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Potraviny
pod lupou
Potraviny anebo jídlo z nich vyrobené představují energii, což jedna ze základních potřeb
lidského organismu. V potravinách je totiž obsažena řada nezbytných živin, které se na tuto
energii přeměňuji – především cukry (sacharidy), bílkoviny a tuky, dále pak látky, které sice
pro získání energie jako takové nepotřebujeme, ale bez nich by náš organismus stejně správně nefungoval (vitamíny a minerální láky). Nicméně pro správnou funkci našeho těla potřebujeme nejen tyto látky přijímat, ale potřebujeme, aby byly ve správném množství a vzájemném
poměru. Na druhou stranu můžeme ale v potravinách najít i látky, které nám nejen neprospívají, ale mohou způsobovat i vážné zdravotní obtíže. Tyto látky jsou v potravinách buď
přirozeně, příkladem mohou být antinutriční látky blokující využití jiných nutrientů (luštěniny v
syrovém stavu obsahují lektiny, které inhibují trávicí enzymy) nebo látky jedovaté (zelené části brambor obsahují solanin – toxický alkaloid), ale ty jsme už většinou z jídelníčku vyřadili.
V potravinách mohou pro člověka nevhodné a zdraví nebezpečné látky vzniknout nevhodnou
kulinářskou úpravou (akrylamid při smažení škrobových potravin) či cíleným technologickým
postupem (trans mastné kyseliny ve ztužených rostlinných tucích).
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škodliviny i vitamíny v nich
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éměř každá potravina obsahuje vedle
těch prospěšných látek i ty pro naše tělo
ne úplně vhodné. Vždy tedy záleží, jaké množství sníme a hlavně s čím dalším vše skombinujeme a v neposlední řadě jak to v konečné fázi
kulinářsky upravíme.
Uvedeme si několik příkladů. Jedno z doporučení pro běžnou populaci je aby se konzumovaly luštěniny.
Luštěniny obsahují poměrně velké množství, byť ne úplně plnohodnotné bílkoviny, vitamíny řady B, ale třeba i
železo, hořčík nebo draslík. Na druhou stranu, ale obsahují i velké množství oligosacharidů, které způsobují pro
většinu z nás nepříjemné nadýmání a plynatost (lze to
správnou přípravou zmírnit). Pokud je ale někdo používá
v syrovém stavu – třeba naklíčení, tak kromě opět velmi
výživných a zdravých látek obsahují i velké množství antinutričních látek – lektinů, které způsobují inhibici našich
trávicích enzymů, nicméně i zde si lze pomoc vhodnou
tepelnou úpravou. A abychom byly úplní, nesmíme opomenout, že třeba sója je i výrazným alergenem.
Další pěkných příkladem mohou být ryby – opět na
jednu stranu obsahují velice pro nás důležité esenciální
mastné kyseliny řady omega 3 - DHA a EPA, ketré z jiných zdrojů nezískáme (již jsme zde o nich psali), ale zároveň třeba syrové mořské ryby blokují využití thiaminu
(B1) a opět pro některé mohou být i silným alergenem.
Bohužel díky znečištěnému prostředí a způsobu ukládání těžkých kovů do tukové tkáně mohou obsahovat
i tyto velmi toxické látky, hlavně rtuť.
Výše uvedené příklady byly jen na složení potravin jako
takové, ale musíme si uvědomit ještě jednu věc a to, že to,

co je vhodné a zdravé pro jednoho, může být velmi nebezpečné pro někoho jiného. Vynecháme-li osoby se specifickým onemocněním (celiaci - lepek, diabetici – glukóza,
různí alergici…) tak i v jednotlivých věkových skupinách
jsou jistá omezení – třeba malé děti se velice špatně vyrovnávají s toxickým (antinutričními) látkami, takže pokud dospělý při požití třeba už výše uvedených zelených
brambor (nebo ne zcela zralých rajčat) pocítí maximálně
bolest hlavy u dětí to může vést až ke ztrátě vědomí.
Ještě jsme zapomněli na přídatné látky – teď není myšleno pouze tzv. E, ale třeba i sůl, cukr, množství a typ oleje …prostě všechno co do potravin přidáváme. Obecně
tyto látky jsou povolené v takovém množství, aby nebyly
pro lidské zdraví škodlivé, ale bohužel již to není množství, které nepřevyšuje ostatní pozitivní výživové hodnoty potravin a může se tedy stát, že z poměrně zdravé
suroviny vyrobíme potravinu, která nám dá už jenom tu
energii (nízkotučný jogurt s ovocnou příchutí – místo
tuku modifikovaný kukuřičný škrob (zahušťovadlo), želatina (zahušťovadlo), cukr, aroma, kyselina citronová,
citronany sodné, karamel a kurkumin a samozřejmě i
nějaká ta jogurtová kultura a mléko).
Takže co závěrem – jíst co nejpestřeji (cíleně nevyřazovat žádnou komoditu), co nejméně technologicky
upravené potraviny (obsahuje méně E, ale i soli), co
lze, tak jíst v syrovém stavu (ovoce při konzervaci
ztrácí téměř veškerý vit. C) a v době přirozeného výskytu (rajčata v létě v zimě kysané zelí) a kombinovat
potraviny tak aby se doplňovaly (obiloviny + luštěniny) a ne vzájemně blokovaly (obiloviny a maso-zhoršení vstřebání železa).
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