
 

 
 

 

 
 

Petr Musil 
 
 

 
Kniha o cholesterolu LDL, jeho účincích a řada receptů, které ho snižují. Fotografie 

jsou též od autora. Pro verzi s rámečky (frames) si ťukněte ZDE.  

 
 
de> Copyright  Petr Musil. Kopírování tohoto materiálu není dovoleno. Pro přetisk, publikování nebo jinou 
reprodukci, ať už vcelku nebo jen zčásti, je třeba nejdříve získat svolení autora. Všechna 
jména osob a institucí jsou fiktivní vyjma tam, kde je vyloženě stanoveno jinak. 

BOL-67-71 

Obsah 

• Úvod  
• 1) Cholesterol  
• 2) Co působí na změnu cholesterolu  
• 3) Jak a čím snížíme cholesterol  
• 4) Kde získáte . . .  
   a) Substance  
   b) Vitaminy  
• 5) Konekce tuků  
• 6) Co by se mělo nebo mohlo jíst denně  
• 7) Recepty z mé domácí kuchyně a ze 
světa  
• 8) Závěrem  

Page 1 of 1



 
Autor : Petr Musil <0>  
Název : Úvod.  
 
 

 
 
 
 
 

ÚVOD. 
 
 
Vážení přátelé - nepřátelé cholesterolu,  
 
Byl jsem napaden tímto tichým zabijákem. Rozhodl jsem se proto, že ho napadnu též, ale jinak a né tak zákeřně. 
Sepsal jsem proto jakousi "vědeckou práci" na poli lékařském, herbářském a kulinářském. Doufám, že tyto stránky 
psané laikem - tedy mnou, vám pomohou lépe porozumět tomuto nepříteli a snad i jak nad ním vyzrát. 
Podkladem pro následující stránky mi byly informace z různých zdrojů a z různých zemí světa. Snažil jsem se do 
těchto stránek ve zkratce vložit trochu světla do směti všech možných zpráv, vytvořit tak trochu zkrácený a ucelený 
pohled, abychom i my laikové - nedoktoři tomu také trochu porozuměli a poznali co nás trápí.  
Tak jsem tomu všemu alespoň porozuměl já - laik.  
 
Přeji Vám dobré čtení.  
 
Váš 
autor  
 
UPOZORNĚNÍ: Po přečtení - než začnete tuto domácí léčbu, poraďte se prosím s lékařem odborníkem !  
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1. CHOLESTEROL 

Tělo si vyrábí cholesterolu tolik, kolik ho stačí spotřebovat. Proto není nutné přidávat cholesterol potravinami. Tělo 
potřebuje cholesterol pro tvorbu hormonů a vitamínů. Potraviny obsahující vysoké množství saturovaných tuků mohou 
zvýšit hladinu cholesterolu v krvi. Cholesterol je jakási vosková hmota a asi tak lžíce této hmoty je obsažena v 
krevním oběhu. Ptáte-li se, zda se máte obávat množství cholesterolu v krvi - odpověď zní ANO. Je důležité měřit 
koncentraci cholesterolu - je to první krůček k ochraně srdce. 

1.1.  Druhy cholesterolu 

Rozeznáváme dva druhy cholesterolu - pro lepší porozumění jim budeme říkat "hodný" a "zlý" (který se dělí na další 
dva). 

1) lipoprotein s vysokou hustotou (HDL), neboli hodný (zkratka je z angl. pro High Density) 

2) lipoprotein s nízkou hustotou (LDL) či velmi nízkou hustotou (VLDL), neboli zlý (zkratka je z angl. pro Low nebo 
Very Low Density).  

Hodný (HDL) cholesterol pročišťuje cévy od tuků a cholesterolu, přenáší je do jater, odkud pak odcházejí z těla. 
Naproti tomu (LDL) Zlý cholesterol cévy  cholesterolem zanáší. Je nutné omezit tuky, které přijímáme do těla  - 
saturované tuky totiž zvyšují právě LDL (zlý) cholesterol. Máte-li ho  v těle mnoho, usazuje se pak na stěnách cév 
kde dráždí tkáň, která se zanítí a může tak dojít k ucpání cév. Cholesterol dohromady s dalšími rizikovými faktory jako 
je např. vysoký tlak, vysoké triglyceridy, kouření, nedostatek pohybu, obezita, hypertenze, věk, pohlaví a pod.,  je  
jednou z hlavních příčin srdečních nemocí a srdečních záchvatů. Je proto nutné kontrolovat hladinu cholesterolu v 
krvi, aby hodný cholesterol nebyl nízký a zlý nebyl moc vysoký.   

1.2.    Co mám říká o cholesterolu tabulka s čísly 

Jak jsem již řekl, je důležité sledovat hladinu cholesterolu v krvi a někdy je potřeba nasadit korektivní akce, protože 
jinak může dojít k postupné deterioraci systému, z níž nejnebezpečnější jsou právě srdeční choroby. Tak například se 
udávají tyto kategorie: 

Vysoký - 6,20 mmol/l (240 mg%) a více 

Přiměřený  - Méně než 5,16 mmol/l (200 mg%) 

Hraniční až vysoký - 5,16 až 6,18 mmol/l (200 až 239 mg%)  

A zde je tabulka, která nám udává jakousi normu pro dospělého člověka nad 30 let: 

Druh cholesterolu  Množství v mmol/L* 

LDL cholesterol (zlý) Méně než 3.4  

HDL cholesterol (hodný) Více než 0.9  

Triglyceridy  Méně než 2.3  
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*  Pokud celkové číslo cholesterolu v krvi je vyšší než 5.2 a nebo je-li váš hodný (HDL) nízký, váš lékař vás může  
poslat na krevní test zkontrolovat hladinu zlého (LDL), protože by to mohlo vést k vážnému poškození vašeho 
systému.       

Poznámka: mmol/L = millimoles na litr krve (toto je standard používaný pro hranice cholesterolu v krvi). 

1.3. Hodný a Zlý cholesterol 

Většinu celkového množství cholesterolu tvoří právě tyto dva - HDL a LDL. 

HDL-cholesterol (HDL - lipoprotein o vysoké hustotě). Tento hodný cholesterol tvoří přibližně jednu třetinu 
celkového cholesterolu. Lipoproteiny, jsou kombinací tuků a proteinů a v takovéto formě jsou přenášeny krví. Tyto 
lipoproteiny s vysokou hustotou přenášejí cholesterol z tkání do jater, aby je pak játra odstranila z těla. Parametrem ke 
sledování je poměr celkového cholesterolu k HDL (hodnému). Riziko onemocnění srdečních cév se objevuje při 
poměru 5 : 1, je proto lepší, když je poměr nižší. Například je-li váš celkový cholesterol 200 a HDL cholesterol 50, 
činí poměr 4:1,tedy lepší než průměr. I malé zvýšení hodného HDL cholesterolu snižuje nebezpečí srdečního záchvatu. 
Zvýšením HDL o každý 1mg/dl se snižuje riziko srdečního záchvatu asi o 2 - 4 %. 

LDL-cholesterol (LDL - lipoprotein o nízké hustotě). Lipoproteiny, jsou kombinací tuků a proteinů a v takovéto 
formě jsou přenášeny krví. Tyto lipoproteiny s nízkou hustotou přenášejí cholesterol z jater do tkání (pravý opak HDL 
lipoproteinu s vysokou hustotou), proto se mu říká zlý cholesterol, takže čím méně celkového cholesterolu je 
obsaženo v LDL, tím lépe. Je proto nutné se bránit nasazením antioxidantů do naší stravy, abychom tak zabránili 
ateroskleroze. 

Tím jsme si tedy vysvětlili, který z cholesterolů je nám nebezpečný 

1.4.  Arterioskleroza / Ateroskleroza 

Arterioskleroza - "Arterio" znamená tepna a "Skleroza" znamená tvrdnutí a Ateroskleroza - "Atero" značí 
"Ateroma" a to znamená usazování malých tukových nudliček a cholesterolu, ze kterých pak vznikají jakési pláty na 
stěnách tepen, které pak zužují tyto tepny a snižují tak její pružnost. Tím pádem také snižují průtok krve a zvyšují tak 
krevní tlak. Taková nedokrevnost se pak projevuje bolestmi na prsou (anginou pektoris), případně bolestmi při chůzi. 
Ještě horší pak je, když takový tukový plát se od stěny uvolní a částečně zablokuje tepnu; zvyšuje tlak ješte více, do 
srdce nebo do mozku se pak nedostává dostatek kyslíku a dochází tak k srdečnímu záchvatu nebo k mozkové mrtvici. 
Dojde-li však k úplnému zablokování tepny, znamená to pak náhlé zastavení srdce. 

Jak vzniká aterosklerosa ? 

Myslím, že v předešlých odstavcích jsme si již vysvětlili jak aterosklerosa vzniká. Víme již, že cholesterol je potřebný 
pro správnou funkci těla a jeho tkání. Za zmínku však stojí, že cholesterol je v celém našem těle, ať již vnitřních 
orgánech, svalech a pochopitelně i v tukové tkáni. HDL - hodný cholesterol ochraňuje cévy tím, že "odsává" 
cholesterol z cévních stěn. A jak každý ví, tuky právě tak jako olej jsou nerozpustné ve vodě, tak i cholesterol je ve 
vodě nerozpustný. Proto se před vstupem do krve naváže na jinou látku, zvanou apolipoprotein a takto zkombinovaný 
se dostává skrze celý system do jater a pak z těla ven.                                                             

Nízkou hladinou HDL (hodného) a vysokou hladinou LDL (zlého) cholesterolu, ať již získaného z jídla nebo jak  již 
víme zhruba z 80 % z jater, která si vyrábějí cholesterol; dochází k usazování tuku na stěnách tepen a tak vzniká 
ateroskleroza. Lidské tělo má své rezervy cholesterolu potřebné k našemu životu, není proto nutné přijímat cholesterol 
ještě z potravy. 

1.5. Jak moc je nám cholesterol nebezpečný ? 

Celkový cholesterol  Méně než 5.2  

Page 2 of 3



Ne každý cholesterol je nám nebezpečný. V jednom z předešlých odstavců jsem se zmínil o apolipoproteinu, který 
dělíme na "A" a "B". Špatné vlastnosti LDL cholesterolu nejsou dány jeho hustotou, ale právě jedním z těchto 
bílkovinových nosičů - apolipoproteinem "B". Velikost částic LDL cholesterolu je v prvé řadě dědičná. Speciální 
krevní test rozhodne o tom, zda dotyčná osoba má LDL "A" nebo LDL "B". Osoby s LDL "A" mají víceméně 
normální hladinu LDL cholesterolu.                                  

LDL "B" je často spojován s nízkou hladinou HDL - hodného cholesterolu, zvýšenou hladinou triglyceridu a možností 
zvýšení hladiny cukru v krvi  po požití tučných jídel. Lékaři se domnívají, že tato skupina "B" hraje hlavní úlohu při 
aterosklerose u lidí s normální nebo blízko normální celkové a LDL (zlý) cholesterolové hladině.   

Proč říkáme LDL cholesterolu zlý nebo škodlivý ? 

říkáme mu zlý nebo škodlivý, protože jeho zvýšená hladina je spojena se 
srdečními chorobami, jak jsem již uvedl v paragrafu 1.4. Arterioskleroza / 
Ateroskleroza – to znamená usazování malých tukových nudliček a cholesterolu, 
ze kterých pak vznikají jakési pláty na stěnách tepen, které pak zužují tepny a 
snižují tak její pružnost ... Tím pádem také snižují průtok krve a zvyšují tak 
krevní tlak. Taková nedokrevnost se pak projevuje bolestmi na prsou (anginou 
pektoris) atd., atd. Tak to už sice známe, ale zopakovali jsme si to ještě jednou. 

 
Stane se, že regulační systém se může někdy 
poškodit a s ním i regulace obsahu 
cholesterolu v krvi. K tomu dochází buď tím, 
že jsme tuto neblahou  "vlastnost" získali po 
rodičích a nebo nadměrným množstvím 
cholesterolu a saturovaných tuků získaných z 
potravy. S dědictvím už asi nesvedeme nic, 

proto je tedy nutné, abychom se snažili omezit množství cholesterolu a saturovaných 
tuků které přijímáme potravou. Já vím, všechno co je chutné a dobré je buď nějak 
tučné, nebo nám nějak hezky voní ! Ale dejme si ruku na srdce, pánové raději na 
svoje ! Podívejte se na tento obrázek! Neříká vám to nic? V mnoha případech, právě 
tak jako vám přibývá tuku na krku, okolo brady, na prsou, na břiše, stehnech a pod., 
omezuje to částečně i váš pohyb - tak právě tak přibývá toho nadbytečného tuku a 
cholesterolu ve vašich tepnách a tím přestávají být pružné. Je tedy nutné se všech 
těchto tuků a cholesterolu zbavit.  

Zaměňte tedy máslo za olivový olej; omezte uzeniny a tučné maso a zaměňte je za maso libové jako je kuře, krůta, 
hlavně ryby; zapomeňte na chleba se sádlem, pokud možno i vejce, jatýrka; plnotučné mléko; sýry, dorty, vdolky, 
smažená jídla a pod. Snažte se opravdu omezit veškeré tuky, pomůžete tak vašemu cholesterolu a hlavně vám! 

Existuje mnoho chutných jídel s minimálním množstvím tuku a cholesterolu. Několik receptů ať již z mé nebo světové 
kuchyně najdete na posledních stránkách mé "vědecké práce". 
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2. CO PŮSOBÍ NA ZMĚNU CHOLESTEROLU 
 
2.1. Strava / Tekutiny  
 
Rozeznáváme tuky saturované (neboli nasycené), proměněné tukové kyseliny (které mají podobný efekt jako tuky 
nasycené) a dále pak polyunsaturované, monounsaturované, Omega-3 a další. Saturované tuky, které nám jsou 
nejvíce nebezpečné, pocházejí ponejvíce z masa a mléčných výrobků. Jsou to právě ty tuky, které zvyšují hladinu 
zlého LDL cholesterolu a zvyšují procento srdečních infarktů. Proto je nutné se vyhýbat jídlům obsahujícím 
cholesterol a tyto tuky jako jsou např.: vejce, bůček, slanina, špekáčky, křupavé škvarečky, máslo, mléko, sýry a 
atd..., však to znáte - všechno to, co je dobré. Ale pozor - tyto tuky a cholesterol jsou také obsaženy nejen v některých 
mořských živočiších, ale také v tropických rostlinách, jako např. kokos, kakao, palma; tedy i v produktech a olejích z 
těchto rostlin vyrobených. 
 
Naproti tomu potraviny z rostlin jako jsou obilniny, zelenina, ovoce, ořechy (vlašské, mandle ..), ale i některé 
zeleninové oleje, cholesterol a nasycené tuky neobsahují. Tak např. kanolový a olivový olej jsou vysoké na 
monounsaturované tuky a lékaři se domnívají, že tyto tuky v některých případech i pomáhají proti srdečním 
chorobám. Maso jako jsou kuřata, krocani (samozřejmě bez kůže), ryby, krevety, humr, obsahují menší množství 
cholesterolu než libové hovězí, vepřové nebo skopové maso. Ale o tom si povíme ješte později.  
Nezapomeňte tedy, že hlavně "červené maso" a mléčné výrobky jsou hlavním zdrojem tuků a cholesterolu. 
Je zde však jeden problém. Některé výrobky z rostlinných olejů, které saturované tuky neobsahují, jsou během 
procesu přeměněny na tak zvané "hydrogenové", které jsou pak škodlivé. Proto, než koupíte třeba margarin, 
podívejte se na obal a přesvěčte se, že kupujete margarin (nebo jiný produkt), který obsahuje NEHYDROGENOVÉ 
TUKY !  
 
Je také dobré vědět, že v některých případech přísná dieta spojená s tělesnou aktivitou nepomůže upravit 
hladinu cholesterolu. V takovém případě pak lékaři přistoupí k lékům.  
 
Pokud jde o alkohol, ano ten sice zvyšuje hladinu HDL- hodného cholesterolu, ale také zvyšuje hladinu tuků - 
triglyceridů (už víme, že triglyceridů by nemělo být v těle více než 2.3 mmol/l), zvyšuje tlak; ale nesnižuje LDL - 
zlý cholesterol. Proto lékaři nedoporučují přílišné pití alkoholu, pouze tak jednu skleničku vína, jedno pivo nebo 
jednoho "panáčka" tvrdého alkoholu denně, neboť bylo dokázáno, že takovéto množství v mnoha případech 
zabraňuje srdečním záchvatům. Tak tedy jeden drink a né všechno dohromady! 
Je pravda, že vysoká hladina triglyceridů bývá dědičná. Může ale také vzniknout z nedostatku pohybu, tím pádem 
nadměrnou tělesnou váhou, nebo i různými chorobami. Říkali jsme již, že je dobré omezit lihoviny, ale také tuky a 
sladkosti a věnovat se více pohybu.  
 
2.2. Váha  
 
Hladinu LDL (zlého) cholesterolu může ovlivnit vaše nadměrná tělesná váha i když někdy třeba jen malá. Je tedy 
nutné kontrolovat vaši váhu, neboť snížením vaší váhy můžete snížit zlý cholesterol a zvýšit hodný. Snížíte také 
riziko onemocnění cukrovkou. Udržujte si proto "svoji váhu" !  
 

Jak najdete vaši hmotnost: 

Z grafu: Anebo použijte přímo 
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Index tělesné hmotnosti (THI) 
 

 
 
2.3. Fysická aktivita a tělocvik  
 

� Udělejte si značku 
na výšce  

� Udělejte si značku 
na váze  

� Použitím pravítka 
body spojte  

� Vaši hmotnost 
najdete 
prodloužením této 
čáry až do THI 
tabulky 
Vzor:  

� Jestliže má Petr 
178 cm a jeho 
váha je 82 kg, 
jeho THI je okolo 
25.9  

� Jestliže má Dana 
165 cm a její váha 
je 60 kg, její THI 
je okolo 22  

 

tento KALKULÁTOR: 
 

Výška: 
 

Metrů

(pokud to nepracuje, 
dejte místo desetinné 
čárky tečku, 1 Metr = 
100cm)

Váha: 
 

Kilogramů

 

Vaše THI:  

 Vypočti

THI Poznámka

Pod 20 THI pod 20 může znamenat zdravotní potíže pro některé osoby. Bylo by dobré poradit se s 
lékařem 

20 – 25 Tato zóna je spojená s nejmenším rizikem onemocnění pro většinu lidí

25 - 27+ THI přes 25 může znamenat zdravotní potíže pro některé osoby. Opatrnost nutná ! 

Častá fysická aktivita může snížit LDL (zlý) a zvýšit HDL (hodný). Pravidelné cvičení 
pomůže odstranit únavu. Snažte se zapojit tělocvik do vašeho denního života, snažte se 
věnovat různým druhům sportu. Dělejte cviky, které vás baví; najděte si společníka! Je 
dobré cvičit minimálně čtyřikrát týdně. Pomalu si zvyšujte i denní dávky cviků. Pomůže 
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2.4. Stáří a pohlaví  
 

 
 
2.5. Stres  
 

 

vám to jak snížit tělesnou váhu, snížit krevní tlak, upravit cholesterol, ale také zjistíte, že 
máte více energie udělat všeho více.Než však začnete s nějakým cvičením, poraďte se s 
lékařem, která cvičení by pro vás byla bezpečná.

Bylo zjištěno, že ženy, které se dostávají do přechodu mají hladinu cholesterolu nižší než 
muži ve stejném věku. Hladina cholesterolu jak u žen, tak mužů se zvyšuje s přibývajícími 
léty asi až tak do poloviny 60 let. Mnoho žen po 50 letech má vyšší hladinu cholesterolu než 
muži, to proto, že po přechodu se mění jejich systém. 

Věří se, že stres sám o sobě nepůsobí na hladinu cholesterolu. Každý z nás se čas od času 
do nějakého stresu však dostane. Ten je způsoben např. tělesnou námahou, obavami z 
něčeho a pod. Stres způsobuje, že hormon adrenalin, který se dostane do krve, zrychlí 
tlukot srdce a zvýší krevní tlak. Stres však také mění naše zvyky a tím hladinu našeho 
cholesterolu směrem nahoru. Jsme-li ve stresu, máme často pocit hladu a proto jíme častěji 
a více tučných jídel a jak jsme si již řekli v prvním odstavci této kapitoly, tuky a 
cholesterol zvyšují hladinu cholesterolu v krvi. Je proto dobré udělat si takový každodenní 
plán, abychom se pokud možno vyvarovali stresu. Udělejte si čas na odpočinek, držte se 
diety a pravidelně cvičte !
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3. JAK A ČÍM SNÍŽÍME CHOLESTEROL 
 
3.1. Konvenční léčba  
 
3.1.1. Nízkotučná a nízkocholesterolová dieta aneb čtyři základní pravidla  
 

� Jezte nízkotučnou dietu, zaměňte tuky saturované (tuky ze zvířat) za nesaturované (tekuté zeleninové oleje); zkrátka 
omezte celkově tučná jídla a jídla obsahující cholesterol (červené maso, mléčné výrobky, vejce...), omezte také cukry. 
Hlídejte si kalorie !  
 

� Pochutnejte si na jídlech, která jsou bohatá na škrob a vlákninu (obilniny, ovoce, zelenina, luštěniny…)  
 

� Jste-li přes váhu, zbavte se přebytečných kilogramů (viz "Index tělesné hmotnosti" v předešlé kapitole)  
 

� Pravidelně cvičte alespoň 30 - 60 minut denně  

Poraďte se se svým lékařem jestli následující dieta by byla pro vás správná. 
-

DRUH Jezte hodně Jezte občas Jezte málo

Chléb a 
pečivo 

Chléb z ovesné mouky, tmavé chleby, 
graham chléb, preclíky, neslazené pečivo… 
Alespoň 5 dávek denně…

Veku, rohlíky, housky, 
obyčejné mírně slazené 
sušenky…

Loupáčky, sušenky se sýrem, 
pečivo s vysokým obsahem tuku, 
nebo obsahující kokosový 
(palmový olej), koláče …

Deserty Pudinky z odstředěného, nebo sojového 
mléka, sherbety, nízko-tukové deserty (jako 
je želé, a pod.) … 

Zákusky bez šlehačky a 
tučných krému, pečivo 
dělané z méně tučného 
margarinu, beztukovou 
zmrzlinu… 

Kupované dorty, čokoládu, 
sladké, máslové a krémové 
polevy, šlehačku, zmrzlinu 
vyrobenou ze smetany a pod. 

Maso Drůbež bez kůže, telecí, králíka, divočinu. 
Pokud možno bílé libové maso a hlavně bez 
kůže… 

Libové hovězí, slaninu, 
vepřové, skopové, libové 
mleté a to vše asi tak 
dvakrát týdně…

Tučná slanina, prsa ze 
skopového, klobásy, salámy, 
kachna, husa, hamburgery, 
vnitřnosti…

Mléčné 
výrobky

Tvaroh, beztukové mléko, tvarohové 
výrobky, beztukový jogurt, beztukové sýry 
(sojové)... Z vajec jen bílky nebo náhražku 
vajec. 

Polotučné sýry (20-40% 
tuku), méně tučný 
jogurt… Černou kávu, 
bez mléka. Žloutky z 
vajec max. 2 týdně.

Plnotučné sýry, krémové sýry, 
sýrové pomazánky, máslo, 
plnotučné mléko, jogurty, 
smetanu, šlehačku, 
kondenzované nebo odpařované 
mléko… 

Omáčky a 
zálivky

Omáčky bez tuku nebo připravené na troše 
olivového oleje, málo tučné salátové zálivky, 
zálivky bez olejů a sýrů..

Zálivky z nízkotučné 
majonézy, obyčejné 
salátové krémy, 
avokádové …

Zálivky z krémových sýrů, 
plísňového sýra, připravené z 
kokosového mléka, palmového 
oleje…

Ovoce Čerstvé se šlupkou, neslazené konzervované, 
sušené ovoce, Nejlépe citrusové 
plody.Alespoň 5 dávek denně.Ovocné džusy, 
čaj. Raději než ořechy - sesamová, 
slunečnicová semínka… 

Avocado, ovoce v syrupu, 
kandované ovoce, ořechy 
… 

Kokos…
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3.1.2. Léky  
 
Je mnoho léku jako je Zocor, Mevacor, Lescol, Pravachol, Lipitor a další, které snižují cholesterol. Většina z nich má však 
nežádoucí účinky. Zde bych chtěl zdůraznit, že jestliže již užíváte nějaké léky, je nutno dát pozor na vzájemné působení léků, 
vitamínů a jídel. Užívat třeba jen nějaké vitamíny s určitými léky vám může situaci zhoršit! Proto se vždy poraďte s 
lékařem! 
 
3.2. Doplňková léčba (znovu upozorňuji, než začnete něco užívat, poraďte se s lékařem)  
 
3.2.1. Dieta, výživa, léčivé rostliny, minerály a jiné (několik příkladů) 

� AMLA - (Indický angrešt) - je to ovoce bohaté na vitamin "C". Je to přírodní antioxidant, který chrání buňky proti 
poškození. Používá se též při kožních chorobách, infekcích dýchacích cest a proti předčasnému stárnutí. Sušené ovoce 
se používá na hemeroidy, proti průjmu a je též účinné proti cukrovce. Má protibakterické vlastnosti a napomáhá léčení 
vředů. Též se užívá proti ateroskleróze.  
DÁVKA: Doporučovaná dávka v pilulkách, tak 1 - 2 kapsle denně s jídlem  
 

� ARTYČOK - je to zelenina z jihu. Obsahuje cynarin, který jak bylo zjištěno, snižuje cholesterol a triglyceridy. Užívá 
se též na podporu funkce zdravého močového měchýře, ledvin a jater. Luteolin obsažený v rostlině může hrát v tomto 
případě hlavní roli. Podle zjištěných výsledků extrakt z lístků snížil celkovou hladinu cholesterolu o 18 %, LDL (zlý) 
cholesterolu o 23 %. Poměr LDL (zlý) a HDL (hodný) klesl o 20 %.  
POZOR: Kojícím matkám a osobám, které mají problémy s močovým měchýřem, nebo které mají problémy s játry 

nebo ledvinami, se nedoporučuje tuto zeleninu konzumovat.  
 

� CAIGUA (Cyclanterha pedata) - je jedlá rostlina - ovoce - tradičně používaná v Peru na léčení cukrovky a jiných 
nemocí. Nejen že snižuje LDL (zlý) cholesterol a triglyceridy (až o 23%), ale také zvyšuje HDL (hodný) cholesterol 
(až o 42 %). Brání zvyšování krevního tlaku, srdečním chorobám i různým zanícení.  
 

� CITRUSOVÉ PLODY, zelená zelenina a bobule jsou hlavním zdrojem VITAMINU "C" - je to silný 
protiokysličovač. Hraje důležitou roli v imunním systému. Pomáhá růstu a opravě tkání. Udržuje váš obranný systém v 
chodu. Zvyšuje HDL (hodný) a snižuje celkový cholesterol. Užívání vitamínu C také snižuje nebezpečí šedého zákalu 
a s kombinací vitamínu E i odumírání svalů. Také snižuje případy rakoviny. Dávka 500 mg denně, může snížit krevní 
tlak o 10 %. V citrusových plodech v bílé části slupky také najdeme vlákna (citrusový pectin), která mají dvě vlastnosti 
- jednak snižuje cholesterol, ale také mu brání se usazovat na stěnách cév. Právě tak jako beta-sitosterol, zabraňuje 
výrobě cholesterolu v játrech.  

Polévky Čisté domácí zeleninové, ovocné… Polévky z prášku, 
zahuštěné...

Krémové polévky, sýrové, 
masité, vaječné, z uzenin ...

Ryby Ryby mořské, sladkovodní, ryby nesmažené, 
grilované, dušené...

Ryby smažené v 
zeleninovém nebo kanola 
oleji, krevety, kraby, 
mušle, ústřice, scampi, 
langusty, humry … . 

Rybí vajíčka (jikry, kaviár), ryby 
smažené v tuhém tuku (jako je 
máslo nebo sádlo), ryby 
konzervované v oleji… 

Sladkosti Nic smaženého, sherbety, pudinky z 
beztukového mléka, želé, bezcukrová 
sladidla…Ne více jak dvě dávky denně.

Džem, marmelády, 
sladkosti v omezeném 
množství…

Burákové máslo, kakao, slazená 
mléka, čokolády a čokol. 
bonbóny, kokos a pod… 

Těstoviny, 
rýže, 
obilniny 

Bezvaječné těstoviny, plnozrnná rýže, hnědá 
rýže, bulgor, vločky. Alespoň 3 - 6 dávek 
denně. 

Upravovaná rýže a 
těstoviny.

Smažené v tuhém tuku jako je 
sádlo a různé jiné ztužené 
tuky…

Zelenina Brambory, yams, čerstvou a mraženou 
zeleninu (brokolici, květák, celer…), soju 
(tofu), všechny druhy luštěnin (fazole, čočku, 
hrách, cirnu….), barevnou zeleninu … 
Bylinky a koření v jakémkoliv množství…
Alespoň 5 dávek denně.

Smažené brambůrky, 
smažená zelenina, dělané 
v olejích jako je např. 
olivový a kanolový olej, 
olivy…

Jakákoliv zelenina nebo 
brambory smažené v tuhém tuku 
jako je sádlo a různé jiné ztužené 
tuky…

Page 2 of 7



DÁVKA: Denní dávka vitamínu "C" je třikrát jednu tabletu (celkem 500mg - 1,000mg)  
POZOR: Vitamín "C" nemá žádné následky, jen při vyšších dávkách může dojít k průjmu, pak je třeba dávky snížit.  
 

� ČESNEK a CIBULE by neměly chybět ve vaší dietě. Nejenom že snižují cholesterol, ale snižují i krevní tlak. Přidejte 
větší dávky do jídel. Jak česnek, tak i cibule jsou silný protiokysličovač, dobře působí na cirkulaci krve, chrání proti 
srdečním onemocněním, napomáhají imunnímu systému, pomáhají proti nachlazení, žaludečním potížím, proti 
trombóze, proti různým infekcím, čistí ledviny atd. Můžete jej také nahradit ČESNEKEM nebo CIBULÍ v 
pilulkách. Česnek vám pomůže bezpečnou a přirozenou cestou snížit LDL (zlý) cholesterol a zvýšit HDL (hodný). 
Bylo zjištěno, že dávka 900 mg denně značně zpomalila i vývoj aterosklerozy. Požíváním česneku můžete též snížit 
krevní tlak až o 12%. Během války si vojáci přikládali cibuli i česnek na rány. Proto se kdysi česneku říkalo Ruský 
penicilin, neboť česnek působí též jako antibiotika. Zabraňuje rakovině, je léčivý při infekci ženského pohlavního 
orgánu, infekci uší, je léčivý při astma a cukrovce. Je též účinný proti pokousání hmyzem. Doporučuje se asi 1 - 2 
stroužky čerstvého česneku denně  
DÁVKA: Jednu kapsli (600 - 900mg) denně s jídlem.  
POZOR: Používáte-li čerstvý česnek a cibuli, tak po požití se nelíbat !  
 

� ČERVENÉ VÍNO - sklenička po večeři jistě nikomu neuškodí. Červené víno můžete také nahradit extraktem z 
HROZNOVÝCH SEMÍNEK v tabletkách. Extrakt z hroznových semínek je silný protiokysličovač. Pomáhá 
udržovat tkáně elastické, posiluje slabé krvinky, napomáhá imunnímu systému a odstraňuje nečistoty. Brání 
okysličování cholesterolu. Jsou i důkazy o tom, že zpomaluje aterosklerózu nebo ji odstraňuje. Zabraňuje srdečním 
nemocem. Nejsou známy žádné postranní následky.  
DÁVKA: Jednu tabletu denně s jídlem (poraďte se ale s lékařem).  
 

� GRAPEFRUIT - citrusový plod původem z Jamajky. Obsahuje hodně vitamínu "C", železa, calcia a minerálů. Působí 
proti srdečním chorobám, snižuje cholesterol, působí proti rakovině a napomáhá proti obezitě.  
POZOR: nejíst užíváte-li některé z léků, jako je např. Zocor ... (poraďte se s lékařem).  
 

� GUGGUL (Commiphora mukul ) - křovinatá rostlina, dorůstá do 2-3 m, roste ponejvíce na vyprahlých, kamenitých 
plochách v Indii. Tato křovina poskytne až 1/2 kg jakési lepivé gumové pryskyřice, která je starodávným indickým 
lékem. Po více než 2,000 let tato pryskyřice hraje velkou roli v tradiční herbářské medicíně Indie. Míchá se i s jinými 
bylinkami na léčení různých chorob jako jsou kožní choroby, ústní infekce, nervový systém, zažívací ústrojí, 
revmatismus. Je též velice účinný při nachlazení, menstruaci, černému kašli, obezitě, různých infekcích. Moderní 
výzkum prokázal, že je též velice účinný na snížení cholesterolu a triglyceridů . V polovině 20. století indičtí badatelé 
objevili starodávný lékařský text, který jasně popisuje příznaky a léčení cholesterolu. Hlavním doporučovaným 
prostředkem v tomto textu je guggul, který nejen že snižuje cholesterol, ale i zabraňuje vývoji tvrdnutí tepen. Výsledky 
testu ukázaly, že guggul může snížit cholesterol a triglyceridy o 12 % - 27 %.  
DÁVKA: Typická denní dávka by měla obsahovat 100 mg guggulsteronů.  
POZOR: Clinické testy se standartním guggulovým extraktem neukázaly žádné postranní následky, pouze v málo 
případech mírné tlačení v žaludku. Během těchto testů nebyly zjištěny žádné změny na játrech, ledvinách, na vzhledu a 
počtu krvinek, funkci srdce a složení krve. Nicméně jak je guggul bezpečný pro děti, těhotné a kojící matky, nebo pro ty 
pacienty, kteří mají silné onemocnění jater a ledvin - nebylo zjišteno. Dále výzkumníci tvrdí, že guggul má také vliv na 
jiné užívané léky.  
 

� KAJENSKÝ PEPŘ - toto koření snižuje jak cholesterol tak triglyceridy. Působí též proti bolestem, srdečním 
chorobám, revmatizmu. Je též účinný při hubnutí a cirkulaci krve. Užívejte denně do jídel ve větším množství nebo 
užívejte kajenského pepře v tabletách.  
 

� KARI (curry) koření - je další koření, které snižuje cholesterol.  
 

� L-KARNITIN - zvyšuje HDL (hodný) cholesterol a snižuje celkový cholesterol. Pomáhá spalovat tuky v těle a tím 
přirozeně pomáhá snížit tělesnou váhu, zvýšit energii, chránit srdce a tepny. Karnatin je pouze živina, která může 
přenést tuky do částí buněk (mitochondria), které tuky spálí. Když nemůžete dostat tuky do mitochondria, nemůžete 
tuky spálit. Je dokázáno, že zvýšená hladina karnitinu vede k rychlejšímu spalování tuku. Zvyšuje též metabolismus. 
Karnitin je jedna z nejdůležitejších živin na udržování hladiny cukru v krvi. Tento skoro-vitamin je nezbytný pro 
normální funkci srdce.  
DÁVKA: Doporučovaná dávka - 2 kapsle (500 mg každá) před nebo se snídaní pro snížení tělesné váhy. Pro srdeční 
nemoce 2 x 2 kapsle (500 mg každá) denně.  
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� LNĚNÝ OLEJ nebo LNĚNÁ SEMÍNKA - se používají již po tisíce let. Obsahují o 50 % více Omega-3 než obsahují 
ryby. Užívá se jich proti zácpě, ateroskleróze, jako prevence proti rakovině, u žen při přechodu, při ledvinových 
potížích, zažívacích potížích, při bolestivých zánětech pokožky, pomáhá chránit tepny proti zablokování, snížit vysoký 
cholesterol, snad i pomáhá snížit hladinu triglyceridů a pod. Testy ukázaly, že tato lněná semínka snížila celkový 
cholesterol o 10 % a o 14 % LDL (zlý) cholesterol aniž by snížila HDL (hodný) cholesterol. Lněný olej se též 
doporučuje jako alternativa oleje rybího.  
DÁVKA: Dávkování jsou různá podle okolností. Dávky se pohybují okolo 6 - 24 gr v menších dávkách 3 x denně, 
nebo 1 - 2 lžice oleje denně. Užíváte-li celá a rozdrcená semínka, je dobře je namočit ve větším množství vody a pak 
vypít. Též můžete přidat do jídel i pečiva.  
POZOR: Neužívejte lněných semínek nebo oleje k léčení ledvin nebo rakoviny bez lékařského dohledu. Jinak lněná 
semínka jsou považována za bezpečná i když bylo hlášeno pár životu nebezpečných případů alergie. Protože je zde 

možnost, že lněná semínka ovlivňují estrogen a hladinu prolactinu, nedoporučuje se užívat semínek nebo oleje kojícím 
matkám. To by mohlo vyvolat hormonální poruchy u kojenců. Právě tak se nedoporučuje ženám s historií rakoviny 
prsu nebo vnitřních orgánů. Pokud osoba trpí cukrovkou, lněná semínka / olej, právě tak jako jiné vlákniny mohou 
zpomalit vztřebání glukósy. A konečně lněná semínka obsahují cyanid. Poraďte se tedy s lékařem.  
 

� MAGNESIUM (HOŘČÍK) - je důležitý minerál pro výrobu a přenášení energie v těle, funkci nervů a svalů, 
zabraňuje srdečním křečím a udržuje hladký průtok krve, snižuje celkový cholesterol a zvyšuje hladinu HDL (hodný), 
udržuje normální krevní tlak a rytmus srdce. Hraje důležitou roli při využití draslíku v těle. DÁVKA: pro dospělé 310 
- 400 mg denně (pro ženy méně, pro muže více).  
 

� MĚDˇ - najdete v ústřicích, ořechách, zelenině, obilninách, sladkých bramborách a tmavé zelené zelenině (salátech), v 
pitné vodě, která prochází měděnými trubkami a pod. Mědi se užívá při léčení osteoporosis, vysokého cholesterolu, 
srdečních potížích, osteoartritis a revmatismu. Není však dostatek důkazů, že měď samotná opravdu léčí. Je 
doporučováno míchat měď s různými jinými minerály. Podle badatele L.M. Kleveye, nedostatek mědi zvyšuje riziko 
zvýšení cholesterolu - to však nebylo podloženo žádnými důkazy. Podle jiných statistik měď zvyšuje HDL (hodný) a 
snižuje LDL (zlý) cholesterol. DÁVKA: Typická dávka pro dospělého člověka by neměla přesahovat 1 - 3 mg denně.  
POZOR: Dávkování je závislé na stáří osoby. Užíváte-li zinek, buďte si jisti, že berete i dostatek mědi. Právě tak 
užíváte-li železo, mangan nebo vitamin C, je možné, že budete potřebovat více mědi. Brát ale v rozmezí alespoň 2 
hodin. Poraďte se s lékařem.  
 

� N-ACETYL-CYSTEINE (NAC) - pomůže zvýšit hladinu glutathionu, tím se podpoří játra, která pak snadněji 
vymešují cholesterol. Bylo též dokázáno, že užívání NAC pomáhá při chronické bronchitidě, angině pectoris a při 
rakovině tlustého střeva. Švédové také tvrdí, že NAC pomáhá pacientům, kteří mají HIV.  
DÁVKA: Podle výzkumu se užívá 250-1,500 mg denně.  
 

� OCET Z JABLEČNÉHO MOŠTU - V biblických dobách mnohé infekce byly léčeny octem; po staletí a staletí je 
lidem známo, že když pijí jablečný ocet, tak se cítí celkově lépe. Z historie se dovídáme, že 400 let před naším 
letopočtem Hippokrates (zakladatel lékařství) uznal ocet jako medicínu. Zachovaly se též údaje, že se v té době 
ulevovalo zánětu uší octem. V našem čase, během civilních válek, se ocet používal jako antiseptika a dezinfekce. Měl 
by být užíván "organický - mateřský", ten je zakalený a nefiltrovaný. Tento ocet obsahuje pektin, který snižuje 
cholesterol, dále obsahuje perfektní balanci několika minerálů, včetně potasia, fosforu, magnesia, kalcia, železa a pod. 
Jinak řečeno, tento ocet obsahuje ke stovce rozdílných komponentů, které pomáhají lidskému tělu a to: spolu s tělesnou 
aktivitou efektivněji spalují tuky a tak kontrolují tělesnou váhu, zlepšují metabolismus, zabraňují infekcím, napomáhájí 
imunnímu systému, napomáhají lepšímu trávení, regulují krevní tlak, zabraňují osteoporoze, pálení žáhy, pomáhají 
udržovat dobrou hladinu cholesterolu, snižují revmatické bolesti, podporují močení, udržují zdravou pokožku, 
podporují správný růst kostí, ulehčují bolestem v krku, pokousání hmyzem, zabraňují lupům, ztrátě vlasů, svědění 
hlavy, utěšují sluneční popáleniny a pod.  
DÁVKA: Na vysoký tlak a cholesterol zkuste 2 kávové lžičky tohoto octa, smíchejte s vodou a pijte každé ráno. Na 
zažívací potíže a hubnutí zkuste každé ráno 2 kávové lžičky ovesných vloček s 2 kávovými lžičkami octa a tím si 
posypte jogurt nebo ovoce. Proti revmatismu smíchejte 2 kávové lžičky octa se 2 lžičkami medu a smíchejte s vodou a 
vypijte. Zkuste to pít každý den místo citronády. Zvyknete si.  
 

� OLEJ z pšeničných klíčků, ořechy, zrna a zelená zelenina jsou zdrojem VITAMINu "E" - zabraňuje narušování 
buněčných blan, působí jako protiokysličovač. Je důležitý pro dýchání svalů, obvzláště svalu srdečního. Snižuje 
případy rakoviny a srdečních záchvatů. Posiluje imunní systém. Zpomaluje Alzheimrovu chorobu. Snižuje výrobu 
LDL (zlý) cholesterolu až o 26 %. Pokud je užíván společně s Vitaminem "B" , vitaminem " B12" a kyselinami, které 
jsou obsaženy ve vitaminu "B Komplex", muže vitamin "E" snížit možnost srdečního infarktu až o 70 %. DÁVKA: 
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Jednou až dvakrát denně 1 tabletu s jídlem (400 - 800 mg)  
POZOR: Vitamin "E" by se neměl brát společně s pilulkami na železo.  
 

� OLIVOVÝ a RYBÍ OLEJ by měl převládat ve vaší dietě, neboť oba obsahují monounsaturované tuky. Oba oleje a to 
jak olivový tak rybí díky svým kyselinám snižují cholesterol. Jezte proto hodně mořkých ryb, nebo můžete užívat 
LEN / BRUTNÁK / OMEGA-3 v kapslích (Flax/Borage/Omega-3). Hlavní tukové kyseliny jako je gamma linoleic a 
omega-3 podporují široce výměnou funkci tuku, neboť převádějí cholesterol do tekutého stavu a v tomto stavu se pak 
dostává z těla ven. Též zabraňují zvyšování cholesterolu v krvi, zabraňují ateroskleróze. Nedostatek základních 
mastných kyselin vyvolává kožní onemocnění, stárnutí pokožky, a pod. Ač tyto kyseliny nejsou vitaminy, patří do 
skupiny vitamínu "F". Jsou nezbytné pro činnost svalů, růst, snižují hladinu cholesterolu, zabraňují usazování tuků v 
cévách a pod. Bohužel moderní procesy odstraňují tyto duležité kyseliny z jídel. Již v jednom z předešlých odstavců 
jsme si řekli, že lněná semínka (Omega-3) snižují hladinu LDL (zlý) cholesterolu. Rybí olej (Omega-3) značně snižuje 
nebezpečí úmrtí srdečním záchvatem. Reguluje tep srdce. Rybí olej též zvyšuje hladinu HDL (hodný) cholesterolu, 
navíc může pomoci ředit krev a snížit hladinu homocysteinu.  
DÁVKA: Jednu kapsli denně s jídlem.  
POZOR: Potřebujete jen malé množství olejů - asi 25 ml, což je asi necelé 2 polévkové lžice denně. Předávkování by 
mohlo narušit vyváženost vašeho systému.  
 

� OŘECHY - vlašské ořechy, pekanské, makadamské a pod. (NE KOKOSOVÉ), mandle - ve větším množství mohou 
pomoci při snižování cholesterolu a srdečních onemocnění. Ale tady zase pozor na kalorie. 2 polévkové lžice ořechů, 
mandlí a pod. obsahují od 82 do 124 kalorií.  
 

� PANTOTHENICKÁ KYSELINA A PANTHOTINE (více známé pod názvem Vitamin B5. Najdete je skoro ve 
všem - řecké Panthothenic je přeloženo - všude): v kvasnicích, játrech, burských oříškách, houbách, soji, luštěninách, 
obilninách, paprikách, avokádu a pod. - naše tělo využívá tohoto vitaminu k výrobě proteinu a dalších důležitých 
chemikálií potřebných k metabolizmu tuků a karbohydrátů, právě tak i k výrobě hormonů, červených krvinek, energie, 
zabraňuje revmatismu, pracuje i jako důležitý nervový transmitor, neboli přenašeč signálů mezi nervovými buňkami. 
Je to jakýsi "opravář" našeho těla. Je též doporučován proti stresu. Též se zdá, že snižuje hladiny triglyceridu a 
cholesterolu. DÁVKA: Dávkuje se podle stáří osoby a okolností. Pro dospělého člověka je dávka 5 mg.  
 

� PÍSKAVICE (Řecké seno) - tato bylina pochází z jižní Evropy a Asie. Dosahuje výšky asi 30 - 80 cm. Po tisíciletí je 
používaná jako lék i jako koření v Egyptě, Indii a na Středním Východě. Tato bylina však není dosti používaná u nás. 
Tradičně je doporučována při ledvinových a střevních potížích, nebo jako projímadlo, proti horečkám, vředům, 
bolestem v krku, též na odřeniny, bronchitidu, revmatizmus a i pro muže ke zlepšení znovuplození. Dnešní zájem je 
hlavně soustředěn na možnou účinnost pro osoby s cukrovkou a vysokým cholesterolem. Při testech bylo zjištěno, že 
snižuje hladinu triglyceridu a zvyšuje hladinu HDL (hodný) cholesterolu. DÁVKA: Vzhledem k tomu, že semínka 
pískavice jsou nahořklá, je nejlepší je brát ve formě pilulek. Typická dávka je 5 - 30 gr 3x denně s jídlem. Právě tak je 
možné ho používat v práškové formě do jídel (jak víme pískavice je jedna z bylinek pro "výrobu" kari koření).  
POZOR: Jako běžně používaná do jídel, je pískavice obecně známa jako bezpečná. Může však navodit gastronomické 
potíže, je-li užívána ve velkém množství. Těhotné ženy by pískavici neměly užívat více než jako koření do jídel. 
Pískavice může také snížit hladinu cukru v krvi. Poraďte se proto s lékařem, než ji začnete kombinovat s léky pro 
diabetiky, protože pískavice může zvýšit třeba i účinek např. insulinu.  
 

� PIVOVARSKÉ KVASNICE - jsou bohaté na B-complex vitaminy, protein, minerály, včetně biologicky aktivního 
chromu známého jako glukosu tolerující faktor. Kvasnice jsou účinné proti nespavosti, cukrovce, průjmu, únavě, 
cholesterolu a dalším. DÁVKA: Poraďte se s lékařem, neboť tyto kvasnice jsou na trhu jak v prášku tak tabletách a s 
různým obsahem chromu.  
POZOR: Lidé, kteří mají potíže s imunním systémem , nebo mají cukrovku a pokud se léčí insulinem nebo jinými léky 
na snížení cukru v krvi, by se měli určitě poradit s lékařem. Je mnoho dalších léků, se kterými by se kvasnice neměly 

míchat, jako jsou třeba Antibiotika.  
 

� POLICOSANOL - je míšenina alkoholů oddělených z vosku cukrové třtiny. Lékaři se domnívají, že zpomaluje 
cholesterolové sloučeniny v játrech a také přehlcování LDL (zlý) cholesterolem. Je povolen jako lék v mnoha zemích 
Latinské Ameriky. Lékaři tvrdí, že léčba může snížit LDL (zlý) cholesterol o 20 %. Bylo zjištěno, že některé 
policosanolové výrobky, ve kterých bylo použito včelího vosku jako základ, nebyly tak efektní. DÁVKA: Typická 
denní dávka by měla obsahovat 5 - 10 mg dvakrát denně. Může to trvat až 2 měsíce, než se projeví úcinky.  
POZOR: Policosanol je považován za bezpečný v maximálních doporučovaných dávkách. Mohou se však projevit 

krátkodobé postranní efekty, jako je nervozita, bolesti hlavy, častejší močení, průjem a nespavost. Toxické příznaky se 
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neobjevily. Též nebylo dokázáno, že by Policosanol narušoval játra. Též nebylo dokázáno, že by nějak ovlivňoval léky 
používané na vysoký tlak, přestože Policosanol je ředič krve. Nedoporučuje se však, aby se kombinoval s Aspirinem a 
Acylpirinem, právě tak jako s dalšími ředidly krve, jako je např. warfarin (Coumadin), heparin, clopidogrel (Plavix), 
ticlopidine (Ticlid), nebo pentoxifylline (Trental). Může též dojít k velkému krvácení při kombinaci s přírodními 

doplňky jako je česnek, ginkgo nebo velké dávky vitaminu - E.  
 

� SEZAMOVÁ SEMÍNKA - kromě minerálů jako je např. vápník, magnezium, zinek obsahují třísloviny sezamin a 
sezamolin, které nejen že chrání játra, ale i snižují LDL (zlý) cholesterol a zabraňují zvyšování vysokého tlaku.  
 

� SOJOVÝ PROTEIN - soju znají Číňané již 3,000 let. Sojový protein najdete v sojových karbanátkách, sojovém 
jogurtu, tofu párkách, tofu sýrech, sojovém mléku a pod. Průměrná denní dávka je okolo 50 gr. Tato dávka podle 
výzkumu sníží cholesterol zhruba o 10%, LDL (zlý) cholesterol o 13 % a triglyceridy o 10 %. Na zvýšení hladiny 
HDL (hodný) cholesterolu však nemá velký vliv. Protein reguluje hormony, pomáhá ženám v době přechodu a snižuje 
nebezpečí rakoviny. Číňané nazývají soju Žlutý klenot.  
DÁVKA: Zaměníme-li minimálně 20 - 50 gr zvířecího proteinu za sojový denně, můžeme znatelně ovlivnit hladinu 
cholesterolu. Tato dávka je obsažena ve 2 1/2 šálcích sojového mléka nebo v 1/2 kg tofu.  
POZOR: V některých případech Isoflavony obsažené v soji, mohou mít nebezpečné hormonální efekty. Ač soja snižuje 
možnost vývoje rakoviny, je možné , že soja nemusí být bezpečná pro ty osoby, které už rakovinu mají. Též není 
dokázáno, zda časté užívání soji u kojících matek nenaruší hormonální systém u ještě nenarozeného zárodku. Též není 

zjišteno, jak moc Isoflavony působí na imunní systém. Jestliže užíváte některé minerály jako např. vápník, železo a 
pod., předejdete vstřebávacím problémům, když je budete brát v rozdílný čas během dne.  
 

� STANOL - hlavním účelem stanolu je snížení cholesterolu. Stanol pracuje tak, že zablokuje vstřebávání cholesterolu 
ze zažívacího ústrojí. Nevstřebaný cholesterol je pak vyloučen z těla. Stanol se též nevstřebává. Přirozeně se objevuje 
v různých rostlinách. Najdeme ho však i v sojovém oleji, v margarinu a pod., nebo také v tabletách.  
DÁVKA: Typická denní dávka by měla obsahovat 3 - 5gr denně.  
POZOR: Stanol je považován za bezpečný, je zde ale možnost, že stanol může narušit vitamin "A", "D" a E". Je dobré 

při užívání jíst hodně barevné zeleniny.  
 

� TMAVÝ CHLÉB, obilniny, těstoviny, zelenina (hlavně zelená - bruselské kapustičky, špenát, brokolice, klíčící zrna, 
zelený hrášek, hlávkový salát, chřest), dále pak řepa, kukuřice, petržel, divoká rýže, hnědá rýže, kroupy, luštěniny jako 
jsou fazole, hrách, citzrna, čočka, dále pak sojové výrobky; z ovoce pak melouny, ananas, pomeranče, pomerančový 
džus, ořechy, mandle, dále pak nízkotukové mléko a mléčné výrobky, libové maso a pod. - by neměly chybět ve vaší 
kuchyni, neboť jsou zdrojem VITAMINu "B", který je potřebný pro mnoho chemických reakcí v těle, snižuje 
cholesterol, užívá se proti cukrovce, též je důležitý pro tvorbu bílých a červených krvinek. Je důležitý pro funkci jater, 
nervového systému, pomáhá udržovat zdravou pokožku, vlasy a pod. "B Komplexem", kterého jsou dva druhy, se 
užívá ke snížení homocysteinu (jejich zvýšená hladina vede k srdečním záchvatům). Samoléčba Niacinem není 
doporučována ! UŽÍVÁTE - LI NIACIN, JE NUTNO HO BRÁT POD LÉKAŘSKÝM DOHLEDEM. Kromě jiných 
následků, více nebezpečný efekt niacinu se projevuje zanícením jater.  
 

� VLÁKNINY - snad nejvíce snižují hladinu cholesterolu. Jsou ponejvíce obsaženy v ovoci - jablkách, borůvkách, 
grapefruitu; obilninách - ovesných vločkách a pod. Jezte proto hodně těchto jídel.  
 

� ZELENÝ ČAJ - byl objeven čistě náhodou před 4,000 lety v Číně. Od té doby se používá proti bolestem hlavy, celého 
těla, proti depresi, na zlepšení imunního systému, snižuje zanícení, posiluje krvinky, zlepšuje cirkulaci, ničí bakterie a 
virusy, zlepšuje funkci jater, snižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje vaši viditelnost, pomáhá spalovat kalorie a tím 
pomáhá i při hubnutí. Působí proti rakovině a revmatismu. Šálek čaje můžete také nahradit extraktem ze ZELENÉHO 
ČAJE v tabletkách. Extrakt ze zeleného čaje je jeden z nejsilnějších protiokysličovačů. Se ZELENÝM ČAJEM ale 
nepřehánět.  
DÁVKA: Jednu tabletu denně s jídlem (poraďte se ale s lékařem).  
 

� Je ješte celá řada léčivých bylinek, minerálů a bakterií. Není však ještě dostatek důkazů, že by léčily, výzkumy proto 
stále pokračují. Proto o těchto snad až někdy ... .  
 
3.2.2. Tělesná aktivita  
 
Je nutno udržovat organismus v rovnováze. Přesněji, námaha snižuje LDL (zlý) cholesterol a zvyšuje HDL (hodný) 
cholesterol (viz předešlá kapitola 2.3. Fysická aktivita a tělocvik).  
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3.2.3. Meditace a relaxace  
 
Pravidelné provádění meditace a relaxace snižuje hladinu cholesterolu.  
 
3.2.4. Zvládání stresu 
 
Stres mění naše zvyky a tím brání organismu udržovat náležitou hladinu cholesterolu. Jak jsme si již řekli, udělejte si 
čas na odpočinek a nacvičujte si sebeovládání (viz předešlá kapitola 2.5. Stres).  
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Autor : Petr Musil <4a>  
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4. KDE ZÍSKÁTE ...  
 
4a) Substance  
 

 

Substance Některé z mnoha potravin, které obsahují tyto substance ... 

Allicin cibule, česnek …

Calcium
brokolice, bruselské kapustičky, burské oříšky, fazole, hořký meloun, jogurt, kiwi, korýše, kostní 
moučka, losos, mandle, med, melasa, mléko, mořské řasy, sardinky, sezam, sýr, tmavě zelená 
zelenina včetně tmavě zelených salátů, vlašské ořechy …

Germanium
aloe, česnek, ganoderma (druh čínských hub), ginseng, lingzhi (druh japonských hub), lurdská voda, 
shiitake houba, zam zam voda (z fontány poblíž Kaaba v Mecce) …

Choline
organické maso, ořechy, pšeničné klíčky, ryba, tmavě zelená zelenina včetně tmavě zelených salátů 
…

Chrom brokolice, houby, kroupy, kukuřičný olej, mušle, obilniny, škeble … 

Magnesium
brokolice, bruselské kapustičky, kashew ořechy, kiwi, kostní moučka, mandle, med, mořské řasy, 
obilniny, otruby, sezam, tmavá listová zelenina jako je špenát, v mořských živočiších … 

Mangan
celer, listová zelená zelenina, mrkev, obilniny, ořechy, otruby, petržel, pšeničné klíčky, řepa, zelený 
hrášek … 

Med
houby, hrozinky, kostní moučka, luštěniny (čočka a fazole), med, melasa, v mořských živočiších, 
obilniny, organické maso, ořechy, zelená zelenina … 

Omega 3 lněná semínka, mateřské mléko, mořské oleje, mořské řasy, pšeničné klíčky, rybí olej …

Omega 6
brutnákový olej, kukuřice, libové maso, lněná semínka, luštěniny (čočka a fazole), mateřské 
mléko,olej z černého rybízu, ořechy, petrklíčový olej, slunečnicová semínka …

Potasium
banány, broskve, čistý nemíchaný med, fíky, grapefruit, hrozinky, jablka, kantalupy, kopřivové listí, 
listová zelená zelenina, melasa, meloun, meruňky, mořská tráva, nectariny, petržel, pomeranče, 
pšeničné klíčky, sladké brambory, švestky, tangeriny, třešne, tykev, v mořských živočiších …

Resveratrol hrozny … 

Selenium brokolice, cibule, houby, mléko, obilniny, pšeničné výhonky, rajčata, tuňák ... 

Sodium med, mořská tráva …

Vanadium ryba ...

Zinek
houby, listová zelená zelenina, med, mléko, ořechy, otruby, pšeničné klíčky, v mořských živočiších 
…
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4b. KDE ZÍSKÁTE ...  
 
4b) Vitaminy  
 

 

Vitamíny Některé z mnoha potravin, které obsahují tyto vitamíny ... 

Vitamín A

barevné ovoce, brokolice, broskve, bruselské kapustičky, celer, citronový olej, červené papriky, 
dyně, endive, grapefruit, hlávkový salát, hořčicové lístky, hořký meloun, chřest, kantalupy, 
kapusta, listová zelená zelenina a všechna tmavě zelená a oranžová zelenina, mango, meloun, 
meruňky, mexické yamy, mléko, mrkev, nektariny, papaya, pomeranče, petržel, rajčata, ředkvičky, 
rybí olej, sladké brambory, sýr,špenát, tangeriny … 

Vitamín B3 
(Niacin) 

drůbež, fazole, hořký meloun, maso, med, mléko, obilniny, ořechy, otruby, ryby, slunečnicová 
semínka, zelená zelenina … 

Vitamín B6 
(Pyridoxine) 

avokádo, banány, krevety, lískové ořechy, luštěniny (čočka a fazole), med, melasa, mléko, mrkev, 
obilniny, organické maso, otruby, pšeničné výhonky, rýže, slunečnicová semínka, soja, tmavá 
listová zelenina … 

Vitamín C 

alfalfa, artyčoky, banány, borůvky, brokolice, broskve, bruselské kapustičky, cikorkové listy, 
citronový olej, citrusové ovoce, cuketa, červené papriky, čínské i obyčejné zelí, fenikl, grapefruit, 
hlávkový salát, hořký meloun, hrozny, hrušky, chřest, jablka, jahody, kantalupy, kapusta, kiwi, 
křen, kvajava (brazilské ovoce), limetky, maliny, mango, med, meloun, meruňky, mrkev, olej z 
černého rybízu, ostružiny, papája, papriky, petržel, rajčata, ředkvičky, řeřicha, sladké brambory, 
šípky, špenát, tmavá listová zelenina, třešně, zelený hrášek … 

Vitamín D mléko, ryba, rybí oleje ... 

Vitamín E

alfalfa, banány, brokolice, cibule, fazole, grapefruit, hlávkový salát, hnědá rýže, hořčicové listy, 
chřest, jablka, jogurt, kapusta, kopřivové listí, kroupy, kukuřičný olej, kuře, lněný olej, listová 
zelená zelenina, mandle, meruňkový olej, mouka z obilných klíčků, mrkev, nenasycený zeleninový 
olej, obilniny, olivový olej, organické maso, ořechy, ovesná mouka, pampeliškové listy, petržel, 
pomeranče, pšeničné výhonky, rajčata, ryby a rybí oleje, sladké brambory, slunečnicová semínka a 
olej, sojový olej, sušená kukuřice, špenát, tmavý chléb, tmavá listová zelenina, tuřín, zelené listy 
porku , zelený celer, zelený čaj, zelený hrášek, žito … 

Vitamín F 
(nenasycené 
tukové 
kyseliny)

lněná semínka, olej ze semínek vinných hroznů, petrklíčový olej, pšeničné výhonky, ryby jako je 
losos-treska-platejs a pod., slunečnicová semínka … 

Vitamín K
alfalfa, bruselská kapustička, jogurt, kapusta, květák, listová zelená zelenina, melasa, ovesná 
mouka, rybí olej, sojové fazolky, sýry, špenát, tuřín, zelený čaj, zelí ... 

Vitamín O 
aloe, česnek, ganoderma (druh čínských hub), ginseng, lingzhi (druh japonských hub), lurdská 
voda, shiitake houba, zam zam voda (z fontany poblíž Kaaba v Mecce) …

Vitamín P
cibule, citrónová kůra, česnek, hroznové víno, modré a červené lesní plody, ovoce, papriky, 
pohanka, třešně, zelený čaj … 
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5. KONEKCE TUKŮ NASYCENÝCH A NENASYCENÝCH  
 
Jak jsem se již zmínil ve 2. kapitole, hladina vašeho cholesterolu je ovlivňována nejen stravou kterou požíváte, 
ale i vaší fyzickou námahou, stářím, pohlavím a stresem. Proto může dojít k rychlým změnám. Doporučuji 
proto, abyste se poradili se svým lékařem, jak často byste si měli nechat kontrolovat hladinu cholesterolu.  
Pokud užíváte nějaké léky na snížení cholesterolu, je nutné chodit na tyto testy třeba i každé 3 měsíce, to aby 
lékaři zjistili nejen hladinu cholesterolu, ale také jestli vám tyto léky nepůsobí negativně na vaše játra ! 
A nyní se podívejme na tabulku, která nám ukáže několik příkladů špatných a dobrých tuků.  
 
5.1. Tuky nezdravé (nasycené) a jejich zdroje  
 

 
5.2. Tuky zdravé (nenasycené) a jejich zdroje  
 

Tuky 
Saturované 

Tuky zvířecí

� maso (červené, tučné, slanina, produkty 
z masa vyrobené …)  

� drůbež (husa, kachna, kůže z drůbeže, 
vejce …)  

� mléčné výrobky (plnotučné mléko a 
sýry, šlehačka, zmrzlina, máslo …)  

Oleje z tropických rostlin.
� palmový olej  
� kokosový olej  

Výrobky, které obsahují  
oleje z tropických rostlin.

� bombóny  
� dorty  
� nálevy do salátů  
� sušenky  

Tukové 
Trans-
kyseliny

Tyto Trans-kyseliny působí 
stejným způsobem jako tuky 
saturované. Vznikají během 
procesu, kdy jsou zeleninové oleje 
promenovány na tuky tuhé 
(hydrogenové) např.. margariny. 
Tyto tukové kyseliny jsou pak 
obsaženy i ve výrobcích, z těchto 
ztužených tuku vyrobených …

� brambůrky  
� loupáčky 
� pečené výrobky 
� slané sušenky 
� sladké sušenky  

Určité oleje a ztužené tuky vyrobené z 
těchto olejů (nehydrogenové)

� kukuřičný olej  
� lněný olej  
� ořechový olej  
� sezamový olej  
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Tuky 
Polyunsaturované

� slunečnicový olej  

Některé druhy ořechů
� borovicová semínka  
� sezamová semínka  
� vlašské ořechy  

Monounsaturované

Určité oleje a některé ztužené tuky 
vyrobené z těchto olejů (nehydrogenové).

� kanolový olej  
� olivový olej  
� rybí olej  
� sojový olej  

Některé druhy ořechů

� makadamské  
� mandle 
� pekanské  
� pistáciové  

Omega-3 tuk
Druh polyunsaturovaného tuku, který 
pomáhá zabraňovat usazování a blokování 
krve. 

� Mastné ryby jako je losos, 
pstruh, treska, makrela …  

� Kanolový olej 
� Lněný olej  
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6. CO BY SE MOHLO NEBO MĚLO JÍST DENNĚ  

 
4b) Vitaminy  
 
6.1. Bylinky Bylinky s hořkou příchutí jako jsou např. pampelišky, pelyněk, šalvěj ...  
 
6.2. Koření  
 
Kajenský pepř (zkuste přidávat častěji do jídel), kari, pískavice - řecké seno (asi tak polévkovou žlici denně s 
jídlem) ...  
 
6.3. Luštěniny  
 
Alfalfa, cizrna, čočka, hrách, soja (25 - 50 mg proteinu denně), sušené fazole, tofu (až 1/2 kg denně) ...  
 
6.4. Maso  
 
Divočina, králík, krůta, kuře, telecí, více masa bílého a málo hovězího a vepřového - hlavně vše libové a bez kůže ...  
 
6.5. Nápoje  
 
Ananasový džus, černý čaj, červené víno, nízkotukové mléko, pomerančový džus, 8 sklenic vody denně, sojové 
mléko (2 - 3 šálky denně), zelený čaj (denně, ale ne velké množství) ...  
 
6.6. Obilniny  
 
Jáhly, kroupy, lněná semínka, ovesná moučka (1 šálek denně), ovesné vločky (1 polévkovou lžici před každým 
jídlem a před spaním), proso, pšenice, rýže divoká, rýže hnědá, těstoviny, tmavý chléb ...  
 
6.7. Oleje  
 
Kanolový, margariny (nehydrogenované), olivový (panenský), rybí ...  
 
6.8. Ořechy  
 
Burské oříšky i se šlupkou, makadamské ořechy, mandle, sezamová semínka, vlašské ořechy, NE kokosový ořech ...  
 
6.9. Ovoce  
 
Avokádo, borůvky, citrusové plody, datle, jablka, kantalupy, maliny, medový meloun, švestky ...  
 
6.10. Ryby  
 
Herinky, losos, makrely, pstruh, sardinky, treska, tuňák, ústřice (jakékoliv ryby alespoň 3x týdně - mořské nebo 
sladkovodní) ...  
 
6.11. Vitamíny  
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Extrakt z hroznových semínek, vitamín B6 (100 mg denně), vitamín B12 (400 mg denně), vitamín C (500 - 1000 mg 
denně), vitamín E (800 mg denně), magnezium (400 - 800 mg denně) ...  
 
6.12. Zelenina  
 
Artyčoky, baklažány, bílá ředkev, brokolice, bruselské kapustičky, cibule, červené papriky, česnek (2 stroužky 
denně), chřest, kukuřice, mladý hrášek, mrkev, olivy, petržel, ředkvičky, řepa, saláty, špenát ...  
 
PROTOŽE NENÍ MOŽNÉ JÍST VŠECHNO DENNĚ JAK O TOM PÍŠI, PROTO: VYBERTE SI PROSÍM 
PODLE VLASTNÍHO ÚSUDKU CO BY VÁM NEJLÉPE VYHOVOVALO, POROVNEJTE SE SEKCÍ 
"DOPLŇKOVÁ LÉČBA" A PAK BY BYLO DOBRÉ SE PORADIT TŘEBA I S LÉKAŘEM, JE TO VE VAŠEM 
ZÁJMU!  
 

JÍDLA LEHKÁ ... 
 

 
NEBO JÍDLA TĚŽKÁ ... 

 

 
© Fotografie byly pořízeny a jsou majetkem autora článku. 
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7. RECEPTY Z MÉ DOMÁCÍ KUCHYNĚ A ZE SVĚTA  
 
Připravuji knihu netradičních receptů z celého světa (Mexico,Čína, Malajsie, Řecko, Indie, Pakistán, Sri Lanka, Singapur, 
Burma, Thajsko, Kambodža, Laos, Španělsko, Indonesie, Česko - Slovensko a dalších zemí). Jsou to recepty na zdravotně 
lehká a jednoduchá jídla. Na následujících stránkách najdete jen hrst z těchto receptů, neboli jeden recept pro každou 
kategorii z kapitoly 6. Některá exotická jídla jsem upravil pro naši chuť. Hlavně jsem se snažil vložit do těchto jídel přísady, 
které by mohli pomoci cholesterol raději snížit než zvýšit. Vetšina těchto jídel je ostřejší chuti, proto pro ty, kteří nemají rádi 
ostrá jídla, bych doporučoval ubrat nebo nahradit např. ostré pálivé papričky paprikami normálními.  
Nenechte se odradit některými zvláštními přísadami a kombinacemi !  
Uvedené recepty jsou pro 4 - 6 osob. 
A římský kmín nezaměňujte za kmín normální a naopak !  
 

 
 

PŘEJI VÁM DOBROU CHUTˇ ! 
 

© Fotografie byly pořízeny autorem článku  
 
 

7.1. Bylinky

PEČENÁ RYBA V BANÁNOVÝCH LISTECH 
(pergamenovém papíru nebo alum. folii) 
1.5 kg lososa nebo jiné podobné ryby, 1 středně velká cibule 

(pokrájená na kusy), 3 stroužky česneku, 1 lžička nastrouhaného čerstvého 
zázvoru, 2 lžice citrónové štávy, 1 lžice tmavé sojové omáčky,1 lžice 
olivového oleje, 1 lžička ostré chili omáčky (pokud možno "Sambal oelek", 
může být k dostání v asijských obchodech s potravinami), 1 lžička mleté 
kurkumy, sůl, 4 žlice drobně nasekaného čerstvého koriandru, banánové listy 
(též ke koupi v asijských obchodech), nebo pergamenový papír, nebo alum. 
folii na zabalení. 

Můžeme takto připravit rybu v celku (očištěnou a vykuchanou), nebo rybu rozporcovanou. 
 
Předehřejeme si troubu asi na 180° C. Rybu opláchneme a osušíme utěrkou. Používáme-li rybu vcelku, tak lehce 
nařízneme napříč na několika místech po obou stranách. 
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Připravíme si hustší marinádu tak, že v mixeru rozmixujeme všechny přísady kromě koriandru. Pokud máme banánové 
listy (ty dodají rybě aroma a exotický vzhled), rozložíme asi tak 2 vrstvy do ohnivzdorné misky nebo pekáčku, na ně 
položíme rybu. Rybu pak polejeme připravenou marinádou, kterou po obou stranách do ryby vetřeme a pokud 
připravujeme rybu v celku, tak potřeme rybu marinádou i uvnitř a vložíme dovnitř pár lístků koriandru. Rybu pak po 
obou stranách posypeme nasekaným koriandrem, pak přehneme banánové listy (folii) a uděláme balíček. Takto 
připravenou rybu dáme v pekáčku do vyhřáté trouby a pečeme asi 1/2 až 3/4 hodiny (podle velikosti ryby). Rybu 
podáváme v banánových listech a jako přílohu voňavou rýži (Basmati).

7.2. Koření 

INDICKÉ AROMATICKÉ KUŘE 
- Toto jídlo je chutnější, připravíme-li jej den předem.  
1.5 kg na větší kusy rozkrájených kuřecích prsíček bez kůže, sůl, 

trochu hnědého cukru, 5 - 6 celých hřebíčků, 2 lžičky římského kmínu 
(nezaměňovat s kmínem normálním), 2 lžice koriandrových semínek, 1/2 
lžičky mletého muškátového oříšku, 1/2 lžičky mleté kurkumy, 1 středně 
velká cibule, kousek čerstvého zázvoru, 4 dl kuřecího vývaru nebo vody, 
čerstvě mletý černý pepř. 

Opláchnutá pokrájená kuřecí prsíčka dáme do kastrolu a lehce posypeme solí a cukrem, promícháme a necháme chvíli 
odpočinout. Mezitím si na pánvi na mírném ohni na sucho lehce opražíme hřebíček, římský kmín a koriandr. Jak začne 
koření vonět, přidáme mletý muškátový oříšek a kurkumu a lehce prohřejeme. Pak přendáme koření do hmoždíře nebo 
elektrického mlýnku (máte-li extra elektrický mlýnek na kávu - je to dobrá investice, jeden mlýnek na kávu a jeden na 
koření) a rozdrtíme. Používáme-li kuchyňský robot, pak v něm rozsekáme cibuli a zázvor na jemno, přisypeme 
rozdrcené koření, přilejeme kuřecí vývar a dobře rozšleháme. Touto směsí pak zalejeme připravené kuře, přiklopíme 
pokličkou a na mírném ohni za občasného míchání podusíme asi 3/4 hodiny. Podáváme s voňavou rýží (Basmati).

7.3. Luštěniny

MEXICKÉ FRIJOLES CHARROS (Mexické kovbojské fazole) 
- Fazole jsou chutnější, když je připravíme den předem 
1/2 l sušených, namočených a předem uvařených fazolí nebo 2 

konzervy fazolí, 1/4 l piva, 1 1/2 dl přecezených krájených naložených 
jalapeňo papriček (nemáme-li, použijeme čerstvé), 2 oloupaná a nasekaná 
rajčata, 1/2 lžičky mleté skořice, olivový olej, 1 na hrubo nakrájená cibule, 2 
stroužky rozmačkaného česneku, 20 dkg libové šunky nebo klobásy 
nakrájené na kostičky, 3 žlice tmavě hnědého cukru, pšeničné tortillas (to 
jsou placky z vody a mouky, bez vajec, pečené na suchu - jsou podobné 
palačinkám), sůl a pepř podle chuti (používáme-li čerstvé papričky, přidáme 

asi 1 lžičku octa). 
Rajčata lehce oloupeme, když je na špičce lehce nařízneme do kříže a pak vhodíme do vařící vody, přivedeme opět do 
varu, pak okamžitě rajčata přendáme do ledové vody. Rajčata se tak sloupnou skoro sama. 

Přecezené fazole dáme do hrnce, zalejeme pivem a povaříme asi 5 minut na vysokou teplotu. Pak teplotu snížíme, 
přidáme přecezené a nasekané jalapeňo papričky, rajčata a skořici. Během občasného míchání povaříme dalších asi 10 
minut. Mezitím si na pánvičce na oleji orestujeme pokrájenou šunku, pak přidáme cibuli a česnek a za občasného 
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míchání restujeme asi 5 minut (mírně do hněda). Pak tuto směs přendáme do hrnce s fazolema, vmícháme hnědý cukr a 
za stálého míchání povaříme, až se cukr rozpustí. Pak dochutíme solí a pepřem. Podáváme s teplými tortillas. 

7.4. Maso 

MASOVÉ KULIČKY SE ZELENINOU  
Na masové kuličky:  
0.5 kg jemně mletého libového masa (může být buď skopové, 

vepřové, nebo kuřecí prsa), 1 menší drobně pokrájená cibule, 4 stroužky 
rozetřeného česneku, 2 žlice čerstvého drobně pokrájeného koriandru, 1 
lžička mletého koriandru, 1 lžička mletého chilli, sůl, 1 lžička římského 
kmínu, 1 lžička koření garam masala, kanolový olej na smažení (tento olej 
vydrží vyšší teploty). Pokud v obchodech nenajdeme koření Garam Masala, 
můžeme si ho připravit takto: 2 lžičky mleté skořice, 3 bobkové listy, 2 
lžičky římského kmínu, 1 vrchovatá lžička semínek koriandru, 1 lžička 

semínek kardamomu, 1 lžička celého černého pepře, 1 menší lžička mletého hřebíčku, 1 menší lžička mletého 
muškátového květu. Na pánvi na sucho opražíme všechna semínka mírně do hněda, necháme vychladit, přidáme 
ostatní koření a vše pak rozemeleme na jemno. Uchováme ve vzduchotěsné sklenici na pozdější použití. Toto koření dá 
exotickou chuť jak masu, omáčkám, tak zelenině i luštěninám.  
 
Zelenina: 
1 svazek mladé zelené cibule pokrájené na větší kusy, 1/2 menšího květáku rozebraného na růžičky, 1 menší zelená 
paprika pokrájená na kousky, 1 menší červená paprika pokrájená na kousky, 1 šálek mražených kukuřičných zrn, 1 
menší konzerva velkých bílých fazolí, 3 - 4 na drobno pokrájené zelené chilli papričky, sůl, čerstvě mletý černý pepř, 2 
- 3 žlice olivového oleje  
 
Na hotové jídlo: 
drobně posekaný čerstvý koriandr a máta, nastrouhaný čerstvý zázvor, trochu šťávy a několik koleček limetky 

Do mísy dáme mleté maso, přidáme pokrájenou cibuli, česnek, čerstvý i mletý koriandr, chilli, sůl, římský kmín, garam 
masala, a dobře prohněteme a necháme rozležet.  
 
Mezitím si ve větší pánvi (woku) rozehřejeme olivový olej, přidáme trochu soli (špetka soli přidaná do oleje před 
vložením zeleniny vylepší barvu), přidáme zelenou cibulku a prudce orestujeme, pak přidáme květák, papriky, 
kukuřici, fazole a chilli papričky a krátce orestujeme a odstavíme. 
 
Z připraveného masa uděláme malé kuličky. Rozehřejeme kanolový olej, snížíme teplotu a kuličky (ne mnoho 
najednou) osmažíme. Osmažené pak vyndáme a poklademe na papírový ručník, abychom odstranili přebytečný olej. 
Osmažené a oleje zbavené kuličky pak přidáme do pánve se zeleninou a vše dobře prohřejeme, dochutíme solí a 
pepřem, přendáme na talíř, ozdobíme posekaným zeleným koriandrem, mátou a trochou nastrouhaného čerstvého 
zázvoru. Přidáme pár koleček limetky a pokapeme limetkovou šťávou. 

7.5. Obilniny

TABBOULEH ( salát z rozdrcené pšenice - buckwheat - s 
bylinkami) 
20 dkg jemné rozdrcené pšenice ( "bulgur" musí být namočen 30 

minut), 4 šálky vařící vody, 8 zelených cibulek (tmavě zelené vršky 
odřízneme), 3 oloupaná rajčata, 1 menší svazek zelené petržele, 1 větší 
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svazek čerstvých listů koriandru, šťáva ze 2 citronů, 1 dl olivového oleje, sůl a čerstvě umletý černý pepř podle chuti. 

Do větší misky nasypeme "bulgur" a zalejeme 4 šálky vařící vody, lehce promícháme a necháme nabobtnat (30 minut). 
Potom přecedíme a vymačkáme rukama a přendáme do misky. Drobně nakrájenou zelenou cibulku, rajčata a rozsekané 
bylinky smícháme s nabobtnalou pšenicí. V jiné misce, nebo ve sklenici s uzávěrem, dobře rozšleháme citrónovou 
štávu s olivovým olejem. Nalejeme na pšenici se zeleninou, lehce promícháme, případně dochutíme ještě citronem, solí 
a pepřem. Necháme odležet asi 30 minut, aby pšenice hezky změkla.  
 
Tento libanonský tradiční bylinkovo - citronový salát se podává s listy hlávkového salátu, kterým se tabbouleh nabírá. 
Je to lehký, osvěžující letní salát a přidáme-li kousek grilované ryby nebo kuřete, máme lehký zdravotní oběd nebo 
večeři. 

7.6. Oleje

AIOLI (omáčka z česneku a oleje) 
6 stroužků česneku, 2 žloutky, 1 lžička soli, 2 lžíce teplé vody, 1 
3/4 dl olivového oleje (panenského), trochu pepře, citrónová 

šťáva (pro rychlejší přípravu místo oleje a vajec můžeme použít nízkotučnou 
majonézu). 

Přísady musí být v pokojové teplotě. Rozetřeme česnek se solí, abychom dostali jemnou kašičku a přidáme žloutky. 
Pak postupně po kapkách přidáváme olej, aby se hezky vstřebal. Pokračujeme tak dlouho, až vznikne hustá emulze. Až 
docílíme žádané hustoty, přestaneme olej dolévat, jinak nám omáčka opět zřídne. Olej nesmíme přidávat moc rychle, 
jinak směs nezhoustne. Během tohoto procesu přilejeme dvakrát po jedné lžíci teplé vody. Dochutíme pepřem a 
trochou citrónové šťávy. Tato omáčka se podává též v pokojové teplotě, ne chlazená. Tuto omáčku můžeme mazat na 
chleba, použít jako polevu na pečené ryby nebo do ní můžeme namáčet syrovou zeleninu.  
 
KANOLA OLEJ - používáme na smažení neboť vydrží vyšší teploty (jídla smažíme při teplotách 350° F - 370° F / 
177° C - 188° C ).

7.7. Ořechy

SALÁT WALDORF
 
4 lžice nízkotučné majonézy, 2 lžice obyčejného jogurtu, 4 

nožičky řapíkatého celeru nebo 4 lžice sterilovaného, 3 jablka, 1/2 malé 
velice jemně nakrájené cibule, 5 dkg nasekaných jader vlašských ořechů, 
citronová štáva, sůl, cukr, (na špičku nože muškátového oříšku), 1 lžice 
nasekané zelené petrželky. 
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V salátové míse smícháme majonézu s jogurtem, přidáme na drobno nakrájený celer, omytá jadřinců zbavená a na 
drobno nakrájená jablka, cibuli a vlašské ořechy. Vše promícháme, dochutíme citronovou štávou, solí a cukrem 
(oříškem). Povrch posypeme petrželkou. Jako předkrm podáváme s vekou nebo jako večeři s grilovaným kuřetem.

7.8. Ovoce

POMERANČOVÝ SALÁT S OLIVAMI A ŘEŘICHAMI
 
3 lžíce olivového oleje, citronová štáva z 1/2 citronu, 1 lžice 

obyčejné hořčice, sůl, bílý pepř, nasekané listy řeřichy, 2 stroužky česneku, 
6 pomerančů, 15 větších zelených oliv, 2 + 6 listu hlávkového salátu, květy 
řeřichy. 

Ve sklenici s uzávěrem dobře rozšleháme olej, citronovou štávu, hořčici, sůl, pepř, malé množství nasekaných 
řeřichových lístků a drobně nasekaný česnek. Omyté, oloupané a vypeckované pomeranče nakrájíme na plátky, ty pak 
nakrájíme na kostičky a dáme do mísy, přidáme vypeckované na plátky nakrájené olivy, přidáme na menší kousky 
natrhané 2 listy hlávkového salátu, zalejeme zálivkou a zlehka zamícháme. Na každý talířek dáme omytý a osušený list 
hlávkového salátu, navršíme na něj salát a ozdobíme květem řeřichy. 
 
Lístky a květy řeřichy mají chuť podobnou ředkvičkám .

7.9. Nápoje

SANGRIA (osvěžující nápoj)
 
3/4 l červeného vína, limetkový džus, 1/4 l pomerančového džusu, 

cukr, (brandy nebo tequila) 

Ve větším džbánku smícháme víno, limetkový džus podle chuti, pomerančový džus, cukr podle chuti. Můžeme přidat i 
trochu brandy nebo tequily. Pokud přidáme cukr, dobře promícháme, aby se cukr rozpustil. Podáváme ve vysokých 
sklenicích s ledem a ozdobíme kolečkem limetky. 

7.10. Ryby

RESTOVANÝ LOSOS NA ČESNEKU 
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1 - 1.5 kg lososa bez kostí a kůže rozkrájeného na menší porce, 3 lžice olivového oleje, 3 tence nakrájené zelené 
cibulky, 4 stroužky drobně nasekaného česneku, 2 lžice drobně nasekané zelené petrželky, sůl, čerstvě mletý černý 
pepř, kuřecí vývar nebo voda na podlití. 

Ve větší pánvi si rozehřejeme olej, přidáme cibulku, petržel, česnek a krátce orestujeme (pozor aby se česnek nepřipálil 
- zhořkl by). Přidáme naporcovaného lososa, kterého jsme předem osolili a opepřili. Lososa restujeme na každé straně 
asi 3 -4 minuty, pak lehce podlejeme kuřecím vývarem nebo vodou. Dochutíme solí a pepřem. Podáváme s rýží a na 
talíři ozdobíme petrželkou a kouskem citronu. 

7.11. Vitamíny

MRKVOVÝ SALÁT S JABLKY
 
3 lžíce vody, 2 lžíce olivového oleje, 2 citrony (pomeranče), cukr, 

sůl a bílý pepř podle chuti, 6 - 8 mrkví, 1 větší jablko, petrželka na posypání. 

Ve sklenici s uzávěrem dobře rozšleháme vodu, olej, trochu nastrouhané citronové kůry (pomerančové), citronovou 
šťávu z jednoho a půl citronu nebo pomeranče (jednu polovinu ponecháme na ozdobu), cukr, sůl a pepř. Dobře omyté a 
oškrábané mrkve nastrouháme do mísy na jemném struhadle. K mrkvi přistrouháme omyté a oloupané jablko. Oboje 
pak zalejeme připraveným nálevem, přendáme na talíř, posypeme nasekanou petrželkou a ozdobíme citronem nebo 
pomerančem. Tento salát můžeme podávat samostatně, nebo k pečenému kuřeti nebo rybě.

7.12. Zelenina

"HOUSLOVÉ KLÍČE" NA ČESNEKU
 
1 kg houslových klíčů (to jsou mladé výhonky kapradí), 1/2 

drobně nakrájené cibule, 4 stroužky česneku posekané na drobno, 3 lžice 
olivového oleje,1 dl kuřecího vývaru, sůl a pepř, (libová šunka na kostičky). 

Do většího hrnce si dáme vařit vodu se solí (sůl přidáváme vždy až do vařící vody, jinak to trvá déle, než se voda začne 
vařit). Než se nám voda začne vařit, řádně v několika vodách propereme houslové klíče, abychom je zbavily suchých 
šupin. Ve větší pánvi si rozehřejeme olej, přidáme cibuli a česnek (šunku) a krátce orestujeme. Mezitím vložíme klíče 
do vařící vody a povaříme asi 3 minuty. Pak je scedíme a přidáme k orestované cibuli s česnekem. Osolíme a 
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opepříme. Opatrně promícháme a opět krátce orestujeme. Po chvíli přidáme kuřecí vývar, zakryjeme pokličkou a 
necháme asi 5 minut dusit. Podáváme jako samostatný jarní pokrm, nebo jako přílohu k minutkám. 
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