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Průměrný Čech se dožije 79 let. Jak si přidat pár roků 
a přitom zůstat ve fyzické i duševní formě? Americký 

profesor medicíny Sanjiv Chopra ve své knize Velká pětka 
sepsal pět zdánlivě obyčejných věcí, které rozhodně 

stojí za to vyzkoušet: káva, ořechy, slunce, cvičení 
a meditace. Co si o jeho tipech a poznatcích myslí čeští 

lékaři a výživoví specialisté? A které potraviny jsou podle 
expertů pro organismus nejpřínosnější či nejzdravější?

Recept na delší život
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Vypadá to snadně: Pravi-
delné pití kávy. Dostatek 
vitaminu D. Každý den 
si zacvičit, nebo alespoň 
dát před autem přednost 
chůzi. Na několik mi-

nut denně absolutně zklidnit mysl, ponořit 
se do sebe, prostě meditovat. A každý den 
hrstka ořechů… Těchto pár věcí udělá váš 
život lepší a zdravější. Alespoň podle knihy 
Velká pětka amerického lékaře Sanjiv Cho-
pry, kterou vydal před dvěma lety, a loni vy-
šla i v českém překladu. Skutečně to tak je?

SlunCe Pro Silné koSti
Vitamin D, který je nazýván „slunečním 
vitaminem“, protože si ho tělo dokáže tvo-
řit samo díky slunečnímu záření, je jedním 
z posledních hitů medicíny. Na tomto po-
myslném piedestalu jako by vystřídal dlou-
ho „nedostižný“ vitamin C. 

Vitamin D podle vědců a lékařů doká-
že pomáhat v ochraně člověka před mnoha 
neduhy od chřipky, cukrovky, přes deprese 
a srdeční choroby až po rakovinu. Mnoho 
lékařů dnes doporučuje svým pacientům, 
aby si nechávali pravidelně provádět vyšet-
řené krve na hladinu vitaminu D. Doporu-
čují to hlavně těm, u nichž hrozí velké riziko 
jeho nedostatku – tedy ženám v menopau-
ze, těhotným, kojícím, ženám s tmavou pletí 
nebo těm, které se zahalují, lidem s vícečet-
nými zlomeninami či pacientům se zánětli-
vými chorobami střev a celiakií. 

Příběh vitaminu D začal před téměř 
dvěma stoletími. V roce 1822 polský lékař 
Jędrzej Śniadecki zaznamenal, že křivice 
(zeslabení kostí často vedoucí ke zlomeni-
nám, kterým trpí hlavně děti) je běžná v za-
kouřených a  znečištěných průmyslových 
městech, zatímco na venkově je velmi vzác-
ná. Správně se domníval, že její příčnou je 

nedostatek slunečního světla. O sto let poz-
ději vědci v USA a Velké Británii prokázali, 
že potraviny (hlavně mléko a pečivo) vysta-
vené ultrafialovému záření (aby se prodlou-
žila jejich životnost), mají navíc vyšší obsah 
vitaminu D, což má pozitivní efekt na zdra-
ví lidí. Ovlivňuje totiž téměř všechny systé-
my našeho organismu. Potřebují ho kosti, 
svaly, srdeční a mozkové buňky nebo tuko-
vé tkáně. A zdá se, že reguluje i geny řídící 
růst a vývoj buněk, činnost imunitního sys-
tému a metabolismus. Mimo jiné pomáhá 
rovněž vstřebávání vápníku a  fosforu, což 
zajišťuje pevné kosti a zdravé zuby.

Vitamin D poskytuje lepší odolnost 
proti nádorům tlustého střeva, prsu nebo 
prostaty. Z výzkumu z roku 1990 vyplývá, 
že u amerických mužů byla téměř desetkrát 
vyšší pravděpodobnost, že onemocní rako-
vinou prostaty než u Japonců, jejichž strava 
byla bohatá na rybí tuk, v němž je spousta 
vitaminu D. Americký epidemiolog Gary 
Schwartz objevil, že u černochů se rakovi-
na prostaty objevovala mnohem častěji než 
u bělochů: umíralo jich na ni více než dva-
krát tolik. „Melanin, který dává kůži její 

zbarvení, ji také chrání před pronikáním 
ultrafialového záření, takže (černoši) mají 
větší potíže s  tvorbou vitaminu D,“ tvrdí. 
Podobné to je i s výskytem děložních my-
omů (nezhoubných nádorů) – černošky 
jimi trpí mnohem častěji než ženy se svět-
lou pletí. Kromě zmenšování rizika vzniku 
rakoviny existují důkazy, že vitamin D po-
máhá lidem, kteří už rakovinou onemocně-

li. Proto se využívá i při chemoterapii nebo 
ozařování. 

Pracovníci Chanovy školy veřejného 
zdraví Harvardovy univerzity zjistili, že 
muži s nedostatkem vitaminu D mají dva-
krát větší riziko vzniku srdečního infarktu. 
Jak tato látka proti této chorobě pomáhá, se 
vědci zatím dohadují. Mezi hypotézami se 
objevilo snižování krevního tlaku, zmírňo-
vání zánětu či působení proti vápenatění te-
pen. Autoři studie z roku 2009 uskutečněné 
v nemocnici v Salt Lake City během dvou 
let sledovali na 28 000 pacientů a ti s nejniž-
ší hladinou vitaminu D měli o 77 % vyšší 
pravděpodobnost, že budou postiženi moz-
kovou mrtvicí, než ti, kteří ji měli v normě. 
A riziko, že se u nich objeví ischemická cho-
roba srdeční, bylo vyšší téměř o polovinu. 
Mezi primární příčiny srdečních chorob je 
řazen vysoký krevní tlak. A studie prokáza-
ly, že potravinové doplňky s vitaminem D 
byly ve snižování krevního tlaku dokonce 
účinnější než omezení příjmu soli.

Třicetiletá finská studie z  roku 2003, 
sledující na 10 000 dětí, ukázala, že když vy-
růstaly ve Finsku, kde je omezená možnost 
pohybovat se na slunci, měly 400krát větší 
pravděpodobnost, že onemocní cukrovkou 
1. typu než venezuelské děti, které mohou 
být na slunci po celý rok. Možná právě pro-
to je ve Finsku nejvyšší výskyt cukrovky to-
hoto typu na světě. U dětí, které trvale do-
stávaly v raném věku doplňky s vitaminem 

D, se přitom riziko tohoto onemocnění sní-
žilo o téměř 90 procent. Podobně příznivý 
vliv má tato látka i na mnohem rozšířenější 
cukrovku 2. typu (v Česku ji má kolem mi-
lionu lidí). Vitamin D totiž zlepšuje schop-
nost slinivky tvořit inzulin. 

Hladina vitaminu D hraje zřejmě roli 
i při rozvoji některých neurologických cho-
rob. Například roztroušená skleróza se ob-
jevuje mnohem častěji na severu než v ob-
lastech, kde slunce svítí celý rok. Totéž se 
týká i demence.

Vitamin D je důležitý i  pro tvorbu 
a  udržování pevnosti kostí, tedy v  boji 
proti osteoporóze. A  také při nejběžněj-
ších infekcích dýchacích cest, jako je rýma 
a chřipka. Celá desetiletí všichni věřili, že 
nejlepší prevencí rýmy a  chřipky je vita-
min C. Množí se však důkazy, že mnohem 
větší ochranu poskytuje „sluneční“ vita-
min D. Proč ho má většina lidí v těle málo? 
Může za to i kampaň proti nadměrnému 
slunění, které může způsobit rakovinu 
kůže, a kvůli níž se lidé začali slunci vyhý-
bat či se mazat vysoce ochrannými krémy. 
Ty brání pronikání UV záření do kůže, což 
je nezbytným předpokladem vlastní tvor-
by tohoto vitaminu. Sluneční záření je in-
tenzivnější na horách, kde tak vitaminu D 
tvoříme víc než při opalování na pláži. 

Zhruba pětinu potřebného množství 
vitaminu D získáme z  potravin (mléko, 
sýr, ryby, vejce, pomerančový džus, někte-

ré houby, hovězí játra,...). Americký epide-
miolog Gary Schwartz ale říká: „Nejlepším 
zdrojem stále zůstává slunce – a navíc je za-
darmo.“ Někteří vědci varují ovšem i před 
příliš vysokými dávkami vitaminu D, kte-
ré mohou vést ke zvýšení obsahu vápníku 
v krvi. Při užívání doplňků s vitaminem D 
by měli být opatrní hlavně lidé s ledvinový-
mi kameny nebo s chorobami jater.

kávou neJen Proti infArktu
„Jako lékař a specialista na játra prohlašuji, 
že káva může být tím nejzdravějším, co pi-
jeme,“ tvrdí prof. Sanjiv Chopra. To, že se 
v minulosti tvrdilo, že káva může být škod-

livá, označuje za jeden z mýtů. Dříve se pití 
příliš velkého množství kávy dávalo do sou-
vislosti s  nejrůznějšími zdravotními pro-
blémy, včetně infarktu, rakoviny slinivky 
břišní, osteoporózy, vysokého tlaku i samo-
volných potratů. „Výše zmíněné komplika-
ce se v souvislosti s kávou nikdy nepotvrdily. 
Ano, v některých případech může káva způ-
sobovat nespavost, mírně zvýšit krevní tlak, 

zhoršit pálení žáhy a nepochybně podporu-
je tvorbu moči a působí na peristaltiku (po-
hyb) střev,“ píše Chopra ve svém bestselleru 
Velká pětka. Předseda České společnosti pro 
aterosklerózu doc. MUDr. Michal Vrablík 
před časem TÉMA řekl: „Káva se z nějaké-
ho záhadného důvodu dostala i v medicíně 
na úroveň kouření cigaret a pití alkoholu. Ve 
skutečnosti přitom nemá zřejmě vůbec žád-
né nežádoucí zdravotní dopady, a to dokon-
ce i v množství považovaném některými za 
větší (více než pět šálků denně). Samozřej-
mě, pokud si někdo dá do kávy pět cukrů 
a čtyři mlíčka, tak už je to něco jiného.“

Poslední výzkumy dávají kávě až neuvě-
řitelné „schopnosti“. Snížení rizika vzniku 
mnoha druhů rakoviny, mozkové mrtvice, 
srdečních chorob, cukrovky 2. typu, tvor-
by žlučových kamenů, zubního kazu (hubí 
ústní bakterie), cirhózy jater, Parkinsonovy 
nemoci i  zhoršování demence. Po kávě se 
zlepšuje i naše výkonnost – baseballoví pro-

Vitamin D je dnes 
jedním z hitů 
medicíny.

Škodlivost kávy 
je už vyvrácený 
mýtus.

Sluneční záření je intenzivnější na 
horách, kde tak vitaminu D tvoříme 

víc než při opalování na pláži.

Zhruba pětinu potřebného 
množství vitaminu D získáme 
z potravin (mléko, sýr, ryby, 
vejce, pomerančový džus, některé 
houby, hovězí játra atd.).

kolik šálků 
denně? 

Poslouchejte 
vlastní tělo. 

Pokud jsme po 
kávě celou noc 

vzhůru nebo 
v nás vyvolává 

nervozitu 
a úzkost, pak jsme 

jí vypili příliš…
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fesionálové v USA prý někdy vypijí během 
zápasu až šest šálků kávy, aby se lépe sou-
středili a měli rychlejší reakce. Káva zlep-
šuje fyzický výkon, proto byl donedávna 
kofein na seznamu látek podléhajících kon-
trole Mezinárodního olympijského výboru, 
takže sportovci mohli vypít jen malé stano-
vené množství kávy, jinak byli sankciono-
vání za doping. 

Kofein působí jako stimulant centrál-
ního nervového systému, zrychluje srdeční 
tep a zvyšuje tlak, a tím může navodit pocit 
zvýšené bdělosti a přebytku energie, proto-
že zvyšuje hladinu adrenalinu. Logicky by 
z toho mělo vyplývat, že pacienti s kardio-
vaskulárními obtížemi mají její pití omezit. 
Jenže lékařské studie tvrdí něco jiného. Po-
dle švédského průzkumu z roku 2002 paci-
enti, kteří po infarktu pili čtyři až pět šálků 
denně po dobu osmi let, snížili riziko další-
ho infarktu téměř o polovinu. Káva dokon-
ce pomáhá spalovat tuk.

Ze studie z  roku 2006 vyplynulo, že 
káva snižuje i  riziko vzniku cirhózy jater 
způsobené většinou pravidelným pitím 
alkoholu (a částečně i obezitou či cukrov-
kou). To potvrdilo i devět rozsáhlých vý-

zkumů v loňském roce. Stačí prý denně šá-
lek kávy a riziko cirhózy klesá až o 22 %. 
U čtyř hrnků kávy denně je to až o 65 %. 
Na cirhózu jater, která jsou nejdůležitěj-
ším metabolickým orgánem těla, probíhá 
v nich zpracování tuků, cukrů i bílkovin 
a  zajišťují detoxikaci organismu, přitom 
umírá ročně v  Česku zhruba 1 500 lidí. 
Zákeřná je i v tom, že téměř polovina po-
stižených lidí nemá žádné příznaky. Před-
loňský výzkum Světové zdravotnické or-

ganizace, který shrnul více než tisíc studií, 
pak došel k závěru, že káva pomáhá i jako 
prevence proti rakovině jater, která je dru-
hou nejsmrtelnější rakovinou a kvůli mi-
nimu příznaků je označována jako „tichý 
zabiják“. Pomáhá dokonce i káva bez ko-
feinu, byť její účinky jsou slabší. Evrop-
ský úřad pro bezpečnost potravin pak loni 
potvrdil, že konzumace 3 až 5 šálků kávy 
denně může omezit riziko rozvoje jater-
ních chorob až o 65 %.

Snad nejslibnější je schopnost kávy sní-
žit riziko vzniku cukrovky 2. typu. Podle 
studií až o 54 %, pokud muž vypije šest šál-
ků denně. U žen stejné množství kávy při-
náší snížení rizika o 30 %. „Káva obsahuje 
velké množství antioxidantů a dále mine-
rály, jako je hořčík. Ukázalo se, že všech-
ny tyto složky zvyšují citlivost na inzulin 
a ovlivňují metabolismus glukózy,“ vysvět-
lil doktor Frank Hu, vedoucí výzkumného 
týmu Harvardovy školy veřejného zdraví.

Vědecké průzkumy ukazují, že káva 
může být velmi prospěšná i  duševnímu 
zdraví. Stimuluje totiž v mozku uvolňová-
ní dopaminu, který přispívá k pocitu spo-
kojenosti. Právě schopnost ovlivnit hladinu 
dopaminu zřejmě stojí za masovou oblibou 
kávy, která je po vodě a čaji třetím nejrozší-
řenějším nápojem na světě. Autoři skandi-
návské studie z roku 2009 pak tvrdí, že tři 

až pět šálků kávy denně sníží riziko Alz-
heimerovy choroby až o 65 %, protože káva 
s  kofeinem zabraňuje zhoršování paměti 
hlavně u starších lidí. Němečtí a francouz-
ští výzkumníci v roce 2014 uvedli, že pravi-
delné dávky kofeinu zabraňují u laborator-
ních myší ukládání tau proteinu, bílkoviny 
hromadící se uvnitř mozkových buněk, což 
je typickým znakem Alzheimerovy choro-
by. Tu přitom lékaři označují za zdravotní-
ho strašáka číslo jedna v příštích desetiletí. 

Káva navíc do určité míry chrání před 
depresí a  sebevraždami. Alespoň k  tomu 
dospěla rozsáhlá studie Harvardovy školy 
veřejného zdraví, zveřejněná v  roce 2015. 
Zjistila, že i  když pravidelní konzumen-
ti kávy oproti zbytku dospělé populace 
více kouří a více holdují alkoholu, přesto je 
u nich o 10 % menší pravděpodobnost, že 
zemřou na srdeční choroby, a o 9 až 37 % 
nižší pravděpodobnost různých neurolo-
gických chorob, jako je Parkinsonova ne-
moc a demence. Ze statistiky také vyplývá, 
že u lidí, kteří vypijí aspoň šálek kávy denně, 
je také o 36 % méně pokusů o sebevraždu.

Kolik kávy můžeme bez obav denně vy-
pít? Opravdu je bez rizika třeba i šest šálků 
kávy denně? Autor knihy Velká pětka radí 
poslouchat vlastní tělo. „Pokud jsme po 
kávě celou noc vzhůru nebo v nás vyvolá-
vá nervozitu a úzkost, pak jsme jí vypili pří-
liš. Pokud s kávou přijímáme stovky kalorií 
ve formě smetany nebo cukru, je to patrně 
také moc,“ píše prof. Sanjiv Chopra. Pozitiv-
ní účinky kávy mají vesměs všichni spoje-
ni s kofeinem, ovšem protizánětlivé a pro-
tirakovinné účinky mají v kávě na starosti 
jiné látky. Především asi kafestol a kahweol 

RNDr. Pavel Suchá-
nek, výživový 
specialista a dieto-
log (ikeM, fórum 
zdravé výživy)

► tuČné rYBY. „Tuk 
z mořských ryb ob-
sahuje pro náš život 

velmi důležité omega-3 mastné kyseliny, 
takzvané zdravé tuky. Ty chrání naše srdce 
a cévy proti sraženinám, zlepšují pravi-
delnost srdečního rytmu a mají vliv i na 
snižování krevního tlaku. Snižují i riziko 
cukrovky. Lidé v Česku konzumují tučných 
mořských ryb žalostně málo, i proto máme 
se srdečními onemocněními velký pro-
blém. Navíc se ukázalo, že tuk z mořských 
ryb je důležitý i pro mozek a schopnost se 
učit a zapamatovat si důležité informace.“

► ZAkYSAné vÝroBkY. „Prospěšné bak-
terie v našich střevech (tzv. probiotika) mají 
vliv na naši imunitu. Ve střevě jsou i buňky 
produkující serotonin, hormon dobré nála-
dy, a střevní mikrobiom má vliv i na přes-
nost a rychlost našich reakcí. Potvrdilo se, 
že důležitá je co největší druhové pestrost 
mikrobiomu, a podporuje ji mj. konzumace 
zakysaných mléčných výrobků, ale i pravi-
delný  pohyb.“
► PrAviDelná StrAvA. „Pokud jíme 
pravidelně, tedy ve stejný čas snídáme, 
obědváme a večeříme, tak si naše tělo nedě-
lá stresové zásoby tuku v oblasti okolo jater. 
Paradoxně se ukázalo, že pak nemusíte jíst 
extrémně zdravě, a přesto se tělo ozdravuje. 
Tedy pravidelnost je důležitější než třeba 
velmi pečlivé vážení a odměřování porcí.“
► liStová ZeleninA. „Je velmi důležitou 
potravinou pro podporu metabolismu, ale 

i při krvetvorbě. Je nejen zdrojem velmi 
důležité vlákniny, která snižuje riziko rako-
viny tlustého střeva, ale obsahuje i vitamin 
B kyseliny listové. Ta je velmi prospěšná 
nejen v těhotenství, kdy podporuje tvorbu 
nukleových kyselin (tedy DNA a RNA, pozn. 
red.) a chrání před defektem neurální trubi-
ce nenarozeného dítěte (dutá trubice, která 
představuje základ pro budoucí centrální 
nervovou soustavu, pozn. red.).“ 
► BorŮvkY. Zlepšují vidění, a dokonce 
léčí šeroslepost. Mají vliv i na imunitu, 
působí preventivně proti infekcím. Podle 
posledních vědeckých výsledků nás látky 
obsažené v borůvkách chrání před stařec-
kou demencí. Napomáhají i odvodňování, 
a tím mají vliv na krevní tlak a pomáhají 
v léčbě některých otoků a zánětů. U žen se 
ukazuje vliv na prevenci infekcí močových 
cest.“

Ing. Petr Havlíček, 
výživový specialista

► ZDrAvá PSY-
CHikA. „Psychická 
pohoda je základem 
pro budoucí úspěch, 
ať už se snažím měnit 
cokoliv. A můžu jí 

napomoci i sám. Patří sem i objetí, doteky, 
pohlazení, sex, ale i masáž. To vše způso-
buje vylučování oxytocinu, hormonu, díky 
kterému cítíme pocity uvolnění, štěstí 
a lásky.“
► „oSoBnÍ“ nAStAvenÍ orGAniSMu. 
„Biorytmy, pudy, temperament... Toto vše 
je důležité respektovat a svůj životní styl 
(včetně stravování) tomu přizpůsobit. Dů-
ležité je poznání sebe sama, jak funguji, co 
skutečně chci a potřebuji, co mi dělá dobře, 
neboť jen tak jsem schopen si nejen správ-
ně načasovat jídlo, spánek, práci či fyzické 
aktivity, ale i reálně nastavit svoje cíle. 
A pokud se mi daří realizovat svoje správně 
nastavené cíle a mám z nich radost, zvyšuji 
si hladinu dopaminu, který mi zlepšuje 
náladu a přináší pocit uspokojení (a nemu-
sím pak vyhledávat náhradní stimuly, které 
produkci dopaminu také zvyšují – alkohol, 
drogy…).“
► oDPoČinek A SPánek. Dostatek odpo-
činku, především správně dlouhý a kvalitní 
spánek, je jedním ze základních stavebních 
kamenů fyzického a psychického zdraví 
a kondice, dlouhého života a správné váhy. 
Nekvalitní spánek je spoluzodpovědný za 
rozvoj civilizačních onemocnění, nárůst 
tělesné hmotnosti i za snížení produkce jak 
melatoninu, který reguluje můj biorytmus 

(snění a bdění), tak i serotoninu, ,hormonu 
štěstí’.“
► StrAvovánÍ. „Není důležité jen to, co 
konzumuji, ale i jak to jím, kolik toho sním 
a s jakým pocitem. A pokud se stravuji 
správně, nejenže dodávám tělu správná 
množství kvalitních živin, ale správně 
živím své „přátele“ ve střevech, kteří jsou 
spoluzodpovědní jak za náš zdravotní stav 
a hmotnost, tak i za produkci serotoninu, 
,hormonu štěstí’. Doporučuji častější kon-
zumaci kysaného zelí, díky němu obnoví-
me původní složení naší střevní mikrobio-
ty, která má na naše zdraví obrovský vliv.“
► PoHYB. „Při intenzivnějším pohybu 
se navíc vylučuje koktejl „hormonů dobré 
nálady“, endorfinu a serotoninu.“

MUDr. Kateřina 
Cajthamlová, 
lékařka a výživová 
poradkyně

► SPokoJenoSt 
A neZáviSloSt. „Ro-
zumný přístup k sobě 
i okolní realitě – ide-

álně bychom se měli vyhnout extrémům 
a zároveň trénovat odolnost vůči krizovým 
momentům.“

► HuMor. „Humor je dobrým prostřed-
kem, jak získat nadhled a odstup a nene-
chat se manipulovat ani strašit.“
► lASkAvoSt k SoBĚ i okolÍ. „Vytváří 
klid mysli a přátelské vztahy se sebou 
i s okolím, důležité je i vědomé odpouštění 
a smiřování se se změnami.“
► StŘÍDMoSt. „Ve stravě, ve cvičení, ve 
vztazích i v práci a zábavě – ani nadbytek, 
ale ani nedostatek či výrazné výkyvy v pra-
videlnosti, s níž se těmto oblastem věnuje-
me. Prostě orientace na kvalitu, nikoli na 
kvantitu.“
DoBÍJet BAter-
kY. „Dostatek 
spánku, odpo-
činku, relaxace 
a času na zklid-
nění a ztišení  
vytváří prostor 
pro regeneraci 
duše i těla 
a zvyšuje 
obranyschop-
nost na fyzic-
ké i duševní 
úrovni.“

oslovili jsme přední české experty, aby pro týdeník téMA 
vypracovali svoji velkou pětku, tedy recept, jak zvýšit šance 
dožít se vysokého věku ve zdraví a dobré kondici.

Moje Velká pětka

Kávu pijeme 
i proto, že 
uvolňuje dopamin.

Cvičení působí 
pozitivně i na 
naši psychiku. 
Při velké 
sportovní 
námaze se 
uvolňují 
endorfiny, 
„hormony 
štěstí“, které 
vedou ke 
krátkodobému 
zlepšení nálady.
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(tedy ty samé látky, které zároveň zvyšují 
„zlý“ LDL cholesterol). Shrnuto a podtrže-
no – podle analýzy dvaceti studií, kterých se 
dohromady zúčastnilo přes 970 000 lidí, je 
u pravidelných pijáků kávy o 14 % nižší rizi-
ko předčasného úmrtí (z jakýchkoli příčin).

Všechno jsou to čísla impozantní, zá-
roveň ale neznamenají, že je káva zázrač-
ným všelékem. Minimálně proto, že každý 
člověk na její účinky reaguje maličko jinak. 
Navíc i s kávou mohou být spojeny, byť tře-
ba nepřímo, i jisté zdravotní trable, zvláště 
při konzumaci vyšší než dva šálky denně. 
Ta může totiž vyvolat závislost – a pokud 
pak s pitím kávy přestaneme, někteří citli-
vější jedinci si stěžují na bolesti hlavy a ne-
volnost, nebo se cítí unavení a deprimovaní. 
Příliš mnoho kofeinu někdy vyvolává ner-
vozitu, zrychlení srdečního tepu, podráždě-
nost, nespavost, může zhoršit pálení žáhy. 
Káva nás umí udržet déle čilé, což je třeba 
při řízení auta skvělý efekt, ale spoléhání na 
kofein a časté ponocování může vyústit ve 
vážné zdravotní potíže. „Když spíme, vyla-
ďují se hormonální hladiny. Pokud nemá-
me dost spánku, vše se naruší,“ varují lékaři. 
Poločas rozpadu kofeinu je zhruba šest ho-
din, za tuto dobu se jeho účinek sníží o po-
lovinu. Proto si někteří dávají poslední kávu 
odpoledne. Každý organismus je ale jiný. 
A tak zatímco některým lidem brání i malé 
množství kofeinu v těle v usnutí, jiní si dají 
kávu i o půlnoci a usnou pak jako dřevo.

neJlePšÍ lék? krokoMĚr
Je nepochybné, že lidé, kteří pravidelně 
cvičí, mají v  průměru zdravější a  delší 

život. Výzkumný tým vedený doktorem 
Stevenem Moorem z  oddělení nutriční 
epidemiologie amerického Národního 
onkologického ústavu v roce 2013 dospěl 
k  těmto závěrům: „Každodenní rychlá 
desetiminutová procházka prodlužuje 
život o necelé dva roky. A 150 minut sviž-
né chůze týdně, které doporučuje Světová 
zdravotnická organizace, ho prodlužu-
jí v průměru o čtyři a půl roku.“ Analý-

za 51 studií provedená v  roce 2002 pra-
covníky britského Ústavu pro výzkum 
rakoviny došla k  závěru, že půlhodino-
vé cvičení nejméně třikrát týdně může 
snížit vznik rakoviny tlustého střeva až  
o  50 %, rakoviny plic o  40 %, rakoviny 
prsu o  33 % a  působí preventivně pro-
ti vzniku rakoviny prostaty. Cvičení 
dokonce zmenšuje nebezpečí návratu 
zhoubného onemocnění. 

Cvičení ale působí pozitivně i  na psy-
chiku. Při sportovní námaze se uvolňují 
endorfiny, „hormony štěstí“. A cvičení pod-
něcuje i tvorbu nových mozkových buněk. 
Test neurologického oddělení Münsterské 
univerzity v Německu v roce 2007 zjistil, že 
zdravým dospělým lidem, kteří se učili ci-
zojazyčná slovíčka, to šlo po pravidelném 
intenzivním cvičení o  20 % rychleji než 
„peciválům“.

Nejjednodušší a zároveň jednou z nej-
prospěšnějších aktivit je chůze. Posiluje 
kosti, což je hlavně ve vyšším věku důležité, 
a klouby při ní netrpí tak jako při běhu. Šes-
tiletá studie ukázala, že když běžci a chod-
ci vydali stejné množství energie, shodně se 
snížilo riziko, že budou mít vysoký krevní 
tlak, vysokou hladinu cholesterolu, cuk-
rovku a  zřejmě i  onemocnění srdce. Chů-
ze ovšem snižuje výskyt ischemické choro-
by srdeční v průměru o 9,3 %, zatímco běh 
na stejnou vzdálenost „jen“ o 4,5 %. Doktor 
Michael Roizen, primář oddělení preven-
tivní medicíny z Clevelandské kliniky, pro-
to radí kolegům: „Nejlepší, co můžete udě-
lat pro své pacienty, je přesvědčit je, aby si 
koupili krokoměr.“ 

A není potřeba si ze začátku dávat pře-
hnané cíle. Doporučuje se denně ujít aspoň 
10 000 kroků. Nic moc? Průměrný Čech 
denně urazí jen zhruba tak polovinu… 
A další rady? Když jedete výtahem do desá-
tého patra, vystupte třeba v sedmém a zby-
tek dojděte pěšky. Auto zaparkujte o  pár 
stovek metrů dál od práce. Choďte se psem 
na dlouhé procházky. A noste krokoměr.

oŘÍškY Pro HuBnutÍ
Jsou to v  podstatě malé zásobárny zdravé 
výživy – obsahují bílkoviny, tuky, vlákni-
nu, přirozené omega-3 nenasycené mast-
né kyseliny, antioxidanty, vitamin B a  E, 
selen a hořčík. Dlouho vládlo přesvědčení, 
že ořechy škodí zdraví, protože mají vysoký 
obsah tuku. Vědci ale prokázali, že druhy 
tuků v nich obsažené jsou lidskému zdraví 
prospěšné. Snižují riziko vzniku srdečních 
onemocnění, cukrovky 2. typu a  různých 
druhů rakoviny, snižují hladinu cholestero-

lu a krevní tlak, zlepšují reprodukční schop-
nost u mužů. A dokonce – oproti obecnému 
přesvědčení – pomáhají spíš hubnout než 
tloustnout! Zrychlují totiž metabolismus, 
což vede k  rychlejšímu spalování kalorií. 
Navíc mohou stabilizovat inzulin a  potla-
čovat hlad. Po konzumaci ořechů se cítíme 
delší dobu sytí. Odborníci na výživu proto 
doporučují sníst před jídlem hrst oříšků.

Badatelé z  Lomalindské univerzity 
v Kalifornii v  roce 1992 přišli s převrat-
nou zprávou, že každodenní konzumace 
ořechů snížila riziko srdečního infarktu 
o  60 %, přičemž rozdíly u  jednotlivých 
druhů ořechů byly zcela nepatrné. Jed-
nou z hlavních příčin ochranného půso-
bení ořechů je zřejmě vysoký obsah bíl-
kovin a  nenasycených mastných kyselin 
snižujících hladinu nebezpečného LDL 
cholesterolu. Po rostlinných olejích jsou 
ořechy nejbohatším zdrojem rostlin-
ných tuků – kešu a pistácie jich obsahují  
46 % a  makadamové ořechy dokonce  
76 %. Zvláště výrazný účinek snížení cho-
lesterolu vykazují vlašské ořechy a man-
dle. Doktor David Jenkins z  Torontské 
univerzity zjistil, že zdravá strava obsa-
hující mandle, snižuje hladinu nebezpeč-
ného cholesterolu zhruba o 30 %, to je jen 
o něco méně než účinné léky. 

Výsledky několika prací naznačily 
schopnost ořechů snižovat riziko vzniku 
některých druhů rakoviny, například sli-
nivky břišní. Selen, na který jsou obzvláš-
tě bohaté para ořechy, zase brání přechodu 
rakoviny prostaty do pokročilého stadia. 
Za snížením rizika rakoviny prsu by moh-
ly stát vlašské ořechy. Proti rakovině plic 
by zase mohly pomáhat arašídy – ty ob-

sahují asi 30 % bílkovin a  jsou bohaté na 
draslík a vitaminy B, takže chrání i před 
křečemi při fyzické zátěži. Pistácie zase 
údajně snižují riziko rakoviny plic a ische-
mické choroby srdeční, snižují choleste-
rol, pomáhají předcházet cukrovce, neboť 
ovlivňují hladinu krevního cukru po jíd-
le. A nejen to. Dokonce pomáhají mužům 
k větší potenci. Mají totiž schopnost zvyšo-
vat průtok krve (a tím třeba zároveň i sní-
žit riziko infarktu).

Vlašské ořechy mají z  ořechů nejvyš-
ší obsah antioxidantů, dále pak vysoký ob-
sah omega-3 mastných kyselin, známých 
svými protizánětlivými účinky, pomáhají 
předcházet cukrovce a  snižují riziko vzni-
ku srdečních chorob. Mandle obsahují víc 
vlákniny a  vitaminu E než ostatní ořechy, 
pomáhají udržovat tělesnou hmotnost, sni-
žují riziko cukrovky 2. typu a  prospívají 
srdci snižováním hladiny cholesterolu. 
Kešu prý zase chrání před žlučový-
mi kameny.

Ideální množství? I tady 
se radí umírněnost. Ve 
většině studií nebyla 
denní dávka ořechů 
větší než 60 gramů. 
A  pozor – při-
bližně 1 % po-
pulace má na 
ořechy alergii.

MeDitACe JAko AntiDePreSivuM
Ti, co praktikují meditaci, vesměs tvrdí, že 
se díky ní cítí lépe a  šťastnější. „V  našem 
zrychleném světě, v  prostředí, ve kterém 
jsou naše smysly neustále bombardovány 
nejrůznějšími podněty ve snaze přitáhnout 
a udržet naši pozornost, je koncept nabíze-
jící možnost z toho všeho uniknout a dostat 
se zcela zdarma někam, kde vládne napros-
tý mír a samota, těžko uvěřitelný,“ píše San-
jiv Chopra. Cílem meditace podle něj není, 
aby člověk ovládl myšlenky, ale aby jim za-
bránil v ovládnutí sebe. 

Meditaci, tedy osobní cestě do vlastní-
ho vědomí, je připisován takřka zázračný 
účinek. Počínaje tím, že takřka o polovinu 
snižuje riziko vzniku ischemické choroby 
srdeční, přes snižování míry úzkosti a de-
prese, až po podporu lepšího spánku. A klid 
v  duši podporuje soucit a  empatii, takže 
vede i k lepším schopnostem komunikovat 
s  okolím. Omezení negativních myšlenek 
má pozitivní vliv i na imunitu. 

Existují různé druhy meditace a  vět-
šinou obsahují několik společných prvků: 
provádějí se na tichém klidném místě, patří 
k nim pohodlná pozice, obvykle sed, vyža-
dují, aby člověk soustředil svou pozornost 
na určitý objekt nebo jev, například slovo 
nebo slova, dech či nějaký předmět. Jejím 
cílem je, aby rušivé myšlenky přicházely 
a odcházely, aniž bychom jim věnovali po-
zornost. „Je to stav, kdy může být naše tělo, 
dech, mysl a duch aspoň na krátkou dobu 
v jednotě,“ píše se v knize Velká pětka. 

Obecně se uznává, že meditace zmírňu-
je stres a snižuje tlak. Proto je účinným ná-
strojem proti srdečním chorobám, úzkosti, 

Procházka každý 
den prodlužuje 
život o dva roky.

Ořechy zlepšují 
i reprodukční 
schopnost mužů.

Cílem meditace 
není, aby 
člověk ovládl 
myšlenky, ale 
aby jim zabránil 
v ovládnutí 
sebe.

nejjednodušší a zároveň 
jednou z nejprospěšnějších 
aktivit je chůze. Posiluje 
kosti, což je hlavně ve vyšším 
věku důležité, a klouby při ní 
netrpí tak jako při běhu.

ořechy oproti 
obecnému přesvědčení 
pomáhají spíš hubnout 

než tloustnout!
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depresi, vzteku, nenávisti. Je to vlastně an-
tidepresivum naprosto bez vedlejších účin-
ků. Díky magnetické rezonanci se prokáza-
lo, že meditace způsobuje pozitivní změny 
v  mozku, třeba tím, že aktivuje nervové 
struktury, které se podílejí na pozornosti.

Co nA to lékAŘi? 
Jak poznatky amerického profesora medi-
cíny Sanjiv Chopry okomentovala MUDr. 
Kateřina Cajthamlová? „Podle mé třice-
tileté zkušenosti lékařky VŠECHNO není 
vhodné PRO KAŽDÉHO. Ani ořechy (aler-
gici), káva (vředy trávicího traktu), slunce 
(riziko melanomu), cvičení (nevhodný typ 
nebo provedení může vést k přetížení sva-
lů nebo kloubů), ani meditace (může škodit 
psychotikům a traumatizovaným)… Vždy 
záleží na typu, množství, frekvenci a na uži-
vateli a jeho genetické zátěži, věku, aktuální 
psychické a fyzické zátěži i na předchozím 
životním stylu a  aktuálním zdravotním 
stavu. Navíc i zde platí, že všeho moc i málo 
může dlouhodobě škodit.“

A co si o knize myslí slovenský doktor 
Igor Bukovský, který se výživě věnuje téměř 
třicet let? „Ořechy a  vitamin D podepisu-
ju. Psychogenní faktory jsou také důležité. 
Hodně studií prokázalo, že meditace nebo 
modlitba pozitivně ovlivňují vegetativní 
nervový systém (má na starosti mimo jiné 
trávení, dýchání a činnost srdce, pozn. red.) 
Nemám problém ani s  kávou. Mám pro-
blém spíš s tím, jak to je sestavené. Kromě 
ořechů v tom není žádná potravina, co je to 
za vzkaz? Možná to dává smysl, ale nedává 
to celek.“ 

Jaký je tedy jeho recept? Skrývá se 
ve zkratce NEW START. Tak se jme-
nuje preventivně-léčebný program vy-
vinutý experty Univerzity Loma Linda 
v Kalifornii.

N = Nutrition (správná výživa)
E = Exercise (přiměřená pravidelná fy-

zická aktivita)
W = Water (optimální pitný režim)
S = Sunshine (dostatek slunce)
T = Temperance (střídmost, abstinence 

od návykových látek)
A = Air (pobyt na čerstvém vzduchu)
R = Rest (odpočinek a dostatek kvalitní-

ho spánku)
T = Trust/Faith (důvěra 

a víra, psychická hygiena)

Milan eisenhammer

A byť tyhle žebříčky nejsou úplně směrodatné, 
už proto, že každý člověk je jiný, a navíc těžko si 
při nutnosti vyvážené stravy můžeme vystačit 
jen s jednou, třemi či pěti byť sebezdravějšími 
potravinami, určitě nejsou podobné přehledy 
bez zajímavosti. A leccos napovědí. Třeba to, 
které potraviny se v následujících žebříčcích, 
opřených o autority z řad nutričních specialistů, 
nejčastěji opakují.

BeStSeller SuPerPotrAvinY
Autoři Steven Pratt a Kathy Matthews vydali 
pod záštitou New York Times knihu Superpotra-
viny (14 potravin, které mění naše životy), která 
se stala světovým bestsellerem. Na základě 
souhrnu vědeckých studií slibuje, že jde „o sku-
tečné superhvězdy mezi potravinami“.
1. Borůvky. Obsahují více antioxidantů než 
ostatní druhy ovoce a zeleniny. Před čím chrá-
ní: Alzheimerova choroba, stárnutí kůže.
2. Fazole. Chrání před chorobami kardiovas-
kulárního systému, snižují tlak, cholesterol 
i riziko onemocnění cukrovkou. Podobné 
účinky: cizrna, čočka, zelený hrášek.
3. Brokolice. Patří k nejsilnějším zbraním 
proti rakovině. Povzbuzuje imunitu, je dobrá 
pro zrak a kardiovaskulární systém. Posiluje 
kosti. Podobné účinky: růžičková kapusta, zelí, 
kapusta, tuřín, květák. 
4. Oves. Chrání před cukrovkou. A je dobrý 
pro štíhlou linii – nasytí a má málo kalorií. 
5. Jogurt. Nejlepší je bez cukru. Měl by 
obsahovat živé bakterie. Povzbuzuje imunitu 
a dokáže v těle zabít škodlivé bakterie. Díky 
vápníku zpevňuje kosti, snižuje cholesterol 
a krevní tlak. Může chránit před infekcemi. 
6. Tykve, dýně. Nepřekonatelné co do 
množství karotenoidů. Ty chrání před některý-
mi druhy rakoviny, udržují srdce zdravé a jsou 
prospěšné i očím. Podobné účinky: mrkev, 
sladké brambory, oranžová paprika.
7. Pomeranče. Posilují imunitu, chrání před 
cukrovkou a vysokým tlakem. Ale pozor: Šťávy 
ovoce nenahradí. Nejvíce vitaminů je v dužni-
ně. Podobné účinky: citrony, grepy, mandarin-
ky, limetky, klementinky.
8. Krůtí prsa (bez kůže). Nejlibovější zdroj 
živočišných bílkovin. Obsahují selen (chrání 
před rakovinou) a zinek (hojení ran).
9. Sója. Pokud odmítáte jíst maso, zásobuje 
tělo dostatečným množstvím bílkovin. Chrání 
před nemocemi srdce a osteoporózou. Snižuje 
cholesterol a tlak. 
10. Špenát. Prospívá srdci a cévám. Podobné 
účinky: kapusta kadeřávek, čínské zelí, římský 

salát, oranžová paprika, hořčičné a řepné listy.
11. Čaj. Flavonoidy (rostlinné barvivo v listech) 
posilují imunitu, chrání před rakovinou a za-
braňují vzniku zubního kazu. 
12. Rajčata. Lycopin (barvivo, které může za 
červeň rajčat) udržuje kůži mladou a zvyšuje 
obranu proti UV záření, posiluje imunitu. 
13. Ořechy. Prokazatelně zvyšují výkon 
mozku. Polyfenoly chrání před stárnutím kůže. 
A omega-3 mastné kyseliny pročišťují tepny. 
14. Losos. Vydatný zdroj omega-3 mastných 
kyselin. Prospívá očím a pozitivně ovlivňuje 
krevní tlak, cholesterol a kardiovaskulární sys-
tém. Podobné účinky: platýz, sardinky, sledě, 
pstruzi, okouni, ústřice, mušle.

tÝDenÍk téMA
25 nejzdravějších potravin předloni vybírala 
pětičlenná odborná porota: Kateřina Cajtha-
mlová (internistka), Petr Havlíček (specialista 
na výživu), Margareta Iliopulosová (nutriční 
terapeutka), Igor Bukovský (lékař) a Miroslav 
Petr (výživový specialista). Pokud pro danou 
potravinu někdo z nich hlasoval, dostala bod.
► 5 BODů 
Česnek a cibule. Přírodní antibiotika podob-
ně jako zázvor. Účinné i při nachlazení. Cajt-
hamlová: „Obojí obsahuje protivirové látky, 
konzumujte proto česnek a cibuli i syrové.“
Ořechy. Jezte je nesolené a nepražené.
Semínka (lněná, konopná, chia). Cajtha-
mlová: „Pozor, větší množství působí projíma-
vě a dráždí střevo.“ 
Bobulové ovoce (borůvky, ostružiny, 
brusinky, jahody, maliny, rybíz). Ostruži-
ny mají dvakrát silnější antioxidační potenciál 
než borůvky a desetinásobný než jablka. 
► 4 bODy
Vejce. Bukovský: „Nejvydatnější zdroj látky 
cholin. Doteď jsme o tom slyšeli jen v souvis-
losti s příznivým působením na cholesterol. 
Ale jsou studie, že způsobuje přesun choleste-
rolu z krve do buněk.“
Tučné ryby (makrela, sardinky, losos). 
Na jídelníčku by měly být jednou až dvakrát 
týdně. Havlíček: „Kvůli znečištění moří bych 
zařadil i tučné sladkovodní ryby.“
Luštěniny (čočka, fazole, cizrna). Obsahují 
hodně vlákniny a stravitelných a kvalitních bíl-
kovin. Na jídelníčku by měly být třikrát týdně. 
Červená čočka má víc antioxidantů než citrusy.
Brokolice. Vysoký obsah vitaminů C, A, 
K a látek, které zvyšují aktivitu specifických 
jaterních enzymů a ty pak lépe odbourávají 
nebezpečné látky. Podobné množství těchto 

Nejzdravější potraviny prospěšných látek má i řeřicha, o trochu méně 
květák, ředkvička, zelí a kapusta... Nejvhodnější 
úpravou je příprava v páře nebo spaření, tak si 
zachová nejvíc cenných látek. Prevence proti rýmě 
a nachlazení. Bukovský: „Brokolicové klíčky obsa-
hují asi stonásobek protirakovinového sulforafanu, 
než má dospělá brokolice.“
Čerstvé bylinky (rozmarýn, šalvěj, tymián, 
oregáno, majoránka). Jídlu dodávají chuť i aro-
ma, pokrm se pak nemusí tolik solit. A mají cenné 
antioxidanty. Ale pozor na reakce s některými léky.
Obiloviny. Otruby nebo tmavá celozrnná mouka 
jsou výživově hodnotnější než bílá. A než pšenice je 
lepší třeba žito nebo oves. 
► 3 bODy
Voda. Havlíček: „Je třeba se napít, i když zrovna 
nemáte žízeň. Když se žízeň dostaví, tělo už volá 
o pomoc. Pijte malé dávky a často.“
Červená řepa. Brání rozvoji kornatění tepen.
Olivy, olivový olej. Bukovský: „Chrání střevo před 
zánětem. Kupujte ale jen kvalitní oleje.“ Cajthamlo-
vá: „Ti, co používají léky na ředění krve, ho můžou 
používat jen velmi omezené množství.“
Rajčata
Avokádo
Maso (krůtí, jehněčí)
Jablko 
► 2 bODy
Sója
Zelený čaj
Kysané zelí. Cajthamlová: „Záleží ale, zda jde 
o mléčné kvašení, nebo přidaný ocet.“
Špenát. Bukovský: „Dejte si ho aspoň dvakrát 
týdně. Radši dušený anebo blanšírovaný než syrový. 
A bez smetany – ta zhoršuje vstřebávání železa.“
Mrkev
Hroznové víno. Cajthamlová: „Není příliš vhodné 
pro diabetiky.“ Bukovský: „Červené hrozny jsou lepší 
než bílé, podobně jako červená jablka jsou lepší než 
zelená. Čím je přirozená barva ovoce tmavší, tím je 
pro nás hodnotnější.“
Řepkový olej
Citrusy. Bukovský: „Nejvíc užitečných látek je v bílé 
vrstvě slupky. Tu neloupu, chemikálie z postřiku 
proniknou do kůry jen dva milimetry hluboko.“    

ČASoPiS tiMe
Prestižní americký týdeník TIME vyhlašuje žebříček 
nejzdravějších potravin pravidelně. 
1. banány. Zvyšují schopnost těla vstřebat vápník 
a zvyšují v mozku hladiny látek, které brání depresi. 
2. Maliny. Zamezují v těle abnormálnímu dělení 
buněk, dobré účinky na srdce a prevenci obezity. 
3. Pomeranče. Skvělý zdrojů vitaminu C.
4. Kiwi. Má ještě více vitaminu C než pomeranč. 
Plus vitamin E, řadu antioxidantů a látky podporují-
cí zdravý růst vlasů, kůže a nehtů. 
5. Granátová jablka. Poměr množství vitaminu C 
a kalorií je lepší než u jiného ovoce. Silné polyfenoly 
mohou snížit riziko rakoviny.
6. Borůvky 
7. Grapefruit 
8. Mandarinky 
9. Avokádo 

10. Rajčata 
11. Baklažán 
12. Mangold 
13. Houby 
14. Kapusta 
15. Brokolice 
16. Fenykl 
17. Česnek 
18. Sladké brambory 
19. Červená řepa 
20. Listový špenát

BBC: i SáDlo Je HvĚZDou
Autoři z britské BBC sestavili seznam 100 potravin, 
které by z výživového hlediska měly být nejprospěš-
nější. Vycházeli z výzkumu jihokorejských vědců, 
kteří analyzovali na tisíc potravin podle kombinace 
prospěšných živin (vitaminy, minerály a další 
užitečné látky totiž tělu nejvíc prospívají, když 
jsou správně „namixované“). Tento výzkum 
pak autoři z BBC doplnili o poznatky z dalších 
analýz. Žebříčku vévodí zelenina, ovoce, 
ořechy, ryby a mořské plody. „Náš“ kapr je na 
81. místě – na něm autoři oceňují „vysoký podíl 
bílkovin, kolem 18 %. Tuku je v něm méně než 
šest procent“. Na 16. příčce je sladkovodní štika. 
V první padesátce kromě ryb, škeblí a luštěnin 
dominují bylinky (petržel, řeřicha, bazalka 
a také pampeliškové listy) a listová zelenina (čín-
ské zelí, hlávkový či římský salát, kadeřávek,…). 
Špenát obsadil dvě příčky: 24. mražený, 45. čers-
tvý. Autoři: „Když se čerstvý špenát skladuje v po-
kojové teplotě, může ztratit výživovou hodnotu. 
Zamražení v něm živiny udrží.“ Šokem je celkově 
osmé vepřové sádlo. Podle BBC jde o „dobrý zdroj 
vitaminů B a minerálů. Jde přitom o zdravější tuk 
než sádlo jehněčí nebo hovězí“. Pro lidi s nadváhou 
ale zřejmě moc prospěšné není.
1. Mandle
2. Čerimoja (jihoamerická rostlina)
3. Okouník (mořská ryba)
4. Platýs
5. Semínka chia
6. Dýňová semínka
7. Mangold
8. Vepřové sádlo
9. Nať červené řepy
10. Chňapal (mořská ryba)

šéfkuCHAŘ JAMie oliver
Také hvězdný britský kuchař Jamie Oliver sestavil 
s výživáři žebříček 14 superpotravin. Maso doporu-
čuje jen dvakrát týdně.
1. Vejce
2. Kozí mléko
3. Mořské ryby
4. Sladké brambory
5. Divoké byliny a listová zelenina
6. Tofu
7. Vlašské ořechy
8. Černé fazole
9. Čerstvé ovoce
10. Mořské řasy -eis-, -tm-

Až dvě třetiny všech nemocí mají původ ve špatné stravě. kdo zdravě 
jí, žije déle. Světoví dietologové a experti na výživu hledají proto 
superpotraviny už léta. A stejně dlouhou dobu se objevují seznamy těch 
pro tělo nejprospěšnějších.
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