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5 RAD  
JAK CHYTŘE NAKUPOVAT A JÍST 

 

 

 

 

 

 

Veronika Hanzlíková 

Pocit štěstí se rodí z toho, co vkládáme do svých úst i do své mysli. S tímto vědomím učím a 
inspiruji ostatní, jak být šťastný pomocí správného výběru stravy pro tělo i ducha. 
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Prohlášení: Veškeré informace v tomto e-booku mají pouze informativní charakter. Autorka zde nedoporučuje konkrétní 
dietní postupy – veškeré informace spojené s konzumací potravin a vašeho zdraví konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. 

Kopírování a šíření částí či celého textu je dovoleno pouze se souhlasem autorky. Pokud se vám e-book líbí, prosím předejte 
případnému zájemci informaci, kde si jej může stáhnout. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení.  
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Jak jsem získala znalosti o výživě a potravinách 

 

Silná, pokorná a laskavá. 

Tak se dnes cítím a chci k tomu inspirovat i vás. Moje cesta 
k tomuto poznání byla dlouhá a trnitá, proto s radostí 
inspiruji: 

• jak si naslouchat a jíst podle intuice. 
• jak být laskavý sám k sobě skrze jídlo i přístup k životu. 
• jak žít kvalitní život i přes nejrůznější překážky. 

 

Sama jsem si musela projít dlouhou osobní cestou k uzdravení a k pocitu vnitřního štěstí. 

Až do dvaceti let jsem měla vcelku bezproblémový život. Na gymnáziu mi to šlo téměř bez učení. Vždy jsem 
byla aktivní, ať už šlo o vzdělávání, sport nebo mimoškolní aktivity. Hrála jsem tenis, volejbal, ráda jsem 
chodila plavat. Toužila jsem tehdy studovat medicínu. Přijímačky jsem sice složila, ale studentů bylo víc než 
míst, a tak jsem začala studovat Vysokou školu chemicko-technologickou, Fakultu potravinářské a 
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biochemické technologie. Měl to být jen mezistupeň, než to za rok zkusím znovu, ale studium potravin a 
biochemie mě nakonec tak pohltilo, že jsem mu zůstala věrná. Jenže na vysoké škole přišly stresující zkoušky, 
které nejeden středoškolský premiant těžko nese. Já v tom nebyla výjimkou a nervozita ze zkouškových 
období se ve druháku projevila na mém zdravotním stavu – diagnostikovali mi chronický zánět tlustého 
střeva. Tato nemoc se nazývá ulcerózní kolitida a spolu s Crohnovou nemocí se označuje anglickou 
zkratkou IBD (v překladu idiopatické střevní záněty). Bohužel ani tehdy, ani když se k diagnóze přidala ještě 
Běchtěrevova nemoc, jsem se nad sebou, svým myšlením i svým stylem života nijak zvlášť nezamyslela. 
Začala jsem brát léky a ke spokojenosti mi stačilo, že relativně bezbolestně přežívám. 

Pravdivost tvrzení, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jsem si měla vyzkoušet ještě důkladněji. Za 
další dva roky přišel největší šok mého života. Tragická smrt mé první, dlouholeté lásky. Bylo mi dvacet dva 
let a ze dne na den se mi zhroutil život, který jsem do té doby žila. Asi vás nepřekvapí, že se moje zdraví 
výrazně zhoršilo. Zánět zasáhl celé tlusté střevo. 

To bylo v roce 2006. Až do té doby jsem ignorovala závažné signály, kterými se mi tělo 
snažilo říct, že je čas na změnu. Moje tehdejší fotografie (bylo mi teprve dvacet čtyři let) 
jasně ukazuje, jak propastný rozdíl je mezi mým tehdejším a dnešním já. Kulatý obličej mi 
opticky přidával kila, ale to zdaleka nebylo to nejhorší. Brala jsem vysoké dávky kortikoidů. 
Byla jsem podvyživená, ale přesto jsem měla v těle víc než 30 % tuku. Zánět ve střevech 
se rozrůstal a doktoři hrozili, že mi budou muset celé střevo vzít a udělat vývod. Cítila jsem 
se bídně, unavená a sama. 
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Nastal čas, abych se sebou něco udělala. Uvědomila jsem si, že své zdraví nejvíc ovlivním tím, jak se 
k problémům a stresům postavím. Věděla jsem, že i strava může výrazně ovlivnit můj zdravotní a psychický 
stav. Proto jsem vyhledala výživovou poradkyni, paní Elišku Astlovou.  

S její pomocí jsem začala o svou stravu více pečovat a absolvovala jsem u ní a jejího muže rekvalifikační 
kurz výživového poradenství akreditovaný MŠMT (Clinic21 s.r.o.). Intenzivní práci výživového poradce pro 
nemocného člověka jsem si nejdřív vyzkoušela sama na sobě. A protože jsem si byla dobrým pacientem, 
podařilo se mi utlumit zánět ve střevech až do klidového stádia. Nicméně léčba trvala několik dalších let.  
 
Tehdy jsem zjistila, jak dlouhou a mravenčí práci může výživové poradenství obnášet, ale i  jaké úspěchy 
dokáže přinést. Díky svému vzdělání jsem navíc v kurzech manželů Astlových začala přednášet 
o technologii výroby potravin. Naše spokojená spolupráce trvá již od roku 2008.  

 
Začínala jsem klasickým výživovým poradenstvím s důrazem 

na kvalitu potravin a dopracovala jsem se až k celostnímu 
poradenství pro zdraví a výživu. 
 
 

 
 

http://veronikahanzlikova.cz/moje-sluzby/celostni-poradenstvi-zdravi-vyziva-strava/
http://veronikahanzlikova.cz/moje-sluzby/celostni-poradenstvi-zdravi-vyziva-strava/
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Jak jde čas, dozvídám se o potravinách víc a víc a uzpůsobuji 
tomu svůj přístup k výživě i potravinám. Postupně přidávám 
také znalosti o tom, jak naše těla fungují na vědomé i nevědomé 
úrovni. Nebráním se obohacujícím vědomostem východních 
medicín, psychosomatiky a spojení výživy s pohybem. Sama dnes 
cvičím čchi-kung a chodím na dlouhé procházky. Naslouchám 
ženské a mateřské intuici a pomáhám svým klientům rozvíjet 
jejich vnitřní sílu a radost ze života. V kombinaci s velmi blízkými 
zkušenostmi s chronickou nemocí i s úspěšným zvládnutím 
náročných životních období toho vím víc, než jsem kdy doufala. 
Přináší to skvělé výsledky, a tak si troufám říct, že opravdu umím 
ostatní inspirovat a učit… 
 
 
Učím, jak být šťastný nezávisle na životní situaci a okolnostech.  
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Tajemství potravin 

Co je v oblasti výživy nejdůležitější? Co bychom všichni měli znát a pochopit? 

Nejsou to energetické hodnoty potravin nebo jejich složek. Není to kódový jazyk nutričních specialistů a slova 
jako proteiny, uhlovodany, vanilin, butylhydroxyanisol (to je látka považovaná za škodlivé aditivum, má 
zkratku BHA) a další nepochopitelné vzorce a zkratky.  

Ani není životně důležité, jestli jíte třikrát denně velké porce jídla, nebo desetkrát denně po menších porcích.  

POTŘEBUJEME JEN ZAPOJIT ROZUM A ZAČÍT OD ZÁKLADŮ. 

Těchto pět základních pravidel vám pomůže snáze se zorientovat v tom, z čeho se jídlo skládá a jak ho moudře 
vybírat.  

Pokud se vám navíc podaří postupně objevit, jaký styl jídla a vaření vyhovuje vašim chuťovým buňkám a 
zároveň vašemu zdraví, máte vyhráno. Někdo totiž potřebuje jíst opravdu jen třikrát denně, kdežto jiný méně 
a častěji. Jednomu sedí strava plná ovoce a zeleniny, jinému spíše teplá jídla a hutné polévky. Ale o tom 
někdy příště, nebo třeba na mém blogu. 

 

http://www.veronikahanzlikova.cz/
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5 ZÁKLADNÍCH RAD 

1 Začněte od základů.  
Kupujte základní potraviny a vařte si sami. A co když nemáte čas vařit? Podívejte se sem. 

2 Čtěte etikety.  
Nemusíte číst všechny a vyhradit si na každý nákup o hodinu víc. Ale hýčkejte svou zvědavost. Kupte si 
lupu do kabelky. Ptejte se. Tady se naučíte klást ty správné otázky. 

3 Seznamte se s tuky...  
V této kapitole najdete základní informace o tucích. Nebojte, nepotřebujete se v nich vyznat tak 
detailně jako studovaný potravinářský technolog. Pokud ale máte podrobnější otázky a nenajdete tu 
na ně odpověď, ptejte se mě přímo na info@veronikahanzlikova.cz. 

4 … a taky s cukry. 
Naučte se říkat jim sacharidy a rozeznat je i tam, kde není řepný ani třtinový cukr. Tahák a pár příběhů 
naleznete zde. 

5 Éčka, éčka, éčka. Nedělejte si vrásky s těmi, která jsou přírodní. 
Věděli jste, že například vitamín C je také éčko? Jak chudák vitamín k ošklivému označení přišel (a nejen 
to) se dozvíte v poslední kapitole. 

 

mailto::info@veronikahanzlikova.cz
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PRVNÍ RADA – ZAČNĚTE OD ZÁKLADŮ 
Nakupujte základní potraviny a vařte z nich. 

Pod pojmem „základní potraviny“ si představte vše, co vyrostlo nejlépe v této republice (nebo alespoň v naší 
části Evropy) a odpovídá ročnímu období: 

 

• ovoce a zeleninu 

• mléko a mléčné výrobky včetně másla 

• maso 

• obiloviny a základní produkty z nich 

 

Prostě jednoduché suroviny, ze kterých se vám bude dobře vařit. Nebudete pak muset sahat po konzervách 
a polotovarech. 

Nakupujte je nejlépe přímo od místního výrobce, farmáře, nebo si je vypěstujte sami. 
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Vím, že to leckdy není jednoduché – na výlety po obchodech není čas, kvalitní potraviny jsou finančně 
náročnější, na vlastní zahrádku nemáte místo.  

Ale každý problém má své řešení. Existuje spousta webů, které buď sdružují farmáře či nabízejí bedýnky 
s jejich výpěstky. Třeba máte ve svém okolí někoho, kdo pěstuje zeleninu nebo chová zvířata a ani o něm 
nevíte. Začněte s lidmi okolo mluvit o jídle. O tom, jak těžko se shání pořádná vajíčka a zelenina, která 
nepřijela z holandského skleníku. Jednou místo soustrastného přitakání uslyšíte: „Já mám vajíčka od 
babiččiny sousedky.“ A pak už se s tou dobrou ženou musíte jen domluvit. Dost možná zjistíte, že zná další 
chovatele a pěstitele. 

Proporce místních potravin ve vašem jídelníčku se pak dramaticky zvýší, i když se třeba zdráháte investovat 
do bedýnek a „trendy“ farmářských výrobků. A to vůbec není zlé.  

V obchodech hledejte potraviny podle místa původu. 

Ne všechno se dá sehnat přímo od farmářů a někdy se prostě nedostanete dál než do nejbližšího 
supermarketu. Nezoufejte, i tehdy můžete zapojit zdravý rozum. Neříkám, že vše české je lepší. Ale selský 
rozum vám určitě napoví, že prosincové jahody z Jižní Ameriky nebudou tak dobré jako červnové české. 
Českým potravinám, dá se říci až superpotravinám, se věnuji v e-knize 21 příběhů českých superpotravin. 

 

http://veronikahanzlikova.cz/21-pribehu-ceskych-superpotravin-aneb-kdyz-jidlo-mluvi
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K pevnému základu lokálního ovoce a zeleniny přidejte samozřejmě i takové potraviny jako jsou rýže, 
těstoviny, obilné výrobky, mléko a maso. 

Sami si dosaďte, jaké další základní potraviny v kuchyni potřebujete. 

A ještě dvě možnosti pro ty z vás, kdo nemají čas vařit: 

Vařte a plánujte si jídlo dopředu. To, pokud vařit sice můžete, ale v práci 
si prostě čerstvý oběd nepřipravíte. Nachystejte si jídlo den předem a pak 
si je zabalte s sebou na cesty či do zaměstnání. Volte jídlo, podle toho, 
kde druhý den budete, anebo takové, které doplní hlavní jídla z dobré 
restaurace nebo jídelny. Nejhorší je nemít žádnou představu o tom, co a 
hlavně kde budete další den jíst. To pak, šilhajíce hlady, vezmete zavděk 
téměř jakýmkoliv fastfoodem, rohlíkem se salámem nebo čímkoliv 
k snědku. Anebo hladovíte celý den a večer vám tělo odplatí vlčím 
hladem, který se jednou večeří nezažene. 

Najděte si v okolí svého zaměstnání či podnikání dobrou restauraci či školní jídelnu, která vaří ze základních 
surovin. Ptejte se známých, vedoucí restaurace nebo jídelny a nebojte se, že si budete připadat drzí. 
Leckterou vedoucí školní jídelny spíš potěšíte, když se budete shánět po zdravém a vyváženém jídle. Určitě 
najdete schůdnou a dobrou variantu. 
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DRUHÁ RADA – ČTĚTE ETIKETY 
a srovnávejte podle nich složení potravin, které kupujete. 

Čtěte si složení potravin, které kupujete. 

Stačí, když si při každém nákupu nebo ve volné chvíli doma vezmete 2-3 výrobky stejné kategorie a rychle si 
přečtete složení. 

Nejprve věnujte čas potravinám, které jíte často. Vezměte třeba čtyři jogurty a podívejte se, jaké mají složení. 
Můžete se inspirovat tímto článkem, ve kterém popisuji, jak je důležité si přečíst složení, a proč je lepší 
smetanový jogurt než nízkotučný. 

Vždy se dívejte na pořadí, v jakém výrobce uvádí jednotlivé složky potravin.  

Výrobce musí udávat složky podle množství – od té, které je ve výrobku nejvíc, po tu, které je nejméně. 
Zhodnoťte, co by daná potravina měla na prvním místě obsahovat. Mléčné výrobky by na prvním místě měly 
obsahovat mléko, smetanové výrobky smetanu a ovocné ovoce. U smetanového nanuku působí velmi 
podivně, když je smetana třeba až na čtvrtém místě.  

Pak se zamyslete, zda na prvních dvou až třech místech musí být cukr, glukózo-fruktózový sirup nebo palmový 
tuk. 

http://veronikahanzlikova.cz/tajemstvi-jogurtu/
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Nebo jestli se spokojíte s potravinou, která má na obalu pět „éček“, když ji hravě zvládnete vyrobit doma ze 
základních surovin. K „éčkům“, tukům a cukrům se ale podrobněji vrátím v dalších kapitolách. Zatím si 
vystačíte s jednoduchou radou – když to nezní jako dobré jídlo, nejspíš to tak nebude ani chutnat. 

Hledejte na potravině výrobce. 

Zkontrolujte si, zda na výrobku naleznete výrobce. Výrobce, který na obalu uvádí své jméno i adresu, má 
mnohem menší příležitost k nepoctivosti. Zato u obalu, který hlásá „Vyrobeno v EU. Dovozce…“ se nejspíš 
zastání nedovoláte. 

• Čím kratší nebo jednodušší složení, tím lépe.  

• Čím méně cukru, tím lépe.  

• Čím méně aditiv (přídatných látek), také lépe.  

Když se vypravíte na nákup, zkuste si porovnat pár oblíbených potravin v několika verzích a postupně si 
zapamatujete ty, jejichž složení se vám líbí, a na kterých jste si pochutnali. 
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První praktické cvičení aneb čím jednodušší složení tím lépe  

Případ první:  

Nedávno jsem si koupila ovocnou tyčinku s tímto 
složením: Datle, kešu, kokos, mandle, para 
ořechy, prášek z medového melounu (glukóza, 
sušené mléko, sója, sodná sůl). 

Co myslíte, byla dobrá? To si pište. Chutnala po 
ovoci, osvěžila a zasytila. Však taky stála 35 Kč. 

 

 

Případ druhý:  

Jinou jsem si koupila za 25 Kč s tímto složením: Datle, rozinky, extrudovaná kukuřice, kokos (9 %) a 
muškátový květ. Také výborné složení a příjemná chuť. Žádný přidaný cukr, datle si bohatě vystačily i bez něj. 

Ale pro účely srovnávacího cvičení jsem nakoupila i několik levnějších kousků… 
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Případ třetí:  

Ovocná müsli tyčinka za 15 Kč má toto složení: (zde začíná...) rýžovo-pšeničné vločky (ty jsou složeny z rýže, 
celozrnné pšenice, cukru, lepku, ječného sladu, pšeničné mouky, sušeného odtučněného mléka, soli, 
pšeničných klíčků a emulgátorů mono- a diglyceridů mastných kyselin), glukózový sirup, sušené brusinky 
10 %, glukózo-fruktózový sirup, ovocný koncentrát (složený z ananasu (7 % v ovocném koncentrátu), jahod 
(2 % v koncentrátu) a aronie), cukr, rostlinné oleje (kokosový, slunečnicový), jahodová směs (skládá se 
z cukru, fruktózového sirupu, rýžové mouky, jahod (0,3 % ve směsi), ovocného koncentrátu (jahody, višně), 
želírující látky pektinu, palmo-jádrového tuku, regulátoru kyselosti kyseliny citronové a z přírodního 
aromatu), stabilizátorem je glycerol. Dále tyčinka obsahuje znovu rýžovou mouku a sušené jahody (0,6 % 
z celkové hmotnosti) a znovu regulátor kyselosti kyselinu citronovou a emulgátor lecitin. Závěrem v tyčince 
ještě najdeme sůl, přírodní aroma (výrobce ovšem neuvádí jaké aroma) a sirup z karamelizovaného cukru. 
(...a teprve zde složení končí!) 

Tyčinka, jejíž obal udává 20 % ovoce (ovšem pouze v angličtině – 20 % fruit) obsahuje 7× přidaný cukr nebo 
jeho různé formy!!! Celkové množství sacharidů (včetně sacharidů z vloček a pšenice) je 78,4 % z celého 
obsahu (z toho samotné cukry 35,8 %). 

Dále tyčinka obsahuje tuky, což je samozřejmě běžné. Je pozitivní, že obsahuje tuk kokosový a slunečnicový. 
Bohužel se ale nemáte jak dozvědět, jestli jsou tyto tuky rafinované a následně ještě ztužené. Nicméně 
tyčinka obsahuje i palmo-jádrový tuk, který obsahuje docela určitě tzv. transmastné kyseliny (TMK), jež jsou 
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považovány za škodlivé. Výrobci nemusí uvádět procento TMK, a tak si nedělejte zbytečné iluze, že by jim šlo 
především o zdraví konzumentů. Více o TMK se dozvíte v kapitole 3. 

Případ čtvrtý a poslední:  

Ovesné sušenky oříškové za 15 Kč. Výrobce uvádí, že sušenky obsahují 40 % vloček a že máme myslet na 
zdraví.  

Jak tedy vypadá složení: ovesné vločky 40 %, pšeničná mouka, cukr, řepkový olej, glukózový sirup, lískové 
oříšky 2,5 %, emulgátor řepkový lecitin, kypřící látky (hydrogenuhličitan amonný a sodný), aroma, med 
květový, antioxidant (askorbyl-palmitát, přírodní extrakt tokoferolů a slunečnicový lecitin).  

Cukr a jeho různé formy naleznete 3× (cukr, glukózový sirup a med), což je méně než v ovocné tyčince s 20 % 
ovoce. Složení nutných antioxidantů a emulgátorů taky není nejhorší. Celkové množství sacharidů je 63 %, 
ale cukru v nich obsažených pouze 20 %. Celkově si sušenky stojí mnohem líp než ovocná tyčinka v případě 
třetím. 

Nemusíte hned srovnávat s tou nejlepší možnou variantou. Někdy stačí, když to bude o trochu lepší. 
Posuňte se od výrobků s dlouhým složením k výrobkům vyváženějším, s nižším množstvím 
cukru, bez zbytečných ztužených tuků. Každé zlepšení se počítá. 
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Druhé praktické cvičení aneb jak skvělé složení někdy nepotěší 

Jednou jsme si s mým mužem chtěli koupit vánočku. Bydleli jsme tenkrát ještě 
na studentských kolejích a neměli jsme troubu, jinak bychom si vánočku upekli 
sami. Vánočku jsme si uvědoměle vybírali podle složení. Hledali jsme co 
nejjednodušší složení a co nejméně éček. V rámci možností jsme zvolili tu 
nejlepší a těšili se na kávu s vánočkou, ale po příchodu na koleje jsme zjistili, 
že v některých záhybech vánočky začíná růst plíseň. 

Když jsme se vzpamatovali z prvotního překvapení, vzali jsme si 
z tohoto nákupu ponaučení. A hned dvě: 

První zní: „balené pečivo raději nekupujte“. Často se balí ještě teplé a snadno 
se „zpotí“. Vysoká vlhkost a snadno dostupné živiny pak plísním a mikroorganismům poslouží jako ideální 
živná půda. 

Druhá nepříjemná pravda je, že éčka mají někdy smysl. Jsou totiž schopna bezpečně zakonzervovat 
potravinu, nebo alespoň oslabit sílu mikroorganismů. Zaručí, že dotyčná potravina pro nás nebude 
bezprostředně škodlivá či přímo jedovatá. Více o této problematice naleznete v e-booku 10 klíčů k tajemství 
potravin. 

 

http://veronikahanzlikova.cz/e-book-10-klicu-k-tajemstvi-potravin/
http://veronikahanzlikova.cz/e-book-10-klicu-k-tajemstvi-potravin/


www.veronikahanzlikova.cz  

                © 2017            
   

 

 19 

5 RAD JAK SE CHYTŘE NAKUPOVAT A JÍST           VERONIKA HANZLÍKOVÁ 

TŘETÍ RADA – SEZNAMTE SE S TUKY 
a začněte je rozdělovat jinak než na dobré a špatné. 

Co jsou v tomto případě základní informace?  

Hlavně rozdělení na rostlinné a živočišné tuky. U živočišných se mluví o problematickém cholesterolu a 
nasycených mastných kyselinách, u rostlinných o rafinaci, hydrogenaci a transmastných kyselinách (TMK). 

Pokud ale mluvíme o vědomé výživě, nejspíš vám nedá moc práce 
posoudit, které tuky jedli již naši předci a byli si je schopni vyrobit 
doma, a které jsou novodobými výrobky potravinářského průmyslu. 

Do skupiny tuků, které jedli i naši předci, patří máslo, sádlo a 
mechanicky (za studena) lisované rostlinné oleje. Tedy oleje 
nerafinované a nezatížené různými rozpouštědly a látkami sloužícími 
k získání co největšího množství tuku. 
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Živočišné tuky jsou zdravé! A to dokonce i máslo a sádlo, nejen rybí tuk. 

Samozřejmě záleží na tom, kolik živočišných tuků sníte. Považujte je ale za přirozené potraviny, které vám 
neuškodí, pokud je nebudete konzumovat v nadměrném množství. A kombinujte je s rostlinnými tuky. 
Budou se vhodně doplňovat. 

Máslo a sádlo mají špatnou pověst kvůli cholesterolu a nasyceným mastným kyselinám, které dle některých 
studií mohou zvyšovat například riziko kardiovaskulárních chorob. Přesto tvrdím, že právě tyto dva tuky 
mohou být našimi superpotravinami. Záleží však na tom, jak je využijeme. 

Nemá smysl přít se o cholesterol, ten je ve všech živočišných tucích. Jenže naše tělo si ho umí vyrobit z jiných 
látek, pokud ho nedostane už „hotový“ ve stravě. 

Jinými slovy: nemusíte mít moc cholesterolu v jídle, přesto ho můžete mít dost v krvi. Při dlouhodobé studii 
„dietářů“, kteří omezili množství cholesterolu ve stravě, se nakonec ukázalo, že hladina škodlivého 
cholesterolu v krvi trvale klesla jen u třetiny z nich. 

Tímto nenabádám, abyste se cpali máslem a sádlem, až se vám budou dělat boule za ušima. Následující rady 
se navíc vůbec nevztahují na lidi s redukční dietou, diabetiky a jiné chronicky nemocné osoby, které by měly 
svůj jídelníček vždy konzultovat s nutričním terapeutem či se svým ošetřujícím lékařem. 

 

http://veronikahanzlikova.cz/21-pribehu-ceskych-superpotravin-aneb-kdyz-jidlo-mluvi/
http://veronikahanzlikova.cz/21-pribehu-ceskych-superpotravin-aneb-kdyz-jidlo-mluvi/
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Všem zdravým samostatným jedincům ale říkám: 

Máslo si namažte na chleba, použijte ho do domácích buchet nebo na finální dotažení chuti připravovaného 
pokrmu. Rozpusťte ho a omastěte si ovocné knedlíky nebo vařené brambory. Jen na něm nesmažte, špatně 
snáší vysoké teploty. K tepelným úpravám použijte přepuštěné máslo neboli ghí. Více se o něm dočtete (a 
dozvíte se, jak ho doma vyrobit) v mém e-booku 10 klíčů k tajemství potravin. Zdravotním účinkům másla a 
ghí se pak podrobněji věnuji v e-knize 21 příběhů českých superpotravin.  

Sádlo je naopak machr na smažení svátečních řízků, 
cibulky do gulášového základu nebo na potření kuřete 
před pečením. Taky obsahuje prospěšné omega-9 
nenasycené mastné kyseliny. Přesto by mělo patřit spíš 
na sváteční tabuli než do každodenního jídelníčku. Na 
rozdíl od našich předků málokdo z nás podává takové 
fyzické výkony, abychom mohli jíst každý den chleba se 
sádlem a cibulí nebo řízky. 

Rybí tuk by měl patřit dokonce do základního vybavení 
každé domácí „lékárničky“. O prospěšnosti konzumace 
rybího tuku pro naše zdraví totiž nepanuje ani 
v odborných kruzích jediná pochybnost. Připadá mi 
zajímavé, že si v debatě o škodlivých živočišných tucích 

http://veronikahanzlikova.cz/e-book-10-klicu-k-tajemstvi-potravin/
http://veronikahanzlikova.cz/21-pribehu-ceskych-superpotravin-aneb-kdyz-jidlo-mluvi/
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obhájil svoji odvěkou dobrou pověst. Možná i proto, že vlastně nikomu nechutná. Až na mého malého synka, 
který želatinové kapsle s rybím tukem s požitkem rozkousává. 

Rostlinné tuky od olejů k margarínům 

„Oleje lisované za studena používejte do studené kuchyně. A na 
rafinovaných olejích smažte, protože snesou vyšší teplotu,“ praví nejedna 
kuchařská rukověť. Stojí to za pár komentářů. 

Na olivovém, slunečnicovém i řepkovém oleji lisovaném za studena můžete 
bez rozpaků restovat zeleninu i maso. O část živin a prospěšných 
nenasycených mastných kyselin se sice při vyšších teplotách připravíte, ale to 
ještě není to nejhorší, co se vám v kuchyni může stát.  

Pokud nerafinovaný olej nepřepálíte, není škodlivý. Selským rozumem si to 
tedy můžete přeložit tak, že pokud se vám z oleje v pánvi nekouří, tuk jste 
nepřepálili. 

„Řepkový olej má lépe vyvážené složení nenasycených mastných 
kyselin než slunečnicový.“ Ano, ale… 

O správném složení, vyváženosti živin, vitamínů a dalších pozitivech má 
smysl mluvit jen u olejů lisovaných za studena, nerafinovaných. Těch si 



www.veronikahanzlikova.cz  

                © 2017            
   

 

 23 

5 RAD JAK SE CHYTŘE NAKUPOVAT A JÍST           VERONIKA HANZLÍKOVÁ 

do kuchyně klidně pořiďte víc. V e-booku 10 klíčů k tajemství potravin vám poradím, jak vybírat a jak 
s nimi nakládat. 

Prozatím se ale vrátím k cizím slovům – ke zmíněné rafinaci, hydrogenaci a transmastným kyselinám. 

Rafinace 

Rafinace je průmyslová úprava oleje, při které se vylisovaný tuk filtruje a čistí chemickými 
rozpouštědly. Jinými chemickými činidly je pak třeba z něj vyvázat přírodní vosky a pigmenty. 

Používají se různá rozpouštědla, hexany, soda a další čisticí prostředky. Složky se z oleje odstraňují a 
čistí vysokotlakou párou při teplotách nad 220°C. 

Z oleje se odstraňuje pach i vůně původních surovin a prodlužuje se tím jeho doba trvanlivosti. Problém 
ale je, že přirozené chemické vazby jednotlivých složek oleje se při vysokých teplotách, rychlosti 
zpracování a několikanásobných chemických reakcích naruší a olej pak snadno žlukne. Proto se do lahví 
při balení doplňuje dusík jako nereaktivní plyn, který žluknutí zabrání. 

Nechci zavrhovat čištění olejů od nežádoucích složek, ale nechám na vašem úsudku, co všechno 
považujete v oleji za nežádoucí. Věřím, že když olíznete lžičku od rafinovaného a panenského oleje 
(třeba slunečnicového), vlastní chuťové buňky vám řeknou, který z nich jste ochotni považovat za jídlo. 

 

http://veronikahanzlikova.cz/e-book-10-klicu-k-tajemstvi-potravin/
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Hydrogenace 

Za dalším složitým slovem se skrývá postup, který má na svědomí ztužené tuky a margaríny. Evropa ho 
vlastně zná už docela dlouho, první „margarín“ vznikl ve Francii již v roce 1869. Byla to směs hovězího loje a 
mléka, levná a snadno dostupná pro široké masy (tehdy především pro vojáky). V roce 1902 byla 
hydrogenace patentována jako způsob výroby margarínu z tekutých rostlinných olejů. Bohužel se až do 
devadesátých let 20. století nevědělo, že tento proces mění zdravé nenasycené mastné kyseliny v olejích na 
škodlivé transmastné kyseliny (TMK). 

Transmastné kyseliny (TMK) 

Anglická zkratka je TFA (trans-fatty acids) a ačkoliv jednoznačně patří k hydrogenaci, zaslouží si i vlastní 
nadpis. Transmastné kyseliny způsobují, že se rostlinné tuky chovají podobně 
jako ty živočišné – na jednu stranu jsou tuhé a dobře se natírají na chleba, na 
druhou stranu zvyšují hladinu škodlivého cholesterolu, zhoršují riziko 
kardiovaskulárních onemocnění i cukrovky a dokonce působí karcinogenně. 
V 21. století začínají výrobci přecházet na jiný způsob výroby ztužených tuků 
(tzv. transesterifikaci) a obsah TMK v potravinách se zvolna snižuje. Ale nemizí. 
Naštěstí ve stolních margarínech (= ty, co si mažeme na chleba) se zhruba od 
roku 2005 setkáváme s minimálním množstvím TMK.  
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Jenže co předchozích několik let, či desetiletí, kdy jsme konzumovali tyto tuky v domnění jejich zdravotní 
prospěšnosti? 

V oblasti problematiky TMK záleží především na potravinové politice, kterou stanovují místní vlády a autority. 
Množství výrobků s vysokým obsahem TMK bylo zkoumáno ve studii1 v rámci Evropské unie. Studie potvrdila 
zvyšující se rozdíl v přístupu jednotlivých výrobců pochutin (sušenky a oplatky) pro různé evropské trhy a to 
mezi západní Evropou (konkrétně Francie, Velká Británie a Německo) a východní (ČR, Maďarsko a Polsko). 

Zatímco v roce 2003 nebyl zjištěn významný rozdíl ve výrobcích s vysokým obsahem TMK podle zemí, v roce 
2009 už studie přináší dramaticky odlišné hodnoty. V roce 2003 totiž nalezli vědci v západních zemích 
81 výrobků s vysokým obsahem TMK a v našich zeměpisných šířkách 83 výrobků. O šest let později to bylo 
v západní Evropě již jen 31 výrobků, kdežto ve východnější části Evropy zůstalo na trhu stále velké množství 
produktů s vysokým obsahem TMK (72 výrobků nalezených v rámci studie). 

Některé evropské země rychle zareagovaly na informace o zdravotní škodlivosti TMK a vytvořily vlastní 
regulaci TMK v potravinách, takže na jejich trhu se nesmí vyskytnout potraviny s více než 2 gramy TMK na 

                                            

1 
 Údaje ze studie „A trans European Union difference in the decline in TFA in popular foods: a market basket investigation“ (autoři: S. Stender, A. Astrup a 

J.  Dyerberg). 

http://blog.aktualne.cz/blogy/margit-slimakova.php?itemid=24095
http://blog.aktualne.cz/blogy/margit-slimakova.php?itemid=24095
http://blog.aktualne.cz/blogy/margit-slimakova.php?itemid=24095
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100 gramů tuku. Ve většině východní Evropy ale stále neplatí žádná nařízení, která by výrobcům přikazovala 
uvádět množství TMK. 

Ztužené tuky 

Margaríny, pokrmové tuky, tuky na pečení. Všechny jsou nejdřív rafinované 
a pak hydrogenované (částečně, a tedy šetrněji, nebo zcela). Netroufnu si 
tvrdit, že jsou jednoznačně nezdravé, ale potenciálně nezdravé jsou určitě. 
Většina pokrmových tuků se ještě vyrábí starým způsobem a obsahuje vysoké 
procento TMK. Ztužené tuky proto nedoporučuji a naopak radím hledat 
informace o ztužených tucích na obalech potravin. 

Ztužené tuky najdete v sušenkách, oplatkách, listových těstech, smetankách 
do kávy a dalších hotových potravinách. Proto hledejte na etiketách, a pokud 
můžete, dávejte přednost výrobkům bez ztuženého tuku. 

Dávka zdravého rozumu na závěr: 

Jestli už se vám z toho točí hlava, zapamatujte si stejné pravidlo jako 
u základních potravin. Kupujte kvalitní, co nejméně zpracované oleje a tuky, 
střídejte je a v přiměřeném množství jezte to, co vám chutná. Vyhýbejte se ztuženým tukům a mějte se před 
nimi na pozoru i při výběru pečiva, pochutin a svačinek. 

http://blog.aktualne.cz/blogy/margit-slimakova.php?itemid=24095
http://blog.aktualne.cz/blogy/margit-slimakova.php?itemid=24095
http://blog.aktualne.cz/blogy/margit-slimakova.php?itemid=24095
http://blog.aktualne.cz/blogy/margit-slimakova.php?itemid=24095
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ČTVRTÁ RADA – CUKRY 
Hledejte je i pod různými přezdívkami a nenechte se překvapit. 

Cukry jako složka potravin se správněji nazývají 
sacharidy a zahrnují vše od jednoduchých cukrů (tzv. 
monosacharidů) až po složité cukry (polysacharidy), 
pod kterými se skrývá i často zmiňovaná a skloňovaná 
vláknina. Dříve se sacharidům říkalo uhlovodany. 

Jednoduché cukry jsou nositeli sladké, příjemné chuti. 
Jmenují se: 

• glukóza (či dextróza) a fruktóza – ty najdete 
například v ovoci a medu 

• sacharóza (disacharid) – ta vzniká fotosyntézou 
v zelených částech rostlin a extrahuje se z cukrové 

třtiny nebo řepy a je to vlastně „ten cukr“, který si dáváme do teplých nápojů nebo z něj doma pečeme 
buchty  

• laktóza - mléčný cukr, díky kterému jsme na sladkou chuť zvyklí z mateřského mléka  
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Polysacharidy jsou zhusta ty cukry, které vůbec nejsou sladké. Tělo si je nejdříve rozloží na jednodušší 
sacharidy a pak je teprve využije nebo uskladní podle potřeby. Mezi složité sacharidy patří třeba škrob 
v bramborách, rýži, obilovinách nebo luštěninách (proto se hrách rozvaří na kaši) nebo vláknina (třeba 
v ovoci). Sacharidová složka hlavního jídla je obvykle příloha. 

Cukr nám pomáhá myslet. 

Cukr od malička potřebujeme k dobrému vývoji mozku. Lidské mateřské mléko 
obsahuje více cukru a méně bílkovin než například kravské. Je to tím, že telátka 
potřebují rychle nabrat svalovou hmotu, kdežto lidská mláďata potřebují spíše 
intelektuálně zrát než vyrůst do 200kg jedince. A intelektuální zrání i práci nám 
umožňuje právě cukr. 

Problémem cukru ale je, že ho všichni jíme příliš. 

A to i ti z nás, kdo sladkosti a čokolády k životu nepotřebují. V průmyslových 
potravinách je totiž téměř všude. Slouží k mnoha účelům… 

…jako konzervační činidlo – kdo někdy vařil marmeládu, ten ví. Čím méně cukru 
do ní dáte, tím rychleji se kazí. 

…nebo jako chuťové lákadlo. Cukr nám totiž chutná! 
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V čem je dost cukru, to se dobře prodává. A tak se snadno stane, že kdo si nevybírá jídlo ostražitě, upadne 
do závislosti na cukru. Potká se tam s většinou euroamerické populace a nejspíš se nad tím ani moc 
nepozastaví. Vždyť jsme na tom všichni stejně. 

Přitom přeslazené potraviny si člověk ve skutečnosti nedokáže vychutnat. I naše chuťové buňky mají svoje 
limity. Navíc cukr a přídatné látky (neboli aditiva či „éčka“) mohou způsobovat hyperaktivitu, a to především 
u dětí! Výstižné video, co všechno se v „potravinách“ pro děti dá najít, zhlédnete zde. 

Závislost na cukru se dá překonat. 

Pokud jste po přečtení předchozího odstavce došli k názoru, že se bez cukru 
nedokážete obejít a nevíte si rady, přečtěte si pro inspiraci článek o mém vítězství nad 
chutěmi na sladké. 

Odnaučte se sladit čaj, snižte množství cukru do kávy a začněte si péct vlastní buchty, 
koláče a sušenky. Snáz si tak zvyknete na přirozenou chuť sladkých (ale 
nepřeslazených) potravin. 

Čtěte etikety. Když kupujete něco sladkého, dívejte se, na kolikátém místě ve složení 
cukr figuruje a zda není podobně jako v ovocné tyčince uveden několikrát pod různými 
jmény. Mezi stejnými produkty různých výrobců vybírejte ty, které mají dobré složení 

a méně cukru. Údaj o množství cukru naleznete na obalu potraviny v tabulce výživových hodnot. 

https://www.stream.cz/peklonataliri/765767-ecka-pro-deti
http://veronikahanzlikova.cz/co-ma-spolecneho-vyziva-se-sebeuctou/
http://veronikahanzlikova.cz/co-ma-spolecneho-vyziva-se-sebeuctou/
http://veronikahanzlikova.cz/co-ma-spolecneho-vyziva-se-sebeuctou/
http://veronikahanzlikova.cz/co-ma-spolecneho-vyziva-se-sebeuctou/
file:///C:/Users/Veronika/Documents/Podnikání%20z%20pláže/FINÁLNÍ%20verze%20Jak%20se%20vyznat/Jak%20se%20vyznat_po_editaci_cela-verze_upraveno_3.docx%23_Srovnání_složení_u
file:///C:/Users/Veronika/Documents/Podnikání%20z%20pláže/FINÁLNÍ%20verze%20Jak%20se%20vyznat/Jak%20se%20vyznat_po_editaci_cela-verze_upraveno_3.docx%23_Srovnání_složení_u
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Kontrolujte, zda cukr není nahrazen jiným sladidlem (například glukózo-fruktózovým sirupem) či umělými 
sladidly. V tomto videu od Margit Slimákové se dozvíte, proč je cukr často lepší než trendy agávový sirup a 
proč je to s fruktózou složitější, než by se na první pohled zdálo. 

Nahrazovat se nevyplácí. 

Umělá sladidla (sacharin, aspartam, sukralózu, aj.) bych nedoporučovala ani diabetikům. Ze zdravotního 
hlediska je rozhodně lepší snížit množství cukru v jídelníčku bez náhrady a sladidly si jen vypomáhat v nouzi.  

Umělá sladidla se mohou podílet na rozvoji obezity a kromě toho mají ještě spoustu dalších nevítaných 
účinků.  

Zde jsou tři zásadní argumenty, jeden proti každému sladidlu: 

1 Sukralóza (vzniká chlorací z klasického cukru, prodává se pod obchodním názvem Splenda) narušuje 
střevní mikroflóru, a tím poškozuje imunitní systém, který se bez příznivé mikroflóry ve střevech prostě 
neobejde. (zdroj) 

2 Příjem aspartamu vede k obdobnému navýšení inzulinu jako příjem cukru. (zdroj)  

3 Sacharin, jedno z dříve nejvíce užívaných a doporučovaných sladidel, se vyrábí z uhlí nebo synteticky 
z toluenu (znáte jej jako ředidlo nebo narkotikum). Samotný toluen způsobuje bolesti hlavy i žaludeční 

https://www.youtube.com/watch?v=6w3GDzhXXxo
http://www.margit.cz/cukr-anebo-sladidla/
http://www.margit.cz/cukr-anebo-sladidla/
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nevolnost. Chronická expozice vede k poruchám nervové soustavy, ztrátám paměti a trvalým bolestem. 
Těžko věřit, že se z takové suroviny dá vyrobit přiměřeně výživná potravina. 

Přirozené možnosti náhrady cukru 

Dnes se do seznamu sladidel probojovává stévie, dříve byla na podobném místě lékořice. Jde jí to o to snáz, 
že vlastně není umělá. Stačí ji vypěstovat a extrahovat. Svým klientům doporučuji, aby se stévií zacházeli jako 
s každou jinou bylinkou – využijte ji, ale nepřehánějte to s ní. Určitě je lepší doslazovat nápoje stévií než 
aspartamem, ale ani jedno vám nejspíš nepomůže snížit chutě na sladké. 

Jednoduše a závěrem k „cukrům“ 

Sacharidům v potravě se vyhnout nedá a ani to nemá smysl. Cukr do vyváženého jídelníčku taky patří. Jen 
nemusí být všude. Snažte se omezovat množství sladidel všech druhů, dávejte přednost potravinám 
s kvalitním složením a přiměřeným množstvím sacharidů. 
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PÁTÁ RADA – ADITIVA neboli „ÉČKA“ 
Neházejte všechny přídatné látky do jednoho pytle. 

Éčka (neboli aditiva či přídatné látky) jsou často skloňovaná jako to nejhorší možné zlo, které nás 
v potravinách může potkat. Ale není to pravda. Na příkladu vánočky už jsem názorně předvedla, že 
konzervanty – ač samy o sobě špatné – jsou někdy naopak menší zlo. 

Pod souhrnným názvem éčka se skrývají všechny látky a sloučeniny, které se do potravin mohou přidávat. 
A jsou pěkně přehledně rozdělené podle kategorií v číselné řadě E100-E900 – od látek upravujících kyselost, 
texturu, přes antioxidanty, emulgátory (látky, které spojují vodu a tuk, třeba jako lecitin ve zmrzlině), barviva 
až po konzervační či protispékavé látky.  

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Veronika/Documents/Podnikání%20z%20pláže/FINÁLNÍ%20verze%20Jak%20se%20vyznat/Jak%20se%20vyznat_po_editaci_cela-verze_upraveno_3.docx%23_Druhé_praktické_cvičení
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Když v těchto kategoriích začnete trochu pátrat, zjistíte, že se v nich najde i mnoho zdraví prospěšných látek, 
jako jsou vitamíny (například kyselina askorbová neboli vitamín C) nebo přírodní barviva (karoteny – 
přirozeně se vyskytující například v mrkvi a jiných plodinách z červeno-oranžového barevného spektra). 

 

Jak se zorientovat v obrovském množství éček? 

• Pročtěte si Seznam nebezpečných aditiv. Vyberte si v něm hlavní podezřelé, které byste mohli najít ve 
spíži a zaměřte se na ně při příštím nákupu. 

• Vyhýbejte se potravinám, které mají na obalu podezřele dlouhý seznam přídatných látek. Čím více jich 
je, tím snadněji můžou vyvolat tzv. koktejlový efekt, tedy znásobení a kombinaci různých negativních 
účinků. 

• Hledejte na obalech podivné názvy, jako jsou butylhydroxyanisol (BHA), butylhydroxytoluen (BHT), 
chinolinová žluť apod. Takové potraviny pokud možno nekupujte a alespoň sami pro sebe zapochybujte 
nad tím, zda to jsou opravdu potraviny. 

• Současně nepanikařte, že éčka jsou v každé, byť minimálně průmyslově zpracované potravině. 
Vybírejte takové potraviny, které jich mají co nejméně. Nezapomínejte, že i prospěšné nebo neutrální 
látky se do potravin musí často přidávat kvůli naší vlastní bezpečnosti. Stejně jako v příběhu s balenou 

http://www.zdravapotravina.cz/nebezpecna-ecka
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vánočkou platí, že potravina, která může být nebezpečná při dlouhodobém používání, je pořád lepší 
než zkažená potravina, která vám ublíží hned. 

• Z velmi dobrých odkazů a webů k problematice aditiv doporučuji stránky občanského sdružení Zdravá 
potravina, kde naleznete i aplikaci o éčkách do mobilu. 

Vyznat se v aditivech trvá dlouho a třeba je ani nepotřebujete znát podrobně. Při nejbližším nákupu vám 
nejvíce pomůže dělení aditiv z pohledu výroby: 

1. Přírodní aditiva – látky zcela přírodní, nebo z minimálně 95% přírodní. To jsou látky, které nám 
neuškodí ani při dlouhodobém používání. Některé z nich dokonce česká legislativa nepovažuje za 
aditiva, ale za samostatné potraviny, zatímco v cizině mají přidělené vlastní éčko (třeba želatina). 

2. Přírodně identická aditiva – vycházejí z přírodních látek, ale zlepšující vlastnosti té které původní 
přírodní látky jsou v nich pozměněny (modifikovány). Nebo se sice vyrábí chemicky a z jiných surovin, 
ale výsledná molekula vypadá stejně jako ta přírodní. V praxi to vypadá tak, že místo aby se levná kyselina 

citronová extrahovala z drahých citronů nebo dokonce limetek, použije potravinářský průmysl bakteriální kulturu. 
Krmí ji sacharózou a kultura jménem Aspergillus niger cukr vesele přeměňuje na kyselinu citronovou, úplně stejnou 
jako je ta z citronů, ale o mnoho levnější. (zdroj) 

http://www.zdravapotravina.cz/
http://www.zdravapotravina.cz/
http://www.zdravapotravina.cz/
http://www.zdravapotravina.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_citronová
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3. Umělá aditiva – s přirozeným obsahem potravin nemají téměř nic společného. Struktura může být 
podobná některým přírodním látkám nebo se vyrábějí z přírodních látek, ale přirozeně by toto 
aditivum nikdy nevzniklo. 

Do kategorie umělých aditiv patří aspartam, sacharin, cyklamáty – tedy většina umělých sladidel, pak 
antioxidanty jako BHA a BHT, které brání žluknutí tuků (proto je najdete třeba v majonéze, margarínech a 
spoustě trvanlivého pečiva) a syntetická azobarviva. Tato éčka jsou pro naše zdraví obvykle nejškodlivější. 
Taky pro ně platí nejpřísnější pravidla – jejich škodlivost se testuje na zvířatech a stanovují se pro ně limity, 
které výrobci musí dodržovat. Přesto se jim radši vyhýbejte, pokud je to možné. 

Praktické cvičení v přírodně identických látkách 

Vanilkový nebo vanilinový cukr? 

V obchodech najdete vanilkový i vanilinový cukr, většinou hned vedle sebe. Ten vanilkový by měl obsahovat 
části vanilkového lusku. Měl by být příjemně voňavý a také o něco dražší kvůli ceně vanilky. Oproti tomu 
vanilinové cukry jsou ochucené přírodně identickým vanilinem, který se vyrábí z dehtu. Někdy taky z ligninu 
(stavební složka dřeva). Buď tedy jde o odpad ropného, nebo dřevozpracujícího průmyslu. Každopádně 
výsledná molekula vanilinu vypadá stejně jako ta přírodní, takže by to mělo i stejně chutnat, nebo ne? 
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„Nebo ne“ je správná odpověď. Ani se nemusíte moc zamýšlet, aby vás napadlo, že komplexní chuť pravé 
vanilky se přece nemůže skládat jenom z jedné molekuly. Tak jako citron není jen kyselina citronová, tak ani 
vanilkový lusk není jenom vanilin. 

Takže přírodní by měla být lepší, nebo ne? Bohužel. Našla jsem pro vás video, které vyvrací i tvrzení výrobců 
o přírodním vanilkovém cukru. Jedinou pozitivní informací je, že na závěr poradí, jak si udělat vlastní, opravdu 
přírodní vanilkový cukr. Šťastný (a sladký) konec tohoto praktického cvičení je proto jen ve vašich rukou. 

Pohádka na závěr, aneb jak vitamín C ke kódu E300 přišel 

Bylo nebylo, vitamín C neboli kyselina askorbová bydlel v čerstvém 
ovoci a zelenině. Tělo si ho neumí a nikdy neumělo samo vytvořit, proto 
ho z ovoce a zeleniny získávalo. Jenže vitamín C byl pěkně náladový. 
Když bylo hezky slunečno a vysoké teploty panovaly nejen na sluníčku, 
prostě si vyšel z domečku ven. Svěží vzduch mu také nedělal dobře, 
takže se do práce dvakrát nehrnul [odborně se říká: vitamín C je 
nestabilní, jeho množství se snižuje působením světla, tepla a kyslíku]. 

Přitom C měl docela důležitou práci. Dokázal se postarat, aby se jiné 
potraviny nekazily na vzduchu [antioxidant, konzervant], aby se tělu 
snáz peklo z bílé mouky [zlepšující přísada] a aby to, co je moc sladké, mělo rozumnou protiváhu v chuti 
[regulátor kyselosti]. A tělo se docela zlobilo, že mu C pořád utíká od rozdělané práce. 

https://www.stream.cz/adost/10001802-vanilkove-a-vanilinove-cukry
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Jednou se tělo rozhodlo, že milého C prostě vyláká z domečku a zavře do krabičky, kde ho bude mít vždycky 
po ruce [extrakce vitamínu z přírodních zdrojů]. Ale toho přesvědčování, přemlouvání, ba i vydírání. Žádný C 
přece nedá svou kůži lacino [jen zlomek výrobců na českém trhu extrahuje vitamín C z ovoce, ostatní od toho 
z ekonomických důvodů upustili]. V nerovném zápase si tělo zavolalo na pomoc mozek. Natáhlo mu jednoho 
ukázkového C pod mikroskop, šťouchalo do něj a strkalo, posouvalo ho a otáčelo. Mozek se na to díval a 
milého C analyzoval, zaznamenával si, až se ho naučil dočista nazpaměť. A pak ho to trklo: „Tohohle chlápka 
už jsem někde viděl! Kde to jenom mohlo být?“ [Chemický vzorec přírodní a přírodně identické látky je 
shodný.] Pak už byla jen otázka času, než s tělem našli toho druhého C, který se nechal zavřít o poznání snáz. 
Co je to taky za život, být zvratkem jakési bakterie? Druhý C, k nerozeznání od toho prvního, byl naopak rád, 
že může být užitečný, a ochotně se nechal zapřáhnout do práce. 

Mozek má sice dodneška trochu odstup – dobrovolná práce je vždycky podezřelá. Také někteří chytří 

Honzové [vědci] naznačují, že druhý C pro tělo nezvládne odpracovat tolik jako první C. Ale prý pokud tělo 

chce, vždycky najde původního C v domečku z ovoce a zeleniny. 

Bydlí tam totiž s ostatními vitamíny a dalšími látkami, které zesilují efekt původního C. Takže ten druhý C 

získal alespoň krásné číslo E300 a všichni jsou pohádkově spokojeni. Každý dostal, čeho si žádal, a může 

zazvonit zvonec. 

 



www.veronikahanzlikova.cz  

                © 2017            
   

 

 38 

5 RAD JAK SE CHYTŘE NAKUPOVAT A JÍST           VERONIKA HANZLÍKOVÁ 

NĚKOLIK SLOV NA ZÁVĚR 

Děkuji vám, že jste si e-book stáhli a dočetli ho až sem. 

Věřím, že jste zde našli mnoho zajímavých informací a že teď lépe víte, jak porozumět složení potravin a jak 
číst etikety. Dál je to na vás – běžte, čtěte etikety (aspoň občas) a vařte si sami. 

Nezapomeňte, že: 

• Nejlepší je vařit a jíst jídla ze základních potravin. Víte, co přesně jíte. 

• Čím jednodušší složení má potravina, tím lepší. Čím méně přídatných látek potravina obsahuje, tím lépe. 

• Kombinujte v přiměřené míře živočišné i rostlinné tuky. Snažte se vyhýbat ztuženým tukům (nejčastěji 
je naleznete v sušenkách, oplatkách, listových těstech, croissantech a smetankách do kávy). 

• Omezte konzumaci cukru a sladkostí. Vyhýbejte se potravinám, které obsahují příliš mnoho cukru i 
různých sirupů. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a obraťte se na mě. Pište na info@veronikahanzlikova.cz. Stejně tak 
budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu nebo podněty na různá témata a konkrétní informace o potravinách. 

mailto:info@veronikahanzlikova.cz
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Detailnější zpracování zde zmíněných témat i další nová naleznete v e-booku 10 klíčů k tajemství potravin, 
kde na mnohé dotazy odpovídám. K jiným se ráda vyjádřím v některém z článků na blogu. 

E-book 10 klíčů k tajemství potravin zahrnuje témata z této knihy pojednaná mnohem obšírněji, ale 
i informace o různých méně používaných potravinách (bulgur, pohanka, quinoa aj.), GMO či problematice 
plísní a mikroorganismů v jídle. Také se dozvíte, proč nepovažuji za vhodné nechat si píchat botulotoxin do 
obličeje. 

Pokud byste chtěli získávat pravidelné týdenní informace z mých stránek i světa výživy, seberozvoje a toho, 
jak jíst a žít zdravě, vědomě a hravě, můžete se stát členem E-mailového klubu Vědomé výživy. 

V roce 2017 jsem také vydala elektronickou knihu s příběhy o českých a středoevropských potravinách. Jestli 
je možné číst o potravinách jedním dechem a zavzpomínat na dětství, dospívání a přitom se dozvědět mnoho 
užitečného, tak je to právě v této e-knize. Jmenuje se 21 příběhů českých superpotravin aneb když jídlo mluví.  

Pokud vás láká netradiční povídání o kávě, zákuscích, Coca-cole nebo třeba i dýních, zavítejte na e-book 
zdarma Když jídlo mluví aneb vzkazy z celého světa. 

 K dalšímu studiu potravin i dobrého domácího vaření mohu doporučit tyto kvalitní zdroje informací: 

Margit Slimáková a její videa na YouTube 

Roman Vaněk a jeho videa Peklo na talíři a Jídlo s.r.o. na Stream.cz 

http://veronikahanzlikova.cz/e-book-10-klicu-k-tajemstvi-potravin/
http://www.veronikahanzlikova.cz/
http://veronikahanzlikova.cz/e-book-10-klicu-k-tajemstvi-potravin/
http://veronikahanzlikova.cz/e-book-10-klicu-k-tajemstvi-potravin/
http://veronikahanzlikova.cz/21-pribehu-ceskych-superpotravin-aneb-kdyz-jidlo-mluvi/
http://veronikahanzlikova.cz/kdyz-jidlo-mluvi-vzkazy-z-celeho-sveta/
http://www.margit.cz/
http://www.stream.cz/
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5 RAD JAK SE CHYTŘE NAKUPOVAT A JÍST           VERONIKA HANZLÍKOVÁ 

Hanka Zemanová a její knihy Bioabecedář a Biokuchařka 

Kuchařka pro dceru – Jana Florentýna Zatloukalová a její blog o vaření a knižní kuchařky  

Veronika Hanzlíková, tedy já a moje Facebook stránka 

 

Poslední tipy na závěr:  

Nebojte se, potraviny a jejich složení nejsou žádná věda. 

Používejte zdravý selský rozum a jezte s radostí a vědomě. 

 

http://www.kucharkaprodceru.cz/
http://www.veronikahanzlikova.cz/
https://www.facebook.com/vedomavyziva
https://www.facebook.com/vedomavyziva
https://www.facebook.com/vedomavyziva

