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VÁLELI VÁS, HÁZELI S VÁMI
A PAK VÁS UPEKLI
„Dodržujte vyváženou dietu s nízkým obsahem tuků.“
„Pro přísun vitamínů B a vlákniny potřebujete celozrnné
obiloviny.“
„Je nezdravé vyloučit celou jednu skupinu potravin.“
„Všeho s mírou.“
měly znít povědomě, protože jsou to
nutriční mantry, které dietologové, lékaři a média opakují
pořád dokola. A na každé z nich, jako to platí pro mnoho
dalších střípků zažité „moudrosti“, je zrnko pravdy – ale jen
to zrnko a nic víc. Kdo se chce takovou radou řídit, nejen
že mu nepomůže k tomu, aby si udržel tělesnou váhu nebo
se uzdravil, ale dokonce jej o kontrolu nad váhou a zdravím
připraví. Tato rada může být stejně neúčinná jako víra, že
zdraví si obnovíme užíváním předepsaného léku nebo čtyřtýdenním programem „očistných“ klystýrů, a v nejhorším
své špeky ukryjeme pod novou soupravou stahovacího spodního prádla Spanx. Moderní scestné dietetické rady mohou
za to, že uličky s nadměrnými velikostmi jsou dnes v Americe nejrušnější místa v obchodech s oděvy, že lidé už po pár
schodech funí a lapají po dechu a že cukrovka druhého typu
představuje velice výnosný miliardový byznys.

TYHLE VĚTY BY VÁM
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Nevyčítejte si, pokud jste tomu podlehli i vy, pokud si
vybíráte libové kousky masa a ořezáváte z něj tuk, pokud
u chladicího pultu saháte pro nízkotučné jogurty a dáváte
přednost celozrnným chlebům, muﬃnům a bagelům. Nejedna víra z těch, které dřív lidé vyznávali jako evangelium,
byla během let odsunuta do pozadí novými objevy, smetena z cesty novou vědou a novým pojetím. Není to ostatně
tak dlouho, co by vás upálili na hranici za víru, že se Země
točí kolem Slunce, odsoudili za špatné politické názory během McCarthyho čistek nebo naopak oslavovali za písničku
„Girl You Know It’s True“ jako Milli Vanilli a udělovali vám
ceny Grammy, jen aby se posléze ukázalo, že jste ji nenazpívali. Lidské dějiny jsou plné takových dezinformačních
kampaní. Ale teprve v nedávné době pronikla dezinformace
v tak rozsáhlé míře do výživového poradenství.

NAPŮL UPEČENÝ
Ztratíte-li vládu nad svým zdravím a hmotností, protože
jíte „zdravé“ celozrnné obiloviny, lékaři vám – v údivu nad
tím, jak se můžete cítit tak hrozně, když přece děláte vše
„správně“ – předepíšou léky, jejichž účinky vytvářejí „potřebu“ ještě dalších léků na předpis. To je ta moderní sestupná
spirála zdraví, na níž dnes uvízla většina lidí. Jakmile však
pochopíte tuto absurdní, sebedestruktivní situaci, je ve vaší
moci ji změnit. A můžete začít tím, že ji zvrátíte dynamicky
v průběhu příštích deseti dní, což zhruba odpovídá době,
kdy váš manžel přestane otálet s opravou kapajícího kohoutku v kuchyni. Řečený detoxikační proces způsobí předělání
těla od hlavy až k patě a radikální zlepšení zdravotního stavu, které bude výsledkem přeprogramování na mnoha úrovních, uvnitř i navenek. Vaše tělo a zdraví prodělají takovou
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ŽIVOT BEZ PŠENICE : 10DENNÍ DETOX

proměnu, že vás možná nepoznají ani ti nejlepší přátelé
a členové rodiny.
Špatná věda a špatná politika nám v druhé půli dvacátého století vnucovaly program „snižte si cholesterol omezením tuků a zejména nasycených tuků“ ve stravě. To přineslo
obrovské možnosti zisku potravinářským gigantům, jako je
Big Food, a ty po nich samozřejmě skočily. Nízkotučné hnutí si získávalo četné stoupence. A v jeho patách dnes můžeme
vidět tu spoušť: obezita, cukrovka, artritida, demence a další
zdravotní pohromy v rozsahu, jaký nemá v dějinách lidstva
obdoby. Jsme svědky bezpříkladné, člověkem vyvolané sociální a zdravotní apokalypsy, před níž i zprávy o tornádech
a únicích radiace vypadají jako drobné až banální mrzutosti,
když si uvědomíme, že ve světě žijí téměř dvě miliardy lidí
s nadváhou nebo obezitou (včetně téměř 50 milionů dětí
do věku 5 let) a víc než polovina Američanů má diagnózu
prediabetes a diabetes. Toto nízkotučné poselství v podstatě
eliminovalo zdroj výživných kalorií z tuku a způsobilo, že se
všichni uchýlili k větší spotřebě uhlohydrátů, zejména pak
k uhlohydrátovému zdroji, který většina autorit pokládá za
nejzdravější: celozrnným obilovinám, jako je pšenice, oves
a žito.
Ale stejně jako tahle výzva k omezení tuků a hlavně nasycených tuků – dnes již vyvrácená novějšími studiemi, které
prokázaly, že tuky a nasycené tuky nemají s kardiovaskulárními nemocemi žádnou spojitost – stála i výzva „jezte
víc zdravých celozrnných obilovin“ na špatné vědecké bázi
a mylných výkladech. Údajné zdravotní přínosy celozrnných
obilovin byly vyvozeny z epidemiologických studií (tedy studií zdravotního stavu ve velkých vzorcích populace), které
prokázaly, že když výrobky z bílé mouky nahradíme celozrnnými obilovinami, poklesne ve sledované populaci výskyt
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cukrovky, srdečních nemocí a rakoviny tlustého střeva a lidé
budou méně přibírat na váze. Je to skutečně pravda, tahle
premisa je nenapadnutelná. Stojí na ní velká spousta kariér a vycházejí z ní četné univerzitní fakulty. Jenomže další
otázka by měla znít: Jak se projeví úplné odstranění obilovin, tedy těch bílých i celozrnných? Tuto otázku nemůžeme
zodpovědět slovy „nahraďte jedno druhým“, jak radily epidemiologické studie; odpověď musíme hledat jinde. A zjistíme, že takové studie zabývající se vysazením obilovin skutečně proběhly.
Co se tedy stane, když z jídelníčku odstraníme obiloviny?
Klinické studie prokázaly tato fakta:
• Pokles hmotnosti (nikoli menší přibývání na váze)
• Snížení celkového příjmu kalorií
• Pokles krevního cukru a hemoglobinu A1c (dlouhodobé
měření hladiny krevního cukru) – mnoho diabetiků se vyléčilo
• Pokles krevního tlaku
• Zvýšená pravděpodobnost ústupu revmatoidní artritidy
• Zvrácení průběhu neurologických nemocí, jako je cerebelární ataxie, některé formy záchvatů a periferní neuropatie
• Vyléčení četných forem kožní vyrážky
• Zmírnění paranoických stavů a halucinací u osob trpících
schizofrenií
• Zlepšení maximální délky soustředění a chování u dětí s poruchou pozornosti a spektrem autistických poruch
• Úleva od nutkavé stolice a podrážděných střev, příznaků
syndromu dráždivého tračníku

Tohle je jen krátký vzorek důkazů, které opravdu nacházíme ve vědecké a klinické literatuře. Nepředkládám vám
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dohady nebo tvrzení vycházející z několika anekdot. Je to
podloženo racionálním vědeckým výzkumem a potvrzeno
zkušenostmi milionů lidí, kteří pochopili, jakou sílu přináší tahle změna životního stylu. Je-li životní styl bez pšenice
a obilovin uveden do praxe v každodenním životě, začnou
být vidět přínosy doložené klinickými studiemi a často se
jedná o velmi nečekané a dramatické zvraty nejrůznějších
zdravotních komplikací.
Takový soubor změn je vzácný, ne-li přímo nemožný,
jestliže se vám podaří zhubnout po několika útrpných týdnech počítání kalorií, liposukce, kickboxu či jiného namáhavého cvičení. Kdybych vám předkládal pouze program na
zhubnutí nebo zmenšení obvodu pasu, byla by z toho jistě
zajímavá reality show, se všemi citovými výlevy a kolapsy.
Nebyly by s tím však spojeny tělesné a zdravotní proměny,
o něž usilujeme. Při tomto detoxikačním procesu nám půjde o víc než jen zhubnutí, my si klademe za cíl obnovit své
zdraví od hlavy až k patě. To, že zhubnete, budete se cítit líp
a vypadat mladší, jsou pouze odrazy dramatických zlepšení
zdravotního stavu, které zažijete.
Především zaznamenáte výrazný pokles či úplné odeznění zánětlivých procesů v těle. Zmizení zarudnutí, otoků,
bolesti a narušené hormonální signalizace – věcí, které můžeme vnímat různě jako třeba mazotok, revmatoidní artritidu, kyselý reﬂux, otékání nohou nebo iracionální hněv – jde
ruku v ruce s ustupující vlnou zánětlivosti, kterou do té doby
živily obiloviny.
Tohle jsou změny, které u lidí pozoruji dnes a denně,
jestliže se rozhodli dodržovat zdravotní strategie, které jsem
detailně popsal ve svých předchozích knihách o životě bez
pšenice. V této útlé a čtivé knížce se dočtete, jaké změny
zaznamenali účastníci naší detoxikační kúry i jen během
VÁLELI VÁS, HÁZELI S VÁMI A PAK VÁS UPEKLI
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krátké, desetidenní časové lhůty tohoto programu. Dovoluji
si tvrdit, že mnozí z vás si po těchto úvodních deseti dnech vyslechnou komplimenty od členů rodiny a přátel, jak dobře vypadáte, podobně jako to zažívali naši dobrovolníci. Jistě, budete hubenější, ovšem není neobvyklé, že se začne měnit i váš
vzhled, zejména tvář – zmizí opuchlost kolem očí, zmenší se
obličejový edém, zarudlé líce zblednou a zmírní se i mazotok
v nosních partiích (odborně seborea, kterou já nazývám signaturní vyrážka z pšenice a spřízněných obilovin). Souběžně
s tím začnou vystupovat vaše obličejové rysy, zmenší se obvod
pasu, budete mít útlejší boky, menší celulitidu na stehnech,
opadne edém v kotnících a třeba se vám zmenší i nohy – bez
legrace. A vsadím se, že se také budete víc usmívat, neboť váš
úsměv bude odrážet, jak se cítíte uvnitř.
Program „Život bez pšenice: desetidenní bezobilný detox“ začíná vysazením pšenice a obilovin, což je základní
první krok, který celý detoxikační proces nastartuje. Abyste
však z toho získali maximum, obnáší detoxikace další strategie. Tyto strategie jsou nezbytné, protože odstraní četné,
během let nahromaděné nezdravé projevy, jimiž se obiloviny
podepsaly na vašem těle, jako jsou například abnormální výkyvy hladiny inzulínu a změněná skladba střevní ﬂóry (mikroorganismů, které obývají váš zažívací trakt). Také bude
nutné omezit nebo úplně vysadit mnohé léky, které vám lékař předepsal na léčbu destruktivních účinků konzumace
pšenice a obilovin. Odstraňte úvodní příčinu, napravte její
četné důsledky a najednou zjistíte, že většinu léků už vůbec
nepotřebujete a vaše zdraví se nakonec upevní samo. Bez
obilovin je život skutečně dobrý.
Tyto přínosy nijak nesouvisejí s celiakií, autoimunitní destrukcí tenkého střeva následkem přítomnosti lepku v pšenici, žitu a ječmeni – nemocí, kterou trpí jedno procento
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Desetidenní bezobilný detox
podroben zkoušce
V březnu 2015 jsme s mou nakladatelkou pozvali skupinu dobrovolníků do kanceláří Rodale na Manhattanu, aby se podrobili programu Desetidenního bezobilného detoxu. Na Facebook Wheat
Belly jsem totiž umístil výzvu, že hledáme dobrovolníky, a obdržel
jsem moře nabídek. Všichni účastníci měli společný zájem zahájit
detoxikační program a dosáhnout výsledků v co nejkratší době.
Většina samozřejmě vyjádřila touhu zhubnout, ale jinak všichni
doufali, že získají kontrolu nad četnými zdravotními komplikacemi.
Účastníci v naší skupině (všechno ženy) pocházeli z různých
částí země. Než jsme zahájili vlastní proces, trochu jsme je zasvětili
do toho, proč tenhle životní styl tak báječně funguje, a v úsporném duchu této knihy jsme se soustředili hlavně na to jak: jak rozpoznat potraviny obsahující pšenici, jak je odstranit ze svého života a jak úspěšně zvládnout prvních deset dní detoxu, včetně toho,
jak se vypořádat s nepříjemným a rušivým procesem abstinence,
aby mohli vstoupit do nové životní etapy ve znamení uzdravování.
Poskytli jsme jim tytéž recepty, které předkládáme vám v této
knize, a požádali je o zpětná hodnocení, na jejichž podkladě jsme
pak některé recepty vylepšili. Zvážili jsme je a změřili jim obvod
pasu, paží a boků v první a poslední den detoxikační kúry. Zároveň jsme tyto ženy požádali, aby se nám svěřily, jak se s tímto
procesem vypořádaly, jakými symptomy a bolestmi trpěly a jaká
zlepšení zdravotního stavu zaznamenaly. Dělily se s námi o své
úspěchy i nezdary, o světlé i temné chvíle očisty, vzpomínaly na
to, jaký boj musely svést, než uzpůsobily svou kuchyň životnímu
stylu bez pšenice a obilovin. Někdy se to neobešlo bez zdráhavých nebo skeptických pohledů ostatních členů rodiny.
V této knize se s vámi podělím o mnohé zkušenosti těchto
účastnic. Všechny podstoupily tentýž detoxikační program, na
který se právě chystáte i vy. A všechny přežily, aby nám svůj příběh mohly vyprávět.
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obyvatel. Náš detoxikační program může sice podstoupit
i osoba trpící celiakií, ale jinak je určen převážně pro lidi
bez této nemoci, tedy pro 99 procent populace. Zmiňované
účinky mají také pramálo společného s takzvaným „bezlepkovým“ životním stylem, pomýlenou koncepcí, která může
zničit vaše zdraví a tělesnou váhu jinými způsoby – něco si
o ní povíme v průběhu knihy.
Zjistíte, že nejen netrpíte nedostatkem živin, ale že se jejich hladiny díky vysazení pšenice a obilovin dokonce zvýšily.
V tom spočívá vysvětlení, proč například mnoho lidí po zavedení této metody zaznamená zvrat chudokrevnosti způsobené nedostatkem železa a nápravu deﬁcitu vitamínu B12.
Také z vlákniny sejmu závoj tajemství a ukážu vám, proč je
běžná představa o stravě s vysokým obsahem vlákniny z velké
části marketingová ﬁkce, která nemá daleko k dochucování
jídla pilinami. Existují lepší způsoby, jak dosáhnout střevního a celkového zdraví, než je ohlodávání větviček.
Život bez pšenice: desetidenní bezobilný detox tedy vyžaduje nejen změny životního stylu, ale také změny v myšlení,
v našem pohledu na výživu a jídlo. Chcete-li nahradit své
šaty s číslem 54, které mají skrývat vaše proporce, fešným
ohozem o velikosti 34, jenž bude naopak ukazovat vaše nové
štíhlé tělo, musí jít tento proces ruku v ruce se změnami
ve vašem přístupu k jídlu. Jedině tak nahradíte ﬁkce s nežádoucím dopadem na vaše zdraví a hmotnost užitečnými
radami, které doopravdy fungují.

OBILOVINY: ZDRAVOTNÍ
A VÁHOVÁ KATASTROFA
Slíbil jsem, že vás ušetřím vědy a logiky spočívajícími za
koncepcemi života bez pšenice. Ale dovolte mi připojit jen
28
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malou špetku informací o tom, proč tento přístup tak výborně funguje – dokonce tak mimořádně skvěle, až mě občas
lidé obviňují, že si ty úspěšné příběhy vymýšlím. Mohu vás
však ujistit, že tady žádná fabulace není zapotřebí, protože
(1) nemám až takovou představivost a (2) k těmto ohromujícím úspěchům dochází každý den a my na jejich seznam
klidně přidáme i vás. Nicméně věřím, že menší vysvětlení
bude na místě, abyste se ubezpečili, že je tento program
ryzí, založený na vědeckém výkladu, a ne anekdotách nebo
spekulacích, a že od něj můžete očekávat reálné výsledky.
Vysazení pšenice a obilovin nazývám efektem „2 + 2 = 11“.
Znamená to, že celkově dává tento životní styl mnohem
víc než prostý součet jeho částí. Někteří lidé vidí v bezpšeničném životním stylu zpočátku jen omezení kalorií nebo
uhlohydrátů. To je však mylná představa, protože nebere
v úvahu všechny důvody, proč pšenice a obiloviny rozvracejí
zdraví a proč jejich vysazení vede k výsledkům, jež překonají
všechna očekávání. Odstranění všech v obilovinách obsažených faktorů, které způsobují například záněty, vede k celé
řadě váhových a zdravotních přínosů.
A tak se teď v krátkosti podívejme na to, co je obsaženo
v pšenici a obilovinách, na složky, které činí z otrubového
muﬃnu, makového bagelu nebo tortilly jedovaté potraviny.
Budu stručný, jak jsem slíbil, a potom se spolu podíváme na
funkční strategie, abyste mohli konečně začít.
OBILOVINY JSOU ZDROJEM OPIÁTŮ. Nikoli obrazně, ale
naprosto doslova – tyto opiáty se moc neliší od morﬁnu nebo heroinu. A přitom nejste nějaký společenský vyvrhel, který se dopuje prášky, se škrtidlem na bicepsu si
píchá drogy do žil a mezitím potmě vykukuje zpoza rohů
a nabízí drogy, ale mnohem spíše slušný občan dodržující zákony. Pšeničná bílkovina gliadin a úzce spřízněné
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bílkoviny z jiných obilovin (sekalin v žitu, hordein v ječmeni, zein v kukuřici) uvolňují po částečném strávení
malé peptidy, které se vážou na opioidní receptory v lidském mozku. U lidí trpících nemocemi jako bipolární
porucha a schizofrenie se to projevuje impulzivním chováním a paranoiou, u dětí s poruchou pozornosti a autismem dochází k behaviorálním výbuchům a ke zkrácení
délky soustředění, zatímco lidé náchylní k bulimii a syndromu záchvatovitého přejídání jsou dvacet čtyři hodin denně
posedlí jídlem. Osoby se sklony k depresi mají pro změnu
ponurou náladu a sebevražedné myšlenky.
Pak jsou tu lidé, kteří těmito poruchami netrpí, a u těch
obiloviny spouštějí „pouze“ zdrcující chuť k jídlu, kterou
nikdy nelze uspokojit. (Několik účastnic naší detoxikační
kúry se nám svěřilo, že po jejím absolvování mimo jiné zmizel i tento apetýt, který léta ovládal jejich život.) Většina
z nás přijme za den jen kvůli tomuto efektu zvýšeného apetýtu 400 i více kalorií, někdy to může být až o 1000 kalorií
denně navíc. U některých lidí se dokonce rozvinuly ochromující a závislé vztahy k jídlu vyvolané dlouhodobým kontaktem s opiáty, jež jsou deriváty gliadinu; v nejextrémnější
formě je můžeme pozorovat jako posedlost jídlem u jedinců
se sklony ke stravovacím poruchám.
Ano, pšenice a obiloviny, chytře maskované jako vícezrnný bochník chleba na sendviče nebo kouřící talíř s makarony a sýrem pro děti, jsou psychoaktivní drogy. Vaše děti nejsou závislé na oxykodonu, ony jedí pšenici a obiloviny – což
není až tak velký rozdíl.
Když tedy přestanete jíst pšenici a obiloviny, dostaví se
syndrom vysazení opiátů (o němž si podrobně povíme ve
2. kapitole) a taky výrazný pokles chuti k jídlu. Až budete prodělávat desetidenní očistu od obilovin, radím vám,
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abyste nepočítali ani nekrátili kalorie; pokud byste si však
chtěli přece jen vést tabulku, zpozorovali byste výrazný pokles jejich příjmu. (Omezení přísunu kalorií je mimochodem základem bezpšeničného životního stylu, který většinou nestojí víc peněz, i když se rozhodneme jíst kvalitnější
potraviny. Když například pětičlenná rodina zaznamená
snížení o 400 kalorií na osobu a den, bude to znamenat, že
za jeden den ušetří na nákupech a přípravě 2000 kalorií,
měsíčně pak 60 000 kalorií. To už je skoro stejné, jako kdybyste živili o jednoho člověka méně.) Povíme si, proč během
prvního týdne, až se detoxikační a abstinenční proces naplno rozběhne, možná nebudete právě nejmilejším člověkem
v rodině (naše dobrovolnice to zažily samy na sobě a podělí
se s vámi). Také vám poradím, jak můžete zmírnit dopad
tohoto efektu a možná i ušetřit sami sebe rozpačitých omluv
vůči lidem kolem, až to všechno skončí.
OBILOVINY SPOUŠTĚJÍ ZÁNĚTLIVÉ A AUTOIMUNITNÍ PRO-

Mnoho lidí s autoimunitními poruchami, jako je revmatoidní artritida, lupus, roztroušená skleróza, Hashimotova
nemoc, mazotok, lupénka či některé jiné z výčtu dvou set onemocnění tohoto typu, se pokládá za smolaře; údajně dostali tak špatné „genetické karty“, že zvyšují jejich náchylnost
k těmto vážným chorobám. Na tomto přesvědčení je něco
pravdy, ale musíme si uvědomit, co už nyní víme: pšeničná
bílkovina gliadin, žitná bílkovina sekalin, ječmenná bílkovina
hordein a kukuřičná bílkovina zein spouštějí v lidských střevech sérii procesů, jež zvyšují jejich propustnost – někteří by
řekli, že jde o prosakování střev. To umožňuje cizím látkám,
jako je lipopolysacharid z bakterií (vysoce zánětlivá molekula) i samotná molekula gliadinu, vcházet do krevního řečiště.
Gliadin je zvláštní v tom, že jeho struktura se podobá několika lidským bílkovinám, jako je enzym transglutaminázy
CESY.
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ve svalech nebo bílkovina synapsin v mozku. Tato zvláštnost
mu umožňuje vykonávat dvojí činnost: spouštět prosakování
střev a následně vyvolávat zánět. Vzhledem k této podobnosti s lidskými bílkovinami způsobuje přítomnost gliadinu v těle špatně nasměrovanou imunitní reakci například
proti mozkovým buňkám obsahujícím synapsin, což vede
k degeneraci malého mozku a navozuje progresivní ztrátu
rovnováhy a kontroly nad močovým měchýřem (cerebelární
ataxie), nebo proti transglutamináze v játrech, kdy dochází k poškození jater autoimunitní hepatitidou. U různých
jedinců jsou cílem imunitní reakce různé orgány, ale většinou to začíná stejným jevem: abnormální propustností střev
a zánětem, který je způsoben průchodem obilných složek
zažívacím traktem.
AGLUTININ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ NARUŠUJE TRÁVENÍ. Pšeničné klíčky produkují aglutinin neboli WGA (obsažený také
v žitu, ječmeni a rýži), mocný střevní toxin, který je naprosto
rezistentní vůči lidskému trávení. WGA blokuje uvolňování
žluči ze žlučníku a uvolňování pankreatických enzymů ze slinivky břišní, což vede k městnání žluči a špatnému trávení
jídla. Výsledkem jsou efekty jako nutkavá stolice, neúplně
strávená potrava, změny střevní ﬂóry a žlučníkové kameny.
WGA na své cestě od úst do konečníku má rovněž přímý
toxický vliv na výstelku zažívacího traktu a je vysoce zánětlivý
i v těch nejmenších množstvích, která se dostávají do krevního řečiště. WGA vykazuje určitou strukturální podobnost
s ricinem, silným toxinem, který se používá při teroristických
útocích, pouze se k vám domů nedostane v podobě „špinavé
bomby“ nebo kontaminované vody, ale jako hot dog či rolka.
AMYLOPEKTIN ZVEDÁ KREVNÍ CUKR NA VYSOKOU HLADINU.

I když nám říkali, že pšenice obsahuje „komplexní“ uhlohydrát, jedinečná větvící se struktura tohoto uhlohydrátu
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v obilovinách, nazývaného amylopektin A, z něj činí látku,
která je vysoce stravitelná enzymem amylázou ve slinách
a žaludku, což vede k většímu nárůstu krevního cukru než
po požití stolního cukru. Vysoká hladina krevního cukru vyvolává zase vysokou hladinu inzulínu a vysoká hladina inzulínu má za následek ukládání tuku v tukových buňkách, tedy
přibývání na váze. Aby to nebylo všechno, jakmile pozřete
obiloviny, vysokou hladinu krevního cukru vystřídá po 90 až
120 minutách nízká hladina krevního cukru – tento efekt
je doprovázen zastřeným myšlením, únavou, nezvladatelnou
chutí na jídlo a iracionálními výpady proti kolegům v práci nebo spolužákům ve škole. Z toho plyne, že konzumace
obilovin plodí v nepříjemném a předvídatelném dvouhodinovém cyklu hlad a také občasnou potřebu poprosit druhé
o odpuštění.
FYTÁTY ZABRAŇUJÍ VSTŘEBÁVÁNÍ ŽIVIN. Obiloviny jsou
plné fytátů, složek, které blokují vstřebávání železa, zinku,
hořčíku a dalších živin. (To je také zčásti důvod, proč jsou
výrobky z obilovin jako chleba obohacovány minerálními
a jinými látkami: mají kompenzovat účinky fytátů.) Tyto
deﬁcity mají svoje vlastní dopady, například únavu (pokud
se rozvine chudokrevnost způsobená nedostatkem železa),
kožní vyrážky a oslabenou imunitu (způsobuje ji nedostatek zinku). Konzumace pšenice a obilovin je druhou nejčastější příčinou chudokrevnosti z nedostatku železa po ztrátě
krve. Vzhledem ke svému fytátovému obsahu jsou obiloviny
asi tak stejně výživné, jako je prospěšný zloděj identity pro
stav vašeho bankovního konta. Jinými slovy, obiloviny jsou
antiživiny.
Tohle je jen částečný seznam složek v obilovinách, které páchají neplechu na vašem zdraví. Ano, je jich ještě víc.
S výjimkou vysoce stravitelného uhlohydrátu v obilovinách,
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amylopektinu A, můžete vysledovat jisté opakující se téma
v problematických bílkovinách z pšenice a obilovin: jsou totiž nestravitelné nebo přinejlepším jen částečně stravitelné,
na rozdíl od dejme tomu plně stravitelných bílkovin ve vejci
nebo rybě. Když si uvědomíme, že obiloviny – doslova semena travin – nám přibyly do stravy v poměrně nedávné době
lidských dějin, a to jistě v době strádání (ostatně kdo by intuitivně nebo přirozeně pokládal trávu za zdroj kalorií?),
znamená to, že lidé neměli z hlediska evoluce dost času, aby
se na ni adaptovali. Nelze se pak divit, že tyto nestravitelné
nebo jen částečně stravitelné bílkoviny, získávané z travních
semen, mají na nás prapodivné účinky, mentálními počínaje a autoimunitními konče.
Tyto toxiny se k nám dostávají v různých podobách, často
nádherných a svůdných, třeba jako pečené košíčky či snídaňové cereálie pro děti, a za jejich atraktivním balením
lze tušit chytrý marketing. Já mám pro pšenici a obiloviny vlastní název – perfektní chronické jedy. Ale slíbil jsem,
že tyto účinky nebudu sáhodlouze rozvádět, protože mám
s touto knihou jiný úmysl: pomoci vám dostat se co nejrychleji na správnou cestu, aniž bych vás mořil vědeckými
a logickými vývody. (O těch podrobně pojednává moje první
kniha, Život bez pšenice: Praktický a provokativní návod,
jak zhubnout a uzdravit se.) Vy, kteří jste ji nečetli, buďte ujištěni, že tato kniha nestojí na nějakých fámách nebo
dohadech. Jejím základem je skutečná věda, poctivá logika
a opravdové výsledky. Je však důležité pochopit, že zde nastíněný přístup dosahuje tak obrovských a nečekaných výsledků nikoli proto, že jen omezujeme přísun kalorií nebo
že jsme toliko snížili příjem uhlohydrátů. Funguje proto,
že eliminujeme desítky toxických látek, které se nacházejí
v pšenici a obilovinách.
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