TÉMA MĚSÍCE

Praktický
průvodce

Klíč k nákupu

Máte z ní strach? Nebo z jiných
vážných chorob? Tak s tím bojujte! A začněte
u svého jídelníčku. Pokud nevíte, jak na to, máme
pro vás klíč k nákupu potravin, které posilují
imunitu. To je klíč k plnému zdraví i v důchodu.

Jak nedostat
IMUNITA POTŘEBUJE KAŽDÝ DEN POŘÁDNOU PORCI VITAMINŮ,
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V

ědci čím dál hlasitěji upozorňují na to, že podmínky,
z nichž se v těle z předrakovinných buněk začnou vyvíjet ty zhoubné, má na svědomí moderní
životní styl. Co netrápilo naše předky,
nás zabíjí. Rakovinné bujení totiž drží
na uzdě náš imunitní systém. Správnou
stravou ho můžeme posilovat, nebo mu
naopak můžeme špatným jídlem, stresem a nedostatkem pohybu zatloukat
do rakve jeden hřebíček za druhým.

Jak jsme vyrobeni
Náš metabolismus je vývojově přizpůsoben stravě s převahou rostlinných
složek s nízkým obsahem kalorií, a naopak s velkým množstvím vlákniny, antioxidantů a protizánětlivých látek. A co
děláme my? Servírujeme si potraviny
s nadbytkem cukru a tuku, tedy s přemírou kalorií, které ale vůbec neobsahují
dostatek ochranných molekul rostlinného původu.

Start v supermarketu
Nemáte pocit, že je nejvyšší čas s tím
něco dělat? My ano. Proto jsme se rozhodli sestavit jednoduchá pravidla, jak
jídelníček změnit. A tahle změna začí-

vedle jiného stáhnout zdarma e-brožurku s názvem 5 rad, jak chytře nakupovat a jíst.

Chraňte kůži před jedy
A další věc: kolik kosmetických přípravků jste dnes použila? Zkuste počítat: mýdlo, deodorant, pleťové mléko,
líčidla… Podle Stacy Malkanové, autorky knihy Doba jedová 3 – Kosmetika,
použije průměrná žena každý den dvanáct kosmetických přípravků. Ty obsahují v průměru 170 chemických přísad.
Muži použijí přibližně šest přípravků,
a dostávají se tak až na 85 chemických
látek denně. To zní, pokud jde o zdraví, dost nebezpečně. Faktem je, že kvůli kosmetice do sebe dostanete den co
den spoustu chemie. Co s tím? Stojí za to uvažovat o kosmetice přírodní.
Certifikovaná přírodní kosmetika nezanáší tělo byť jen stopovým množstvím
škodlivých látek, ať už jde o potencionální karcinogeny, hormonálně aktivní
látky či alergeny.

Hledejte certifikáty
Certifikáty přírodní kosmetiky značí, že
rolováno něje složení produktu kontrolováno
em a splňuje
jakým nezávislým orgánem

Jednoduchý tahák
Kupujte jen základní potraviny,
vyzkoušejte přírodní kosmetiku
a noste s sebou lupu.
Základní potraviny jsou
převážně ty, které vyrostly
v české kotlině, nebo alespoň v naší části Evropy, a zároveň
odpovídají aktuální sezoně, tedy
ročnímu období.
Čtěte etikety, a pokud na ně
nevidíte, kupte si lupu. Vyhýbejte se nebezpečným
přídavným látkám, jako jsou například azobarviva (chinolinová
žluť – E104, tartrazin – E102, butylhydroxyanisol BHA nebo butylhydroxytoluen
uen BHT. Vybírejte
potraviny, které
é mají „éček“ co
nejméně.
O kosmetice
ice platí totéž
co o potravinách:
avinách: důkladně čtěte
ěte informace
na obalech. Pro
o výběr skutečně přírodní kosmetiky
hledejte některý
rý z nezávislých certifikátů.
átů.
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rakovinu
MINERÁLŮ A MINIMUM CHEMIE. JEN
N TAK SE O VÁS PO
POSTARÁ!
STARÁ!
dané standardy. Standardy certifikátů
se sice liší, ale my vám doporučujeme
opravdu ty důvěryhodné. Z národních
certifikátů to jsou italsky ICEA a BIO
Cosmesi, francouzský Ecocert, dále britský Soil Association, české CPK
a CPK BIO, americký USDA Organic a jeden z nejpřísnějších – německý
BDIH. Mezinárodně uznávané certifikace jsou známky NaTrue, Cosmos Organic/ Natural a nejpřísnější Demeter.

Pro extra vystrašené
Obvykle máme největší strach z toho, o čem nic nevíme. Web foryou.cz

je speciálně určen ženám, které mají strach z rakoviny prsu nebo dělohy.
Na stránkách webu se dozvědí důležité informace o prevenci těchto chorob,
o jejich léčbě, můžou si tam vyměňovat
zkušenosti s jinými ženami včetně pacientek. Radí tady psychologové, lékaři, a budete-li mít zájem, můžete se zde
zapojit i do charitativních akcí. A dobrá
zpráva navrch: až 40 % případů rakoviny u žen se daří v Česku zachytit ve stadiu, kdy jsou vysoké šance na úplné vyléčení. Co z toho plyne? Vedle zdravých
nákupů si pravidelně plánujte i preventivní pochůzky po lékařích.
▼

ná u nakupování. Je nesmírně důležité,
co v kuchyni vybalíte z nákupní tašky
a co s tím pak uděláte. O radu jsme požádali Veroniku Hanzlíkovou, autorku
projektu Vědomá výživa. Proč věříme
zrovna jí? Zaprvé je inženýrkou v oboru biochemie a potravinářské technologgie. Zadruhé si doplnila vzdělání a dnes
je akreditovanou výživovou poradkyn
ní. Zatřetí sama trpí zánětlivou choro
robou tlustého střeva – ulcerozní koli
litidou. Při této nemoci jídlo zásadně
o
ovlivňuje kvalitu života. Pokud se chcete dozvědět víc, otevřete si její stránky
vveronikahanzlikova.cz. Můžete si tady
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České superpotraviny
Naše země v každém ročním období poskytuje spoustu dobrot, které
se postarají o vylepšení vašeho
zdraví. Veronika Hanzlíková o nich
píše v e-knize 21 příběhů českých
superpotravin. Které to jsou?

JARO
Brokolice: superpotravina s prokázanými účinky proti rakovině.
■ Ocet: přírodní dezinfekční
a konzervační potravina.
■ Řeřicha: první jarní zeleň,
snadno vypěstovatelná i doma
na okně, má pikantní chuť a podporuje zažívání.
■

LÉTO
Borůvky, ostružiny, rybíz, maliny: obsahují antioxidanty, zdraví
prospěšná barviva a látky s protizánětlivými účinky (rybíz má
navíc super dávku vitaminu C).
■ Rajčata: díky obsahu lykopenu
se jim přisuzují protirakovinné
účinky i ochrana proti srdečněcévním chorobám. Koupele nohou
v odvaru z rajčatových natí navíc
snižují otoky a únavu nohou.

Klíč k nákupu

■

PODZIM
Ořechy: mají zdraví prospěšné
tuky a hodně vitaminu E.
■ Dýně: ideální pro zdraví střev.
Dýňový olej je velmi zdravý tuk,
dýňová semínka navíc obsahují
hodně zinku důležitého pro imunitu a díky obsahu betakarotenu
působí proti rakovině.
■ Červená řepa: ideální prevence
proti rakovině, navíc podporuje
kardiovaskulární systém, zdraví
očí a nervových tkání.
■ Šípky: vysoký obsah vitaminu
C pro imunitu, mají močopudné
účinky.
■

ZIMA
Kysané zelí: ideální prevence
proti rakovině tlustého střeva,
podpora imunity.
■ Lněné semínko a olej: prevence
srdečněcévních chorob, podpora
zažívání a vylučování, olej má
navíc antibakteriální a protizánětlivé účinky.
■ Med: dobrý zdroj energie.
■

Naši předci jedli to, co zrovna
na poli nebo v zahrádce
rostlo. To je jeden ze způsobů,
jak ozdravit jídelníček.
Radí inženýrka biochemie
a potravinářské
technologie
VERONIKA HANZLÍKOVÁ

Stačí nápis PŘÍRODNÍ?

Mějte doma po ruce

Tohle označení na obalu se může
vztahovat třeba jen k jedné složce daného produktu.

■ Tuky: do

studené kuchyně máslo, dýňový olej, lněný olej, extra panenský
olivový olej ✱ do teplé kuchyně přepuštěné máslo (ghí) ✱ extra panenský
olivový olej (na krátkou tepelnou
úpravu) ✱ sádlo ✱ kokosový tuk
■ Sacharidy: med, ovoce (jablka,
hrušky, datle, banány) a jeho sušené
varianty ✱ obiloviny (rýže, obilná zrna)
✱ pseudoobiloviny (pohanka, jáhly,
quinoa) ✱ vláknina v podobě ovoce
a zeleniny
■ Bílkoviny: bílé i červené maso (drůbeží, hovězí, netučné vepřové – např.
vepřová panenka) ✱ mléko a mléčné
výrobky (lepší jsou zakysané mléčné výrobky) ✱ luštěniny (například
červená čočka a výrobky ze sóji typu
tofu nebo tempeh) ✱ houby (především u vegetariánů doplňují důležité
bílkoviny do jídelníčku) ✱ ryby
■ Nápoje: voda (ideálně filtrovaná kohoutková) ✱ bylinné i klasické čaje
✱ čaje ze sušeného ovoce a kustovnice
ce

■

■

Přírodní

100% přírodní

Všechny složky produktu pocházejí z přírody. Toto označení ale
není garancí původu surovin,
které mohou být kontaminovány.
Většina výrobců své zdroje však
hlídá.

100% Organic
nebo 100% BIO

■

Všechny složky pocházejí z ekologického zemědělství.
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