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S oučasné stravovací zvyklosti 
v sobě skýtají problémy. 
Jídla máme obecně mnoho 

a mnoho jej konzumujeme. Samotný 
objem stravy nemusí být vždy 
problémem. Komplikace nastávají, 
je -li strava příliš jednostranná. 
Pokud máme nadbytek tuků, cukrů, 
živočišných bílkovin, bílé mouky, ky-
selinotvorné stravy a zapomínáme 
na vlákninu, zásadotvorné potravi-
ny, minerály a vitamíny, tak je potře-
ba do jídelníčku vrátit pestrost. 

Tělo by mělo mít dostatek energie – 
tu je správné příjímat ve formě tzv. 
složitých cukrů, které se nacházejí 
v celých zrnech obilovin. A dostatek 
aminokyselin, ty jsou v luštěninách. 
Je pravda, že luštěniny neobsahují 
všechny nezbytné (esenciální) 
aminokyseliny. Ty, které neobsahují, 
najdeme ale zase v obilných zrnech. 

Tolik prosazovaná živočišná bílkovi-
na (maso) se dá nahradit kombinací 
právě těchto potravin. Dokonce by 
se dalo říct, že kombinace obilovin 
a luštěnin se nedá plně nahradit 
pouze masem. To, co nám pomáhá 
tvořit správné vnitřní prostředí 
v našem těle, je zase zelenina. Nic 
nového? Kde je pestrost? Ta se 
skrývá v oproštění se od většinových 
návyků.

OBILOVINY A LUŠTĚNINY
Pestrost získáme, když vyměníme 
půlku pšenice (bílá mouka) v pe-
čivu za jiné obiloviny, a to nejlépe 
v jiné formě než v pečivu. Jen si to 
zopakujte – kolik znáte obilovin? 
Kukuřice, ječmen, žito, rýže, oves? 
Ale je jich více – pohanka, jáhly, 
špalda, quinola, amarant. 

Pokud obilovinu doplníme luš-
těninou, stane se náš talíř ještě 
pestřejším. Nic zavařovaného, kon-
zerovaného – chce to pěkně pře-
dem propláchnutou, namočenou 
a v nové vodě uvařenou luštěninu. 
Kolik druhů luštěnin je? Hrách (žlu-
tý, zelený), fazole (bílá, máslová, 
žíhaná, purpurová, černá, adzuki, 
mungo), čočka (hnědá – neloupaná, 
červená, velkozrnná) a cizrna.

ZELENINA 
Množství pozitivních vlastností 
zeleniny na chvíli pomineme, ale 
ukážeme na to, kolik je možných 
variant. Zeleninu můžeme rozdělit 
na pěstovanou, divokou a mořskou. 
Jen druhů pěstované zeleniny je 
tolik, že nám množství kombinací 
s bílkovinami neuvěřitelně narůstá. 
Není to jen cibule a mrkev, ale i pe-
tržel, daikon, celer, zelí, kapusta, 
dýně a mnoho dalších. 

Rozdílné způsoby zpracování zele-
niny dále navyšují počet možností. 
Co třeba mléčně kvašené zelí! To je 
zdravá dobrota! Při tomto způso-
bu úpravy zeleniny vzniká velké 
množství vitamínu C, enzymů, ky-
seliny mléčné a laktobacilů, což je 
vhodné pro naši střevní mikro lóru 
a tedy pro naše trávící schopnosti, 
které jsou mnohdy omezené čas-
tým užíváním antibiotik a nevhod-
nou stravou. 

Představte si talíř, který má tři sek-
tory, a snažte se jeden naplnit něja-
kým druhem celozrnné obiloviny, 
druhý luštěninou, třetí několika 
druhy zeleniny. Pak dosáhneme 
pestrosti, která je tolik žádoucí 
pro naše tělo, bez ohledu na názory 
většiny, trhu a reklamy. 

(Inspirováno knihou Radost ze zdra-
vých dětí od autorů Vladimíry 
Strnadelové a Jana Zerzána.)

Různorodá skladba naší stravy je mnohdy lepší prevencí zdravotních problémů než včasná 
návštěva lékaře. Navíc nám poskytuje mnohem větší svobodu.

AUTOR LIBOR POSPÍŠIL

KALOKAGATHIA V POHYBU

PESTRÁ STRAVA

 Více informací, doporučení a receptů najedeš 
na RoverNetu 

FO
TO

 LIBO
R PO

SPÍŠIL


	STŘÍPKY SEBEUSKUTEČNĚNÍ
	JAK SI VYBRAT KURZ
	SLUŽBA SOBĚ
	TÝM JAKO SRDEČNÍZÁLEŽITOST
	ZIMNÍ AKCE VENKU
	ROVERŠTÍ PRŮVODCI – FUNKCE NEZNÁMÁ?
	VÍC HLAV VÍC VÍ
	SKAUTEM AŽ V ROVERSKÉM VĚKU
	JAK SI NAJÍT SVOU CESTU
	BÝT SÁM SEBOU
	KAŽDÁ NOVÁ HORA JE SKVĚLÁ
	JEDNOU TO UDĚLÁM
	CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM
	PŘEDSNĚMOVÁ DISKUZE
	TŘINECKO, ZAPOMENUTÝ RÁJ TURISTŮ
	LÉTO V POUŠTNÍCH HORÁCH
	SEA EYE 2013: DESET DNÍ V MOŘSKÉM OKU
	20 ROKOV PO ALEBO ČO JE TO OLOVRANT
	MŮJ ARABSKÝ PODZIM
	SNÍŽIT DOPADY ODPADU
	PESTRÁ STRAVA
	MALÁ EXKURZE DO SVĚTA STREET ARTU
	KULTURA PODLE… BROSKVI
	KDO JSEM, KDO JSI, KDO JSME – O IDENTITĚ
	KOMENTY
	JAMBOREE
	POZVÁNKY

