
JAK SI UDRŽET ZDRAVÍ  

Jana Bunniová 
 

ÚVOD 
 
 

Během mnoha desítek let, co se zajímám o zdravou výži vu a 

zdravý životní styl, jsem nashromáždila mnoho mater iál ů 

týkajících se t ěchto témat a pomalu ve mn ě uzrávala  

myšlenka napsat knihu, týkající se zdraví. Doporu čené 

praktiky jsou snadné pro každého,kdo si chce udržet  dobré 

zdraví. 

 

V poslední t řetin ě této knihy jsou recepty na jídla 

z arabské kuchyn ě Blízkého východu, kde jídelní ček bez 

zeleniny není myslitelný, nejenomže zelenina je vel mi 

zdravá, ale je také velmi chutná. Upravila jsem je jen 

částe čně vegetariánsky podle zásad správné výživy. 

 

Dnes je známo, že vegetariáni jsou nesporn ě  

      mnohem zdrav ější než lidé, kte ří se nedokážou z řeknout 

      své denní porce masa.  

 

Nejjednodušší zp ůsob, jak   mít optimální váhu,   

              udržet si zdraví, být odolný proti nemocem a jak 

      čelit únavovému syndromu je jíst co nejvíce zeleniny   

      a ovoce. Aby se zelenina stala nepostradateln ou v  

      denním stravování, musí být chutn ě p řipravena. 

 

Pro vyvážené stravování není žádoucí vynechávat ryb y, 

které krom ě plnohodnotných bílkovin obsahují d ůležité 

omega-3 nenasycené kyseliny. Jsou to vícenásobné 

nenasycené esenciální mastné kyseliny s dlouhým řet ězcem, 

které si t ělo nedokáže vytvo řit. Pat ří sem ALA 

(alfalinolenová kyselina), EPA (eikosanpentaenová 



kyselina) a DHA (dokosanhexaenová kyselina). Tyto k yseliny 

mají vliv na mnohé t ělesné funkce. P ředpokládá se, že 

chrání artérie, srdce a krevní ob ěh. 

 

Místo masa je možné ob čas použít nakrájené a ochucené 

kuřecí prsní plátky se zeleninou. Dietní je maso z krá líka 

a kr ůty, tyto dva druhy obsahují nejmén ě tuku. Bílé maso 

je ur čitým zpest řením v zeleninové strav ě a dá se jím 

nahradit nezdravé červené maso. Zeleninové jídlo nemá 

oplývat vají čky a sýrem. Pokud jimi zelenina často  

„vylepšuje“ stane se z ní t ěžký kalorický pokrm, jehož  

škodlivost p řevládne nad užite čností zeleniny. Každý dnes 

ví, že obzvláš ť v dosp ělém v ěku se bílé maso doporu čuje 

místo škodlivého červeného masa. Racionáln ě se stravovat 

znamená velmi omezit červené maso a uzeniny naprosto 

vynechat, ty do zdravé stravy rozhodn ě nepat ří.  

 

Maso se dá velmi snadno nahradit sójovým masem. Pok ud se 

připraví podle návodu, je výborné, zvlášt ě mletá sója  

(granulát), kterou používáme místo mletého masa, 

připravujeme ji se sm ěsí r ůzného ko ření a orestujeme na 

trochu oleje s cibulkou.  Dají se z ní p řipravovat i malé 

karbanátky. Výborné jsou i malé karbanátky p řipravené 

místo z masa ze strouhaného bílého sýra s p řidáním 

obvyklých ingrediencí. Velmi chutné jsou i sojové řezance, 

které se upravené dají dob ře kombinovat se zeleninou.   

 

Léka ři dokázali, že sójové výrobky jsou schopné snížit 

množství cholesterolu v krvi, p ůsobí proti rakovin ě a mají 

kladný vliv na tvorbu kostí. Konzumace sóji nahradí   

konzumaci masa, ale s mírou kv ůli vysokému obsahu 

bílkovin, tedy maximáln ě 3x týdn ě. V ědci v Cambridgi 

zjistili, že když si ženy do jídla p řidávají sóju, jejich 



hormonální hladina se m ění stejn ě jako p ři užívání 

protirakovinného léku tamoxifenu.  

 

Jist ě se nic nestane, když p ři spole čenské p říležitosti 

sníme masový pokrm. Hlavní je, že sami ho b ěžně 

nepoužíváme. 

 

Každý je sám str ůjcem svého zdraví. P ři každé p říležitosti 

si navzájem p řejeme zdraví, jako to nejcenn ější, co člov ěk 

má. Pokud jsme zdraví, prožíváme život intenzivn ěji.  

 

Nesmíme však o čekávat, že zdraví je dar od p řírody, který 

nemůžeme ovlivnit. Opak je pravdou, práv ě proto, že zdraví 

je v život ě člov ěka to nejcenn ější, musíme se o n ěj co 

nejvíce starat.  

  

Kuřáci si sami ni čí své zdraví. Znám hodn ě silných ku řáků, 

kte ří kou ření nechali až když onemocn ěli. Pokud p řestali 

kou řit z obavy z nep říznivého vývoje nemoci, jist ě to 

mohli ud ělat d říve, ješt ě p ředtím než se nemoc projevila. 

Nikdo, komu záleží na zdraví by nem ěl dovolit, aby se 

v jeho p řítomnosti kou řilo. Je všeobecn ě známé, že i 

pasivní kou ření m ůže vyvolat rakovinu, a že procento 

rakoviny plic zp ůsobeného vdechováním kou ře je dost 

zna čné. Takže a č neku řák, sedíte-li často v zakou řené 

místnosti a vdechujete kou ř z cizích cigaret, zvyšujete 

riziko onemocn ění rakovinou plic. 

 

Je pot řeba z říct se grilování  - p ři grilování ryb, ku řat 

a zeleniny nebo p ři jejich opékání na rožni mohou vznikat 

karcinogenní látky podobné látkám v tabákovém kou ři. Je 

dokázané, že n ěkteré látky vytvo řené b ěhem tohoto procesu 

mohou poškodit genetický materiál bun ěk t ěla.    

   



Kdo bude v praxi o své zdraví pe čovat, bude do vysokého 

věku zdrav ější, a tím pro n ěj život bude nesrovnateln ě 

příjemn ější. Rozhodn ě se každému vyplatí dodržovat zásady 

správné životosprávy. Velmi pou čná jsou úsloví: „Nemoc je 

nemít moc nad svým t ělem“ „Nežijeme proto, abychom jedli, 

ale jíme proto, abychom žili“ a také „Jsme tím, co jíme a 

co pijeme“. Když si tyto pravdy do hloubky uv ědomíme, 

budeme doporu čenou životosprávu snadno dodržovat. 

 

 

NAHRAZENÍ ŽIVOČIŠNÝCH BÍLKOVIN ROSTLINNÝMI  

 

Přemíra živo čišných bílkovin zbyte čně zat ěžuje látkovou 

výměnu a spolu s nedostatkem pohybu zp ůsobují tzv. 

civiliza ční choroby. Živo čišné bílkoviny, to znamená maso, 

dr ůbež, vejce, plnotu čný sýr a jiné tu čné mlé čné výrobky, 

obsahují vždy tuk, který se pak ukládá hlavn ě v 

srde čních cévách, ty se ucpávají a nedostate čně zásobují 

srdce. V ětšina lidí s uvedenými potravinami p řijímá 

dvojnásobné množství bílkovin, než organismus sta čí 

zpracovat.  

 

Čas pot řebný k strávení masa je 16 hodin, to je velká 

zát ěž jak pro trávicí trakt, tak játra a ledviny. Stráv ení 

zeleninového pokrmu trvá polovinu času, tedy jen 8 hodin. 

Vzhledem ke svému složení a obsahu vlákniny je na z ažívání 

nesrovnateln ě leh čí. P říjem rostlinných bílkovin je pro 

organismus rozhodn ě zdrav ější. Po velké porci masa   

obvykle pocítíme únavu, protože organismus spot řebuje na 

strávení takového pokrmu veškerou svou energii. Kon zumace 

zeleniny je šetrn ější k zažívacímu traktu a p řitom se 

organismus zásobuje t ěmi nejcenn ějšími minerálními látkami 

a vitaminy. 

 



Lidé v ětšinou spot řebovávají 120 g bílkovin každý den, 

avšak doporu čené množství k zachování zdraví, je jen 60 g. 

Ty by m ěly být velkou m ěrou dodány p řevážn ě rostlinnou 

stravou. Reduk ční dieta není řešením, jeden si musí 

odpírat mnoho jídel, sice zhubne, ale jakmile se vr átí 

k p ředešlému zp ůsobu stravování, znovu kila nabere.  

 

Při vegetariánské strav ě, spolu s lušt ěninami, rýží, 

t ěstovinami  a chlebem, se žádný hlad nepocítí, p řesto se 

s nimi dosáhné optimální váhy.  

 

Pokud bude zelenina ve strav ě hlavním základním kamenem, 

nebudou ledviny a celý organismus zat ěžovány zpracováváním 

živo čišných bílkovin a budete se cítit fit. Zelenina, 

zelené nat ě a lušt ěniny obsahují dostate čné množství 

vápníku a železa .  

 

Americké výzkumy dokázaly, že strava bohatá na živo čišné 

bílkoviny vyplavuje vápník z krve. Jelikož bílkovin  

v zelenin ě je nesrovnateln ě méně, m ůžeme si ji dop řát ve 

velkých porcích. Jejich druh ů je nep řeberné množství, a 

tak naše strava bude rozhodn ě jak pest řejší, tak 

chutn ější.  

 

Rostlinná strava se nedá srovnat s ostatními dietam i, je 

snadná a jednoduchá. Mohou se v ní p řijímat živo čišné 

bílkoviny, ale zásadn ě jen jednou denn ě. Nemusíte po čítat 

kalorie ani drasticky snižovat množství oleje a odp írat si 

dobré jídlo. Strava, založená na zelenin ě, je velmi 

chutná.   

 

Většina diet odebírá energii, protože strava, která b y ji 

mohla poskytnout, je zakázaná. Z náhlé velké ztráty  váhy 

se poci ťuje únava. Avšak z rostlinné stravy se získá  


