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Jídlo na prvním místě: Reader’s Digest

Mikronutrienty – sloučeniny potřebné pouze v relativně malém množství – jsou 
jich stovky, například vitamíny, minerály nebo fytonutrienty (např.betakaroten)

Makronutrienty – dodávají energii a v některých případech slouží jako strukturální 
součásti – sacharidy, bílkoviny, tuky

MAKROPOHLED

SACHARIDY zahrnují několik typů cukrů, škrobů a vlákninu. Všechny sacharidy, ať 
pocházejí z mrkve, hnědé rýže nebo tatranky, se v těle rozkládají na jednoduché 
cukry. Složité sacharidy jsou jednoduše skupinou navzájem propojených cukrů a 
tyto cukrové řetězce se při trávení dělí na jednotlivé "články". Jednoduché 
sacharidy, zejména glukóza, představují univerzální zdroj energie, snadno 
využitelný většinou buněk v těle. Glukóza je palivem pro intenzivní aktivitu a také 
pro mozkové buňky.
I když žádné sacharidy nekonzumujeme, dokáže si je tělo vyrobit z určitých 
aminokyselin (a v malé míře také z tuků), aby jich mozku dodalo odpovídající 
množství. Proto existují názory, že sacharidy nejsou v jídelníčku nutné.

BÍLKOVINY jaou tvořeny dlouhými řetězci aminokyselin, které představují stavební 
kameny nejrůznějšch biologických struktur. Aminokyseliny v bílkovinách jsou 
nezbytné pro tvorbu, podporu a obnovování svalů, pojivových tkání, jako jsou 
šlachy a vazy, kůže, vlasy a dokonce i kosti a zuby. Navíc mezi bílkoviny patří 
většina enzyů a mnohé hormony v těle.

TUKY se vyskytují buď ve volné podobě (volné mastné kyseliny), nebo jako 
komplexní sloučeniny. Mastné kyseliny se dělí do tří typů: nasycené, 
mononenasycené a polynenasycené. Tuky umožňují vstřebávání vitamínů 
rozpustných v tucch a dalších základních živin z jídla, pomáhají při přenosu živin 
přes buněčné membrány a jsou nezbytné pro zajištění správného fungování 
imunitního systému. Tuky ve výživě zároveň tvoří stavební kameny mozkové tkáně, 
nervových vláken, rozmnožovacích a stresových hormonů, cytokinů a buněčných 
membrán. V neposlední řadě je tuk také vynikajícím pomalu spalovaným zdrojem 
energie, který je ideální pro podporu aktivit s nižší intenzitou.

Sacharidy a bílkoviny obsahují po čtyřech kaloriích na gram, tuk celých devět kalorií 
na gram.

Kalorie sice mají určitý význam, na zdraví ale mají vliv mnohem složitější faktory. 
Jednoduše zredukovat objem kalorií (nebo tuků) tak není řešením. Jídla, která si 



vybíráme, mají obrovský psychologický vliv, silnější než nejsilnější vůle. Ovlivňují 
naše hormony a nenápadně tak řídí náš metabolismus. Mají vliv na naše zažívání, 
které pro tělo představuje první obrannou linii. A mají dopad na náš imunitní 
systém.

Závislost mozku na jídle

Jídlo dobré pro tělo by nemělo poškozovat ani mysl. Psychologické účinky jídla, 
které si vybíráme, jsou možná tm nejdůležitějším faktorem, na který je při změně 
jídelních návyků směrem ke zdravějšímu stravování třeba vzít ohled. A naše chutě, 
návyky a vzorce chování jsou pro dlouhodobý úspěch zásadní.

Pradávné signály v moderním světě

• Jídlo, které si vybíráme, by mělo podporovat zdravou psychologickou reakci.
• Sladké, tučné a slané chutě vysílají do mozku signály rozkoše a odměny. V 

přírodě bylo smyslem těchto signálů vést nás k cenné výživě a přežití.
• Dnes se tyto chuťové vjemy nepřirozeně koncentrují v jídle, které je zároveň 

zbaveno cenné výživové hodnoty.
• Vzniká tak jídlo "bez brzd", které přináší abnormální stimuly, je přesyceno 

sacharidy a chudé na výživné látky. Toto jídlo vyvolává signály rozkoše a odměny, 
které nás vedou k přejídání, ale žádné ze signálů nasycení zdělujících, že 
můžeme přestat.

• Tato jídla mění dráhy rozkoše, odměny a emocí v mozku a podporují tak chutě, 
kterým lze těžko vzdorovat, a automatickou konzumaci.

• Stres a nedostatek spánku tyto vzorce dál posilují.
• Klíčem ke změně těchto návyků je opětovné spojení lahodného, uspokojivého 

jídla s výživností a nasycením – jak to zamýšlela příroda.

HORMONY

Hormony jsou chemické přenašeče, které jsou obvykle dopravovány krví Jsou 
uvolňovány buˇňkami v jedné části těla a vážou se na receptory v jiné části. 
Hormony plní řadu úloh, ale jejich základní funkcí je udržovat rovnováhu 
(homeostázi). Hormony zároveň reagují na jakýkoli vnější faktor, který rovnováhu 
vychýlí. Když něco jíme a trávíme, různé biochemické součástí v jídle spouštějí v 
těle množství hormonálních reakcí. Ty kontrolují využití, ukládání a dostupnost 
výživných látek. Různé živiny vyvolávají různé hormonáln reakce, ale účelem každé 
z nich je napravit vychýlení z rovnováhy způsobené přílivem částic tráveného 
pokrmu.

INZULÍN



Inzulín má ze všech hormonů nejblíže k jakémusi "hlavnímu hormonu". Ovlivňuje 
prakticky všechny buňky v těle a přímo nebo nepřmo řídí ukládání energie, růst a 
opravu buněk, reprodukční funkce a zejména hladinu cukru v krvi. Inzulín 
"odemyká" jednosměrné dveře do buněk, které tak mohou ukládat nebo využívat 
živiny. V podstatě zajišťuje ukládání všech makronutrientů – bílkovin, tuků a 
sacharidů.
Nárust krevního cukru je zaznamenán beta buňkami slinivky, které reagují 
uvolněním inzulínu do krve. Inzulín dává buňkám v těle signál, aby odebíraly 
glukózu z krve a ukládaly ji. Hladina krevního cukru se tak vrátí do zdravého 
rozmezí. Zvýšená hladina inzulínu zároveň sehrává úlohu při nasycení – snižuje 
hlad.  Jakmile buňky odeberou glukózu z krve, lze ji využt jako zdroj energie nebo 
uložit pro budoucí využití. Primárním úložištěm glukózy jsou játra a svaly, kde se 
ukládá ve formě komplexního sacharidu s názvem glykogen. Když se uloží v 
játrech, lze glykogen v případě potřeby energie snadno převést zpět na glukózu a 
opět uvolnit do krve. Glykogen uložený ve svalech ale zpět do krve uvolnit nelze – 
zůstává tam a poskytuje svalům palivo.

V krvi vždy cirkuluje malé množství inzulínu, jehož úkolem je směrovat malé dávky 
cukru životně důležitým tkáním, napřklad do mozku. Uvolňování inzulínu neřídí 
přepínač, který by ho zapnul nebo vypnul; je to tenký pramínek, proud nebo 
záplava. U zdravého metabolismu odpovídá množství vyloučeného inzulínu 
množství glukózy v krvi a rychlosti, jakou byla přijata.

Trvalý nadbytečný přísun sacharidů vede k tomu, že metabolismus preferuje v 
případě potřeby energie spalování toho, čeho je nejvc, tedy cukru. Pokud je cukru 
nadbytek, dostane v mnoha metabolických procesech jako zdroj energie přednost 
před tukem, a uložený tuk se tak nespaluje. Když se tuk nespaluje, akumuluje se a 
hladina tuku v těle stoupá.

LEPTIN

Hormon "energetické rovnováhy", který je uvolňován primárně tukovými buňkami, a 
to v množství poměrně odpovídajícím množství uloženého tuku. Leptin sděluje 
mozku, kolik tuku je v těle uloženo, a reguluje příjem i výdej energie tak, aby 
hladina tuku v těle zůstala v rovnováze.
Leptinu se někdy řká "hormon nasycení", protože vyšší hladina leptinu napomáhá 
pocitu plnosti a spokojenosti. Hladina leptinu se mění v běžném denním cyklu, který 
je svázán především s tm, kdy jíme. Protože během spánku nejíme, když se ráno 
probudme, koncentrace leptinu je poměrně malá. To spustí uvolňování hormonů 
stimulujících chuť, což je jeden z důvodů, proč se ráno probouzíme hladoví. Když 
pro daný den s jídlem končíme (obvykle po večeři), hladina leptinu je vyšš a 
pomáhá udržet pocit plnosti a spokojenosti, než půjdeme spát. 

GLUKAGON



Katabolický ("energii uvolňující") hormon vylučovaný A-buňkami ve slinivce jako 
reakce na potřebu energie, který vzniká buď jako důsledek aktivity, nebo po 
několika hodinách bez jídla ("půst"). Glukagon odemyká jednosměrné dveře z 
úložných buněk (jako jsou buňky v játrech nebo tukové buňky) a zpřístupňuje nám 
tak dříve uloženou energii. Uvolňování glukagonu je stimulováno chronickým 
stresem, příjmem bílkovin a nízkou hladinou cukru v krvi. Tlumí ho naopak zvýšená 
hladina inzulínu a volných mastných kyselin v krvi. 

Za normálního stavu v krvi v kterémkoli okamžiku cirkuluje okolo pěti gramů (čajová 
lžička) cukru.

KORTIZOL

"Stresový hormon" vylučovaný žlázami nadledvinek pomáhá tělu zotavit se z akutní 
zátěžové reakce na stres ("bojuj nebo uteč"). Vylučuje se jako odpověď na nízkou 
hladinu cukru v krvi, tělesný nebo psychosociální stres, intenzivní a dlouhotrvající 
cvičení a nedostatek spánku. Kortizol má klíčovou úlohu v metabolismu soli, pro 
krevní tlak a fungování imunitního systému (má imunosupresivní a protizánětlivé 
účinky) a při regulaci energie. Zvyšuje hladinu krevního cukru tím, že stimuluje 
štěpení glykogenu.

Kortizol sleduje čtyřiadvacetihodinový rytmus, který odpovídá střdání světla a tmy. 
Jeho hladina je nejvyšší těsně před probuzením, časně ráno tedy funguje jako 
hormon, který nám pomůže vstát. Mobilizuje energii k aktivitě a pomáhá nastartovat 
nervovou soustavu. Během dne pak hladina kortizolu prudce klesá. Pozdě večer a 
v noci se drží nízko a pomáhá nám tak uvolnit se, než jdeme spát, a podporuje 
kvalitní spánek až do rána.

Chronický nedostatek spánku, dlouhodobě přehnané cvičení nebo trvalý 
duševní stres mohou vést k nezdravým hodnotám kortizolu v těle. Totéž platí o 
déletrvajících obdobích bez jídla (delší půsty) nebo s nedostatkem jídla (nadměrné 
omezení kalorického příjmu). Půst – tedy období bez jídla trvající osm, dvanáct 
nebo šestnáct hodin – je pro tělo stresující a může zvýšit hladinu kortizolu, což 
stres v už tak přespříliš zatěžovaném organismu ještě posiluje. Nadmíru omezený 
příjem kalorií je také silně stresující a zvyšuje tak množství kortizolu v krvi. 
Chronicky zvýšená hladina kortizolu odesílá různými hormonálními cestami 
celou řadu sdělení s jediným cílem – ochránit tělesný tuk. Při dlouhodobě 
vysoké hladině kortizolu dokonce dochází k rozrušování svalové hmoty, takže 
v těle roste podíl tuku a klesá podíl svalů.
Zvýšený kortizol se navíc podílí na nárustu hmotnosti, protože podněcuje přejídání 
ve stresových situacích.



CUKR

... Cukr navíc narušuje zdravé prostředí ve střevech, konkrétně vychyluje křehkou 
rovnováhu mezi "přátelskými" a "zlými" bakteriemi. Nepřátelské střevní bakterie 
přímo zbožňují rafinované cukry. To znamená, že příjem přidaných cukrů jen 
podpoří bujení populace špatných bakterií – a naopak může zabíjet ty přátelské. 
Tato porucha (nazývaná dysbióza) může vést k plynatosti, nadýmání, břišním 
křečím, průjmu, zácpě a příznakům zánětu, jako je únava, bolesti v těle, bolesti 
hlavy a potíže s klouby. Umělá sladidla mohou navíc zabíjet prospěšnou střevní 
mikroflóru, i když je konzumujete v "normálním" množství. 

ROSTLINNÉ OLEJE – nezdravé

OBILOVINY

RAFINOVANÉ OBILOVINY

Zrno – vnější vrstvu zrna, jakési brnění, tvoří otruby. Jejich úkolem je chránit 
semeno před ohroženími zvenčí, jako jsou bakterie nebo hmyz. Ta část semene, ze 
které přímo vyrůstá nová rostlina, se nazývá klíček – právě tady jsou uloženy 
informace pro reprodukci. Pak zbývá už jen endosperm – vesměs škrob a nějaké 
bílkoviny – který slouží jako palivo pro růst semene. 
Rafinované obiloviny se této přirozené struktuře podobají jen málo. Během 
rafinování jsou odebrány otruby i klíček a s nimi i vláknina, vitamíny a minerály. 
(Část vitamínů a minerálů může být do výsledného produktu opět přidána – ten pak 
získá nálepku "obohacený" -, ale přidané živiny nenahradí ty, které byly odebrány 
při rafinování.) Při mletí zrn tímto způsobem nám zůstane jen endosperm. 
Rafinované obiloviny jsou zbaveny většiny původních živin, ale pořád v nich zbývají 
prakticky všechny kalorie.

CELOZRNNÉ OBILOVINY

• tzn alespoň (jen) 8g celozrnných surovin v jedné porci!
• To, že mají o něco nižší glykemický index neznamená synonymum pro "zdravější"

GLYKEMICKÝ INDEX

= číselná škála, která slouží k vyjádření toho, jak rychle 50g sacharidů z 
konkrétního jídla zvedne hladinu glukózy v krvi. Sacharidy, které se při trávení 
rychle štěpí a prudce uvolňují glukózu do krve, mají vyšší GI a naopak.
Glykemický index však nevypovídá o ničem dalším ohledně toho, jak zdravé jsou 
pro nás zmíněné potraviny. Nevyjadřuje, zda jídlo obsahuje nějaké problematické 
bílkoviny, ani jaké typy cukrů a tuků jsou v něm přítomny, ani jak jsou živiny z něj 
pro tělo dostupné.
=> glykemický index je pro volbu jídla viceméně nepodstatný



Obiloviny nejsou nijak bohaté na živiny, porovnáme-li je se zeleninou a ovocem.

V obilovinách není jediná látka prospěšná zdraví, kterou bychom nemohli získat ze 
zeleniny a ovoce. (Ani jediný vitamín, minerál, vláknina.)

MLÉČNÉ VÝROBKY

Kravské mléko je dokonalá potravina... pokud jste tele.

Mléko je vysoce energetický systém distribuce hormonů.

Mléko představuje směs bioaktivních látek, které jednak podporují prudký růst 
mláďat savců v počátečním stádiu (která ve velmi krátkém čase zdvojnásobí nebo 
ztrojnásobí svoji váhu), ale také zajišťují úplný vývoj imunitního systému mláděte. 
Lidé se rodí s vybudovaným základním rámcem imunitního systému, chybí v něm 
ale některé prvky, které je potřeba dodat konzumací mateřského mléka. V tomto 
kontextu je mléko dokonalou potravinou a dokonalým přenašečem.

Pro dospělého jedince už růstová ani imunologická sdělení z mateřského mléka 
nejsou potřebná ani vhodná.  A pokud jsou biologická sdělení určená pro tele 
přijímána dospělým lidským tělem, jsou vhodná ještě méně – a potenciálně přímo 
škodlivá.

MLÉČNÉ BÍLKOVINY – KASEIN A SYROVÁTKA

KASOMORFINY – exorfiny kaseinu – morfinu podobné látky odvozené od kaseinu 
– jsou schopny projít střevní bariérou mladých savců a vázat se na receptory 
opioidu v enterické i centrální nervové soustavě. Bylo prokázáno, že kasomorfiny 
zpomalují pohyb potravy střevem (jejich účinky se totiž podobají morfinu). Slouží 
také k posílení vazby matky a mláděte a k lepšímu chování při kojení, což zvyšuje 
šance novorozeného savce na přežití. Avšak účinky těchto silně bioaktivních 
"hormonů z jídla" jiného biologického druhu na dospělé lidi jsou dosud z větší části 
neznámé.

SÝR – nejčastěji se vyrábí z koncentrovaného kaseinu, do kterého se přidávají 
enzymy, jež částečně stráví jeho molekuly a uvolní tak některé ze zmíněných 
sloučenin podobných morfinu.



VÁPNÍK

"Spojené státy mají jeden z největších podílů osteoporózy na světě, byť zároveň 
vykazují jedny z největších čísel ohledně příjmu vápníku."
Příčinou osteoporózy není nedostatek vápníku a doplňky s obsahem vápníku při 
prevenci osteoporózy a zlomenin nefungují!

VÁPNÍK V ZELENINĚ

Vápník ze zeleniny je v některých případech lépe biologicky využitelný než vápník z 
mléka. Jedna studie porovnávala vstřebávání vápníku z kapusty a z mléka a 
kapusta jednoznačně vyhrála! Nedávné studie ukazují, že konkrétně vápník z 
rostlinných zdrojů zvyšuje hustotu minerálů v kostech a snižuje riziko osteoporózy. 
Pravděpodobně to není dáno jen obsahem vápníku v zelenině – doplnění dalšími 
vitamíny (jako je vitamín K), minerály a fytonutrienty funguje synergicky a přináší 
kostem další přínos.

ŽIVOČIŠNÉ BÍLKOVINY

Bílkoviny se skládají z aminokyselin. Těch existuje celkem dvacet jedna, z toho 
devět je "esenciálních" (lidské tělo si je nedokáže vyrobit a musí je získávat ze 
stravy). Komplexní bílkovina je takový zdroj bílkovin, který obsahuje všechny 
esenciální aminokyseliny ve vhodném poměru a množství. Všechny živočišné 
zdroje bílkovin jsou komplexní, o většině rostlinných to neplatí.

Bílkoviny jsou nejsytější ze všech makronutrientů. Při trávení odesílají komplexní 
bílkoviny do mozku signál, který nám sděluje, že můžeme přestat jíst, protože jsme 
sytí a máme dostatek živin. Pokrmy zahrnující přiměřenou porci komplexních 
bílkovin nám pomohou předejít přejídání, účinně zažehnat návaly hladu a udržet si 
zdravou tělesnou váhu.

Na čem nejvíc záleží: na způsobu chovu a na tom, čím bylo zvře krmeno.

ZELENINA

TOP 20: batáty, cukety, chřest, listové saláty, paprika, růžičková kapusta, tuřín, 
vodnice, brokolice, čínské zelí, kapusta, mangold, polníček, řepa, zelené výhonky, 
cibule, šalotka, pórek, česnek, dýně, květák, mrkev, rajčata, špenát, zelí

OVOCE

TOP 10: borůvky, jahody, maliny, meruňky, švestky, grapefruit, kiwi, meloun, 
ostružiny, třešně



FRUKTÓZA

Fruktóza je nejsladší ze všech přirozeně se vyskytujících sacharidů. 
Způsob zpracování fruktózy v těle se liší od zpracování jiných jednoduchých cukrů. 
Glukózu umějí prakticky všechny buňky v těle využít jako zdroj energie, ale 
fruktóza, která se vstřebává přes stěnu tenkého střeva, směřuje vesměs přímo do 
jater. Tam se metabolizuje a uloží jako energie (glykogen v játrech) nebo převede 
na triglyceridy (tuk) a uvolní do krve.
Ale pozor na nadměrnou konzumaci – například ve slazených nápojích, může být 
škodlivá. Příklad – jeden půllitr slazené limonády obsahuje asi 36g fruktózy. To 
odpovdá pěti banánům, devíti šálkům jahod nebo devadesáti třešním. Ale – 
metabolické problémy si nepřivodíme konzumací čerstvého ovoce jako součásti 
zdravého jídelníčku. Ovoce není jenom fruktóza. Cukry přirozeně se vyskytující v 
ovoci jsou součástí balíčku nabitého živinami – na rozdíl od fruktózy v limonádě 
nebo sladkém pečivu. 

BEZ ODŠŤAVŇOVAČE

Vyhněme se džusu, i když si ho připravujeme sami. Za prvé, tekuté kalorie nás 
nezasytí tak jako opravdové jídlo, a jak víme, menší nasycení znamená, že toho 
sníme víc. Za druhé, při odšťavňování se zbavujeme veškeré vlákniny, která by 
jinak zpomalila vstřebávání cukru z ovoce. Dostat do krve víc cukru není dobrá 
volba. A konečně, během zpracování, pasterace a skladování dochází ke ztrátě 
mnoha přirozeně se vyskytujících živin. Výrobci to kompenzují přidáváním živin do 
hotového džusu, ale potraviny obohacené o vitamíny nemají stejný přínos jako 
prvotní, nezpracovaná jídla. Je lepší dát si prostě ovoce.

TUKY

ENERGETICKÉ SROVNÁNÍ – Naše kapacita  k ukládání sacharidů v játrech a ve 
svalech je poměrně omezená. Průměrný člověk dokáže uložit jen tolik glykogenu, 
kolik stačí na devadesát minut intenzivní aktivity. V tělesném tuku má ovšem tentýž 
průměrný člověk uložen dostatek energie k uběhnutí dvaceti maratonů. Což 
dokládá, že tuk je v těle mnohem koncentrovanějším a bohatším zdrojem energie 
než sacharidy.

ZDRAVÉ TUKY

Nasycené tuky jsou nejzdravější volbou pro teplou kuchyni, zejména při vysokých 
teplotách.

ŽIVOČIŠNÉ NYSYCENÉ TUKY: přepuštěné máslo, ghí, kachní sádlo, vepřové 
sádlo, hovězí lůj



MÁSLO: Mléčný výrobek. Naše námitky vůči mléčným výrobkům se týkají 
sacharidů a bílkovin, nikoli tuků. Máslo by ale mělo být přepuštěné. Není to 
totiž jen tuk. Máslo je tvořeno z 80% tukem a zbytek je voda a mléčná sušina 
(bílkoviny). Jde o jednoduchý proces, kdy máslo při nízké teplotě roztavíme, takže 
se tuk a mléčná sušina oddělí. Potom sušinu přecezením přes pláténko odebereme 
a zbyde nám jen nádherný, bohatý, jasně žlutý máslový tuk.

KOKOS: Kokos obsahuje velký podíl (kolem 66%) velmi zdravého typu nasycených 
tuků, který se označuje jako triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT). Ty 
mají některé naprosto jedinečné vlastnosti a josu pro tělo velmi prospěšné. 
Především má tento typ triglyceridů kratší řetězce, proto se vstřebává a 
metabolizuje rychleji než typy s delšími řetězci. Z toho vyplývá, že naše svaly a 
orgány tyto triglyceridy MCT v kokosových výrobcích s větší pravděpodobností 
spálí jako palivo. Neuloží se tak do tukových zásob.

OŘECHY A SEMENA (a ořechová másla)

Nejlepší: kešu, lískové oříšky, makadamové ořechy
Přiměřeně: mandle, para ořechy, pekanové ořechy
Omezit: dýňová, lněná, sezamová a slunečnicová semínka, piniové oříšky, vlašské 
ořechy

K JÍDLU

JEZTE TŘI JÍDLA DENNĚ

Zásada tří jídel není nijak zázračná, jde zkrátka o nastavení, které dobře funguje 
z hormonálního i společenského pohledu. Za prvé, čtyř až pětihodinová 
přestávka mezi jídly poskytuje glukagonu dostatek času, aby dělal, co má, a 
mobilizoval nějakou energii, a zároveň pomáhá udržet hladinu leptinu v 
normálu. Lidé si navíc většinou uspořádávají pracovní a společenský život s 
ohledem na tři jídla za den. Samozřejmě, pokud máme mimořádně dlouhou 
pracovní dobu nebo mimořádně aktivní metabolismus, možná se ukáže, že 
potřebujeme čtyři jídla za den. To je v pořádku, jen je potřeba mezi nimi ponechat 
dostatečný čas, aby reakce hormonů byla optimální.

SNÍDANĚ

Pokud jde o první jídlo, moc ho neodkládejte, i když nemáte hlad. Jestli nemáte po 
ránu hlad, je to signál, že vám hormony nefungují tak, jak by měly. A jednou z 
nejlepších cest, jak je znovu nastartovat, je najíst se ráno, když je to 
biologicky vhodné. V ideálním případě snězte první jídlo do hodiny po 
probuzení. Nezáleží při tom, zda vstáváte v šest ráno nebo ve tři odpoledne po 
noční směně – probuďte se, najezte se. To je důležité. Leptin má denní rytmus 



svázaný s vaším stravovacím režimem. To znamená, že když začnete během dne 
jíst pozdě, může se celý tento rytmus vychýlit. V noci, kdy má být hladina leptinu 
vysoká, tomu tak nebude. A kortizol, který je s dysfunkcí leptinu ve vztahu korelace, 
vám bude způsobovat další chutě. Obvykle to nebudou chutě na něco zdravého. 
Dejte si tedy první jídlo co nejdříve po tom, co se vzbudíte.

K snídani není přiliš dobré jíst převážně ovoce.

KÁVA

Náš zdravý jídelníček může obsahovat jeden či dva šálky kávy po ránu, za několika 
podmínek. Za prvé, velký hrnek není šálek. Za druhé, pokud šálek kávy potřebujete 
jako první věc po ránu, znamená to, že vaše hladina kortizolu není tak úplně 
optimální. Příliš mnoho kávy problém ještě zhorší, proto si její příjem hlídejte. Kávu 
si dopřejte vždy před polednem, aby vám kofein nenarušoval spánek. Jeho vliv 
nepodceňujte. Kofein navíc silně potlačuje chuť k jídlu, takže pokud patříte k těm, 
kdo po ránu prostě nemají hlad, platí pro vás zásada: První jídlo musíte sníst před 
tím, než si vychutnáte kávu.

KDYŽ JE NUTNÁ SVAČINA

Obecně doporučujeme vyhnout se mezi jídly svačinám. Stravovací návyky se 
díky svačinám mění v jakousi pastvu, která může narušit normální fungování 
leptinu, inzulínu a glukagonu a může podporovat bezděčné přejídání. Než ale 
odhadnete správnou velikost porcí, může to chvíli trvat, pokud jste se tedy 
některým jídlem dostatečně nenasytili a potřebujete další jídlo, raději si dejte 
svačinu, než abyste byli celé hodiny podráždění, unavení a hladoví. Svačina by 
měla vypadat jako menší jídlo a obsahovat bílkoviny a tuk – nedávejte si jen 
samotnou zeleninu či ovoce, samy o sobě vás nezasytí.

POSLEDNÍ JÍDLO

Poslední jídlo by mělo ukončit váš denní stravovací rytmus. Pokud jste dělali 
všechno správně, hladina hormonů nasycení by měla být večer nejvyšší, takže 
večeře by vás měla uspokojit až do chvíle, než půjdete spát. Jestliže jste stále v 
přechodovém období nebo je ve vašich centrech odměny, rozkoše a emocí pevně 
zakořeněn zvyk dát si zákusek, potlačujte chutě, jako by na tom záviselo vaše 
zdraví. Protože tak to je. Jídlo před usnutím vám nejen naruší hladinu leptinu, ale 
může bránit uvolňování růstového hormonu, který je zásadní pro regeneraci tkání a 
růst a opravu mnoha buněk v těle. A když si dáte něco sladkého nebo bohatého na 
rafinované cukry, stoupne vám navíc hladina inzulínu, takže pak uprostřed noci 
zažijete propad krevního cukru. To ovlivňuje vylučování melatoninu, který řídí naše 
spánkové vzorce, a můžete se tak vzbudit ve dvě ráno hladoví a neschopní znovu 
usnout.



SESTAVTE SI JÍDELNÍČEK:

BÍLKOVINY

• Každé jídlo postavte na zdroji bílkovin.
• Každé jídlo by mělo zahrnovat porci bílkovin o velikosti jedné až dvou dlaní.
• Co nejčastěji si vybírejte kvalitní maso, ryby a vejce.

ZELENINA

• Zbytek talíře zaplňte zeleninou.

OVOCE

• Začněte jednou nebo dvěma porcemi ovoce za den.
• Porce má zhruba velikost pěsti.
• Ovoce by v jídle nemělo nahradit zeleninu!
• Je lepší sníst několik menších porcí ovoce během dne, než velké množství 

najednou.

ZDRAVÉ TUKY

• Vyberte si pro každé jídlo jeden nebo více zdrojů tuku.
• Přidejte tuk v následujícím doporučeném množství (na osobu a jídlo).

Všechny oleje: (olivový, kokosový atd.): porce o velikosti jednoho až dvou palců 
(jedna či dvě polévkové lžíce).
Všechna másla: (kokosové máslo, ořechová másla, přepuštěné máslo): porce 
velikosti palce až dvou.
Olivy: jedna až dvě otevřené (plné) hrsti.
Ořechy a semena: až jedna zavřená hrst.
Avokádo: půl až celé.
Kokosové mléko: čtvrtina až polovina 400g plechovky.

Zní to trošku děsivě, ale za předpokladu, že máte zdravý jídelníček, který 
nepodporuje přejídání ani hormonální nerovnováhu, z tuku ve stravě nepřiberete. 
Nezapomeňte, že si potřebujete zajistit dostatek tuku na pokrytí energetických 
nároků a zároveň pro pocit nasycení mezi jídly. Nechceme ale tvrdit, že každý musí 
do každého jídla zařadit celé avokádo. Nabízíme rozsah, protože každý jsme jiný a 
máme jinou aktivitu i metabolismus, někdo potřebuje přibrat, jiný zhubnout. Ve 
skutečnosti pravděpodobně zakomponujete do každého jídla více než jeden zdroj 
tuku. Při vaření většinou použijete olej a pravděpodobně budete chtít přidat další 
zdroj, který jídlu dodá texturu, chuť nebo křupavost. To je v pořádku! Jen v případě 
obou zdrojů zvolte množství odpovídající spodní hranici námi navrhovaného 



rozsahu, a nemusíte se bát, že byste v jednom jídle zkonzumovali příliš mnoho 
tuku.
Nebojte se k doporučenému množství něco přidat, nikdy ale neubírejte. Ani když se 
snažíte zhubnout. Náš model počítá s bezpečným, zdravým a trvalým snížením 
hmotnosti, protože víme, že pro většinu z vás je to důležitý cíl. A snaha zhubnout 
rychleji se může obrátit proti vám. Nejde o gramy tuku ani kalorie, ale o hormony! 
Pokud budete dlouhodobě jíst málo, křehká hormonální rovnováha se vychýlí. 
Méně jíst může být při snaze zhubnout kontraproduktivní.

ZMĚNA A CESTA K HORMONÁLNÍ ROVNOVÁZE

Obecně trvá pár týdnů, někdy měsíců, důsledně zdravého stravování, než se 
systém nastaví na správnou úroveň. Zároveň je dobré zezačátku vnímat zsignály, 
které se vám tělo pokouší poslat, přes filtr. Obecně se  lidé s nevyrovnaným 
mechanismem hladu dělí na dva tábory: ty, kdo mají neustále hlad a ty, kdo nemají 
hlad vůbec. Pokud máte pořád hlad, buď skutečně nejíte dost, nebo vám mozek 
sděluje, že jste hladoví, když máte ve skutečnosti jenom chuť. Jestli vůbec nemáte 
chuť na jídlo, selský rozum vám napoví, že to není normální. V takovém případě 
musíte signály, které vám tělo posílá, dočasně vypnout, nebo riskujete další 
hormonální nerovnováhu kvůli chronickému nedostatku živin. Naše tři základní jídla 
denně představují minimální požadavek pro vaše energetické nároky, takže je 
rozhodně snězte. Zvažte také, že do svého dne zařadíte nějaký pohyb – svižná 
procházka nebo posilování by váš apetit měly nastartovat. Během několika týdnů 
by se vaše hormony a mechanismus hladu měly začít regulovat samy, takže budete 
moci svému tělu skutečně naslouchat. Převzít velení nad svým jídelníčkem byste 
měli být schopni během několika týdnů po změně. Jakmile tedy budete připraveni, 
začněte si složení stravy uzpůsobovat podle signálů, které vám dává tělo.

WHOLE30

ŽÁDNÁ UKLOUZNUTÍ, ŽÁDNÉ VÝMLUVY

Pouhé omezení přidaného cukru ("Dopřeju si jen jednu sladkost za den.") vede k 
neustálým soubojům vůle. Přetrvají i chutě a bude se vám dostávat malých dávek 
cukru, takže mozek se na něj bude dál soustřeďovat. Když vám někdo nabídne 
sušenku, budete se rozhodovat dlouho a bolestně: "Mám si dát? Bude tohle moje 
dnešní sladkost? Možná si dnes výjimečně dám sladkosti dvě..." Když se zavážete 
vyřadit všechen přidaný cukr, vyřadíte ho ze hry a rozhodnutí může být 
automatické.
I minimální množství zánětotvorných látek z jídel mimo náš plán může cyklus 
uzdravování přerušit. Kousnutí do pizzy, kapka mléka do kávy nebo zbyteček 
buchty může během třicetidenního období způsobit zkrat, který vás donutí začít 
znovu od prvního dne.



PROCES VYLOUČENÍ

ANO
Potraviny, které prospívají vašemu zdraví – maso, ryby a vejce, hodně zeleniny, 
nějaké ovoce a dostatek zdravých tuků.

Jezte potraviny, jejiž složení dokážete vyslovit, nebo ještě lépe takové, které žádné 
složení nemají, protože se jedná o prvotní suroviny.

NE

• Žádný typ přidaného cukru – přírodní ani umělý. Žádný řepný cukr, javorový sirup, 
med, nektar z agáve, sladidla jako aspartam, sukralóza, sacharin, stévie atd.

• Alkohol. V žádné podobě, ani na vaření.
• Obiloviny. Otruby, klíčky, škrob a tak dále.
• Luštěniny a arašídy (a arašídové máslo). Sója ve všech podobách i sójový lecitin.
• Mléčné výrobky s výjimkou přepuštěného másla.

 
NE

Nesnažte se vytvořit si náhrady nezdravých jídel nebo zákusků za použití 
"povolených" přísad.

Jednou z nejrychlejších cest jak anulovat potenciální výhody programu, je snaha 
vtlačit svůj původní, nezdravý jídelníček do nové formy Whole30. (Rychlý dotaz na 
internetu nám přinese tísíce pokušení ve stylu paleo.) Když přijde na to, jak nás 
určitá jídla drží psychologicky v šachu, je celek (muffin) mnohem víc než pouhý 
součet svých částí (přísady).

NE

Po celou dobu programu nestoupejte na váhu.

Tělesná váha kolísá. Neodráží zlepšení vašeho zdraví. Ale když se zaměříte na to, 
abyste lépe jedli, lépe spali a zlepšili si zdraví, vaše postava nebude mít jinou 
možnost než se změnit. Automaticky. Naopak to ale nefunguje. Pokud ale budete 
Whole30 dodržovat, zhubnete tak jako tak.

ANO
Podle chuti do svého různorodého zdravého jídelníčku můžete zařadit:

• Přepuštěné máslo (ghí), jediný povolený mléčný výrobek. Obyčejné máslo 
povoleno není, protože obsahuje mléčné bílkoviny.

• Ovocná šťáva jako sladidlo. V některých výrobcích se jako sladidlo používá 
pomerančová nebo jablečná šťáva.



• Některé luštěniny. Zelené fazolové lusky a cukrový hrášek
• Ocet. Většina druhů octa – lihový, balzamikový, jablečný, z červeného vína a 

rýžový – je povolena.Neplatí to ale pro octy s přidaným cukrem nebo siřičitany ani 
pro sladový ocet (který obsahuje lepek).

• Polotovary. Minimálně zpracované polotovary, jako kokosové mléko v konzervě, 
jablečné pyré, rajčatová omáčka, kuřecí vývar nebo konzervované olivy jsou 
přijatelné. Vyhněte se ale všemu, co obsahuje glutaman sodný, siřičitany nebo 
karagenan – mají škodlivé vedlejší účinky.

CO OČEKÁVAT ZE ZAČÁTKU

1. až 7.den: První týden bude náročný. Protože jste z jídelníčku odebrali mnoho 
potravin bohatých na sacharidy, tělo se na ně už nemůže spoléhat jako na primární 
zdroj energie. To často vede k "abstinenčním příznakům", jako je bolest hlavy, 
letargie a podrážděnost – "cukrová chřipka" -, protože tělo se přizpůsobuje novému 
typu paliva. Zvolněte v tomto týdnu s fyzickou aktivitou. Vaše tělo se v tomto prvním 
klíčovém týdnu snaží o kalibraci, tak mu k tomu dopřejte potřebný čas, prostor a 
odpočinek. Můžete zaznamenat výrazné tělesné změny, protože se zbavíte 
přebytečné vody a otoků. Příliš se tím ale nenadchněte – pravděpodobně nejde o 
skutečnou ztrátu tuku – tělo se jen zbavuje některých fyzických dopadů vašeho 
starého stylu stravování.
8. až 14.den: Lidé vesměs uvádějí, že se do konce druhého týdne zbavili příznaků 
"cukrové chřipky". Během těchto dnů většina rychleji usíná a lépe spí a jejich 
energie je vyrovnanějš. Tělo už v této době efektivněji využívá tuk (ze stravy i ze 
svých zásob) jako palivo. Jakmile se váš metabolismus na tuk adaptuje, zjistíte, že 
vaše energie je mnohem stabilnější, než když jste jedli průmyslově zpracované 
potraviny a měli nepřetržitý přísun cukru. Ačkoli se už začínáte cítit lépe, proces 
uzdravování trvá déle než týden či dva. Často se vyskytnou trávicí potíže, které se 
někdy zcela vyřeší až za několik měsíců. Běžná je zácpa nebo průjem, křeče, 
nadýmání, plynatost a celkové nepohodlí. Svůj podíl na potížích s trávením může 
mít i to, že výrazně zvýšíte příjem ovoce a zeleniny. Zkuste zařadit víc vařené 
zeleniny na úkor syrové.
15. až 30.den: Co se bude dít v druhé polovině vašeho Whole30, hodně záleší na 
vašem zdravotním stavu a návycích. Můžete zaznamenat zlepšení nemocí – kůže 
se vyčistí, alergie se zmírní, ustoupí bolest kloubů. Lidé většinou dobře spí a 
během dne se cítí plní energie a bystří. Zlepšit se může i vaše sportovní výkonnost. 
A možná si všimnete, že je vám oblečení volnější. Probouzet by se měly také vaše 
chuťové pohárky, takže skutečně oceníte chuť čerstvé stravy.

Pokud skutečně nezakopnete a nespadnete po hlavě do krabice s koblihami, nic 
takového jako "uklouznutí" neexistuje. Sníst něco nezdravého se rozhodnete sami. 
Vždycky máte možnost volby. Zavažte se dodržovat program na 100% po celých 
třicet dní. Stůjte si za svým.



OPĚTOVNÉ ZAVÁDĚNÍ

Po skončení programu Whole30 postupujte podle tohoto vzorového plánu na 
opětovné zavádění. Ve zbytku jídelníčku v tomto období stále dodržujte pravidla 
Whole30.

1.DEN: Vyzkoušejte a zhodnoťte mléčné výrobky.
4.DEN: Vyzkoušejte a zhodnoťte obiloviny obsahující lepek.
7.DEN: Vyzkoušejte a zhodnoťte obiloviny bez lepku.
10.DEN: Vyzkoušejte a zhodnoťte luštěniny.

Zavádějte "zdraví škodlivá" jídla zpět do jídelníčku po jednotlivých skupinách, a ve 
zbývající části stravy dál co nejpřesněji dodržujte pravidla Whole30. Vnímejte to 
jako vědecký experiment, ve kterém Whole30 funguje jako "kontrolní skupina" a 
právě hodnocená skupina potravin jako "experimentální skupina". Řada 
"experimentálních" jídel bude obsahovat cukr, klíčem ale je nekombinovat v den 
testu různé skupiny potravin. Pokud vám ale určité jídlo nebo nápoj, o kterých 
víte, že jsou nezdravé, nechybí, neobtěžujte se s jejich opětovným zaváděním. 
Vraťte zpět pouze ta jídla, o kterých si myslíte, že je opravdu budete chtít čas 
od času zařadit.

Neřekneme vám, kudy máte vést svou osobní hranici pro to, co vám "stojí za to". 
Možná vám zmrzlina vážně narušuje trávení, aler vy ji máte opravdu rádi, takže se 
rozhodnete, že vám za to stojí. To je zcela na vás. Ale snad teď přinejmenším 
oceňujete, že znáte následky snědené zmrzliny, takže si nepochutnáte na poháru 
před náročným tréninkem nebo na schůzce. Stanovte si vlastní hranici a udělejte si 
vlastní závěry. Využijte zkušenosti z programu Whole30 k tomu, abyste se 
rozhodovali chytře a v souvislostech.

DROBNÉ ODCHYLKY?

Myšlenka, že "odchylky" od zdravé stravy jsou potřeba, aby tělo "šokovaly" a 
"nastartovaly metabolismus", je naprostá hloupost. Když se nacpete pizzou, 
těstovinami, koláči a sušenkami, má to nulový pozitivní vliv na vaše zdraví, naopak 
to může mít vážné následky, v závislosti na konkrétním jídle a vaší situaci.
Ale...

... pár důvodů pro méně zdravé jídlo existuje: PROTOŽE JE TO TAK DOBRÉ

Někdy je samotný fakt, že nějaké jídlo nebo pití je prostě tak lahodné, dostatečně 
dobrým důvodem si ho dopřát. Jak se tedy rozhodovat v každodenním životě? 
Rozhodujte se případ od případu, vědomě, rozvážně a informovaně. Jezte zdravě, 
dokud nenarazíte na něco, co by podle vás mohlo stát za to.



CO NENÍ VÝJIMEČNÉ

Krabice koblih nebo otevřený sáček koblih či lentilky nejsou nic výjimečného. Jste 
dospělí. A jestli chcete koblihu, krekry nebo lentilky, můžete si je jednoduše koupit v 
nejbližším supermarketu. Tohle nejsou mimořádná jídla. (Pokud je ale kobliha se 
šlehačkou váš nejoblíbenější zákusek na světě, je to něco jiného.) Neužívejte si 
nezdravých potravin jen proto, že jdou dostupné!

Především doporučujeme nepoužvat pro méně zdravá jídla, která si dopřejete, 
výrazy jako "podvod" nebo "hřích". Chceme, abyste si tato 
jídla čas od času dokázali dopřát bez pocitu viny, a všechna uvedená slova mají 
negativní konotace.

Tip: snězte jen tolik, kolik potřebujete k uspokojení své chuti. Nemusíte sníst celé 
balení sušenek jen proto, že je máte.

AKTIVNÍ JEDINCI

Pokud pravidelně cvičíte nebo sportujete, přidejte zeleninu bohatou na sacharidy 
– batáty, různé druhy dýně, řepu nebo petržel a možná posilte i příjem bílkovin a 
tuků nebo přidejte jedno jídlo navíc. 

PŘED CVIČENÍM: "Svačina" před cvičením není palivem na trénink! V těle máte 
uloženy desítky tisíc kalorií, což k pokrytí vaší aktivity bohatě stačí. Jídlo před 
cvičením slouží pro tělo jednoduše jako signál, aby se přpravilo na nadcházející 
aktivitu. Najezte se patnáct až sedmdesát pět minut před cvičením. Vyberte si jídlo, 
které je snadno stravitelné a chutné. Přesné načasování je velmi individuální a 
závisí na tom, co váš gastrointestinální trakt před fyzickou aktivitou snese. Zaměřte 
se na bílkoviny a tuk a naopak omezte ovoce a zeleninu bohaté na sacharidy. 
Nezapomeňte, že zvýšení hladiny inzulínu zhoršuje glukagonu přístup ke zdrojům 
energie. Své zásoby energie přitom budete při tréninku potřebovat. Před cvičením 
si můžete dát třeba dvě vejce natvrdo, trochu krůtí šunky a malou hrst 
makadamových ořechů. Jestli cvičíte ráno, je dobré sníst aspoň něco.

PO CVIČENÍ: Jídlo po cvičení je zvláštní "bonus", který vám má pomoci začít 
rychleji a efektivněji s procesem regenerace. Najezte se ideálně do 15 minut až 
půlhodiny po cvičení. Opět by to měly být hlavně bílkoviny, ovoce není nejvhodnějš. 
Fruktóza z ovoce obnoví především glykogen v játrech, ale pracovaly zejména 
svaly.



TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY

Jednoduše – strava, která je nejzdravější pro matku samotnou, je nejzdravější i pro 
její dítě. Čím více živin matka ze stravy získá, tím více může předat svému 
potomkovi – a neexistuje vyváženější strava než taková, která stojí na zdravých 
bílkkovinách a tucích, zelenině a ovoci.
Ale...
Bílkoviny: Příliš vysoký obsah bílkovin v jídelníčku není pro dítě nejzdravější a 
může přispět k nízké porodní váze, potížím s kojením a dalším dlouhodobějším 
problémům. Těhotné ženy by měly konzumaci bílkovin omezit na nejvýše pětinu 
celkového kalorického příjmu. (Obvykle nám pomůže příroda – řada žen uvádí, že 
na bílkoviny v těhotenství prostě ztratily chuť nebo k nim pociťovaly odpor.)
Celkový kalorický příjem: Dostatečný příjem kalorií je v těhotenství zcela zásadní. 
Nezapomínejte tedy do svého jídelníčku zařadit více zdravých tuků a zeleniny 
bohaté na škrob, abyste sobě i svému děťátku poskytovala dostatečnou výživu. 
Snadným způsobem, jak zvýšit kalorický příjem, je usrkávat během dne kokosové 
mléko z plechovky.

DOPLŇKY ZDRAVÉ STRAVY

Myšlenka, že všechny potřebné mikronutrienty získáte z opravdového jídla, vody a 
životního prostředí, zní skvěle, ale není vždy možné ji naplnit. Nejíme na 100% 
dokonale a naše strava a prostředí nám neposkytnou vždy potřebnou výživu, i když 
se stravujeme zdravě. V některých případech nám doplňky s přrodními látkami, 
které se již vyskytují ve zdravém jídle a našem přirozeném prostředí, mohou 
pomoci podpořit naši už tak zdravou výživu. ALE jíte-li nezdravě, doplňky vám 
zvrátit situaci nepomohou. Výživové doplňky představují doplnění, nikoli náhradu 
vyvážené, živinami nabité stravy.

HOŘČÍK

Hořčík je nejhojnějším minerálem v těle. Zhruba polovina hořčíku v těle se nachází 
v kostech, druhá pak především v tkáních a orgánech. Hořčík je zásadní pro zdraví 
kostí, významnou roli hraje také pro fungování svalů a nervů a kontrolu srdečního 
rytmu, posiluje imunitu, pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi a krevní tlak. Je taky 
velkým pomocníkem pro dobrý spánek. Hořčík najdeme v mnoha potravinách, 
mimo jiné v listové zelenině (špenát, mangold), v další zelenině a ovoci a v 
některých ořeších a semenech.

MULTIVITAMÍNY

Mikronutrienty v multivitamínových přípravcích se co do biologické využitelnosti 
zdaleka neblíží svým protějškům získávaným ze stravy a některé ze syntetických 
vitamínů v těchto doplňcích mohou být dokonce škodlivé. Obecně platí: Nemusí 



uškodit, nejspíš ale ani nepomohou.  Pokud vám širokospektrý multivitamínový 
doplněk dodává dobrý pocit, klidně ho užívejte. My se rozhodně nedomníváme, že 
jde o nezbytný doplněk vaší zdravé stravy a životního stylu.

VZOREC NA SESTAVENÍ POKRMU:

ŽIVOČIŠNÉ BÍLKOVINY + SPOUSTA ZELENINY + KVALITNÍ TUK + KOŘENÍ


