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ÚVOD

Č

etné studie prokázaly, že vedení deníku o tom, co jíte, dvakrát
urychluje hubnutí a je tím nejlepším předpokladem pro dosažení
optimálního dlouhodobého zdraví. Chcete-li se tedy zbavit pšeničného břicha, proč k tomu nevyužít toho nejúčinnějšího nástroje, jaký se
nabízí?
Tento deník byl navržen jako doplněk speciálně pro vás, kteří
budete číst Život bez pšenice, a pomůže vám očistit své tělo od nejznámějšího superuhlohydrátu: pšenice. Poslouží vám jako písemný
záznam celého procesu. Až budete z jídelníčku odbourávat pšenici,
budete moci den za dnem mapovat své životně důležité kroky a sledovat, co jíte a jak se cítíte. Díky tomu vzroste vaše sebevědomí i motivace k vytvoření nového stravovacího plánu a při zpětném ohlédnutí si
uvědomíte, nakolik pšenice ovlivňovala váš život. Odstranění pšenice
ze všech vašich jídel není jen přechodem ke svobodnému životu bez
břišního tuku, bez zažívacích potíží, alergií a nezvladatelných chutí,
ale znamená také vyřešení následujících zdravotních potíží:
• Obezita
• Zánět
• Srdeční nemoci
• Cukrovka

• Artritida
• Mentální únava
• Kožní problémy

Tytam jsou dny, kdy jste svým neduhům bezmocně podléhali. Jste
připraveni objevit své štíhlejší, energičtější a jasněji myslící já? Jste
připraveni získat zpět vládu nad svou váhou i svým životem? Obraťte
list a dozvíte se, jak nadobro skoncovat s pšeničným břichem a životem závislým na pšenici!
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Připravte se
na zdraví
O

dstranění pšenice ze stravy může být zpočátku možná nepohodlné, zato však určitě ne nezdravé. Roky vám vtloukali do hlavy, že
„zdravé celozrnné obiloviny“ jsou nedílnou součástí správně vyvážené
stravy. Jenomže to není pravda. Většina těch, kteří ze své stravy odbourali pšenici, se těší z následujících přínosů:

• Menší bříško

• Normální krevní cukr

• Nižší hladina triglyceridů

• Normální krevní tlak

• Vyšší HDL („dobrý“)
cholesterol

• Normální funkce střev

Můžete se připravit i na to, že budete mít víc energie, lepší spaní
a shodíte přebytečná kila. (Lidé na bezpšeničné stravě přirozeně konzumují o 350 až 400 kalorií méně na den.)
Zatímco nezbytným prvním krokem k dosažení ideálního zdraví
je odstranění pšenice, je třeba věnovat pozornost i tomu, jakými potravinami se rozhodnete nahradit ztracené pšeničné kalorie. Pokud je
doplníte vysoce zpracovanými, herbicidy ošetřenými, geneticky modiﬁkovanými výrobky s množstvím fruktózového kukuřičného sirupu
nebo polotovary, do nichž jen stačí přilít vodu, aby se daly jíst, ke
svému cíli se neposunete ani o píď. Musíte se rozhodnout pro celé
potraviny, jako jsou různé druhy zeleniny, syrové ořechy a bílkoviny,
které zvýší váš příjem vlákniny a proteinů.
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Naplánujte si radikální „pšenoektomii“
Leckdo se možná zalekne při představě, že by ze své stravy úplně vyloučil pšenici. Ostatně tato plodina tvoří zřejmě značnou část vašeho každodenního příjmu potravy. Naštěstí však eliminace veškeré pšenice z jídelníčku není tak bolestivým krokem, jak si možná v první chvíli myslíte.
Nejúčinnější a nakonec i nejjednodušší je provést to naráz a úplně.
Postupné vysazování v mnoha případech komplikuje pšenicí poháněná inzulíno-glukózová „houpačka“ spolu s návykovými účinky morﬁnů,
opiátů pocházejících z trávení pšeničných bílkovin. Náhlé a kompletní
vysazení pšenice spustí u náchylných osob fenomén abstinenčních příznaků. Když si však tímto absťákem, který po náhlém vysazení nastane, projdete, může to být jednodušší než snášet kolísání chutí, které
se obvykle pojí k postupnému snižování dávek a nahlodává odhodlání.
Přesto však některým lidem tato druhá varianta vyhovuje víc. Tak či
onak bude konečný výsledek stejný: vysazení pšenice vás osvobodí.
Nejprve tedy odstraňte všechny výrobky s pšeničným základem:
chleba, snídaňové cereálie, nudle, těstoviny, rohlíky, bagely, muﬃny,
palačinky, vaﬂe, koblihy, preclíky, krekry i ovesné produkty. Možná tato
jídla tvořila běžnou součást vaší dosavadní stravy, avšak jejich odstranění je nezbytným krokem k tomu, aby se ve vašem životě úspěšně ujal
životní styl bez pšenice.

TIPY PRO PŘEKONÁNÍ ABSTINENČNÍCH PŘÍZNAKŮ
Během prvních dní bez pšenice budete možná zažívat nepříjemné abstinenční příznaky. Následující strategie vám tento přechod trochu usnadní:
• Pijte přes den hodně vody.
• Podnikněte tuto cestu v době, kdy očekáváte méně stresu, dejme tomu
v předpokládaném klidnějším pracovním týdnu.
• Berte probiotika (50 miliard i více CFU za den), urychlíte tím obnovení
normální střevní ﬂóry a minimalizujete plynatost, křeče a zácpu.
• Užívejte doplněk vitamínu D, projasní vám mysl a budete se cítit silnější.
Většina dospělých potřebuje 6000 IU (mezinárodních jednotek) na den
ve formě gelových kapslí.
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Začínáme:
týden ve znamení Života
bez pšenice
V

zhledem k tomu, že pšenice se stala nedílnou součástí našich jídel – a to hlavně opulentní snídaně –, možná si ani nedovedete
představit, jak bez ní budou naše pokrmy vypadat.
Níže uvádím názornou ukázku takové týdenní bezpšeničné stravy.
Jakmile z ní odstraníte pšenici a budete i jinak uplatňovat rozumný
přístup ke stravě – např. nahradíte zpracované potraviny jídlem bohatým na živiny –, není vůbec nutné, abyste počítali kalorie.
Tento přístup pracuje jen s jednou proměnnou v celkové skladbě potravin, a tou je obsah uhlohydrátů. Většina lidí udělá nejlíp,
když budou svůj denní příjem uhlohydrátů udržovat průměrně na
50 gramech a při výjimečných příležitostech si povolí 100 gramů.
Pokoušíte-li se zvrátit zdravotní problémy jako prediabetes a diabetes, možná budete muset dodržovat ještě přísnější uhlohydrátový
limit, méně než 30 gramů za den. A pokud delší časové úseky cvičíte, budete možná muset v době kolem cvičení příjem uhlohydrátů
naopak zvýšit.
Vezměte tudíž na vědomí, že uváděné velikosti porcí jsou jen návrhy, ne nějaké přísné a závazné předpisy. Názvy receptů psané kurzivou najdete v knize Wheat Belly Cookbook (brzy vyjde česky pod
názvem Život bez pšenice: 150 receptů), zatímco tučně zvýrazněné
recepty jsou obsaženy v knize Život bez pšenice.
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1. DEN
SNÍDANĚ
Francouzské palačinky (crepes) s ricottou a jahodami

OBĚD
Velké rajče plněné tuňákem nebo salátem z krabího masa
Výběr ze směsi oliv, sýrů a nakládané zeleniny

VEČEŘE
Hovězí po burgundsku s fettucini
Míchaný zeleninový salát (nebo míchaný hlávkový salát červený
a zelený) s čekankou, nasekanou okurkou a plátky ředkve,
octová zálivka
Košíčky plněné citronovým cheesecake

2. DEN
SNÍDANĚ
Granola (strana 278)
Jablečno-ořechový „chleba“ namazaný přírodním arašídovým,
mandlovým máslem, kešú máslem nebo máslem ze slunečnicových semínek (strana 293)

OBĚD
Pečené žampiony portobello plněné krabím masem a kozím
sýrem

VEČEŘE
Grilovaný tlamoun s paprikou, tymiánem, kmínem, česnekovým
práškem, solí a pepřem
Opékaný chřest a kapie s 1 lžící extra panenského olivového oleje,
solí a pepřem
Čokoládová karamela s arašídovým máslem
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3. DEN
SNÍDANĚ
Míchaná vejce se 2 lžícemi extra panenského olivového oleje, na
slunci sušenými rajčaty a čerstvě nastrouhaným parmezánem
Hrst syrových mandlí, vlašských ořechů, pekanových ořechů nebo
pistácií

OBĚD
Řecký salát s černými nebo kalamata olivami, nasekanou okurkou, měsíčky rajčat, kostičkami sýra feta a extra panenským
olivovým olejem, dochucený čerstvou citronovou šťávou nebo
octovou zálivkou (strana 290)

VEČEŘE
Pečené kuře kořeněné tymiánem a rozmarýnem
Chřest s olivovým olejem a pečeným česnekem (strana 291)
Kávovo-čokoládové řezy s vlašskými ořechy

4. DEN
SNÍDANĚ
Zapečená snídaňová směs s grilovaným sýrem

OBĚD
Avokádo plněné vaječným salátem
Granola (strana 278)

VEČEŘE
V parmezánu obalované vepřové kotlety s restovanou zeleninou
à la balsamico (strana 289)
Jahodové máslové sušenky

5. DEN
SNÍDANĚ
Ovocný koktejl z bobulí a kokosového mléka (strana 277)
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Hrst syrových mandlí, vlašských ořechů, pekanových ořechů nebo
pistácií

OBĚD
Sendvič s krocanem a sýrem brie
Krémová rajčatová polévka

VEČEŘE
Osmahnuté nudle shirataki (strana 286)
Zázvorové koláčky (strana 297)

6. DEN
SNÍDANĚ
Teplá kokosovo-lněná cereálie (strana 279)

OBĚD
Míchaný zeleninový salát (nebo míchaný hlávkový salát červený a zelený) s restovaným kuřetem, natvrdo vařenými vejci,
rajčaty, avokádem a sýrem s čerstvou citronovou šťávou nebo
octovou zálivkou

VEČEŘE
Omeleta se špenátem, na slunci sušenými rajčaty, kozím sýrem
a krájenou zeleninou
Jablečno-ořechový „chleba“ se smetanovým sýrem nebo dýňovým
máslem (strana 293)

7. DEN
SNÍDANĚ
Salát caprese (krájené rajče, plátky mozzarelly, lístky bazalky,
extra panenský olivový olej)

OBĚD
Pizza s kuřecím a pestem
Zázvorové koláčky (strana 297)
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VEČEŘE
Zapékaný baklažán se třemi druhy sýra (strana 292)
Klasický tvarohový koláč z bezpšeničného těsta (strana 299)
Tohle sedmidenní menu názorně dokládá pestrost, jaké je možné
docílit úpravou standardních receptů do podoby pokrmů, které jsou
zdravé a bezpšeničné. A můžete přitom lehce využít jednoduchých jídel, která nevyžadují nějaké dlouhodobé plánování. Příprava jídel bez
pšenice je skutečně jednodušší, než si možná myslíte. Nebude vás to
stát víc sil než vyžehlení košile a můžete si za den přichystat i několik
jídel, jejichž základem jsou výživné potraviny. Ty budou zárukou pestrosti nutné pro udržení skutečného zdraví a není v nich obsažena ani
špetka pšenice.

MEZI JÍDLY
Až budete jíst podle stravovacího plánu v duchu Života bez pšenice,
pravděpodobně občas dostanete chuť na nějakou svačinku. Mezi zdravé přesnídávky patří:
Syrové ořechy
Sýr
Hořká čokoláda – Ty nejlepší obsahují 85 nebo i více procent kakaa.
Krekry s nízkým obsahem uhlohydrátů – Ty byste si měli dopřávat
opravdu jen občas.
Možno kombinovat s chutnými dipy, jako je hummus, guacamole,
okurkový dip nebo salsa.
Zeleninové dipy
Máte k dispozici opravdu široké a rozmanité spektrum potravin, jimiž můžete mezeru po pšenici zaplnit. Možná to bude chtít, abyste
vybočili z rámce svých zažitých nákupních a kuchařských návyků, ale
odměnou vám bude pestrá paleta chutí.
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Pšenotopie
J

en si představte, jak obrovský dopad na lidské zdraví má konzumace pšenice. To, že jíte tuto vysoce výnosnou, polozakrslou plodinu,
způsobuje následující problémy:
• Přibývání na váze – týká se zejména útrobního (zánětlivého) tuku
v břiše
• Diabetes, prediabetes – prostřednictvím chuť stimulujících účinků moderního gliadinu, amylopektinu A s jeho potenciálem zvedat
hladinu krevního cukru a kvůli zánětlivým účinkům lektinů
• Vysoký krevní tlak
• Bolest kloubů, artritida – vzniká převážně působením gliadinu
a také aglutininu, obsaženého v pšeničných klíčcích
• Gastrointestinální problémy – kyselý reﬂux, syndrom dráždivého
tračníku, zhoršení příznaků Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy
• Periferní neuropatie, cerebelární ataxie, demence – vlivem gliadinu
• Migrenózní bolesti hlavy – ano, tušíte správně, co je jejich
původcem!
• Deprese
• Zadržování vody v organismu, edém – pravděpodobně kvůli zvýšené propustnosti střev a cév vůči lektinům
A to jsme si uvedli pouze obecné jevy. Když se podíváte na výše uvedený seznam, budete mít problém najít člověka, který není postižený
aspoň jedním z těchto problémů, neřkuli všemi. Znamená to, že většina zdravotní péče vynaložené na léčbu cukrovky, kloubních bolestí
a kyselého reﬂuxu je jen léčba následků konzumace pšenice. Léčíme
se z pomýlené rady, abychom jedli víc „zdravých celozrnných obilovin“.
Jen samotný kyselý reﬂux postihuje asi 60 milionů lidí a každoročně si vyžádá 100 000 hospitalizací. Podle mých osobních zkušeností je skutečně vzácné, aby člověk zažil úplnou úlevu od kyselého
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reﬂuxu a nevysadil přitom pšenici. Přestaňte jíst pšenici a sledujte,
jak se hemoglobin A1c, hodnota odrážející hladinu krevního cukru
za posledních 60 dní, řítí dolů a mění mnohé občany národa čítajícího 28 milionů diabetiků a 70 milionů prediabetiků na ne-diabetiky
a ne-prediabetiky.
Pořád si děláme starosti se spirálově rostoucími náklady na zdravotní péči, plánujeme její reorganizaci a znepokojujeme se kvůli upadajícímu zdraví Američanů. A přitom má tento problém z valné části
neuvěřitelně jednoduché a dostupné řešení: přestaňte jíst pšenici!

DÉJA AÚÚÚ!
Je to možná zvláštní, ale jinak velice poučné: opětovný výskyt jevů, které
spouští kontakt s pšenicí poté, co jste mohli sebevědomě říct, že jste nějaký
čas dodržovali životní styl bez pšenice. Tato expozice může být buď záměrná – „Jeden kousek přece neuškodí!“ –, nebo neúmyslná – „Ta omáčka se
zdá být v pořádku.“ Mezi nejběžnější jevy opětovného kontaktu patří:
• Zažívací potíže, nadýmání a průjem, které mohou trvat několik hodin
či dokonce dní v kuse. (U celiaků mohou však problémy přetrvávat celé
měsíce.) Tato reakce připomíná otravu jídlem.
• Bolesti kloubů – příznačně v prstech na rukou a zápěstích
• Jevy postihující horní cesty dýchací – astma a ucpávání nosních dutin
• Emocionální účinky jako úzkost u žen a podrážděnost nebo hněv
u mužů
• Stimulace chuti k jídlu – efekt, který já nazývám „jak po jedné sušence
přibrat patnáct kilo“. Snědení jedné sušenky samozřejmě nezpůsobí patnáctikilogramový přírůstek váhy. Ovšem tento kontakt může uvést do
pohybu mašinérii stimulující váš apetýt a výsledkem bude dny a týdny
trvající chuť na uhlohydráty, a to kvůli opiátům pocházejícím z pšeničné
bílkoviny gliadinu.
Navíc se symptomy, které při vašem bezpšeničném dobrodružství odezněly, mohou vrátit v plné parádě. Jako když zmáčknete knoﬂík – můžete
ten proces dle libosti spustit nebo zastavit. Je to příhodná připomínka toho,
jak je moderní pšenice pro lidi nevhodná.
47

