
lety v Holandsku sdělil svůj dojem, že takto 
pojatá výživa už k uzdravení člověka v 
současném znečištěném světě nestačí a že je 
na místě přemýšlet dál. A nejen zahraniční, 
ale i čeští lektoři v hojné míře doporučují 
vedle léčebné stravy ještě další procedury, 
často dlouhodobé, nákladné a využívající 
exotických koncentrovaných přípravků. 
Nejsme vyznavači ani guruové, jen proživate-
lé a novináři. A důležitým úkolem novinářů 
je nezavírat oči před pravdou. 

Viva la revolucion!
Ne, klid. O revoluci, která starý systém roz-
metá v trosky, nepůjde. Toliko o vyjasnění 
pojmů, sfouknutí prachu, inovované aranž-
má. Nic se nebude bořit, ba ani deformovat. 
Spíš se vyklepe to deformované do původní-
ho tvaru. Dotáhneme ještě o kousek dál teze, 
které jsme nesměle představili v předchozím 
ročníku Zrnění – a je velmi pravděpodobné, 
že nám pak všem bude líp. 

První podezřelý:

Obilniny
Jak známo, tvoří tepelně upravené obilniny 
základ obilného talíře i celé makrobiotiky. A 
možná že už to je špatně. Varovných hlasů 
zdvihajících se proti nadměrné konzumaci 
obilnin není málo. Proti krajně makrobio-
tickému pohledu, který považuje cereálie 
za základ lidské stravy a nejvyšší dobrodiní, 
existuje i názor extrémně opačný, podle nějž 
lidské tělo vůbec není schopno zrní trávit. 
Pravda je zdá se uprostřed. Obilniny coby 
zdroj polysacharidů se během trávení roz-
kládají na jednodušší cukry až na monosa-
charidy (glukózu), která se pomalým, trvale 
udržitelným způsobem dostává do krve. 
Oproti jednoduchým cukrům jsou obilni-
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ny vhodným, protože pomalým a stálým 
zdrojem energie. Stále jde ale o sacharidy, k 
jejichž metabolismu je třeba zvýšená aktivita 
slinivky a Langerhansových ostrůvků (pro-
dukujících insulin). Umí někdo předpovědět, 
jak se zachová organismus Středoevropana, 
se slinivkou stavěnou na tradičně kombi-
novanou, rostlinně-živočišnou stravu, po 
desítkách let výživy založené primárně na 
sacharidech? Nezapomeňme, že makrobio-
tiku dneška sestavili Japonci – příslušníci 
národa geneticky navyklého na konzumaci 
značného podílu obilnin (rýže) ve stravě, s 
minimální účastí mořských ryb a korýšů. 
Asijská slinivka se diagnosticky odráží ve 
tvaru očí – ty vůbec nejsou „šikmé“, jsou 
jen více překryté specificky tvarovanými 
víčky, jejichž vzhled poukazuje na mnohem 
výkonnější, silnou slezinu. Adelbert Nelissen 
zmiňoval i to, že tvar očí moderních Číňanů, 
živících se evropeizovanou stravou s vyšším 
podílem živočišných potravin, se začíná blížit 

evropskému – v důsledku proměny tkáňové 
struktury sleziny.

Většina obilnin obsahuje lepek, který ve 
větším, geneticky nepřirozeném množství 
skutečně může představovat zátěž i pro 
člověka, jenž nevykazuje bezprostřední aler-
gickou reakci, a není tudíž diagnostikován 
jako celiak. 

Dále obilniny obsahují kyselinu fytovou, již 
je možné do značné míry odbourat řádným 
namáčením nebo kvašením. Pokud si ale 
někdo chce usnadnit práci a redukuje své 
vaření na „rychlé zdravé večeře“, může v 
dlouhodobém výhledu začít trpět i příslušný-
mi následky na zažívání. 

Dobře stravitelné obilniny jsou fermento-
vané – namočené přes noc a uvařené, nebo 
zadělané v kvásek a zpracované na chléb, 
nejlépe napařený. Nic se nezkazí kombinací 

celozrnných obilnin s loupanými, naopak 
trávicí katastrofu si přivodíme kombinací 
obilnin a ovoce, resp. cukru. Vhodné je také 
zaexperimentovat s poměrem obilnin ve 
stravě. Je-li vám 50% podíl vařeného zrna 
v každém jídle dogmatem, a přitom pociťu-
jete den co den zažívací problémy, nechuť 
k jídlu nebo hlad i po najedení, je načase se 
zamyslet. Možná že ve vašem individuálním 
případě (oslabená slezina? střevní sliznice 
poškrábaná slupkatým obilím?…) bude vhod-
nější poměr 25% obilnin. Možná že dokážete 
strávit pouze kváskové pečivo. Možná že 
vám nesvědčí právě výrobky z mouky. Možná 
se to radikálně zlepší, když si ji budete 
sami mlít těsně před pečením, respektive 
napařováním. Možná že váš organismus volá 
po dočasném odpočinku od veškerých obilnin. 
Možná je načase pochopit, že každý člověk je 
opravdu jiný, ba i každý makrobiotik.

První svědek:

Luštěniny
Přiznejme si, mnohé z nás teprve mak-
robiotická strava naučila jíst, ba mít rád 
luštěniny. Jíme je denně, umíme je snad i 
uvařit (namáčení + tlakový hrnec + mořská 
řasa + sladká zelenina + vhodné kombinace) 
a učebnice nám jich dovolují kolem 5-10% v 
každém jídle, liberální reformátoři až 15%. 
Při 12-20% podílu bílkovin v luštěninách 
(nejvíc jich má sója, s fazolemi v závěsu) to 
máme, to máme… když se hodně odváže-
me – 3% bílkovin v každém jídle. A není to 
málo, Antone Pavloviči? chce se nám tázat s 
klasikem.

Ano, je to málo, chce se nám odpovědět s 
každým, kdo vládne zdravým rozumem, od 
odborníka na dietetiku až po makrobiotika, 
který se zbláznil do běhání. Už léta na těchto 
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