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Zásady správnej výživy  
napr. zásady, ktoré vydala Svetová zdravotnícka organizácia, iní odborníci 

• opierajú sa o vedecky preskúmané a v praxi overené poznatky  

 (ako funguje organizmus, význam živín, vplyv výživy na zdravie, atď.) 

  

• takýto prístup k výžive sa nazýva vedecký prístup  

 

• prevažná väčšina odborníkov  v oblasti medicíny i výživy uznáva vedecký 

prístup, riadi sa ním a propaguje ho   

 (to sa týka ktorejkoľvek oblasti – fyziky, matematiky, sociológie)  

 

 nepovažujú všeobecne uznávané vedecky podložené zásady 

správnej výživy za dostatočné a optimálne pre zdravie 

 ponúkajú iné spôsoby výživy (označované ako často diéty), ktoré 

považujú za najlepšie (ryžová diéta, Atkinsova diéta, vegetriánska 

výživa a pod.) 

Alternatívne smery vo výžive 



Správna výživa  

- poskytuje v potrebnom množstve všetky živiny potrebné na 

 

- rast a regeneráciu 

- funkcie organizmu 

- pestrá a zložením vyvážená strava – 

najlepší spôsob, ako dodať organizmu 

dostatočné množstvo živín  

 

- akékoľvek obmedzenie výživy zvyšuje 

riziko nedostatočného príjmu 

(niektorých) živín 



Vegetariánska výživa 

• obmedzenie alebo vylúčenie potravín 

živočíšneho pôvodu zo stravy: 

 mäso, mlieko, vajcia, želatína, vnútornosti, masť, med,... 

Vylučujú Konzumujú 

Semi-vegetariáni Červené mäso Biele mäso, ryby, vajcia, mlieko 

a mliečne výrobky, syry 

Lakto – ovo – 

vegetariáni 

Všetky druhy mäsa Mlieko, mliečne výrobky, syry, 

vajcia 

Lakto – vegetariáni Mäso a vajcia Mlieko, mliečne výrobky, syry 

Ovo – vegetariáni Mäso, mlieko, mliečne výrobky, 

syry 

Vajcia 

Vegáni Všetky živočíšne potraviny Iba potraviny rastlinného pôvodu 

Vitariáni Všetky živočíšne potraviny, 

tepelne upravené potraviny 

Iba surovú potravu rastlinného 

pôvodu 

- najrozšírenejšia forma alternatívnej výživy (do 5 % obyvateľov rozvinutých krajín) 



Živočíšne potraviny vegetariáni vylučujú z viacerých dôvodov: 

• snaha stravovať sa zdravšie a predchádzať  

 chorobám podmieneným nesprávnou výživou 

• vedecké štúdie potvrdzujú nižší výskyt  

   civilizačných chorôb u vegetariánov 

 

• živočíšne potraviny považujú za škodlivé 

• názor na škodlivosť živočíšnych potravín je nepodložený  

 - napr. mlieko zahlieňuje, mäso škodí a pod. 

• škodlivé potraviny neexistujú, pokiaľ sa konzumujú  

   v primeranom množstve 

 

• snaha chrániť životné prostredie a zvieratá 

• duchovné a náboženské pohnútky  

 (Adventisti siedmeho dňa, budhisti) 



Príklad vegetariánskeho jedálnička: 

 R: nič 
 D: kola 0,5l 
 O: sáčková paradajková polievka, hranolky a tatárska omáčka,  
  čaj + 3 lyžičky cukru, čokoláda 100 g 
Ol: čipsy + malinovka 0,5l  
 V: bezvaječné biele cestoviny, kečup, malinovka 0,5 l 
  + croissant s čokoládovou náplňou, cukríky 

• je zdravý ? - nesprávny režim 
- žiadna zelenina ani ovocie 
- biele, tukové pečivo 
- veľa sladkostí 
- veľa soli 
- sladené nápoje 

• vylúčenie živočíšnych potravín ešte nie je zárukou zdravej výživy 

• aj vo vegetariánskej výžive treba dodržiavať isté zásady a do výživy 

zaraďovať hodnotné rastlinné potraviny 



... kto sa chce stať vegetaiánom, si musí uvedomiť, že 

• živočíšne potraviny - významný zdroje živín  

• mäso – železo, bielkoviny, vitamíny (B12) 

• mlieko – vápnik, bielkoviny, vitamíny (B12, D) 

• vajcia – bielkoviny, vitamíny, minerálne látky 
 

• niektoré živiny – v  rastlinných potravinách vôbec nie sú (vitamín D, B12) 
 

• minerálne látky z rastlinnej stravy sa vstrebávajú horšie než zo živočíšnej 
 

• rastlinné bielkoviny – nie optimálne zastúpenie esenciálnych aminokyselín 
 

• nie všetky rastlinné potraviny sú hodnotné a výživné (biele a tukové pečivo, 

polotovary, sladené nápoje, sladkosti a pod.) 

- vylúčenie živočíšnych potravín – riziko, že v strave budú nedostatočne  

zastúpené niektoré živiny, najmä: 

  - bielkoviny - vápnik 

  - vit. B12 - železo 

  - zinok  - vitamín D 

  + strava môže byť energeticky nedostatočná 



Ak má byť vegetariánska strava vyvážená 

 Krok A: Vylúčenie živočíšnych potravín 

 Krok B: Ich nahradenie rastlinnými potravinami bohatými na   

 potenciálne deficitné živiny  

- vápnik – sója a výrobky z nej, strukoviny, zelenina 

- železo - sója a výrobky z nej, strukoviny, zelenina 

- bielkoviny – sója, strukoviny, cereálie 

- vitamín D, B12 – obohacované potraviny, doplnky výživy 

- energia: rastlinné tuky , orechy 

Nevyvážená vegetariánska strava môže viesť k poruchám zdravia, 

najčastejšie: 

• anémia (chudokrvnosť) – nedostatok Fe, vitamínu B12 a bielkovín 

• deti – spomalený rast 

• poruchy menštruačného cyklu 

• infekčné choroby (napr. infekčná hepatitída) - v tepelne nespracovaných 

potravinách (napr. naklíčené semená), môžu prežívať patogénne mikróby  



Riziko nestatočného príjmu uvedených živín je vyššie  
– u prísnych vegetariánov, ktorí vôbec nekonzumujú 

živočíšne potraviny (vegáni, vitariáni) 
 

– u ľudí so zvýšenými  nárokmi na výživu (špeciálne 
skupiny) 
 
• deti 
• gravidné a dojčiace ženy 
• dospievajúca mládež 
• starší ľudia  
• pacienti a rekonvalescenti  

 
– týmto skupinám sa vegetariánska strava, najmä prísna, 

neodporúča  
 

- ak sa takéto osoby rozhodnú stravovať vegetariánsky, ich 

jedálny lístok sa musí zostavovať zvlášť starostlivo, aby 

obsahoval v dostatočnom zastúpení rastlinné zdroje všetkých 

živín a spĺňal potreby organizmu – možné to je! 

 

- dobrý prehľad vo výžive, poradenstvo u odborníka (lekár) 



Vyvážená (správne zostavená) vegetariánska strava 

• je zo zdravotného hľadiska úplne rovnocenná zdravej zmiešanej výžive 

 

• má priaznivé účinky na zdravie a môže byť účinnou formou prevencie 

chorôb, na vzniku ktorých sa podieľa nesprávna výživa 

• u vegetariánov sa zistil nižší výskyt 

   - obezity      - zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi 

   - cukrovky      - vysokého krvného tlaku 

   - zhubných nádorov          - chorôb srdca a ciev 

 

Rovnako priaznivý vplyv na zdravie možno docieliť správne 

zostavenou zmiešanou výživou s primeraným obsahom živín 

 

Vegetariáni žijú celkovo zdravším spôsobom života  

 - pravidelný pohyb 

 - menej konzumujú alkoholické nápoje 

 - je medzi nimi menej fajčiarov 



Vyvážená vegetariánska strava 

 má priaznivé účinky na zdravie  

  + 

Vegetariáni žijú celkovo zdravším spôsobom života  
   - pravidelný pohyb 

   - menej konzumujú alkoholické nápoje 

   - je medzi nimi menej fajčiarov 

 

 

 

U vegetariánov sa zistil nižší výskyt 

   - obezity      - zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi 

   - cukrovky      - vysokého krvného tlaku 

   - zhubných nádorov         - chorôb srdca a ciev 
 

- v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa stravujú bežne, aj s obvyklými chybami 
 

- rovnako priaznivý vplyv na zdravie možno docieliť zmiešanou výživou 

správne zostavenou podľa zásad správnej výživy 

 

 



A/ Vedecké alternatívne smery 

. navrhujú iný spôsob stravovania než je tradičné, no ich prospešné  

 účinky na zdravie sú vedecky dokázané 

• zabezpečujú organizmu všetky potrebné živiny 

• sú rovnocennou alternatívou (náhradou) tradičného stravovania 

• napr. vegetariánstvo   

B/ Nevedecké alternatívne smery  

• výživové odporúčania založené na viere a nedokázaných tvrdeniach 
 - napr. od krvnej skupiny závisí, ktoré potraviny človek môže jesť 

• o ich účinnosti nejestvujú žiadne vedecké alebo iné spoľahlivé dôkazy 

 

• ich výživové odporúčania nie sú zárukou optimálneho príjmu živín 

 

• ohrozujú poruchami zdravia, a to i veľmi závažnými (podvýživa-smrť) 



Nevedecké alternatívne smery - príklady 

 

Výživa podľa krvných skupín 

 - od krvnej skupiny závisí, ktoré potraviny človek môže jesť 

 - potraviny sa delia na vhodné, nevhodné a neutrálne 

 

Delená strava  

- nejesť spolu bielkoviny a sacharidy - v rámci jedeného jedla jesť iba B alebo S 

- tvrdí, že ľudskételo nedokáže naraz stráviť B a S 

 

Atkinsova diéta 

- vysokobilekovinová, vysokotuková strava, obmedzenie sacharidov 

 

Ryžová diéta 

- 4 týždňový cyklus, prvý týždeň iba ryža, postupne aj niekoľko málo ďalších 

potravín (ovocie, zelenina, cereálie, mliečne) 

  

 



B/ Nevedecké alternatívne smery  

• výživové odporúčania založené na viere a nedokázaných tvrdeniach 
   - napr. od krvnej skupiny závisí, ktoré potraviny človek môže jesť 

• o ich účinnosti nejestvujú žiadne vedecké alebo iné spoľahlivé dôkazy 

 

• používajú rozličné nezvyčajné teórie o funkcií ľudského organizmu, 

ktoré sú v rozpore s dokázanými a všeobecne uznávanými 

medicínskymi poznatkami  
 - napr. organizmus nedokáže naraz tráviť bielkoviny a sacharidy,  

 - minerálne látky, ktoré chýbajú v strave, sa môžu vytvoriť priamo v tele 

 

• často atraktívne – ponúkajú rýchle a výrazné účinky na zdravie, 

s minimálnym úsilím  

 - napr. rýchle chudnutie bez hladovania 

 

• sledujú komerčné záujmy  - snaha o  finančný zisk,  určité výrobky sa 

odporúčajú konzumovať ako zdraviu prospešné  

 - potraviny, vitamínové tabletky a pod. 

 

 

 



Riziká a možné škodlivé účinky nevedeckých smerov 

 

• nebezpečné sú najmä prísne formy diét, ktoré veľmi obmedzujú výber 

potravín, pestrosť stravy a príjem živín 

 

• riziko narastá, ak sa diéty dodržujú dlhodobo (mesiace, roky) 

 

• ohrození sú najmä: deti, dojčiace ženy, starší ľudia, pacienti a pod.  

 (osoby so zvýšenými nárokmi na výživu ) 

 

• niektoré popierajú význam zaužívaných liečebných postupov  

 lieky, operácie, transfúzie, chemoterapia a pod. 

  - tvrdia, že výživou možno docieliť vyliečenie, a to aj závažného 

 ochorenia (napr. rakoviny, cukrovky a pod.).  

  - liečba alternatívnou diétou môže mať ťažké až smrteľné následky 



- niekedy alternatívne diéty prinesú želaný účinok:  

 napr. pokles hmotnosti, zníženie hladiny cholesterolu v krvi,  

 zmiernenie tráviacich ťažkosti a pod. 

 

Vysvetlenie 

- mnohé diéty sú nízkoenergetické, preto vedú k úbytku hmotnosti 

- diéty zahŕňajú aj niektoré racionálne odporúčania, ktoré sa zhodujú so 

súčasnými vedeckými názormi na zdravú stravu, napr.  

  -  striedmosť a pravidelnosť v stravovaní 

  - konzumáciu väčšieho množstva ovocia a zeleniny,  

  - obmedzovanie cukru a pod.  

- ľudia, ktorí sa pre diétu rozhodnú, začnú svojej výžive venovať väčšiu 

pozornosť – stravujú sa striedmejšie a pravidelnejšie 

 

- priaznivé účinky alternatívnych diét nie sú výsledkom „zvláštnych vplyvov“, 

ako tvrdia prívrženci alternatívnych diét, ale majú svoje racionálne 

vysvetlenie 

 

Priaznivé účinky alternatívnych diét 



• nie vždy je jednoduché posúdiť, či alternatívna diéta podporuje zdravie, alebo 

ho môže ohroziť. 

• správny názor si ľahšie vytvorí človek, ktorý má základné poznatky o správnej 

výžive 

 

Alternatívne smery vo výžive 

- ktoré veľa sľubujú – rýchly účinok, „zázračné“ vyliečenie všetkých 

chorôb,  

- ktoré vychádzajú z názorov výrazne odlišných od poznatkov klasickej 

medicíny a výživy 

by mali aj laika upozorniť, že ide o smer, ktorý predstavuje zdravotné riziko 



Oddelená strava 

Autori tohto smeru tvrdia 

• bielkoviny a sacharidy by sa nemali v strave vyskytovať súčasne  

• dôvod: rozklad sacharidov prebieha v zásaditom prostredí, trávenie 

bielkovín začína v kyslom prostredí.  

• ak sú v strave bielkoviny aj sacharidy súčasne - v tráviacej sústave 

musí vznikať kyslé i zásadité prostredie, čo preťažuje organizmus.  

• časť potravy sa preto nestrávi úplne a zapríčiňuje poruchy zdravia.  

 

Vedecký pohľad na diétu 

• funkcia tráviacej sústavy sa vysvetľuje v rozpore s dokázanými 

poznatkami z fyziológie 

• tráviaca sústava človeka sa dokáže vysporiadať so stravou, ktorá 

obsahuje všetky živiny 



Autori oddelenej stravy tvrdia 

• jednotlivé denné pokrmy musia tvoriť  

– iba potraviny bohaté na bielkoviny 

– alebo iba potraviny, v ktorých prevažujú sacharidy  

• tuky sú neutrálna živina a môžu sa kombinovať s bielkovinami aj so 
sacharidmi  

• strukoviny obsahujú veľa bielkovín a sacharidov, preto sú nevhodnou 
potravinou, ktorú treba zo stravy vylúčiť 

Vedecký pohľad na diétu 

• väčšina potravín obsahuje súčasne všetky tri hlavné živiny (je takmer 

nemožné zostaviť pokrm, v ktorom by neboli žiadne bielkoviny alebo 

sacharidy) 

• v konečnom dôsledku sa v organizme trávia súčasne všetky živiny  

• strukoviny, ktoré sú biologicky vysoko hodnotnou zložkou stravy, ich 

príjem treba zvýšiť 



Podľa zásad oddelenej stravy sa potraviny delia na 

• zásadotvorné – majú tvoriť 80 % stravy 

 (zelenina, väčšina druhov ovocia, mlieko) 

• kyselinotvorné – majú mať iba malé zastúpenie (20%), inak sa 
nadmerne zvýši kyslosť organizmu, čo sa vraj prejaví únavou 
a podporuje vznik obezity 

 (živočíšne bielkoviny, citrusové ovocie, potraviny s prevahou sacharidov) 

 

Vedecký pohľad na diétu 

• ľudský organizmus má schopnosť vyrovnať nadmernú kyslosť alebo 

zásaditosť prijímanej potravy (regulácia acidobázickej rovnováhy) 

• potraviny bohaté na sacharidy sú základom výživy 



Oddelená strava – rozdelenie potravín  

Bielkovinová skupina Neutrálna skupina Sacharidová skupina  

varené mäso 

varené údeniny 

mäsové výrobky 

ryby 

vajcia 

mlieko a syry 

sója 

ovocie – väčšina druhov 

tuky, oleje 

smotana 

kyslomliečne výrobky 

jogurt 

tvaroh 

orechy a semená  

zelenina 

  mäsové výrobky  

chlieb, pečivo 

cestoviny 

zemiaky 

ryža 

sladidlá 

sušené ovocie 

  niektoré druhy ovocia     
a zeleniny  

Obsah živín v g /100 g potraviny  

 mlieko  zemiaky jablko  mrkva 

B 3,25  1,51  0,4  1,1 

T 3,73  0,12  0,41  0,25 

S 4,7  15  13,2  7,9 



Riziká 

• odpútava sa pozornosť od tukov – pritom nadmerné množstvo 

a nesprávny výber tuku je hlavným výživovým problémom 

a prispieva ku vzniku mnohých chorôb. 

• diéta obmedzuje pestrosť stravy - pri dlhodobom dodržiavaní 

môže spôsobiť nedostatok živín a z neho vyplývajúce poruchy 

zdravia 



Pozitíva 

• oddelená výživa sa v mnohých odporúčaniach zhoduje s vedeckými 

zásadami správnej výživy  

– odporúča zaraďovať do stravy viac rastlinných potravín  

– odporúča obmedzovať bielu múku, cukor, polotovary a konzervy, 

bravčové mäso, vajcia, majonézu, stužené tuky, alkoholické 

nápoje.  

– mäso sa má obmedzovať a vyberať najmä druhy s nízkym 

obsahom tuku 

– pravidelný stravovací režim  

– konzumácia menších porcií pokrmov 

• diéta je nízkoenergetická - dodržiavaním zásad oddelenej stravy sa 

mnohým ľuďom podarilo schudnúť 



Záver 

• teória, ktorou sa odôvodňuje, prečo sa majú potraviny oddeľovať, nie 

je úplne akceptovateľná 

• s väčšinou praktických odporúčaní autorov oddelenej stravy možno 

súhlasiť 

• samotné oddeľovanie potravín nemá škodlivý účinok 

• oddelená strava tvorí nízkoenergetickú, ale obsahom živín vyváženú 

stravu  

• priaznivé vplyvy na organizmus sú výsledkom obmedzovania energie 

a dodržiavania striedmosti a pravidelnosti a nie zvláštnych 

fyziologických procesov, ktoré by malo v organizme navodiť 

oddeľovanie bielkovín od sacharidov.  

• o účinnosti oddelenej stravy alebo jej prednostiach v porovnaní 

s tradičnou stravou neexistujú žiadne vedecké dôkazy. 



Výživa podľa krvných skupín 

Autori tohto smeru tvrdia: 

• od krvnej skupiny závisí, ktoré potraviny sú pre človeka vhodné 

alebo nevhodné 

• životné podmienky a výživa ovplyvnili vývin krvných skupín, preto by 

človek mal jedávať najmä potraviny, ktoré prispeli ku vzniku jeho 

krvnej skupiny, teda s ňou harmonizujú 

Vedecký pohľad na diétu 

• ide iba o dohad - štúdiu vzťahu výživy a vývoja krvných skupín sa 

venovali viacerí vedci, ale tento vzťah sa nedokázal 



Autori tohto smeru tvrdia: 

- potraviny sa delia na  

• vhodné – priaznivý účinok -  mali by tvoriť základ jeho výživy  

• nevhodné - organizmu škodia a musia sa zo stravy vylúčiť  

• neutrálne – žiadne zvláštne účinky, sú najmä zdrojom energie.  
 

 - škodlivý účinok autori pripisujú zložkám potravy – lektínom 

 - lektíny z nevhodných potravín pôsobia proti červeným krvinkám 

určitej krvnej skupiny a spôsobujú ich zhlukovanie (aglutináciu).  

 - vzniknuté zrazeniny poškodzujú orgány 

Vedecký pohľad na diétu 

• lektíny - bežná zložka potravy  

• môžu sa spolupodieľať na vzniku niektorých chorôb, ale žiadna seriózna 

štúdia nezistila súvislosť medzi lektínmi, krvnými skupinami a vznikom 

chorôb. 



Výživa podľa krvných skupín – vhodné a nevhodné potraviny  

Krvná 

skupina 

Vhodné potraviny Nevhodné potraviny 

A mäso, morské ryby  výrobky z obilnín, mlieko, 

niektoré syry, šošovica  

B zelenina, obilniny, strukoviny, 

ryby, ovocie  

mlieko, mäso, pšenica,  

 

AB vo vyváženej miere takmer 

všetky potraviny  

hydina, bravčové mäso, 

väčšina strukovín 

0 vo vyváženej miere väčšina 

potravín  

bravčové a hovädzie mäso, 

kuracina, fazuľa, maslo  

Vedecký pohľad na diétu 

• odporúčanie pre krvnú skupinu A je v rozpore s dokázanými faktami 

– mäso – zdroj živočíšneho tuku, cholesterolu- nežiadúce zvyšovať príjem 

– obilniny  zdroj sacharidov, vlákniny, vitamínov – odporúča sa zvýšiť 

príjem 



Vedecký pohľad na diétu 

• diéta sa opiera o mnohé nedokázané tvrdenia 

• vznik krvných skupín a jeho súvislosť s výživou je iba dohadom.  

• účinky lektínov na organizmus si prispôsobujú podľa potreby tak, aby 

„zapadali“ do ich teórie.  

• lektíny - bežná zložka potravy  

– môžu sa spolupodieľať na vzniku niektorých chorôb, ale žiadna seriózna 

štúdia nezistila súvislosť medzi lektínmi, krvnými skupinami a vznikom 

chorôb. 

• dôvody pre vylučovanie potravín zo stravy sú rozporuplné a nemožno 

ich plne akceptovať.  

• o priaznivých účinkoch diéty nejestvujú žiadne dôveryhodné dôkazy 



Riziká 

• obmedzovanie výberu potravín - aj základné (mlieko, strukoviny 

a pod.) 

• výživa nemusí zaručiť vyvážený príjem všetkých živín do 

organizmu.  

• najzávažnejšie riziko - výživa pre ľudí s krvnou skupinou 0 (ide 

až o 40 % ľudí !), 

• tvrdia, že nie nasýtené tuky zo živočíšnej stravy, ale rastlinné 

sacharidy sú rizikom pre vznik chorôb srdca a ciev – 

zavádzajúce, v rozpore s potvrdenými faktami 



Pozitíva 

• dodržiavanie diéta pomohlo niektorým ľuďom schudnúť alebo zlepšiť 

si zdravie 

• je to výsledkom dodržiavania racionálnych odporúčaní, ktoré výživa 

podľa krvných skupín tiež zahŕňa (menšie porcie, veľa ovocia 

a zeleniny, striedmosť, a pod.)  

• krvné skupiny B a AB - vyššie zastúpenie rastlinnej stravy 

odporúčané pre krvnú skupinu A, môže pomôcť ľuďom, ktorí 

konzumujú priveľa živočíšnych potravín 

• niektoré odporúčania - nemajú racionálny podklad, ale nie sú ani 

škodlivé (napr. nemiešať ovocné a zeleninové šťavy, piť citrónovú 

vodu na odhlienenie) 

 



• dôvody pre vylučovanie potravín zo stravy sú rozporuplné a nemožno 

ich plne akceptovať 

• výživa sa sústreďuje na vhodné, resp. nevhodné potraviny a neponúka 

riešenie skutočných problémov vo výžive dnešných ľudí (nadmerný 

príjem tuku, nedostatok vlákniny a pod.) 

• chýbajú v nej niektoré zásadné odporúčania, bez ktorých nemožno 

tento smer považovať za ucelený a dobrý návod na zdravú výživu  

• o priaznivých účinkoch diéty nejestvujú žiadne dôveryhodné dôkazy 

• diétu nemožno považovať za spoľahlivý spôsob na zlepšenie 

zdravotného stavu, naopak, môže viesť i k jeho poškodeniu 

Záver 



Atkinsova diéta 

Charakteristika  

• prísne obmedzovanie sacharidov v strave (chlieb, pečivo, 

zemiaky, ryža, cestoviny a ďalšie výrobky z múky, strukoviny, 

zelenina a ovocie a pod.) 

• konzumácia stravy s vysokým obsahom tukov a bielkovín 

 (akékoľvek mäso - aj mastné, údeniny, ryby, vajcia, tofu, 

šľahačka, slanina, maslo, majonéza, olej a pod.) 

 

Autori diéty tvrdia 

• ak organizmu chýbajú sacharidy -  dôležitý zdroj energie, telo 

spaľuje tuk zo zásob a nastáva chudnutie 



Vedecký pohľad na diétu 

• obmedzovanie sacharidov a naopak prijímanie veľkého 

množstva bielkovín a tukov je v rozpore so súčasným vedeckým 

názorom na zdravú výživu.  

• obsah tukov, bielkovín a cholesterolu v diéte prekračuje 

množstvo, ktoré sa považuje za neškodené pre zdravie 

• príjem vlákniny, vitamínov a minerálnych látok je nedostatočný.  

• nevyváženým obsahom živín, nespĺňa Atkinsova diéta 

fyziologické potreby organizmu 



Riziká 

• nadmerný obsah živočíšnych tukov  

– zvýšenie hladiny cholesterolu v krvi 

– vznik aterosklerózy  

– zvyšuje riziko vzniku chorôb srdca a ciev 

• metabolické zmeny v organizme  

– zvyšuje sa tvorba kyslých ketónových látok, vzniká ketoacidóza.  

– porucha vodného a minerálové hospodárstva - nadmerné odvodňovanie 

– riziko poškodenia funkcie obličiek  

– nadmerné odbúravanie vápnika z kostí, zvyšuje sa riziko osteoporózy 

• nedostatok vlákniny 

– podporuje vznik zápchy a niektorých nádorových chorôb. 

• nadmerný príjem mäsa  

– zvýšené riziko prejavov dny,  

– zvyšuje sa riziko rakoviny hrubého čreva.  



• nie je dokázané nedokazujú, že by diéta bola výhodnejšou 

alternatívou, než nutrične vyvážená redukčná diéta 

• autori odporúčajú diétu dodržiavať dlhodobo, pritom jestvujúce 

poznatky nasvedčujú, že Atkinsova diéta pri dlhotrvajúcom 

dodržiavaní zvyšuje riziko porúch zdravia 

• obmedzovanie veľkosti porcii 

• pravidelnosť v stravovaní  

• obmedzovanie sladkostí 

• znížený obsah energie 

• ako doplnok diéty sa odporúča viac pohybu 

• metabolické zmeny navodené diétou - podporujú odbúravanie tukov, 

straty tekutín z organizmu a tým redukciu hmotnosti. 

Pozitíva 

Záver 



Makrobiotická výživa 

Charakteristika 

• spôsob výživy, ktorý je súčasťou budhistického učenia 

• založený na viere v princípy jin a jang, ktoré riadia svet (vrátane výživy). 

• makrobiotická výživa má niekoľko stupňov: 

 mierne stupne 

• obmedzuje sa červené mäso, mlieko, cukor, biele pečivo, soľ a vyprážané 
jedlá. 

• denne jedávať strukoviny, ku každému jedlu zeleninu 

• hydinu a ryby striedmo.   

• ideálna potravina - celé obilné zrná - majú optimálnu rovnováhu jin a jang 

 prísne stupne 

• považujú prívrženci makrobiotickej výživy za optimálne pre zdravie 

• stravu tvoria  

• obilniny, strukoviny a zelenina.  

• ovocie, orechy, semená, chlieb - v malom množstve a nie každý deň 

• obmedzujú sa tekutiny  



Vedecký pohľad na diétu 

• názory na funkciu organizmu a výživu sa zakladajú na viere 

v duchovné princípy jin a jang 

• s vedeckým názorom majú iba málo styčných bodov a nemožno 

ich akceptovať ako prijateľný dôvod na obmedzovanie potravín. 

• zložením je strava podobná vegetariánskej.  

• prísne stupne makrobiotickej výživy však výrazne obmedzujú 

dokonca i rastlinné potraviny a nezaručujú dostatočný príjem 

všetkých živín, najmä pre skupiny so zvýšenými nárokmi na 

výživu.  

 



Riziká 

• miernejšie až stredné stupne -  nedostatok Ca, Fe, bielkovín, 

vitamínu D a B12 

• prísne stupne makrobiotickej výživy  

• ťažký nedostatok energie 

• výrazný deficit bielkovín, vápnika, železa, esenciálnych 

mastných kyselín, vitamínov A a C.  

• trvalý nedostatok tekutín má dlhodobý nepriaznivý vplyv na 

funkciu organizmu.  

• niektorí propagátori makrobiotiky boli trestne stíhaní za 

poškodenie zdravia, ktoré zapríčinila nedostatočná výživa 



• miernejšie formy makrobiotickej výživy - vyváženejší príjem živín  

• menej živočíšnych tukov, cholesterolu, cukru a kuchynskej soli.  

• viac - vlákniny, vitamínu C i ďalších ochranných zložiek.  

• pravidelnejší stravovací režim 

• lepšia životospráva. 

• mierne formy makrobiotickej výživy - rozumná alternatíva,  

• môže viesť ku konzumácií vyváženejšej stravy a zlepšeniu 

zdravotného stavu 

Pozitíva 

Záver 



• založená na nízkom príjme sacharidov 

• vysokobielkovinová, vysokotuková 

 

• vznikla z predpokladu, že praveká strava z doby kamennej, 

kedy sa človek živil len lovom a zberom, je zdravšia než 

súčasná 

• nabáda k návratu k prírode a konzumácii len prirodzených 

potravín 

• mäso, ryby, bobuľové ovocie, zelenina, živočíšne tuky atď. 

• prikazuje vyradiť z jedálnička všetky priemyselne spracované 

potraviny, ale aj mliečne výrobky, obilniny, strukoviny a semená 

Paleo strava 



• Toleruje kyslomliečne výrobky, nie však mlieko 

• Netoleruje obilniny – sú predsa prírodné 

• Bielkoviny a tuky s v prírode spoločne nenachádzajú 

• zakazuje škroby, cukry, omega-6 mastné kyseliny – aj keď sa 

tieto živiny nachádzajú v prirodzených potravinách 

• .....  

Sporné tvrdenia 


