Jde o velmi časté onemocněni, které v naši populaci 
ve věku 30-60 let postihuje 1 5  % mužů a 20 % žen. 

6 Léčivé účinky potravin 
Cibuloviny - cibule, česnek, pórek a pažitka - pomáhají udržet dostatečnou pruž

nost žil a kapilár, a jsou proto účinnou prevenci proti krečovým žilám. 
Nadrobno nakrájený česnek (1 25 g) zalijeme tekutým medem (1 80 g), důkladně roz

mlcháme a necháme 7-1 0 dnu louhovat. Jednu lžlci užlváme 3krát denně. Pravidelná 
konzumace rajčat zlepšuje stav cév a kapilár. Rajčata mohou i léčit krečové žily. 

> Dobrou chuť - Rajčatový salát s pikantnf zálivkou 
6-8 rajčat, listy hlávkového salátu, pažitka 
Zálivka: 50 g nivy, 1 malá cibule, mletý bOý pepr, asi 1 50 ml acidofilnlho mléka 

Talll'ky vyložíme opláchnutými a okapanými listy salátu a na ně rozložlme na kolečka 
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nakrájená rajčata. Usem na česnek do misky protlačlme kousky sýru niva, pl'idáme jem
ně usekanou cibuli, pepr a acidofilnl mléko. Měla by vzniknout zahoustlá omáčka. Plí
pravená rajčata prelijeme touto zálivkou a posypeme nakrájenou pažitkou. 

Doporučuje se pft šťáva z grapefruitů, citronů a pomerančů. 
Pomocný léčebný účinek má čaj ze šlpků a kopfivy_ 

m Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vitamin E pomáhá zlepšit krevnl oběh v dolnlch končetinách a posiluje žilnl stěny. 
Vitamin C je důležitým faktorem pn prevenci krečových žil a také pF! tvorbě vaziva 

oslabeného krečovými žilami. Důležité jsou i bioflavonoidy, treba v pohance, černém 
ryblzu nebo grapefruitu, které podporují využiti vitaminu C v organismu. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Z preventivnlch i léčebných duvodů by v jldelnlčku 
neměly chybět celozrnné potraviny, luštěniny, ovoce a zelenina. 

Máte-Ii nadváhu, hubněte! Vzniku krečových žil napomáhá nadváha, proto je v kaž
dém pl'lpadě nezbytné redukovat prebytečné kilogramy. 

SprchovánI! Proti krečovým žilám je účinná každodenní studená sprcha, vždy od cho
didel směrem nahoru. 

Nezapomlnejte na pohyb! Vyvarujte se dlouhého sezenl nebo stolnl a snažte se hod
ně pohybovat. Zvlášť vhodná je rázná procházka. 

Dýchejte zhluboka! Hluboký dech a svalové kontrakce mohou zlepšit prouděnl 
krve do srdce. Pokud máte problémy s oběhem krve, jehož výsledkem jsou krečové ži
ly, provádějte pravidelně dechová cvičenI. Jóga vám poskytne dostatek inspirace. 

Pevné kosti, zdravé klouby 

Co jist, kdy!... .. _vás trIi artritida 

Pod názvem artritida se skrývá rada typů tohoto onemocněnI. Artritida je zánětlivé one
mocnění, plí kterém ztrácejl klouby ohebnost a bolesti se stup�ujl. Současná medicina 
neuml zcela vyléčit artritidu, ale zmlrnit dopady onemocněni lze i pl'lrodnlmi, pro orga
nismus neškodnými prostredky. 

6 Léčivé účinky potravin 
Látky obsažené v čerstvém ananasu, zejména enzym bromelin, se vyznačuji proti

zánětlivými účinky. PF! artritidě je proto ananas doporučován k častějšl konzumaci. 
Kopfivový čaj má proti zánětlivý účinek a tluml bolesti. Doporučuji se 2 šálky denně. 

• Z domácl lékárny - Bezinkové víno 
Udovl léčitelé doporučovali pF! anritidě 1 -2krát denně užlvat 1 00 ml bezinkové

ho vlna. 
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Pnpravlme je tak, že do litrové lahve nalijeme 600 ml červeného vlna a 300 ml vyli· 
sované a krátce povafené šťávy z bezinek. Necháme 5 dni stát. 

Z lidového léčitelstv! pochází návod snlst každý den alespo� jeden jemně nastrou· 
haný syrový brambor se slupkou. 

HI Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Nejznámějšl ze všech vitaminů, vitamin C, se může pochlubit pl'fznivými účinky na 

zlepšeni obranyschopnosti organismu a proti zánětlivou aktivitou. 
Studie odhalily, že většina nemocných, ktel'! trpl artritidou, má extrémně nlzkou hla· 

dinu vitaminu C a kyseliny pantotenové. 
Zdá se, že vitaminy E a B3 pomáhají ulevit od bolesti a zmlrnit ztuhlost kloubů způ' 

sobenou artritidou. 
Udává se, že selen, sira a zinek u nemocných s artritidou jsou v nedostatečném množ· 

stvl. Selen se nacházl v pomerančlch a mandlfch, sira ve všech druzlch masa a v mlé· 
ce, zinek v obili a dý�ových semlnkách. 

Dalšl důležité látky v boji proti artritidě jsou omega·3 mastné kyseliny obsažené hlav· 
ně v ryblm mase (losos, platýz, tu Mk, sardinky, makrely atd.) a v lněných semlnkách. 
Tyto kyseliny působl protizánětlivě, a proto jsou v léčbě artritidy nezbytné. 

Co jist, kdy!... ... vás trápi artróza 
v pflpadě artrózy se nejedná o zánětlivé onemocněni, nýbrž o opotfebovánl kloubnfch 
chrupavek. Bohužel, ani zde vyléčeni nenl možné, pfesto můžete pflrodnlmi prostfed· 
ky napomoci tomu, aby se váš stav zlepšil. 

• Bude vás zajlmat - Máte·li artrózu. denně si masfrujte klouby a dopfejte si teplé kou· 
pele. Vhodné jsou bahennl nebo termálnl lázně. 

e Léčivé účinky potravin 
Trešně a višně obsahuji jód, který pomáhá léčit pflznaky artrózy. V sezoně je dopo· 

ručováno jist čerstvé plody, v zimnlm období pak kompot. Na doplněni jódu by v jldel· 
nlčku neměly chybět ani mofské ryby. a to alespo� 2krát týdně. 

Citrusové plody, listová a korenová zelenina, kysané zelí, tedy dostatečný pl'!sun 
vitaminu C. zlepšuje funkčnl vlastnosti kolagenu, základnl pojivové tkáně. 

Z lidového léčitelstv! pocházl rada, pit 3krát denně pfed jídlem ledvinový čaj a ne· 
zapomlnat na dostatečné množstvl tekutin. Ledvinový čaj zakoupite v lékárně nebo spe· 
cializované bylinkárské prodejně. 

HI Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Na vzniku artrózy se podlil nedostatek vitaminů skupiny B, hlavně kyseliny panto· 

tenové a niacinu, a dále nedostatek vitaminu C. Podle mnoha výzkumných pracl má 
velký podíl na onemocněni i nedostatek jódu a zinku. 
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Bylo zjištěno, že hoi'ěík se kromě kosti nacházl i v chrupavkách. Chybl·li tělu tento pro 
vek, bude s největšl pravděpodobnosti docházet k degenerativnlm onemocněnlm kloubů. 

Také felatina v různých podobách napomáhá pn kloubnlch obtlžlch. Obsahuje mno· 
ho důležitých stavebních látek. 

... Rady na závěr (plati pro artritidu i artrózu) 
Oprava stravy! Proti potlžfm kloubů je vhodné snlžit podll masa, uzenin a silně so· 

lených pokrmů vůbec. Léčivě působl potrava s nlzkým obsahem tuků a cholesterolu a pfe· 
vahou složitých sacharidů obsažených pfedevšlm v ovoci a zelenině. Tento typ stravy 
snižuje množstv! tukových usazenin na stěnách drobných cév a umož�uje většl prívod 
krve bohaté na kysllk a výživné látky do kloubů. 

Být vegetariánem! Některé výzkumy potvrzuji, že léčbu artritidy či artrózy můžete 
podpont, když alespo� dočasně pfejdete na vegetariánskou stravu. 

Redukce hmotnosti! Pfi problémech s klouby je bezpodmlnečně nutné snížit vaši 
nadváhu, neboť každý kilogram navlc je nadměrně a zbytečně zatěžuje. 

Dostatek pohybu! Lze doporučit pravidelnou tělesnou činnost, vynikajlcl je plavánl 
a jlzda na kole. 

Pozor! Pokud k mlrněnl bolesti použlváte pravidelně acylpyrin, mějte na paměti, že 
tato látka zbavuje vaše tělo vitaminu C. 

Co jist, kdy!... ... máte bolesti kloubů 

Naše tělo produkuje látky, tzv. endorfiny, které zamezuji pfenosu bolesti. Problémem 
ale je, že trvalé užlvánl léků jejich účinnost postupně snižuje, takže k utišeni bolesti je 
potfeba stále většlch dávek, což může vést k návyku. Uvedené rady platf i pro boles· 
ti všeobecně • 

e Léčivé účinky potravin 
Cibulový sirup, jaký se používá pn nachlazeni (viz str. 54), dokáže pomoci i pn boo 

lestech kloubů. 

HI Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vitaminy skupiny B, zejména B1' B2' B6 a kyselina listová, poskytuji surovinu po· 

tfebnou k produkci potfebných endorfinů, a proto mohou být účinné proti bolestem. 
Vitamin E a C pozitivně působl na tlumení bolesti. 
Pokud trplte bolestmi kloubů po každé fyzické námaze, může to být prvnlm proje· 

vem nedostatku vápnfku. 
Měď podle některých výzkumných zpráv podporuje tvorbu endorfinů a může tlumit 

některé druhy bolesti. Dokonce bylo zjištěno, že pacienti s nlzkým pfljmem mědi užl· 
vali mnohem vice léků proti bolesti než ti, kdo konzumovali normální množstv! mědi. 

pn bolestech kloubů bychom měli dieteticky i jako prevenci pravidelně konzumovat 
potravu s dostatkem selenu, tedy kapustu, česnek a chfest. 

43 



Co jist, kdyL ... vás suluje revmatismus 

Dodnes bylo zjištěno 80 forem této nemoci. Snad nejdůležitějšf je. že medicina dosud 
nezná pFfčinu nemoci a po pravdě Fečeno nezná ani lék proti nI. 

® Léčivé účinky potravin 
V mohkých rybách (tuMk, losos, sardinky atd.) jsou obsaženy omega-3 mastné ky

seliny, které JSou schopny vytlačit z tělesných buněk škodlivé soli. častou pFfčinu bo
lestivých záchvatů revmatismu. 

� Dobrou chuť - Italský salát s tuňákem 
1 konzerva tuňáka v oleji, 5 rajčat, 1 paprika, 4 mce sterilované kukuFice, 
2 Iffce sterilovaného hrášku 
Zálivka: 2 mce zakysané smetany light, citronová šťáva, mletý bný pepF, sůl 

TuMka s částf oleje dáme do misky a pl'idáme nadrobno nakrájená rajčata, papriku, 
kukul'ici a hrášek. Zalijeme zálivkou pl'ipravenou smfcháním uvedených pffsad. Podá
váme s pečivem. nejlépe celozrnným, jako lehkou večel'i_ Místo sterilované zeleniny mů
žeme poufft zmrazenou kukul'ici a hrášek. 

V revmatické terapii se jako dietetický prostFedek často osvědčila šťáva z kyselého 
zeH. Obsahuje ochranné faktory pro klouby. 

TIšfcl účinek pl'i revmatismu majf i některé druhy zeleniny. zejména česnek, celer 
a chres!. 

Jahody s mnoha cennými látkami jsou doporučovány pl'i léčbě revmatismu. Lidové 
léčitelstvf doporučuje alespoň týdennf konzumaci jahod pn revmatických potfflch a ja
temlch chorobách. 

. Ve Francii se v lidovém léčitelstvf .tfešňovými kůrami. léčily revmatické choroby. Pul 
kilogramu tfdnf nahrazovalo v pruběhu letní sezony jedno hlavnf jfdlo. 

V lidovém léčitelstvf se radf častějšf konzumace jablek pn revmatismu. Léčebně vel-
mi účinné je každý den pft odvar ze ti'í jablek vafených 1 5  minut v 1 litru vody. 

Také meloun je účinný pl'i revmatických potfžfch. 
Šťáva z černého ryblzu, která obsahuje mnoho cenných látek, je vhodná plí revmatismu. 
Kopnva dnes pati'í mezi rostliny, které na zahrádce pi'íliš nevftáme. Naši pFedkové však 

měli k této osobité rostlině poněkud lepší vztah a dovedli využívat jejf účinky, které po
tvrdila I modeml věda. Pn revmatických potfžfch má léčebný účinek kopfivový čaj. Lze 
jej zkusit i v podobě obkladu, které pl'ikládáme na bolestivá mfsta. 

• Z domácl lékárny - Léčba kopfivou 
Zahnutí kopnvou, které této rostlině dodalo jejf nechvalnou pověst, bylo již od dáv

ných dob užfváno jako léčivý (a úspěšný) prostFedek. Nejlepšf Fecký lékaF doporučoval 
šlehat koplívami bolestivé revmatické údy. Také německý faráF Sebastian Kneipp, pro
slulý léčitel za dob našich prababiček, doporučoval denně ráno trrt mfsta postižená rev
matismem hrstf čerstvých koplív. 
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Léčivý účinek spočfvá v tom, že kyselina mravenčl (stejná, jakou najdete v žihadle včel 
a mravenců) obsažená v žahavých chloupclch koplívy dráždf v mfstě dotyku kuži a vy
volává vyrážku. Dfky tomu pl'icházf do oblasti čerstvá krev a pomáhá ulevovat silné vnitF
nf bolesti a artritickému zápalu. Některé odvážné duše se takto léčf dodnes. 

Vašemu organismu ulevf pitf presličkového čaje. 1 lžlci sušené bylinky pFelijete 
1/4 I vroucl vody, necháte 1 5  minut vyluhovat a pijete po doušclch 2-3krát denně. 
Pfesličku užfváme ale krátce, po několika dnech užfvánf na delšf dobu pFerušfme. 

III Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Proti revmatickým bolestem mohou pomoci vitaminy. Hlavnfm favoritem mezi nimi 

je rozhodně vitamin E. Pn konzumaci stravy se zvýšeným množstvfm tohoto vitaminu 
se efekt dostavuje velice rychle a na rozdll od běžných tišfclch léku nemá vedlejšf účin
ky, navfc pomáhá organismu vstFebávat vitamin B 1 2' který je pl'l léčbě rovněž významný. 

PIí revmatických nebo artritických bolestech rukou či kolen je nutné zvýšit pl'íjem vi
taminu 86, nejlépe ve formě slunečnicových semfnek. 

Zinek velice pomáhá všem pacientum s kloubnfmi potffemi, u nichž bývá hladina zin
ku většinou velmi nfzká. 

S'pisovatelka Irena Gumowská v knize .Lékárna v kuchyni. popisuje na základě vlast
nich zkušenost[, jak své bolestivé revmatické rameno vyléčila zvýšeným pFfjmem vita
minu C a rutinu, který je nejvfce obsažen v pohance. 

T Rada na závěr - Úprava stravy! Jezte vice čerstvé zeleniny a ovoce, omezte slazenf 
cukrem a konzumaci živočišných bllkovin. 

Co jist, kdyL ...máte opakované zlomeniny kosti 

Kosti se neustále obnovujf, plíčemž plí tom využfvajf minerály, pl'lváděné krvI. Vitamin 
O se hromadf v organismu. Když svftf slunce, shromaŽĎujeme tento vitamin v těle na 
zimnf obdobf, kdy nepl'ijdeme do styku s ultrafialovými paprsky. Během zimy jsou tyto 
zásoby spotFebovány. Na jaFe jsou už ovšem vyčerpány a v této době docházf nejvlce 
ke zlomeninám. 

Když v mládf dodáváme organismu málo vápnfku (na pf. chybnou nebo jednostran
nou výživou), dochází ve stárf k chFadnutf a zvýšené lámavosti kostí. Ale už i u dětí mu
že deficit vápnfku ve spojenf s nedostatkem vitaminu D vést k poruchám rOstu. 

• Z domácí lékárny - Kostival lékarský se po staletf užfval k léčbě zlomenin, neboť má 
regeneračnf účinky. a tak napomáhá rychlému uzdravenf kostI. Podává se vnitrně jako 
čaj nebo zevně ve formě krému nebo masti. 

45 



Co jist, kdyI... ... jste ohroženi osteoporózou 

Osteoporóza je choroba, při niž kosti postupně fidnou, jsou méně pevné, ztráceji pruž
nost a snadněji se lámou. Leny po pfechodu jsou k ni v důsledku úbytku hormonů est
rogenů (estrogeny se zapojuji do vstfebáváni vápniku) zvláště náchylné. 

e léčivé účinky potravin 
Sója a výrobky ze sóji jsou bohaté na fytoestrogeny, tedy látky, jež jsou svým slo

ženlm podobné hormonům, které napodobují lidský estrogen. 
Chutná listová zelenina brokolice, kadefávek, špenát, mangold a kapusta hraji vý

znamnou roli v léčbě osteoporózy. 
Vysoký obsah vápníku majl i některé mořské rasy. I když v mnohých částech světa 

tvorr fasy důležitou součást stravy, u nás jsou často zanedbávány. Mofské fasy zakou
plme v prodejnách zdravé výživy. 

Mák má nejvlce vápnlku ze všech potravin. Podle vědeckých výzkumů prováděných 
v poslednlch letech je využitelnost vápníku z rostlinných zdrojů vyššl než z mléka a mléč
ných výrobků. Dennl potfebu vápnlku nám pokryje asi 60 g máku. _ 
> Dobrou chuť - Hrníčkový makovec 
1 hrnek mléka, 1 -2 vejce, 3/4 hrnku plskového cukru, 1 hrnek máku, 
2 hrnky polohrubé mouky nebo 1 hrnek polohrubé mouky 
a 1 hrnek celozrnné pšeničné mouky, 3 lžíce oleje, citronová šťáva, 
1 prášek do pečiva, tuk na vymazáni a strouhaný kokos na vysypání plechu 

V mléce rozšleháme vejce a pl'idáme cukr, mák, prosátou mouku smlchanou s práš
kem do pečiva, olej a citronovou šťávu. Je-Ii těsto príliš husté, přidáme ještě trochu mlé
ka. lesto rozetfeme na tukem vymazaný a kokosem vysypaný plech a zvolna upečeme. 
Do těsta můžeme přidat rozinky. 

Pravidelný prrjem ostruIin, borůvek, \fešní a malin může být značně prospěšný v pre
venci osteoporózy. 

Také melouny poskytuji výbornou službu nemocným osteoporózou. Optimálnl po
travinou jsou flky, neboť majl velmi vhodný poměr vápnlku a fosforu. Do jldelnlčku by
chom měli pravidelně zafadit orechy, mandle a semena (zejména sezamová). 

III léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalších látek 
Vitamin O, který vzniká v kůži působen lm UV paprsků, má nesmlrný význam pn vstfe

bávánl a využlváni vápníku. Rozumné opalováni má proto blahodárný účinek pn růstu 
a tvorbě kosti. 

Vitamin 86 působl prostfednictvlm pfeměny bllkovin proti osteoporóze a posiluje va
ziva. Potraviny obsahujlcl vitamin C a bionavonoidy pomáhajl lépe vstfebávat vápnlk. 

Leny postižené osteoporózou často trpl nedostatkem vitaminu K, který podporuje stabi
litu kosti. Konzumují-Ii denně zeleninu, jsou méně postihováni zlomeninami, zejména kyčlI. 
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Prrjem a vstrebávánl vápnllku jsou životně důležité pro stav kosti. Proto jsou vápnlk a vi
tamin O, který pomáhá vápník absorbovat, velmi důležité v prevenci osteoporózy. Denní 
potfebu tohoto nezbytného prvku můžeme zabezpečit asi 500 ml mléka, 1 00 g tvrdého 
sýra, 2 lžicemi sezamových semen nebo 300 g květáku. 

fluor zajišťuje pevnost kosU, a proto je důležitý pro růst. Používá se v léčbě osteo
porózy společně s vápníkem. Je dostupný v mofských živočišlch a v čaji. 

Pro udrženi zdravotnlho stavu kosti je hofčllk stejně důležitý jako vápnlk. 
Dalšlm minerálem posilujlclm kosti je bór_ Je to relativně .bezvýznamný. prvek, kte

rý snižuje ztráty vápnlku a hofčlku. Tento stopový prvek dokáže u žen zvyšovat v krvi 
hladinu estrogenů a dalšlch elementů, které snižuji de mineralizaci kostnl dfeně. Bór je 
obsažen v ovoci, luštěninách, ofechách, mandlich, zelenině a medu. Nedávné studie 
prokázaly, že omega-3 mastné kyseliny snižuji vylučováni vápníku. Hodnotnými zdro
ji jsou mofské ryby. Ty jsou bohaté i na vitamin O, který mimo jiné stabilizuje kosti a chrá
ni je pfed osteoporózou. Jedna porce lososa dodá až 80 % nezbytného fluoru a pn spl
vá k tomu, aby kosti byly pevné a stabilni. 

• Bude vás zajlmat - Stav naši kostry ve stáfl závis I na tom, kolik vápníku nahromadl
me v mládi. Od tncátého roku života totiž začlná pn rozený úbytek kosti. Pokud nejsou 
zásoby vápnlku dost vysoké, může to vést k obávané osteoporóze. 

T Rady na závěr - Oprava stravy! Pozorováni různých skupin populace prokazuje, že 
čim je prrjem živočišných bllkovin vyššl, tím častějšl je výskyt osteoporózy. Strava založe
ná na nlzkém pffjmu bllkovin je nejefektivnějšl způsob k obnoveni pozitivnl bilance váp
nlku. Nespoléhejte tedy na to, že mléko a mléčné výrobky nám dodajl potfebný vápnlk. 

Nebezpečné potraviny! Existuji potraviny, které způsobuji vyplavováni vápnlku z kos
ti - nápoje obsahujlcí kofein, alkohol, sůl a rafinovaný cukr. Také pfemlra živočišných 
bílkovin může ztrátu vápníku podporovat. -

Máte-Ii nadváhu, hubněte! Nadváha působl jako dalšl zátěž na zeslabujlcl se kosti. 
Nezapomeňte na pohyb! Dostatečná pohybová aktivita posiluje naši kostru. 
Varování! Neexistuje speciálnl lék na léčeni osteoporózy, jakmile je kostnl materiál 

ztracen, lze jej těžko nahradit. 

Pro silné svaly 

Co jist, kdyI... ... máte bolesti ve svalech 

Pokud trplte bolestmi ve svalech, zkontrolujte si svoji stravu. Jste-Ii zvykli konzumovat 
pflliš slaná jldla, pravděpodobně jsou vaše bolesti způsobeny nedostatkem drasllku, 
minerálu, který je velkém množstvf obsažen v bramborách a ovoci. Platí totiž pfímá úmě
ra, že čím vice konzumujeme sodlku, tedy kuchy�ské soli, Um vice muslme jíst jidla ob
sahujlcl draslík. 
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Co jist, kdyI ... ... máte ochablé svaly 

Pflčinou ochablosti svalů je chybějlcl drasllk, o kterém se někdy flká, že je pro člově
ka Hm, čim voda pro fezané květiny, které bez ni vadnou. Dá se flct, že my zase »uva
dáme. bez drasllku. Uvadajl naše svaly včetně svalu srdečnlho. 

Co jist, kdy!... ... máte bolesti v zádech 

Naše pátef je vystavena značné zátěži. Lidé se sklonem k bolestem v zádech by měli 
zvýšit pl'ljem vitaminu C a O, dále vápníku, hol'číku a manganu. 

Vitamin O pomáhá odstra�ovat bolesti v oblasti pátefe. Potfebujeme ho k fixaci váp
nlku vstfebávaného z jldla a k jeho ukládáni v těle tak, aby byl pl'ipraven k tvorbě nové 
kostnl tkáně. 

Tučné mofské ryby jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které máji protizá
nětlivé a proti bolestivé účinky. 

Jestliže trvale clHme bolesti v zádech, které se zvyšuji pfi shýbá ni a vzpl'imovánl, pak 
to může být následek odvápněnI. 

Co jist, kdyI ... ... jste náchylni ke zraněni svalů 

Vitamin C a bionavonoidy podporuji hojeni a omezují poškozeni pojivových tkáni a sva
lů. Některé studie potvrzuji, že u sportovců užívajlclch vitamin C a  bioílavonoidy se sní
žil výskyt zraněni o 50 % a také rychlost uzdravováni se výrazně zvýšila. 

Dalšl vitamin, vitamin E, může snlžit některá poškozeni svalů, ke kterým docházl bě
hem usilovného cvičenI. 

T Rady na závěr - Pfi zvýšené fyzické aktivitě konzumujte vice syrové stravy. To vám 
pomůže zvýšit enzymatickou výbavu, což má vliv na pfepracované svaly, aby se samy 
lépe zregenerovaly. 

Co jist, kdyI ... ... máte bolest v lýtkách pl'i vstáváni 

Pokud vás pl'i vstává ni nebo pfed vstávánlm pronásleduji každodenně bolesti v lýtkách, 
pl'ičinou pravděpodobně bude nedostatek horčíku nebo vitaminu B6 či E. V každém 
pl'lpadě se vyplatl dodávat do organismu všechny tri látky. 

Co jist, kdyI ... , .. máte kl'eče v dol nich končetinách a v lýtkách 

Caj z listů malinlku je výborným prostfedkem proti kfečlm. Pflpravlme jej tak, že 1 lžič
ku sušených malinlkových listů pl'elijeme 1/4 I vroucí vody a necháme 1 5  minut stát. 

Vitamin E zlepšuje průtok krve končetinami, a tak zmlr�uje kl'eče dolních končetin. 
Obdobně mohou působit i minerály horčík nebo železo. 
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Co jist, kdyI ... ... se budite v noci ze spani se silnými kl'ečemi 
v lýtkách a dol nich končetinách 

Špetka soli rozpuštěná pl'ed spanlm v ústech zabra�uje nočnlm kfečlm v dolnfch kon
četinách. 

Citronová šťáva s vodou uyol�uje kl'eč v nohou a chodidlech. Doporučuje se pit kaž
dý večer . 

Pokud trplte silnými kl'ečemi, máte nedostatek vitaminu B, . Je doporučováno změ
nit složeni stravy (méně masa a živočišných tuků, vice celozrnných produktů, zeleniny 
a ovoce), omezit koufenl a alkohol. 

Jak na nachlazení 
Nachlazeni, ač se nejedná o nic vážného či dokonce život ohrožujlclho, dokáže pfes

to pěkně znepl'ljemnit život. Neexistuje žádná zázračná medicina, která by uměla člo
věka ihned zbavit nepl'ijemných projevů nachlazenI. Existuje však mnoho pflrodních pro
stfedků, které dokáži průběh onemocněni zmlrnit a dobu léčby zkrátit. 

Co jist, kdyI ... . .. máte rýmu 

O rýmě se l'iká, že trvá sedm dní, když se neléčl, a týden, když se léčI. Rýmou se veli
ce snadno nakazlte a opravdu se jí hned tak nezbavlte, neboť virus rýmy je neobyčej
ně aktivnl. 

Pro uvolněni ucpaného nosu a pro celkové posnenl organismu je slepičl nebo kufecí 
polévka účinnějšl než cokoli jiného. Někdy je též nazývána .židovský penicilin •. Než ji 
začnete jist, sedněte si nad talll' plný polévky a asi 5 minut inhalujte jejl výpary. Vědci 
zjistili, že polévka má slabé antibiotické účinky. Věfl jl také člnšH lékal'i, ktefl do ni pl'i
dávajl ženšen. My využijeme domácí suroviny a pro zvýšeni léčebného efektu si do ni 
pfldáme prolisovaný stroužek česneku. 

Německé výzkumy potvrzuji, že jediným receptem na rýmu je zvýšená konzumace 
l'el'ichy seté. Je doporučována zvláště v zimě a na jafe, kdy je čerstvé zeleniny menši 
výběr než v sezoně. 

Cibule pam mezi stále dostupnou a levnou zeleninou. Dlky rostlinným antibiotikům 
má výrazné baktericidnl účinky. Nakrájená a moučkovým cukrem zasypaná cibule za 
několik hodin vytvorl sirup, kterého užíváme denně 2-5 lžiček. 

Pfi onemocněni rýmou si vždy vzpome�te na »ohnivou- mexickou kuchyni, neboť 
pikantnl pokrm z pálivých papriček nebo chilli kol'enl dokáže úžasně uvolnit ucpaný 
nos. Papričky nebo chilli korení prý pomáhá snfžit prekrvenl sliznice a udržuje volné dý
chacl cesty. 

Francouzi se domnlvajl, že nejlepšlm lékem na rýmu je citronová šťáva. Je možná 
vnitrnl i vnějšl aplikace. 
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• Z domáci lékárny - Nosnl kapky z domácl lékárny 
pn rýmě nakapejte několikrát denně do nosu pár kapek čerstvé citronové štávy ne

bo vložte do nosu tamponek namočený do čerstvě vylisované cibulové štávy. 
Také nosnl kapky pripravené z 1 /4 lžičky soli a 1 20 ml teplé vody pomohou uvolnit 

ucpaný nos. 
Modernl doba se vracf k poznatkům abatyše Hildegardy, která zaradila l ipový květ 

do seznamu .mocných bylin •. V boji proti rýmě se doporučuje pit hodně teplého 
lipového čaje dochuceného medem. pnpravíte jej tak, že hrst suchého květu zalije
te 200 ml vroucf vody a necháte1 O minut louhovat. Vhodná je i kombinace s květem 
černého bezu. 

m Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vitamin C v jakékoli podobě nám pomůže zmlrnit prlznaky rýmy, která nás trápl. 
Náš jldelnlček by měl obsahovat i pokrmy se zvýšeným obsahem vitaminů A a E, 

dále zinku a selenu_ 

• Z domácf lékárny - 00 boje proti rýmě! 
Prastarým osvědčeným prostredkem proti rýmě je velmi horká láze� nohou, pn nf! 

je vhodné pit horký lipový čaj slazený medem. Jakmile se začnete porádně potit. jděte 
I)!chle do postele. 

Možná podezrele, ale dle autorky knihy . Tajemstvf ruského lidového léčitelstvf. dr. 
Karine Markarianové mimorádně účinně funguje tato rada, 

Teplá vejce natvrdo uvarená zaballme do kapesnlku a držlme je po obou stranách no
su, dokud nezačnou chladnout. Asi po 20 minutách potreme zarudlá mlsta na kůži ohrá
tým slunečnicovým olejem. 

Co jist, kdy! ... ... vás boli v krku 

Bolesti v krku pn polykáni a zvýšená teplota jsou průvodnl jevy anginy. 

e Léčivé účinky potravin 
pn bolestech v krku se doporučuje konzumovat citron, Kousky citronu podržte v ús

tech a cucejte je. Nebo zkuste sml chat štávu z citronu ve stejném poměru s medem, 
touto směsl několik minut proplachujte ústa a poté polkněte. Lze také několikrát den
ně proplachovat krk teplým roztokem citronové štávy, pl'ipraveným ze sklenice horké 
vody a vymačkané štávy z citronu. 

Cesnek má antivirové a antibakteriálnl vlastnosti a doporučuje se zvýšit jeho konzu
maci již pn prvnlch známkách podráždění v hrdle. 

� Dobrou chut - Cesneková pomazánka light 
2 baličky nlzkotučného taveného sýra, česnek podle chuti, trochu mléka 
nebo vody, sůl, pažitka 
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Tavený sýr našleháme s mlékem nebo vodou a vmlcháme prolfsovaný česnek. Podle chu
ti osoHme a mažeme na pečivo nebo topinky a bohatě posypeme nakrájenou pažitkou. 

• Z domácf lékárny - 00 boje proti bolestem v krku 
Doporučuji vyzkoušet tento postup, oloupejte si stroužek česneku a pres den ho cu

cejte. Na chut to sice nenl nic moc, ale zato je to zcela spolehlivé. Cesnek úspěšně ni
čl vil)! a bakterie, a tak máte velkou šanci, že se bolesti v krku zbavlte (pokud chcete 
alespo� trochu zmlrnit neprljemné česnekové aroma, prečtěte si rady na str. 21). 

Pl'i bolestech v krku se doporučuje kloktat teplou slanou vodu, což má hojivé účin
ky. pn bolestech v krku si vezměte polévkovou IžIci marmelády nebo želé z černého 
ryblzu (nejlépe z vaši domácf výroby), smfchejte s horkou vodou a pijte horké několi
krát denně. Tento nápoj lze použit i pn zánětech hltanu a hrtanu. Jako prvnl pomoc pro
ti bolestem v krku může pomoci tzv. cibulový med, pnpravený z nastrouhané cibule, 
do které pn dáme žloutek a 2 lžičky plskového cukru. Dobre utreme a užlváme každou 
půlhodinu jednu lžičku. Navlc popljlme teplý lipový čaj s medem. Možná vám pomů
že metoda z dob našich babiček, pomalu sHzat polévkovou lžlci medu. Doporučuje se 
opakovat během dne 3-4krát. 

Zajlmavý recept na bolesti v krku pocházl z indické kuchyně, do šélku vody dáme 
1 /2 lžičky mleté skonce a několik zrnlček pepre. Poval'ime a nápoj podáváme 3krét denně 
slazený medem. Tento indický léčivý čaj lze použít i proti chlípce a na podporu trávení. 

Proti bolestem v krku je vydatným pomocnlkem i silný bezinkový nebo mátový čaj 
oslazený medem, který pijeme po doušcfch. 

� Dobrou ch ut - Léčivý bezinkový sirup 
Tento sirup je skvělý do čaje nebo z něho můžeme smlchánlm s vodou pnpravit lé

čivou limonádu. 
2 1  vody, 1 5  bezinkových květů, 1 ,5-2 kg plskového cukru, 
30 g kyseliny citronové, 2 citrony 

Vodu a opláchnuté květy černého bezu svarlme a necháme vychladnout. Potom pn
dáme kyselinu citronovou, oloupané a na kolečka nakrájené citrony bez jader a nechá
me 24 hodin v chladu. Štávu precedlme, pfldáme cukr a necháme prejlt var. 

m Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vitamin C pomáhá zvládat infekce hornlch cest dýchacfch, které způsobuji bolesti 

v krku. Dostatek zinku, treba ve formě dý�ových semen, může zmlrnit projevy nachlazeni 
a zabra�uje rozvoji bolesti v krku. 

Co jist, kdy! ... ...máte kašel 
Kašel, který se většinou objevuje spolu s nachlazenlm, je obranný reflex organismu k pro
čištěni dýchacich cest. Velmi neprljemný a dráždivý kašel provázl zánět hornlch cest 
dýchacfch (bronchitidu). 
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e Léčivé účinky potravin 
Medem oslazený čaj ze lněného semena se velmi osvědčil pM zánětech hornlch cest 

dýchadch. PMpravfme jej ze dvou lžiček rozdrceného semena, která zalijeme večer 1/4 I stu· 
dené vody. Nápoj pfed použitlm pMhfejeme a pijeme jej vlažný, a to 2-3 šálky denně. 

• Bude vás zajl mat - Léčivá lněná semlnka 
Vysoký obsah nezbytných látek činl z lněných semen potravinu budoucnosti. Kromě 

prípravy léčivého čaje či odvaru se může pl'idávat i do polévek a dalšlch pokrmů, neboť 
majl neutrálnl chuť a vůni. 

Už naše babičky znaly léčebné účinky cibule a použlvaly ji napl'fklad k lepšlmu odkaš' 
lávánl. Sloučeniny cibule účinně působl na dýchad cesty, změkčuji tuhé hleny a povzbu· 
zují sliznice ke zvýšené činnosti. Cibule se doporučuje užlvat v jakékoli podobě; vyzkou· 
šet můžete cibulový čaj, který pl'ipravlme povafenlm dvou nadrobno nakrájených cibulí 
v 1 /2 I vody. Poté odvar scedlme, osladíme medem a pijeme několikrát během dne. 

Česnek má antiseptické účinky, dokáže uvolnit hleny pfi kašli a ulehčl našemu dý· 
chánI. Obsahuje nejvlce fytoncidů ze všech rostlin, tedy látek, které jsou považovány 
za pfírodnl antibiotikum. Z česneku si můžeme pl'ipravit léčebný nápoj, 3-4 nadrobno 
nakrájené stroužky česneku se 3 lžicemi medu a 1/4 I vody necháme projlt varem. Směs 
odložlme na 3 hodiny odpočinout a pak užíváme 3-4krát denně 1 lžičku. 

I u nemoci dýchadch cest poskytuje dobrou službu kfen. Dlky antibakteriálnlmu pů
sobení je vhodným prostfedkem proti kašli a zánětu mandll. Zmlrnuje dráždivý kašel 
a uvolnuje hleny. Léčivý je kfenový med, nastrouhaný kfen smlcháme v poměru 1 ,1 
s medem a užíváme 3krát denně po 1 lžičce. Konzumovat jej můžeme i v podobě chut
né kfenové pomazánky. 

> Dobrou chuť - Pikantnl kfenová pomazánka 
250 g měkkého tvarohu, 1 baliček taveného sýra, 1 Ižlce másla 
nebo rostlinného tuku, 1 lžlce hofčice, 1 cibule, kfen podle chuti, sůl 

Měkký tvaroh, sýr a tuk našleháme, pl'idáme hofčici, najemno nakrájenou cibuli a na
jemno nastrouhaný kfen. Podle chuti osollme. Pomazánku mažeme na pečivo nebo to
pinky a ozdoblme zeleninou. 

Cerstvá mrkvová š(áva je výborným prostfedkem na vykašláváni hlenu a celkové po
síleni oslabeného organismu. 

Cenné služby vykoná pl'i nachlazeni, kašli či chrapotu jablko. Dezinfikuje dutinu úst
ni a horká (ne vafená) jablečná šťáva s citronovou šťávou rozpouštl a uvolnuje hleny. 

Ostrufiny, zejména ostružinová šťáva, majl pfíznivý účinek pl'i kašli a chrapotu a na· 
vlc celkově posilujl organismus. 

Na silný kašel obdivuhodně pomůže 1 lžička slazeného kondenzovaného mléka ně
kolikrát denně, pl'lpadně piti hodně teplého mléka slazeného medem. 

Proti kašli je dobré i tzv. zázvorové pivo_ Svafíme 200 ml mléka. do kterého zamí
cháme 1 lžičku mletého zázvoru a 1 lžičku medu. 
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Léčivě působl i následujld nápoj proti kašli a nachlazeni, 1 sklenici vody pl'ivede
me do varu a pfidáme nadrobno nakrájený stroužek česneku, šťávu z půlky citronu a lžič
ku listů máty peprné. Pfikryjeme a vaflme asi 3 minuty. Můžeme pfidat i med a pijeme 
několikrát denně. 

Z .pemlkového« kofenl anýzu vznikne lahodný čaj, který používáme pl'i kašli. Pl'ipravíme 
jej tak, že lžičku anýzu sval'lme v 1/2 I vody, povaflme asi 30 minut, osladlme medem 
a pijeme 3krát denně 1 šálek. 

S pl'ijlmanou tekutinou můžeme načerpat i zdravl. Několikrát denně proto pijeme čaj 
z lipového květu, podbělu, jitrocele nebo hefmánku, oslazený medem. 

Med pomáhá lidem sužovaným kašlem, neboť zmlr�uje drážděni ke kašli a zabra�u
je zánětu. Použlváme jej nejen k oslazení nápoje, ale i k pflmé konzumaci. 

T Rady na závěr - Dostatek tekutin! Hodně pl'ijlmaných tekutin podporuje tvorbu hle
nu a usnadnuje odkašlávánI. 

tnhalace! Úlevu od kašle může pl'inést inhalace páry z několika stroužků česneku, 
které povafíme ve vodě. Inhalovat můžete i hefmánek. 

Zvlhčujte vzduch! PI'i nachlazeni zvlhčujte vzduch, abyste zabránili vysychánl sliznic. 
Nekul'le! Pfestante kount a vyhýbejte se zakoufeným mlstnostem. 

Co jist, kdyf... ... máte zvýšenou teplotu či horečku 
Zvýšená teplota nebo horečka bývá doprovodným pflznakem nachlazenI. Nenl to sa
ma o sobě žádná nemoc, ale pl'irozená obrana organismu proti útočldm virům a bak
terilm. Jen pro informaci, zvýšená teplota je v rozmezl 37-38 'C a horečka 38-4 O 'e. 
Protože déletrvajlcl horečka organismus zeslabuje a vyčerpává, snažíme se jí pnroze
nými prostfedky zmlrnit. 

e Léčivé účinky potravin 
Odvar z ovesných vloček je pfirozeným prostfedkem, který snižuje zvýšenou teplotu. 

Pomeranče a pomerančová šťáva se doporučují pn horečnatých a infekčních one
mocněnlch. Osvěžl a jsou plné léčivých látek. 

Pro snlženl horečky, zvláště pokud ji doprovázl zvraceni, je vhodné vypit 1/2 skleni
ce vody, do které vymačkáte šťávu z 1 citronu. Pro nemocné to je nejzdravější nápoj. 

• Z domácl lékárny - Pn horečkách se doporučuje potlrat tělo roztokem octa nebo ci
tronové šťávy (2 lžlce octa nebo citronové šťávy na sklenici vody). Do této vody může
me namočit ponožky, na ně si navlékneme suché vlněné ponožky a ulehneme. 

V čerstvých jahodách bylo objeveno prírodnl antibiotikum a látka podobná acylpy
rinu, což vysvětluje pozitivnl účinky jahod pn horečnatých stavech. 

V lidovém léčitel stvl se doporučuje častějšl konzumace jablek jako prostfedek proti 
horečce. 
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Cerstvé maliny jsou lékem na horečky. Také malinová šťáva smíchaná s čerstvou pra
menitou vodou dává osvěžujícl nápoj pro nemocné s horečnatým onemocněním. 

» Dobrou chuť - Léčivá malinová šťáva 
Šťávu pl'ipravíme takto, rozmačkané maliny prolisujeme a získanou šťávu svafíme se 

stejnýrrrmnožstvlm cukru. Zahuštěný sirup naplníme do lahví a dobfe uzavfeme. 
jako mimorádně účinné se osvědčily čaje z lipového květu a květu černého bezu, 

oslazené medem_ 

T Rady na závěr - Nebezpečl dehydratace! pn horečkách, ale i průjmech můžeme být 
vážně ohroženi dehydrataci, tzv. vnitfním vysychánlm, což může být životu nebezpeč
né. Nezapomínejte dodávat organismu dostatek tekutin. 

SnfIenl horkosti! Omývání vlažnou vodou nebo roztokem vody s octem pomáhá od
stra�ovat horkost. jednotlivé části těla omývejte postupně. Kromě místa, které chladl
te, nechte celé tělo pfikryté_ 

Co jist, když... ... máte chřipku 

Různé chl'ipkové viry vyvolávají vždy po nějaké době opravdové epidemie. Chl'ipku roz
hodně nelze brát na lehkou váhu, poněvadž se k ní mohou pl'idružit těžké komplikace. 

e Léčivé účinky potravin 
Pokrmy nebo šťáva z červené fepy usnad�ujl vyléčení chnpky a nachlazenI. �epu 

nakrájíme na malé kostičky a prosypeme moučkovým cukrem. Po několika hodinách 
pustl fepa léčivou šťávu, které užíváme 1 lžíci několikrát denně. 

již pn prvnlch náznadch chnpky je nenahraditelný česnek. Cenné látky obsažené v čes
neku'usnad�ujl dýcháni, mírni kašel, zánět průdušek, rýmu apod. Účinně působl kon
zumace pokrmů s česnekem, ale ještě účinnější je cucáni stroužku česneku. Spolehli
vě také působl výborná domácí česnečka. V době chnpkových epidemii se doporučuje 
zvýšit konzumaci česneku. Vhodnou dávkou jsou dva, maximálně tfi stroužky česneku 
denně. 

» Dobrou chuť - Nebýt česneku, nebylo by starých českých pochoutek jako oukrop, 
kuba a kfupavá topinka. 

Oomácf česnečka 
1 malá cibule trochu ole'e 2 brambo , česnek odle chuti drcen ' kmín sůl 
1 2 kostk zeleninového bu'onu, ma'oránka, etrželová nať nebo ažitka 

Nadrobno nakrájenou Cibuli zpěnlme na oleji, pn dáme na kostičky nakrájené bram
bory, na plátky nakrájený česnek, kmín, sůl a osmahneme. Zalijeme vodou, pl'idáme ze
leninový bujon a povafíme. Do polévky pn dáme prolisovaný česnek a dochutlme ma
joránkou a nakrájenou petrželkou nebo pažitkou. 
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Cibule je nejen nenahraditelná v kuchyni, ale po sta letl zaujlmá důležité místo i me
zi prostfedky prfrodní lékárny. Najemno nasekáme jednu cibuli a promlcháme ji se 3 lží
cemi medu. Necháme několik hodin odležet, poté ráno a večer užíváme po 1 lžíci. Účin
ně působl i cibulový čaj - 1 00 g cibule a 1 00 g cukru vafíme v 1 /2 I vody 30 minut. 

Nastrouháme-Ii kfen, neprljemně nám vhánl slzy do očl. Ale chvilka .utrpenl. se ur
čitě vyplatl, když pomyslíme na to, jak je zdravý. Obsahuje totiž dvojnásobné množství 
vitaminu C než citrusy a také hofčičné oleje, které ovliv�ujl lepší prokrvovánl sliznic a pů
sobí jako pflrodní antibiotikum. Doporučuje se užlvat kfen v jakékoli podobě, ale kon
zumaci samozfejmě nepfehánět. Léčivý je kfenový med, který pnpravlme smícháním 
stejného množstvl čerstvě nastrouhaného krenu a medu a zakapeme citronovou šťá
vou. Každé dvě hodiny užíváme 1 lžičku této směsi. 

Také banány pomáhajl zkrátit dobu léčby pn chfipkách, angínách i horečnatých sta
vech. Vhodné jsou 3-4 banány denně. 

terný rybfz a borůvky nejen osvěžl nemocného, ale mají také léčebné účinky, ne
boť působl proti bakterilm. 

Pro nemocné s chnpkou nebo kašlem je osvěžujlclm a posilujldm nápojem limoná
da z jablek. Umytá jablka nakrájlme na čtvrtky, zalijeme je vafld vodou a necháme ně
kolik hodin vyluhovat. Pak je scedlme, osladlme medem a pfidáme ještě trochu citro
nové šťávy. Za dob našich babiček se věnlo, že chnpka pfejde rychleji, jestliže jako jediný 
pokrm během 2 dnů zkonzumujeme pnbližně 1 kg syrových strouhaných jablek den
ně. Pl'itom bylo nutné hodně pít a odpočlvat. 

Také zvýšená konzumace citrusového ovoce - pomerančů, citronů a grepů - léči 
chl'ipku a také chrání náš organismus pfed nemocemi z nachlazení, a to díky obsahu 
vitaminu C a dalšlch cenných látek. 

Chi'ipka, ale i angina a další projevy nachlazeni se léčí pitlm teplého mléka (nejlépe 
sójového), oslazeného medem. Sójové mléko dodá organismu cenné látky, med posi
Ii srdce, tluml horečnaté stavy, usnad�uje rozpouštěni hlenů a celkově mlrnl bolesti. 

Caj z bezinkových květů patrr k velmi účinným prostfedkům proti chl'ipce, neboť pů
sobí protizánětlivě a posiluje činnost dýchacího ústrojI. Podle jedné studie se pfíznaky 
chnpky výrazně zlepšily během dvou dnů po podáváni čaje z bezinkových květů. Pi'i
pravlme jej ze 2 lžic sušeného bezu, které zalijeme 1/4 I vroud vody a necháme 20 mi
nut stát. Pijeme šálek čaje 3-4krát denně. 

Také bylinkový čaj pl'ipravený ze stejných dllů bezinkového květu, máty a febfíčku 
pomáhá zmlr�ovat pflznaky chnpky. Léčbu chnpky nám urychll i lipový čaj slazený me
dem. Takový čaj, jak věděly dávno naše babičky, usnad�uje poceni a tím odchod škod
livin z našeho těla. 

Caj z rozdrcených šlpků s vysokým obsahem vitaminu C ize použlvat jako léčebný 
prostfedek proti chfipce a prevenci proti nachlazeni a infekci. Účinná proti infekci mů
že být i šípková marmeláda. 

» Dobrou chuť - Babiččina šipková marmeláda 
1 kg šlpků, 200-300 g plskového cukru, 1 /2 baličku žeHrovaclho prostfedku 
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Vyzrálé šipky zbavlme stopek a okvětl, dáme do kastrolu, zalijeme vodou a zvolna va
rlme, až šipky změknou. Měkké šipky prolisujeme, ale odpad ještě redlme vodou, aby 
se všechna dre� vylisovala. Protlak varlme do zhoustnutI. Pak pl'idáme cukr, žellrovacl 
prostredek a ještě povarlme. Horkou marmeládu nalijeme do skleniček, uzavreme a po
dle potreby sterilujeme. Aby šipková marmeláda lépe rosolovala, nahradlme asi čtvrti
nu nebo polovinu umletých plodů jablkovým protlakem. Drlve se šipková marmeláda 
pl'ipravovala tak, že se z plodů pracně vyškrabala dužina. Chloupky ze šlpků se však pn 
tepelném zpracováni rozvarl, a tak tato zdlouhavá práce nenl nutná. 

m Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vitamin C pomůže zmlrnit intenzitu a trvánl chl'ipky. Nositel Nobelovy ceny, americký 

profesor l. Pauling z USA doporučuje pl'i nachlazeni vitaminové šoky - až 8 g vitaminu 
C denně, což je jedna tuba šumivého vitaminu C. Pozor, užlváme pouze krátkodobě. 

pri chripce je nutné dbát na dostatek dalšlch cenných látek, zejména vitaminů A, E, 
O a B komplexu. Ve stravě by neměl chybět ani hofčlk a vápnlk, 

V době chl'ipky, nachlazeni a predevšlm v době nejrůznějšlch epidemii je treba vě
domě udržovat hladinu zinku, neboť tento minerál pravděpodobně ničl viry. Podle ně
kterých studil účinek zinku stoupá pri dostatečném zásobeni organismu vitaminem C. 

T Rady na závěr - Klid léčí! Pamatujte si, že každá chl'ipka, jakmile jednou propukne, 
vyžaduje klid na lůžku, abychom nedali šanci následkům. 

Nekui'te! Kuráci jsou dvakrát náchylnějšl k nachlazeni a chl'ipce než nekuráci. 

Co jist, kdyI... , .. zvyšujete svoji odolnost 
proti nemocem z nachlazeni 

Náš imunitnl systém je vysoce organizovaná slť specializovaných buněk, které majl za 
úkol likvidovat nebo neutralizovat cizorodé látky. 

® Léčivé účinky potravin 
Posilovánlm imunitnlho systému bychom měli zničit viry, které vyvolávají nachlaze

ní nebo chl'ipku. Asi 80 % ochranných buněk se nacházl ve strevech. Zakysanými vý
robky (keflrem, jogurtem, podmáslfm) a zeleninou, která prošla mléčným kvašenlm 
(kysané zeli, okurky) je natolik zmobilizujeme, že se pustl do ochrany našeho těla. 

Obyčejný jogurt posiluje imunitnl funkce buněk, a to Um, že je vede k tvorbě protilátek 
a jiných substanci potlrajíclch onemocněnI. Kysané zeli je pradávný objev Slovanů. Jeho 
pravidelnou konzumaci výrazně posilujeme a aktivujeme imunitnl systém. Po dlouhodobém 
užlvánl antibiotik pomáhá kysané zeli stejně jako kysané mléčné výrobky obnovit naruše
nou strevnl fl6ru. Hrozl-li nachlazeni, k posllení vaši odolnosti zvyšte konzumaci paprik, ne
boť obsahujl 3krát více vítaminu C než citrony. Maji ale t� nevýhodu, že jsou těžko stravi
telné a dlouho .Iežl v žaludku". Měly by se proto velmi pečlivě kousat a najemno krájet. 
Tepelnou úpravou se stravitelnost zlepšuje, ovšem sniŽuje se množstv! vitaminu C. 
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Špenát je tak bohatý na účinné látky, že jej můžeme označit za prTrodnl lékárnu. Všech
ny tyto prvky jsou nenahraditelné pro posllenl imunitnl soustavy. 

Červená fepa se výborně hodl k prevenci infekčnlch nemoci všeho druhu a celko
vě k posllenl organismu. 

Karotka obsahuje .zázračnou medicinu", která pomáhá našemu imunitnlmu systé
mu úspěšně bojovat s viry, bakteriemi a dalšlmi vetfelci. Posiluje naši obranyschopnost 
proti infekclm a nemocem z nachlazenI. 

V obdobl největšlho výskytu sezonnlch onemocněni česnek výrazně podporuje obra
nyschopnost organismu. Je dobrou ochranou proti virům a bakterilm. Učinné látky čes
neku naše tělo rychle pl'ijlmá a krvi dopravuje k bu�kám, takže se v těle rychle šll'f. 

Kiwi díky vysokému obsahu vitaminu C posiluje náš organismus. Hned po šlpclch 
patrl k nejbohatšlmu zdroji tohoto vitaminu. 

Pitfm šipkového čaje nebo konzumaci šipkové marmelády (viz str. SS) se zvyšuje 
odolnost proti nemocem, zvláště proti chl'ipce. 

IH Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vitamin C je posilujlcl prostredek naši odolnosti. Právě bllé krvinky, které jsou naši zá

štitou proti nemocem, jsou aktivovány pomoci vitaminu C a potrebujl mll k dispozici jeho 
bohatou zásobu_ PI'i epidemilch nachlazeni a chl'ipek, které nás nejvlce sužuji v zim nich 
měslclch, je preventivnl dávka vítaminu C až 200 mg. Již pll prvnlch náznaclch choroby 
zvýšlme množstv! vítaminu C na trojnásobek, ale pouze po dobu našeho ohroženI. 

V prlpadech často se opakujlclch nemocí z nachlazeni muslme věnovat pozornost 
vitaminu A. Kdo má nedostatek tohoto vitaminu, má obecně menši odolnost proti in
fekclm, neboť pomáhá organismu bránit se zejména proti infekclm sliznice pokrývajlcl 
dýchacl ústroji a žaludečnl trakt. V pl'fpadě jeho nedostatku může tělo premMovat pro
vitaminy (napr_ beta-karoten) na aktivnl vitamin A. 

Vitamin E zlepšuje výkonnost buněk, které bojuji proti vírovým a bakteriálnlm infekclm. 
Je prokazatelné, že pll nedostatku kyseliny listové z rodiny vitaminů B se snižuje odol

nost organismu proti infekdm. 
Zinek, selen a železo posilujl náš imunitní systém. Cetné studie prokázaly, že mno

ho staršlch lidi má nedostatek těchto prvků. 
Bioflavonoidy zvyšuji odolnost proti infekcím, působl společně s vitaminem C a zvy

šuji jeho účinek. 

Ach, ta bolest hlavy 
Bolest hlavy je široce rozšlrené utrpenl, které může mlt nejrozmanitějšl tělesné a du

ševnl prlčiny. Patrl k nim stres, začlnajlcl změna počasl, horečnaté onemocněni nebo 
problémy s trávenlm, pravidelné pretlženl očl apod. Znl to neuvěřitelně, ale podle vý
zkumů až 25 % celé populace trpl chronickými bolestmi hlavy. Nejhoršlm druhem bo
lesti hlavy je migréna_ Trplte-li náhlými, vytrvalými nebo stále silnějšlmi bolestmi hlavy, 
měli byste navštlvit svého lékare a nechat si stanovit presnou diagnózu. 
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Co jist, když... ... vás boll hlava 

e Léčivé účinky potravin 
tasto dokáže odstranit bolesti hlavy a migrénu dlouhodobějšl konzumace ovesných 

vloček, treba v podobě musli. 
Než sáhnete po prostredku proti bolesti. zkuste nejpIVe snlst jogurt nebo sýr. napr. 

ementál. To by vám totiŽ mělo pomocI. Uvedené potraviny jsou plné vitaminu Bl' Ten
to vltálnl vitamin Je součásti mnoha enzymů, které se podllejl na tvorbě a odbourávánI 
bllkovin v bu�kách. Bu�ky budou vIce zásobeny energii a zmlrnl záchvat migrény. 

Konzumace česneku upravuje bolesti hlavy a zlepšuje stav mozkových tepen. 

• Z domácf lékárny - Proti bolestem hlavy 

. Ruská léčUelka dr, Ka�ne Markananová proti bolestem hlavy doporučuje oloupat a pro. 
lisovat několik stroužku česneku, zabalit je do gázy a pnložit na spánky, nebo v každé 
ruce 5 minut dltet mci čerstvě nastrouhaného krenu. 

Strrdejte horkou a studenou koupel nohou nebo několikrát denně ponol'te na chvil· 
ku ruce až po lokty do studené vody. Tento postup působl zejména pn bolenI hlavy ná
sledkem duševního či neIVového vypěti. 

Pomoci mohou i obklady z citronové šťávy nebo pflkládánl čerstvých plátků citronu 
na spánky. 

Také obklad namočený v octu a pflložený na čelo je osvědčeným prostredkem pro
ti bolestem hlavy. 

Nastrouhejte jablko a jeho šťávu vymačkejte pres hadrlk. Do šťávy namočte kapes
,;,k a potkejte jIm čelo. Zmlrnlte bolesti hlavy. 

Nejnovějšl výzkumy potvrzujI, že proti bolestem hlavy může pomoci máta peprná. V po
době čaje nebo oleje vám nahradl prášky proti bolestem, navlc osvěžl a zbavf na pěti. 

Bylinka s kouzelným názvem dobromysl vás může jako kouzelným proutkem zbavit bo
lesti hlavy. 1 lžičku tohoto korenl zalijte 1/4 I val'ld vody a nechte asi 30 minut louhovat. 
Pijte asi 100 ml, nejlépe dvakrát denně. Pozor, tuto bylinku neužlváme v těhotenstvf! 

Můžete zkusit i hermánkový čaj. všeobecné neIVové tonikum ke zmlrněnl stresu a uti
šeni bolesti. 

Šálek teplého medu�kového čaje oslazeného medem je skvělým prostredkem pro
ti bolestem hlavy. 
. Gordon Sambidge v knize ·Pl'lrodnl léčeni bylinkami a homeopatil. doporučuje pro

'I bolenI hlavy nápoj. který pl'ipravlme z 1 lžičky jedlé sody a šťávy z půlkou citronu roz
Ollchaných ve skleničce horké vody. 

III Léčivé účinky vitaminů. minerálů a dalšfch látek 
Pokud si mysllte, že vaše bol.esti hlavy jsou důsledkem stresu, zkuste protistresovlÍ 

komplex vitaminů skupiny B. Učinně působl riboflavin, který pravděpodobně zvyšuje 
rezeIVy energie v mozkových bu�kách. 
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Strava bohatá na horčík a draslflk uvol�uje stažené cévy a mlrnl bolesti. Bohatými 
zdroji jsou banány, špenát, salát, fazolky, růžičková kapusta, celozrnné výrobky a luš
těniny. 

Nedostatek zinku a vápnlku může být také prlčinou migrény. Napomáhajl udltenl 
zdravých cév a snffenl svalového napětl. 

T Rady na závěr - Pozor na léky! Léčeni bolesti hlavy acylpyrinem nebo jinými anal
getiky porušuje časem pn rozenou schopnost organismu potlačovat bolest a je zde i ne
bezpečl návyku. 

Správně dýchejte! Provádějte pravidelně dechová cvičeni, neboť hluboké dýchánI 
zvyšuje zásobenI mozku kyslíkem. Jóga vám poskytne dostatek inspirace . 

Co jist, kdyI... ... chcete predejit bolestem hlavy 

Podle poslednfch výzkumů bylo zjištěno, že pokud budou osoby, které trpl bolestmi 
hlavy, konzumovat denně méně než 20 g tuku. zejména živočišného. mohou snlžit 
intenzitu svých bolestI až o 70 %. Vědci se domnlvajl, že menšI spotreba tuku v našI 
stravě ovliv�uje metabolismus tkMového hormonu serotoninu, který se na vzniku po
ml podlil. 

Některé stavy bolesti hlavy jsou v prlmé relaci se spotrebou soli (sodlku), což má za 
následek zvýšenI krevního tlaku právě v lebečnl dutině. Našemu zdravl bude určitě pro
spěšné omezit konzumaci konzelVovaných pokrmů a polotovarů, uzenin, slaných oríš
ků, chipsů apod. a naučit se méně solit. Tím pomůžeme snlžit i riziko obávaného vyso
kého krevnlho tlaku. 

jakmile se vám podal'l vyloučit kofein a jeho ostatnl zdroje ze svého života, můžete 
začlt použlvat kávu jako lék proti migréně. Pl'i pIVnlch náznacích migrény vypijte šálek 
kávy, ovšem bez cukru a mléka, ale se dvěma lžičkami citronové štávy a lehněte si do 
tmavé, klidné mlstnosti. Na chuť sice nic moc. ale velmi účinně to pomáhá. 

Semena. orechy. pšeničné otruby a jiné potraviny obsahujlcr významné množstvf 
mědi by se měly konzumovat pravidelně. OdbornIci zjistili, že mnoho postižených lidí, 
kterl jedl potravu chudou na horčfk, potrebuje vIce léků proti bolesti než ti. ktel'l pfljl
majl dostatek potravin s tlmto minerálem 

Pozorně sledujte, co jlle. Určité potraviny a nápoje, zvláště ty. které obsahujI aminy, 
jsou nechvalně známé jako "vyvolávači« migrény. Trplte-li migrénou, zkuste ze svého 
jldelnlčku vynechat zralé sýry, nakládanou zeleninu, cibuli, uzené maso, člnské pokr
my. sójovou a worcesterskou omáčku. čeIVené vlno, pivo. orechy, kyselou smetanu, 
čerstvé kynuté pečivo, citrusové ovoce a rajčata. Drlve bývala často za prlčinu záchva
tů považována čokoláda, ale podle nových studil tomu tak nenl. 

Morské ryby. a to zejména ryby z chladných a hlubokých morf. obsahujI omega-3 
mastné kyseliny, které mohou výrazně snffit frekvenci a intenzitu bolesti hlavy a pomáhat 
v prevenci migrény. ZarazenI lososa, makrel a jiných morských ryb do jldelnlčku něko
likrát za týden může pomoci ovládnout bolesti hlavy. 
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Zdravý spánek 
Neprljemná nespavost může záviset na mnoha faktorech. rreba máte lehči depresi 

nebo jste v životnl situaci, kdy jste vystaveni určitým tlakům, které vás nutl zaoblrat se 
starostmi. Podle Linuse Paulinga, nositele Nobelovy ceny za chemii. je t1eba k udrženi 
dobré kondice spát denně 6-8 hodin. Než sáhnete po tabletce na spanl, zkuste využít 
účinných látek, které priroda ukryla do některých potravin a které vás nenásilným a zdra
vým způsobem p1enesou do .I'fše snů'. 

Co jIst, když... ... trplte nespavostf 

e léčivé účinky potravin 
Kouzelné slovo znamenajlcl dobrý spánek znl dimetylaminoetanol. Tato pro člověka 

důležitá sloučenina je obsažena zejména v mofských rybách, nap1. sledlch, makrelách 
a lososech. Ryby obsahuji omega-3 mastné kyseliny a tato látka podporuje zdravý ryt· 
mus spánku a bděni. V důsledku toho v noci splme osvěžujlclm spánkem a p1es den se 
dokážeme lépe soust1edit a být výkonnějši. 

Také jogurt, konzumovaný k večefi, je chutnou medicinou proti nespavosti. 
Sťáva z karotky a hlávkový salát obsahuji substance, které celkově uklid�ujl a pod

poruji spánek. Co takhle dát si k večel'i sklenici mrkvové šťávy nebo mísu hlávkového 
salátu? Ale tomu, kdo neusne bez tablet, zelenina moc nepomůže, protože závislost se 
musl léčit. 

Castěji konzumovaný celer nebo celerová šťáva vás rychle zbavl vaši nespavosti. 
Francouzské prlslovl pravl, -Kdo jí pravidelně p1ed spaním jablko, pl'ipravuje léka1e 

o výdělek .• I naši p1edkové věl'ili jablkům, Věděli, že 2-3 jablka snědená p1ed spanlm 
uklidni a pl'ispějí ke klidnému spánku. 

Výborným uspávaclm prost1edkem jsou banány. Obsahuji totiž nedostižnou kombi
naci účinných látek, které navozuji spánek. I banánové chipsy se zasloužl o vaši dob· 
rou náladu a klidný spánek. 

Datle jsou zdrojem ovocného cukru a mnoha cenných látek, které jsou důležité pro 
centrum spánku a zabezpečl nám optimálnl uvolněni. 

Lžlce medu hodinu p1ed spanlm uklidni a lépe navodl spánek. Podobně působl směs 
ze 2 lžiček medu a šťávy z jednoho citronu. 

Vyzkoušejte někdy babiččin osvědčený recept vlalné mléko, pop1. voda s medem, 
který opravdu výborně pomáhá usnout. 

Již ze stredověkých herbá1ů se dozvídáme, že .medu�ka na noc pitá vyvolává kli�ný 
spánek a veselé sny'. PJ'íjemně vonlcl čaj z meduňky lékafské se nám nabízl místo práš
ků na spani. 

» Dobrou chuť - Meduňkový sirup na spanl 
5 I vody, 1 0 g kyseliny citronové, 200 g meduňkové natě i se stonky, 
nast1íhané na kousky, 1 kg plskového cukru, 1 I vody 
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Vodu svaflme, necháme trochu zchladnout, pl'idáme kyselinu citronovou a medu�
ku. Necháme 24 hodin stát. Pak scedlme, pl'idáme 1 I vody sva1ené s cukrem a necháme 
vychladnout. Naplnlme do lahvl, uzav1eme a uchováme v chladnu. Chceme-Ii uchovat 
déle, sterilujeme. Sirup pl'idáváme do nápojů, výborný je do čaje p1ed spanlm. 

Sotva bychom v lidovém léčitelstv! našli obllbenějšl a k léčbě nejrůznějšlch chorob 
použlvanějšl rostlinu, než je hefmánek. Je obllbeným lékem na nespavost, neboť ukl id
�uje a usnad�uje tak uslnáni. Mnohé zdravotnické autority v Německu i jiných zemlch 
považuji he1mánek za skutečný lék proti nespavosti, lékan je často p1edepisován, a do
konce hrazen pojišťovnou, 

Caj z máty peprné oslazený medem má celkově zklid�ujícl účinek a může pomoci na
vodit blahodárný spánek. Vyzkoušet můžete i vo�avý čaj z květů černého bezu nebo lípy, 

Alkohol p1ed spanlm vás splše vzrušl, než uklidni, ale výjimku tvort malá sklenka čer
veného vína nebo piva, 

• Z domácl lékárny - Vodou proti nespavosti 
V Kneippově medicíně se doporučuje dát si studenou sprchu a poté ihned ulehnout do 

postele, p1ípadně i p11jemnějšl horkou koupel nohou, která by měla pnnést uvolněni. 

m léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalších látek 
Pokrmy bohaté na slolité cukry (= uhlohydráty) majl uklid�ujlcl účinek, neboť obsa

huji serotonin, nejdůležitějšl látku, která podporuje spánek. Nap1. špagety, rizoto či mOs
li, konzumované k večel'i, jsou daleko lepši než jakýkoli prášek na spanl. Je ale nutné jíst 
tylo pokrmy nejméně tn hodiny p1ed spanlm, aby měl organismus dost času je strávit. 

Američtí dietologové doporučuji proti nespavosti aminokyselinu tryptofan. Pnjímat 
tuto »uspávacl. látku v podobě potravin ,  které ji obsahují, je ale trochu obtlžný úkol, ne
boť většina potravin má tak malý obsah této aminokyseliny, že jsou témě1 nepOUŽitel
né. Nejbohatšlm zdrojem tryptofanu jsou mléko, slunečnicová semlnka, pečené bram
bory a krůtl maso. 

» Dobrou chuť - Autor knihy »Jezte chyt1e, myslete chyt1e. Robert Haas doporučuje 
pro nespavce tryptofanový nápoj, »Vyplnacl horký punč« 

Asi 1 /2 I nlzkotučného mléka zah1ejte do varu. Mléko spolu se lžíci medu a jednlm 
banánem rozmixujte, posypejte špetkou mleté sko1ice a vypijte hodinu p1ed spanlm. 

Trplte-li nespavosti, potom vaše nervová soustava vyžaduje vápník a horčík. Tyto dva 
minerály jsou p1írodnl sedativa, která majl na náš organismus uklid�ující účinek. Mnohé vý
zkumy potvrzuji, že vápnlk a ho1čík zmlr�ujl stres a navozuji spánek. Pokud máte divoké 
sny a nočnl poceni a poté trplte rannl únavou, může být důvodem nedostatek horčíku. 

Mezi dalšl látky, které podporuji zdravý spánek, patrl členové rodiny B komlexu. 
Nap1. nedostatek vitaminu B1 způsobuje nespavost provázenou stavy melancholie a bo
lestmi hlavy, vitamin B2 pomáhá zachovávat rovnováhu nervové soustavy. Pokud se 
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pravidelně probouzíte mezi druhou až čtvrtou hodinou. je to zrejmě nedostatkem vi
taminu B6 atd. Bohatým zdrojem všech vitaminů skupiny B je Pangamin (viz str. 23). 

., Rady na závěr - Stop kofeinu! Pitf kávy. čaje a některých dalšlch nápojů. které ob· 
sahují kofein. byste se měli vyvarovat od časného odpoledne až do doby spánku. 

Nekul'te! Trpíte-Ii nespavostí. nikdy nekul'te pred spaním. neboť cigareta může pů' 
sobit jako stimulujícr prostredek. 

Nezapomeňte na pohyb! Pravidelné cvičení či pobyt na čerstvém vzduchu pomáhá 
zbavit se stresu a uklidňuje. Necvičte však večer pred spaním. 

Pozor! Chcete·li se dobre vyspat. neměli byste jíst po 1 8. hodině. 

Pro lepší zrak 
Zrak je jedním z nejdůležitějšlch smyslů. proto v prípadě potíží je vhodné vyhledat 

pomoc lékaře. Ne nadarmo se totiž ríká strežit něco jako oko v hlavě v pl'fpadě. kdy chce· 
me naznačit. že jde o něco důležitého. 

Co jist, kdyl... ... vám slábne zrak 

e Léčivé účinky potravin 
Borůvky mají své místo nejen v kuchyni. ale také od dávných dob v rukou lidových 

léčitelů. Zlepšují zrak a měli by je jíst zejména lidé. jejichž profese vyžaduje dobrý zrak. 
Léčitelé používají borůvky k léčbě různých onemocnění očí. pomáhají též předcházet 
vzniku šedého zákalu. 

• Bude vás zajímat - Borůvky pro dobrý zrak 
Během 2. světové války zjistili britští piloti kuriózní skutečnost. že se jejich noční vi· 

dění zlepšilo. když jedli borůvkový džem. To pravděpodobně podnítilo výzkum této rost· 
liny. která má dnes významné místo v lidovém léčitelství. 

m Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dal�ích látek 
Vitamin A nebo provitamin beta-karoten je pro zdravé oči nezbytný. Je vhodné jíst 

hlavně mrkev. Pravidelná konzumace čerstvé. ale i dušené mrkve či mrkvové šťávy chrá· 
ní vaše oči i proti zánětům. poruchám vidění apod. Jedna středně velká mrkev obsahu· 
je asi 2krát více provitaminu beta-karotenu. než je doporučená denní dávka. 

Slábnutf zraku může způsobovat i nedostatek vitaminu B2' vitaminu C, selenu ne· 
bo zinku. 

Co jist, kdyl... ... vám selhává zrak, zvláště za tmy 

e Léčivé účinky potravin 
Pomáhá pravidelná konzumace potravin jako mrkve nebo mrkvové šťávy, špenátu, 
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hlávkového salátu, rajčat nebo rajčatové šťávy a jater. Játra můžeme konzumovat v nej
různější podobě. treba i jako paštiku nebo játrový salám. Uvedené potraviny se mohou 
chlubit zvýšeným množstvím vitaminu A. 

Také konzumace meruněk zlepšuje funkci zraku. zvláště barevného a nočního vidění. 
Hojná konzumace petrIelové natě působí proti šerosleposti. a je tudíž i vynikajíclm 

prostředkem pro l'ídiče. kteří jezdí často v noci. 

m Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalších látek 
Nejvýraznějším projevem nedostatku vitaminu A je snížení schopnosti vidět za tmy. 

tedy šeroslepost. Kromě zmatnění rohovky se může jednat i o svědění v očích se za
rudnutím víček. 

• Bude vás zajímat - Test na šeroslepost 
Test na šeroslepost je velmi jednoduchý. Pokud večer po zhasnutí světla nevidíte po 

několika vtel'ínách obrysy předmětů v místnosti. jedná se o nedostatek vitaminu A. 

Co jist, kdyl... ... máte unavené oči 

Celý den strávený u počítače. večery u televizoru. probdělá noc. to vše může vést k úna· 
vě a podráždění očí. V tomto případě nám pomůže mrkev a další zdroje beta-karote
nu nebo vitaminu A, které regenerují unavený zrak. 

Co jist, kdy!... ... vám slzi oči 

Slzícl oči jsou většinou důsledkem námahy. pn níž dochází je prokrvování rohovky. V tom· 
to prípadě je to nedostatkem vitaminu B2 • 

Co jist, kdyl... ... vás boU oči 

Vitamin E dokáže mírnit bolesti očí. Pálení nebo sucho v očích má zrejmě za následek 
nedostatek vitaminu B2. 

Co jist, kdyl... ... vám červenaji očni vička 

Tuto potíž má s největší pravděpodobností na svědomí nedostatek vitaminů B2' A ne· 
bo leleza. 

Co jist, kdyl... ... máte zánět spojivek 

Tento nepríjemný stav pomáhá vyvolávat s největší pravděpodobností nedostatek 
vitaminu A a B2. Caj z heřmánku nebo světlíku pomáhá při léčbě zánětů spojivek. Do
poručuje se pít 2-3 šálky denně. 
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K posllenf očf se doporučuje vitamin C a zinek. Obě látky zvyšujf imunitu a pomá· 
hajf bojovat s infekcf. Vitamin C urychluje hojenf a chránf oči pfed dalšfmi záněty, zinek 
zvyšuje jeho účinnost. 

• Z domácf lékárny - Bylinkové očnf koupele 
Bylinkovou očnf koupel pn zánětu spojivek si pnpravfme z hefmánku nebo světlfku. 

Obě bylinky zmfr�ujf zarudnutf, otok či podrážděnf očf a pomáhajf bojovat s infekcf. Kou· 
pel pl'ipravfme z 1 lžfce sušených bylinek. které zalijeme 1 /4 I horké vody. Necháme 
1 5  minut stát a pfefiltrujeme nálev pfes plátýnko. Do zchladlého odvaru namáčfme mul 
a pl'ikládáme na očnf vfčka. Na obklady lze použft i vychladlý sáček porcovaného hef· 
mánkového či zeleného čaje. 

Pro lepší sluch 

Co jist, když... ... se vám zhoršuje sluch 

Pokud se vám zhoršuje sluch nebo vám zvonf v ušfch, fekněte o tom svému ošetfujfcf· 
mu lékan. Ale již teď můžete zaměnt svoji výživu na ty potraviny, které jsou bohatými 
zdroji zinku. 

Dlouhodobé vystavenf silnému hluku může zhoršit sluch. Hofčfk dokáže do jisté mf
ry tomuto poškození sluchu zabránit. Také dostatečná hladina vitaminu B12 může ochrá
nit sluch u lidf, kteff jsou trvale vystaveni silnému hluku. 

• Bude vás zajfmat - Výtažky z jinanu dvojlaločného (viz str. 1 00) zlepšujf průtok krve 
uchem a zpomalujf zhoršovánf sluchu. 

Co jist, kdy!... ... máte bolesti v uchu 

Bolesti v uchu jsou nepffjemné, ať už jde o zánět stfednfho ucha, nebo zvukovodu. 
Vždy musf následovat lékafské vyšetrení a odborné léčenf. 

Vnitfně mohou pomoci látky zvyšující imunitnf reakci jako vitamin C a bioRavonoi· 
dy, které mimo jiné zesilujf účinek vitaminu C. 

Pl'i bolestech v ušfch se osvědčil i bylinkový čaj, pl'ipravený ze stejného dnu bazal
ky, hefmánku a šalvěje. 1 lžičku směsi zalijeme 1 /41 vroucf vody a necháme 1 0  minut 
vyluhovat. Poté pijeme 3 šálky denně. 
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Pro zářivý úsměv 

Co jist, kdy!... ... vás boU zuby 

Vitaminy skupiny B, zejména vitamin B" zmfr�ujf bolesti po ošetfenf zubů. 

• Z domácf lékárny - Proti bolesti zubů 
Bolest zubů dokáže postiženému změnit život skoro v peklo. Nemůžete-Ii se dostat 

ihned k lékan, poradfm vám některé prostfedky na zmfrněnf bolestí od ruské léčitelky 
dr. Karine Markarianové: 

Starým osvědčeným prostfedkem je česnek. Naprrklad pokud vás bolf zub na pravé stra
ně, položfte na pravou ruku rozpůlený stroužek česneku na místo, kde nahmatáte tep na 
zápěstf. Bolesti pfejdou do 1 0  minut. Po odstraněnf česneku potfete mfsto olejem. 

Můžeme provádět i výplachy úst teplým roztokem pl'ipraveným ze 1 /  4 lžičky soli, 1 /4 
lžičky sody a 1 sklenice vody . 

Zkuste si douškem kvalitnfho alkoholu, který doma máte, tfeba ko�aku, důkladně pro
pláchnout ústa. Lze použít i francovku (Alpa). 

Bolest zubů zmfrnfme omývánfm obličeje a krku hodně teplou vodou. 

Co jist, kdy!... ... chcete pl'edcházet zubnimu kazu 

Zubnf kaz je způsobován zejména rozkládánfm cukru v ústech. Vznikajf kyseliny a mno
ž[ se bakterie. Výsledkem je poškozená zubnf sklovina . 

e Léčivé účinky potravin 
Kousánfm jablka masfrujeme dásně a dužina prospívá zubům. jablko zkonzumované 

po večel'i čistf a bělf chrup . 
Vlašské ofechy obsahujf hodně fluoru, který zvyšuje stabilitu kos tf a zubů a chránf 

pfed zubnfm kazem. 
Tvrdý sýr může ochránit váš chrup pfed vznikem zubnfho kazu. V ústech totiž za

bra�uje tvorbě kyselin, které napadajl zubnl sklovinu, a chránf tak zuby pfed cukry ob
saženými v potravě. Odbornici zjistili zajlmavou skutečnost: dopfejeme-li si po jldle kou
sek sýra. do budoucna můžeme počítat s menšlm množstvfm zubních kazů způsobených 
cukry. Raději však dejte pfednost sýrům nlzkotučným. 

japonštf rodiče již po staletf radl svým dětem, aby po snědenf sladkosti vypily šálek 
zeleného čaje. A opravdu bylo vědecky potvrzeno, že některé složky zeleného čaje mo
hou zabljet bakterie zodpovědné za vznik zubnfho kazu. jeden až dva šálky zeleného ča
je denně mohou být velmi prospěšné . 

• Z domácf lékárny - Citronová šťáva pro zdravé zuby 
Pndáme-li citronovou šťávu do vody určené k proplachovánf dutiny ústnl pl'i čištěnf 
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zubů, působíme tak preventivně proti zubnímu kazu. Budeme-Ii si zuby potírat citrono
vou kůrou, budou bílé a kofeny zubů silné. 

m léčivé účinky vitaminů, minerálů a dal�ích látek 
Vědci si už v roce 1 930 povšimli, že mezi hladinou fluoridů v pitné vodě a výskytem 

zubního kazu existuje nepl'fmo úměrný vztah. Poté co se voda začala obohacovat fluo
ridy, došlo k dramatickému poklesu zubního kazu. Fluor zpevnuje zubní sklovinu a tím 
ji činí odolnější proti zubnímu kazu. Současně omezuje hromadění bakterií v ústech a brá
ní tím kazivosti zubů. U nás se od roku 1 990 voda nefluoriduje, proto by každý z nás 
měl zvýšit péči o svůj chrup. 

Málokdo si uvědomuje, že zubní kaz je skutečnou nemocí, vznikající snáze ne
dostatkem fosforu. Je tfeba brát v úvahu, že v pokrmech z bílé mouky se ztrácí až 
70 % tohoto prvku a v bílém (rafinovaném) cukru se ztratí celých 1 00 % fosforu. 
Pfíroda nám nabízí značné množství pfíležitostí k využití fosforu z potravin. Stačí, aby
chom nezasahovali do vyváženosti, která je nám nabízena pestrou stravou. Zdrojem 
fluoru jsou pfedevším mofské ryby, ale také černý čaj, pohanka, sójové boby, vlaš
ské ofechy. Je velmi vhodné kupovat kuchynskou sůl, která je kromě jodu oboha
cena i fluorem. 

Vápník je nejhojnějším minerálem v lidském těle. Aby byl náležitě absorbován, vy
žaduje dostatečné množství vitaminu D. Pro dobrý stav zubů je nezbytné udržení pat
fičných zásob vápníku v organismu. 

Některé zubní kazy mohou být způsobeny nedostatkem vápnílku, fosforu a hofčílku 
(poměr, vápníku 2,Skrát více než fosforu a 2krát více než horčíku). 

Výzkumy potvrdily, že pfi dostatečném zásobení našeho organismu vitaminem 86 
se snižuje výskyt zubního kazu. 

• Bude vás zajímat - Existuje zvláštní souvislost mezi vzhledem zubů a celkovým zdra
vím. Bílé a rovné zuby svědčí o dobrém zdraví, nerovné žluté zuby potvrzují chabé zdra
vl. Zuby ztrácejí lesk pll narušení celkového zdravotního stavu. Tato těsná souvislost do
voluje jogínům určit poruchy orgánů jen podle barvy a kvality zubů. 

Co jíst, když... ... chcete pl'edcházet paradentóze 

Je-Ii už paradentóza prokázána, je nutno proti ní bojovat jen společně se zubním léka
fem, a to urychleně, aby vám nevypadaly všechny zuby. 

e léčivé účinky potravin 
Konzumovat co nejvíce citronů, pomerančů, šípků, grepů a černého rybízu. Do své

ho jídelníčku také zafaďte více celozrnného chleba, dalších obilnin, syrového ovoce 
a zeleniny a miisli. 

Něktefí lidoví léčitelé doporučují preventivně žvýkat sušené borůvky (viz str. 30). 
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m léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalších látek 
Paradentóza a další onemocnění zubů mohou být důsledkem nedostatku vápníku, 

Pro zdravé zuby je však potfebný nejen vápník, ale i dostatek vitaminů O, C a kyseli
ny listové. 

• Bude vás zajímat - Pfi nedostatku vápníku v našem organismu dochází k jeho ode
bírání z kostí, nejprve z čelistí a pak ze žeber, obratlů a kostí končetin. 

Co jist, když... ... máte kl'ehkou zubni sklovinu 

Pfedevším se l'ídte pokyny vašeho zubního lékafe a nezapome�te na konzumaci po
travin obsahujících zvýšené množství vápníku, omezte konzumaci raíinovaného cukru 
a nemlsejte bonbony. Kromě vápníku je důležitý i hořčík. 

Co jist, když... ... máte zubni kámen 

Abychom se zbavili zubního kamene, měli bychom konzumovat co nejvíce jahod a ci
Ironů. 

Co jist, když... ... toulite po bílých zubech 
Zuby vybělíme, když je vyčistíme zubní pastou s pfídavkem jedlé sody a 1 -2 kapek ci
tronové návy. 

Co jist, když... ... máte záněty v ústech 
e léčivé účinky potravin 

Pll zánětu dásní podržte v ústech co nejdéle pofádný hlt borůvkové návy. Účinné 
látky obsažené ve šťávě léčí sliznice. 

Ve sklenici vody pokOjové teploty rozmíchejte 1 lžíci citronové šťávy a 1 lžlci medu. 
Touto směsí proplachujte ústa pll zánětech . 

m léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalších látek 
Vitamin C chrání a posiluje sliznici dásní a urychluje hojení. Nejúčinněji působí spo

lečně s bioflavonoidy. Záněty v ústech mohou mít často pfíčinu v nedostatku biofla
vonoidů - vitaminu P, a to obzvláště v pflpadě, když se zánět často opakuje. 

Kyselina listová, vitamin ze skupiny B, omezuje záněty dásnI. 

" Rady na závěr - Proti zánětům dásní 
Odvarem z máty, hefmánku nebo šalvěje (1 lžíce bylinky na 200 ml vroucí vody) vy

plachujeme ústa pn zánětu dásni, bolestech zubů a také pl'í zápachu z úst. Použit lze 
i nálev z borůvek (viz str. 68). 
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Krváceni a záněty dásni je možné léčit také mlstně. Hojivě působl vitamin E. Proplchněte 
tobolku s jeho obsahem a olej vetfete do postižených mlst. 

Odedávna se doporučovalo potírat dásně citronovou šťávou, člmž doclllme jejich 
posllenl. 

Co jist, když... ... vám často krváceji dásně 

Abychom zpevnili dásně a zabránili tak jejich krváceni, měli bychom denně snlst kou· 
sek kůrky tmavého chleba potrené prolisovaným stroulkem česneku, 

Při krváceni dásni se doporučuje pravidelná konzumace brokolice. 
Ten,  kdo pravidelně jl nerozstrouhanou mrkev, by neměl trpět krvácen lm z dásnI. 
Vitamin C dokáže léčit krvácejícl a citlivé dásně. Důkazem nedostatku tohoto vi· 

taminu v našem organismu je, když po zakousnuti do jablka na něm zůstanou stopy 
krve. Na léčbě krvácejlclch dásni se podllf i bioflavonoidy, které působl společně s vi· 
taminem C a zvyšuji jeho účinek. 

T Rady na závěr - Nekufte! Pokud vám krvácejl dásně, pfesta�te kount. 

Co jist, když... ... máte občas popraskané koutky úst 

Bolavým a rozpraskaným koutkům úst je možné zamezit zvýšeným príjmem vitaminů 
ze skupiny 8 (zdrojem je Pangamin - viz str. 23), zejména vitaminu B2 a B6' 

Co jist, když... ... trpite na afty 

$ Léčivé účinky potravin 
Dalo by se pfedpokládat, že cibule svou ostrou chuti bude dráždit sliznici dutiny úst· 

ni a vyvolávat afty, ale je tomu právě naopak. Pravidelná konzumace cibule, která ob· 
sahuje sloučeniny siry s antiseptickými vlastnostmi, zabra�uje tvorbě aftů. 

Také obyčejný česnek má léčivý vliv na nepfljemné afty. 
Měsfček lékafský u nás dfíve nechyběl v žádné venkovské zahrádce. Pěstoval se pro 

své zářivě krásné květy, ale také pro léčivé vlastnosti. (aj z měsíčku má hojivé účinky 
i na afty. Lze jej použit k piti nebo ke kloktánI. 

• Z domácl lékárny - Ústní dutinu s afty vyplachujeme vodou smíchanou s citronovou 
šťávou a medem. 

Pomáhá i vyplachování nebo kloktáni nálevem z borůvek (čerstvých nebo sušených). 
Nálev z borůvek připravíme, když 1 lžičku borůvek pfelijeme šálkem teplé vody a ne· 
cháme 8 hodin stát. 
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III Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Trplte·li obtlžnými afty, zvyšte pfljem vitaminu C, který posiluje imunitu a pomáhá 

pll hojeni sliznic. Účinnost tohoto vitaminu zvyšuji bioflavonoidy, 
Bolestivé afty v ústech může zapflčinit nevhodná strava S nedostatkem vitaminů sku

piny 8, zejména B6' B12 a kyseliny listové . 

Co jist, když... ... trpite na opary 
Vitamin C a bioflavonoidy podporuji imunitnl systém v boji proti infekci. 

Vitaminy 81 a 82 pomáhajl léčit opary v ústech, na rtech a jazyku. 

• Z domácl lékárny - Jak na opary 
Opakované přikládání ledu na postižené místo pomáhá mlrnit bolest a vysušovat opar. 
Podle nedávné finské studie může být účinná i mlstnl aplikace vitaminu C. Lékaři při

kládali na opar tampon namočený v roztoku tohoto vitaminu. 
Také mlstnl použiti olejového vitaminu E v tobolce může někdy pomoci. 

Mezi námi ženami 

Co jist, když... ... je žena těhotná 

Strava v těhotenstvl by měla být vyvážená s množstvlm čerstvé zeleniny a ovoce. Aby 
se novému životu dostalo náležité výživy, měla by žena s normálnl hmotnosti kromě 
své stravy přijímat v průměru o 300 kcal (1 260 kJ) denně víc. Uvědomte si, že pokud 
je to nutné, dostane vyvíjejlcl se dltě živiny, které potfebuje ke svému růstu, na úkor 
matky. Vyššl energetický pfljem však vede ke vzniku nadváhy. Rozhodnete-Ii se príjímat 
některé vitaminy či minerály v potravinových dopl�clch, informujte o tom svého ošet
fujlclho lékare. 

• Z domácí lékárny - V knize ,Pfírodnl léčba pro ženy" od autorů Josefa Jonáše a Ro
sem ary Gladstar je za nejlepšl bylinu pro těhotné považován list malinlku. Autol'í ji do
poručuji po celou dobu těhotenstvl, kdy dodává tělu cenné látky a navlc tonizuje a po
siluje svaly pánve. Je adaptivnl a podle potfeby dělohu buď stimuluje, nebo uvol�uje . 
Tato bylina nemá žádné kontraindikace a ani vedlejšl účinky. Doporučuje se pít jeden 
šálek malinového čaje denně. 

Běžným problémem v těhotenstvl bývá zácpa, je proto důležité zabezpečit dostateč
ný pfísun vlákniny (viz str. 1 28). 

Strava těhotných žen by měla být bohatá na antioxidanty - vitaminy C, E, karote
noidy, selen a zinek, které pomohou zabezpečit zdraví těhotné ženy a dltěte. 

Podle poslednlch výzkumů může kyselina listová, jeden z vitaminů skupiny B, od
stranit některé vrozené vady, zejména rozštěp pátere, a může chránit i pred vrozenými 
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defekty obličeje. Také nedostatek vitaminu A nebo beta-karotenů je spojován se vzni
kem vrozených vad. 

Malý pl'ljem zinku ve stravě bývá spojován s nlzkou porodnl hmotnostf a pfedčas
ným porodem. Také nedostatek železa zvyšuje pravděpodobnost nlzké porodnl váhy 
novorozence a pfedčasného porodu. 

T Rady na závěr - Správná a pestrá strava spolu s dostatkem tekutin, denní cvičenI, 
nestresujld prostredl a dostatek spánku napomohou zdárnému těhotenstvl a porodu. 
Každá těhotná žena by se měla vyhnout alkoholu, koufenl, kofeinu i lékům, pokud je 
nepredepíše odborný lékar. 

Co jist, kdy!... ... je žena v klimakteriu 

Klimakterium, menopauza neboli pfechod nenl nemoc, ale normálnl pl'irozené obdobl 
života. Pokles hladiny ženských hormonů způsobuje některé nepfljemné potffe jako bo
lesti hlavy, návaly, únavu, deprese, nespavost apod. 

e léčivé účinky potravin 
Je zajlmavé, že v Japonsku a dalšlch zemlch Orientu si ženy na potlže souvisejld s pfe

chodem stěžujI jen zl'ldka. V japonštině dokonce neexistuje žádné slovo, které by ozna
čovalo toto obdobf. Je to pravděpodobně tlm, že japonská kuchyně je bohatá na s6jové 
výrobky (sójové mléko, tofu, sójová mouka apod.), které obsahuji hodně fytoestrogenů, 
látek podobným estrogennlm hormonům. Také ženšenový čaj je bohatým zdrojem fytro
estrogenů. 

• Bude vás zajl mat - Tajemné fytoestrogeny 
Fytoestrogeny jsou látky rostlinného původu, které se během trávidho procesu pfe

mMujl na formu velmi slabého estrogenu. Právě pfi pfechodu docházl k výraznému po
klesu estrogenu, z čehož pramení neprljemné poHže. Potraviny bohaté na fytoestroge
ny jsou jablka, mrkve, tfešně, česnek, zelené fazolky, okurky, brambory, obiloviny, kofení 
anýz a fenykl. 

Prokázalo se, že častějšl konzumace pokrmů z červené fepy pl'inášl ženám v klimakteriu 
lepši a trvanlivějšl úlevu než syntetické hormony nebo léky. 

Cesnek povzbuzuje celou fadu tělesných funkd, zvláště pak funkci žláz s vnitrnl se
krecI. Z čehož vyplývá, že česnek prlznivě ovliv�uje návaly horka a nepnjemné stavy 
v pfechodu. 

.Kdo má šalvěj na zahrádce, nic špatného se ho netkne., to I'fká polské pfíslovf. Ta
to bylinka má všestranné léčebné použitf a je doporučována i na potfže v pfechodu a pn 
bolestivé menstruaci. Pflznivě stimuluje hormonálnl čtnnost dělohy, člmž se snižují ne
pfljemné doprovodné problémy pfechodu, pfedevšlm návaly horka a vyráženI potu. 
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• Z domád lékárny - léčivé šalvějové vino 
Do 1 I bllého vlna dáme asi 1 00 g čerstvých šalvějových listů a necháme 8-1 0 dnů 

louhovat. Potom scedlme, můžeme osladit medem a pijeme likérovou sklenku dvakrát 
denně pfed jldlem. 

Pijte denně dva až tl'i šálky šalvějového čaje. Na 1 šálek potfebujete 1 polévkovou 
lžlci byliny a odvar nechte 20 minut odstát. Salvěj pomohla mnohým ženám zbavit se 
návalů. Šalvěj můžeme používat jako kofenl, nejvlce se hodl na úpravu drůbeže, ryb, do 
mletých mas a zeleninových salátů. 

Konzumace dobromysli by měla pl'inést i dobrou mysl - veselou náladu, a kromě to
ho může léčivě působit na ženy v klimakteriu. Pro svoji určitou podobnost ji v kuchyni pou
žlváme všude tam, kde se dává majoránka. Nelze si bez nI pfedstavit specialitu italské ku
chyně pizzu a tvol'f součást kofenl chilli, což je směs různých druhů pálivých papriček 
a vonných bylin. Léčebný účinek a pl'fjemnou koreněnou chuť má elixlr z dobromysli. 

• Z domád lékárny - Elixir z dobro mysli 
1 50 ml vodky, 1 0  g dobromysli 

Do vodky dáme dobromysl a necháme pl'i pokojové teplotě na tmavém místě lou
hovat. Užlváme 3krát denně 30-40 kapek. 

III léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšich látek 
Vitamin E se již mnoho let doporučuje jako prostfedek proti návalům horka, bolesti 

hlavy, únavě a depresi. 
Návaly horka, objevujld se u žen v pfechodu, se zmlrnl pl'i dostatečném množstvf 

vitaminu C a bioflavonoidů. Bioflavonoidy, obsažené nejvice v citrusových plodech, 
snižujI nepl'ljemné pocity doprovázejld pfechod_ Je vhodné denně konzumovat dosta
tečné množstvl citrusových plodů_ 

2enám, které v pfechodu trpl depresemi a nepohodou, by zfejmě pomohl komplex 
vitaminů skupiny B jehož bohatým zdrojem je pangamin (viz str. 23)_ 

2enám v pfechodu je doporučováno konzumovat potraviny s vysokým obsahem 
selenu, neboť snižuje návaly horka, podporuje sekreci štftné žlázy a estrogenů a fldl tak 
hormonálnl hladinu. 

Uvedené antioxidačnl látky - vitaminy A, C, E a selen - pomáhajl tělu bránit se pl'f
znakům stáfl a posilujl imunitnl systém. 

B6r má vliv na zvyšovánI hladiny estrogenu a může pomoci proti nepl'fjemným pl'lzna
kům prechodu. Dostatečné množstvf bóru dodajl 2 -3 jablka denně nebo hrst ofechů. Bór 
se nacházl dále v hruškách, hroznech, broskvlch, mandllch, medu, hrachu a čočce. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Do svého jldelnlčku zafaďte vIce celozrnných potra
vin a omezte spotfebu živočišných tuků, rafinovaného cukru a soli. Výrazně omezte alko
hol, čokoládu, kávu a kofeněnou stravu, neboť to vše může vyvolávat návaly horka. 

VIce pohybu! Vice pohybu a cvičení může snlžit počet návalů a má celkově pozitivnl 
vliv na naše zdravf. 
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Co jist, když... ... trpite tzv. premestruačnim syndromem (PMS) 
Krátce pFed menstruaci trpl velká část žen bolestmi hlavy, extrémnlmi změnami nálady, 
bolestmi �ader, únavou a podrážděnostI. Potlžemi pFed menstruaci je postiženo té měr 
80 % všech žen ve věku 20-40 let. 

e léčivé účinky potravin 
U mnoha žen v pFedmenstruačnlm obdobl nebo v těhotenstvl docházl ke zvýše

nému zadržováni tekutin v organismu a uvolněni podbl'íšnlho svalstva, člmž mohou 
vznikat otoky. Pfirozenými potravinami, které vás mohou tohoto problému zbavit,jsou 
meloun, okurky, chFest, celer a mrkev. 

eaj z koprivy upravuje pl'íznaky PMS, pomáhá snižovat otoky a bolestivě nateklá prsa. 

lB léčivé účinky vitaminli, minerálii a dalšlch látek 
Vitamin B6' někdy také nazývaný .ženský vitamin., zmlmuje nepFijemné pl'lznaky PMS. 

Je také pl'írozeným diuretikem, tedy látkou, která vás zbavl nadýmáni a otoků. 
Vědci prokázal i ,  že ženy, které trpl potlžemi pFed menstruaci, mlvajl nlzké hladiny 

hoFčlku, PFi zajištěni dostatečného množstvl tohoto prvku, zvláště 2 týdny pFed mens
truaci, se potlže výrazně snlžily. 

Potrava s vysokým obsahem vápnlku, napFlklad teplé mléko, byla dlouhá léta lido
vým lékem na pFedmenstruačnl potlže. Nedávno prováděná studie potvrdila, že větši
na žen pl'i stravě s vysokým obsahem vápnlku měla méně pFedmenstruačnlch obtlžl, 
byla méně vznětlivá, depresivnl a neměla tak silné bolesti v podbl'išku. 

V Texasu vědci sledovali hladiny zinku u žen s PMS problémem a zjistili, že nedo
statek zinku může také zhoršit pFlznaky. 

• Bude vás zajlmat - Pupalka 
Pupalka dvouletá je bylina, která byla po staletl použlvána původnlmi obyvateli Ame

riky k nejrůznějším léčebným účelům. 
Několik výzkumných pracl prováděných v Anglii a Kanadě ukázalo, že ženám s těž

kým PMS výborně pomáhá pupalkový olej (»Gamma Oil. či »Evening Primrose Oil., kte
rý lze běžně koupit v lékárně). Pupalkový olej dále snižuje hladinu cholesterolu v krvi 
a pFlznivě působl na vysoký krevnl tlak, člmž snižuje riziko onemocněni srdce a obě
hového systému. Ovliv�uje látkovou výměnu cukrů a tuků, zlepšuje funkci inzulinu a sta
bilizuje cukrovku. 

Užlvánl pupalkového oleje se doporučuje pl'i jldle, aby se zlepšilo vstFebávánl. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Zvyšte pFljem celozrnných produktů, zeleniny a ovo
ce. Snižte pFljem tuků, eliminujte ve své stravě kofein, alkohol, sůl a bllý cukr, které mo
hou pFlznaky PMS zvyšovat 

Nezapomlnejte na pohyb! Několikrát týdně cvičte, zvedne vám to náladu a pomůže 
tělu uvolnit tekutiny vyvolávajlcl nadýmáni a citlivost prsů. 
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Co jist, kdyI ... . .. máte bolestivou a silnou menstruaci 

e léčivé účinky potravin 
Během deseti dnů pFed začátkem menstruace zvyšte pflsun vápnlku. Začle�te do své

ho jldelnlčku potraviny s lehce stravitelným vápnlkem, jako jsou mofské f�sy, sezamo
vá semlnka, jogurty a listová zelenina. 

Dietetikové tvrdl, že petňelová nať je jednou z nejzdravějšlch potravin. Pokud jde 
v menstruačnl potlže, působl pflznivě celá rostlina. Má uklid�ujlcl, močopudné a anti
septické účinky. 

lněná semlnka obsahuji účinné látky, které mohou zmlrnit menstruačnl potlže a ta
ké pomáhat pn pfechodu. Aby mohla sem Inka plně rozvinout svůj účinek, je tfeba jich 
denně snlst nejméně 2 IžIce, nejlépe umletá. pntom je nezbytné hodně pít. pnpravit si 
můžeme i čaj ze lněných semlnek (viZ str. 34). 

Hermánkový čaj pomáhá pl'i různých potlIfch, mimo jiné i pn bolestivé a silné men
struaci. pnpravlme jej tak, že do hrnečku dáme 1 IžIci sušeného heFmánku a zalijeme 
vroucl vodou. Necháme asi hodinu louhovat, potom scedlme a vypijeme. Asi hodinu 
po vypiti by nepl'íjemné bolesti měly ustat. 

Koprivový čaj je vynikajlcl pn Silném krvácenI. Dlky vysokému obsahu vitaminu K po
máhá kontrolovat a pFedcházet krvácenI. Vysoká koncentrace vitaminů a minerálů v kop
nvě se snadno vstrebá a poskytuje hojnost výživných látek pro celý systém. 

lB léčivé účinky vitaminli, minerálii a dalšlch látek 
Vitamin C a bioflavonoidy mohou snlžit těžké menstruačnl krváceni a omezit náva

ly a kollsánl nálady. 
Prokázalo se, že vysoké dávky vitaminu A zmlr�ujl bolest pn menstruaci. Nezbytná 

je konzumace potravin obsahujlcl beta-karoten, který podporuje pl'irozenou regulaci vi
taminu A podle potfeby organismu . 

Vitamin K pomáhá regulovat pfOiš silné menstruačnl krvácenI. 
PI'i menstruaci docházl ke ztrátě krve. Každým dnem tak tělo ztrácí dvojnásobek 

až čtyfnásobek dennl potreby Ieleza, která musl být doplněna. Asi 1 5  % menstr�u
jlcfch žen trpl vážným nedostatkem železa. PFitom docházl ke poklesu tvorby červe
ných krvinek. Průvodnlm jevem je rychlá únava a většl sklon k infekclm. 

Někdy bývá menstruace velmi bolestivá, ale Američanky vědl, jak si počlnat. V těch
to dnech užlvajl tablety vápnlku nebo výrazně ZVYŠUJI konzumaci potravin s velkým ob
sahem vápnlku. A obvykle to prý pomáhá. 

Co jist, když... ... berete antikoncepčni pilulky 
lB léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 

Vitamin C odstra�uje vedlejšl účinky mnohých léků, mimo jiné i antikoncepčnlch pi
lulek. Bylo prokázáno, že pn dlouholetém užlvánl antikoncepčnlch pilulek docházl v or
ganismu k úbytku vitaminů skupiny B, zejména vitaminů B2' B3 a 86- ieny užlvajlcl an-
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tikoncepci by měly denně jist celozrnné produkty, mOsli s jogurtem, kysané zeli, kličky 
a k tomu ovoce a zeleninu, zejména grapefruity, banány a papriky. Kdo bere antikon
cepci, může své zásoby vitaminu 812 zcela zničit. Nejbohatšlm zdrojem tohoto vita
minu jsou játra a droždr. 

Antikoncepčnl pilulky způsobuji také nadměmé vylučováni hofčlku. 
Už tak nízkou hladinu důležitého minerálu zinku v naši krvi snižuji i antikoncepčnl pi

lulky. 

• Bude vás zajlmat - Hrách obsahuje rostlinné kontraceptivum, tedy látku, která pů
sobl jako antikoncepční pilulky. V TIbetu a v některých oblastech Indie se počet oby
vatelstva za poslednfch 200 let údajně výrazně nezvýšil právě proto, že tamějšl ženy je
dl mimofádně mnoho hrachu, a proto nejsou tak plodné jako jinde. 

T Rady na závěr - PI'i užlvánl antikoncepčnlch pilulek by měl váš lékaf pečlivě sledo
vat hladinu cholesterolu ve vaši krvi. Většina antikoncepčnlch prlpravků je kombinaci 
hormonů estrogenu a progesteronu, které negativně ovlivnujl hladinu cholesterolu a tlm 
vás vystavuji zdravotnlm rizikům. Hladinu vašeho cholesterolu v mezfch normy vám po
mohou udržet antioxidačnl látky - vitaminy A, C, E a selen. 

Co jist, kdy!... ... se bránite celulitidě 
Celulitida je pfevážně ženská nemoc. Je to ztvrdnuti a ztluštěnl kůže a podkožnlho va· 
ziva na stehnech. Účinnými prostfedky jsou masáže. pohyb, ale také vhodně zvolená 
strava. 

S léčivé účínky potravin 
Zvláštnl vliv na zpevnění kůže majl některé potraviny - celozrnné produkty, pšeničné 

kličky, obilné vločky, jáhly, brambory, zelenina, ovoce (zejména jahody a ananas), 
slunečnicová semena, semena z dýnf, mandle a odstreděné mléko. 

III léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšfch látek 
Nezapomente, že neexistujI žádné zázračné krémy, které by mohly aktivovat meta

bolismus tuků a zbavily vás celulitidy. Vhodné jsou kvalitnl (ručnO masáže a správná vý
živa s obsahem vitaminů E, A, B6 a minerálů drasllku a zinku. To znamená konzumovat 
hodně zeleniny, ovoce a celozrnných produktů. 

T Rady na závěr - Lékal'i se shodujI na tom, že celulitidu ovlivnujl tyto faktory: špatný 
krevnl oběh se změnami v okysličovánI tkánI, špatné dlouhodobé stravovacl zvyklosti, 
nedostatek pohybu, hormonálnl antikoncepce (estrogeny jsou antagonnl vůči vitami
nu E, který podporuje oběh a okysličování krve). 

74 

Co jist, kdy!... ... jste zimomrivá 

S léčivé účinky potravin 
Pokud trplte na chronicky studené nohy a ruce, dopfejte si pokrmy z chilli papriček, 

které obsahuji látku s názvem kapsaicin. Vězte, že s touto látkou to pfestane být pro
blém (pokud ovšem nemáte zažlvacl potlže). Kapsaicin má navlc i protizánětlivý efekt, 
prlznivě ovlivnuje krevnl tuky a redukuje tak cholesterol. 

III léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Pokud je vám často zima, i když se zabalfte do teplé pfikrývky, některé dietetické pfl

pravky opravdu dokáží .zahrát.- Patr! sem Ielezo a měď (zimoml'ivost může být důsledkem 
anemie), jod, vitamin 812 a kyselina listová. 

Vitamin C může vyfešit problém mnoha zimoml'ivých lidI. Pokud se vydáváte na 
hory, doplnte stravu pravidelnými dávkami vitaminu C, který zvyšuje vnitfnl tělesnou 
teplotu. 

Co jist, kdy!... ... máte namodralé kapilárni sitě na nohách 

Vznik těchto neestetických namodralých tenkých .pavučin«, které znamenají potr
hánI kapilárnlch sftl, může podpofit silná fyzická námaha, rychlé ztloustnutl nebo stre
sové situace. Mohou se objevit i kdekoli jinde a znamenajl poruchy na perifernlch 
cévách našeho krevnlho oběhu. Ve stravě se muslme zaměl'it na pflsun vitaminu 
P (bíoflavonidů), který zlepšuje propustnost kapilár. Účinky této látky zesiluje vita· 
min C. Pokud objevfte namodralá mlsta na pokožce, je to varovánI, že máte kapilár· 
nI cévy pflliš citlivé. 

Co jist, když... ... jste ohrožena osteoporózou 

2eny jsou vystaveny většlmu riziku osteoporózy než muži. Osteoporóza neboli prorld· 
nutl kosti se vyskytuje téměf u každé čtvrté ženy po pfechodu. Je to zfejmě největšl kom
plikace objevujlcl se v průběhu pfechodu. PI'i poklesu produkce hormonu estrogenu 
se vyplavujI minerál nI látky pfedevšfm z kosti a současně se snižuje objem svalů a sva
lová sna. 

Nedávná studie v USA prokázala, že ženám, které během pfechodu cvičily jednu ho
dinu denně, se zvýšila hladina vápnlku v kostech o 1 /3 .  Z toho plyne, že cvičenI a ak
tivnl pohyb snižuji demineralizaci kostI. 

Dalšl informace o osteoporóze na str. 46-47. 

Co jist, když... ... kourite 

Zlozvyk, koufenl cigaret, jemuž stále vice Žen podléhá, způsobuje fadu problémů, mi
mo jiné i demineralizaci kostI, což vede k osteoporóze. VIce informacf na str. 46-47. 
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Co jist, kdyL ... pijete často alkohol 

2eny, které piji většl množstvl alkoholu, se vystavuji velkému riziku mnoha nemoci a psy· 
chickýcb. poruch. Alkohol snižuje vstfebávánl vápnlku, a proto se pravidelné konzumentky 
alkoholu vystavuji vyššímu riziku vmiku osteoporózy. 

VIce informaci na str. 46-47. 

Mezi námi muzi 

Co jist, kdyL ... je mul v andropauze 

Andropauza je u mužů totéž co u žen menopauza. Nenl ale tak úzce spojena s hormo· 
ny a projevy nejsou tak výrazné. U mužů se projevuje mezi 50. a 60. rokem života. Do· 
poručuje se konzumovat pfedevšlm drůbef a ryby, obiloviny a luštěniny, hodně ze· 
leniny a ovoce, nlzkotučné mléčné výrobky, nejlst pNliš kofeněná jldla, nepit pl'íliš silnou 
kávu a černý čaj. 

Co jist, kdyl ... ... máte potffe s prostatou 

Zvětšeni a ztvrdnuti prostaty vytvárl tlak na močový měchýf s následným nucenlm na 
moč a neúplné vyprázdněni měchýfe mlvá za následek záněty nebo infekci močových 
cest. 

e léčivé účinky potravin 
Jako zázračný lék pro muže po padesátce jsou americkými lékafi doporučována 

rajčata, Je totiž vědecky prokázáno, že muži, ktefl jedl hodně rajčata, trpl méně čas· 
to rakovinou prostaty. Obsažená látka lykopen pomáhá chránit predstojnou žlázu pfed 
onemocněnlm. 

Pro svůj vysoký obsah cenných látek, pfedevšlm zinku, se na potlže s prostatou do· 
poručuje konzumovat hodně pokrmů s cibuli. 

Zajlmavý poznatek pNcházl ze života národů, které majl zvyk konzumovat značná množ· 
stvl jader z dýni (obsahuji vysoký podll zinku), jako jsou Turci, Bulhal'i, Ukrajinci a dal· 
šl, u kterých byl zjištěn nejnižšl výskyt hypertrofie prostaty. Doporučuje se konzumo· 
Ve! tl'ikrát denně 1 polévkovou IžIci. 

lB l�čivé účinky vitaminů, minerálů a dalšfch látek 
Již ,)0 deseti letl je dopcručován zinek všem mužům pro dobré zdravl prostaty. Ten· 

to minecál také zajišťuje správnou funkci reprodukčnlho systému a posiluje imunitnl systém. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Jezte nlzkotučnou stravu se spoustou zeleniny a ovo· 
ce, obilovin a luštěnin, omezte kofein a alkohol. 
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Dostatek tekutin! Pijte hodně vody, vyplavíte tak bakterie, které mohou způsobit in
fekce močových cest, jež mohou dráždit prostatu. 

Máte-Ii nadváhu, hubněte! Je prokázáno, že u mužů s nadváhou je značně vyššl vý
skyt zvětšené prostaty. 

Co jist, kdyl ... . .. trpite impotenci 

Ačkoli o tom muži neradi hovofl. bývá impotence velmi častým problémem. Pravdě
podobnost vzniku impotence výrazně stoupá s věkem. 

lB léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vitamin C pomáhá pl'i udržováni cévnlho zásobeni a rozšifuje cévy. 
Antioxidant vitamin E zlepšuje krevnl oběh, snižuje hladinu cholesterolu a pomáhá 

pfedcházet ateroskleróze. 
Provitamin A, beta·karoten, který si náš organismus podle potfeb pfemMuje na vi· 

tamin A, je nezbytný pro tvorbu pohlavnich hormonů. 
Minerál zinek je nutný pro tvorbu hormonů a je prokázáno, že jeho nlzká hladina v or· 

ganismu souvisl s neplodnostI. 
Také omega-3 mastné kyseliny upravuji průtok krve, pl'i dlouhodobém zásobeni or· 

ganismu mohou snižovat cholesterol a zabránit zužováni cév. 

T Rady navlc - Nekui'te! Koufenl zvyšuje riziko impotence u mužů od 30 do 50 let o 50 %. 
Pozor na alkohol! Alkohol je velmi záludný, neboť na jedné straně vás uvolni a na 

druhé může zabránit erekci. 
Cvičte! Pravidelným cvičením zlepšlte pnútok krve v těle, zvýšlte energii a zmlrnlte 

stres. 
Rizika! Ateroskleróza a cukrovka značně zvyšuji riziko impotence. 

A co sex? 
Sex je prostredkem, jak vyjádNt lásku, a je zrejmě nejhlubšl formou lidské komunikace. 
Manželstvl bez sexu je "sterilnl« a často se stane spíše zkouškou trpělivosti. 

Co jist, kdyl ... ... trpite sexuálnimi poruchami 

Největšlm problémem sexuálnlch poruch je vhodná výživa. Pfiznejme si, že doslova ti· 
sice žen jl denně biologicky málo hodnotnou stravu s malým množstvím bllkovin a dal· 
šich živin v naději, že budou štlhlejší a pl'itažlivějšl. Muži, ktefl jedl málo, protože jejich 
potrebu kalorii pokrývá pivo a dalšl alkohol, obvykle trpl celkovou podvýživou. U obou 
pohlavl tyto stavy doprovázl kromě jiného i únava a nezájem o sex. 

Je nesporným faktem, že zinek má velký vliv na pohlavnl zdravl mužů i žen. Podle ně
kterých odbornlků by konzumace pokrmů s vyššlm obsahem zinku nebo užlvání toho-
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to minerálu jako výživového dopl�ku měla pMnést mimo jiné i trochu -lechtivosti- do 
mladých manžel stvl. Dokonce již menši nedostatek zinku ve stravě může mrt za násle
dek sexuálnl poruchy. 

Experti zjistili, že pl'i i potfžlch s orgasmem je častou p7íčinou nedostatek zinku. Stra
va s množstvfm potravin obsahujlcfch zinek může pozitivně ovlivnit sexuálnl aktivitu. 

Zinek má také nespomý význam pn dosplvánl a pohlavnlm vývoji mládeže. Právě v do
bě dosplvánl roste jeho pot7eba. 

Takzvaný snfžený sexuálnl zájem doprovázený chronickou únavou bývá často dů
sledkem nedostatku horěfku a vitaminu E ve stravě. Navlc tento vitamin působl jako 
omlazovacf prost7edek k udrženi sexuálnl aktivity i v pozdějšlm věku. 

Produkce pohlavnlch hormonů je závislá na množstvf vitaminu A. Testy prováděné 
na mužlch prokázaly snfženou produkci spermatu. Lze 7lci, že jak u mužů, tak i u žen 
vyvolává poruchy pohlavnlch funkcf nedostatek vitaminu A. Některé nemoci ztěžuji p7e
měnu beta-karotenu na vitamin A. Jednou z těchto nemocf je cukrovka. Je zajlmavé, že 
právě diabetici vykazuji pro impotenci pětkrát vyššl predispozici a setkáváme se u nich 
také s následným úbytkem mužských hormonů. 

Na poruchách sexuálnl vitality se významně spolupodlll i vitaminy skupiny B, zejména 
B2' B6' biotin a kyselina pantotenová. Doprovodným faktorem, který snižuje zájem o sex, 
je podrážděnost a nervozita vedoucf až k depreslm. Tyto vitaminy, které je vhodnějšl 
užlvat ve vitaminovém komplexu, zvyšuji sexuálnl stimulaci, podporuji činnost pohlav
nich žláz a odstra�ujl únavu a ochablost. Bohatým zdrojem komplexu vitaminu B je Pan
gamin (viz str. 23). 

Co jist, když ... ...chcete afrodiziaka 

Už od dávných dob se lékaM i nejrůznějšl šarlatáni zabývali otázkou, jak stup�ovat se
xuálnl výkonnost a udržet ji i v pozdějšlm věku. O mnoha bylinách, potravinách a ná
pojfch se p7edpokládalo, že zvyšují či obnovuji sexuálnl silu. 

Traduje se, že úst7ice působl jako velmi účinné afrodiziakum právě pro svůj vysoký 
obsah nezbytného zinku. Ale bohužel nenl jednoduché 71dit se touto preventivnl tera
pii, neboť je pro nás poněkud drahá. Lepši bude vrátit se k jiným zdrojům zinku - jád
rům dýni a slunečnic, houbám, obilným kllčkům a cibuli. 

Pozomost výzkumnlků pl'itahuje i kaviár. Obsahuje steroidnl látky, které jsou svým 
složenlm bllzké pohlavnlm hormonům, což může vysvětlovat pozitivnl účinek kaviáru 
na sexuálnl funkce. 

Ale i obyčejný celer je odpradávna doporučován jako prostredek povzbuzujlcf se
xuálnl žádostivost. Největšl efekt má sklenka celerové šťávy, která by měla být kon
zumována každý den. Nezanedbatelný účinek má i celer krátce tepelně zpracovaný, 
pop7. sterilovaný. 

Petržel obsahuje účinné látky. které majl mlrně dráždivý účinek na cesty močové, 
takže se sliznice lehce prekrvL To je patrně důvodem, že se petržel považuje za afro
diziakum. 
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Česnek povzbuzuje celou radu tělesných funkcf, zvláště pak funkci žláz s vnit7nl sekrecI. 
Právě z toho vycházl často opakované tvrzeni, že česnek pl'fznivě působl na zvýšeni po
tence. Bariérou v masovém využiti tohoto afrodisiaka bude zrejmě výrazné aroma Qeho 
zmlměnl viz str. 21) .  Vhodné je využiti česnekových tablet. které zakouplme v lékámě. 

Plinius staršl p7ed mnoha a mnoha lety napsal: -Cibule dotlačl do Venušina objeti 
i ochablé muže.- Cibule, zejména červená, je lidem známá již po dlouhá staletl jako je
den z nejsilnějšlch stimulátorů sexuálnl touhy. Italové tvrdl, že mlchaná vejce s červe
nou cibuli jsou schopna probudit touhu i u těch, u nichž .usnula- již p7ed mnoha lety. 

K dalšlm potravinám, kterým je pnpisován jistý povzbuzujlcf účinek na sexuálnl akti
vitu, pam ch7est, avokádo, artyčok a nám vice dostupné mandle, IIskové omky, obil
né vloěky, med a výtažky z včell mate71 kašiěky. 

• Bude vás zajlmat - Léěivý ženšen 
Dobrým pl'lrodnlm prost7edkem. po léta považovaným za afrodisiakum, je koren žen

šenu. V lékámách a bylinkárských prodejnách je k dostáni člnský (korejský nebo asijský) 
a sibi7ský ženšen. Oba majl mnoho společných vlastnosti a možnosti použitI. Clnský žen
šen je vhodný zejména pro muže. Kromě jiného pomáhá proti impotenci tlm, že zlepšl 
erekci. Sibi7ský ženšen je vhodnějšl splše pro ženy, zvláště trpl-li poruchami menstruač
nlho cyklu. Užlvánl ženšenu byste měli konzultovat se svým ošetrujlcfm léka7em. 

Určitý povzbuzujlcf účinek může mít i -dráždivá- úprava pokrmů, treba po vzoru čin
ské kuchyně. Součásti těchto pokrmů by mělo být to správné korenl. zejména pep7, 
chilli, paprika a k7en. 

Když hřešíme 

Co jist, kdyL. ... máte návyk na některé léky 

Dnes panuje zlozvyk, že pl'i každém .plchnutl. si vezmeme nějaký lék k utišeni, kte
rý si volně kouplme v lékárně. Alarmujlcf je, že u nás i ve světě výrazně roste spot7eba 
léků. Ovšem nekontrolované užlvánl léků (často pod vlivem reklamy) je škodlivé. neboť 
léky uvádějl v organismu do pohybu nepl'irozený proces, majlcf vedlejšl účinky. lim vás 
nechci navádět, abyste nebrali žádné léky. neboť užlváte-li je na doporučeni a pod do
hledem vašeho lékare, potom je tato pomoc pro váš zdravotnl stav nezbytná. 

Pokud užlváte antibiotika, pomohou vám bakterie mléčného kvašeni obsažené v za
kysaných mléčných výrobclch a kyselém zeli. Brzdl totiž činnost bacilů a podporuji 
tvorbu strevnl flóry. Po antibiotické léčbě se doporučuje piti odvaru z lněných semlnek 
(na 1 /2 1 vody dáme 1 lžlci semlnek a 5 minut pova7Ime). Poté se pl'irozená st7evnl mik
roflóra rychle obnovl. 

V užlvánl antibiotik nastává kritická situace, neboť čim vice se rozširuje jejich použl
váni, tlm vice se zvyšuje odolnost bakteriI. 
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jestliže často užlváte acylpyrin. doporučuje se zvýšit dávky vitaminu C. Tento lék urych
luje likvidaci tohoto vitaminu z organismu až trojnásobně. Vitamin C odstra�uje vedlejšl 
účinky i mnohých dalšlch léků. napr. barbiturátů. sirupů na odkašláváni apod. 

jestliže užlváte diuretika (močopudné prostredky). dbejte ve své stravě na dostatek 
drasllku. Navlc drasllk sám o sobě je pl'irozeným diuretikem. K neprátelům drasllku pat
J'I kortizon. léky proti průjmu a acylpyrin. 

Mezi negativnl vedlejšl účinky některých léků patl'l změna schopnosti vstrebávat mi
nerály. mezi nimi i v�pnlk_ K těmto lékům patl'l napr. penicilin. tetracyklin. léky proti sr
dečnlm onemocněnlm apod. 

Největšl nedostatek horčlku způsobuje premlra analgetik. tedy léků s uklid�ujlclmi 
účinky. 

Co jist, kdy!... ... kourfte 

Působeni cigaret na bu�ky lidského těla je tak významné. že běžná výživa poskytuje jen 
malou ochranu proti riziku rakoviny. Neexistuji žádné potraviny či látky. které by moh
ly napravit škody. jež svému tělu způsobujete. když si zapállte cigaretu. Existuji jen jisté 
možnosti. které trochu snižuji riziko postiženi organismu. 

e léčivé účinky potravin 
Jogurt obsahuje substance. které chránl žaludečnl stěnu pred jedovatými látkami. ja

ko je cigaretový kour a alkohol. 
Mrkev může být záchranou pro bývalé kuráky. U lidi. kteJ'l prestali koul'it. může pl'i

spět ke zmenšeni škod na bu�kách. 
Jahody obsahuji nejen velké množstv! potrebného vitaminu C. pie i látek. které do

kážou zničit některé karcinogennl látky obsažené v cigaretovém koulí. 
jestliže se snažíte kourenl omezit. mohou vám pomoci slunečnicov� semínka. která 

majl uklid�ujlcl účinek. Kourenl si snadněji odvykneme. když budeme jist hodně jablek. 

lB léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch I�tek 
Koncem sedmdesátých let výsledky výzkumů prováděných u kuráků prokázaly. že 

vitamin C je nezbytný pro alespo� částečnou neutralizaci škod způsobených tabákem. 
jen pro ilustraci. u kuráka. kterývykouJ'l denně 20 cigaret. se spotreba vitaminu C zvy

šuje o 25 %_ Kourl-li vice. jeho spotreba se zvyšuje až o 50 %. Vykourenl jedné ciga
rety zničl 25-1 50 mg vitaminu C. 

Vitamin C s prvkem selenem pomáhajl neutralizovat některé jedy vdechované ciga
retovým kourem. naprlklad kadmium. Kadmium působl proti zinku. a proto i prlsun zin
ku by měl být u kuráků vyšší. 

Strava s vysokým obsahem potravin bohatých na beta-karoteny může plíspět ales
po� k částečné ochraně kuráků pred zhoubnými nádory. Zjistilo se totiž, že u těch. kte
J'I jedli stravu chudou na karoteny. bylo 8krát vyššl riziko onemocněni rakovinou plic 
než u těch. ktel'f takovou stravu konzumovali ve vyššl mlre. 
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Mějte na paměti. že kourenl zbavuje vaše tělo důležitého vitaminu E. Mnohé studie 
potvrdily. že u lidi s nlzkou hladinou vitaminu E se vyskytlo vice prlpadů zhoubných ná
dorů plic. Dostatek antioxidačnlch látek - vitaminu E a selenu - napomáhá zamezit ta
kovým buněčným poruchám. které mohou vést ke vzniku zhoubných nádorů_ 

Kourenl zbaVUje vaše tělo i komplexu vitaminů B, zejména vitaminu B, . B6' B'2 a ky
seliny listové_ 

• Bude vás zajlmat - U bývalého kuráka se až po trech měslclch od okamžiku. kdy pre
stal koulít. zvětšuje vitálnl kapacita plic. U bývalých kuráků teprve po 1 5  letech mizl vět
šina zvýšených zdravotnlch rizik. 

Co jist, kdy!.. .  ... konzumujete pfmš mnoho masa 

o důsledclch nedostatku bflkovin se všeobecně vl. Chybl však informace o škodlivos
ti nadměrné konzumace masa. Bohužel platl prlmá úměra. že čim většl je konzumace ži
vočišných bflkovin. tlm většl je riziko civilizačnlch chorob. zejména rakoviny tlustého stre
va. prsu a prostaty. srdečnlch nemocí. ledvinových problémů. kornatěni cév. neur6z. dny 
atd_ japonská onkologická společnost. která 1 6  let sledovala 120  000 osob. zjistila. že hlav
ni pl'fčinou vzniku rakoviny je kourenl. požlvánl alkoholu a zvýšená konzumace masa. 

prežlvá zakoreněný názor. že pnjímanou bflkovinou se zvýšl naše sfla a energie. Sku
tečné pohonné látky jsou ale uhlovodany. napr. brambory. které nám dodají velice rych
le velké množstvl energie_ Takže na vašem talll'i jsou důležité predevšlm brambory. mé
ně již maso. které byste měli jíst jen pro chuť. Kromě toho bflkovina nevzniká v těle 
konzumaci jiných bflkovin. ale tvol'f se z různých aminokyselin obsažených v potravě. 
Náš organismus musl všechny pl'ijaté bílkoviny složitě a dlouze rozštěpit na aminoky
seliny. což nám odčerpá spoustu energie. a teprve pak je využit. 

Livočišné bflkoviny by se ve stravě každého z nás měly omezit. Plí jejich konzumaci 
uprednost�ujeme drůbeží, králičf a rybl maso. Je nutné zvýšit spotrebu syrové zele
niny, ovoce a výrobků z celozrnné mouky. 

• Bude vás zajlmat - Těžko asi uvěríte. že 1 00 g uzeného masa nebo masa pečeného 
na venkovnlm grilu obsahuje stejné množstvl škodlivých látek jako 20-40 vykourených 
cigaret (škodlivé látky jsou závislé na způsobu a době tepelné úpravy). 

Co jist, kdy!... ... mlsáte sladkosti 
Zvýšená konzumace bflého (= rafinovaného) cukru a pečiva z bflé mouky má nega

tivnl vliv na zdraví člověka. Podill se na vzniku zácpy. divertiklů. polypů. hemoroidů. ra
koviny strev apod. Zvýšená konzumace cukru je navlc jednou z pJ'lčin prekyselenl ža
ludku. což vyvolává páleni žáhy. bolesti hlavy a migrény. 

Clm tedy sladit? - Jeden z našich nejlepšlch léčitelů. páter Ferda nedoporučoval sla
dit nerafinovaným hnědým cukrem. z důvodů zvýšeného obsahu škodlivých látek. V USA 
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je dokonce nerafinovaný cukr zakázán a hnědý cukr se vyrábl z bllého cukru a kara
melu. Páter Ferda doporučoval aby se i repný cukr užíval ve lormě karamelu. 

Príprava karamelu, Na pánev dáme 2-3 lžlce vody, 1 0  g tuku a 1/2 kg cukru a tavl
me tak dlouho, dokud nebude mlt světlehnědou barvu. Pak jej prelijeme na priprave
nou plochu a ještě za tepla nakrájlme na pl'iměrené kousky. Ty pak použijeme ke slaze
ni nebo i pl'i únavě v práci. 

Je treba pravdivě informovat o neprfznivých účincfch bllé mouky. Kromě zdravot
nich potlžl. té měr shodných jako u zvýšené konzumace bllé�o cukru, je bllá mouka 
ve srovnáni s celozrnnou moukou ochuzena o množstvl cennych látek, které JSou ob
saženy v povrchových vrstvách obilI. Naprlklad o 98 % vlákniny, 77 % zinku, 70 % 
železa, 54 % vápnlku, 85 % vitaminu B1 ' 50 % vitaminu B2' a tak bych mohla dále 
pokračovat. pránlm všech odbornlků na výživu je, aby se na našem trhu obje�,lo vi
ce celozrnných výrobků včetně rozmanitých moučnlků a aby byly levnějšl než vyrobky 
z bllé mouky. Také v kuchyni všech hospodyněk by měla celozrnná mouka zaujlmat 
významné mlsto. 

• Bude vás zajlmat - Jak použlvat celozrnnou mouku pl'i prlpravě domácího pečiva či 
moučnlků? 

Nemáte-Ii zkušenosti s použlvánlm celozrnné mouky, je vhodné ji zpočátku mlchat 
s vymflanou bllou moukou (na 1 dll celozrnné mouky 3-4 dlly bílé mouky). Množstvl 
bllé mouky lze postupně snižovat a nakonec prejlt jen na použlvánl celozrnné mouky. 

K pečeni moučnlků využíváme predevšlm špaldovou nebo pšeničnou celozrnnou 
mouku, pri pečeni domácfho chleba pridáváme i žitnou celozrnnou mouku. 

Konzumace bllého cukru v těle způsobuje nedostatek vápnlku, chromu, zinku a vi
taminů skupiny 8. Tyto látky jsou důležité pro metabolismus cukrů. Pokud nejsou do
dávány současně s nimi, vytvárl se jejich deficit. což může mlt za následek demlnerah
zaci kosti, pátel'e, kloubů, dále neurózy, bolesti hlavy, denmatózy a poruchy trávenI. Snižuje 
se obranyschopnost organismu a jeho vitalita. 

Konzumace velkého množstvl sladkosti a zákusků ztěžuje vstrebávánl vitaminu 81, 
Sladkosti zvyšuji až trojnásobně spotrebu vitaminu 83, . •  . Zákusky, sladkosti, čokolády a rafinovaný cukr snižuji schopnost organismu využit mi
nerály fosfor a vápnlk. 

PI'i konzumaci bllého pečiva, cukru a sladkosti vůbec se hůre vstrebává hoi'člk. Ne-
dostatek horčlku se projevuje nespavostí a podrážděnostI. 

Jednlm z hlavních neprátel selenu, prvku nezbytného pro srdečnl činnost, jsou slad
kosti. Dá se bez nadsázky I'Ici, že jejich zvýšený prljem tento minerál primo nlčl. 

Co jist, kdy!... ... pijete často alkohol 

Alkohol je energeticky bohatý, ale obsahuje minimum Živ!n. C�sto uspokojuje chuť
.
na 

jldlo, a proto jeho konzumenti trpl nedostatkem životně duležltych látek. Alkohol muže 
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vážným způsobem narušit zdravl. Jen velmi málo postižených osob se dokáIe zbavit 
alkoholismu bez odborné pomoci. 

Uvědomte si, že pijete-Ii dvě a vice skleniček alkoholu (1 sklenička = 1 dl tvrdého al
koholu nebo 1 /2 I piva či 2 dl vlna) denně, stáváte se více náchylnl k nemocem, které 
alkohol ovliv�uje. Patrl k nim jaternl a srdečnl choroby, některé druhy rakoviny, cuk
rovka, zánět žaludku, deprese atd. 

Pravidelnl konzumenti alkoholu by měly dbát na vyššl dávky vitaminu C, protože ját
ra jej potrebujl k vyloučeni alkoholu z krve. Platl, že čIm nim je hladina vitaminu C v kr
vi, tlm déle trvá otrava alkoholem. Jednoduchý způsob, jak doplnit zásoby vitaminu C, 
je mlsto sklenky alkoholu vypit sklenici rajčatového nebo ovocného džusu. 

Alkohol narušuje vstrebávánl vitaminů skupiny 8. 
Ničl zejména vitamin 81, který ovliv�uje tělesnou i duševnl pohodu. U alkoholiků je 

nedostatek tohoto vitaminu velmi běžný. 
Výzkumy potvrzujI, že nedostatek vitaminu 83 zvyšuje chuť na alkohol. Ti, ktel'l kon

zumuji pravidelně alkohol, by měli zvýšit spotrebu tohoto vitaminu až trojnásobně. 
Alkoholici majl zvýšenou potrebu vitaminu 812, Nedostatek tohoto vitaminu se pro

jevuje nervovými prlznaky, napl'lklad častými změnami nálad, poruchami paměti apod. 
Většl množstvl alkoholu ničl i kyselinu listovou, jejlž nedostatek je provázen chudo

krevností a nervovými obtlžemi. 
Alkohol ničl i vápnílk a hoi'čílk. I mlrnl konzumenti alkoholu se mohou během něko

lika let dostat do zdravotnlch problémů (napr. ledvinové kameny), neboť i malé množ
stvl alkoholu podporuje vylučováni horčlku. 

prehnaná konzumace alkoholu vyvolává v organismu zvýšenou potrebu cholinu a in
ositolu. Nedostatkem těchto látek vzniká .zapomnětlivost.- Doporučovány jsou pokr
my ze sójových bobů nebo pohanky, jejichž účinné látky regeneruji jaternl bu�ky po 
poškozeni alkoholem. 

• Z domácl lékárny - Chystáte-Ii se na oslavu, kde predpokládáte jistou konzumaci al
koholu, doporučuji pl'ipravit si den predem následujlcf životabudič, 

1 00 g krenu umeleme nebo rozmixujeme, prelijeme 300 ml horké vody, nalijeme do 
termosky a necháme 24 hodin louhovat. Poté precedlme a asi 1 00 ml vypijeme. Tento 
životabudič dovede zmlrnit nepríjemné následky opilosti. 

Jisté účinky .znovuzrozenl. jsou pl'ipisovány i silnému neslazenému mátovému čaji. 

Co jist, kdy!... ... denně vypijete několik �álků kávy či čaje 

Kofein obsažený v kávě a čaji stimuluje mozek a nervový systém, člmž zvyšuje či
lost a koncentraci. Ale pozor, zvý§ená spotreba kofeinu způsobuje únavu a po
drážděnost. 

Silná káva i čaj náš organismus dehydratuje (= zbavuje vody). Možnými následky jsou 
pak únava nebo bolesti hlavy. Proto nezapomeMe k šálku kávy či čaje vypit vždy skle
nici vody. 

83 



Piti kávy likviduje minimálně 50 % našich zásob vitaminu 81, a to i kávy bez kofei· 
nu. Totéž plati i pii piti čaje. 

Pokud jste náruživými konzumenty kávy nebo pravého čaje, měli byste dbát na do· 
statečné množstvl Ieleza, vápníku a draslíku v organismu. Tekutiny obsahujíci kofein 
sice povzbuzují činnost ledvin, což má pozitivní účinek, a díky tomu se z těla vyplaví mno· 
ho škodlivých látek, ale bohužel je tak tělo pnpravováno i o důležité minerální látky. 

Co jist, kdy! ... ... pijete často coca-colu 

Pozor! Coca·cola obsahuje vysoký podíl cukru a také kofein. Spolu s dalšími podobný· 
mi nápoji a limonádami, které jsou také plné cukru, obsahují i zdraví škodlivé konzer· 
vační, aromatické a barvíci látky. 

Co jist, kdy!... ... často sledujete televizi 

• TV·watchers', tak jsou v Americe nazývání vášniví diváci televize. Kromě rizika ztloust· 
nutl v důsledku nedostatku pohybu se pn častém sledování televize spaluje důležitý 
vitamin A. 

Obávaná rakovina 
Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmf1í. Existuje velké množství nejrůznějších 

druhů zhoubných nádoru, v zásadě se však vždy jedná o neregulované abnormální mno· 
žení buněk. 

Národní ústav USA pro výzkum rakoviny odhaduje, že príčinou nejméně poloviny všech 
prípadů zhoubných nádoru jsou vnější vlivy, jako je kouření, nadměmé piti alkoholu, ne· 
vhodný způsob stravování, špatný životní styl a v neposlední řadě i nadměrné slunění. 

Proti rakovinné potraviny 
Zelenina a ovoce, zvláště některé druhy, stojí na prvních místech v boji proti rakovi· 

ně. To tvrdí moderní věda. 
Bioaktivní účinné látky zelí mají široký proti rakovinný účinek zejména u rakoviny plic, 

dělohy, prsu a žaludku. Proti rakovině žaludku je nejúčinnějším pomocníkem kyselé zelí. 
lidé, kteN jedí častěji kapustu, květák a brokolici, mají oproti ostatním nižší výskyt 

zhoubných nádorů, neboť tyto potraviny obsahují sloučeninu sulforan. Ten v organls· 
mu stimuluje tvorbu enzymů, které jsou zbraněmi proti zhoubným nádorům. 

Rajěata obsahují antikarcinogenní antioxidanty ve značné koncentraci, a nabízejí tak 
velmi dobrou ochranu proti více druhům nádorů. Dokonce se někdy říká, že rajče je 
protirakovinovou prevencí člslo jedna. V našem organismu staví ochrannou zeď proti 
útočnlkům, kteří ohrožují naše zdraví, a bojují proti neúnavným rakovin novým bu�kám. 

tervená repa dlky látce antokyanu prokazatelně bráni vzniku rakoviny a nádoru. Ta· 
to látka enzymaticky poškozuje nádorové a rakovin nové bu�ky, uzdravuje a oživuje ne· 
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mocné bu�ky. Zasloužl si proto velkou pozornost v prevenci i pn léčbě rakoviny. 
Paprika obsahuje všechny antioxidační účinné látky, které ničl volné radikály, tedy 

molekuly destruující zdravé bu�ky. Poškození buněk způsobené volnými radikály je zod· 
povědné za vznik mnoha nádorů. 

Exotické avokádo obsahuje látku g1utation, která je schopna tlumit růst rakovinných 
buněk a blokovat působnost karcinogenních látek. 

Podle učení starověké Indie a TIbetu je ěesnek vynikajícim prostředkem proti rako· 
vině. Proto v těchto zemích často konzumují česnek smíchaný s citronem. Kromě toho 
toto učení doporučuje, že by každý člověk měl denně sníst alespo� jeden citron nebo 
vypít šťávu z jednoho citronu. 

Citrusové plody jsou plné účinných látek, které potlačují růst rakovinných nádorů, 
příjem těchto plodů snižuje výskyt rakoviny. Některé studie prokázaly, že jeden pome
raně denně snižuje výskyt rakoviny pankreatu až o 50 % . 

• Bude vás zajímat - Hrozba rakoviny 
V průmyslově vyspělých zemích je pravděpodobné, že v určitém životním období se 

u jednoho ze trí lidí vyvine rakovina. Bylo zjištěno, že nejméně v 50 % by se dalo její· 
mu vzniku zabránit změnou způsobu života. 

Proti rakovinné vitaminy, minerály a dalšf látky 
Vitamin C zvyšuje celkově odolnost proti všem chorobám, tudíž i proti rakovině. Po· 

máhá i pii regeneraci nemocné tkáně a zvyšuje tvorbu bílých krvinek. Účinek vitaminu C se 
zvyšuje s bioflavonoidy. 

8ioflavonoidy, dNve nazývány vitamin p. působí vedle dalších účinků jako antioxi· 
dační látky, a tím brání vzniku rakoviny. 

Mnohé studie přesvědčivě potvrzují. že beta-karoten a v některých prlpadech 
i vitamin A, jsou důležitými zbraněmi proti zhoubným nádorům. Výzkumy potvrzují, 
že rakovina se častěji vyskytuje u lidí, kteří jedí méně listové zeleniny (vydatný zdroj 
beta·karotenu), než u těch, kterí jí konzumují více. 

Vitamin E chrání před toxickými účinky volných radikálů, které mohou být také vy. 
volavateli rakoviny. 

Nedostatek vitaminu 82 ztěžuje plnou funkci imunitního systému tím, že omezuje 
produkci protilátek. 

Minerály selen a zinek jsou antioxidační látky chránící proti volným radikálům. Jejich 
nedostatek snižuje schopnost produkovat protilátky. 

Koenzym Ql O dopl�uje účinky ostatních vitaminů a minerálů. 

• Bude vás zajímat - Zázračný koenzym Ql01 
Koenzym Ql 0 je vychvalován jako zázračný potravinový doplněk, který zvyšuje živo· 

taschopnost a imunitu, pomáhá pii snižování nadváhy, proti rakovině, zmír�uje alergie, je 
prospěšný srdci a zpomaluje stárnutí. V posledních deseti letech se tento koenzym stal 
jedním z nejpopulárnějších potravinových dopl�ků téměř po celém světě. Je to pl'írodnl 
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látka, která se vytvárI v našem těle a nacházl se ve všech živých tvorech. Je obsažený i v ně
kterých potravinách, zejména v orechových jádrech a olejlch. Hladina této látky se v or
ganismu snižuje věkem nebo vlivem některých nemoci, takže ho lékafi doporučuji užlvat 
již od věku 40 let. Vzhledem k tomu, že účinky koenzymu Q1 O nejsou dosud dostatečně 
prostudovány, je vhodné poradit se s lékarem, dl'íve než ho začnete užlvat. 

Co jist, když... ... chcete predejlt rakovině dutiny ústni, 
hltanu a jlcnu 

Zhoubné nádory v dutině úst ni, hltanu a jlcnu jsou velmi úzce spojeny s kourenlm 
a alkoholismem. Je proto vysoce pravděpodobné, že vyloučenlm těchto rizik snlžíme 
pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru. 

Ochranný účinek pred rakovinou v dutině ústnl se pl'ičltá piti zeleného čaje. 
Nlzký pl'íjem vitaminu C významně zvyšuje pravděpodobnost výskytu těchto nádoru. 
Některé studie ukázaly, že nlzká spotreba ovoce a zeleniny spolu s nlzkou hladinou 

beta-karotenu byla zjištěna u lidi s výskytem rakoviny úst a jlcnu. 
Nedávné studie prokázaly, že antioxidant vitamin E může snlžit riziko vzniku rakovi

ny dutiny ústnl na polovinu. 

Co jist, když... .. _chcete predejlt rakovině žaludku 

Některé látky (napr. dusitany), které se pl'idávajl pl'i zpracováni do potravin (slaniny 
a uzenin), se v žaludku preměnl na nitrosaminy, které mohou být vysoce karcinogen
ni. naopak některé potraviny mohou tvorbu těchto látek potlačovat. Patl'l k nim napr. 
zelen� paprika, rajčata, jahody a mrkev. Dalšlm »ničitelem. karcinogennlch látek, te
dy nitrosaminů, v žaludku jsou česnek, pórek, cibule a palitka. 

Snlžený výskyt rakoviny žaludku byl zjištěn u náruživých vyznavačů zeleného čaje. 
Vědci se domnlvajl, že látky obsažené v zeleném čaji majl ochranný účinek proti nitro
saminům. 

Nlzká hladina beta-karotenu v krvi je charakteristická právě pro nemocné s nádory 
žaludku. 

Co jist, když... _ .. chcete predejlt rakovině tlustého střeva 
a konečnlku 

Zatlmco v Africe či Asii jsou zhoubné nádory tlustého streva a konečnlku vzácným 
onemocněnlm, ve vyspělých zemlch se jedná téměr o epidemii. 

Účinné látky obsažené v sóje blokuji funkci enzymů, které podporuji nádorový rust 
v prlpadě vzniku rakoviny tlustého streva. 

Kyselina listová má prokazatelné ochranné účinky proti vzniku rakoviny tlustého stre
va a konečnlku. Nenl bez zajlmavosti, že naplíklad pouhých 120  g špenátu denně vám 
dodá takové množstvl kyseliny listové, které dokáže podstatně snlžit riziko onemocněnI. 
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Castějšl konzumace morských ryb tluml dlky obsahu omega-3 mastných kyselin růst 
rakoviny tlustého streva a jiných nádorů. 

Co jist, když... ... chcete predejlt rakovině plic 
Za většinu onemocněni zhoubným nádorem plic je zodpovědné kourenl, které se stá
le vice vyskytuje i mezi ženami. PI'i konzumaci potravin se zvýšeným obsahem vitami
nu C se zhoubné nádory plic vyskytuji méně často. 

U lidi s nlzkou hladinou vitaminu E se objevilo vice prlpadů zhoubných nádoru plic, 
což potvrzuji nedávné studie. Podle mnohých výzkumů je právě vitamin E důležitou zbra
ni proti rakovině plic. 

Opakované výzkumy potvrzuji, že vitamin A snižuje riziko rakoviny. Beta-karoten je 
výchozl látka, ze které si organismus vytvol'l vitamin A. Prevence rakoviny plic konzu
maci potravin se zvýšeným obsahem karotenu je jednlm z nejdůležitějšlch objevů v obo
ru léčebné výživy. 

Osoby s vysokou hladinou selenu, jednoho z významných antioxidantů, jsou méně ohro
ženy vznikem rakoviny plic. To prokázaly nedávno prováděné holandské studie. 

Co jist, když... ... chcete predejlt rakovině prsu 

Několik studil upozornilo na primou souvislost mezi množstvlm konzumovaných živo
čišných tuků a rakovinou prsu. Je zajlmavé, že Japonky umlrajl na rakovinu prsu čtyl'i
krát méně než Američanky. Jediným výrazným rozdllem mezi nimi se zdá být konzu
mace sóji u Japonek. 

Lněn� semlnka jsou bohatá na látky, které bráni ženským hormonům estrogenům 
podněcovat zhoubné bujenl (viz str. 87). 

Selen je důležitý antioxidant, který může chránit pred ruznými druhy rakoviny, mi
mo jiné i pred zhoubnými nádory prsu. Potvrzuje to prováděný výzkum, pfi kterém u žen 
s nlzkou hladinou selenu bylo zjištěno vyššl procento úmrtl na rakovinu prsu. 

Výzkumy ukázaly, že ženy s nádorovými onemocněnlmi prsu majl nlzkou hladinu vi
taminu C a beta-karotenů. 

Vláknina má prlmý ochranný účinek. U žen, které trpl zácpou, je zvýšené riziko ra
koviny prsu. 

Co jíst, když... ... chcete předejit rakovině děložního hrdla 

Rozsáhlá studie výskytu zhoubných nádoru prokázala, že u žen s niIšI hladinou beta
-karotenu v krvi bylo většl riziko, že u nich dojde ke vzniku zhoubného nádoru dělož
nlho hrdla. Významnou roli hraje i vitamin C. Jezte proto hodně ovoce a zeleniny, zls
káte tak potrebné zásoby obou vitaminů. 

Lykopen je látka obsažená zejména v rajčatech, červené paprice, červených grape
fruitech a melounech. Významnou měrou se může podllet na prevenci tohoto onemocněnI. 
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Také kyselina listová muže hrát jistou ochrannou roli před vznikem zhoubného ná· 
doru děložniho hrdla. 

Prováděné výzkumy potvrzuji, že rovněž nedostatek vitaminu 86 podmi�uje rakovi· 
nu děložniho čip ku. 

Co jist, kdyl... ...chcete pl'edejit rakovině močového měchýře 

Zvýšené riziko vzniku tohoto onemocněni je u lidi, kten trpi chronickými infekčnimi 
onemocněnimi močového měchýře. 

Vitamin C zneškod�uje látky, které by se mohly podllet na vzniku zhoubného nádo· 
ru močového měchýre. 

Některé výzkumy prokázaly, že lidé s nizkou hladinou beta·karotenu bývaji častěji 
ohroženi nádorem močového měchýře. 

Co jist, kdy!... ... chcete předejit rakovině prostaty 

Riziko vzniku rakoviny prostaty prudce stoupá s věkem. 
Bylo zjištěno, že riziko rakoviny prostaty je přlmo úměrné množstvf konzumovaných 

živočišných tuku, zejména z masa. 
Tradičnl japonská strava založená na velkém množstvf sóji a dalšlch sójových pro· 

duktu vede k domněnce, že by tato strava mohla chránit před zhoubnými nádory pro· 
staty. Riziko onemocněni je v Japonsku pětkrát nižšl než v Americe. 

Vědci z Harwardovy univerzity nedávno publikovali zprávu, že muži, kteřl týdně sněd· 
li alespo� deset porci jldel, jejichž základem byla rajčata, významným zpusobem snlži· 
li své riziko onemocněni rakovinou prostaty. Tento ochranný účinek je pnčltán látce ly· 
kopenu z rodiny karotenoidu. K jeho nejbohatšlm zdrojum ještě pam rajčata, melouny, 
červené papriky a červené grapefruity. 

Kapusta, špenát a brokolice obsahuji také karotenoidy, které majl výrazné ochran· 
né vlastnosti proti zhoubným nádorum prostaty. 

Mnozl vědCi dávajl nedostatek zinku do souvislosti se zhoubnými nádory prostaty. 

Co jist, kdy!... ... chcete předejit rakovině kůže 

Antioxidanty (vitaminy C a E, beta· karoten, selen a zinek) mohou riziko vzniku rako· 
viny kuže výrazně snlžit. Doporučuje se konzumace zeleniny s výrazným obsahem 
antioxidačnlch látek, zejména karotenoidu a vitaminu C, jako je zelí, kapusta, tykev 
a brokolice. 

T Rady na závěr - Udrfujte přiměrenou tělesnou váhu! Některé druhy rakoviny, ze· 
jména prsu, žlučnlku a dělohy, se objevuji častěji u obeznlch žen. 

Oprava stravy! PI'í vzniku rakoviny hraje významnou roli strava s vysokým podllem 
živočišných tuku, zejména z masa. Potraviny bohaté na vlákninu (obiloviny, luštěniny, 
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zelenina a ovoce) jsou užitečné v boji proti rakovině. 
Pozor! Nejvlce se vyhýbejte uzeným potravinám, pl'ípečeným a pl'ipáleným pokrmum, 

nejezte a nepijte přfliš horké pokrmy a nápoje. 

Vše pro naši pohodu 

Co jist, kdy!... ... se citite často pl'i probuzeni unaveni a malátni 

Rl léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšich látek 
Když jste po probuzeni unaveni a psychicky labilni, je to zřejmě vlivem nedostatku 

vitaminu C. Navlc nejste pl'ipraveni čelit infekčnim onemocněnim. 
Únavu po probuzeni a nervozitu muže mit s velkou pravděpodobnosti za následek 

nedostatečné zásobeni vašeho organismu vitaminem 86, 
Také minerálni látky felezo a fosfor účinně chráni proti rannl únavě. Pokud zařadfte 

do jldelničku vice pokrmu z drůbeže, špenátu, sójových bobů a ořechů, zajistlte si tlm 
dostatečné množstvf obou prvku a zbavite se těchto nepl'fjemných potlžf. 

Co jist, kdy!... ... kaIdé dopoledne v práci bojujete s únavou 
a poklesem výkonnosti 

e léčivé účinky potravin 
Mnoho lidi překovává denně únavu vyvolanou nizkou hladinou cukru v krvi. Ta často ne· 

vyplývá z ničeho vážnějšfho než z toho, že tito lidé vynechali snldani a zejména nápoj. vý· 
zkumy ukazuji, že snidaně bohatá na uhlovodany, která se skládá z potravin, jako je peči· 
vo (nejlépe celozmné) a obilniny, poskytne tělu energii, zlepši náladu, koncentraci i výkonnost. 

Opravdové probuzeni a pl'fliv energie vám určitě zajisti malá miska musli. Obilné vloč' 
ky jsou předepisovány jako posilujicl lék pl'i únavě, vyčerpáni a po nemocech. Pokud 
si dopřejete mOsli s ovocem a zakysaným mléčným výrobkem, mělo by to být zárukou 
toho, že již od rána budete v té nejlepši formě. 

� Dobrou chuť - Elixfr zdravi - musli 
Před 1 00 lety představil ve Švýcarsku lékař Maximillián Bircher·Benner musli jako 

výživovou terapii. Dnes je směs obilných vloček, ovoce a ol'fšků právem pokládána za 
elixfr zdravf, nebo! obsahUje mnoho nezbytných látek. Musli nás nadlouho zasytl a po· 
stará se o rovnoměrnou hladinu cukru v krvi. 

Mrkvové musli 
4 lžrce ovesných vloček (výborné jsou ovesné vločky s klfčky), 
2 mce jemně nastrouhané mrkve, 1 lfička medu, 1 lžrce ořechových jader, 
1 kelfmek bného jogurtu, keflru nebo jiného zakysaného výrobku 

Do ovesných vloček vmlcháme nastrouhanou mrkev, med a bllý jogurt nebo jiný za· 
kysaný výrobek. Směs posypeme nahrubo nakrájenými ořechy a ihned podáváme. 
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Zapékané ofechové musli 
500 g ovesných vloček 100 g směsi mandlf, ofechových jader 
a slunečnicových semlnek, 50-100 g rozinek 

Ovesné vločky, pokrájené mandle, orechy a slunečnicová semlnka dáme na plech, 
za občasného zamlchánl opražlme v troubě dozlatova a necháme vychladnout. Pfldá
me propláchnuté rozinky, které jsme nechali v troubě oschnout. Směs můžeme pfed 
pečenlm zakapat slazeným kondenzovaným mlékem. 

Rannl nebo dopoledni piti čerstvé mrkvové šťávy vám zajisti celodennl pocit svě
žesti a budete se cltit .nabiti« energiI. 

HI Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vaše dopoledni únava a ospalost může pramenit z nedostatku horčlku nebo že

leza, nejpravděpobněji ale obou prvků. Nedostatek těchto živin lze poměrně hma
tatelně zjistit, když vaše rannl vstávánl doprovázejl každodenně neprljemné kfeče 
v lýtkách. 

Co jist, když ... . .. bojujete s chronickou únavou 

Únava sama o sobě nenl nemoc. ale bývá jed nim z prlznaků některých zdravotnlch pro
blémů - pfepracovanosti, nespavosti, nesprávných životnlch návyku nebo nedostatečné 
výživy. 

® Léčivé účinky potravin 
Potravinou, která je už tradičně využlvána pM nervové vyčerpanosti a únavě, je špenát, 

zejména čerstvý. Kromě fady živin obsahuje i značné množstvl železa, které pomáhá pro
ti únavě, závratím a malátnosti. 

Blahodárný česnek odstra�uje únavu, zprostfedkovává většl pocit výkonnosti a do
konce i zvedá náladu. Pfekážkou v širšlm využiti česneku bude zfejmě jeho nepfehléd
nutelné aroma. O tom, jak je zmlrnit, se dozvlte na str. 2 1 .  

V boji proti únavě jsou vhodné nápoje, které obsahuji dráždivý kofein, alespo� na 
čas nahradit lipovým čajem nebo čajem z květů černého bezu, oslazeným medem. 

Vitalizujlcl účinky bude mll nápoj pMpravený z 1 Iličky medu a návy z poloviny ci
tronu, rozmlchaných ve sklenici vody. 

• Z domácl lékárny - Kfenová pálenka odstranl únavu a ospalost, zvýšl výkonnost a odol
nost proti infekclm. Po jejlm deseti den nim užlvánl by měly potíže zmizet. 

Kfenová pálenka 
asi 750 g kfenu, 1 I vody, 200 ml vodky 

Kfen nakrájlme nadrob no a zalijeme 1 I studené vody. Asi půl hodiny poduslme, pfe
cedlme a pfldáme vodku. Užlváme 1 lžičku 3krát denně nezávisle na jldle. 
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Existuje speciálnl kucharka pro maratonce. Je v ni uveden i recept energetického ná
poje pro sprintery. V malém množstvl horké vody rozpusťte lžičku cukru a špetku soli, 
dodejte čerstvou šťávu z poloviny pomeranče a dopl�te studenou vodou_ 

• Bude vás zajlmat - Máte sedavé zaměstnáni a často vás boll za krkem? Dva nená
ročné cviky vás osvěžl, povzbudí váš krevnl oběh, protáhnou pátef a budete se oprav
du cltit mnohem čilejšl. 

Sepněte ruce za hlavou, lokty tlačte dozadu. Zavfete oči a hlavu tlačte proti rukám 
tak silně, jak to jen jde. Vydržte po dobu deseti hlubokých výdechů. 

Sedněte si rovně na židli. Nohy by měly směrovat dopfedu, chodidla spočlvat celou 
plochou na podlaze. Nynl uchopte pravou rukou zadnl část sedadla židle, levou rukou se 
pMdržte kfflem pfes tělo pravého okraje sedadla. Otočte hlavu a podlvejte se pfes levé ra
meno. Vydržte takto deset hlubokých výdechů, poté opakujte totéž na druhou stranu. 

HI Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Je také prokázáno, že konzumace potravin se zvýšeným obsahem vitaminu C od

stra�uje pocity únavy. Tento vitamin zlepšuje imunitnl funkce a posiluje činnost na
dledvinek, které MI tvorbu stresových hormonů v organismu. 

Potraviny bohaté na vitaminy skupiny B způsobl výrazné zlepšeni a odstraněni va
ši únavy již za jediný den. Vitaminy skupiny B, nejlépe v podobě pivovarského droždl 
Pangaminu - jsou pflrozenými léky v boji proti únavě (viz str. 23). 

Pfedevšlm u osob po šedesátce se mohou projevit pocity chronické únavy a po
drážděnosti. Je vysoce pravděpodobné, že po prozkoumáni stravovaclch zvyklostí se 
zjisti, že tito lidé majl nedostatek drasUku, jehož pflsun by měl být dvakrát většl než so
dlku. Tento nedostatek se dá odstranit pravidelnou konzumaci potravin se zvýšeným 
obsahem drasllku_ 

Pokud jste trvale unaveni a malátni nebo máte pocity rychlé únavy a navlc trpíte čas
těji bolestmi hlavy, je velmi pravděpodobné, že ve stravě pfljlmáte nedostatečné množ
stvl horčrku. Jestliže se ho tělu nedostává, nefunguje dostatečně pfeměna látková a my 
se snadno unavlme_ Proto bychom měli do jldelníčku zaradit vice celozrnných výrob
ků, orechů a mandll a občas si zahrešit a vzll si kousek čokolády_ 

Pro zdravl a dostatek energie je důležitý pflměfený pfljem železa. Bu�ky, které majl 
málo železa, nemajl dostatek kyslíku a výsledkem je vyčerpáni, únava a stres. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Neočekávejte zvýšeni energie konzumací sladkých 
jldel. Mlsto toho jezte složené sacharidy (celozrnné potraviny, těstoviny, luštěniny), ze
leninu a ovoce. Nevynechávejte ve svém jldelnlčku snídani a pred spanlm nejezte tuč
ná jldla, nepijte alkohol a nápoje obsahujlcl kofein. 

Buďte aktivnf! Pobyt v pl'frodě a cvičeni napomáhá zmenšovat pocity únavy_ 
Dostatek spánku! Chodle pravidelně ve stejnou dobu spát a spěte alespo� osm hodin. 
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Co jist, kdyl ... ... lijete ve stavu trvalých obav 

III Léčivé účinky vitaminů, miner�lů a dalllch I�tek 
Máte silné, až sebezničujlcl pocity, že se vám nebo vašim bHzkým může stát něco ne

pl'fjemného? Jestliže se nacházlte v této situaci, potom váš organismus potrebuje zvý
šenou dávku hoi'člku. Omezte konzumaci cukru a sladkostf, jezte hodně celozrnných 
produktů, dále brambor, luštěnin, pšeničných kHčků a otrub, kešu orechů a pivovarských 
kvasnic (Pangaminu). Spolu s těmito potravinami pokud možno nekonzumujte maso a vej
ce, které by snlžily uklid�ujlcl účinky sacharidů. 

Stavy melancholie lze upravit i zvýšenou konzumaci potravin obsahujlcfch vitamin 
B1' který dokáže celkově zlepšit vaši psychickou výkonnost. 

Co jist, kdy!. .. ...jste popudlivl, emotivně nestabilnl 
a prehnaně reagujete na okol ni situace 

III Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch I�tek 
Odpověď na tento problém se skrývá v nedostatku vitaminu B1. Ten bývá někdy na

zýván -duševnl. vitamin, neboť má pl'fznivý vliv na nervový systém, zlepšuje psychic
kou výkonnost a sloužl k udržováni duševnl rovnováhy. Jeho nedostatek se může sou
časně projevovat i neschopnostf koncentrace, nejistotou, bolestmi hlavy, melancholií 
a nespavostf. 

Projevy nesnášenlivosti, popudlivosti až agresivity mohou být také projevem nedo
statku horčfku, plíčemž pro vaše uklidnění postačl denně hrneček kakaa, pl'ipravený 
nejlépe se sójovým mlékem. 

Co jíst, kdyL 

e Léčivé účinky potravin 

... se cltlte v nepohodě 
a nedokálete se radovat 

Spokojenost, klid a pocity štěstf vám pomohou zajistit obiloviny. Rlká se o nich, že 
pl'i růstu v sobě nahromadily slunce. Obsažené látky dokáži uvol�ovat v mozku ,hor· 
mon štěstf. a dlky tomu se budeme cltit klidněji. Proto nezapome�te do jldelnlčku za
radit pokrmy z jáhel, kukurice, pohanky a ostatnlch obilovin. 

III Léčivé účinky vitaminů, miner�lů a dalllch látek 
Vitamin B3 má pozitivnl vliv na duševnl rovnováhu. Někdy bývá též označován jako 

-vitamin optimismu«. 
Bez dostatečného množstvf horčlku v naší potravě je nemožné zaregistrovat v cito· 

vé oblasti byt i tu sebemenšl radost ze života. 
Pokud se považujete za pesimistu. je ve vašf stravě zrejmě nedostatek fosforu. Ten

to prvek dokáže regulovat emocionálnl prožitky každého z nás. 
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Co jist, kdyl ... . .. trplte tiky 

III Léčivé účinky vitaminů, miner�lů a dalllch I�tek 
Začnete·1i trpět touto poruchou, dbejte na dostatečný pl'fsun vitaminu B6' který je 

nejoptimálnějšl užlvat v komplexu vitaminů skupiny B. 

Co jist, kdyL ... máte náhlé závratě 

Pokud trpfte závratěmi, mfváte pocit porušeni tělesné rovnováhy, jako by se s vámi všech
no točilo, a někdy skutečně upadnete může být pl'fčinou nlzký krevnl tlak. anemie. níz· 
ká hladina cukru v krvi, problémy s páterl nebo emocionálnl rozruše nf. Rovněž je mů
že vyvolat nedostatek některých látek, napr. hoi'člku či vitaminu B6 a E. Také je důležitý 
metabolismus sodfku, proto je lepšf méně solit a nejlst prfliš slané pokrmy, omezit ko
fein a nikotin. 

• Bude vás zajfmat - Trplte-li závratěmi, vyhýbejte se rychlým změnám pofohy a prud
kým pohybům hlavy. Podle jedné studie pomáhá jinan dvojlaločný (viz str. 1 00), který 
zvyšuje průtok krve mozkem a dokáže mfrnit závratě. 

Co jist, kdyl... ... pociťujete úzkost 

Každý z nás má někdy strach, něktel'í lidé však majl pocit úzkosti až panického strachu 
tak často. že jim to bráni v normálnlm životě. 

e Léčivé účinky potravin 
Z hermánku si můžete pnpravit chutný čaj, který vás uvolnr. Obsahuje látku apigenin, 

která působf na stejné mozkové receptory jako léky proti úzkosti, a navlc není návykový. 

III Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšfch látek 
Zvýšený prljem vitaminů skupiny B vám může opravdu pomoci. Stav úzkosti, ner· 

vozitu, depresivnf stavy až se sebevražednými úmysly může způsobovat nedostatek 
vitaminu B3' 

Pocity úzkosti mohou vznikat z mnoha prfčin a někdy tyto stavy precházejf až do de· 
presf. V každém prfpadě váš stav signalizuje nedostatek v�pnlku a horčfku. Zrejmě jste 
ve stavu, kdy jsou vaše zdroje těchto živin vyčerpány. Zvyšte tedy konzumaci potravin 
s většfm obsahem vápnfku a horčfku. 

Co jist, kdyL ... citlivě reagujete na změny počasl 

Citlivost na změny počasf, zvláště na chlad a vlhkost. provázejf bolesti hlavy a únava. 
Tento stav signalizuje, že ve vašf stravě je nedostatek potravin se zvýšeným obsahem 
hoi'čfku a vitaminu B6' 
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Co jist, když... ... trpite nahodilými výpadky paměti 

Drlve jste si pamatovali tolik věcí a dnes máte pocit. že »ztráclte. paměť? Potrebujete 
zrejmě zvýšený pl'fsun vitaminu B,. ale také dalšlch vitaminů skupiny B. Omládnutí a zbys
trenl vaši paměti podporl v užlvánl vitaminového komplexu B, nejlépe v podobě pivo
varských kvasnic (Pangaminu). Svou oslabenou schopnost pamatovat si můžete pod
pont i zvýšenou konzumaci celozrnných výrobků, luštěnin, pekarského droždl, orechů, 
brambor a málo tučného veprového masa a jater. 

Jako lék posilujlcl paměť se použlvá ve světě velmi populáml jinan dvojlaločný (viz str. 1 00). 

Co jist, když... ... se často rozčilujete 

v průběhu silné emoce, rozčileni a hněvu náš organismus dokáže »spálit« neuvěfltel
ných 2 000 mg vitaminu C a dalšlch cenných látek. Bohužel vitamin C se nedá v na
šem organismu skladovat, musl být neustále dopl�ován. Pokud jste silně emocionálně 
založeni, je nezbytné, abyste zvýšili prljem tolik potrebného vitaminu C. 

Co jist, když... ... reagujete podráZděně a nervózně 

Horčik působl na správnou činnost nervů, utišuje a uklid�uje. Naše nervová soustava 
potrebuje k normálnl činnosti dostatek horčíku. Minerálům horčiku a vápnlku se čas
to pnrazuje termln prirozená sedativa, neboť mají výrazný uklid�ujícl účinek. 

Další látky, které zmlr�ujl podrážděnost, jsou fosfor a vitamin B12• 

Co jist, když... ... máte agresivni projevy 

Je důležité provést radikálnl změnu jídelničku. Z masa uprednost�ovat drůbež a ryby, 
zvýšit konzumaci zeleniny, zejména brokolice, květáku, okurek, špenátu, rajčat, hrášku 
a baklažánů. Vhodný je keflr, jogurt, tvaroh a různé druhy ovoce. 

Výbušné jedince lze prekvapivě uklidnit neslazenými bylinkovými čaji, napr. z her
mánku, medu�ky nebo lipového květu. Je nutné vyhýbat se silné černé kávě, alko
holu a čokoládě. 

Agresivnl projevy pravděpodobně souvisl i s nedostatkem vitaminů skupiny B, kte· 
ré zajistfme konzumaci pivovarských kvasnic (Pangaminu - viz str. 23). 

Co jíst, když... ... bojujete se stresem 

Stres je sice slovo původu anglického, ale u nás brzy zdomácnělo. Ne snad pro libozvučnost 
slova, ale proto, že všichni velmi dobl'e víme, co obsah tohoto slova obnášl. Stres je nemoc 
modeml doby a znamená, že náš organismus je ve stavu trvalého ohrožení, což má za násle· 
dek vyčerpáni, nedostatečnou odolnost vůči vnějšlm infekcím, duševnl únavu a frustraci. Mu
síme si pflpustit, že v dnešním civilizovaném světě všichni žijeme vice či méně ve stresu. 

94 

S Léčivé účinky potravin 
Máte neprljemné vztahy doma nebo na pracovišti? Lijete v důsledku toho ve stálém 

nervovém napětí? Je nezbytné upravit váš jldelnlček a směrovat jej k celkovému posl
lenl organismu. Doporučuje se zvýšená konzumace ryb, zeleniny (zejména celeru, špe· 
nátu, zeli, hlávkového salátu, petrželky, česneku) a ovoce (zvláště hrušek a broskvO. Vhod
né je hodně pit, zejména bylinkové čaje (hermánkový, meduňkový) a nešetl'it kmínem 
(v tvarohu, kmínové polévce atd.). Snažte se vyhýbat ostrému korenl a pochutinám, ome· 
zit sladkosti a pokud možno nejlst nic smaženého. Hodně dietologů vyblzl psychiatry, 
aby nutili své pacienty dodržovat zásady správné výživy, neboť naše strava chudá na vi
taminy a minerály snižuje schopnost organismu čelit život nim potlžlm. 

Existují tzv. antistresové faktory, což jsou látky, které způsobuji zvýšenou odolnost 
a obranyschopnost proti stresu. 

Tyto antistresové faktory jsou obsaženy zejména v játrech, hlavně veprových, ledvi
nách, obilných kllčcich, drofdl, sójové mouce a zelenině. Výzkumy naznačují, že lidé ohro
žení stresem by měli zaradit do svého jldelnlčku co největšl množstvl těchto potravin. 

Pokud budete ve stresových situaclch konzumovat stravu bohatou na složené 
sacharidy, zůstanete klidnl a chladnokrevní, i když půjde do tuhého. V takových chvl
lích se ve zvýšené mll'e odbourává »hormon dobré nálady' serotonin. Soudl se, že tvor
ba serotoninu u osob zvláště náchylných ke stresu je nižšl, než vyžaduje zvýšená zátěž 
organismu. 

Utišujlcl účinky na váš stres určitě bude mll zelenino-ovocná dieta. Zkuste celý den 
jist jenom ovoce a zeleninu v jakémkoli množstvl a kombinacích. Pl'ibližně po dvanác
ti hodinách se budete cltit klidně a vyrovnaně. 

Psychiatn doporučuji rajčata všem, kterl jsou v nervovém napětf a prožlvajl stres, po· 
něvadž tento .plod ze zlata. obsahuje brom, a má tedy zklid�ující účinky. Američanky 
věrl, že jedna sklenice rajčatové šťávy denně chránl takrka pred všemi nemocemi, a v zi
mě i pred nachlazením. 

Česnek má uklid�ujlcl účinky a dokáže utišit duševní -rozháranost •. Léčivé účinky 
má 1 stroužek česneku konzumovaný 3krát denně. Praktické aplikaci ale zrejmě zabráni 
výrazné česnekové aroma (rady na jeho zmlrněnl najdete na str. 2 1 ) ,  proto pro mnohé 
bude asi reálnějšl obstarat si česnekový koncentrát v kapslích. 

Abyste lépe vzdorovali stresu, zkuste si pnpravit tento návod na stimulujlci směs. 
Rozetrete 1 česnek a zalijte ho sklenkou slunečnicového oleje. Směs uložte do chlad· 
ničky a nechte ji 24 hodin odležet. Poté do směsi pn dejte lžičku citronové šťávy a užl
vejte 1 lžíci půl hodiny pred jldlem. Léčba by měla trvat alespo� 1 měslc. 

Med je díky bohatému obsahu minerál nich látek, enzymů, ovocného a hroznového 
cukru a komplexu vitaminů B tou pravou potravou pro nervy. Účinné jsou 2 -3 lžlce me
du denně. 

Hermánek, tato drobná a jemná rostlinka, se doporučuje na den ni stresy. Dlky svým 
uvol�ujlclm vlastnostem tišl duši a pozdvihuje ducha. Využlvat ji můžeme k prlpravě re
laxačnlho čaje nebo koupele. 
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• Bude vás zajlmat - Máte náročný den, jste nerv6znl, napjati a ve stresu? Mějte v kan
celáJ'i, v autě nebo doma tenisový nebo gumový mlček. Vezměte mlček do ruky a asi 
desetkrát jej pevně stiskněte. Napjetl by se mělo uvolnit. Nemáte-Ii po ruce mlček, vy
zkoušejte strldavé proplnánl ruky v pěst. 

lB léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Stres výrazně zvyšuje potfebu některých živin, protože stresovaný organismus má 

většl nároky, vice potfebuje a vice vyloučl. Lidé, ktefl Žiji v neustálém stresu a shonu 
jsou náchylnějšl k mnoha nemocem, napf. stres zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi, což 
je špatné pro činnost srdce. Výzkumy bylo zjištěno, že osoby, které trpl tfeba jen nepa
trným nedostatkem vitaminu skupiny B, kyseliny listové, snadno podléhají stresům a de
presi a mlvajl špatnou náladu. Je-Ii nedostatek kyseliny listové značný a déletrvajld, obje
vuji se problémy, snlžená odolnost vůči infekclm, zánětlivé procesy v zažlvadm ústroji 
a duševnl poruchy. K bohatým zdrojům kyseliny listové patl'f veškerá listová zelenina. 

Také pl'fjem dalšlch vitaminů skupiny B je nutné pfi každé stresové situaci zvýšit. 
pomáhajl udržet funkce nervového a imunitnlho systému a potlačovat únavu. Bohatým 
zdrojem vitaminů skupiny B jsou ovesné vločky a dalšl ovesné produkty. Mnozl odbornici 
se domnlvajl, že je to jedna z nejdůležitějších potravin pro ty, ktefl žiji ve stresu. 

Nedostatek vitaminu C podporuje vznik stresu a celkově snižuje odolnost proti ne
mocem. Navlc vitamin C zlepšuje využití Ieleza v těle, a železo je důležité pro aktivní 
dýcháni buněk. Pokud máme v krevním oběhu dostatek kyslíku, jsme lépe pfipraveni 
bojovat proti stresu. 

Provitamin A, beta-karoten, posiluje obranyschopnost a zvyšuje odolnost organis
mu vůči zátěžovým situadm. Zvyšte podíl čerstvého ovoce a zeleniny! 

Trvalý stres spotfebovává v těle horčík. Důsledkem tohoto stavu může být dokonce 
zúženi cév a zvýšeni krevnlho tlaku. Naopak velmi významná je ochranná funkce hof
člku proti negativnlm důsledkům stresu. 

Nemajl-Ii bu�ky dostatečné množstvl vápnlku, docházl k pfedrážděnl nervů. 
K tomu, aby se vám podanlo ovládnout stres, potfebujete udržovat rovnovážný po

měr sodlku a drasUku ve stravě. Většinou se trvale vychyluje na stranu sodlku, tedy so
li. Recept na zvládnuti stresu znl, méně solit a konzumovat většl množstvl potravin se 
zvýšeným obsahem drasllku, napr. banánů, flků, meruněk, černého ryblzu nebo rajčat. 
Pokud si do rajčatového salátu pJ'idáme estragon nebo bazalku. bylinky známé pro své 
uklid�ujld vlastnosti, zlskáme tak pokrm dvojnásob účinný. 

... Rady na závěr - Buďte aktivnl! Pravidelné cvičeni a pobyt v prlrodě vám pomohou 
lépe zvládnout stresové situace. Vhodné jsou i relaxačnl techniky jako j6ga, meditace, 
taj-či atd. 

Pozor na »hflchy»! Vynechte nebo silně omezte koleinové nebo alkoholické nápo
je, nebol mohou zvýšit úzkost a nespavost. 

Nezapomlnejte na pfátele! Udržujte dobré vztahy s vašimi blfzkými a práteli. Mno
hé studie potvrzuji, že dobré duševní zdraví podporuje i rodinný zvífecí mazlíček. 

96 

Co jist, kdyl ... . .. trpite depresemi 

Deprese je pro člověka nelehké obdobl, kdy vidl všechno černě, budoucnost je bez
nadějná, trpl nespavostí a stavy napětl. Nemocný se dtl nešťastný, nemá žádný světlý 
bod ve svém životě, ztrád zájem o své povinnosti i o vlastni život. Projevy deprese jsou 
únava, bolesti hlavy, apatie, nespavost, nechutenstvl či naopak nadměrná spavost, pfe
jldánl a agresivita. 

V podstatě se jedná o duševnl stav projevujld se vyčerpánlm sil našeho organismu. 
Pomoc určitě nenajdete v lédch, napf. sedativech, ale účinnějšl je pomáhat organismu 
správně volenými potravinami, popf. vitaminy a minerálnlmi látkami. 

e Léčivé účinky potravin 
Krocan, losos a mléčné výrobky obsahuji aminokyselinu tryptofan, proto jejich za

fazenl do jldelnlčku pl'i depreslch může být prospěšné. Vysoká hladinu této aminoky
seliny zvyšuje v mozku tvorbu serotoninu, který pomáhá regulovat náladu. Zvláště že
ny mohou být na nedostatek tryptofanu citlivé. 

Hojná konzumace ovoce a zeleniny je podpůrným léčebným laktorem pl'i depresích_ 
Napf. pravidelná konzumace syrového celeru nebo celerové šlávy je nesmlrně cenným 
lékem na nejrůznějšl nervové choroby a stavy, včetně depresI. 

� Dobrou chul - Protidepresivní pomazánka 
1/4 celeru, 1 mrkev, 1 00 g tvrdého sýra, 3 stroužky česneku, 2 lžíce majolky, 
2 IžIce bRého jogurtu nebo zakysané smetany, citronová šťáva, špetka cukru, sůl 

Celer, mrkev a sýr najemno nastrouháme a zakapeme citronovou šlávou. Pfidáme prali
sovaný česnek, cukr, sůl a spojíme majolkou a bflýrn jogurtem nebo zakysanou smetanou. 

Protidepresivnlm účinkem se mohou pochlubit i celozrnné potraviny, pšeničné oto 
rub)' a všechny druhy ofechů (ale pozor na jejich vysokou energetickou hodnotu)_ 

CaJ z meduňky lékahké, má nejen pfljemnou chuť, ale také léčivé účinky pll poru
chách nervového systému. lze jej užlvat i dlouhodobě. 

lB Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Jste-Ii deprimováni, protože musíte čelit nějakému problému, váš organismus se na

cházl ve velmi obtlžné situaci, nebol docházl k vysoké spotfebě vašich životnlch rezerv. 
V tomto pflpadě by vás mohl postavit na nohy vitamín C a vitaminy skupiny B, které 
jsou účinnými regulátory vašich emocí a pomáhajl proti depresivnlm náladám a stavům . 
Na základě provedených výzkumů může strava s nlzkými hodnotami těchto látek pro
hlubovat depresivnl stavy. Americké studie hovorí o pflpadech zachráněných sebevra
hů, kterým byly injekčně podávány vitaminy skupiny B, zejména B" B3 a B6-

Horčfk je antidepresivnl prostredek, který utišuje pocity úzkosti a zabra�uje negativ
nim emoclm, aby škodlivě působily na naše zdravl. Nedostatek horčíku vyvolává ne
pfekonatelné potíže a podrážděnost. 
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Dalšl živinou, která je považována za stavebnl kámen nervové soustavy, je vápnlk. 
Jeho nedostatek vyvolává pocity úzkosti, dýchacl potlže a bušeni srdce. 

Minerály vápnlk a hořčlk uklid�ujl nervy a pomohou zvláště v přlpadech. kdy de· 
prese narušuji váš spánek. 

Dalšími duležitými prvky pro náš nervový systém jsou draslík, zinek a Ielezo. 

... Rady na závěr - Buďte aktivn!! Pohyb v každé podobě je to nejlepšl a nejsnáze do· 
stupné antidepresivum. 

Pozor na .. hřlchy"! Přesta�te koul'it a omezte konzumaci alkoholických a kofeino· 
vých nápojů. 

Co jist, když... ... potřebujete načerpat energii 

e léčivé účinky potravin 
Pravidelná konzumace ovesných vloček, třeba v podobě mOsli nebo ovesné kaše, 

pusobl jako sedativum - tedy uklid�uje pl'i stresech a pl'i přepracovánI. Navíc léči neu· 
r6zy a nervové slabosti . 

terslYé ovoce a zelenina obsahujf bioaktivnl rostlinné látky, které majl mnoho vlast· 
nostl podporujlclch zdravl. Napl'fklad posilujl obranyschopnost organismu, povzbuzuji 
látkovou výměnu, chránl bu�ky před původci rakoviny, bránf rozvoji pllsnl a bakterii v ža· 
ludečnfm a střevnlm traktu a do jisté mfry ovliv�ujl i náš psychický stav a vitalitu. 

Vaši nervovou sousta�u účinně pOSíll
,
i pravidelná kon�umace špen�tu, nebol obsa· 

huje celou radu nezbytnych látek. 2ádny uměle vyrobeny preparát se uČlnnostl špená
tu nedokáže pl'ibllžit. 

Castějšl použfvánf petrfelové nat�, která je bohatým zdrojem mnoha cenných látek, 
vás zbavl únavy a funguje i proti .špatné náladě •. 

V létě jezte co nejvfce melounů. Je to nejen velmi osvěžujlcl a posilujlcl, ale i pročis
lujlcl prostředek. 

PI'i emocionálnlm a fyzickém vyčerpáni, tedy k celkovému posllenl organismu, se do
poručuje kakaový nápoj připravený ze 3 lžiček kakaa, které smlcháme s 1 lžičkou cuk
ru a rozpustlme v 1 50 ml horkého mléka (třeba s6jového) nebo ve vodě. 

�ichni sportovci znajl povzbudivé účinky citronové šťávy. Stimulujlcl nápoj pl'ipra
víme ze 2 lžic citronové šlávy zalité sklenici horké vody a dochucené 2 lžičkami medu. 
Mlsto citronové šlávy můžeme použit šlávu z grapefruitu. 

pri nervovém vyčerpáni mohu doporučit recept z knihy .léčba výživou' od man
želu Cervených. Doporučuji sníst denně 2 lžíce pšeničných otrub, 3 tablety Panga
minu, 1 0  ruzných orlšku a dopřát si obden 20minutovou láze� s kvasnicovým odva
rem (50 g kvasnic). Přitom je třeba eliminovat bllý cukr, pečivo z bllé mouky a omezit 
konzumaci masa (zejména červeného). 

• Bude vás zajlmat - Aby zvýšili pracovní schopnosti a koncentraci a snlžili únavu a ospa
lost zpusobenou přepracovanosti svých zaměstnanců, zkoušeli japonštl psychologové 
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sytit pracovnl prostředl aromatickými sloučeninami. �adou testu zjistili, že nejlepšlch 
výsledků dosahuji pl'i nasyceni vzduchu eukalyptem, levanduli, jasmfnem, ale nejvfce 
citrusy. Možná to je inspiraci pro vás, abyste pl'i práci k osvěženi použili aromalampu 
s uvedenou esenci. 

HI léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšfch látek 
Vitaminy skupiny B jsou nenahraditelnou potravou mozku a nervové soustavy. Vi· 

tamin Bl pomáhá udržovat přljemné pocity, bráni únavě a pl'isplvá k dobrému stavu ner· 
vů, B3 stabilizuje psychickou rovnováhu a pl'ispfvá k dobré náladě. Vitaminu Bs se řlká 
antistresový vitamin, vitamin B1 2 zvyšuje životnf energii a udržuje zdravý nervový systém. 
Dalšl vitamin skupiny B, kyselina listová, je důležitou složkou .hormonu štěstk Většina 
vitaminů skupiny B umoMuje tělu získávat energii z potravy a poté ji využit. 

Také potrava se zajištěným dostatkem vitaminu E zvyšuje vitalitu, energii, radost, chul 
do života, a prý dokonce i náš sex·appeal. 

• Bude vás zajlmat - Vždy když se cUíte unaveni a nerv6znl, provádějte následujlcl jed
noduché cviky, které vás zaručeně osvěžl, 

Nadechněte se, zadržte dech, zavřete oči, zlehka napněte celé tělo a počUejte do dva
ceti. Pfltom se soustřeďte na celé tělo, poté vydechněte a napětl uvolněte. Cvičeni opa
kujte 3krát. 

Lehněte si na záda, zvedněte nohy do vertikálnl polohy a zatřepejte s nimi, což zpu
sobl odtok krve. Toto cvičeni prospěje celému srdečně-cévnlmu systému a cvičeni je 
zárove� prevenci proti vzniku krečových žil. 

Rady (nejen) pro studenty 

Co jist, kdy! ... ...se špatně soustl'edite 
e léčivé účinky potravin 

Mořské ryby a dary more s vysokým obsahem j6du podporuji soustředěni a rych
lost myšlenI. 

Zralé, žluté banány se skládají z energetického hroznového a ovocného cukru. Kon
zumace banánů uklid�uje a podporuje koncentraci. 

Také hrušky dlky vysokému obsahu cenných látek zvyšuji schopnost soustředit se. 
�alvějový čaj pomáhá zvyšovat koncentraci, doporučená dávka jsou dva šálky denně. 

HI léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšfch látek 
Casto se domnlváte, že jedině pořádný šálek silné kávy či čaje vás pozvedne a bude 

se vám lépe myslet. S velkou pravděpodobnosti by vás asi povzbudil vitamin C a po
skytl vám lepši koncentraci. Nezapome�te, že nedostatek tohoto vitaminu může vyvo
lat nesoustředěnost a pocit únavy a otupěnI. 
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Vitaminy B,. B3 a B6 zlepšuji schopnost koncentrace, vyrovnanost a také odstra�ujl 
nervozitu. Sezam, který obsahuje značné množstvl vitaminů skupiny B, horčlku, fos
foru a vápnlku, je velmi prospěšný pro studenty, ale i pro těžce pracujlcl a pro spor
tovce. 

> Dobrou chuť - Kfupavé sezamky 
Vitalizujlclm pokrmem spojeným s čerstvým ovocem či musli určitě budou sezamo

vé oplatky, cha lva nebo doma pl'ipravené sezamové sušenky. 
Sezamky 

1 50 g špaldové hladké nebo celozrnné pšeničné mouky. 100  g hladké mouky. 
60 g sezamových semlnek, 80 g moučkového cukru. 100 g másla 
nebo rostlinného tuku. 1 vejce, 1 lžička prášku do pečiva 

Na mlrném ohni za stálého mlchánl lehce opražlme sezamové semlnka. Z prosáté 
mouky smlchané s práškem do pečiva, moučkového cukru, vejce a sezamových seml
nek vypracujeme vláčné těsto. VyváHme plát a formičkou vykrájlme různé tvary, pfe
neseme na paplr na pečeni položený na plechu a zvolna upečeme dorůžova. 

Co jIst, kdy!... 

e Léčivé účinky potravin 

, .. potl'ebujete podpol'it paměť 
a zlepšit duševnl činnost 

Ofechům se někdy l'Iká potrava pro mozek. je to dáno vysokým obsahem vitaminů 
skupiny B a obsahem minerál nich látek - hofčíku, vápnlku a fosforu. jsou vynikajlcl pro 
děti, studenty a duševně pracujlcl. 

Pistácie jsou velmi vhodné jako posilujlcl a osvěžujlcl prostfedek pro studenty, ale 
i nemocné a rekonvalescenty. 

Také kdu ofechy zvyšuji energii a jsou vhodnou výživou pro vaše nervy. PI'i jejich 
konzumaci ale nezapomeMe, že patrl k energeticky vydatným potravinám. 

Podle severoamerických expertů bychom měli jist nejméně pětkrát za měslc sójo· 
vé boby nebo jejich produkty. Lecitin, který sójové boby obsahuji, posiluje paměť a vý
konnost mozku. V koncentrované formě (potravinový doplněk) působl na mozek ješ
tě účinněji. 

• Bude vás zajlmat - Zázračný jinan dvojlaločný? 
jinan dvojlaločný neboli ginkgo biloba, tento celosvětově populáml rostlinný lék, po

cházl z jednoho z nejstaršlch druhů stromů na zemi. Nejčastěji se používá jako lék posi
lujlcl paměť. U staršlch lidi pomáhá bojovat se zhoršenou paměti a také zmenšuje depre
si a úzkostné stavy. Bývá doporučován i na utišeni bolesti hlavy, závratí a k rychlejšlmu 
zatavováni z určitých typů mozkových pň'hod a dal šleh stavů, které mohou souviset s obě· 
hovými poruchami a poruchami nervového systému. 
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lB Léčivé účinky vitaminů. minerálů a dalšlch látek 
Zkuste zvýšit obsah cholinu v potravě, zlepšlte tak své paměťové schopnosti. Cholin 

je součásti komplexu vitaminů skupiny B a nejvlce je obsažen ve vaječném žloutku, lis
tové zelenině, droždl a obilných kllčclch. I dalšl vitaminy skupiny B, B, a B6' majl neza
nedbatelný význam pro výživu mozku. 

Zinek ve formě dý�ových semen má výrazný vliv na vaši paměť. 

Co jIst, kdy!... . .. potl'ebujete pevné nervy na zkoušky 

e Léčivé účinky potravin 
Chcete-Ii mlt pevné nervy na zkoušky, doporučuji jist denně alespo� 250 g zeleni

ny. nejlépe v čerstvém stavu. Ve zkouškovém obdobl by v jldelnlčku měly mlt své mls
to celozrnné výrobky, různé ofechy, pokrmy z luštěnin (výborné jsou osvěžujlcí luště
ninové saláty) a zakysané mléčné výrobky. Pijeme minerálky se zvýšeným obsahem 
horčlku, napf. Rudolfův pramen. 

Mnozl badatelé poukazuji na podobnosti jádra vlašského ofechu s lidským mozkem 
a zdůraz�ujl jeho pl'lnos pro výživu mozku a nervovou soustavu. Léčivý účinek na ner
vy spočlvá ve vysokém obsahu nezbytných látek. Vlašské ofechy jsou vhodné pro léč
bu nervových onemocněni, pro výživu duševně pracujlclch i malých dětI. 

> Dobrou chuť - Ofechová (omková) pomazánka 
1 00 g vlašských ofechů nebo Ilskových omků. med podle potfeby 

Nahrubo nastrouhané ofechy či ol'išky smlcháme s medem do hustoty pomazánky. 
Mažeme na plátky pečiva, nejlépe celozrnného, a pl'izdoblme čerstvým ovocem. 

Ara!Udy jsou vynikajlclm lékem na vaši nervovou soustavu, je to pflmo superlék. 

• Bude vás zajlmat - Arašldy jsou díky obsahu cenných látek superpotravinou, ale vět
šímu rozšll'enl konzumace bráni skutečnost, že bývajl během dlouhé dopravy napade
ny pllsněmi, produkujlclmi silně rakovinotvornou látku aflatoxin. Pllse� nenl okem vi
dět. je asi lépe konzumovat arašldové máslo, pfi jehož výrobě jsou arašldy prlsně 
kontrolovány. 

Fosfor je velmi důležitý pro správnou činnost mozku. Duševnl činnost tedy podpo
flme stravou s vysokým obsahem tohoto prvku . 

Co jIst, kdy!... ... potl'ebujete rychle osvěžit 

Mylně se domnlváte, že v době intenzivních pflprav na zkoušky vás povzbudí jedině po
fádný šálek silné kávy či čaje. Vyzkoušejte splše některé z uvedených potravin. 

e Léčivé účinky potravin 
Zeleninové saláty, zejména se zellm, dodávajl našemu organismu hodně sily a ener

gie, probouzejl vitalitu a posilujl nervy. 
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� Dobrou chuť - Zelný sal�t s křenem 
250 g červeného zeH, 2 kysel� jablka, citronová šťáva, 1 lžíce oleje, 
1 lžlce nastrouhaného krenu, špetka cukru, sůl 

Zeli nakrájlme na tenké nudličky. osolíme a promneme. PFldáme nahrubo nastrou
haná jablka. zakapeme citronovou šťávou. pokapeme olejem. pridáme cukr a nakonec 
vmlcháme kren. Necháme alespo� 30 minut odležel. 

V nenápadném korenu mrkve se ukrývajl ohromné léčivé sily. Piti mrkvové šťávy ales
po� 1 krát denně (buď ráno na lačno. nebo večer pred spanlm) očisti organismus, úna
va mizl a člověk je plný energie. 

Jahody, maliny, ostruliny, borůvky a ryblzjsou skutečnými koktejly minerálnlch lá
tek. Vysoký obsah cenných látek z nich čin I nedostižné zdroje energie. 

Kiwi je velmi osvěžujlci a posilujlci ovoce s vysokým obsahem vitaminu C. Navfc ješ
tě zlepšuje obranyschopnost organismu proti nemocem. 

Zázračný elixlr pfipravený z citronové šťávy smlchané s medem a minerálnl vodou 
slouží jako výrazný vitalizujlci a posilujíci prostredek. 
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Vše pro zdraví a krásu 
Jak stárnout pomaleji 

Co jist, kdyL ... chcete zpomalit stárnuli 
Stárnutl je fyziologický proces. S pfibývajlcim věkem se zpomaluje proces dělení a ná
hrady buněk. který problhá celý život. a nastává chradnutl všech tělesných systémů. 
Vědci se domnlvajl. že tento proces urychluji volné radikály. tedy nestabilnl molekuly 
kysllku, proti kterým můžeme bojovat antioxidanty. 

Existuji některé potraviny a látky. které pomohou zpomalit proces stárnutf. 

Omlazujlcr potraviny 
Bylo potvrzeno, že v oblastech, kde se konzumuje velké množstvl kysaného zeli, se li
dé dožívajl vysokého věku pl'i plném zdravl. pl'ičemž kyselina mléčná, která vzniká ky
sánlm. má nejen baktericidnl vlastnosti. ale také regeneruje organismus. 

Cibule a česnek působl protiinlekčně a pomáhajl udržovat dobré zdravf. Tyto po
traviny jsou považovány za omlazujld prostredky. neboť oddaluji choroby staršlho 
věku. Cesnek zastavuje nebo zpomaluje vývoj rady degenerativnlch chorob starec
kého věku. nejen sklerózy. Cí�ané tvrdl. že česnek sloužl k prodlouženi našeho ži
vota, a je nepochybně pravdou. že může být použit jako prevence proti mnoha ne
mocem. 

I kdy! petrlel (koren a naO se v oficiální medicíně bezprost!edně k léčbě nepoužívá, 
můžeme ji zaladit mezi tzv. zázračné rostliny. V maximálnl míre zvyšuje obranyschop
nost organismu. dodává životnl energii a dobrý psychický pocit. Zejména petrželová nať 
má mimoládně bohatý obsah vitaminů. Dvě lžíce natě stačl k tomu, aby nahradily člo
věku dennl potlebu vitaminu C. Nat obsahuje dvojnásobné množstvl tohoto vitaminu 
než citron. 

� Dobrou chuť - Petrlelov� nať v kuchyni 
Petrželová nať s hladkými listy má mnohem silnějšl aroma než kaderavá. Drlve býva

lo běžné. že hospodyně měla v zimě na misce s trochou vody odr!znuté (2-3 cm) vrš
ky petrželových kolenů, které vyháněly zelené výhonky. 

Petrželku používáme do salátů. k valeným bramborám. do zeleninových jldel, polé
vek a omáček. Nepostradatelná je ve většině bylinkových másel. majonéz a pomazá
nek. Výborně se hodl do pokrmů z mletého masa. drůbeže a ryb a také do nádivek. ze
jména tradičnl velikonočnf. Tvor! také součást Irancouzského .. bouquet garni. - svazečku 
bylinek. Pro vysoký obsah vitaminu C j i  nikdy nevalíme. do teplých jídel ji pl'idáváme 
až nakonec. 
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V člnském a francouzském lidovém léčitelstvl je doporučována pravidelná konzumace 
meruněk jako jeden z prostfedků, který pomáhá udržet mladistvý vzhled. 

Vědci se domnlvajl, že cenné látky a antioxidanty v olivovém oleji mohou pl'isplvat 
ke zpomaleni stárnuli, jsou-Ii lidskými bu�kami absorbovány v dostatečném množstvl. 
Za studena lisovaný olej použlváme ve studené kuchyni. 

Zelený čaj je pro své vlastnosti, které údajně podporují dlouhověkost, ceněn již 
odedávna. 

Omlazujlcl vitaminy, minerály a dalJI látky 
Vitamin C úspěšně bojuje s volnými radikály. Jeho účinnost zesilují bioflavonoidy. 

Nedostatek vitaminu C u staršfch lidi napomáhá vzniku mnoha vnějšlch pl'iznaků stárl, 
napf. ohnutá záda, »svraštělá. pokožka, tmavé skvrny na pokožce atd. Dostatečné množ
ství tohoto vitaminu pomůže tyto projevy stáfl oddálit. 

Kdo konzumuje potravu s vysokým obsahem vitaminu E, zůstává déle mladým. Věd
ci dokonce tvrdí, že vám může pl'idat několik let života. Podle jedné americké studie by
lo u lidi se stravou bohatou na vitamin E zjištěno zlepšeni imunitnlho systému a menši 
náchylnost k srdečnlm onemocněním. 

Důležitou roli v boji proti stárnuli hraji i vitaminy skupiny B. Napf. vitamin B12  sni
žuje náchylnost k infekclm a má pl'fznivý vliv na správnou činnost mozku. Kyselina lis
tová udržuje červené krvinky, chrání srdce a podporuje zdravou funkci nervů. 

Za velmi důležitý je považován pfljem bnkovin. Dostatečnému množstvf bllkovin ve 
stravě pnkládá význam i známý badatel o stál'f Max Burger a flká jim »kofein starců •. 

Tím chce naznačit oživujlcl a povzbuzujlcl význam bllkovin, tedy libového masa, vajec 
a nlzkotučných mléčných výrobků. Lidé s nedostatečným množstvfm pl'ijlmaných bll
kovin stárnou rychleji, vyznačuji se unaveným vzhledem a budí dojem staršfch, než ve 
skutečnosti jsou. Ovšem pfehnaný pl'fjem masa a uzenin je nežádoucl, o čemž se mů
žete dočlst na str. 8 1 .  

Něktefl léčitelé doporučuji užlvat lidem nad 5 0  let v potravinovém dopl�ku koenzym 
Q10, aby se maximálně snížily účinky stárnutí (viz str. 85). 

T Rady na závěr - Zásady zdravé výlivy! Abyste pfede
'
šli pfedčasnému stárnutí, do

držujte zásady zdravé výživy s množstvfm syrové zeleniny a ovoce. Pokud si chcete co 
nejdéle udržet mladý vzhled, konzumujte ve stravě co nejméně tuků. 

I když se chuť na jldlo s věkem často snižuje, požadavky stárnouclho organismu na 
vitaminy, minerály a dalšl životně důležité látky ve skutečnosti stoupají. 

Máte-Ii nadváhu, hubněte! Zbavte se nadváhy, neboť štlhll lidé stárnou mnohem po
maleji a méně podléhajl chorobám. 

Nekul'te! Pfesta�te koufit, neboť tento zlozvyk zhoršuje stav kostí a plic. 
Nezapomlnejte na pohyb! pnměfené fyzická námaha a pobyt na čerstvém vzduchu 

vás udrží v lepši kondici a budete odolnější proti nemocem. 
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Boj S obezitou 
Obezita je v průmyslově vyspělých státech skutečnou nemoci a nabývá charakteristiky 
epidemie. Obéznl lidé jsou náchylnějšl k radě chorob a zdravotnlch potlžl. Nejčastěji 
jsou to cévnl choroby, onemocněni kloubů, cukrovka, žlučnlkové kameny, kfečové ži
ly, rakovina prsu a dělohy. 

Co jist, kdy!... _ .. chcete zhubnout 
»Hubnoucl« potraviny 

Látky ch"lin a inositol, které jsou obsaženy v sóje a jejich produktech, reguluji hla
dinu cholesterolu, zabra�ujl usazováni tuků a pomáhajl nám hubnout. 

pn shazováni kilogramů by měly být ve vašem jldelnlčku zastoupeny pfedevšlm ce
lozrnné produkty, rýle, okurky, meloun, dýně, karotka, Jpenát, chfest, celer a ky
sané zeli. Mají málo kalorii, jsou bohaté na životně důležité látky a pfitom nás dokáži 
rychle a na dlouhou dobu zasytit. 

Grapefruity si zlskaly věhlas i oblibu jako ovoce pro zdravl velmi prospěšné. Ob
sahují málo kalorii a výzkumy mimo jiné potvrdily že urychluji látkovou pfeměnu a ur
čitě by měly být v jldelnlčku všech hubnouclch, neboť pomáhajl snižovat nadváhu. 

»Hubnoucl« vitaminy, minerály a dalšl látky 
Chrom pomáhá udržet normálnl hladinu cukru v krvi, a pfedcházl tak výkyvům, kte

ré může vyvolat prejídánl. 
Potraviny se zvýšeným obsahem draslflku povzbuzuji látkovou výměnu a odbourá

vání tukových polštárků. 
Strava bohatá na vlákninu dodává objem, který vyvolává pocit nasyceni a sni

žuje svlravé pocity hladu. Dobré je půl hodiny pfed jldlem snlst 3 lžičky nasucho 
osmahnutých a vychladlých pšeničných otrub namočených v odstfeděném mléku 
nebo jogurtu. 

T Rady na závěr - Jezte, jen kdyl máte hlad! Naučte se rozeznat opravdový hlad, chuť 
a »uzobávání« z nudy. Nedopusťte, aby se hlad stal pouze vzdálenou vzpomlnkou a pfe
jedenost trvalým stavem. 

Jídlo, lék na emoce? Pfesta�te jldlo využívat pouze ke kompenzaci nálady, jako od
měnu nebo trest. 

Kolikrát denně jist? Zcela optimálnl stav je, když se naučlte jist menši porce čtyn
krát až pětkrát denně pnbližně každé tri až čtyn hodiny. 

Dostatek tekutin! Nedostatek vhodných nápojů může podstatně zbrzdit spalováni 
vašich tukových vrstev. 

Nezapomlnejte na pohyb! Redukce hmotnosti pouze úpravou stravy trvá zhruba tri
krát déle, než když pl'idáte ještě pohybovou aktivitu. Čim více svalové hmoty máte, tím 
máte rychlejšl metabolismus, tím vice můžete jíst a tím více tuku spállte. 
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Potíže s vlasy 

Co jist, kdy!... ... trpite vypadávánim vlasů 
V tomto prlpadě nemluvlme o vlasech. které člověku běžně každý den vypadnou. ale 
o stavu, kdy vlasy vypadávají v chomáčlch nebo nerostou. Určitě byste měli vyhledat 
lékare, aby zjistil prlčinu. 

Většl riziko vypadáváni vlasů majl diabetici, ženy užlvajlcl hormonálnl antikoncepci, 
pn užlvánl některých léků, během těhotenstvl, jsme-Ii ve stresu, pn poruchách imunit
ního systému, pacienti s poruchami štítné žlázy a pri specifických poruchách výživy. 

e Léčivé účinky potravin 
Pravidelná konzumace salátových okurek díky vysokému obsahu kremlku pomáhá 

zpomalit nebo zastavit padání vlasů. 
Sklenka čerstvé mrkvové �ťávy může mít vynikajlcl účinky na vaše vlasy. 
Velmi účinné je, když k dennl stravě pridáme dvě lžfce pšeničných klfčků, Můžeme 

je rozmfchat do mléka, jogurtu nebo jiného zakysaného výrobku. Pšeničné kličky mů
žeme pndávat mlsto části mouky pn prlpravě domáclch moučnlků. 

Také zvýšená konzumace máku, který se vyznačuje bohatým obsahem nezbytného 
vápnlku, má pozitivnl účinky na vypadáváni vlasů. 

Francouzky pokládajl fefichu zahradnl za .rostlinu pro krásu. a často ji konzumují. 
Jak si ji doma vypěstovat se dozvlte na str. 23. 

K vnitrnlmu užlvánl je vhodná bylinková směs z kopfivy, hefmánku a lipového kvě
tu, Dvě lžičky směsi zalijeme 1 /4 I vroucl vody a necháme 1 O minut louhovat. Poté od
var scedlme a pijeme 3krát denně. Tímto odvarem můžeme i oplachovat vlasy. 

Pozitivnl léčebné výsledky má i melasa - černý zázrak. Zakouplme ji v prodejnách 
zdravé výživy a některých supermarketech. 

Zkušenosti také prokázaly, že někdy stačl méně solit, a vlasy prestanou padat. 

JH Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dal�lch látek 
Vitaminy skupiny B vlasy posil ují a působl preventivně proti jejich vypadávání. 
pn vypadáváni vlasů byly dobré výsledky dosaženy aplikaci vitaminu ze skupiny B - bi

otinu, Někdy se mu rlká .vlasový omlazovač,. U mužů se sklonem k plešatěnl může užl
váni biotinu výrazně zpomalit vypadáváni vlasů. 

Dalšl z vitaminů skupiny B, kyselina paraaminobenzoová (PABA), brání vypadává
ni vlasů a někdy se doporučuje i k regeneraci šedivých vlasů. 

Minerál zinek může ovlivnit vypadávání a lámáni vlasů, ale pomáhá i pri jakém
koli oslabeni vlasů. Vydatným zdrojem zinku jsou celozrnné produkty. Je zajlmavé, 
že chléb či jiné pečivo pripravené z celozrnné mouky obsahuje mnohonásobně ví
ce zinku než bllé pečivo. 
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Vypadáváni vlasů může způsobit nedostatek kfemlku, je proto důležité jist hod
ně syrového ovoce se slupkou (kde je kremlku nejvlc). Známý léčitel páter Ferda 
pro doplněni tohoto minerálu radil vice konzumovat čočku a pit čaj z presličky rol
ni a kopriv. 

prepokládá se, že také minerál selen zlepšuje růst vlasů. 

T Rady na závěr - Pestrá strava! Vyhýbejte se jednostranné stravě, která by vás moh
la pnpravit o důležité látky, nezbytné pro růst vlasů. 

Ochrana vlasů! Chra�te vlasy pred sluncem, na slunci noste klobouk a pri fenovánl 
si nesušte vlasy prfliš horkým vzduchem, 

Masál pokolky! Provádějte masáž pokožky hlavy, což vede k povzbuzeni růstu vla
sů, ale také k uvolněni stresu. 

Co jist, kdyI... ... máte lupy 
Lupy ve vlasech mohou být následkem špatných stravovaclch návyků. 

e Léčivé účinky potravin 
Mrkvový salát nebo sklenice mrkvové šťávy vyrovná vitaminový delicit, který často 

způsobuje tvorbu lupů_ 

� Dobrou chuť - Výlivný mrkvový salát 
400 g mrkve, 2 jablka, 1-2  pomeranče, 4 lžlce rozinek, pomerančová a citronová 
šťáva, cukr nebo med podle chuti, strouhaný kokos na posypáni 

Mrkev najemno nastrouháme, pndáme na kostičky nakrájená jablka a pomeranče. 
Zalijeme pomerančovou a citronovou šťávou, osladlme, vmlcháme propláchnuté rozinky 
a rozděllme do misek. Jednotlivé porce posypeme strouhaným kokosem. 

JH Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dal�lch látek 
Jestliže je ale výskyt lupů spojen s padá nim vlasů, znamená to, že máte nedostatek 

komplexu vitaminů B. Dochází k tomu snadno, když konzumujete málo čerstvé zele
niny nebo když jste často ve stresu, 

Nedostatek vitaminu A má za následek, že vlasy jsou lámavé a mohou se ve většl 
míl'e vyskytovat i lupy. 

Pokud máte pevné a kvalitní vlasy, avšak pokožku hlavy plnou lupů, tyto potlže vylé
člte nejen speciálnlm šamponem, ale i dávkami selenu. Doporučuji zaradit do jldelníč
ku potraviny se zvýšeným obsahem selenu. 

• Z domácl lékárny - Pro krásu vašich vlasů 
Mlsto speciálnlch šamponů určených proti lupům si zkuste pokožku hlavy potlrat ci

tronovou šťávou (dílkem citronu). Citronová šťáva odstra�uje i svěděni hlavy, podpo
ruje růst vlasů a zabra�uje jejich nadměrnému maštěnI. 
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Co jist, když... ... se vám často masti vlasy 

Mastné vlasy mohou mf! různé pflčiny, v každém pflpadě se doporučuje zajistit vita
miny skupiny B, zejména B2 a Bs. Tyto vitaminy působl nejúčinněji v komplexu, který 
vám může poskytnout potravinový doplněk Pangamin (viz str. 23). 

Pfedpokládá se, že i nadbytek cukru a sladkosti ve vaši stravě může mf! za následek 
zvýšenou tvorbu mazotoku, a tedy problém s mastnými vlasy. 

Co jist, když ... ...máte suché vlasy bez lesku 

Pokud jste neštastnl z vašich matných a nezdravě vypadajlclch vlasů, pokuste se změ
nit svoje stravovacl zvyklosti a jldelnlček obohatte pokrmy ze sóji nebo jejich produk
tů. Obsahuji totiž cholin a inositol, což jsou látky, které majl schopnost vrátit vašim vla
sům původnl lesk. Problém suchých vlasů, jakoby bez života, nám pomůže odstranit 
častějšl konzumace mofských ryb bohatých na omega-3 mastné kyseliny, Tyto kyse
liny majl »zvlhčujlcl. účinek a mohou mlrnit svěděni kůže na hlavě. 

• Z domácl lékárny - Olejovo-citronov� kůra na vlasy 
Na narušené a suché vlasy bez lesku je vhodná olejovo-citronová kůra. Smlcháme 

30 ml nahfátého olivového oleje a 30 ml citronové štávy. Naneseme na mokré vlasy, 
pfekryjeme igelitem a pfes to nahfátým ručnlkem. Necháme působit alespo� 30 minut 
a potom důkladně vymyjeme kvalitnlm šamponem. 

Co jist, když... ... vám pl'edčasně šedivěji vlasy 

Znajl to ženy i muži, když se jim ještě ve velmi mladém věku začnou objevovat první še
divé vlasy. A mnozl z nich jsou kolem čtyncltky rádně .prokvetll._ Dá se tomu zabránit 
sice obarven lm vlasů, ale také stravou, která bude bohatá na vitaminy skupiny B, ze
jména vitamin B12 a kysel inu pantotenovou. Biotin, který je jednlm z komplexu vitami
nů B, bráni nejen vypadáváni vlasů, ale také jejich šedivění. 

Rovněž vitamin C má vliv na šedivěnl vlasů, nebot reguluje tvorbu pigmentu. 
Pokud chcete oddálit šedivě ni vlasů, měli byste do svého jldelnlčku zafadit i stravu 

bohatou na minerály zinek a měď. 

• Bude vás zajlmat - Bylo zjištěno, že kufákům bez ohledu na věk šedivěji vlasy čtyr,
krát častěji než nekufákům. 

Co jist, když... ... se vám lámou vlasy 
Nedostatek vitaminu A a horčlku ve stravě může způsobovat lámavost vlasů. 

Pflsná vegetariánská strava omezujlcl vejce a mléko může způsobit zvýšenou láma
vost vlasů. 
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Co jist, když ... ... toullte po silných a hustých vlasech 

e Léčivé tíčinky potravin 
Zaradlte-li do vašeho jldelnlčku častěji mrkev, jablka, špen�t, cibuli, česnek, mlé

ko, jogurt a dalšl čerstvou zeleninu a ovoce, dodáte vlasům cenné látky nezbytné pro 
kvalitnl vlasy. 

Nenápadná luštěnina, obyčejná fazole, obsahuje v podstatě vše, co naše vlasy po
tfebujl. 

�Iká se, že koně majl po ovsu krásnou lesklou srst a lidé vlasy. Ovesné vločky jsou 
opravdu nositelem mnoha cenných látek. Je prokázáno, že po několikatýdennl kůfe vel
kou porci ovesných vloček k snldani se zlepšl kvalita vašich vlasů, ale také plet, nehty 
a následkem vylepšeni vašeho vzhledu i sebevědoml. 

Okurka má posilujlcl účinky na vlasy, pravděpodobně dlky zvýšenému obsahu 
kfemlku. 

Také co nejčastěji konzumovaná cibule účinně působl na růst vlasů. 
Petrfelov� na! se obsahem účinných látek radl mezi nejcennějšl zelené bylinky, a je 

proto nezbytná i pro krásné vlasy . 
Také vlašské orechy jsou skvělou potravou pro zdravé vlasy. 
Dennl konzumace 1 0  mandll po dobu 1 -2 měslců se výrazně podeplše na zlepše

ni kvality našich vlasů. 

• Z domácl lékárny - Pro krásné vlasy 
Chmel obsažený v pivu dodává vlasům lesk, zpev�uje je a podporuje jejich růst. Asi 

1 00 ml piva vetfeme po umyti do vlasů a důkladně spláchneme. 
Někdy mohou mlt na vypadáváni vlasů vliv dnešnl poměrně koncentrované šampo

ny. Zkuste si z jednoho vejce a lžičky medu pfipravit vyživujlcr a léčebnou kůru. Pokud 
máte vlasy suché, můžete pfidat trochu rostlinného oleje. �echny pflsady dobfe pro
mlslme, vmaslrujeme do vlasů a důkladně spláchneme. Vejce jsou pro svůj bohatý vý
živný obsah nejprtrozenějšlm prostfedkem péče o namáhané a nezdravé vlasy. 

III Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Růst a kvalitu vlasů podporuje strava bohatá na vitamin C. 
Vitaminy skupiny B, zejména kyselina pantotenová a listová, majl pozitivnl vliv na kva

litu vašich vlasů. 
Dalšl z vitaminů skupiny B, biotin, někdy nazývaný »vitaminem krásy" působl na kva

litu a hustotu vlasy. 
Budete-Ii pravidelně konzumovat zinek ve formě dý�ových semlnek, odměnou vám 

budou krásné a husté vlasy. 

T Rady na závěr - Vlasy jsou velmi citlivé na nedostatek vitaminů a minerálů, proto je
jich kvalita bývá často odrazem vaši stravy. 
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Problematická pleť 
Zdravá. svěžf a hladká pleť nezávisle na věku prozradí hodně o zdravl člověka. Správ. 

ná péče o pleť začlná zevnitf. 

Co jist, kdy!... ... vás trápi akné 
Akné je splše velmi nepfljemná záležitost než nemoc. Je výsledkem pfflišné aktivity t(j· 
kových žláz v kůži. obvykle pfi zvýšené hormonálnl činnosti v pubertě. Existuje množ. 
ství krémů. roztoků a gelů. které jsou doporučovány na akné. v mnoha pflpadech však 
lze pl'fznaky akné zmlrnit pl'frodnlmi prostfedky. 

e Léčivé účinky potravin 
Obyčejný česnek může pomoci i pn léčbě akné. 
Konzumace jahod prlznivě působl jako lék na kůži. pfedevšlm proti akné. 

.. Pravidelná konzumace meruněk, ovoce známého u C:I�anů jako léčebný prostfedek 
JIŽ pfed 5 000 lety. pozitivně ovliv�uje vzhled naši pleti. 

Konzumace jogurtů s tzv. živými bakteriemi může být součásti bojového arzenálu pro· 
ti akné. 

m Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Některé z nejnovějšlch pfípravků na léčbu akné jsou založeny na vitaminu A. Nenl 

10 nic nového. neboť vitamin A byl vždy považován za vitamin .pěkné pleti«. Pn vzniku 
akné pravděpodobně poklesla jeho hladina. proto ji zvýšlme podll provitaminu A (be· 
ta·karotenu) ve stravě. aby se nahradily vzniklé ztráty. 

Vitamin C je důležitý pro udržováni zdravé pleti. je proto důležitou látkou pfi léčbě 
akné.PI'i léčbě akné velmi pomáhá i vitamin 82. 

Vitamin 86 pomáhá léčit akné. Může být prospěšný zejména pl'i akné souvisejlcím 
s menstruačnlm cyklem nebo s pfechodem. Proto si dopfávejte slunečnicová semln. 
ka. které jsou bohatým zdrojem tohoto vitaminu. 

Vztah funkce štltné žlázy ke vzniku akné je velmi úzký. neboť právě v dosplvánl. kdy 
žlázy zvyšuji činnost, docházl k této nepfíjemné poruše. Účinným minerálem proti ak. 
né je nezbytný jod. 

Pleť s akné se může někdy zanltit. což způsobuje bolest a má za následek jizvy. Mi· 
nerály zinek a selen posilujl imunitnl systém. jsou nezbytné v boji proti infekci a zmen· 
šujl zánětlivé reakce v kůži. 

T Rady na závěr - Úprava stravy! Je nezbytné omezit rafinovaný cukr. bllou mouku. 
smažená a tučná jldla. ostré kofeněné pokrmy. živočišné tuky a pochutiny. jako je sil. 
ná káva. čaj. kakao. a zcela vynechat alkohol. 

Omezte solenI! Pokud vás trápl akné. zkuste nejdflve omezit soleni a vyhnout se bram· 
borovým luplnkům. smaženým hranolkům a konzervovaným jldlům. 
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Co jíst, kdy!... ... máte suchou pleť 

Pokud máte suchou plet. může to být projev nedostatku vitaminu A. 
Vitamin C společně s vitaminem E pomáhajl chránit vaši pleť pfed poškozenlm z vněj· 

šlho prostfedl. zmlr�ujl suchost kůže a svěděnI. 
Pokud máte suchou. pfecitlivělou pleť. s největšl pravděpodobnosti je to nedostat· 

kem vitaminu ze skupiny B. kyseliny listové. 
Dostatečné množství zinku v potravě napomáhá léčeni suché kůže a navíc posiluje 

obranný systém organismu. 
V boji proti suché pokožce a pn léčeni různých vyrážek dbejte na pfljem dostateč· 

ného množství omega-3 mastných kyselin. jejichž bohatým zdrojem jsou mofské ry. 
by. Mastné kyseliny pnnášejl i úlevu pn svěděnI. 

Co jist, kdy!... ...máte mastnou pleť 

Pokud máte pffliš mastnou plet. pravděpodobně je to nedostatkem komplexu vita
minů 8, zejména vitaminů Bz. B6' niacinu a biotinu. Užfvánlm B komplexu. tfeba v po· 
době potravinového dopl�ku Pangaminu (viz str. 23). zajistlme pflsun všech těchto 
požadovaných vitaminů. 

Co jist, kdy!... ... máte šupinatou pleť 

Vitaminy skupiny 8 jsou nezbytné k udrženi zdravé pleti. Jejich nedostatek. zejména 
vitaminu Bz a biotinu. se projevuje šupinatěnlm a šedivěnlm kůže. 

Co jist, když... ... máte ochablou plet 

Proces vadnuti pokožky je úzce vázán na množství tuků. které denně snlme. Platl úmě· 
ra. že čim vice tuků pl'ijlmáme. tfm vice bude vzhled vaši pleti povadlý. 

Máte·li problémy s ochablou. matnou. nepružnou a podrážděnou pokožkou. pro· 
spěšným může být vitamin E. 

• Z domácf lékárny - Okurka pro krásu 
Plátky okurky. které na 1 5  minut položlme na vyčištěnou pleť. omlazuji. osvěžuji a vy· 

plnajl. Okurka zlepšuje výživu pleti. zpev�uje ji a zabra�uje tak její ochablosti. 

Co jist, kdy!... ... máte hnědé skvrny na pokolce 

Tmavé pigmentové skvrny na pleti se objevuji s pnbývajlcfmi léty. jsou pflznakem stá· 
fí a někdy mohou vznikat i jako důsledek antikoncepce. Pokud ale bude mlt organis· 
mus dostatek vitaminů skupiny 8, zvláště kyseliny listové a niacinu. lze je odstranit ne· 
bo dokonce pfedejlt jejich vzniku. 
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Pfed nežádouclmi skvrnami chránl také vitamin E, jeho dlouhodobějšl užlvánl do· 
káže skvrny zesvětlit, někdy i úplně odstranit. Má·li organismus nedostatek zinku, mů' 
že docházet k depigmentaci a vznikajl skvrny na pokožce. 

• Z domácl lékárny - Jak na hnědé skvrny na pokolce 
Potlránl pleti směsl citronové štávy s 1 -2 kapkami olivového oleje vede k jejlmu ze· 

světlenl a zmlrněnl hnědých skvrn. 

Co jist, když... ",se vám vytvál'eji váčky pod očima 

Vytvárenl váčků pod očima je zfejmě důsledek nedostatku drasllku. Tento prvek se po· 
dílí na regulaci rovnováhy tekutin v organismu. 

Co jist, když... ".touZite po svěZim vzhledu pleti 

e Léčivé účinky potravin 
Některé zkušené kosmetičky tvrdl. že mrkev je nejlevnější krášlicl prostfedek, i když 

ji nedoporučuji v pfehnaně velkém množství, ne bot může vyvolat lehce nažloutlý ná· 
dech pleti. Pravidelná konzumace mrkve, zejména mrkvové štávy, udělá s vaší pletl di· 
vy. Obsahuje provitamin A. který je rozpustný pouze v tuclch, proto se musl mrkvová 
štáva zakápnout olejem, nejlépe olivovým, nebo smetanou. 

TIm, že zeli -čistí« krev, působí do jisté míry omlazujlcím vlivem na plet a pokožku. 
činl ji vláčnou a částečně vyrovnává vrásky. 

Francouzky doporučuji na krásnou a hladkou plet konzumovat řeřichu zahradnl, mr
kev a celer. Američanky zase vě1'í mOsli, švestkám, tmavému celozrnnému chlebu a nej· 
různějšlm druhům zeleniny. 

Velké bohatstvl cenných látek, zejména minerálu kfemíku, které obsahuje okurka, 
působl blahodárně na naši plet. Zkrášluje i ozdravuje zevnitf i zvenčl. 

Pokud máte možnost v sezoně jíst trešně, vzpome�te si, že ve Francii se l'íká, že .treŠ· 
ně jsou pro děvčata·kokety«, nebot zkrášluji plet a navíc ještě pl'isplvajl k dobré náladě. 

m Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalších látek 
Toužlte·li po jemné a pružné pleti. je velmi důležitý vitamin A, který je považován za 

·kožnl vitamin«. Podporuje obnovu buněčné struktury a zabra�uje pfedčasnému stár· 
nutí kůže. Vitamin A výrazně pl'isplvá k oživeni pleti. 

O biotinu z rodiny vitaminů skupiny B se také fíkává, že je to .vitamin krásy«, nebot 
působl na hladkost a svěžest pleti. 

Dalšl látky ze skupiny vitaminů B, kyselina paraaminobenzoová (PABA) a pantotenová, 
majl hojivý a blahodárný účinek na plet. PABA někdy bývá nazývána .p1'ítelem naší pleti«. 

Také dalšl vitaminy ze skupiny B, zejména Bs, B12 a kyselina listová, pozitivně ovliv, 
�ujl stav pleti která se dlky nim stává zdravou a hebkou. 

lelezo dodává naši pleti tonus, a tlm pfedcházl stárnutl. Navlc uzdravuje naši pokožku 
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a dodává ji svěžl vzhled. Nezdravý a nápadně bledý vzhled bude zfejmě důsledek ne· 
dostatku Ieleza. 

Nedostatek křemíku má negativnl vliv nejen na zdravl, napf. na činnost srdce, ale 
i na vzhled. 

Vápnlk je důležitý nejen pro výživu kosti, pojiva a vlasů, ale i pleti. 

• Z domácf lékárny - Vitamin E nás zkrášll 
Vitamin E může být také prostfedkem vnějšl zkrášlovacl kůry. Kapsličku s vitaminem 

proplchneme a olejlčkem potfeme plet. Necháme působit asi 20 minut. Tuto kůru apli· 
kujeme 1 krát týdně. Zaznamenáte· li alergickou reakci na tuto substanci, k ošetfenl pie· 
ti si vyblrejte krémy obsahujlcl vitamin E. 

Co jist, když... ".chcete pl'edcházet vzniku vrásek 
U žen i u mužů (u nich pomaleji) se postupem času měnl hormonální rovnováha. Ná· 
sledkem toho vaziva ztrácejí vlhkost, vysychajl a dlky tomu vznikají vrásky. Stárnutím 
docházl k ubýváni kolagenu a pokožka se stává stále vice vrásčitá. Vitamin C je nezbytný 
pro tvorbu kolagenu, což je ochranná substance. Tento speciálnl druh .Iepidla« udržu· 
je pružnost buněk našich tkánI. Bude·li nám chybět tento materiál, urychll se proces 
stárnutl a vznik vrásek. ale objevl se i mnoho problémů (napf. špatné hojeni ran, záně· 
ty tlustého stfeva, revmatismus, bolesti pátefe . . .  ). Obdobný účinek má i vitamin A, kte· 
rý také pomáhá udržovat pokožku vláčnou a pružnou. 

Vitamin E je považován za látku důležitou pro .udržení mladl«. Významně pfedchází 
vzniku vrásek a je důležitý pro zachováni mladého a svěžího vzhledu. 

Nedostatek vitaminu B2 se mimo jiné projevuje i zvýšenou tvorbou paprskovitých 
vrásek nad hornlm l1em. 

• Bude vás zajlmat - Casto se nám výrobci superdrahých pletových krémů snažl na· 
mluvit. že dovedou zabránit stárnutl. PI'i aplikaci krémů na plet je tfeba mít stále na zre· 
teli. že absorpčnl schopnost naši pleti je 5-6 procent. Krémy pouze chránl proti vněj' 
šim vlivům, tzv. protivráskový účinek mají minimálnl. 

... Rady na závěr - Úprava stravy! V procesu stárnutl hraji tuky, zejména živočišné, 
prvofadou roli. Je nezbytné tyto tuky ve stravě omezit. Jezte hodně čerstvého ovoce 
a zeleniny, jsou plné potfebných látek. 

Dostatek tekutin! Vypijte denně takové množství vody. abyste doplnili ztracenou vlhkost. 
Bojujte s tloušťkou! Nadváha způsobí, že vaše plet bude unavená a ochablá. 
Pohoda! Vyhýbejte se stresům a nepodléhejte pocitům frustrace. 
Nekul'te! Koufením plet šedne, vadne a pfedčasně stárne. 
Nepřehánějte to s opalovánlm! 
Cvičte! 
Nevystavujte se přehnané fyzické námaze a dopřejte si dostatek spánku! 
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PotíZe S pokožkou 

Co jist, když... ... trplte ekzémem 

Ekzém (dermatitida) vytvál'f zánětlivé zarudlé skvrny. nejčastěji na kůži končetin. obli
čeje a hlavy. Ekzémy lze zklidnit mlstně aplikovanými léčivými mastmi, ale některé pr!
rodnl prost7edky mohou urychlit hojeni a hrají důležitou roli v prevenci tohoto nep7í
jemného kožnlho onemocněnI. 

® Léčivé účinky potravin 
V lidovém léčitelstvl se pravidelnou konzumaci mrkvové šťávy léči ekzémy i jiná kož

ní onemocněnI. Slunečnicová semlnka jsou velmi účinnou potravinou pn onemocně
ní kůže. zejména pn ekzémech. 

• Z domácl lékárny - Potlránl postižených mlst citronovou šťávou zmlr�uje zarudlost 
a svěděnI. jablečný ocet vetrený do postiženého mlsta zamezuje šlrení ekzému. 

III Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Pn onemocněni kůže jsou prospěšné vítaminy skupiny B. Nejpotfebnějšl je zfejmě 

vitamin B6' který bráni vzniku kožnlch onemocněnI. Ekzémy, různé vyrážky na pokož
ce těla a na obličeji může způsobovat nedostatek dalšlho vitaminu skupiny B - biotinu. 

Zvýšený pfíjem beta-karotenů v potravě pnznivě ovlivňuje kožní onemocnění, tedy 
i ekzémy. jako prost7edek k účinnější léčbě ekzémů, lupénky, akné apod. je nepostra
datelný zinek. 

Různé zdroje omega-3 mastných kyselin jako rybl tuk. mofské ryby a pupalkový olej 
posilujl pokožku a mohou být prospěšné p7i prevenci ekzémů. 

T Rady na závěr - Oprava stravy! Upravlme životosprávu a omezlme potraviny, které 
mohou podněcovat alergickou reakci: uzeniny, mléko, alkohol, vejce, jahody, čokolá
dy. sůl a dráždivá k07enl. 

Oblékáni! Noste oblečeni z čisté bavlny, které bude vaši pokožku dráždit co nejméně. 

Co jist, když... ... vás trápi lupénka 

Lupénka (psoriáza) je chronické kožnl onemocněni, charakteristické vyvýšenými zanl
cenými plochami kůže. Asi 1 5  % pacientů má vyrážku tak rozsáhlou, že jim působl znač
né potlže a znehodnocuje běžný život. 

® Léčivé účinky potravin 
Nedávné studie uvádějl, že lidé trplcl lupénkou mohou nalézt úlevu, když ve svém jl· 

delníčku upfednostnl krůti maso. 
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v jedné italské studii byla prokázána spojitost mezi vysokým pfljmem mrkve a raj
čat a snlženlm rizika tohoto onemocněnI. 

Také ostatnl druhy syrového ovoce a zeleniny jako bohaté zdroje antioxidantů mo
hou snlžit výskyt tohoto onemocnění. 

III Léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vitaminy C a E  jsou účinné antioxidanty. které mohou zabránit onemocněni a po

škozeni kožnlch buněk. Vitamin E může zmlrnit svěděni i zánět kůže a navlc mlrnl jejl 
suchost. 

Vitamin A je znám jako kožnl vitamin a použlvá se k léčeni kožnlch onemocněnI. Do
poručuji zvýšit pl'fjem beta-karotenu, který se p7eměl\uje na vitamin A podle pot7eby 
organismu. 

Vitamin O je cenný v léčbě lupénky. Tělo si dokáže produkovat svůj vlastni vitamin, 
je-Ii kůže vystavena slunečnlmu záfenl. Každodennl 1 5-30minutové sluněni může vý
razně zlepšit stav nemoci. 

Zvýšená obměna buněk pokožky vede k většl pot7ebě kyseliny listové a horčlku. 
Minerál zinek podporuje zdravl pokožky a urychluje hojenI. 
U pacientů s lupénkou bývajl zjištěny nlzké hodnoty omega-3 mastných kyselin, je

jichž zdrojem je zejména rybl tuk a tučné m07ské ryby, nap7. sardinky, losos, tul\ák. Ty
to mastné kyseliny majl výrazné proti zánětlivé účinky. 

T Rady na závěr - Oprava stravy! je prokázáno, že konzumace červeného masa a tuč
ných jldel a pfemlra alkoholu podporují vznik lupénky. 

Vyhýbejte se stresu! Stres je jednlm z faktorů, který může oslabit obrannou reakci 
organismu a dát podnět k propuknuti nemoci. 

Pozor na poraněni! Poraněni kůže může onemocněni zhoršit. 

Co jist, když... ...trpite na bradavice 

P7ibližně každý desátý člověk měl v životě bradavici. Bradavice se často objevuji jako 
odpověď na snlženou imunitu organismu. Podle názoru léka7ů se na vzniku bradavic se 
podlil nedostatek vitaminů A a C, které podmil\ujl správnou výživu pokožky, chránl pro
ti infekclm všeho druhu a posilujl imunitu organismu. K tomu jsou nezbytné i minerály 
zinek a selen . 

• Z domácl lékárny -jak na bradavice 
lidové léčitel stvl použlvá na bradavice šťávu z natě vlaštovičnlku. 
Účinný je i česnek. Na noc pnkládáme posolený plátek česneku na místa pokrytá bra

davicemi. 
Američané zase doporučuji nakapat olej s vitaminem E na postižená mlsta. Můžete 

zkusit i populárnl olej tea tree, na kousek vaty dejte několik kapek a pnložte na noc. Pod
le potfeby opakujte. 
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Co jist, kdyL ... se oparime nebo popálime 

Je důležité ihned pl'ijlmat zvýšené množstvl vitaminů C a E, které napomáhajl obnově 
tkánI. Nezbytný minerál zinek zase podporuje rychlé hojeni ran. Kombinace těchto lá
tek zvýšl imunitnl odpověď organismu. 

• Z domád lékárny - Jak na popáleniny 
Oparená nebo popálená mlsta ponorlme do velmi chladné vody nebo pl'iložlme stu

dený obklad s ledem. Jakmile se postižené mlsto ochladl. naneseme na ně pěnu s ob
sahem pantenolu nebo gel z aloe vera či potreme olejem tea tree. Rozsáhlejšl popále
niny s porušenlm povrchu kůže vyžaduji vždy lékarskou péči. 

Lidové léčitelstvl doporučovalo po ochlazeni na postižené mlsto několik plátků syro
vých brambor, které častěji vymMujeme. Škrob u brambor vytvorl na postiženém mís
tě ochranný film, který pomůže poraněni zklidnit. 

Lidové léčitelstvl také doporučovalo na postižená mlsta nanést v tenké vrstvě med či 
vaječný bllek, který svými enzymy podporuje obnovu kůže bez jizev. 

Co jist, kdyL ... vás bodne hmyz 

Vitamin C je protitoxickou látkou pl'i bodnuti hmyzem a navlc může zabránit možné aler
gické reakci. 

• Z domácl lékárny - Jak na poštlpánl hmyzem 
PI'i poštlpánl hmyzem doporučuji ihned potírat pokožku kouskem cibule_ Účinné je i ma
sírováni postiženého mlsta směsl soli a octa. 

Postižené mlsto potlráme prekrojeným stroužkem česneku. 
Rozdrcenou petrželovou nať, zelný list nebo jitrocel, které použlváme jako obklady, 

nám prokáží užitečnou službu pl'i poštlpánl. 

Co jist, kdyL ... máte hrubou kůži na loktech či kolenech 

• Z domácl lékárny - Citronová šťáva změkčuje kůli 
Rozkrojlme citron na polovinu a natlráme si lokty či kolena, člmž změkčlme hrubou 

kůži. Poté lokty opláchneme vodou a namažeme krémem nebo olejem. Citronová šťá
va je nenahraditelný prostredek k léčení rozpraskané kůže rukou v zimnlm obdobl. 

Co jist, kdyL ... máte rozpukané paty 

Kromě pečlivého dodržováni pravidel hygieny a pravidelného odborného ošetrení 
na pedikúre, nesmlme zapomenout na správnou skladbu stravy. Musl obsahovat ze
jména vitamin A a vitaminy skupiny B_ Prljem sladkosti a dráždivých pokrmů by 
měl být omezen. 
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Hezké nehty 
Lámavé. trepivé a suché nehty nejsou jen kosmetickým problémem. ale mohou být 

i známkou nevhodné výživy. 

Co jist, kdyL ... se vám lámou nehty 

e léčivé účinky potravin 
Potravinami vhodnými pro posllenl nehtů jsou ovesné vločky, petrfel, zelené fazolky, 

hrách, banány nebo p6rek. Obsahuji dostatek kremlku, který je doporučován pro ty, 
kterl trpl lámavostl nehtů. 

Zvýšená konzumace máku může být účinná pl'i lámáni nehtů. 
Syrová cibule pomůže zpevnit nehty. 
Kvalitu nehtů může výrazně ovlivnit konzumace 10  kusů mandll denně po dobu nej

méně 1 měslce. 
Preslička rolnl je bylinou. kterou prírodnlléčitelé použlvajl po staletl. Obsahuje mno

ho hodnotných látek včetně kremlku, nezbytného pro výživu nehtů . 

m léčivé účinky vitaminů, minerálů a dalšlch látek 
Vitaminy skupiny B, zejména B12 '  biotin a kyselina pantotenová, jsou důležité pro 

zachováni zdravé kůže a nehtů. 
Vitaminy ze skupiny B společně s vitaminy C a E  pomáhajl organismu vytváret ke

ratin a jiné látky nutné k růstu zdravých a silných nehtů. Jestliže se vám nehty lámou, 
jsou suché a trepl se. zaraďte do svého jldelnlčku potraviny bohaté na vápník. 

Omega-3 mastné kyseliny, jejichž zdrojem jsou tučné morské ryby a rybl tuk, vyži
vuji a zesiluji nehty. 

• Z domácl lékárny - Pro zdravé nehty 
Zkuste ponoflt konečky prstů na 1 5  minut do teplého olivového oleje. Olej poskyt

ne nehtům výživu, nehty nebudou tak suché a prestanou se trepit. Do oleje můžete pl'i
dat i trochu citronové šťávy. Stejný účinek má i láze� z nahráté smetany (100 mj), do 
které jsme pridali 1 lžlci medu. 

Co jist, kdyL ... máte bilé skvrny na nehtech 

Tyto bllé skvrny vznikajl v důsledku nedostatku zinku. Objevuji se často v době dospí
váni nebo po padesátce, kdy se zvyšuje naše dennl potreba zinku . 

Co jist, kdyL ... máte podélné rýhy na nehtech 

Podélné rýhy na nehtech vznikajl pravděpodobně nedostatkem vitaminů skupiny B, 
zejména vitaminu B6' 
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Co jist, kdy! ... . .. se vám tvorl záděry 

Nedostatek kyseliny listové nebo vitaminu C může být jed nim z důvodů, proč se tvo-
1'1 záděry. 

T Rady na závěr - Péče o nehty! Nezastlihujte kůžičku u lůžka nehtů, neboť chránl ne
het pled plísněmi a bakteriemi. 

poulivejte rukavice! Pl'i domácích pracích a pl'i práci s chemickými pfípravky po
užívejte gumové rukavice. Máčíte-Ii si ruce dlouho ve vodě. nezapomente je ošetlit vhod
ným krémem. 

Blahodárné a zároveň nebezpečné slunce 
Pravidelné, ale rozumné opalování našemu tělu prospívá, neboť napomáhá procesům 
látkové pleměny. Dnes každý ví, že nadměrné slunění je pro kůži velice škodlivé. Od
borníci odhadují, že 80 % všech poškození a nemocí kůže včetně rakoviny je způso
beno nadměrným sluněním. 

Co jíst, když ... . .. se jdete opalovat 

Naše kůže snáze odolá vyšším dávkám slunečního zálení, zásobujeme-Ii organismus ple
dem karotenoidy, které působí jako antioxidanty a neutralizují volné radikály, vznikají
cí UV zálením. Navíc poskytují pokožce zlatohnědé zbarvení. 

Kyselina paraaminobenzoová (PABA), látka z rodiny vitaminů B, je nazývána »pll
telem naši pokožky«. Proto lidé choulostiví na opalováni by měli užlvat ochranné kré
my s PABA, které jsou nejlepším pl'lrodním filtrem proti spáleninám. Tyto krémy jsou 
i zárukou rovnoměrného opálení. 

T Rada na závěr - Než se vydáte k mol'i, užívejte alespon 1 měslc B komplex tfeba ve 
formě Pangaminu (viz str. 23) a beta-karoten. Snížíte tím riziko spálení a zajistíte si rov
noměrné opálení. 

Co jist, když... ... jste spáleni z nadměrného opalováni 

Prvoladou nutností je i pl'i spálení sluníčkem ochlazování kůže. 
Spálení může způsobit značné poškození pokožky. Nedávno vědci zkoumali účinnost 

antioxidačních vitaminů C a E, na poškození kůže způsobené slunečním zálením které 
zneškodnují volné radikály. Pokud jste se hodně spálili, můžete být současně i dehydra
továni. Tekutiny a minerály ztrácíte také pocením. 

Aby byla obnovena normální hladina drasliku, je tleba do jídelničku zaladit potraviny 
se zvýšeným obsahem tohoto minerálu, tleba banány nebo pomerančový džus. 
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Pl'i spáleninách můžeme vnitmě užívat rybí tuk nebo omega-3 mastné kyseliny, kte
ré zmírnují zánětlivou reakCi a podporují hojení. 

• Z domácí lékárny - Na zklidnění sluníčkem spálené kůže je doporučováno plikládat 
obklady namočené do chladného černého čaje nebo do mléka. Použít lze i tvaroh zle
děný kyselým mlékem nebo vodou či jogurt. 

Dalším receptem na spáleniny je směs ze dvou lžic červeného vína, jedné lžíce me
du a jedné lžíce olivového oleje. �e doble promíchejte a natírejte na postižené místo. 
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Odpovědi na další otázky, 
na které jste dosud 

nenašli odpověd' 

Co jist, kdyl ... ... lijete v silně znečištěném prostředi 
(v blizkosti silnic nebo ve velkých aglomeracich) 

Potraviny s detoxikačnfm účinkem 
Kysané zelf ovliv�uje rozvoj žádoudch stfevnlch bakterii, jejichž působen lm se rych. leji odbourávajl toxické látky a do krve se tak dostává méně škodlivin. 
V bramborách a zelf se nacházl druh pektinu, který má schopnost na sebe vázat (až z 80 %) kovy a vylučovat je z těla ven. Hojná konzumace je vhodná pro ty, kten bydli nebo pracuji v průmyslových aglomeradch. 

• Bude vás zajlmat - Protože mnoho účinných látek se nacházl ve slupce, snažlme se, 
pokud to kvalita dovoll, jist neloupané brambory pečené nebo vafené v páfe. Ve slup
ce jsou napf. i účinné látky, které působl preventivně proti buněčným změnám vyvolá
vajlcím rakovinu. 

Také mrkev je bohatá na pektiny, tedy látky, které na sebe vážou těžké kovy v těle 
a vylučuji je z organismu ven. Osoby žijlcí a pracující ve velkým průmyslových aglome
racích by měli jist mrkev alespo� 4krát týdně. 

Pektiny v červené repě na sebe váži radioaktivnf látky a těžké kovy, vylučuji je z těla 
ven, a tak organismus chrání pFed jejich zhoubným vlivem. 

» Dobrou chuť - Červená repa a la labulnfk 
1 červená repa ,  1 kel fmek bného jogurtu, 2 3 lžrce majonézy, citronová šťáva, sůl Cervenou Fepu nastrouháme na jemném struhadle a promfcháme s uvedenými pFIsadami. 

Kfen pFi pravidelné konzumaci alespo� částečně omezuje vlivy ovzdušl zamoFené
ho exhalacemi tfm, že působí na odplavováni škodlivých látek z organismu. 

Česnek podporuje vylučováni škodlivých látek z těla ven, a tfm "čistf krev.« 
Jablka obsahuji pektiny, což jsou látky, které mohou ve stFevech vázat jedovaté lát

ky. Jemně nastrouhané jablko se slupkou, podávané večer, váže ve stFevech veškeré 
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toxické látky. které se  tam během dne nahromadily. Pro regeneraci a detoxikaci orga
nismu se doporučuje snlst každé ráno a večer jedno jablko. 

Borůvky, zejména sušené plody (viz str. 30), působl pFlznivě na stFevnf sliznici a chrá
ni ji pFed vstFebávánlm toxických látek. 

Melouny se derou do popFedl žebFlčku nejzdravějšlch potravin. Svým výrazným mo
čopudným účinkem vyplavujf škodlivé odpadni látky z těla. 

O koprivě se odpradávna Flkalo, že celkově posiluje organismus a 'čistf krev·, 

Vitaminy, minerály a dalšf látky s detoxikačnfm účinkem 
Vláknina a pektiny společně s vitaminy C a O, komplexem vitaminů B, vápnfkem, 

horčfkem a zinkem chránl náš organismus pfed škodlivými vlivy znečištěného životnf
ho prostFedl. 

Vitamin C spolu se zinkem pomáhá chránit organismus pFed exhaláty a toxickým kad
miem, olovem a rtutI. 

Zvýšenou potfebu vápnfku majl lidé bydlld v průmyslových aglomeradch a v bllz
kosti rušných komunikad. Důvod, proč se nemůžeme obejit bez prldavku vápníku, je 
olovo, které každodenně vdechujeme dlky stále rostoudmu množstvl toxických plynů 
zamofujldch ulice. Absorpce olova vzrůstá, jestliže je naše strava chudá na vápnlk. 

Už vice než sto let je známo, že pektiny pFedcházejl otravám, takže drlve se jablka 
podávala tiskarům, dělnlkům pracujlcfm v dolech na olovo apod. Dnes je škodlivému 
působenf některých kovů vystaven skoro každý z nás, poněvadž žijeme v době všeo
becného motorismu a průmyslu, které znečišťuji ovzdušl a vodu. Ovocem se zvýšeným 
obsahem pektinů jsou zejména jablka a angrešt, citrusové plody, kdoule, tfešně, ryblz, 
ananas, maliny, meru�ky, hroznové vlno a také rajčata. 

Co jist, kdy!... ...pravidelně pijete chlorovanou vodu 

Pravidelné pitf chlorované vody vyladuje zvýšený pFljem vitaminu E. 

Co jist, kdy!... ... máte alergii 

Alergie je hypersenzibilita na určitý druh látky, která se pro postiženého stává .alerge
nem •. Výzkumy je potvrzeno, že náchylnost k alergii je dědičná. 

Imunitnl systém, označovaný jako zázračný lékaF v nás, má svůj speciálnl způsob, jak 
poznávat cizí látky, jako jsou viry, bakterie, pllsně apod. Ale u některých lidi svojí akti
vitu pFehánl, a začne pokládat určité látky obsažené v potravinách za nebezpečné. 

Pokud chceme alergické potfže zmlrnit výživou, použlváme ji jako prevenci - vylou
člme potravinu, která vyvolává alergickou reakci, anebo se pokuslme zklidnit organis
mus pomocí některých potravin. Vysoká hladina vitaminu C zmír�uje působeni mno
hých látek vyvolávajídch alergii. 

Vitaminy skupiny B, zejména B3' B6' kyselina pangamová, bráni produkci histami
nu, jenž je hlavnfm podněcovatelem alergické reakce. 
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Pro alergiky se zdá být důležitý i vitamin E, neboť má antihistaminovou působnost 
a zabra�uje vzniku otoků. 

Sebeobranu proti alergilm můžeme posllit zvýšeným prljmem beta-karotenu, vita
minů B, C a E, selenu a zinku. 

Co jist, když... ... trplte nevolnosti při cestováni 

jestliže trplte nevolnosti pri cestováni (kinetózou), nejezte alespo� 24 hodin pred ces· 
tou tučné nebo sladké pokrmy. Dobre působl mátový, meduňkový a hermánkový čaj. 

Cerstvý nebo konzervovaný zázvor je velmi účinný v prevenci i léčbě nevolnosti spo· 
jených s kinetózou. Působl okamžitě a nemá vedlejší účinky predepisovaných léků ja· 
ko ospalost a únavu . 

• Z domácf lékárny - Zázvorový čaj 
1 -2 lžičky čerstvého zázvoru, med a citron 

Zázvorový koren nastrouháme a ve vodě mlrně povarlme. Pro chuť pl'idáme med 
a citron. 

Co jist, když... ... se vám špatně hojl rány 
Máte·1i hnisajlcf a špatně se hojlcf rány, doporučuje se konzumovat čerstvou nebo va· 
renou červenou repu. 

Pro urychlení léčby zraněnf a pooperačnfch jizev je nezby1né zvýšit pl'fjem vitaminu C. 
Vitamin B5 napomáhá hojení jizev. Podle poslednlch výzkumů dokáže vitamin Bs pŮ' 

sobit proti zánětlivě. 
Bez vitaminu K by se nám obtfžně hojily rány. je zapotrebl zvýšit konzumaci listové 

zeleniny, kopl'ivy, keffru a dalších mléčných zakysaných výrobků. 
Dostatek zinku urychluje léčbu vredů, ran a jizev. Zdrojem zinku jsou semena z dý

nf a slunečnice . 

• Z domácf lékárny - Léčivý vitamin E 
Nechcete·li mít po chirurgickém zákroku nepěknou jizvu, potírejte si ránu olejem 

s vitaminem E. 

Co j 1st, kdy!... ... ztrácite chuť a čich 

Ztráta chuti a čichu svědči o nedostatku zinku ve vaši stravě. 

Co jist, když... ... máte škytavku 

jedná se o kl'ečovité stahováni bránice, které vyvolává škytavým zvukem provázené nadechnuti. 
je to nevinná, ale velmi nepl'íjemná záležitost, která sama od sebe po chvilce prejde. 
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• Z domácf lékárny - Zadržte dech, jak nejdéle vydržfte. . .  Osvědčeným prostredkem, jak se šky1avky co nejdrlve zbaVit, Je rychle rozkousat 
a spolknout kostku cukru pokapanou octem, prlpadně citronovou šťávou. Na chuť sice 
nic moc, ale funguje to. . Napijte se vody, nechte ji v ústech a pl'itlačte prsty na obě UŠl. 
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Bohatství v potravinách 

Vitaminy 

Vitaminy jsou to organické sloučeniny, které jsou pro život nezbytné. Ve většině prfpa
dů si je organismus sám nevyrábl (nebo vyrábl, ale v malém množstvO, a proto je mu
sl zlskat z potravy. 
Vitaminy dělfme na dvě skupiny - rozpustné v tuclch a rozpustné ve vodě, 

Vitaminy A, D, E, K jsou rozpustné v tucfch. To znamená, že k tomu, aby byly 
v trávicfm traktu vstfebány, potfebujl určité množstvf tuků a minerálů. Tyto vitaminy 
se ukládajl v játrech. 

Ostatnl vitaminy jsou rozpustné ve vodě a jejich nadbytek se vylučuje močr. 
Protože se tyto vitaminy v našem organismu neukládajl, muslme je denně dopl�ovat. 

Vitamin A (retinol) 
Vitamin A má několik forem a je obsažen v živočišných zdrojlch. V pflpadě jeho 

neóostatku může tělo pfemMovat beta-karoten (z rostlinných zdrojů) v aktivnl 
vitamin A v množstvf, jaké náš organismus potrebuje. 

Nejbohatšl zdroje yitamjnu A: 
Rybf tuk, játra (nejvlce hovězO, tresčl játra, játrová paštika, máslo, žloutky, tučné 

sýry a ledvinky. 

Nejbohatšl zdrOje proyjtamjnu A (beta-karotenu): 
Mrkev, petrželová nať, špenát, šIpky, paprika (nejvlce zelená), feficha, meru�ky, 

hlávková kapusta, pažitka, na(ová cibule, petržel, rajčata, dýně, hrách, broskve. 

V menšI mll'e: 
Ryby, smetana, tvaroh, mléko, margarfn, mandarinky, švestky, višně, tfešně, zelený 

hrášek, bflé zelf, brokolice a kukulke. 

Vitaminy skupiny B 
Nejúčinnějšl jsou tyto vitaminy ve spojeni s ostatnlmi jako komplex vitaminů B. 

Vitamin B, (thiamin) 
Nejbohatšl zdroje: 

Sušené pivovarské draždl, čerstvé pekafské droždl, pšeničné klfčky, otruby, 
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celozrnná pšeničná mouka, ledvinky, vepfové maso, skopové maso, pažitka, 
špenát, hrášek, zelené fazolky, petrželová na(, Ifskové orfšky, vlašské ofechy, 
drůbeži maso, ovesné vločky. 

V menšf mO'e: 
Játra, rýže Natural, vejce, s6ja, fazole, chfest, mléko, ryby, mirabelky, švestky, 

angrešt, ryblz (nejvfce bflý), jablka, kfen, hlávková a růžičková kapusta, rajčata. 

Vitamin B2 (riboflavin) 
Nejbohatšf zdroje: 

Sušené pivovarské droždl, pekafské droždl, játra, ledvinky, srdce, semena dýni, 
houby, mléko, jogurt, hrách, vejce, kakao, tvaroh, hovězl, telecf, skopové a vepfové 
maso, špenát, petrželová nať, pažitka, růžičková kapusta, kfen, zelené fazolky, 
banány, maliny a jahody. 

V menši mll'e: 
Hovězl maso, vlašské ofechy, ryby, brambory, brokolice, fazole, hrášek, petržel, 

pasti Mk, zeli, ffky, angrešt, jablka, pomeranče. 

Vitamin B3 (niacin) 
Nejbohatšl zdroje: 

Játra, tuMk, maso, zejména maso z krůty a králfka, slunečnicová semlnka, arašídy, 
fazole, petržel a petrželová nať, hrášek. 

V menši mll'e: 
Celozrnná mouka, hrách, datle, ffky, ryby, vejce, růžičková a hlávková kapusta, 

kfen, kedluben, špenát, rajčata. 

Vitamin Bs (kyselina pantotenová) 
Nejbohatšl zdroj: 

Sušené pivovarské droždí, pekafské droždl, játra, ledvinky, kufecf srdce, tmavé 
krůtl maso, telecf maso, otruby, ovesné vločky, sezamová semena. 

V menšI mll'e: 
Slunečnicová semena, s6ja, vejce, hrách, arašldy, melasa, langusty. 

Vitamin B6 (pyridoxin) 
Nejbohatšl zdroje: 

Sušené pivovarské droždl, pekafské droždl, melasa, játra, brambory, slunečnicová 
semena, veprové maso, vejce, zelená paprika, špenát, červená fepa, růžičková 
a hlávková kapusta, mrkev, p6rek, petržel, s6ja. 
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V menší mffe: 
Vlašské ofechy, lískové ofíšky, arašídy, obilné klíčky, kufata, kufeel játra, ryby 

(tuMk), pohanka, otruby, fazole, banány, celer, zelí, květák, mléko, vejce. 

Vitamin B12 (kobalamin) 
Nejbohatší zdroje: 

Jediným zdrojem tohoto vitaminu jsou živočišné produkty - hovězí a teleel játra, 
sušené pivovarské droždí, pekafské droždí, sardinky, makrely, sledi. 

V menší mffe: 
Pstruh, humr, langusta, vepfové maso, vejce, sýr, mléko. 

Biotin (vitamin H) 
Nejbohatší zdroje: 

Sušené pivovarské droždí, pekafské droždí, játra, ledvinky, jehněčí maso, kufecí 
maso, ryby, ovoce, žloutek, čokoláda, květák, houby, hrách. 
V menší mfre: 

Teleel a vepfové maso, mléko. 

Kyselina listová 
Ne�bohatší zdroje: 

penát, Játra, ledVinky, rozinky, avokádo, chfest. zelí, obilné klíčky. 

V menší mffe: 
Meru�ky, mrkev, fazole, brambory, mandle, brokolice, slunečnicová semena, 

červená fepa. 

Kyselina paraaminobenzoová (PABA) 
PABA se většinou fadí do skupiny vitaminů H (vitagenů). 

Nejbohatší zdroje: 
Játra, ledvinky, celozrnná mouka, melasa, vejce, sušené pivovarské kvasnice, otruby. 

Bioflavonoidy 
Tato skupina sloučenin je známá také jako vitamin P podle vlivu na propustnost krevních 

cév. Donedávna byla považována jen za rostlinné barvivo. Pam do ní i citrin a rutin. 

Nejbohatšf zdrOje: 
Citrin - citrusové plody, hlavně grapeíruity, šípky, černý rybíz, petrželová nat, 

fazolové lusky, paprika. 
Rutin - pohanka. 
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Vitamin C 
N '  hatší zdr . : 

ípky, černý rybíz, zelená paprika, petrželová nat, fel'icha, kiwi, růžičková kapusta, 
kfen, jahody, pomeranče. 

V menší mffe: 
Cervené a bílé zeH, petržel, květák, kedlubny, bílý a červený rybíz, citron, 

grapefruity, angrešt, borůvky. 

Vitamin O 
Tomuto vitaminu se někdy I'fká .vitamin dodávaný sluncem •. I pfi minimálním 

vystavení kůže ultrafialovému záfení dokáže tělo tento vitamin získat. 

Nejbohatší zdroje: 
Sleď, tresčí játra, žloutek, losos, tuMk, mléko, sardinky, makrela, máslo, sýry, 

smetana, houby, játra, mléko. 

Vitamin E 
Nejbohatší zdroje: 

Pšeničné kHčky, celozrnná mouka a výrobky z ní, rostlinný olej, s6ja, fazole, 
brokolice, špenát, máta, kukul'ice, vejce, chléb, máslo, sýry, růžičková kapusta, zeH, 
mrkev, celer, červená fepa. 

Minerály 

Minerály jsou pl'irozeně se vyskytujíc[ látky, z nichž některé se nacházejí v lidském or
ganismu. Hlavními minerály jsou vápník, fosfor, horčfk, sodík, drasHk a chlor. Ostatní 
minerály, kterých je potfeba mnohem menší množství. se nazývají stopové minerály ne
bo stopové prvky. 

Vápnil< 
Nejbohatší zdroje: 

Mák, sušené mléko, sýry, jogurt, hrášek, sardinky v oleji, losos, s6jová mouka, zeH, 
špenát, brokolice, petrželová nat, hlávkový salát, žloutky, fazole. 

V menší mffe: 
Celozrnná rýže, slunečnicová semena, lískové orfšky, celer, šípky, citrony. 
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Horčik 
Nejbohatšl zdroje: 

Pšeničné kHčky a otruby, sušené pivovarské kvasnice, mák, kakao, fazole, hrách, 
čočka, sója, pistácie, kešu ofechy, mandle, para ofechy, arašldy, jáhly, sýry, šIpky. 

V menšI mfl'e: 
Celozrnná pšeničná mouka, celozrnná rýže, kroupy, Hskové oflšky, vlašské ofechy, 

ovesné vločky, kukul'ice, špenát, pažitka, petrtel, zelí, ostružiny, maliny, flky, banány, 
datle, švestky. 

Fosfor 
Nejbohatšl zdroje: 

Sušené pivovarské kvasnice, pšeničné kHčky, ementál, sardinky v oleji, orechy, 
drůbež, vnitfnosti (srdce, mozek), tvaroh, sója, jogurty, kozl mléko. 

V menšI mfl'e: 
Luštěniny (zejména sója), makrely, sladkovodnl ryby, telecf a hovězl maso, 

čokoláda, česnek, petrtelová nat i kofen, brambory, zelí, kapusta, černý ryblz, šIpky, 
maliny, pomeranče, med. 

Draslik 
Nejbohatšl zdroje: 

Sója, fazole, čočka, arašldy, obilné klíčky, sušené švestky a meru�ky, datle, kokos, 
lískové offšky, vlašské ofechy, mandle, rozinky, jogurt, houby, brambory, špenát, 
paprika, telecf maso, vejce, jablka, hroznové vlno. 

V menšI mfl'e: 
Avokádo, kadefávek, kysané zelI, houby, para ofechy, Hskové oflšky, tuMk, černý 

ryblz, citrony, grapefruity, med. 

Sodik 
Nejbohatšl zdroje sodlku (kuchy�ské sol;): 

Slanečci, losos v oleji, matjesy, anglická slanina, párky, uherák, vul'ty, salámy, 
zavináče, rokfór, uzené maso, tavené sýry, solené orršky, chipsy. 

Chlor 
Nejbohatšl zdroje: 

Masové vývary, banány, tfešně, telecf maso, špenát, celer, petrtelová nat. petrtel. 

Zinek 
Nejbohatšl zdroje: 

Pšeničné otruby, obilné klIčky, dý�ová semena, sezamová semena, houby, hovězí 
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játra, většina ryb, hovězl maso, kráHk, kure, hrách, fazole, čočka, čaj, kakao, melasa, 
sušené pivovarské kvasnice. 

V menšI mfl'e: 
Slunečnicová semena, rybl konzervy, vejce, rýže, pekafské droždl, houby, většina 

mofských ryb, pastiMk, cibule, česnek, petrtel, červená fepa, maliny, černý ryblz, 
meru�ky. 

Železo 
Nejbohatšl zdroje: 

Játra (nejv(ce vepfová), jeHtka, ledvinky, játrové paštiky, melasa, sušené meru�ky, 
dý�ová semena, slunečnicová semena, mandle, sušené pivovarské kvasnice, čočka, 
jáhly, pšeničné otruby a kHčky, houby, špenát, pažitka, pórek, petrtelová nat. 

V menšI mfl'e: 
Spenát, tvaroh, pohanka, krůta, fazole, kokos, Hskové ol'lšky, flky, šIpky, švestky, 

ryblz (nejvtce černý), maliny, pomeranče, rozinky. 

Selen 
Nejbohatšl zdrOje: 

Sůl, mofské ryby, humr, langusty, ledvinky, játra (hlavně vepfovál. celozrnná 
pšeničná mouka a otruby, sója, fazole, žloutky, vaječné těstoviny. 

V menšI mfl'e: 
Rýže, vepfové maso, hovězí maso, pšeničné otruby a kHčky, kukul'ice, brokolice, 

rajčata, houby, sušené pivovarské kvasnice, pekafské droždí. 

Chrom 
Nejbohatšl zdroje: 

sušené pivovarské droždl, pekafské droždl, telecf játra, sýry, celozrnná mouka 
a otruby, pšeničné kHčky, brambory, kukufice, černý čaj, med. 

V menšI mfl'e: 
Máslo, Hskové oflšky, hovězl maso, hlávkový salát. 

Jod 
Nejbohatšl zdroje: 

Sůl obohacená jodem, krabi, krevety, mofské ryby a plody mofe, višně, tfešně, 
čokoláda, cibule. 

V menšI mfl'e: 
sýry, tvaroh, vejce, pórek, žampiony, špenát, brokolice. 
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Měď 
Nejbohatší zdroje: 

Hovězí játra a maso. celozrnná mouka. pohanka. celozrnná rýže. hrách. ovesné 
vločky. mandle. arašídy. slunečnicová semena. datle. sušené pivovarské kvasnice. 

V menší mfl'e: 
Rýže. ovesné vločky. merunky. ostružiny. olivy. hrušky. pomeranče. švestky. 

Mangan Neťohatšl zdroje: erný čaj. jedlé kaštany. kakao. celozrnná rýže. obilné klíčky. ovesné vločky. 
mandle. brambory. oFechy. sýry. avokádo. 

V menši mfl'e: 
Loupaná rýže. olivy. špenát. kokos. Fel'icha. 

Kremik 
Nejbohatšl zdroje: 

PFeslička rol ni. kopl'iva. pšeničné otruby. ovesné vločky. celozrnná pšeničná 
mouka. petržel. zelené fazolky. banány. p6rek. hrách. černý rybíz. 

Kobalt 
Nejbohatšl zdroje: 

Játra (hovězl a telecO. celozrnná pšeničná mouka a krupice. kakao. arašídy. vlašské 
oFechy. ovesné vločky. čokoláda. kukul'ice. 

Auor 
Neťohatšl zdroje: 

erný čaj. ryby. vlašské oFechy. sója. 

Molybden 
Nejbohatšl zdroje: 

Pšeničné kličky. SÓjová mouka. rýže. ovesné vločky. luštěniny. kukul'ice. zelené 
fazolky. 
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Další látky 

Bilkoviny 
Bílkoviny jsou základnl součásti lidského těla. Organismus je potFebuje po celý 

život k růstu a vývoji . pFestavbě a obnovováni opotFebovaných buněk. tvoFI základ 
krvinek. protilátek. podílej I se na tvorbě hormonů apod. Bílkoviny děllme na živočiš
né a rostlinné. 

Livočišné jsou úplné - plnohodnotné. to znamená. že obsahují všechny nezbytné 
aminokyseliny. Jejich zdrojem je maso. vejce. mléko. sýry. tvaroh. Problém ale spočfvá 
v tom. že tyto potraviny jsou současně zdrojem nežádoudch tuků. 

Rostlinné bílkoviny neobsahuji všechny nezbytné aminokyseliny. jen s6ja se svým slo
ženlm bllžl skladbě bílkovin živočišných. a proto ji občas můžeme použit jako náhradu 
masa. 

Sacharidy 
Sacharidy. uhlovodany. glycidy. uhlohydráty a cukry jsou slova se stejným významem. 

Jsou důležitou živinou - dodávajl energii pro všechny druhy aktivit. pro udrže nf normálnl 
tělesné teploty a jsou významnou stavebnf složkou buněk. 

Naprosto pFevažujld podll sacharidů náleží potravinám obsahujlcím škrob (= slo
žité sacharidy). kterého je nejvfce v obilovinách. luštěninách. ovoci. zelenině a bram
borách. 

Vláknina 
Vláknina (chemicky polysacharid) je součásti některých potravin. Ačkoli vláknina ne

pl'inášl tělu žádné kalorie nebo živiny, vykonává pFesto několik důležitých funkcí. Exis
tuji dva druhy vlákniny - rozpustná a nerozpustná. Rozpustná vláknina je napF. pektin. 
který byl zjištěn v jablkách. angreštu, mrkvi. červené Fepě a brokolici. Nerozpustná vlák
nina se nacházf v celeru, pšeničných otrubách. luštěninách apod. Oba druhy vlákniny 
mají pozitivní vliv na stFevnl činnost a jejich pravidelný pFljem ovlivnuje celou Fadu one
mocněni (hemoroidy. kFečové žily atd.). 

Tuky 
Tuky umožnují vstFebávánl vitaminů A. D. E. K. Dále jsou nezbytné pro funkci buněčných 

membrán. a tím se podllejl na správné funkci kůže a mozku a činl naše tělo schopným 
pracovat. neboť jsou nejbohatšlm zdrojem energie. Tuky děllme podle původu na rost
linné a živočišné. které se lišl obsahem různých mastných kyselin. Livočišné tuky ob
sahují pro zdraví nevýhodné nasycené mastné kyseliny. které vedou ke vzniku obezity 
a zvyšuji hladinu škodlivého cholesterolu. Výjimku tvoFI ryby (viz dále). které majl na or
ganismus pFíznivý vliv a hladinu cholesterolu naopak snižuji. Stejnou vlastnost mají rost-
1inné tuky - oleje. Nejhodnotnější jsou tzv. panenské oleje. které jsou vyrobeny lisová
ním za studena (olivový. slunečnicový. sezamový . . . ). 
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Omega-3 mastné kyseliny 
Omega-3 mastným kyselinám, někdy též označovaným n-3 mastné kyseliny, se v ne

dávné době dostalo velké publicity pro jejich blahodárné účinky na organismus. 
Jsou obsaženy zejména v ryblm tuku nebo v tučných morských rybách (napr. sar

dinky, tuMk, losos, sleď, halibut nebo makrela). Lidský organismus jich potrebuje ma
lou dávku (asi 1 -2 g denně), pl'itom 1 00 g makrely obsahuje 2 g. Ale kolik z nás kon
zumuje morské ryby dvakrát týdně, jak nám doporučujl lékaJ'i7 

Mastné kyseliny se naštěstf vyskytuji i v některých rostlinných tucích, napr. sójovém, 
repkovém či pupalkovém, dále ve lněných semínkách a v jádrech orechů. 

Antioxidanty 
Ačkoli k životu nezbytně potrebujeme kysllk, určité nestabilnf formy kysllkových 

molekul, nazývané .volné radikály., mohou zdravé bu�ky destruovat. predpokládá se, 
že poškozeni buněk způsobené volnými radikály je zodpovědné za vznik mnoha one
mocněni včetně rakoviny. Antioxidanty jsou látky, které mohou zabra�ovat vzniku škod
livých volných radikálů, a pokud již volné radikály existuji, bráni jim v dalšlm půso
benI. Hlavnlmi antioxidanty jsou vitaminy C a E, karotenoidy, napr. beta-karoten, 
a minerály selen a zinek. 
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