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Ú VO D

Nebojte se solničky

Zamysleme se nad slavným výrokem skandinávského romanopisce Isaka Dinesena: „Lékem na všechno je slaná voda: pot, slzy
nebo moře.“
Tato poetická pravda zároveň hodně vypovídá o naší lidské biologické realitě. Náš fyzický vnitřní svět se zrodil z moře a my slanost
oceánu stále neseme v sobě. Sůl je základní živina, na níž závisí život našeho těla. A organismus se nás stále a stále snaží uvést zpět
do rovnováhy dané správným množstvím soli.
Během posledního století se však naše kultura tomuto biologickému nutkání vzpírala a touhu lidí po soli nazývala sebedestruktivní „závislostí“. Všichni tyhle rady známe. Víme, že máme
jíst jídla s obsahem nenasycených mastných kyselin, vzdát se kouření, pravidelně běhat, naučit se uvolňovat – a dramaticky omezit příjem soli. Na tomto varovném seznamu je jistě mnoho věcí
správně. Je tu však jeden velký problém: většina z nás nepotřebuje
jíst stravu s nízkým podílem soli. Zdraví většiny z nás by ve skutečnosti prospělo, kdybychom solili víc než míň.
Mezitím to ten bílý krystal, který jsme léta démonizovali,
schytával za ještě jiný krystal, tak sladký, že jsme odmítali věřit,
že není bezpečný. Mám na mysli bílý krystal, jehož nadměrná
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spotřeba může vést k vysokému krevnímu tlaku, kardiovaskulárním chorobám a chronickému onemocnění ledvin: ne sůl,
ale – cukr.
Naštěstí už i hlavním médiím začíná docházet, že cukr je vlk
v rouše beránčím, a strava s nízkým obsahem cukru se každý den
těší stále větší oblibě. Dokonce i na tuk se vědci podívali v novém
světle a nyní nás nabádají, abychom vyhledávali jeho prospěšné
druhy v tučných rybách, avokádu a olivách.
Proč tedy na slaných jídlech stále nacházíme štítky, podle nichž
je solnička vyloženě plná jedu? Proč pořád čteme strach vzbuzující titulky v mainstreamových, obecně uznávaných médiích? Například:
Nadměrná konzumace soli nás po milionech zabíjí
Forbes, 24. března 2013
Příliš velká spotřeba soli má každým rokem na svědomí 1,6 milionu
úmrtí na srdeční choroby
Healthline News, 14. srpna 2014
Dospívající Američané jedí příliš mnoho soli, což vede k prudkému
nárůstu rizika obezity.
HealthDay, 3. února 2014
Omezujte sůl a prospějete svému srdci
Harvard Health Blog, 11. července 2016

Pravda je, že naše nejváženější zdravotní instituce stále lpí na zastaralých, již vyvrácených teoriích o soli – a svým odporem vůči
pravdě ohrožují zdraví naší veřejnosti. Dokud nebude úspěšně
zpochybněno dogma o nízké spotřebě soli, budeme stále zaseknutí v této zacyklené smyčce, která připravuje naše těla o sůl,
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činí nás závislými na cukru a v konečném součtu vede k deficitu
mnoha stěžejních živin. Mnozí z nás tak budou dál bojovat s neukojitelným hladem a nabírat kila v pase i přesto, že se věrně řídí
doporučovanými změnami životního stylu.
Jestliže dbáte o své zdraví, máte možná problém dodržet pokyny omezující denní příjem sodíku na 2300 miligramů (v zásadě
1 lžička soli) – či dokonce 1500 miligramů (2/3 lžičky soli), pokud
jste starší člověk, Afroameričan nebo máte vyšší krevní tlak. Podle
amerických Center pro kontrolu a prevenci (CDC) dnes víc než
50 procent obyvatel Spojených států sleduje nebo omezuje příjem
sodíku a téměř 25 procentům lékaři doporučují, aby spotřebu sodíku snížili.1
Pokud mezi ně patříte, možná kupujete méně chutné „nízkosodíkové“ verze svých oblíbených jídel. A když v kině své partnerce
či partnerovi potají uzmete hrst popcornu, třeba pak máte výčitky
svědomí. Možná jste ze salátu vylovili všechny olivy a u každého
receptu ignorujete pokyn „přisolíme podle chuti“. Možná je to už
hodně let, co jste si naposledy dali teplý, slaný preclík nebo misku
uspokojujících špaget puttanesca, plnou pikantních kapar, protože vám ty gramy „zlého“ sodíku nahánějí strach.
Třeba svádíte obrovský boj ve snaze omezit své choutky a přitom ani nevíte, že vaše touha po soli je naprosto biologicky normální a je ve své podstatě něco podobného jako touha po vodě.
Vědci zjistili, že když lidé všech věkových skupin nemusí omezovat příjem sodíku, spotřeba se zpravidla ustálí na 3000 až
4000 miligramech sodíku za den. Toto množství je stejné na obou
polokoulích, ve všech typech klimatu, v každé kultuře a sociálním prostředí – když lidem umožníte volný přístup k soli, všichni
zkrátka tíhnou k určité hodnotě, o níž dnes víme, že je to hodnota
příjmu sodíku pro optimální zdraví.
Vaše tělo k vám celou dobu hovoří a je nejvyšší čas začít mu
naslouchat. Dobrá zpráva zní, že se pravděpodobně nemusíte
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omezovat. Možná ve skutečnosti potřebujete solit ještě víc. Místo
abyste svou touhu po soli ignorovali, poddejte se jí – a povede vás
k lepšímu zdraví.
Na následujících stránkách uvedu věci na pravou míru a vyvrátím zažité mýty o domnělých negativních účincích soli. Budu
vám vyprávět příběh o tom, jak se lidé vyvinuli ze slaného moře
a jak naši chuť na sůl plodí sama naše biologie – a že tato chuť je
vlastně neomylným průvodcem. Budu vám vyprávět o válce proti
soli v uplynulém století – a o různých stravovacích zásadách,
které nás zavedly na scestí. Vysvětlím vám, jak požadavky moderního života naši základní fyziologickou potřebu soli ještě zvyšují a že nám víc než kdy dříve hrozí nebezpečí vyčerpání tělesných zásob soli. (Dvě třetiny světové populace se dnes potýkají se
třemi nebo více chronickými zdravotními problémy, a řada z nich
zvyšuje riziko nízké hladiny soli v organismu.) Popíšu vám, jak
mnohé z běžně předepisovaných léků, oblíbených kofeinových
nápojů a široce propagovaných stravovacích strategií ve skutečnosti přispívají k odbourávání soli. Objasním, že mnohé z nepříznivých zdravotních účinků svalovaných na sůl jsou v podstatě
dílem nadměrné konzumace cukru – a ukážu vám, jak se může
vyšší příjem soli naopak podílet na rozbití začarovaného kruhu
závislosti na cukru.
Celou dobu vás budu zásobovat radami, jak sůl používat ke
zvýšení sportovního výkonu a nárůstu svalové hmoty a jak se vyvarovat nedostatku zásadně důležitého prvku jódu. Uvedu konkrétní doporučení, jak strategicky zvyšovat příjem správných
druhů soli, v množstvích potřebných přímo pro vaše tělo (protože někteří lidé sůl potřebují víc než druzí). Dozvíte se, jak může
konzumace soli, po níž vaše tělo touží, zlepšit vše ve vašem životě:
od spánku, hladiny energie a mentálního soustředění až po plodnost a dokonce i sexuální výkonnost. A konečně se budu zabývat
četnými léky, chorobnými stavy a volbami životního stylu, které
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vedou ke zbytečnému odbourávání soli, abyste si učinili lepší
představu, zda vám nehrozí solný deficit.
Souběžně s těmito poznatky si budete číst příběhy konkrétních lidí. Těch, kteří se potýkali s chronickými nemocemi, jako
je vysoký krevní tlak, srdeční selhání, obezita nebo onemocnění
ledvin, a ctižádostivých elitních sportovců hledajících metody
a cesty k vítězství. Dozvíte se o tom, jak příjem určitých druhů
soli – nebo prostě poddání se chuti na sůl – těmto lidem dopomohly k lepšímu zdraví, vyšší hladině energie, zlepšení sportovní
výkonnosti, vyléčení vleklých chronických nemocí a dokonce i ke
zhubnutí. Jsou to lidé jako A. J., který po třicítce trpěl hypertenzí
a na rady lékařů měl omezit příjem soli – on však zjistil, že krevní
tlak se nezměnil, zatímco jeho hladina energie prudce klesala
a navíc ho trápily opakující se bolesti hlavy. Bolehlavy ustaly teprve poté, co A. J. znovu zavedl sůl – v množství, jaké sám chtěl –
a omezil příjem uhlohydrátů; následně shodil téměř 30 kilogramů
a o osm bodů se mu snížil krevní tlak. (Viz celý příběh A. J. na
straně 16.) A konečně, v poslední kapitole dám všechny tyto lekce
dohromady a zformuluji pět jednoduchých kroků, jak se znovu
máte sžít se svou instinktivní chutí na sůl, opatřit si víc zdravých
druhů soli a zvrátit léta strávená v područí solného deficitu.
Až budete číst příběh o soli, možná budete zmatení stejně jako
já tváří v tvář zarytému odporu, který se stále snaží smést ze stolu
poznatky výzkumu. Zaměřím se blíže na ony síly, které odmítají
přijmout pravdu – a dokážu vám, že doba vlády tohoto dávno
přežitého dogmatu se chýlí ke konci. Musíme si uvědomit, že věda
mezitím pokročila a spolu s ní musí držet krok i naše stravovací
směrnice. Ve jménu našich srdcí, našeho zdraví a štěstí se musíme
přičinit o to, aby sůl opět zaujala své právoplatné a životně důležité místo na našem stole. Je to jednoduché – závisí na tom náš
život a štěstí.
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PŘIDEJTE SŮL, ODSTRANÍTE KILOGRAMY
Když můj přítel Jose Carlos Souto, MD, léčil A. J. poprvé, byl
jeho pacient obézní, měl vysoký krevní tlak (220/170 mmHg)
a časté bolesti hlavy. Podle standardního doporučení se pokusil omezit příjem soli ve víře, že jeho zdravotní stav se zlepší.
Krátce poté začal být permanentně unavený a chvílemi se
dostavovalo nevysvětlitelné mrazení, zatímco krevní tlak se
pořád držel vysoko. Dr. Souto se rozhodl vyzkoušet jiný přístup – poradil mu přejít na dietu s nízkým podílem uhlohydrátů a začít jíst sůl v množství, v jakém si ji tělo žádalo. Skoro
vzápětí se pacientovi vrátily síly a mrazení zmizelo. Také bolesti hlavy výrazně ustoupily. A zatímco krevní tlak zůstával
ještě chvíli vysoký, začal A. J. hubnout a souběžně s tím teď
konečně klesal i tlak. Do roka shodil 30 kilogramů – a hle,
krevní tlak se ustálil na hodnotě 140/90 mmHg, bez pomoci
jakýchkoli léků.
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