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Sbohem

šedivé vlasy

Máte pocit, že jste
na šedé vlasy ještě příliš mladí?

Máte obavu použít barvu na vlasy jako příliš radikální řešení svého vzhledu?
Přejete si navrátit svým vlasům jejich přirozenou barvu postupně a nenápadně?
Chcete omezit množství šedivých vlasů tak, abyste vypadali přiměřeně svému věku?

Řešením je Grecian
Gradual ControlTM

KA

NOVIN

Barvicí gel ve dvou odstínech středně hnědý, tmavohnědý

 Po použití přípravku Grecian Gradual Control™
vlasy působí přirozeně
 Intenzita šedých vlasů je redukována postupně
 Barvicí gel GGC neobsahuje peroxid vodíku
 Aktivuje se okamžitě, jakmile se dostane
do styku s kyslíkem v ovzduší
 Účinkuje postupně a pod kontrolou uživatele

2

Informace a objednávky na:
www.grecian.cz
www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 224 223 676
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dotazy & odpovědi ...

?? Proč mám dodržovat dopo-

ručení 30 % všech kalorií denně
z tuků, když potřebuji zhubnout? Jsou pro to nějaké zdravotní důvody?
Jolana B., Králův Dvůr

!! V obecných výživových dopo-

ručeních se uvádí, že 30 % energie
by mělo pocházet z tuků. Je to
reálný podíl tuků ve vyvážené
stravě, kterého lze dosáhnout bez
většího úsilí tím, že se ve stravování
soustředíte na nízkotučné výrobky
a výrazně omezíte konzumaci čistých rafinovaných i skrytých tuků.
Lze si stanovit i náročnější cíl – snížit obsah tuků až na 20 %. V tom
případě počítejte s tím, že musíte
např. pečlivě vyřezávat veškerý viditelný tuk z masa, odvažovat i nízkotučný sýr a oříšky, tuk na dušení

nebo grilování odměřovat po kapkách atd. Jestliže za den přijmete
okolo 2000 kcal energie, z toho
30 % je 600 kcal, které představují
67 g tuku. V případě, že budete
přijímat jen 20 % tuku, nesmíte ho
za den přijmout víc než 45 g, a to už
není vůbec jednoduché, jak vyplývá z následujícího přehledu potravin, které např. zařadíme do našeho
netučného jídelníčku o snížené
energetické hodnotě 1541 kcal.
Ing. Ivan Mach, CSc.

??

Mají stejní lidé rozdílnou
potřebu kalorií? Mohou napříPotravina 	Porce	Sacharidy 	Bílkoviny 	Tuky
		
g
g
g
tmavý chléb
1 plátek
13
2,5
1
chléb pita (arabský) 1 placka
33,5
5,5
0,5
krůtí prsa bez kůže
100 g
0
29
7,5
kuře bez kůže
100 g
0
31
3,5
libová šunka
100 g
1,5
21
5,5
tuňák ve vodě
100 g
0
25,5
1,0
sýr čedar
30 g
0,5
7
9,5
rajče
1 ks
4
0,5
0
hlávkový salát
1 šálek
1
0,5
0
_
cibule jarní
2,5
0,5
0
_
avokádo
6
2
15
těstoviny
60 g
45
7,5
0,7
tmavá přírodní rýže
50 g
37
3,7
1,1
Celkem				
45,3
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Energie
kcal
69
165
189
165
145
116
114
19
7
10
153
217
172
1541

klad mít dvě ženy stejného věku
a stejné váhy rozdílnou potřebu
kalorií, protože jejich těla zpracovávají energii rozdílným způsobem?
Blanka F., Žebrák

!!

Ano, je tomu tak. Každý jsme
do své genetické výbavy získali
i tzv. metabolismus, tedy složitý soubor procesů, kterými
tělo přeměňuje přijatou energii
na energii nutnou ke krytí fyziologických potřeb v klidovém stavu (tzv. bazální metabolismus)
a energii vydávanou ve formě
pohybu, tělesného tepla nebo
myšlení. Metabolismus je sice
u každého jedince postaven
na stejných principech, ale funguje opravdu rozdílně, pokud
jde o jeho rychlost a výtěžek.
Tyto vlastnosti můžeme ovlivnit
jen do určité míry – např. sportovními aktivitami, pitím speciálních nápojů (např. s kofeinem),
kouřením či jídelníčkem. Rychlý
metabolismus je z hlediska případné nadváhy výhodnější. Jedinci s rychlejším metabolismem
mají tendenci spíše spalovat, a to
i v klidu, než si ukládat energii
do zásoby.
Ing. Ivan Mach, CSc.
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půvab ...

Pro hladké

paty
Přes léto naše nohy sice odpočívají, ale jejich vzhled
se viditelně ničí. Pokožka na chodidlech je po chození
naboso zrohovatělá, nehty získávají matový nádech,
paty připomínají smirkový papír, a dokonce samo
chodidlo se zvětšuje. Proto je podzim obdobím, kdy
nohy vyžadují zvlášť velkou péči. Vždyť po letním
odpočinku jim hrozí stres, uzavřená obuv, podpatky
a samozřejmě únava. Na povrchu chodidel se
nacházejí receptory, které jsou svázány s funkcí celého
organismu. Proto také bolest v chodidlech ovlivňuje
nejen naši chůzi, ale i náladu.
Nohám velmi prospěje, navštívíme-li na podzim
jednorázově dobrý kosmetický salon a necháme
si udělat pedikúru u zkušeného profesionála.
Pravidelná pedikúra je samozřejmě dobrá, ale není
třeba dostupná každé ženě, ať už z časových, nebo
finančních důvodů. Proto pokud nejsou vaše nohy
zanedbané, je možné po jednorázovém podzimním
ošetření odborníkem udržovat jejich dobrý stav
vlastními silami a s pomocí domácích prostředků.
Trafika
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Domácí pedikúra
Její pravidelnost závisí na stavu
pokožky nohou. Pokud je stav
uspokojivý, je možné ji v podzimní
a zimní sezoně provádět jen jednou za tři až čtyři týdny, ale ne častěji než za 15 dní.
První stadium – opracování
chodidel
Nejdříve je potřeba rozehřát nohy
a změkčit kůži v teplé vodě s přídavkem tekutého mýdla, sody nebo
mořské soli. Rozehřáté nohy pečlivě
osušte a zbavte chodidla zbytečné
zrohovatělé pokožky. Způsobů jak
to provést je více. Poslouží nám
pemza nebo kovový pilník, který
však kůži jakoby seškrabuje. Mnohem citlivěji kůži obrousí škrabka
na nohy, nedráždí povrch chodidel
a nenarušuje stav kůže. Používá se

Obsah
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stejně jako obyčejná pemza.
Pak naneste na chodidla tenkou
vrstvu peelingu a prsty rukou
nebo pomocí kartáčku důkladně
vetřete do chodidel. Nohy opět
namočte do vody, ale nyní o něco
chladnější. Stačí pouze 5–10 minut
a poté smyjte studenou vodou.
U zanedbaných chodidel je možné
proceduru opakovat, ale ne více
než třikrát.

Druhé stadium – ošetření prstů
a nehtů
Důležitým pomocníkem je gelový
zjemňovač kůžičky. Má zvlhčující
účinek, stimuluje stav nehtové kůžičky – měkkých tkání nehtového
lůžka pokrývající spodní část nehtové vrstvy. Gel se nanáší na nehtové
lůžko a vtírá se do jeho spodní
vrstvy. Místo něj můžete použít olivový olej, který kapátkem nakapete
na spodní část nehtů a promasírujete jím nehtovou vrstvu.
Než se zjemňovač vsákne, což trvá
asi 5–7 minut, začněte opracovávat
nehty. Snažte se pomocí pilníku
nehtům dodat lehce čtvercový
tvar, nikdy nenechávejte ostré hrany. V žádném případě nestříhejte
koutky nehtů, můžete je pouze

Na podzim si hodně žen
stěžuje na únavu
a bolest chodidel. Proč
přichází zrovna v tomto
Cílem této procedury je zbavení
chodidel mozolů, které mívají
nejčastěji vzhled silně zrohovatělé kůže. V zanedbaném stavu
překážejí volné chůzi, bolí a pálí.
Seškrábání vrchní vrstvy otlaků
na chodidlech nebo jejich ošetření by nemělo bolet. Při pocitu
bolesti je nutné ošetření okamžitě
ukončit.
Mnohé ženy trpí patovými ostruhami. Bývají zpravidla bezbolestné, ale z estetického hlediska
na kráse nohám nepřidají. Příčina
jejich vzniku není dosud známa,
ale způsob odstranění je stejný
jako u otlaků na chodidlech.
Pravda je, že na svislém povrchu
chodidla je kůže mnohem tenčí
a je nutné ji seškrabávat jemněji.
Aby kůže na ostruhách byla bělejší, je možné je potírat kouskem
čerstvé brambory nebo přikládat
na 10–15 minut čerstvě nastrouhanou bramboru.
Trafika
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půvab ...

vody na 1,5 až 2 minuty, potom
do chladnější na 15 až 20 sekund.
Tuto proceduru opakujte 3–4krát.
Po koupeli třete chodidla hrubou
látkou nebo suchou ztvrdlou
žínkou. Nohy můžete následně
promasírovat: namočte ruce v olivovém oleji nebo v tekutém krému
a tlakem potírejte nohy z obou
stran směrem nahoru
od prstů ke kotníkům, od lýtka
ke kolenům, potom dolů lehkým
poklepáváním.
Třetí stadium – dokončení
procedury
Na nohy naneste jemný výživný
krém speciálně určený pro tento
účel.
Máte-li v úmyslu si po pedikúře nalakovat nehty, dbejte, aby se krém
nedostal na nehty.
Pedikúra v domácích podmínkách
je vhodná pro nohy bez kuřích ok.
Pokud se vám kuří oka vytvoří, musíte proti nim zasáhnout ihned. Boj
se všemi druhy kuřích ok – na chodidlech, prstech a v meziprstních

ročním období ?
A můžeme se jí zbavit?
opatrně vypilovat. Upravené nehty vyleštěte jen tehdy, když je to
nutné. Leštit je dobré jen tlusté
nerovné nehtové vrstvy s drsnými
drážkami.
Poté lopatkou na manikúru posuňte opracovanou kůžičku okolo
nehtu – když je kůžička tenká a neodrostlá, jde to velmi lehce. Pokud
kůžička takto odstranit nejde,
zbavte se jí opatrně a bez porušení
pomocí nůžek na manikúru.

Kontrastní koupele
nohou
Připravte si dvě nádoby: jednu
s horkou vodou (teplota 38–40 °C),
druhou s chladnější (28–30 °C).
Spusťte nohy nejprve do horké

Fit pro život 7/2010
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záhybech, která vznikají nošením
nevhodné obuvi – vyžaduje dodatečné procedury. Mnohé ženy
po napaření nohou odstraňují kuří
oka žiletkou. Tato zdánlivě účinná
metoda rychlého odstranění mozolu má jeden podstatný nedostatek: po mechanickém seškrábání

Obsah
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gynekoloÏka

Îdichynec, CSc.,
internista a spisovatel

fotograf
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půvab ...

Sbohem

šedivé vlasy

Chcete mít vlasy i v pozdním
věku zdravé a stejné barvy
jako v mládí?
Používejte Grecian, moderní
přípravek vlasové kosmetiky
pro navrácení původní
přirozené barvy vlasů!

GRECIAN 2000
PLUS (pěnový)

GRECIAN 2000 LOTION
GRECIAN 2000 CREAM

Grecian je přirozený, levný, s trvalým, časově
neomezeným účinkem
 Působí pomalu, nenápadně a jistě
 Používá se bez rukavic a pracného nanášení barvy
 Přípravky řady Grecian neobsahují olovo


břitvou kořínky zpravidla zůstávají
a mozoly se objevují opět za 2–3
týdny. Proto je vhodnější návštěva
pedikérky. Pokud se přece jen rozhodnete spoléhat na vlastní síly,
nejvhodnější způsob jak mozoly
odstranit je „vyřezat” je z rozpařené
kůže kleštičkami na manikúru. Ošetření můžete s jednodenní přestávkou opakovat několikrát, až kuří oka
zmizí. Vyřezávání vyžaduje zvláštní
pečlivost a obratnost, aby se neporanila kůže okolo kuřího oka.
Jestliže je kuří oko hluboko, rozpařte nohy před spaním v horké
vodě, osušte je dosucha a přivažte
na kuří oko kousek citronové kůry
s dužinou. Ráno zopakujte jeho
odstranění.
Při častém vzniku kuřích ok je výbornou prevencí pravidelná, ale ne
častěji než 2krát do týdne, horká
koupel nohou s přidáním koncentrovaného extraktu heřmánku.
Do každovečerních bylinkových
koupelí nohou je dobré přidat
aromatické oleje nebo kyselé prostředky jako jablečný ocet nebo
Trafika

LADY GRECIAN 2000

Do lékáren dodává: PHOENIX, Lékárenský velkoobchod, a. s.

citronovou šťávu. Zásadité mycí
prostředky, jako je soda, se používají při napařování jenom při
pedikúře.
Chodidla vyžadují také výživu, proto je dobré jednou týdně dopřát
nohám masku. U velmi suché kůže
je vhodná maska z mastného krému. Nanáší se v silné vrstvě a nechá působit nejméně 30 minut. Při
stírání zbytků krému nohy promasírujeme.
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Starejte se o své nohy, noste jen
měkkou, pohodlnou a prostornou1
obuv z pravé kůže. Úzké střevíce
s vysokými vratkými podpatky
a pásky, které je stahují, nejsou
vhodné pro každý den. Věnujte
svým nohám každodenní péči,
a to nejen na podzim, ale po celý
rok. Vždyť po nich chcete, aby vás
bezbolestně nosily po celý život!
Foto: archiv redakce

Obsah
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Inzerce

Informace a objednávky na: www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 224 225 353.
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půvab ...

Připravte

pleť na zimu
Letní opalování a odpočinek na slunci zanechaly na
naší pleti své stopy. Ultrafialové záření ji vysušilo
a objevily se vrásky. A to suchou pleť čeká ještě
větší „záběr“ v zimě, která je pro ni také velmi
problematickým obdobím: během chladného počasí
mazové žlázy vytvářejí méně mazu, pleť ztrácí více
vlhkosti a stává se zranitelnější. Využijte proto
nastávající podzim a připravte pleť na zkoušky, které
ji čekají. Hlavní směry péče o pleť jsou hydratace
a výživa.

Hydratujte pleť
Studené počasí, ústřední topení
a dokonce změny v jídelníčku –
v zimě jíme méně ovoce a zeleniny
a pijeme více nápojů s kofeinem
– vše se odráží na kvalitě naší pleti.
Nejlepší doba pro její hydrataci je
v noci nebo po koupeli, kdy relaxuje a je schopná lépe vstřebávat
působení kosmetických výrobků.
Zvláštní pozornost věnujte také
dennímu hydratačnímu krému
a jemně ho nanášejte ráno na očišTrafika

těnou pleť. Pokud se krém ihned
vstřebá, můžete po chvíli nanést
další vrstvu a poté použít ubrousek
na odstranění přebytků krému. Velmi důležité je vypít denně alespoň
2 litry vody.
Vhodným doplněním hydratačního
denního a nočního krému je intenzivní hydratační maska na obličej.
Pokud se vám nechce s maskou
sedět, naneste ji v tenčí vrstvě
na obličej před spaním a nechte
působit přes noc, kdy se pokožka
nejvíce a nejlépe regeneruje.

Fit pro život 7/2010
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Vyživujte pleť
Čerstvý vzduch, cvičení, spánek a vyvážený jídelníček jsou nejjednodušším receptem na zdravou pokožku.
Jezte pět porcí ovoce a zeleniny
denně a snažte se omezit v jídelníčku
tuky, zvýšit obsah vlákniny a vitaminů. Vyměňte při svačině koblihu
za jablko nebo mrkev nebo jiné
druhy zeleniny a ovoce. Pamatujte,
že nejen pleť, ale celé tělo potřebuje
vitaminy a na pleti se to pozná ihned.
Důležité jsou vitaminy A, C, B a také
křemík, nejrozšířenější prvek zemské
kůry. V lidském těle se sice nachází
pouze ve stopách v podobě oxidu
křemičitého, přesto je přítomen
ve všech tělesných tkáních a pro
buněčný růst je nepostradatelný. Nejvíce ho najdeme ve vlasech, nehtech,
kostech a pokožce. Křemík zpomaluje šedivění vlasů, přispívá k hebkosti
pleti a brání lámavosti nehtů.

Odstraňujte odumřelé
buňky
To, že je vaše pokožka schovaná
pod několika vrstvami oblečení,
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části těla. Nikdy nepoužívejte
k odstranění řasenky a stínů prostředek, který pro to není speciálně určen. Dokonce velmi kvalitní
čisticí prostředky určené pouze
na obličej mohou obsahovat
složky, které citlivé oči podráždí.
Kromě toho mnohé prostředky
pro odstranění make-upu nejen pleť očistí, ale navíc uklidní
a zpevní řasy.

Krk
Téměř vždy prozradí věk ženy,
proto vyžaduje správnou a pravidelnou péči. Je jednoduchá. Každý
den opláchněte krk studenou
vodou, během mytí ho masírujte
nahoru a dolů, poté jemně osušte

Pleť je nejzranitelnější
částí našeho těla.
Pokud chceme, aby
byla v pořádku,
vyžaduje stálou
a pravidelnou péči.
Nastávající podzim
je velmi důležitým
obdobím, kdy pro ni
můžeme hodně udělat.
ručníkem zepředu a energicky rozetřete zezadu. Krk zbožňuje masky. Obvykle se používají stejné jako
na obličej.

Zbavte se stresu
ještě neznamená, že netrpí. Pravidelné odstranění odumřelých
buněk pomocí exfoliace kartáčem
nebo speciálně k tomu určeným
kosmetickým výrobkem ji zbaví
našedlého odstínu. Zlepší také
funkci lymfatického systému, který
pomáhá při odplavování toxinů
Trafika

z těla. K exfoliaci (odlupování kůže)
můžete vyzkoušet přírodní houbu
– lufu nebo umělou žínku.

Péče o oči
Zvláštní pozornost věnujte pokožce v okolí očí, nejjemnější
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Pokud po koupeli nerady používáte tělové výrobky, koupejte se
v nich. Nemáte-li zrovna nejlepší
náladu, použijte aromatické oleje.
Zlepší náladu i pleť. Aromaterapeut nikdy nezačíná proceduru,
aniž by se vás zeptal, jak se cítíte.
Proto dokáže zvolit správný olej jak
pro vaši náladu, tak pro vaši pleť.
Ilustrační foto: Oriflame

Obsah
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Výživou
ke krásné
pleti
Ing. Ivan
Mach, CSc.

Patříte k těm, kteří si nedovedou
představit svoji stravu bez tučných
bramborových hranolků a myslí si,
že patří k nejdůležitějším potravinám ve výživě? Je-li tomu opravdu
tak, pak zřejmě vystavujete svou
pokožku a pleť mnohem většímu
riziku poškození, než si myslíte. Podle starých Číňanů je zdravá dieta
klíčem nejen ke zdraví, ale i ke zdravé a krásné pleti. Čínská medicína
považuje pokožku za druhý nejdůležitější vylučovací kanál, kterým
se tělo zbavuje nežádoucích látek.
Jestliže je tok ki (vitální energie)
do jater a střev zablokován, tělo
vylučuje tuky a toxiny (jedy) pokožkou. Jídla tradiční čínské kuchyně,
jejichž základem je sója, čerstvá zelenina a obiloviny, pomáhají udržet
si nejen celkové zdraví a kondici,
ale i zdravou pokožku a pleť.

Trpí pokožka tím, co
jíme?
Typická česká strava je však na rozdíl od čínské bohatá na nasycené nerafinované (máslo, sádlo)
a rafinované tuky (pomazánková
másla, oleje, margaríny) a bílý
rafinovaný cukr. Největším strašákem jsou však nasycené živočišné
tuky, i když tzv. esenciální mastné
kyseliny v nich obsažené se považují za zdravé. Jíme je v přebytku,
Trafika

a přestože je pokožka částečně potřebuje, mohou způsobovat kosmetické a kožní problémy (např. akné).
Kvalitní nenasycené tuky, např.
olivový olej, tuky z ořechů a semen
(např. brutnáku lékařského nebo
pupalky) pokožce prospívají.

Sůl je nad zlato, ale...
I když patří sůl k základním minerálním látkám ve výživě člověka, většina
z nás jí přijímá až 10krát víc, než vyžaduje naše tělo. Přebytečná sůl váže
vodu zejména v podkožní vazivové
tkáni, a tím porušuje hydratační rovnováhu pokožky. Osoby, které hodně
solí, se poznají podle oteklých očí,
odulého zátylku a nezdravé pokožky.
Mnoho z nich má tendenci ke zvýšenému krevnímu tlaku, která se s věkem prohlubuje. I příjem soli bychom
měli mít pod přísnější kontrolou.
Nezapomeňme, že sůl je obsažena
ve většině potravin, aniž bychom její
chuť vnímali. I bez dosolování jídel
jí má obvykle tělo dostatek. Denně
se nedoporučuje přijmout více než
10 g soli.

Káva, alkohol...
Patří k velkým hříchům mnohých
z nás. Máte-li suchou pokožku
a suché lámavé vlasy, měli byste si
odříci časté pití kávy a nápojů s obsahem kofeinu, který působí močo-

Fit pro život 7/2010
www.fitprozivot.cz

10

pudně. Kofein stimuluje vylučování
vody do moči, s níž se vyplavují
zejména vitaminy B a C a stopový prvek zinek. Zvykneme-li si
na velké množství kávy, postupně
přestáváme cítit její povzbuzující
účinky a k osvěžení potřebujeme
stále více a více kofeinu.
Stáváme se na kofeinu závislými
„kafaři“, kteří čím dál tím více vystavují svoji pokožku dehydratačnímu
působení kofeinu. Jeho důsledkem
může být místo osvěžení naopak
únava a bolesti hlavy. Pokožka
je stále vysušenější, rychleji stárne a pokrývá se vráskami. Proto
bychom postupně měli snižovat
příjem kofeinu a nepít více než 2–3
šálky denně. Pak ucítíme znovu její
skutečně povzbudivý účinek. K šálku kávy je rozumné vypít dvojnásobný objem stolní nebo minerální
vody.
Také alkohol je nápoj s diuretickými
(močopudnými) účinky, který pokožku nejen vysušuje, ale odnímá
jí vitamin E. Ten jí velmi prospívá
jako antioxidant, jenž chrání buňky
před účinky nebezpečných volných
radikálů a podporuje cirkulaci krve
v jemných vlásečnicích pokožky.
Holdujeme-li alkoholu příliš, trpí
ledviny, které jsou hlavním detoxikačním (jedy likvidujícím) orgánem
těla. Když špatně fungují v důsledku zvýšené konzumace alkoholu,
opět se to pozná na nezdravé pokožce.

Co pokožce naopak
prospívá?
Zdravá výživa prospívá všem orgánům těla včetně pokožky. Měla by
obsahovat hodně vlákniny, která
čistí střeva, brání jedovatým látkám ve vstřebávání, a tak pomáhá
předcházet kožním problémům.
Hodně zeleniny a ovoce, celozrnného pečiva, zrnin (cereálií) a luštěnin by mělo denně dodat do těla
alespoň 20–30 g vlákniny.
Ovoce a zelenina poskytují tělu
kromě vlákniny hlavně dostatek
vody ve velice vstřebatelné podo-
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Obsah vody v ovoci
a zelenině
Název ovoce
a zeleniny
pomeranče
nektarinky
broskve
papája
grapefruity
jahody
vodní meloun
papriky
květák
špenát
mango
cukety
baklažány (lilky)
rajčata
chřest
ředkvičky
okurky

Obsah vody
v%
85,7
86,8
87,5
87,9
89,0
89,5
90,2
91,0
91,6
91,6
92,2
92,2
92,6
92,9
93,6
94,4
96,8

bě (viz tabulka), vitaminů (zejména
vitaminu C) a minerálů, nezbytných pro zdraví pokožky a pleti.
I pro zdraví pokožky bychom měli
denně přijmout 2–2,5 litru vody.
Toto množství nejen spolehlivě
uhasí žízeň (pokud ovšem těžce
nepracujeme nebo nesportujeme,
kdy se vytváří nadměrné množství
potu), ale také garantuje odplavení
škodlivých látek, metabolitů a jedů
z pokožky.
Slyšeli jste už o nenasycených
mastných kyselinách typu omega-3
a omega-6? Jsou to tzv. nezbytné
mastné kyseliny, které si tělo neumí
vytvořit samo, a je proto třeba je
dodávat do těla ve stravě. Podporují regeneraci a obnovu buněk a zvyšují celkovou obranyschopnost
organismu. Pleť, které tyto látky
nechybí, snáze odolává zánětům, je
hebká a vypadá mladě. „Omlazující“
kyseliny omega-3 najdeme ve lněných a dýňových semínkách, kvalitních rostlinných olejích (olivový,
slunečnicový, sójový) a vlašských
ořechách. Omega-6 mastné kyseliny jsou v extraktech z brutnáku
a pupalky, v ořechách, semenech,
kukuřici a luštěninách. Plnotučné sójové výrobky jsou bohatým
zdrojem jak omega-3, tak omega-6
mastných kyselin.
Trafika
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Stačí vitaminy jen
v kosmetických
krémech?
Poslední dobou se díky reklamním
kampaním může zdát, že je to
právě kosmetika, která zodpovídá za zásobování pleti vitaminy
(zejména E a C) a jimi podobnými

látkami (např. koenzymem Q10).
Kvalitní kosmetické výrobky jsou
samozřejmě důležité, ovšem správnou stravu nemůže nahradit žádná
kosmetika. Dbejme, aby naše strava obsahovala hlavně tyto vitaminy a zinek.
Odborná konzultace:
MUDr. Ivana Krajsová,
foto: archiv RBCČR

Název vitaminu Účinek na pokožku

Kde ho najdeme

A

zvyšuje pružnost, chrání před infekcí,
záněty a volnými radikály vznikajícími
při opalování

brokolice, špenát,
mrkev, žlutý meloun,
broskve

B-komplex

podporuje hladkost, snižuje mastivost
pokožky a tlumí tvorbu akné
a uhrovitost

celozrnné výrobky,
luštěniny

C

podporuje pružnost, chrání před
volnými radikály a vlivy nečistot,
prospívá regeneraci, podporuje tvorbu
kolagenu

drobné ovoce,
citrusové plody,
zelenina

chrání před volnými radikály, zlepšuje
prokrvení

rýže natural, sójové
výrobky, klíčky

potlačuje záněty kůže a akné, zvyšuje
obranyschopnost proti infekcím,
podporuje tvorbu mazu a kolagenu

luštěniny, houby, sója,
celozrnné výrobky

E
zinek

Každá pleť je jiná

a vyžaduje jinou péči. To platí nejen o kosmetice, ale i o výživě:
Druh pleti

Charakteristika

Druh výživy

mastná

leskne se, má zvětšené
póry, drsnější povrch

snížený obsah tuku, bez smaženin,
ovoce a zelenina se zvýšeným
obsahem beta-karotenu (meruňky,
mrkev), česnek, pít hodně vody

suchá

jemná, citlivá, tenká,
náchylná ke tvorbě vrásek

zvýšený podíl ovoce a zeleniny,
hodně vody, česnek, cibule, chřest

kombinovaná

žádoucí typ pleti, který je
optimální

kvalitní výživné potraviny s převahou
čerstvých nebo málo zpracovaných
potravin

problematická

větší či menší kožní
problémy (např. akné)

hodně vlákniny a zinku, mandle,
ořechy kešu

Devatero koření prospívajících pleti
brutnák:
chilli:
zázvor:
přeslička:

zdroj omega-6 nenasycené mastné kyseliny gama-linolenové
podporuje prokrvení, obsahuje vitaminy A, C a zinek
podporuje prokrvení a čistí střeva
v podobě čaje podporuje vstřebávání vápníku a brání zánětům
kůže
lékořice:
prospívá pružnosti a napětí pokožky
oregano (dobromysl): čistí krev a játra
česnek:
čistí pokožku (vnitřně), zvyšuje imunitu
rozmarýn: 	působí antibakteriálně, zlepšuje prokrvení, chrání játra před toxiny
(jedy)
kurkuma:
chrání játra před toxiny, antioxidační účinky
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Avon

Foot works –
Hluboce
hydratační
krém na nohy

Krém na nohy z řady
Avon Foot works
proniká do hlubších
vrstev pokožky a
hydratuje ji 24 hodin. Kakaové máslo
zjemňuje pokožku,
zatímco mentol
a vavřínový olej
osvěžují chodidla.

Schwarzkopf

Palette Permanent Natural Colors s mořským
kolagenem
Všechny ženy touží po zdravých a krásných vlasech s přirozenou barvou
plnou vitality a lesku. Proto odborníci od Schwarzkopf přicházejí s inovací
oblíbené řady Palette Permanent Natural Colors, která je nyní obohacena
o přírodní posilující složku – mořský kolagen. Nové složení má i nižší obsah
amoniaku, takže je k vlasům šetrnější. Palette Permanent Natural Colors
jsou dlouhotrvající přirozené barvy, které 100% kryjí šediny. O mořský kolagen není obohacen pouze barvicí krém, ale také pečující maska pro lesk,
která vlasům dodává maximální péči. K výběru je 16 krásných přirozených
odstínů.

Trafika
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ESTÉE LAUDER

Ultimate Lift Age-Correcting Creme –
nový vyhlazující krém
proti stárnutí pleti
Společnost Estée Lauder
představuje naprostý průlom
v obnově pleti, jenž skvěle kombinuje patentované, unikátní
a drahocenné složky, získané ze
všech koutů zeměkoule, s jednou
z nejmodernějších technologií
z hlediska vědy – ultra luxusní
super krém „vše v jednom“, který
vyhlazuje pokožku, zpevňuje ji
a stará se o její dokonalý vzhled.
Tajemná síla nového vyhlazujícího krému proti stárnutí
Ultimate Lift Age-Correcting
Creme z řady Re-Nutriv tkví
v mimořádném spojení exkluzivních regeneračních molekul
(Life Re-Newing Molecules™),
těch nejmodernějších liftingových technologií a vzácného
černého turmalínu, posilujícího
minerálu známého pro své energetické vlastnosti. Všecny složky
fungují v synergii, a vytvářejí tak
komplexní přístup k vyhlazení
pleti na každé úrovni – buněčné,
povrchové a manuální. Funkce
buněk je opět povzbuzená
a pokožka pracuje na plný výkon,
čímž uplatňuje svůj úplný potenciál pro docílení nestárnoucí krásy.
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Estée Lauder

SENSUOUS NOIR
Dřevito-ambrová vůně Sensuous, kterou společnost Estée Lauder představila v roce 2008, je jasné, teplé a přitažlivé vyjádření smyslnosti, zachycující mnoho aspektů, jež dělají ženu současnosti tak složitou a fascinující. Letos
na podzim ji následuje Sensuous Noir, nová, sytější a intenzivnější podoba smyslnosti – jako jemné, svůdné a tajemné křivky ženské siluety. Jádrem vůně Sensuous Noir jsou rovněž rozžhavené přírodní dřeviny, med a ambra.
byly v ní však zintenzivněny květinové aspekty, aby se zdůraznila hlubší smyslnost. Přidáním exotické fialové růže,
esence z růží a kořeněné lilie vznikla temnější aura půlnoční zahrady. Přibyl také akord Crème Noir spolu z prismatem pačuli. Vůni nakonec obohacují černý pepř, vanilka, ambra a benzoin, které přispívají k její syté temnosti.
Výsledkem je nová, daleko bohatší, smyslná dimenze vůně, jež je typická pro Sensuous, ale je určená k nošení
po setmění.

Yves Saint Laurent

La Nuit de l’Homme Le Parfum
Příběh mužské vůně, který začal pronikavou a ohnivou Eau de Toilette, nyní dostává novou podobu. La Nuit de l’Homme Le Parfum hraje kontrasty a nasyceností. Otevírá ji svěží exploze bergamotu a anýzu, bezprostředně následovaná kořeněným mužným teplem černého pepře. Nóty
levandule a labdana předávají veškerý svůj účinek vůni; je to mohutně tělesná harmonie, která
stoupá do hlavy i díky smyslnosti pačuli a vanilky. Nejvyšší stupeň přitažlivosti. Zcela jedinečnou
vůni prodchnutou těmi nejušlechtilejšími ingrediencemi nakonec uzavírá vetiver. Její charakter
podtrhuje ostře černý flakon.
Trafika
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Kukuřice:

tráva
bohů
Jana Arcimovičová

Podle toltéckého náboženství byla kukuřice pralátkou,
z níž vzešel člověk. Z jeskyně Cincali, Domu kukuřice,
se přidělovaly nenarozené děti do lůna matek a jenom
požíváním kukuřice mohly žít a růst. Ale nikdo, ani
bohové nevěděli, kde jeskyně Cincali je. A přitom se
na zemi kukuřici přezdívalo „tráva bohů“. Bohové proto
pověřili jednoho ze svého středu pátráním. Ten zjistil,
že do Domu kukuřice vchází nachový mravenec, ale jen
o tzv. Blikající noci. Ovšem dopadnout tohoto mravence
se zrnkem kukuřice se mu podařilo až po dvaapadesáti
letech. „Stejně jako to dělají v takových případech
pozemští detektivové, přestrojil se i božský detektiv za
nachového mravence a soutěskou se vplížil do jeskyně
Cincali, která byla zdola až nahoru plná zlatých zrn. Tak
přinesli bohové kukuřici lidem a dokázali, že vědí, kde je.“
Z této pověsti, kterou ve své knize Objevy v Mexiku (1950)
zaznamenal Egon Ervín Kisch, je vidět, jak důležitou roli
kukuřice ve své domovině hrála.
Trafika
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Příroda ...
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Božská kukuřice
Kukuřice byla jednou z hlavních
potravin Nového světa, podobně
jako pšenice v Evropě nebo rýže
v Asii. Teprve když člověk získal kukuřici, mohl se podle pověstí stát
celým člověkem – zemědělcem.
Mohl se usadit na jednom místě
a začít ji pěstovat. Zrna kukuřice
byla nalezena v prastarých sídlištích v Mexiku, v hrobech starých
Inků a také v jeskyních a mohylách
ve Střední a Severní Americe.
Významné místo, které kukuřice
zaujímala v životě tamních lidí, ji
předurčilo i k tomu, že se stala důležitým náboženským symbolem.
Podle původních obyvatel Střední
Ameriky se lidské tělo skládalo ze
žluté a bílé kukuřice a tato rostlina
byla prostoupena božskými silami.
Kukuřici byly zasvěceny celé chrámy. Také některé zachované sošky
bohů jsou bohatě ozdobeny tykvemi a kukuřicí, tedy hlavními potravinami předkolumbovské Ameriky.
Aztékové měli dokonce několik
bohů kukuřice. Byla to mladá
a krásná ženská božstva: Chicomecoatl, bohyně úrody a obživy ztělesněná kukuřicí, Xilonen (Matka
mladé kukuřice) a Xochiquetzal
(Květinový pták) a dále jejich mužské protějšky Centeotl (Božstvo kukuřice), Xochipilli (Květinový princ)
a Macuilxochitl. Hlavním jídlem
Aztéků byla kukuřičná placka bez
kvasnic. Byla asi dvakrát až třikrát
větší, než je dnešní mexická tortilla. Tříleté aztécké dítě dostávalo
půl placky na den, čtyř- až pětileté
celou placku atd. Možná se to zdá
málo, ale Aztékové jako vládcové
Mexika rozhodně hladem netrpěli,
jedli totiž i boby, zvěřinu a další
potraviny. Ovšem krádež své hlavní
obživy – kukuřice považovali Aztékové za těžký zločin, který se trestal
smrtí nebo otroctvím.

Podivná tráva
Kukuřice patří do čeledi lipnicovitých (Poaceae), tedy trav. Silný stvol
kukuřice je článkovaný a na kaž-
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Příroda ...

která po zahřátí
puká, a vyrábí
se z ní oblíbený
popcorn; koňský
zub (Zea mays,
var. indentata),
jejíž zrno je shora promáčklé
a která se využívá jako krmivo
pro dobytek.
Kukuřice cukrová (Zea mays,
var. saccharata)
s malým obsahem škrobu se
používá především jako zelenina. Ve východní
Asii se pěstuje
kukuřice vosková (Zea mays,
var. indurata).
Známá je také
kukuřice pluchatá (Zea mays,
var. tunicata),
která má každou
obilku uzavřenou listenem.
Tato odrůda ale
nemá praktický
význam.

Cesta
kukuřice
do světa
dém kolénku jsou dlouze kopinaté
listy. Samičí květy, které vyrůstají
v úžlabí spodních listů jako palicovité klasy se zrny, vytvářejí dlouhé
vláknité čnělky. Samčí květy jsou
rozkladité laty na vrcholu rostliny.
Zbarvení zrn bývá různé: bílé, žluté,
růžové, červené nebo fialové. Kukuřice dorůstá výšky až dva metry.
V současné době se pěstuje několik odrůd kukuřice: měkká (Zea
mays, var. amylacea), jejíž moučnaté zrno se používá k výrobě škrobu; pukavá (Zea mays, var. everta),
Trafika

Kryštof Kolumbus přivezl
kukuřici do Španělska již v roce 1493. Byla zaseta
v královských zahradách jako rostlina symbolizující novou Indii, ale
žádný zvláštní zájem nevzbudila. To
se změnilo až v 16. století, kdy radní
města Valladolidu z Yukatánu darovali pytel kukuřice stejnojmennému
městu ve Španělsku. Tam kukuřicí
oseli celé pole a ta se díky nim rozšířila po celém světě.
Nejprve se začala pěstovat ve Francii a Itálii, odkud pronikla do celého
Středomoří a dále do Ruska. Portugalci dovezli kukuřici do Afriky,
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Indie a Číny. Přestože původní
kultivary kukuřice potřebovaly
horké podnebí a hodně vody, byly
vyšlechtěny takové odrůdy, které
se mohou běžně pěstovat i v oblastech, kde je mírné klima.
Kukuřici se dříve často říkalo turecká pšenice nebo žito, pod tímto
jménem je uvedena také v Mattioliho herbáři. Dříve totiž lidé nazývali „turecké“ vše, co se jim zdálo
exotické. Obdobný název „turkey“
pro krůtu se v angličtině udržel
dodnes.

Kukuřičné dary
Kukuřice obsahuje draslík, fosfor,
hořčík a karoteny i vitamin E. Mladé klasy mají poměrně vysoký obsah kyseliny listové. V kukuřici byly
dále zjištěny saponiny, flavony,
pektiny a silice.
Kukuřičný škrob odolává rychlému
trávení, a kukuřice je proto vhodnou potravou ke stabilizaci hladiny
cukru v krvi.

Lidová medicína využívá také kukuřičné čnělky (Stigma maydis),
které působí močopudně a mají vliv
na zvýšené vyplavování solí z těla.
Přidávají se proto do čajů proti obezitě, dně a do antirevmatických čajů.
Čnělky rovněž příznivě ovlivňují snížení hladiny cukru v krvi. Jejich užívání by se ale měly vyvarovat osoby
s vysokým krevním tlakem, protože
kukuřičné čnělky mohou být příčinou jeho mírného zvýšení.
Z kukuřice se vyrábí kvalitní škrob,
z praženého zrna se připravuje
náhražka kávy, kukuřice se konzumuje syrová, vařená, dušená,
pečená, v salátech i konzervovaná.
V některých zemích je oblíbená
kukuřičná polenta (kaše), z kukuřice
se dělá chléb a placky, vyrábí se z ní
mouka, krupice či vločky, ale také
pivo nebo lihoviny. Suchá vřetena
kukuřice mohou sloužit jako izolační materiál, silážovaná kukuřice je
kvalitním krmivem. Z kukuřičného
šustí se vyrábějí dekorativní figurky.
Zkrátka, z kukuřice můžeme využít
každičký kousek, nic nemusí přijít
nazmar.
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Jste víc matka,
nebo manželka?

Pokud by vám někdo položil takto
formulovanou otázku, určitě odpovíte, že samozřejmě stejnou měrou
obojí: jak matka, tak i manželka.
Ale kde jsou vaše priority? Na koho
se soustředíte víc: na manžela,
nebo na děti?
Pokud pro vás není jednoduchá
odpověď, není to proto, že byste
ji neznaly. Ženy, které se cítí především matkami, to dobře vědí,
jen si to nechtějí přiznat. Protože
samozřejmě milují své muže, rády
by daly přednost manželskému
vztahu, ale někdy to je těžké. Dokonce některé z nich trápí ztráta té
zvláštní blízkosti, kterou s partnerem sdílely před narozením dětí.
Být matkou je velice náročná úloha. Může být tak těžká, že pohřbí
všechny romantické maličkosti,
na které byly s partnerem zvyklé.
Některé matky se domnívají, že
vztah s manželem musí ustoupit,
že musejí dát dětem přednost, protože je v této chvíli více potřebují.
Nejsou si jisté, že je to dobře, ale
Trafika

mají pocit, že to tak prostě musí
být. Je tomu tak doopravdy?

Tlaky, které blokují
intimitu
Oba manželé mívají obvykle tendenci k ochlazení vzájemného vztahu poté, co se stanou rodiči. Jeden
výzkum za druhým ukazuje, že
existuje fenomén „s dítětem jsme
tři“, což znamená narušení kvality
společně tráveného času. Narůstá
pocit, že vám partner(ka) nevěnuje
dostatečnou pozornost, cítíte úpadek sexuální aktivity a mizí pocit
manželské spokojenosti.
Stres, který v současné době působí v manželských vztazích, dosahuje historicky nejvyšší úrovně. Ženy
se cítí jako v obležení – musejí
zvládnout zaměstnání, postarat se
o děti a zajistit chod domácnosti.
Když k tomu přidáte požadavky
manžela v oblasti sexu, dostává se
žena na hranici nervového zhrou-
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cení a logicky své „manželské povinnosti“ odmítá.
Nejde ale jen o zaměstnané matky. Ženy v domácnosti jsou často
ještě více zahlcené mateřskými
povinnostmi a ubité stereotypem
domácích prací, takže jsou stejně
neschopné plnit své manželské
nebo partnerské povinnosti.
Po celodenním shonu kolem dětí
a domácnosti nemají již večer
svým partnerům co nabídnout: ani
rozhovor, ani zdvořilost, dokonce
ani tichou podporu.
Zdálo by se, že matky v domácnosti s trochu odrostlejšími dětmi
by měly být svým manželům více
k dispozici, ale vždycky tomu tak
není. Někdy se odcizení ještě více
prohlubuje. Jak děti dorůstají,
stávají se mnozí partneři pouze
kapitány a organizátory zábavy
na manželské lodi a ještě více jeden druhého zanedbávají.
Mohou zde být i jiné důvody. Když
manžel zajišťuje jediný finanční příjem rodiny, často pracuje přesčas.
Čím méně je k dispozici, tím více
výchova a domácí povinnosti doléhají na manželku. Když manželky

Schopnost ženy skloubit
své mateřství a manželské
povinnosti může
rozhodnout o úspěchu
jejího manželství. Proto je
důležité, aby obě tyto
polohy byly v rovnováze.
nemohou být v kontaktu s manželi,
příliš se upínají na děti. Snaží se
zastat jak roli matky, tak i otce, protože cítí zodpovědnost za kvalitu
rodinného života.

Není to záměr
Nedá se říct, že by manželky byly
s takovým stavem věcí spokojené.
Často je to trápí stejně jako jejich
partnery a pokles intimity v man-
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Jak udržet partnerství?
Může se stát, že jednoho dne přestane partnera bavit fakt, že hraje
ve vašem životě druhé housle. MuTrafika

Tónovací gel na vousy

ODSTRAŇTE
ŠEDINY
Vraťte se zpět k přírodnímu tónu svých vlasů
i vousů pomocí kvalitních přípravků pro muže
„JUST FOR MEN“. V čem spočívá jejich přednost?
Nový odstín

Přípravky JUST FOR MEN působí pouhých 5 minut,


obarví pouze šedivý nebo prošedivělý vlas i vous,


stačí si vybrat z nabídky čtyř přirozených odstínů ten nejvhodnější,


speciální soubor látek s vitaminem E, proteinem, heřmánkem
a aloe verou přispívá k zafixování barvy ve vlasové kůře
a chrání ji před vyblednutím,


po použití těchto přípravků získají vlasy i vousy nejen zcela
přirozený odstín, ale navíc vypadají silnější a zdravější
Tónovací šampon na vlasy

Inzerce

želství je pro ně stejně deprimující.
Ženě může intimní vztah chybět
dokonce intenzivněji než muži,
protože ženy hledají v sexu emocionální stránku.
Někdy žena vyčítá dítěti, že ji
připravilo o intimní chvíle s partnerem, což se pak může změnit
v nepříjemný pocit viny: jak jen
to mohla zazlívat tomu krásnému
zdravému miminu! Některé ženy
v těchto situacích mají pocit, jako
by svého manžela ztratily.
Starost o dítě a domácnost někdy
může způsobit, že se žena přestává starat o svůj vzhled. Není čas
na změnu účesu, manikúru nebo
trochu rtěnky. Aspoň si to namlouváme. Má mě mít rád takovou, jaká
jsem. Ale současně víme, že na tom,
jak vypadáme, přece jen záleží.
Když se totiž nesnažíme vypadat
atraktivně, jako bychom našim
partnerům sdělovaly: „Nezáleží mi
na tom, co si o mně myslíš.“ Ale to
přece není signál, který bychom my
jako manželky chtěly vysílat svým
manželům, není to směr, kterým
bychom chtěly jít. Nejsme přece jen
„někdo, kdo zajišťuje jídlo, oblečení
a uklízí domácnost“. Jen nám chybí
čas, abychom na sebe více dbaly.
Mnozí partneři věří, že síla jejich
lásky je přenese přes všechny nástrahy období, kdy se narodí děti.
Pokud vstupujete do manželství
a máte krásný vztah, manželství
by nemělo být tak náročné, pokud
jde o udržení partnerského vztahu.
Není pochyb, že partnerství, které
má pevné základy, má více šancí
překonat všechny problémy. Musíte
ale o plamínek dobrého manželského vztahu stále pečovat. Je chybné
se domnívat, že manželství funguje
jako letadlo řízené automatickým
pilotem. Pokud spolu nekomunikujete, pokud se nezajímáte o problémy toho druhého, můžete se
dočkat krutého probuzení.
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Informace a objednávky na:
www.zelenalekarna.cz
nebo na tel.: 224 225 353.

síte si tedy včas uvědomit, co je pro
vás důležitější. Pokud to je manželství, musíte pro to něco udělat: najít
si více času pro svého partnera a dát
se do „kupy“. Někdy stačí málo –
změnit účes, koupit si něco barevného na sebe, trochu se nalíčit a usmát.
Alespoň jeden večer v týdnu byste
měli trávit společně a nerušeně,
úplně ideální je odjet někam na dovolenou. Babičky jistě rády pohlídají.
V dobrém vztahu je důležité, aby se
partner necítil odstrkovaný. I děti
velmi rychle vycítí napětí a budou
jistě šťastnější, když vztah jejich rodičů bude pevný a hezký.
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Hranice, která odděluje zodpovědného rodiče od takového,
který se stal otrokem svých dětí,
je velmi tenká. Nezáleží na tom,
kolik dětí máte, nebo kolik domácích povinností zvládáte, zda jste
v domácnosti či pracujete na částečný nebo plný úvazek. Určitě
své děti milujete, staráte se o ně,
vychováváte je. Ale nezapomínejte, že i ony budou jednou mít svůj
život a vy s partnerem zůstanete
zase jen sami dva. Takže na svém
vztahu pracujte a nezanedbávejte
jej.
Ilustrační foto: Oldřich Malina
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Umíte být šťastná?
Zdá se vám, že štěstí mají jen ti druzí? Nikdy nic nevyhrajete, mnoho
jste nedosáhla a život není takový,
jaký byste si přála. Tento stav však
můžete změnit.
Když se ohlédnete za minulým rokem, na co si vzpomenete? Na ten
romantický výlet k výročí svatby,
nově vymalovaný obývací pokoj,
na úspěchy syna ve škole? Anebo
to byl dost špatný rok – vynechali
vás, když se v práci obsazovala
vyšší místa, chlapeček dostal zánět
středního ucha, když jste si plánovali výlet na víkend, a ústřední
topení začalo stávkovat zrovinka,

když jste se nastěhovali? Je to skoro dost na to, abyste si mohla myslet, že jste předurčena ke smůle.
Jiní lidé vždycky dostanou ideální
zaměstnání a mají ty nejlepší partnerské vztahy, zato vám se jaksi
štěstí pod nohy neplete.
Ve skutečnosti nic takového jako
štěstí a smůla neexistuje. Podle
psychologů je to prostě způsob,
jakým události vnímáme. Na univerzitě v Hertfordshire (ve Velké
Británii) prováděli dokonce výzkum
štěstí. Snažili se dokázat, že někteří
lidé měli více štěstí než jiní, a zjistili,
že to prostě není pravda. Lidé, kteří

Skóre štěstí

3. V poslední době to doma jaksi
neklapalo a zdá se, že váš manžel
tráví čím dále tím více času v práci, a ne tolik doma. Co byste měla
udělat:
a) Přejít to bez povšimnutí – když
s vámi nechce mluvit, neměla byste
ho nijak nutit. S jeho negativním
přístupem se nedá nic dělat.
b) Domluvíte se s maminkou, aby
vám pohlídala děti, uvaříte chutné
jídlo a řeknete mu, že byste spolu
měli strávit trochu času, abyste
poseděli a něco si probrali.
c) Budete čekat – když budete trpělivá a přestanete rýpat, nakonec
vám řekne, co ho trápí, a z toho
můžete vycházet.

1. Vaše nová sousedka vypadá
zajímavě a zdá se, že je přibližně
stejně stará jako vy. Možná to
bude dobrá kamarádka. Co uděláte?
a) Počkáte, až vás pozdraví, než se
zastavíte a popovídáte si s ní.
b) Neuděláte vůbec nic. Nepohodla jste se s bývalou sousedkou a už
neuděláte tu chybu, abyste byla
moc přátelská.
c) Zastavíte se u ní s dortem a s pohlednicí, na níž bude nápis „Vítej
v novém domově“.
2. Naskýtá se možnost vašeho
povýšení v zaměstnání, po kterém toužíte snad odjakživa.
Jakou si myslíte, že máte šanci
postoupit o stupínek výše?
a) Dost dobrou. Konec konců všem
se líbily vaše nápady v souvislosti
s novým projektem.
b) Nevalnou. Už dříve vás vynechali.
c) Jste ve hře s poměrně velkou
šancí, protože váš horoskop vám
na tento měsíc předpovídá jen
štěstí.
Trafika
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psychoproblém ...

4. Váš dům je několik týdnů na prodej a nemáte štěstí
na kupce. Vašim šťastným sousedům se podařilo prodat dům
za několik dní. Co uděláte:
a) Okamžitě stáhnete svou prodejní nabídku, protože o dům zjevně
nikdo nestojí.
b) Držíte si palec – že vám nakonec
někdo dá rozumnou nabídku.
c) Provedete radikální čistku –
odvezete spoustu harampádí
na skládku, dům důkladně vy-
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si myslí, že mají štěstí, si ze života
pamatují to dobré. Mají tendenci
velmi zkreslovat minulost, zatímco
ti, kteří si myslí, že jsou smolaři,
mají přesnější paměť a jsou realisté.
Na tom ještě není nic špatného, pokud vás to nesvazuje – váš přístup
však může výsledek dění ovlivnit.
Když se příliš zaměříte na realitu
a předpokládáte, že to místo nemůžete dostat, protože je 200 žadatelů, nebudete se ani obtěžovat.
Takzvaně šťastný člověk přihlášku
podá, i když nemá ani potřebnou
kvalifikaci – třeba nedostane to
konkrétní místo, ale možná mu nabídnou něco, co se pro něho bude
hodit více. Když člověk věří, že má
štěstí, otevírají se mu tím příležitosti a štěstí přímo přitahuje. Nyní si
vyzkoušejte náš kvíz, abyste zjistila,
jaké máte „štěstí“.
gruntujete a pak dáte do pořádku
zahradu.
5. Vracíte se do zaměstnání
po mateřské dovolené a zítra
jdete na první pohovor.
Co uděláte:
a) Alespoň hodinu poté, co jste
uložila děti ke spánku, budete procvičovat se svým manželem odpovídání na otázky, které budoucí
zaměstnavatel může klást.
b) Nemůžete celou noc spát
a máte jedinou naději, že na vás
zítra budou při pohovoru laskaví.
c) Nebudete dělat vůbec nic. Vždyť
nakonec si buď „padnete do oka“
a pak vám tu práci dají, anebo ne
a vy s tím nemůžete dělat vůbec nic.
6. Jste v zaměstnání a přítelkyně
vám zruší na poslední chvíli domluvený společný oběd. Co budete ve volném čase dělat místo
toho?
a) Vezmete si několik časopisů,
které obvykle nečtete, a vyrazíte
do parku.
b) Zůstanete v kanceláři a poobědváte chlebíček.
c) Pokusíte se domluvit si oběd
s někým jiným.
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Vyhodnocení
Mezi 6 a 10 body
Váš pozitivní energický přístup
k životu je zárukou, že budete mít
vždycky spoustu štěstí. Nespoléháte
příliš na osud nebo na štěstí. Když
vidíte příležitost, pustíte se za ní
s plným nasazením. Máte také jasné cíle, k nimž neustále směřujete.
Snadno se s vámi vychází, protože
jste plni entuziasmu a řeknete svému partnerovi a přátelům, co přesně chcete. Buďte však opatrní, abyste nebyli poněkud necitliví ve svém
zápalu dosáhnout konečného cíle.
Patrně jste již přišli na to, že vám jiní
lidé tajně závidí pozitivní přístup
a štěstí, ale mějte na paměti, že jste
si je vytvořili sami.
Od 11 do 14
Máte v sobě silně zakořeněné přesvědčení, že štěstí nebo smůla jsou
výsledkem působení vnější síly, jako
je osud nebo Bůh. To vám možná
brání převzít plnou zodpovědnost
za svůj život a postavit se důležitým záležitostem. Dáváte přednost
pasivnímu čekání, abyste viděli, co
se stane. Máte za to, že vše, co se
děje, má svou příčinu, a snažíte se
vyvodit ponaučení z každé životní
zkušenosti. To znamená, že jednou
z vašich silných stránek je vytrvalost. Je pravda, že se věci většinou
nějak vyřeší samy, ale když se vynasnažíte být poněkud podnikavější,
dostanete více toho, co chcete.
Více než 15
Jste realista. Podle vás jsou štěstí
a smůla pouze nahodilými jevy
a nedá se s tím vůbec nic dělat.
Ve skutečnosti často očekáváte, že
se stane to nejhorší, a tak nejste
příliš zklamáni, když se vaše očekávání naplní. To má naneštěstí i svou
stinnou stránku, protože se aktivně
nesnažíte o to, aby bylo lépe, a nevytváříte si nové příležitosti. Snažte
se více se zaměřit na to dobré. Vynaložte alespoň malé úsilí, abyste
změnili něco, na čem vám opravdu
záleží – například to, že se budete
Trafika
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každé ráno pět minut protahovat
nebo se naučíte něčemu, co vás
vždy zajímalo. Brzy zjistíte, že se váš
pohled změní a začnete „přitahovat“ více štěstí.
Vytěžte maximum z životních
příležitostí
Snažte se být optimistou. Pochopit vztah mezi vašimi očekáváními
a mezi tím, co se skutečně stane, je
podstatné pro porozumění způsobu, jakým to v životě chodí. Když
jdete na party ke svému kamarádovi (kamarádce) plni obav, je pravděpodobné, že to pro vás bude katastrofa prostě proto, že svým hostitelům vysíláte negativní signály.
Buďte realističtější. Lidé mívají
často o skutečnosti velice zkreslené
představy. Chtít se provdat za hollywoodskou filmovou
hvězdu nebo doufat, že budete mít
postavu jako Cindy
Crawfordová vede
k obrovskému zklamání, když se sen nenaplní. Buďte většími
realisty – měli byste
jistě mířit vysoko, ale
nemá smysl honit
se za nesplnitelnými
sny.
Převracejte fakta „vzhůru nohama“. Říká se tomu myšlení navzdory
faktům. Ve zmíněném výzkumu
byli dobrovolníci požádáni, aby si
představili, že byli během loupežného přepadení banky postřeleni
do ruky. Lidé se šťastnou hvězdou
se domnívali, že šlo celkem o štěstí,
protože přestřelku nezaplatili životem, povahově nešťastní viděli
spíše smůlu v tom, že lupiči zasáhli
právě je.
Posilujte své sebevědomí. Když si
myslíte, že si žádné štěstí nezasloužíte, patrně se vám vyhne. Nešťastní lidé si zpravidla myslí, že si jaksi
zaslouží všechnu tu smůlu, která
je potkává, což samozřejmě není
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Jak jste odpovídali?
Za pomoci níže uvedené tabulky
sečtěte své skóre a přečtěte si,
co o vás dosažený výsledek vypovídá.
Otázka
1
2
3
4
5
6

Bodové ohodnocení
odpovědi
A2	B3
A1	B3
A3	B1
A3	B2
A1	B2
A1	B3

C1
C2
C2
C1
C3
C2

pravda. Nelitujte peněz za dobrou
knihu, která vás tímto směrem povede, přihlaste se na kurz zaměřený
na posilování sebevědomí a začněte si věřit.
Zapomeňte na špatné časy. Nemůžete změnit to, co se už stalo,
můžete však snadno změnit způsob, jakým to ovlivňuje váš život
nyní a dále v budoucnosti; prostě
tak, že se tím nebudete zabývat.
Zanechte chmur nad smůlou, které s sebou nesou pouze bolestné
vzpomínky, hoďte to vše raději
za hlavu.
Opakovaně se snažte a nikdy se
nevzdávejte. Šťastní lidé věří, že se
jim nakonec podaří dosáhnout vytoužených cílů, a usilovně na jejich
splnění pracují. Tak jako platí, že
nelze vyhrát v loterii, aniž bychom
si koupili lístek, všichni ti šťastlivci, kteří dostanou dobrá místa,
zhubli, jsou fit a těší se z dlouhých
šťastných manželství, se o to vše
zasloužili.
Berte na sebe zodpovědnost
za své činy a přestaňte svalovat
vinu za smůlu na všechny ostatní,
od učitele na základní škole, jenž si
na vás zasedl, po zlostného muže,
kterého jste dnes ráno měla doma.
Všichni máme značný vliv na své
životy. Čím více si to uvědomíte
a čím dříve přivodíte ve svém životě změnu, tím rychleji vám bude
lépe a budete mít více štěstí.

Obsah
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cvičení

nepomáhá
Minulý rok začala Jana, třicetiletá inženýrka ekonomie,
se cvičebním programem, který zahrnoval 3x týdně
půlhodinový jogging nebo rychlou chůzi a k tomu
dvě lekce jógy. Po šesti měsících poctivého tréninku
se jí zlepšila pleť, zkvalitnil spánek, svaly na nohou se jí
vytvarovaly a zesílily. Vylepšilo se vše kromě tvaru pasu.
A navzdory tvrdému tréninku nezhubla ani deko.

Trafika
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Ženy často věří, že sportem vyřeší
problém se svými kilogramy, ale
bohužel to tak nefunguje.
Realita je taková, že sportující ženy
většinou konzumují nadměrné
množství kalorií a mají nevhodné
stravovací návyky. Doufají, že cvičením tyto zlozvyky vykompenzují,
jejich stravovací návyky jim ale nedovolí snižovat procento tuku v těle.
Samozřejmě že cvičení má významný podíl na cestě k odstranění
tloušťky, ale výzkumy jednoznačně
ukazují, že nejefektivnější způsob
je kombinace tréninku a vhodné
stravy.
Pro ilustraci uvedeme několik mylných představ, které jsou příčinou
nezdaru při zbavovaní se nadbytečného tuku:

Mýtus 1
Množství spálených kalorií při
cvičení
Kdo se zajímá o fyziologii cvičení,
ví, že pro zhubnutí o 0,5 kg musí
vynaložit energii, která se rovná
magickým 3500 kcal (14 700 kJ).
Všeobecně se úroveň vydané energie při cvičení nadhodnocuje. Počitadla ve fitness centrech ukazují
hodnotu vydávané energie včetně
hodnoty bazálního metabolismu,
tj. výdeje pro udržování základních
životních funkcí v klidu. Například
pětašedesátikilová žena si přečte
po 30 minutách střední zátěže
na bicyklovém ergometru nebo
běhátku na ukazateli hodnotu 230
kcal (966 kJ), ale ve skutečnosti je
to jen o 190 kcal (798 kJ) více, než
kdyby seděla doma a četla.
Z tohoto poměru je zřejmé, že pro
zhubnutí o půl kilogramu by žena
měla absolvovat místo tabulkových 15 cvičení ve skutečnosti celkem 18 lekcí.
A často si bohužel myslíme, že
cvičíme více, než je tomu ve skutečnosti. Máme tendenci počítat
dobu cvičení od okamžiku, kdy
se převlékneme, až po sprchování na konci. Nějak zapomínáme
na dobu věnovanou rozcvičení
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Pokud vážíte 65 kg a sníte jednu koblihu (asi 200
kcal – 840 kJ), musíte vykonat tyto činnosti, aby se
kalorie spálily.
Činnost

a na dobu uklidnění. Vědci na univerzitě v texaském Austinu zkoumali, o kolik se dá zhubnout pouhým cvičením. Sledovali skupinou
500 osob, které cvičily pětkrát
týdně 30–40 minut bez dodržování jakékoli diety. Průměrný úbytek
hmotnosti za 1 rok byl 3,5 kg,
což není špatné, ale pro lidi, kteří
chtějí zhubnout aspoň o 15 kg, je
to nezajímavé.
Další výzkum, tentokrát v Houstonu, přinesl tento výsledek:
127 osob s nadváhou bylo rozděleno do tří skupin. První skupina
cvičila a dodržovala racionální
dietu, druhá skupina pouze držela
dietu a třetí pouze čtyřikrát týdně
cvičila. Po uplynutí jednoho roku
osoby v první skupině zhubly
v průměru o 10 kg, ve skupině s dietou o 7,5 kg a ve skupině, kde se
jen cvičilo, o pouhé 3 kg.

Mýtus 2
Pokud cvičím, nemusím dbát
na správnou stravu
Jste po odchodu z tělocvičny bezstarostná? Dovolíte si větší svačinku nebo se odměníte bohatší večeří, když jste ten den cvičila? Tak
Trafika

úklid domácnosti

54

vysávání koberců

53

chůze 5 km/hod

46

práce na zahradě

44

posilovací trénink

40

bowling

35

rotoped

34

aerobik

33

stepování

33

plavání

21

kolečkové brusle

20

běh 10–11 km/hod.

18

pozor! Jeden koláč nebo kobliha
vám doplní všechny kalorie spálené 30 minutami aerobiku. Cvičení
a občerstvení však k sobě neodmyslitelně patří, proto si předem připravte jablko nebo netučný jogurt.

to výtahu schodiště, dojde pěšky
nakoupit apod. To jsou největší rezervy, kdy se dají spalovat kalorie.
Snažte se pohybovat i v průběhu
dne, ne jen 40 minut v tělocvičně.

Mýtus 4

Mýtus 3
Tělesný tuk se spaluje pouze
v tělocvičně
Navštěvujete poctivě čtyřikrát
týdně tělocvičnu a tuku se nedokážete zbavit? I když budete cvičit
denně půl hodiny, může to být
pro dosažení či udržení štíhlé linie
málo. Mnohem významněji se
na spalování tuků podílí vaše činnost po celý zbytek dne. S nadváhou souvisí váš životní styl a mohou za ni i technické vymoženosti
moderní doby jako auto, výtah,
automatická pračka, myčka nádobí i vysavač. Pokud se přes den
pohybujete minimálně, bude mít
vaše poctivé půlhodinové cvičení
jen malý vliv.
Někteří lidé jsou od přírody neposednější. Ti s nadváhou problém
nemívají. Tato spontánní aktivita
není dána každému, ale každý se
může rozhodnout, zda použije mís-
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Ke štíhlosti vede jen aerobní
cvičení
Pokusy ukazují, že na spalování
tuků je také velmi účinné posilování. Cvičení, které vede k náhradě
tukové tkáně svalovou hmotou
má za následek i zvýšení bazálního
metabolismu, protože svalová tkáň
má vyšší nároky na funkce vnitřních orgánů než tkáň tuková.
A změna o 1 % znamená u 65kilové ženy asi 20 kilokalorií (84
kJ) denně. Za rok je to 7300 kcal
(30 660 kJ) a to odpovídá úbytku
o víc než 1 kg.
Dokonce i když nebereme v úvahu spalování kalorií, máte-li větší
procento svalové hmoty, budete
vypadat určitě štíhlejší, protože
svalovina v oblasti břicha působí
jako opasek. Již za pár měsíců se
objem pasu zmenší a budete vypadat dobře i bez velkého úbytku
hmotnosti.
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Aerobní trénink ale nezanedbávejte, protože zlepšuje srdečně-cévní
systém a zlepšuje i náladu. Střídání
silového tréninku a aerobiku činí
cvičení pestřejším a kromě oddálení nudy sníží i riziko zranění.

Mýtus 5
Je nejlepší provádět jedno
oblíbené a osvědčené cvičení
Cvičení má být životní styl, ne vyjetá kolej. Mnozí si oblíbí například
40minutový jogging a nedělají nic
jiného. Ale tím riskují, že se organismus vyrovná se zátěží a kalorický
výdej bude pro zhubnutí vzhledem
k přijaté stravě nedostatečný.
Potom musíte pro další úbytek tělesného tuku změnit aktivitu (např.
zařadíte plavání, kolečkové brusle)
nebo musíte zvýšit intenzitu současné činnosti.
Ve fitness centrech je výhodou, že
na přístrojích typu běhátka, kola,
stepperu nebo veslice si můžete

+ –
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intenzitu nastavovat postupně.
Vyšší intenzita přináší i další užitek,
protože energetický výdej zůstává
zvýšený i po dokončení cvičení. Je
to tzv. energetické vyrovnání organismu. A zvýšení je tím větší, čím
je vyšší zatížení. Po lehké zátěži se
spálí navíc jen 5–10 kcal (21–42 kJ),
po střední 13–35 kcal (54,6–147 kJ)
a po vysoce intenzivním běžeckém
nebo plaveckém tréninku může
následný výdej dosáhnout až 180
kcal (756 kJ).
Co dál pro zvýšení účinku
tréninku?
Účinek cvičení můžete také zvýšit,
zařadíte-li jednou v týdnu tzv. intervalový trénink. Spočívá ve střídání krátké intenzivní zátěže s delší
mírnou zátěží. Například 30 vteřin
běh a 2 minuty chůze po dobu
celkem 30–40 minut. Zařazení odpočinkových úseků vám umožní
vykonávat cvičení při vysoké tepové frekvenci po delší dobu než při
souvislé zátěži o srovnatelné tepo-

vé frekvenci. Výsledek: spálíte více
kalorií a váš srdečně-cévní systém
se bude rozvíjet.

Nepřeceňujte ale své schopnosti!
Intenzita a zátěž by měly být takové,
aby to bylo pro tělo mírně nepříjemné. O to příjemnější bude výsledek.
Rada na závěr: Ať provádíte jakoukoliv sportovní činnost, nejdůležitější je
nepřestat, vytvořit si zdravý životní
styl spolu se zdravou výživou. Pak
bude vaše tělo štíhlejší a odstraněná
kila nezískáte nikdy zpět. Budete se
cítit lépe a zdravěji. Je to dlouhodobá životní strategie.

Šest nových způsobů jak spálit 300 kcal (1260 kJ) za méně než 30 minut
Běh ve vodě
Zranění běžci používají již dlouho
bazén jako náhradní trénink. V hlubokém bazénu se běžec snaží udržet
v kolmé poloze s hlavou nad vodou
tím, že pracuje nohama jako při
běhu. Prsařské pohyby nohou nebo
střihy jsou chybou. Snažte se o obtížnější kopání nohama v bočných
kruzích. My si běh ve vodě ztížíme
tím, že nepoužijeme nadlehčovací
pás. Toto šlapání vody modeluje dolní končetiny a posiluje srdce a plíce.
Navíc je to účinný tréninkový prostředek na břišní svaly, záda a pas,
který používali k přípravě i američtí
námořníci.
Abyste se dokázala vznášet ve vodě
30–40 minut, musíte souvisle šlapat;
a věřte, že kalorický výdej bude velký. Pokud chcete intenzitu ještě zvýšit, střídejte 1–2minutové intervaly
rychlého šlapání se stejnou dobou
pomalého šlapání, kdy naberete sílu.
Trafika

Silová jóga
Jóga neznamená jen meditace
v lotosové poloze. Silová jóga je
vysoce intenzivní trénink celého
těla, rozvíjející svalovou koordinaci.
Během lekce obsahující kolem 100
asán (cviků) cvičenci soustavně
překonávají pohyby těla a končetin zemskou přitažlivost a při tom
se soustředí na rytmické dýchání
nosem, takže jsou během několika
minut propoceni.
Rokenrol a swing
Tyto tance nejsou jen kulturním zážitkem, ale i velmi náročným sportovním výkonem (o tanci se dozvíte
víc v samostatném článku).
Lezení na umělé stěně
Maximálně rozvíjí sílu horní části
těla a vaši pohyblivost. Vyžaduje to
rovnováhu a graciéznost tanečnice
a sílu sportovní gymnastky. I když
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jste bezpečně jištěna lanem, přesto
jde o psychicky náročnou aktivitu,
která spaluje obrovské množství
energie.
Veslování na trenažérech
Veslařský trenažér není jen pro rozvoj horní části trupu. Při správném
provádění zatěžujete celé dolní
končetiny, hýžďové svaly, záda,
paže i hrudník. Ve skupině můžete
cvičit při hudbě ve stejném rytmu,
ale každá si zvolíte odpovídající intenzitu. To zvyšuje emotivnost tréninku a výsledkem je spálení stovek
kalorií v relativně rychlém čase.
Snowboard
Chybí vám v zimě pohyb? Pokud
se vrhnete na snowboarding, který
znamená vysoké nároky na rovnováhu a pohyblivost trupu, zbavíte
se kalorií a zažijete spoustu legrace.
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Rýma
– banální
onemocnění?
MUDr. Bohumil Ždichynec, CSc.

Termínem rýma
rozumíme zánětlivá
onemocnění sliznice
dutiny nosní. Podle
příčiny může být
infekční nebo
neinfekční povahy.
Infekční rýma je
nejčastěji způsobena
viry, neinfekční bývá
především na podkladě
přecitlivělosti – alergie
– nosní sliznice, méně
často i v důsledku
přímého podráždění
nosní sliznice různými
škodlivinami zevního
prostředí (například
únik chlóru do ovzduší
apod.).
Příznaky rýmy
V prvních 12 hodinách vzniká pocit sucha, pálení a svědění v nosohltanu a kýchání. Později dochází
k ucpání nosu, dostavuje se hojná
sekrece, která má zpočátku vodový charakter. Rýmu doprovázejí
zároveň poruchy čichu a řeč se
stává huhňavou. Následkem ucpávání nosu se mohou rozvinout
bolesti hlavy a v noci nespavost.
U virové rýmy dochází ke zvýšení
tělesné teploty (obvykle jen mezi
37–38 °C). Sliznice nosních průduchů je na počátku onemocnění
suchá, zarudlá. V důsledku překrvení se může při smrkání snadno
dostavit krvácení z nosní sliznice.
Vodový výměšek ze sliznice se
po čase může změnit na hustou,
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zdraví ...
žlutavě zbarvenou hnisavou sekreci, což je následek přerůstání bakterií v nosní sliznici.

Průběh onemocnění
Podle průběhu rozlišujeme rýmu
akutní – zvanou též coryza, a vleklou – chronickou rýmu. Zde jde
o vleklý zánět sliznice, který se
takto vyvíjí od začátku nebo vzniká
na podkladě opakujících se prudkých zánětů. Při vleklé rýmě může
být nosní sliznice zbytnělá (hypertrofická forma) nebo zeslabená
(atrofická forma).

Příčiny rýmy
Z vnějších příčin je nutno především zmírnit pobyt v nevhodném
prostředí, kde působí různé průmyslové škodliviny (organická
rozpouštědla, výpary kyselin). Toho
jsme byli svědky například při povodňových haváriích některých
chemických továren. Z dalších vlivů zevního prostředí se uplatňuje
vysoká prašnost (při zpracování
rud, vápence, cementu, ale i kouřením cigaret). Také příliš horký nebo
suchý vzduch, velké kolísání teplot
a opakovaný styk s alergeny udržují vleklý průběh rýmy.
Mezi vnitřní příčiny rýmy řadíme alergickou vlohu (dispozici),
poruchy látkové přeměny (nižší
odolnost sliznic kupř. u cukrovky),
poruchy prokrvení (u srdečních
chorob apod.). Spolupůsobí také
místní anatomické odchylky
(zvětšená nosohltanová mandle,
vybočená nosní přepážka a záněty
vedlejších nosních dutin).

Nejčastější typ –
virová rýma
Je způsobena viry ze skupiny rhinovirů. Onemocnění postihuje děti
i dospělé, má krátkou inkubační
dobu (18–72 hodin). Šíří se hlavně
kapénkovou infekcí – vzduchem,
méně také předměty potřísněnými
nosními výměsky. Virová rýma se
Trafika

nejčastěji vyskytuje v chladných
obdobích roku. Léčba antibiotiky
nemá smysl. Lépe je preventivně
zvyšovat odolnost sliznic, např.
výtažkem z třapatky nachové. Také
jsou vhodné tablety obsahující
zinek, selen a vitaminy C a E (tzv.
zinkoselenová prevence). Na sliznici místně působí proti virům
a bakteriím citro kapky a citrogrep
gel (obsahuje výtažek z grapefruitových jadérek). V období epidemií
je vhodné nosit nosní roušku, varovat se prochlazení – zejména nohou a pobytu ve vlhkém prostředí
a v prostorech, kde se shromažďuje
velké množství lidí.
Přesné stanovení virové rýmy
pomocí izolace viru nebo specifickými testy je prakticky nemožné.
Faktory vedoucí ke vzniku onemocnění jsou namnoze neznámé. Ochlazení povrchu těla není
samo o sobě důvodem. Infekce
se často projeví při nadměrné
únavě, emoční labilitě nebo při
alergickém postižení nosohltanu,
u žen i uprostřed menstruačního
cyklu. Ke zlepšení odolnosti se
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v poslední době doporučuje bylinná pročišťovací kúra Metabolik,
jejíž unikátní receptura vychází
ze severských tradic očistných
kúr. Obsahuje pulpu tamarindu,
švestkovou šťávu, plody fenyklu,
břízu a tužebník jilmový, plody
artyčoku, mořskou řasu, violku rolní a lopuch. Šťáva se ředí
kvalitní minerální vodou (např.
Mattoni). Alespoň v podzimním,
zimním a jarním období bychom
měli bylinnou pročišťovací kúru
absolvovat.

Komplikované virové
rýmy
Z komplikací virové rýmy je nejčastější zánět nosohltanu a průdušek.
Zde aplikujeme bylinky a chemoterapeutika usnadňující odkašlávání.
Doplníme je tabletami s česnekem
a pupalkou (tzv. alithera). Velký
význam zde má látka allicin, která
působí účinně proti virům a bakteriím. Dnes ji řadíme mezi tzv. rostlinná antibiotika.

Obsah
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Nepříjemnou komplikací rýmy
může být zánět vedlejších nosních
dutin, tzv. sinusitida. Nemocný je
unavený, bolí ho hlava a má zvýšenou teplotu, i když ne příliš. Zánětlivé příznaky rýmy neustupují.
Sekrece z nosu, která měla hleno-hnisavý ráz, se stává rázem hnisavou. Je velmi hojná, takže stoupá
spotřeba kapesníků. Objevují se
bolesti pod okem, zpravidla v odpoledních hodinách, a stupňují se
při předklonu. Nad dutinou bývá
poklepová bolestivost. Obvykle
je zapotřebí podat přípravky proti
bolestem hlavy (např. migraeflux)
a antibiotika podle doporučení
lékaře. Někdy může akutní virová
rýma přejít do chronicity, když se
ve sliznici nosní usadí některé patogenní bakterie a vyvolávají trvalý
zánět.

Když se řekne „ozéna“
Je to chronická rýma, která je
spojena s atrofií sliznice a tvorbou hustého páchnoucího hlenu,
na sliznici nosu se při ní tvoří
olupující se krusty. Při těžkém
průběhu může dojít i k poškození
nosních skořep. Je zajímavé, že
toto onemocnění postihuje 2 až
3x častěji ženy než muže. Nejvíce
jsou postiženi lidé v období dospívání a do dvaceti let. Rozeznáváme
ozénu druhotnou, jejíž příčinou
je vleklé onemocnění vedlejších
dutin nosních nebo poškození
nosu úrazem, a ozénu primární
(genuinní). Soudí se, že řada negativních činitelů, zejména opakované infekce horních cest dýchacích,
připraví terén pro osídlení nosní
sliznice mikrobem Klebsiela ozaene. U tohoto typu rýmy dochází
často k silnému krvácení z nosu
a i ke ztrátě čichu. Od jiných typů
rýmy se atrofická rýma liší i tím, že
jsou při ní abnormálně průchodné
nosní dutiny. Příčinou tvorby krust
je nadměrné vzdušné proudění,
které vysušuje nosní sliznici. Řešením ozény není jen cílená léčba
antibiotiky podle mikrobiálního
rozboru nosní sliznice a použití
Trafika
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autovakcíny, důležité je především
oživit samočisticí působení řasinek buněk, vystýlajících dutinu
horních cest dýchacích. Dlouhodobě proto aplikujeme (nejlépe
ráno a večer) výplachy a inhalace
s ohřátou minerální vodou s dostatečným obsahem hořčíku (magnesia).
V bytě instalujeme akvárium
a zvlhčovače vzduchu a pro podporu regenerace sliznice podáváme ženšen, který zároveň ničí viry
a bakterie. Má výrazné antioxidační vlastnosti a podporuje i obranyschopnost sliznice.

Vazomotorická rýma
Tato vleklá rýma je charakterizována občasným zduřováním sliznice na cévním podkladě. Pacient
hodně kýchá a má vodnatý výtok
z nosu. Barva zduřené sliznice je
jasně červená nebo modrofialová.
Choroba se vyznačuje obdobím
vzplanutí a klidu. Zhoršuje se v suché atmosféře a příčina není jasná.
Alergii (přecitlivělost) nelze u těchto pacientů prokázat. Chybí výskyt
krust a hnisavý výtok. Důležité
jsou výplachy a inhalace vhodnou
minerální vodou a zvlhčovače

Plný nos, bolavá hlava
a mokrý kapesník – to
jsou naše zkušenosti
s rýmou, která nás
dokáže zvláště na
podzim a v zimě pěkně
potrápit. Ale víme
vůbec, co to rýma je?
vzduchu v každé místnosti bytu
či na pracovišti. Pozor při použití
látek užívaných k oplasknutí nosní
sliznice, tzv. vazokonstrikčních.
Tyto látky se zde nesmějí používat, protože cévní zásobení nosní
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sliznice tím ztrácí svou citlivost
vůči dráždění – tj. vzdušné teplotě
a vlhkosti vdechovaného vzduchu,
což vede ke stažení (vazokonstrikci) slizničních kapilár.

Alergická rýma
Pro toto onemocnění je charakteristické celoroční nebo sezonní
kýchání se zduřením nosní sliznice,
svěděním v nose a mnohdy přídatným zánětem spojivek a nosohltanu. Jarní typ alergické rýmy
vyvolávají hlavně pyly stromů, letní
typ pyly trav a bylin, podzimní typ
pyly bylin. Preventivně se podávají
antialergika, většinou syntetická,
případně lze zkusit i rostlinná
(kupř. Borago gla). V akutních případech lze podat krátkodobé glukokortikoidy ve spreji. Je třeba se
vyvarovat kontaktu se zjištěnými
alergeny, případně po dohodě s lékařem-alergologem zkusit desenzibilizační léčbu. Při ní se podávají
(obvykle dvakrát týdně, podkožně)
malé a postupně se zvětšující dávky pylů. Desenzibilizaci je nutno
začít již počátkem března, aby
v době květů byl nemocný již chráněn.
Lze říci, že rýma není nebezpečná,
ale na druhé straně se někdy objevuje tendence toto onemocnění bagatelizovat. Virová rýma je typické onemocnění vhodné pro domácí léčení,
u vleklého průběhu rýmy je nebezpečí přechodu do chronicity. Proto je
v tomto případě vhodné poradit se
s lékařem. To platí i pro komplikace
rýmy a pro léčení jiných typů.
U akutní rýmy bychom neměli vyžadovat na lékaři antibiotika, více
pomohou symptomatické prostředky. U nekomplikovaného průběhu
dáme přednost spíše přípravkům
přírodním. V této souvislosti je třeba varovat i před dlouhodobějším
používáním různých nosních kapek
k oplasknutí zduřené sliznice. Jejich
paušální aplikace může způsobit
nezvratné poškození nosní sliznice
s následným přechodem do chronického atrofického zánětu.
Ilustrační foto: Oldřich Malina
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Zmařená naděje
má své jméno:
samovolný potrat
MUDr. Marcela Burdová
Z gynekologické ordinace
odchází mladá žena. Má
zarudlé oči a pláč stále
ještě na krajíčku. Až doma
se rozpláče doopravdy a
dokola se ptá: Proč zrovna
pro mě skončilo radostné
očekávání potratem? Jsem
snad nemocná? Budu moci
mít vůbec někdy vlastní
dítě?

Co rozumíme
samovolným potratem
Výše popsaná situace se opravdu
odehrává a gynekologická ordinace
je místem, kde je nutno takto postižené ženě vysvětlit, co se stalo,
a hledat nejen příčiny této smutné události, ale již i preventivně
bojovat proti jejímu opakování.
Samovolným potratem rozumíme
spontánní ukončení těhotenství
před 28. týdnem gravidity. Nejčastěji se však setkáváme se spontánním potratem v průběhu prvních tří
měsíců těhotenství a opět nejčastěji
u žen, které jsou těhotné poprvé.
Potrat začíná většinou slabým krváTrafika

cením, které se následně zvětšuje,
přistupují bolesti v podbřišku různé
intenzity až křečovitého charakteru.
Při gynekologickém vyšetření je
pak třeba stanovit, zda šlo o potrat
kompletní, či zda část plodových
obalů či vejce samotného zůstala
ještě v děloze. Pak jde o potrat
inkompletní a je nutno připojit instrumentální revizi děložní dutiny
(kyretáž). Je to nutné v zájmu zdraví
ženy a k prevenci zánětlivých komplikací.

Příčiny samovolného
potratu
Důvodů k tomu, aby plodové vejce
v děloze přestalo růst a spontánně
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opustilo dělohu, je skutečně mnoho a ne všechny jsou dnes objasněny. Často jsou příčinou nejrůznější
hormonální poruchy a dysbalance
či nedostatečně vyvinutá či atypicky tvarovaná děloha. Malá (hypoplastická) děloha má problémy
kvůli své nedostatečné velikosti
poskytnout rychle se vyvíjejícímu
plodu dostatečný prostor. Hormonální nároky vznikajícího těhotenství jsou velké a přitom celé první
tři měsíce je plod závislý na hormonálních hladinách matky – jsou-li
nízké, zárodek se přestane vyvíjet.
Obě příčiny (malá děloha i hormonální poruchy) jsou nejčastějším
důvodem samovolného potratu v
prvních třech měsících gravidity.
Někdy se stane, že zárodek, který
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se již dále nevyvíjí, není spontánně
vypuzen z dělohy. Pak mluvíme
o zamlklém potratu. Takové mrtvé
těhotenství je třeba ukončit co nejrychleji opět instrumentální revizí
děložní dutiny. Je to prevence možných zánětlivých komplikací.
Potratit však může i zcela hormonálně a anatomicky zdravá žena.
Pak jde o příčiny ze strany plodu.
Jen si představme podivuhodný
a rychle probíhající děj, kdy se
setkává ženské vajíčko s jedinou
z mnoha milionů na místě přítomnou spermií. Chromozomální
výbava obou pohlavních buněk
se spojuje, aby určila kompletní
genetický kód budoucího jedince
včetně jeho pohlaví. Chromozomy
ženské a mužské se párují – a zde
může dojít k jejich dislokaci, slepení, ohnutí, zalomení, zabloudění,
zmizení či se náhle objeví nějaký
navíc. Ještě nějaký čas se zárodek
s touto závažnou poruchou vyvíjí,
až v určité chvíli se moudrá matka
příroda rozpomene, že udělala
skutečně tragickou chybu – proto
dojde k potratu.

Mechanické příčiny
potratů
Na rozdíl od předchozích příčin
může v tomto případě dojít k potratu zcela správně se vyvíjejícího
plodu. Bývá to častěji v pozdějších
týdnech těhotenství. Vinen je
složitý uzávěrový mechanismus
děložního čípku. Porucha může být
buď vrozená, nebo získaná – pak
je to nejčastěji po opakovaných
umělých přerušeních těhotenství.
Varovné dlouhodobé příznaky nemusejí být přítomny, spouštěcí děj
potratu může přijít zcela nečekaně.
O takto ohrožená těhotenství intenzivně bojujeme – medikamentózně i speciální operační technikou (cerclage). Čípek pak zůstává
„zašit“ skoro až do porodního
termínu. Léčba je vždy doplněna
klidem těhotné na lůžku, mnohdy
i formou dlouhodobější či opakované hospitalizace.
Trafika
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V posledních letech se stále
častěji setkáváme s potraty,
jejichž příčinou byl úraz břicha,
hlavně při autohaváriích.

Habituální potrácení
Potratí-li žena více než dvakrát,
hovoříme o habituálním potrácení. Příčiny zde mohou být
totožné s těmi již dříve popsanými – anatomickými deformitami malé pánve a nejčastěji
defektním tvarem dělohy, dále
přicházejí v úvahu dědičně
podmíněná onemocnění s rodinnou dispozicí, špatně kompenzovaná cukrovka, selhávající funkce důležitých orgánů.
Po dvou spontánních potratech
je na místě genetické vyšetření,
partnerův spermiogram a odhalení dalších možných predispozic.

Účinná prevence
Aby žena prožívala těhotenství
v psychické pohodě, provádí se
v průběhu jeho první poloviny
mnoho testů, sloužících k potvrzení správně se vyvíjejícího plodu.
Patří sem krevní genetické testy,
ultrazvuková vyšetření, někdy i odběr plodové vody (amniocentéza)
sloužící nejen k přesnému určení
pohlaví plodu, ale i k vyloučení
nejzávažnějších chromozomálních
vrozených vad.

Někdy i špatné může
být pro něco dobré
Spontánní potrat přichází často
u mladých, poprvé těhotných žen.
Jeho riziko pak vzrůstá ve věku
nad 35 let, kdy souběžně roste i riziko vrozených vad.
Příčiny některých potratů jsme
schopni docela přesně určit a v budoucnu je eliminovat, stále však
zůstává velké procento samovolných potratů neobjasněno. I proto,
že malé potraty často nemohou
být zachyceny pro mikroskopic-
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ká vyšetření a příčina tak uniká.
Velkou životní depresi může způsobit potrat složitě vybojovaného
těhotenství u ženy po léčbě sterility. Pro tento případ máme však
utěšující argumentaci: to, že žena
vůbec otěhotněla, je dobrá zpráva,
s odstupem se to zdaří znovu. I pro
ženy s malou dělohou je vlastně
první potrat „léčebnou metodou“.
Děloha povyroste a je lépe připravena na příště.
Co tedy obecně říci ženě po spontánním potratu? S dalším plánováním gravidity je nutno počkat
nejméně šest menstruačních cyklů,
děloha by si měla odpočinout.
Pokud příčinu potratu nelze pojmenovat, usuzujeme, že příroda
nemilosrdně zavrhla naše snahy
o udržení gravidity. Je totiž moudrá, a tak sama zlikvidovala svou
chybu – ušetřila tak budoucí maminku celoživotního trápení. A tyto
stavy se – naštěstí – opakují velmi
vzácně.
Ilustrační foto: archiv redakce
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Provoňte si jídelníček

Vonné

octy a oleje
Ing. Ivan Mach, CSc.

Už jsme zřejmě v supermarketech a speciálních obchodech
s lahůdkami dávno zjistili, že ocet nemusí být jen kvasný,
vyrobený ze škrobového nebo vinného lihu, a rostlinný olej
pouze z řepky, slunečnic nebo oliv, jak jsme byli po léta
zvyklí. Kyselinu octovou a směsi triglyceridů mastných
kyselin s lecitinem (to jsou chemické charakteristiky
kuchyňského octa a oleje) může člověk vyrábět z různých
přírodních surovin: u octa je to škrob, slad, bílé a červené
víno, jablečný mošt, u rostlinného oleje řepka, olivy, sója,
slunečnice, semínka z vinné révy, arašídy, kukuřičné klíčky,
len, bodlák, dýňová semena, vlašské ořechy, palma olejová,
sezam.

Který ocet je
nejzdravější?
Apple Cider Vinegar (ocet z jablečného moštu) je snad nejznámější
„netradiční“ ocet, používaný jak
v kuchyni, tak v medicíně a léčitelství. Vyrábí se fermentací
(kvašením) čerstvé jablečné šťávy.
Používá se jako potravina i lék.
Trafika

Obsahuje směs minerálů, organické hmoty a kyseliny octové, která
mu dává charakteristickou chuť
a vůni.
Octu z jablečné šťávy se připisuje
řada blahodárných účinků. Má
především adstringentní (svíravý)
účinek, takže působí proti průjmům. Zlepšuje trávení u osob
s malou produkcí žaludečních šťáv
a dezinfikuje střevní cesty. Působí
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proti zapáchajícímu dechu, podporuje srážlivost krve a růst vlasů,
hojení ran, odstraňuje alergie
a má povzbuzující účinky.
Jablečný ocet nepůsobí na každého stejně, ale osoby trpící výše
uvedenými symptomy by jej měly
alespoň vyzkoušet. Jako lék se užívají dvě čajové lžičky octa ve sklenici vody 1–3x denně před jídlem.
Někdy se přidává k ochucení ještě
lžička medu. Ocet má však také
celou řadu použití v kuchyni, kde
je vhodnou náhražkou klasického
konzumního octa a přidává se
zejména do salátů.
Je velmi bohatý na zdraví prospěšné látky, kterých v něm bylo
identifikováno celkem 93. Nejznámější z nich je pektin, jenž
je druhem částečně rozpustné
vlákniny a vyskytuje se v různých
částech ovoce a zeleniny, zejména v jejich slupkách, skořápkách
a kůře. Nejvíce pektinu nalezneme
v jablečných slupkách (15 %), proto se k výrobě octa používají vždy
neoloupané plody.
Octu z jablečného moštu se dále
připisují tyto příznivé účinky:
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Přehled nejběžnějších rostlinných olejů
Olej 100 g
řepkový

N : M : P Vitamin
E mg
1 : 12 : 5
15,3

olivový

1:5:1

12

žlutý

sójový

1 : 1,5 : 1

15

nažloutlý

slunečnicový

1:2:5

55

nažloutlý

z vinných
semínek
z kukuřičných
klíčků
z vlašských
ořechů
bodlákový

1:2:7

32

nazelenalý

1 : 2,5 : 4

30

bezbarvý

1:2:8

3,2

hnědý

1 : 1 : 7,5

75

1:4:3

30

arašídový
(podzemnicový)

Barva

Kuchyňské využití

Poznámka

nažloutlý teplá i studená kuchyně

není ideální (převažují
mononenasycené nad
polynenasycenými MK
teplá i studená kuchyně, panenský obsahuje
zejména těstoviny
mnoho antioxidantů
marinády, zálivky, omáčky k pokrmům z rýže
teplá i studená kuchyně trvanlivý, obsah stopových prvků zinku,
selenu a mědi
fondue, saláty, pečení
obsahuje mnoho antidrůbeže
oxidantů včetně selenu
zjemňuje saláty
chuťově neutrální
saláty, dresinky

snadno žlukne

nažloutlý saláty
světle
žlutý

nejvyšší obsah vitaminu E, snadno žlukne

čínská kuchyně, marinády, podlévání při pečení

* Poměr N : M : P – nasycené mastné kyseliny (= N, bez dvojných vazeb mezi atomy uhlíku v molekule) : nenasycené mastné kyseliny s jednou dvojnou vazbou (= M, monoenové) : nenasycené
mastné kyseliny s více dvojnými vazbami (= P, polyenové, esenciální – tělo si je neumí samo vyrobit).
V olejích se hodnotí srovnatelný obsah zdravotně prospěšných esenciálních mastných kyselin vzhledem
k monoenovým a nasyceným, i když esenciální mastné kyseliny snižují tepelnou stálost a odolnost
olejů vůči žluknutí.

stabilizuje krevní tlak
posiluje imunitu
poskytuje úlevu při artritidě
urychluje metabolismus
prospívá vylučování žluči
snižuje cholesterol
pomáhá při redukci nadváhy
tím, že snižuje chuť k jídlu
působí preventivně proti osteoporóze
prospívá pokožce
pomáhá při pálení žáhy a laryngitidě
podporuje chuť k jídlu a trávení
léčí třepení a vypadávání vlasů.

Panenský olej je
nejlepší
Přírodní surovina propůjčuje každému výrobku typickou chuť, vůni
a chemické složení, které ovlivňuje
nejenom jeho dietetickou (výTrafika

živnou) hodnotu, ale také určuje
nejvhodnější kuchyňské použití.
U olejů lisovaných za studena (panenských) očekávejme jejich původní, přirozenou chuť. Chutnají-li
vám saláty – za studena – a zálivky
s olejem, dávejte vždy přednost
olejům panenským (virgin), např.
slunečnicovému či olivovému.
Olej se začal získávat z olejnatých
semen teprve v r. 1840, kdy rolník
Bokarev z voroněžské oblasti v Rusku vylisoval ze slunečnice první
panenský olej. Ne každý olej označený jako panenský takový skutečně je. Bývá smícháván s podílem
rafinovaného (čištěného, běleného,
tepelně upraveného) oleje stejného nebo dokonce jiného druhu.
Panenský olej by měl být nahnědlý
nebo nazelenalý, vonět po olivách,
slunečnicích nebo jiných olejninách. Na závadu není ani trávová
či kořeněná příchuť, které jsou
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právě pro panenské oleje
charakteristické. „Virgin“
oleje obsahují užitečná rostlinná barviva (fytosteroly,
karotenoidy) s antioxidačním účinkem, další fytochemikálie s protirakovinným
působením a vitamin E (až
60 mg/100 g). Nejednou se
jim připisují léčivé účinky při
snižování hladiny krevních
lipidů (tuků) a cholesterolu.
Užívají se také v kosmetice
a jsou uváděny v lékopisech
farmaceutického průmyslu,
kde slouží k přípravě řady
léků k vnitřnímu a vnějšímu
použití. Oleje, které jsou tepelně zpracované (rafinované), ztrácejí původní příchuť,
barvu (jsou světlejší), vitamin E, antioxidanty a chutnají obvykle neutrálně.

Olivový olej

Obsahuje asi 15 % esenciálních mastných kyselin, 72 %
kyseliny olejové, která je
tepelně stabilnější než polynenasycené mastné kyseliny,
a 13 % nasycených, teplotně
nejstálejších mastných kyselin.
Z hlediska obsahu esenciálních
mastných kyselin známe ušlechtilejší a tedy „zdravější“ oleje, jako
např. lněný (69 %), arašídový (31
%), slunečnicový (63 %, Vegetol),
sójový (53 %, Silva). Ty však zase
nejsou tak odolné vůči vyšším teplotám a žluknutí (účinkem světla
a kyslíku olej hořkne) jako olivový
olej. Nemohou se tedy příliš dlouho skladovat a hodí se hlavně pro
studenou kuchyni. Ve Středozemí
(Itálie, Řecko, Chorvatsko) spotřebují za rok okolo 10 kilogramů olivového oleje na osobu.
Olivový olej splňuje kritéria zdravotní a dietetické prospěšnosti. Je
biologicky hodnotný, protože obsahuje esenciální mastné kyseliny,
a poměrně tepelně stálý, takže se
hodí nejen pro studenou (do salátů), ale i teplou kuchyni. Navíc
je i senzoricky (chuťově, barevně
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Aceto Balsamico

Aceto Balsamico (balsamový
ocet) představuje typickou
modenskou specialitu. Tento
ocet byl znám již v 16. století,
kdy byl připravován na dvoře
vévodů z Farnesi. Vrcholu své
slávy dosáhl balsamový ocet
během vlády vévodů z Este.
Když Francesco IV. d’Este,
vévoda z Modeny, chtěl dát
v roce 1815 vzácný dar princi
Metternickovi, věnoval mu
nejdrahocennější produkt
svého panství, Aceto Balsamico.
Příprava této speciality má své
hluboké kořeny v kultuře a lidových zvycích, o čemž svědčí
řada tradičních a nezbytných
postupů, během kterých se
esence stáčí do voňavých
dřevěných sudů – postupů,
které vždy provázely pomalý
průběh osvědčených technik,
zdokonalovaných a předávaných z generace na generaci.

Vévodův rostbíf
1 kg rostbífu (hovězí pečeně)
3 stroužky česneku
1–4 lžíce rozmarýnu
špetka soli
3 lžíce olivového oleje
3 lžíce másla
3 celé bobkové listy
3 lžíce balsamového octa
Smíchejte všechny ingredience v míse a potřete jimi
hovězí pečeni. Vložte pečeni
na pekáč a nechejte péct
v troubě podle chuti při teplotě asi 150 oC.
a pachově) kvalitní. Přesto je však
vhodné současně s ním používat
i některý z dalších hodnotných
rostlinných olejů, bohatší na polynenasycené mastné kyseliny,
např. slunečnicový nebo sójový,
a to zejména do salátů. Uvádí se
totiž, že bychom denně měli přijmout alespoň 10 g esenciálních
mastných kyselin. Toto množství je
Trafika
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obsaženo teprve v 70 g olivového
oleje a to je 3krát více, než je denní
doporučená dávka tuku (20 g).
Doporučovaných 10 g esenciálních
mastných kyselin však nalezneme
již v 17 g slunečnicového oleje.
I při výběru rostlinných olejů platí
zásada pestrosti. Ani ten, jejž pravidelně kupujete, by neměl být jediný, který při kuchyňských úpravách
budete používat! Za čas si mezi
oleji vyberete značky, které vám
vyhovují chutí i vůní a přitom se
hodí na různé kuchyňské úpravy.
U olejů se nevyplatí příliš experimentovat a nechat se zlákat nízkou
cenou nebo reklamou. Nenakupujeme je ve velkém množství (jen
0,25–0,5 litru), aby nežlukly, a chráníme je před světlem. Olej lze skladovat i v chladničce. Otevřený jej
nesmíme doma přechovávat déle
než 2 měsíce.

canolový olej
Je velmi populární, zejména v USA.
Vyrábí se z odrůdy řepky zvané canola, bohaté na mononenasycenou
kyselinu olejovou. Canolový olej se
doporučuje vzhledem k nízkému
obsahu nasycených tuků (6 %), obsahu polynenasycených omega-3
mastných kyselin (10 %) a zvláště
vysokému obsahu mononenasycených tuků (60 %), garantujících jeho
tepelnou stabilitu. Tyto vlastnosti
propůjčují canolovému oleji vyšší
užitnou i nutriční hodnotu, než mají
jiné rostlinné oleje. Olej vyrábí americký tukový průmysl především pro
kuchyňské použití za tepla. Přidává
se také do margarínů a salátových
zálivek.

Octy a oleje podle
chuti
Ocet a olej člověk odedávna používal v lidové medicíně také jako
účinná rozpouštědla a extrakční
činidla. Využíval jejich vlastnosti
rozpouštět, vyluhovat a oddělovat
některé účinné látky z rostlin, které
mohou dále sloužit v koncentrova-
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ném množství. V kuchyni zdomácněly některé druhy ochucených
octů a olejů, které vnímáme spíše
jako voňavé směsi propůjčující
pokrmům neodolatelnou vůni
a chuť. Nejednou je i zjemní a zvýší jejich dietetickou hodnotu,
zejména obsahem nenasycených
mastných kyselin a fytoflavonoidů
s antioxidačními účinky. Tekuté
prostředí oleje nebo octa skvěle
uchová unikátní aroma čerstvého
koření nebo jiné vonné a chuťově
zajímavé přísady. Působí vlastně
jako „nosič“ chuti nebo vůně, která
by bez jeho použití v jídle rychleji
„vyčichla“.
Ochucený olej či ocet na salát je
lepší si doma vyrobit než nakupovat zbytečně drahé salátové zálivky. Ty mohou být konzervované kyselinou sorbovou nebo benzoovou,
jejichž dlouhodobé užívání může
přispívat k riziku onemocnění jater
a rakoviny. K plnění používáme vyvařené láhve z hnědého a zeleného
skla, zbavené etiket, které zátkujeme výhradně korkem. Celé stonky
s listy čerstvých rostlin v láhvi jsou
atraktivní ozdobou a v průběhu
skladování formují chuť i vůni
octa nebo oleje. Snažíme se, aby
mezi zátkou a hladinou octa nebo
oleje v láhvi nezůstalo mnoho
vzduchu. Domácí ochucený ocet
vydrží v chladnu a temnu v korkem
zazátkované láhvi asi 10 měsíců,
olej jen 3–6 měsíců, protože podléhá oxidaci (žluknutí). Vyrábíme-li
do zásoby nebo chceme láhev octa
či oleje někomu věnovat, zalijeme
zátku voskem, v němž jsme rozpustili trochu skořice (dekorativní
hnědé zbarvení), a láhev označíme
etiketou s názvem a datem výroby.
Dobře rozlišujte mezi oleji a octy
vhodnými k tepelné úpravě masa
a oleji do salátů, marinád a omáček
(ochucené)!
Bazalkový ocet
Tři lžíce omyté a osušené zelené
bazalky zalijeme 0,5 l vlažného
červeného vinného octa. Láhev
zazátkujeme korkem a necháme
2 týdny stát v chladnu a temnu.
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Příklady použití ochucených octů
Druh
ochuceného
octa

bazalkový
malinový

Použitý vinný ocet
Červený

•
•

česnekový

•

mátový

•

Hlavní použití

Bílý

•

bylinkový

estragonový

•

pomerančový

•

rozmarýnový

•

italské saláty, omáčky
zeleninové a ovocné saláty, omáčky
ke studeným masům
zvěřina, zelný, fazolový a rajčatový
salát, ryby, drůbež
omáčky, studené mísy, luštěniny,
nářezy z hovězího masa (rostbíf ),
mořské ovoce
kuřecí nářez, saláty, fazolový, mrkvový salát, ryby, sýrové saláty
bramborový salát, studené nářezy
z vepřového masa, marinády, hráškový, čekankový a mrkvový salát
zvěřina, drůbež, salát z červené řepy,
bramborový salát, salátové zálivky
jehněčí a telecí maso (dušené, studené), polévky

Příklady použití ochucených rostlinných olejů
Druh ochuceného oleje
Hlavní použití
houbový
nakládání a úpravy zvěřiny, pokrmy z rýže
zázvorový
indická kuchyně, saláty
bazalkový
zeleninové saláty, zálivky na pizzu
tymiánový
pečená masa, drůbež, zvěřina
rozmarýnový grilování a pečení skopového masa, zálivky, omáčky
bylinkový
saláty, ochucování pokrmů
feferonkový
do ostřejších salátů a pokrmů
červený
(s chilli) čínská kuchyně
česnekový
omáčky k masu, saláty, k marinování zeleniny, nálevy
citronový
příprava masa, marinády, saláty
Ocet potom scedíme a dobře v láhvi uzavřeme.
Bylinkový ocet
Tři až čtyři lžíce čerstvých omytých
a osušených bylinek (tymián, rozmarýn, máta, estragon, petržel)
zalijeme 0,5 l vlažného bílého
vinného octa. Láhev zazátkujeme
korkem a necháme 2 týdny stát
v chladnu a temnu. Ocet scedíme
a v láhvi dobře uzavřeme.
Feferonkový olej
V láhvi zalijeme 5 omytých sušených nebo čerstvých feferonek
i s jadérky 0,5 litrem vlažného olivového oleje. Necháme stát v temnu a chladnu 14 dní.
Trafika
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Červený olej (s chilli)
50 g sušených papriček chilli krátce
osmahneme v 1/2 l horkého olivového oleje, odstavíme a přidáme
20 g jemně umletého chilli prášku.
Do druhého dne necháme olej
ustát, přecedíme a uložíme v láhvi
v chladnu a temnu
Česnekový olej
Na 10 česnekových stroužků nalijeme 0,5 litru vlažného olivového
oleje a necháme stát 14 dní v temnu a chladnu.
Citronový olej
Jeden a půl dobře omytého chemicky neošetřeného citronu nakrájíme na kolečka, dáme do láhve
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a dolijeme 0,5 litru vlažného olivového oleje. Necháme stát v chladnu a temnu 14 dní.
Bylinkový olej
Do 2 dcl olivového oleje přidáme
3 lžíce jemně usekaných čerstvých
zelených bylinek např. máty, estragonu, šalvěje, saturejky, petrželky,
yzopu a meduňky. Promícháme
s olejem a pomalu zahřejeme
na 80 °C. Odstavíme a v chladu
necháme odležet.

Už jste ochutnali
pesto?
Pravidelní návštěvníci italských restaurantů jistě znají
tuto klasickou omáčku, pocházející z italského Janova,
která se podává k těstovinám,
dušené zelenině a salátům.
Vzpomenete si, jak chutná? Je
v ní čerstvě usekaná bazalka,
olivový olej, česnek, piniové
oříšky a parmazán. Její velkou výhodou je, že vydrží
v chladničce alespoň týden
bez ztráty aromatu a barvy. Je
to vlastně speciálně ochucený
olivový olej s přídavkem nejoblíbenějšího italského sýra.
Chcete si italské pesto připravit sami doma?

Klasické italské pesto
(425 ml)
1 šálek čerstvé bazalky (listy opereme a necháme okapat), 1 šálek nastrouhaného parmezánu, 1/3 šálku
drcených piniových oříšků, 5 utřených stroužků česneku, 3/4 šálku
olivového oleje, sůl, pepř
V nádobě mixéru smícháme bazalku, parmazán, oříšky, česnek
a přidáme třetinu oleje (asi 60 ml).
Pomalu mixujeme a zvolna přiléváme zbývající olivový olej (115 ml).
Do hladké směsi vmícháme sůl
a pepř na dochucení. Používáme
jako omáčku zejména na těstoviny.
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Vepřové
maso
v kuchyni

Vepřový plátek
na cuketovém
salátu
- 400 g vepřové kýty
- 1 stroužek česneku
- 2 lžíce olivového oleje
- 400 g očištěného lollo rosso
- 1 cuketa,1 svazeček majoránky
- sůl, pepř

Vepřovou kýtu nakrájíme na asi 1cm
tlusté medailonky. Česnek oloupeme, nasekáme a smísíme s olivovým
olejem. Medailonky osolíme, opepříme a pokapeme česnekovým
olejem. Lollo rosso omyjeme, osušíme a natrháme na kousky. Cuketu
očistíme, omyjeme a nakrájíme
podélně na asi 4 cm dlouhé proužky. Majoránku omyjeme, osušíme
a lístky najemno nasekáme. Širokou
pánev rozehřejeme a maso na ní
opékáme asi 2 minuty z každé strany. Přidáme cuketu a majoránku.
Pak pánev sundáme z ohně a vše
necháme 2 minuty odstát. Lollo
rosso upravíme s cuketou a masem
na talíře. Podáváme s dressingem ze
slunečnicových semínek.
DRESSING ZE SLUNEČNICOVÝCH
SEMÍNEK
- 100 g slunečnicových semínek
- 2 lžíce slunečnicového oleje
- 2 lžíce smetany
- 3 lžíce jablečné šťávy
- 3 lžíce jablečného octa
- 1 lžíce citronové šťávy
- 1 lžíce dijonské hořčice
- 200 ml zeleninového vývaru
- sůl, kajenský pepř
Slunečnicová semínka najemno
rozšleháme v elektrickém šlehači.
Přidáme olej a smetanu a ještě jednou promísíme. Přidáme jablečnou
šťávu, ocet a citronovou šťávu a vše
dobře promícháme. Pak dodáme
hořčici, vývar, zamícháme a směs
okořeníme solí a kajenským pepřem.
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Vepřové soté
s hranolkami
- po 25 g papriky, pórku, cibule
a žampionů
- 70 g vepřového masa
- 3 g škrobové moučky
- 100 g brambor
- 10 g arašídů
- olej
Maso nakrájíme na nudličky,
okořeníme a opečeme na rozehřátém oleji. Přidáme očištěnou a nakrájenou papriku,
pórek, cibuli, žampiony a arašídy. Vzniklou směs necháme
podusit. Škrobovou moučku
rozmícháme ve vodě, a když je
maso dostatečně měkké, směs
zahustíme a chvíli povaříme.
Z oloupaných brambor nakrájíme hranolky a smažíme je
v rozpáleném oleji.

- 350 g libového vepřového masa
- 1 cibule
- olej
- 15 g hladké mouky
- 400 g brambor
- 600 g mrkve
- sůl, kmín
Libové vepřové maso nakrájíme na kostky, opečeme na oleji a na cibulce, osolíme a s přidáním
malého množství vody dusíme. Mrkev očistíme,
nakrájíme na kostičky nebo na kolečka a přidáme
ke změklému masu. Společně dodusíme. Můžeme nepatrně zahustit moukou rozmíchanou
ve vodě a provařit. Na talíři zdobíme nasekanou
petrželkou. Omyté brambory nakrájíme na výseče
nebo na plátky, rozložíme na plech a posypeme
kmínem a solí. Upečeme v dobře vyhřáté troubě.
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Vepřové v mrkvi
a pečené brambory

+ –

34

recepty ...

Vepřové výpečky,
bramborový knedlík, zelí
- 400 g vepřového boku
- 500 g bílého hlávkového zelí
- 30 g hladké mouky
- 30 g cukru
- 2 cibule

- sůl, ocet, kmín
- 4 stroužky česneku
- 15 g sádla

Bramborové knedlíky
- 600 g vařených brambor
- 120 g hrubé mouky

- 80 g krupice
- 1 vejce

Vepřový bůček nakrájíme na špalíky, osolíme, okmínujeme a potřeme česnekem. Přidáme drobně pokrájenou
cibuli a pečeme za občasného podlití a otočení v dobře
vyhřáté troubě do červena. Bramborové knedlíky připravíme z brambor uvařených ve slupce. Po vychladnutí
je oloupeme, jemně nastrouháme a s hrubou moukou,
krupicí a vejcem zpracujeme na těsto. Vytvarujeme knedlíky (kulaté nebo válečky), uvaříme a nakrájíme na plátky.
Hlávkové zelí nakrájíme na nudličky, spaříme a s kmínem
a solí udusíme. Před dokončením zahustíme zaprášením
hladkou moukou. Podle chuti okyselíme a přisladíme.

Zapečená vepřová
kotleta

Omyté a osušené maso zlehka naklepeme,
osolíme, opepříme a opečeme z obou stran
na tuku. Přendáme na pekáček, zalijeme
smetanou, posypeme strouhaným sýrem
a zapečeme v troubě. Brambory důkladně
omyjeme, dáme vařit, nesmíme nechat
rozvařit. Ne příliš doměkka uvařené brambory scedíme, necháme zčásti vychladit
a nakrájime na výseče, které osmažíme jako
hranolky na rozehřátém oleji nebo ve fritovacím hrnci. Můžeme též koupit zmrazené
americké brambory a připravit je podle návodu na obalu.
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- 600 g vepřové kotlety
- 120 g strouhaného sýra
- 40 g sádla
- 100 ml smetany
- sůl, pepř
- 800 g brambor
- olej

+ –
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Vepřové
ražniči
- 500 g vepřové plece
- tuk na brambory
- 60 g slaniny
- 3 cibule
- 2 kapie
- olej
- 600 g brambor
- sůl, pepř
Omyté a osušené maso
nakrájíme na větší
kostky, které osolíme
a opepříme. Slaninu
nakrájíme na hranolky,
cibuli a papriku na dílky. Na špejli nebo grilovací jehlu postupně
navrstvíme jednotlivé
suroviny. Dáme na olejem vytřený pekáček,
podlijeme mírně
vodou a v troubě
upečeme. Podáváme
s brambory opečenými
na tuku.

Vepřová roláda

Omyté a osušené maso rozkrojíme na plátek, naklepeme, osolíme, opepříme, potřeme hořčicí,
poklademe na dílky pokrájenou
slaninou, cibulkou, okurkou a vařeným vejcem, zabalíme do rolády, převážeme provázkem
nebo zpevníme párátkem, opečeme na oleji, podlijme vodou
a v troubě upečeme (cca 50–60
minut). Podáváme s bramborovým knedlíkem.
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- 400 g vepřového masa
- 20 g anglické slaniny
- 80 g sterilovaných okurek
- 1–2 cibule
- lžíce hořčice
- olej
- 1 vejce
- sůl, pepř

+ –
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POTENSAN – přírodní prostředek ke zvýšení
sexuálních aktivit vyvinuli norští homeopaté
po 5 letech výzkumů. Až tehdy objevili kombinaci pěti léčivých bylin, jež se ideálně doplňují
a zvyšují svůj vzájemný efekt. Sexuologové
a terapeuti, kteří Potensan ve Skandinávii
doporučují, zaznamenávají s tímto preparátem u svých pacientů opakované úspěchy.
Potensan lze užívat jednorázově i dlouhodobě
k dosažení optimálních výsledků.
•
•
•
•
•

okamžitý účinek k dosažení erekce
zvyšuje chuť k sexu
působí na muže i na ženy
je bezpečný a bez vedlejších účinků
k dostání bez lékařského předpisu
Doplněk stravy

Křížovka: Zdeněk Platl

Žádejte v lékárnách nebo na
www.norskalinie.cz,
www.lekarna.cz,
www.zelenalekarna.cz

Křížovku z Fit pro život 7/2010 si vytiskněte, vyluštěte a tajenku pošlete do 5. 12. 2010 na náš e-mail
redakce@fitprozivot.cz. Pro tři vylosované máme připravený balíček.
Tajenka křížovky z Fit pro život 6/2010: S láskou Glasscare. Balíček získávají: Hana Frauenterková z Prahy, Lenka
Pilcerová z Čáslavi a Olga Matysíková z Ostravy.
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