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Předmluva k českému vydání
V souasné dob je vydáváno mnoho knih o zdraví, média doslova
chrlí spoustu informací o životním stylu, zdraví a nemocech. Lidé
takové informace stále astji se zájmem vyhledávají, a i pesto se
zdraví populace zhoršuje. Pibývá civilizaních, degenerativních
a autoagresivních nemocí. Co to znamená? Lidé svým poínáním
a jednáním nií sami sebe jako jedince i jako živoišný druh. Jedná se
sice o globální problém, ale ešení je vždy individuální. To znamená,
že záleží na každém z nás jak pistoupíme ke svému zdraví a životu.
Svt se toí kolem obchodu, penz a reklamy; je toho všeho tolik,
že nám z toho „jde hlava kolem“. Každá informace o zdravém jídle
a životním stylu je založená na „njaké“ pravd, velmi asto jsou to
pravdy jen ástené a vytržené z kontextu, mnohdy bohužel i úelov. V souasnosti se vše dokazuje na základ analýzy. To znamená, že
u jednotlivých potravin se zkoumá složení a zjišuje obsah látek, vitamin a minerál. V každé potravin najdeme njakou látku, na které
mžeme založit reklamu, abychom vyzdvihli její dležitost. Bohužel
tak uniká podstata vci. Potravinová doporuení se tak stávají slepencem jednotlivých složek, bez ohledu na naše trávení, vstebávání
a také bez zetele na celkové složení stravy ve vztahu k momentálním
potebám, ronímu období, vku, pracovní innosti, zdraví a nemoci.
Takový moderní pohled na naši stravu je slepou ulikou, a že nikam
nevede vidíme na zdravotním stavu naší populace.
Mnoho lidí si ekne, pro je teba se zabývat stravou, vždy to
lidé dív také nedlali a jedli to, co mli. Díve to bylo podstatn
jednodušší. Lidé jedli bhem roku to, co si vypstovali a co si mohli
uskladnit na zimu. Píroda to zaídila tak, jak to je pro živé tvory
nejlepší. Ovšem lidé dostali navíc do vínku k intuici i rozum, který je
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pro n velkým pínosem, a díky nmu dosáhli velkého pokroku, který bohužel mnohdy používají spíše proti sob. Používání nejnovjších vymožeností (tj. uskladování potravin v lednikách, chemická
úprava, rychlý dovoz potravin prakticky odkudkoliv) nadlalo ve
stravovacích návycích velký zmatek, a již neplatí to, co bylo díve
pirozené a intuitivní. Proto je teba si znovu pipomenout základy
zdravé stravy, uvdomit si naše poteby a znovu najít naše vazby
k pírod, od které jsme se hodn vzdálili.
K tomu, aby lovk logicky pochopil, co potebuje ve vztahu
ke svému zdraví, momentálním potebám i vztahu k prostedí, ve
kterém ž e, vznikla makrobiotika. Nejedná se o žádnou vdeckou
disciplínu, ani sektu i výživový smr. Jde o popis a zpsob uspokojení poteb lovka. Makrobiotika se snaží pouze o pozorování pírody
a vysvtlení jejího vztahu k lovku a jeho potebám, strav a životnímu stylu. lovk je souástí pírody, platí pro nj pírodní zákony
a pokud tyto zákony, a vdom i nevdom porušuje, eká ho trest.
Tento trest je rzný, mohou to být rzná pírodní neštstí jako záplavy, zemtesení nebo nemoci. A práv v tom spoívá pínos makrobiotiky, ozejmuje nám základní pírodní zákony, na které jsme
zapomnli, ukazuje nám náš vztah k pírod, a tím i naše poteby.
Budeme-li to vše respektovat, obnovíme naše životní síly i naše zdraví. Nejsou v tom žádné triky, ani zázraky, je to jen výklad toho, co
díve lidé intuitivn vdli a dlali, dokud si nevystavli mezi sebe
a pírodu ze z techniky a chemie.
Herman Aihara je jedním z prkopník makrobiotiky, jejím uitelem i praktikem. Spolu s dalšími umožnil rozšíení tohoto smru
po celém svt. Základy vychází z ínské lozoe a medicíny, ale
jsou cílen uzpsobeny chápání „západních“ lidí. Proto kniha obsahuje nejrznjší tabulky, grafy a jiné pomcky, které jsou piblíženy našemu zpsobu uení a vnímání. Asiaté mají jinou strukturu
myšlení, jejich syntetické vnímání skutenosti a vazeb je pro nás jen
tžce pochopitelné, a proto bylo teba dosáhnout spojení syntetického i analytického vysvtlení, aby se to nám, „západním“ lidem,
stalo pochopitelným. Tato kniha je toho jednoznaným dkazem.
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Jsou zde vyeny nejen základy lozockého pohledu na lovka,
jeho zdraví a jídlo, ale vše je dokazováno a zdvodováno i ist analytickým pohledem západního lovka. Je pravdou, že nkteré analýzy jsou poplatné dob, ve které byla kniha napsána. Od té doby se
objevily další a dokonalejší analýzy. Ty jen dále dotvrzují a rozvíjejí
to, co bylo ve východní kultue známo již po tisíciletí a bylo vidno
„pouhým“ pohledem jinu a jangu. O to víc je to pro nás povzbuzující
a utvrzující, že jdeme správnou cestou.
V dob, kdy jsme se s makrobiotikou poprvé setkali my, neexistovala o ní u nás žádná literatura, všechny pozitivní výsledky byly
potlaovány a zesmšovány. Ale když se lovk nenechal odradit
a vydal se na tuto cestu poznání, brzy vidl výsledky na svém zdraví
i psychickém stavu. Potebovali jsme však dkazy, abychom mohli pesvdit své blízké, nebo jiné nemocné a hledající lidi. Knihy
s touto tématikou se nesmly vydávat, tak se šíily samizdaty, ve kterých jsme hledali zdvodnní toho, co jsme již vdli. S píchodem
revoluce pišla i svoboda informací. Na jednu stranu je výborné, že
jsou všechny informace dostupné a doložitelné, ale na druhou stranu
však vznikl velký chaos, nebo se k lidem dostávají nejrznjší informace, polopravdy a spekulace vydávající se za pravdu, rzné zavádjící analýzy, které nejsou poskládány jako stípky do celku, který pak
uniká. V dsledku toho se pak vyrábjí nejrznjší „pírodní“ tablety,
vitaminové a minerálové doplky, které jsou považovány za základ
zdraví. Slogany, které je doprovázejí, znjí krásn a pesvdiv, výsledky se ovšem nedostavují. Lidé mají opt v hlavách zmatek, a tak
to radji vzdávají. Jedí to, co se jim nabízí. A nabízí se toho hodn, co
do zpsobu balení a prmyslové úpravy potravin. Skladba použitých
surovin se zúžila na vymílanou mouku, brambory, cukr a živoišné
produkty. To však neodpovídá pírodním zákonm, a tím našim potebám, ale zákonm a potebám trhu a obchodu. Proto je teba se
znovu vrátit k vysvtlování a zdvodování základ poteb lovka
jako pírodního tvora. To je dvod, pro je kniha, která byla napsána
ped nkolika desetiletími tolik potebná v dnešní dob. Její základy
jsou platné stejn dnes, jako v dob vzniku, ale i ped tisíci lety, jakož
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i tisíc let po nás. Píroda má stejné nemnné zákony, a proto nemže
tato kniha být zastaralá.
Ve své každodenní praxi se setkáváme s nemocnými lidmi, kteí
hledají cestu ke zdraví. Ukazujeme jim smr, který je pro n východiskem. Tím je zmna stravy. Ne však njaká dieta, ale pochopení
poteb a jejich respektování. Lidé jsou již asto pesvdeni, že strava
má na zdraví vliv, ale chtjí pesný jídelníek, podle kterého budou každodenn vait. Setkali jsme se s pacienty, kteí nepochopili
princip a vaili neustále stejné, i když zdravé jídlo, a divili se, že jim
nepomáhá. O tom však makrobiotika není. Nejprve je teba pochopit
pírodu, respektovat ji a vyhovt jejímu principu. Protože jsme také
píroda a její vlivy a zmny se týkají tedy i nás, je respektování tchto zákon a jejich uvedení do každodenní praxe léebným krokem,
který umí vyléit mnohdy i tak závažné nemoci jakou je zhoubný
nádor. Vtšinou se nad tím nechceme zamýšlet, chceme pesný návod, který zaruen pomže. To ale nejde, tak to nefunguje. Je jist
pohodlné a také velmi moderní pedat zodpovdnost nkomu jinému, svému lékai, bankéi, nadízenému... Nefunguje to ani v podnikání ani v bankovnictví, a co se týe zdraví už vbec ne. Je teba
pevzít zodpovdnost za své zdraví na každém kroku, který udláme,
a s každým jídlem, které sníme. To je jediná správná cesta.
Jsme rádi, že tato kniha, která je plná informací o lidech, pírod i strav, je již publikována i u nás. Pomže jist mnoha lidem,
kterým na zdraví skuten záleží. Bojíme se trochu toho, že lidská
pohodlnost nás vede k tomu, že lidé sahají a budou sahat po jednodušších postupech, budou toužit a ekat na kouzelné proutky i
pilulky, které jsou jim v souasné dob hojn nabízeny, lidé jim ví
a do nekonena je zkoušejí. Bohužel nakonec zjistí, že nefungují a logicky fungovat nemohou; mnohdy pak už pro konkrétního lovka
bývá pozd. Ješt stále však není pozd pro lidstvo jako celek a pro
generace, které p dou po nás. A to je ten správný prostor pro takové
knihy, které nám pináší Herman Aihara.
Dnes a denn na sob i svých pacientech vidíme, jak mocnou
zbraní je strava a jak se zdraví zlepší, když v ní respektujeme zákony
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pírody. Lidé jsou nejen zdraví, ale i šastnjší. Je to však cesta, která
není úpln pímá a má mnohá úskalí, pesto je velmi správná a vede
k cíli, tedy ke zdraví. My to víme a mnohokrát jsme se o tom pesvdili. Proto pejeme i ostatním, aby uvedenou cestu vyzkoušeli
a zjistili, jak se zlepší jejich zdraví. Peneste po petení knihy základy makrobiotiky do svého života, pozorujte a snažte se pochopit
zmny. Odmnou vám bude zdraví a lepší životní pocit, a to jist
stojí za to.

MUDr. Vladimíra Strnadelová
Jan Zerzán

Nakladatelství ANAG dkuje MUDr. Vladimíe Strnadelové a Janu
Zerzánovi za provedení odborné korektury.

Úvod
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zpsobu stravování, který asem vede k vyrovnanjšímu a radostnému životu. Je to skuten zázrak. Ve skutenosti je však už život samotný zázrakem, jeho tajemství je z velké ásti v potravinách, které
si lovk vybírá k jídlu. Pokud jíme správn, zázrak pokrauje. Ale
pokud jí lovk píliš mnoho jídel špatné kvality nebo neho, co
vlastn ani nejde nazvat jídlem – jako jsou prmyslov zpracované,
ranované, chemikalizované, tuné a ocukrované potraviny – život
asto doputuje ke smutnému a bolestivému konci.
Manifestací zázraku života je zdraví v našich tlech a štstí v naší
mysli. Byli jsme zrozeni, abychom byli zdraví, nikoliv nemocní a nešastní. To je naše Bohem dané lidské právo. Strava samozejm není
jediným faktorem, ale základ zdraví a štstí je v tom, dodat našim
tlm vhodné potraviny v rovnováze. Aplikace zásad, na nichž stojí
tato rovnováha, na náš zpsob stravování a životní styl, byla nazvána
„makrobiotikou“. Hlavním cílem života v rovnováze je být hluboce
šastní.
George Ohsawa jednou ekl:

„Zdá se mi, že hlavní touhou lovka je štstí. Málokdy ovšem
potkám lovka, který ž e opravdu šastný život. Vtšina lidí ž e
nespokojen, s obavami a beznadjí. Dokonce i šastný lovk málokdy zstává šastný po delší dobu než je rok nebo dva, aniž by
ho potkala automobilová nehoda, rozvod, rozchod, infarkt, rakovina atd. Pokud je šastný deset let, mli by ho uchovávat v muzeu, protože takový lovk je v naší spolenosti opravdu vymelým druhem.“
Byli jsme na tento svt zrozeni, abychom trpli a žili mizerných,
nešastných sedmdesát nebo osmdesát let? Jak jsme patetití, i když
strávíme malé procento našich cenných život ve strachu a nejistot,
agonii a smutku!
V této knize pedstavuji praktická vodítka, která mohou vést
k radostnému, šastnému a skvlému životu. Stravovací systém a losoe, založené na tchto zásadách, byly dležitou souástí všech
hlavních náboženství, dokud vda a technologie naší moderní civilizace nezastínily užitenost tradiních postup.
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tyi z Ohsawových podmínek zdraví zstaly po celou dobu
stejné. Když však pišel do Ameriky a vydal v roce 1960 knihu Zen
Macrobiotics (Zenová makrobiotika), pepracoval podstatným zpsobem pátou a šestou podmínku. Bod 5 se zmnil takto: „Pátá podmínka – Dobrá nálada. Nepítomnost zlosti. lovk v dobrém zdraví
by ml být veselý a radostný za všech okolností. Ml by být také bez
obav a utrpení. Objeví-li se více obtíží a nepátel, bude ješt více šastný, odvážný a pln nadšení. Váš vzhled, váš hlas, vaše chování a dokonce i vaše kritizování by mlo rozsévat hlubokou vdnost a podkování všem, kteí jsou ve vaší blízkosti.“
Šestou podmínku obmnil ješt více. První ást se zmnila takto:
„Šestá podmínka – Moudrost pi myšlení a konání. lovk, který je
v dobrém zdraví, by ml být schopen správného myšlení, úsudku a konání – s pohotovostí a s inteligencí. Pohotovost je výrazem svobody.
Ti, kteí jsou pohotoví, rychlí a pesní, a ti, kteí jsou pipraveni odpovdt na jakoukoliv výzvu, píhodu nebo nutnost, mají dobré zdraví.“
Ohsawa sám odpovídal této podmínce velmi dobe. Jeho reakce
byly extrémn rychlé a moudré a jeho odpovdi a hodnocení událostí nebo názor bylo velmi rychlé a hluboké.
Nebyl však s touto podmínkou spokojený, proto k ní pidal druhou ást, a ta zní: „ lovk, který se tší dobrému zdraví, má schopnost kdekoliv v každodenním život vytváet ád. Krása innosti
nebo formy jsou rovnž vyjádením ádu nekoneného vesmíru pevedeného do našich každodenních život.“
V roce 1962 pidal ješt další podmínku (sedmou podmínku), kterou
napsal v dopisech svým studentm v centru The Nippon Centre Ignoramus v Tokiu. Následující text je výtahem z peklad tchto dopis:

„Z Japonska jsem odešel ve vku 60 let a navštívil jsem Indii, Afriku, Evropu, Ameriku, a dokonce i zem Viking, kde jsem všude
po dobu deseti let vyuoval makrobiotiku. Te je mi tém 70 let,
což je vk, kterého lidé podle Konfucia dosáhnou zídka. Jako jeden z dárk k mým 70. narozeninám jsem dostal veliký dar, kterým je sedmá podmínka zdraví.
Ped 30 lety jsem sestavil šest podmínek zdraví, a nikdo je neopravil. Te jsem našel sedmou podmínku. Je to dar, který jsem

Makrobiotické chápání nemoci

25.

Makrobiotické chápání nemoci
Moderní poskytovatelé lékaské pée i laici asto nerozumí píinám
nemocí. Když jsem nedávno navštívil Japonsko, setkal jsem se v Nemocnici Svatého Františka v Nagasaki se slavným doktorem Šiniirem Akizukim. Ten zachránil své spolupracovníky a pacienty ped
nevyhnutelnými nemocemi z ozáení po atomovém bombardování
msta za 2. svtové války tím, že jim dával makrobiotické pokrmy.
Pi konverzaci s námi vyjadoval svou kritiku moderní medicíny.
ekl: „Moderní medicína dlá chybu tím, že si plete píiny a následky nemocí. To, o em si moderní medicína myslí, že je píinou
chorob, je ve skutenosti její následek, nebo dopad píiny. Ve skutenosti tedy neléí píiny, ale následky, pouhé symptomy nemoci.
Tudíž léba poskytovaná moderní medicínou neléí onemocnní, ale
pouze drží symptomy pod povrchem, a tím zhoršuje stav pacienta.“
To jasn ukazuje nedostatky moderní medicíny. Nikdy pedtím
jsem neslyšel tak jasnou a pesnou kritiku moderní medicíny z úst lékae. Byl jsem pekvapen a potšen, že slyším tak jasn formulované
výroky, a naprosto souhlasím s jeho názorem. To, o em si moderní
medicína myslí, že je píina nemocí, není píina, ale pouze symptom (nebo následek) píiny.
Napíklad když považujeme bolest za nemoc, snaží se moderní
medicína tuto bolest za všech okolností odstranit a nikdy se tedy nezastaví v bod, kdy je teba zjistit její základní píinu. Pokud léka
nebo lékaka vidí, že otok zpsobuje bolest, snaží se jej zmenšit bez
toho, že by vystopovali zdroj otoku až ke skutené píin. Protože
bolest nebo otok není píinou nemoci, jejich odstranní lovka nevyléí. Poskytne mu pouze pocit, že je léen. Taková léba je chybná
a ve skutenosti to žádné léení není. Díve nebo pozdji se bolest
a nemoc vrátí. Pacienti tedy dostanou další léky proti bolesti, a když
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Jak překonat strach z nemoci
Strach je dnes problémem v život tém každého lovka a existuje
nkolik nástroj, které lze použít na jeho pekonání.
První pístup se zabývá fyziologickým aspektem lovka, nebo-li
tlem, a má vztah pímo k tomu, co lovk jí. Pro pekonání strachu
by neml lovk jíst žádný cukr, protože cukr podporuje strach. Tím,
že se vzdáte cukru, jste uinili první velký krok k osvobození se od
strachu. Dalším krokem je pít množství tekutin, které odpovídá potebám vašeho tla. Strach se vztahuje ke špatn fungujícím ledvinám
a omezení píjmu tekutin asto sníží zátž u tohoto pepracovaného
orgánu. Pokud p ete nadmrn, budete mít vtší strach, vtší obavy. Když konzumujete správné množství tekutin pro poteby vašeho
tla, ledviny budou fungovat lépe. Dalším fyzickým zpsobem pro
pekonání strachu je hluboké dýchání se soustedním se na výdech.
Pokud zstává v tle oxid uhliitý, mže posunout emoce k negativnjším, což mže vést ke strachu.
Druhý nástroj pro pekonání strachu z nemoci je psychologický
a vnuje se více duchovním aspektm lovka. Práce s nehmatatelnými záležitostmi je složitjší a vyžaduje hlubší vhled. K tomu je zapotebí jemné chápání univerzálního zákona, neboli makrobiotiky. Musíte
pedevším použít sílu své vle, abyste uinili závazek: „Vyléím svou
nemoc.“ Musíte si dát tento závazek sám i sama. Tento krok pomáhá pekonat strach, protože jakmile si dáte závazek, stanete se jiným
lovkem. Závazek, který si dáte, nepochází z vás, pichází odnkud
mimo vás, z „velkého“ ili univerzálního Já. Tam není žádný strach
– pouze klidné, jasné porozumní. Závazek je p at univerzálním Já,
a to malé já (s nímž se bžn identikujete, tedy ego vdomé mysli)
je pouze p ímaem. Mítko vašeho úspchu nebo porážky v život
závisí na tom, jak jasn porozumíte skutenosti, že jste jen souástí

Proteiny
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Proteiny ve vybraných potravinách
Sojové boby, suché

34,2

Steak T-bone

13,1

Slanina

8,4

Tuák

25,3

Slepií vejce

12,9

Fazole lima

8,4

Pstruh

21,6

Špagety

12,7

Ústice

8,4

Sýr

20,0

Platýs

12,4

Jemen

8,2

Sezamové semínko

18,7

Makaróny

12,4

Moák pruhovaný

8,2

Nao

17,1

Žito

12,2

Úše

7,8

Krabí maso

16,7

Hovzí maso

11,8

Kukuiná mouka

7,8

Vajený bílek

16,0

Kr maso

11,1

Kanic proužkovaný

7,6

Losos

14,7

Vajený žloutek

10,9

Rýže

7,6

Telecí maso

14,7

Miso

10,7

Vepové maso

7,3

Ovesná mouka

14,2

Mandle

9,6

Sójová omáka

5,6

Pšenice – celé zrno

14,2

Chléb

8,9

Podmáslí

3,6

Škeble

13,3

Kuecí maso

8,9

Mléko

3,6

Tvaroh, tvarohový
sýr (coage)

13,3

Kukuiná hrubá
mouka

8,9

Sladká kukuice

1,8

Mouka

13,3

Necelého 0,5 kg rýže by tedy zajistilo dost protein pro prmrnou dosplou osobu na den stejn jako necelých 300 g misa. Ale nejen proteiny je teba vzít v úvahu. Tlo potebuje celou škálu živin,
kterou mu dodáváme konzumací rznorodé stravy. Strava složená
pibližn z 200 g celých zrn obilnin, 30 g misa nebo sójové omáky,
60 g jednoho nebo více typ luštnin, vybrané zeleniny a celozrnného chleba snadno zajistí lovku dostatek protein. Tyto ingredience
lze kombinovat v nekoneném množství chutných pokrm. Jediným
omezením je vaše ochota uit se a experimentovat.
Podle moderních výživových teorií existuje osm nebo devt esenciálních aminokyselin. Je prokázáno, že naše tlo je nevytváí, takže
je zapotebí dodávat je potravou. Krom tch, které jsou uvedeny
v následující tabulce, se u dtí považuje za esenciální aminokyselinu
také histidin.

Hmotnost
100 g

Sójová omáka

100 g

Miso, sójové
100 g

100 g

Miso, rýžové

101 g 1 hrnek (1/4 l)

100 g

Miso, jemenné

Sójová mouka

100 g

Hrášek, celý, sušený

Nao (fermentované sójové boby)

100 g

Fazole lima

25,36

6,9

45,1

16,5

16,8

12,6

14,0

23,93

21,07

21,79

100 g
100 g

21,07

100 g

Fazole, bžné

oka

Cizrna

Luštniny a výrobky z luštnin

0,04

0,68

0,28

0,26

0,18

0,17

0,25

0,21

0,21

0,21

0,18

0,25

Jednotka

0,16

Proteiny

Min. denní poteba u muž (g)

Tryptofan

Min. denní poteba u žen (g)

Jídlo

0,50

Threonin

Leucin

0,89 1,32

0,23 0,33

1,98 2,66

0,75 0,87

0,82 0,94

0,66 0,86

0,81 1,03

0,93 1,36

1,00 1,21

0,93 1,21

0,52

3,81

1,36

1,34

1,28

1,40

2,00

1,75

1,86

1,79

1,57

0,45 0,62

0,70 1,10

Izoleucin

0,75 1,21

0,31

0,80

Lysin
0,42

3,12

0,95

1,09

0,53

0,71

1,75

1,39

1,61

1,54

1,46

0,50

0,20

Methionin
0,06

0,66

0,18

0,20

0,19

0,19

0,29

0,32

0,21

0,18

0,29

0,20

0,13

1,54

0,43

0,36

0,27

0,29

0,61

0,64

0,43

0,39

0,57

0,55

1,10

Methionin a cysn

Množství esenciálních aminokyselin v rùzných potravinách podle obsahu proteinù a aminokyselin

0,25

2,44

0,90

1,00

0,53

0,69

1,21

1,25

1,18

1,11

1,04

0,30

0,30

Fenylalanin

1,10

Fenylalanin a tyrozin
0,32

3,01

1,51

1,68

1,02

1,35

2,18

1,79

2,00

1,79

1,75

1,12

0,80

Valin
0,35

2,59

0,98

0,97

0,75

0,86

1,36

1,32

1,32

1,39

1,04

0,65

50.
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Tuky a oleje

63.

Tuky a rakovina
Jednou z nejdležitjších výživových píin rakoviny je tuk, i když
tuk sám o sob není viníkem. „Ze všech výživových faktor, které
byly epidemiologicky piazeny k rakovin na rzných místech, byl
tuk studován pravdpodobn nejdkladnji a pímá souvislost u nj
byla zaznamenána nejastji.“ Toto tvrzení se objevilo v publikaci
Diet, Nutrition and Cancer (Dieta, výživa a rakovina) od National
Research Council (Národní výzkumná rada).
Souhlasím s tímto názorem a myslím si, že mutace normální buky na rakovinnou je zahájena a podporována konzumací píliš velkého množství tuku v kombinaci s vystavením se karcinogenm ve
strav a v prostedí. Rakovina prsu, prostaty, varlat, dlohy, vajeník a gastrointestinálního traktu jsou, zdá se, úzce spojeny s konzumací velkého množství tuk.
Jak tuky zpsobují karcinogenní mutace? Klí k odpovdi na tuto
otázku spoívá ve skutenosti, že tuk není rozpustný ve vod. Poté,
co jsou tuky snzeny, jsou obvykle žluí rozloženy na menší molekuly glycerolu a mastných kyselin. Glycerol a mastné kyseliny jsou
poté vstebávány do krve, a pokud je jich nadmrné množství, zpsobují urité zakalení i zatemnní krve, nebo její krémovitost. Tuky
nemohou být v této form bukami využity, protože molekuly jsou
stále ješt píliš velké na to, aby pronikly bunnými membránami.
Jakmile dojde k uložení glycerolu a mastných kyselin v játrech ve
form tuku, stává se po nkolika hodinách plazma opt prhlednou.
Má-li být tento uložený tuk využit, je štpen enzymem zvaným lipoprotein lipáza zpt na glycerol a mastné kyseliny. Mastné kyseliny
se okamžit spojují s albuminem, proteinovou složkou krve, a jsou
penášeny do jiných tkání tla, kde jsou albuminem a cholesterolem
uvolovány. Mastné kyseliny jsou poté dostaten malé na to, aby se
mohly vstebat do tkáových bunk, štpí se dále na menší molekuly
a jsou používány jako stavební kameny nebo pro tvorbu energie.
Uvedený albumin není problematický. Je to protein a proto se
používá bu k xaci bunných struktur, nebo se spaluje na energii.
Problémy zpsobuje však zbytkový cholesterol, protože není rozpustný ve vod a tlesné buky ho nemohou použít bez pítomnosti
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Minerály
Západní vda o výživ se soustedila primárn na studium protein,
tuk a sacharid. Je tomu tak nejspíše proto, že minerály se v tle
vyskytují v relativn malém množství, jak uvádí následující tabulka:
kyslík

62,43 %

sodík

0,08000 %

uhlík

21,15 %

vodík

0,88 %

dusík

3,10 %

uor

0,00900 %

vápník

1,90 %

železo

0,00500 %

fosfor

0,95 %

brom

0,00200 %

draslík

0,23 %

hliník

0,00100 %

hoík

0,02400 %

jód

0,01400 %

síra

0,16 %

kemík

0,00100 %

chlor

0,08 %

mangan

0,00005 %

Makrobiotická teorie se soustedila na studium minerál, zvlášt
na správnou rovnováhu sodíku a draslíku, a zdrazuje dležitost
studia úlohy minerál v tlesných funkcích, protože i velmi malé
množství mže ovlivnit zdraví lovka zásadním zpsobem.
Vidno chemicky, výroba oceli je analogickým dkazem toho,
jak malé množství prvku mže zmnit povahu látky. isté železo je
velmi mkké a zídkakdy se vyskytuje v pírod. Po spojení s malým
množstvím uhlíku vytváí rzné stupn oceli. Pokud má ocel 0,05
až 0,4 % obsahu uhlíku, íká se jí mkká ocel. Tento typ oceli, který
má uritou pružnost, se používá pro stavební konstrukce. Ocel, která
obsahuje 0,4 až 1 % uhlíku, se nazývá tvrdou ocelí. Taková ocel není
ohebná. Pi naostení velmi dobe eže a mže být používán k výrob nož a dalších nástroj k ezání. Více než 3 % uhlíku pak vytváejí
litinu, která je ješt tvrdší, ale snadnji praská. Takže pidáním jen
malého množství uhlíku mníme vlastnosti železa a oceli.

Obilniny: Základní potravina pro lidstvo

105.

Pšenièné zrno

semenný obal
vrstvy otrub
aleuronová vrstva
endosperm ili škrobnatá ást
klíek ili embryo

lovk tradin jedl pšenici ve form mouky, která se obvykle
používá pro pípravu tstovin nebo nkterého druhu chleba. Tradiní chleby se píliš nepodobají vzdušným bílým chemicky upraveným bochníkm dneška.
K nejbžnjším typm pšenice patí:
y tvrdá ervená jarní pšenice (seje se na jae a sklízí v pozdním
lét) – je pšenice na chléb, používá se na výrobu skvlé chlebové
mouky. Zrna jsou jangová – krátká, tvrdá a silnjší než u zimních
druh pšenice;
y tvrdá ervená zimní pšenice (seje se na podzim a sklízí se poátkem léta) – má podobné využití jako tvrdá ervená jarní pšenice.
Ale je ponkud více jinová než jarní pšenice;
y mkká ervená zimní pšenice – má vyšší obsah škrobu a nižší obsah protein než je tomu u tvrdých pšenic a používá se primárn
pro výrobu jemného peiva, kde je poteba lehí struktura. Zrna
jsou dlouhá a široká, což jsou jinové vlastnosti;
y pšenice Durum – je nejlepší pro výrobu tstovin, jako jsou makaróny a špagety, protože obsahuje vysoký podíl lepku – druhu proteinu, který dlá tsto lepkavým a tstoviny tak drží pohromad.
Nejlepší je mlít si vlastní mouku erstv ped použitím. Chléb
a další potraviny vyrábné z erstv mleté mouky mají lepší chu
než ty, které se pipravují z kupované mouky, jež se dlouho – po blí-

108.

Makrobiotické zdroje živin

složkou stravy, mohou lidé trpt nemocí beriberi, zpsobenou nedostatkem thiaminu (vitaminu B1) a uritých minerál.
Rýže, která je zpracována tak, že jsou odstranny pouze nestravitelné semenné obaly, se nazývá hndá rýže (nebo u nás „rýže natural“
– pozn. pekl.). Tato rýže obsahuje asi 8 % protein, malé množství
kvalitního tuku a velké množství thiaminu, niacinu, ribo avinu, železa a vápníku. Celkový obsah protein v rýži je nižší než u vtšiny
druh celozrnné pšenice a kukuice. Rýžový protein má vyrovnanou
strukturu aminokyselin, což dlá z rýže biologicky využitelnjší potravinu. Následující tabulka ukazuje biologickou hodnotu rzných
obilnin (biologická hodnota znamená využitelnost aminokyselin ve
srovnání s vejcem, jehož hodnota je umle stanovena jako 100).
Potravina

Biologická hodnota
– celé zrno

Biologická hodnota
– po vymle, mouka

85,1

79,0

Hndá rýže
Pšenice

83,0

63,5

Žito

80,4

69,7

Kukuice

84,7

36,2

–

82,1

Ovesné vloky

Podle Organizace OSN pro výživu a zemdlství (FAO) má hndá
rýže vysoký obsah thiaminu, ribo avinu, kyseliny nikotinové a kyseliny pantotenové. Je hodnotným zdrojem železa a vápníku. Hndá
rýže se rovnž dá snadno vait ve form celých nepomletých zrn.
Proto vtšina makrobiotik konzumuje jako svou hlavní obilninu
hndou rýži. Jako hlavní potravina mže sloužit jakékoliv obilné
zrno i jejich kombinace, která je vhodná pro zdravotní stav lovka
a prostedí. Vlastn je dobré dávat pednost konzumaci rzných obilnin, protože každá má své slabé a silné stránky, které se doplují.
Prùmìrné složení živin u rýže, pšenice a kukuøice
rýže
zbavená
obalu

rýže
vymletá

Porce 100 kcal (g)

28,0

Proteiny (%)

8,9

Složky

pšenice
– celé
zrno

pšeniná
bílá mouka

29,0

28,0

28,0

27,0

7,6

11,1

9,3

10,0

kukuice
– celé zrno

Speciální sójové potraviny

127.

Výroba sójové omáky byla v Japonsku rodinnou záležitostí až
do zaátku 20. století. S dovozem stroj se odvtví výroby sójové
omáky rychle rozvíjelo a zmnilo zpsob zpracování na postupy
prmyslové výroby. Zaaly se pidávat takové chemické látky, jako
je kyselina chlorovodíková, aby se dále usnadnila její výroba. Vtšina
moderních japonských sójových omáek používá cukr, aby „zlepšil“
chu a zkrátil dobu zrání. Další chemikálií používanou pi prmyslové výrob sójové omáky je glutamát sodný, který však znan snižuje její kvalitu.
George Ohsawa, zakladatel makrobiotického hnutí v Americe,
si byl vdom skutenosti, že moderní komercionalizace zmate spotebitele, pokud budou jak pvodní, tak i moderní komerní sójová omáka prodávány pod stejným názvem, a proto, když v Evrop
a Americe pedstavoval makrobiotickou stravu, nazval pvodní
sójovou omáku „tamari“. Proto se „tamari“ používalo jako obchodní
název výlun pro sójovou omáku schválenou distributory makrobiotických potravin v Tokiu a Ósace. Dnes se však název tamari bžn používá pro jakoukoliv tradiní sójovou omáku. Shoyu je název
dalšího druhu kvalitní sójové omáky.
Chemická zmìna sójové omáèky
Chemické zmny, ke kterým dochází v procesu výroby sójové omáky, jsou složité a vzájemn propojené. Jako zdroj škrobu pro rst píznivých mikroorganism slouží obvykle pšenice. Pidává se plíse,
která poskytuje potebný enzym pro pemnu škrobu na cukry, na
nichž potom pracují mikroorganismy, jako jsou aspergillus oryzae
a aspergillus soyae.
Plísn a kvasinky vyrábjí z obsaženého cukru malé množství alkoholu. Bakterie produkují kyselinu mlénou a jiné organické kyseliny.
Estery, jako jsou etylacetáty, se rovnž tvoí pi interakci mezi alkoholem a organickými kyselinami, což má velký podíl na tvorb aromatu
a chuti výsledného produktu. Dalšími dležitými složkami chuti jsou
soli aminokyselin. Množství soli, obvykle okolo 18 %, udržuje roztok
zásaditý, což slouží k neutralizaci tvorby nežádoucích kyselin.

Základy makrobiotiky
Herman Aihara
Herman Aihara je autoritou v oblasti praktické makrobiotiky a pirozeného zpsobu života. Ped více než 50 lety studoval s Georgem Ohsawou,
lovkem, který makrobiotiku uvedl na Západ.
Aihara, autor knihy Kyseliny a zásady (Acid and Alkaline) a dalších, získal západní vzdlání a má rovnž jedinenou schopnost uplatovat svj
analytický pístup k moudrosti starých lozoí Dálného východu.
Tato kniha pedstavuje makrobiotický zpsob stravování a životní styl
z výživového hlediska. Vliv protein, tuk, sacharid, vitamin a minerál je popsán jasným a srozumitelným zpsobem.
Krom odpovdi na praktické otázky ohledn výživy diskutuje Aihara
o takových problémech, jako nap. o tom, jak poznat, že jste vyrovnaní,
o stravování mimo domov, uplatování princip jin a jang na zdraví i hledání skuteného smyslu života, což je koneným cílem makrobiotiky.

