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ÚVOD
Podchyťte své zdraví novým způsobem a otevřete se následující myšlence: co si myslíte, že o zdraví
a výživě víte, je postavené na hlavu, předem dozadu
a naruby k tomu.
Nutriční ketóza, kdy tělo jako výživu spaluje
tuk namísto cukru, je účinná cesta k radikálnímu zlepšení zdraví, čehož dosáhnete konzumací
vysoce tučné stravy s nízkým obsahem sacharidů
a středním obsahem bílkovin. To se může zdát jako
kontraintuitivní přístup. Většinu z nás učili, že pro
zdraví je nejlepší omezit tuk ve stravě a jíst spousty sacharidů, především „zdravých celozrnných
obilovin“. Jenže na podkladě mnoha průkopnických
lékařských studií je pravda taková, že konzumace
většího podílu tuku a menšího podílu sacharidů řeší
rozsáhlé spektrum zdravotních problémů. Pomůže
vám zhubnout, zlepšit soustředění, zvýšit energii,
stabilizovat krevní cukr, vyvážit hormony a tím
tento výčet přínosů zdaleka nekončí.
Kniha, kterou držíte v ruce, je komplexní
průvodce k „vysokotučnému životu“, který je svým
pojetím jiný než všechny ostatní. Na rozdíl od tradičních návodů pro ketogenní stravu se nezaměřuje
na kalorie, manipulující makra, ani na přísné dodržování určitých pravidel. Místo toho vám poskytne
pružnost a svobodu dělat, co je správné pro vás,
vaše tělo a vaše zdraví.
Najdete zde strategie a recepty, s jejichž pomocí
můžete skoncovat s posedlostí jídlem, chutěmi
a různými omezeními. K tomu vám dopomohou
správné stravovací postupy jako i výtečná jídla připravovaná z nezpracovaných potravin, abyste se bez
sebenenávisti a pocitů viny dostali na vytouženou
váhu a do ideální kondice. Takhle jsem i já nakonec
zhubla a váhu si udržela, vyléčila si hormonální
nerovnováhu (osm let bez menstruace!), odstranila
symptomy ADHD a mohla nahradit svou dřívější
negativitu optimistickým postojem a radostí.
Při práci na tomto impozantním zdrojovém
materiálu jsem sledovala jeden cíl: předvést,
jak tyto strategie mohou pomoci i vám, ať jste
momentálně kdekoli, ať se potýkáte s nadváhou,
hormonálními problémy, autoimunitními onemocněními či jinými chronickými zdravotními potížemi nebo se prostě necítíte dobře – a to vše bez
pocitů viny a odporu k vlastní osobě. Doufám, že
vám má kniha ukáže cestu, jak si změnou stravování – a vůbec smýšlením o stravě – můžete

dopomoci k lásce, ocenění a uctění oné nádherné
bytosti, kterou jste.
Všechno se to týká jedné věci: jedení tuku!
Hluboko ve svých kostech cítím, že svět je připravený upustit od toho šíleného ostouzení tuku a začít
ho vidět takový, jaký vskutku je: jako nástroj, který
můžeme využít ke své proměně, ať už jde o obvod
v pase, nemocnost, chuťové pohárky, náš vztah
k jídlu a další faktory. Všichni jsme se narodili
s vrozenou touhou vyhledávat jídla bohatá na živiny a tuky. Ale někde cestou se nám trochu zašmodrchaly obvody a naše těla na to doplatila. Ketodieta
vám pomůže všechno zase obnovit a znovu najít
přirozenou touhu svého těla po mimořádně výživných lahodných tucích.
Možná už jste vysokotučný trend objevili
s pomocí knih Proč tloustneme od Garyho Taubese,
Zhubni díky tukům od Marka Hymana, Život bez
pšenice od dr. Williama Davise či Keto Clarity
od Jimmyho Moora, ale nejste si tak docela jistí,
jak postupovat. Lidičky, jak já vám rozumím! Není
nic tak frustrujícího jako pocit, že víte, co máte
dělat, abyste věci zlepšili, ale nevíte přesně jak.
V Ketodietě najdete všechny potřebné nástroje
k pochopení, jak jíst více tuků, aby to bylo stejně
přirozené jako dýchání. Vážně.
Máte třeba trochu obavy, že jedení spousty tuků
a omezení sacharidů vás drasticky připraví o vaše
oblíbené věci. Já jsem ale živoucím důkazem, že
jakmile jednou pustíte tuk dál, budete smýšlet
a cítit zcela opačně. Přesvědčím vás o tom, že řešení předložená v této knize pro každodenní vaření
a přípravu jídel jsou nesmírně účinnými nástroji,
které zlepší vaše zdraví, aniž byste museli radikálně
předělat svůj každodenní program, priority nebo se
zříct lásky k pirožkům, dortům, chipsům a dalším
podobným potravinám.
(Nebojte, pokud vás představa zřeknutí se
pirohů, koláčů, chipsů a dalších sacharidových jídel
opravdu dohání k šílenství, myslela jsem i na vás –
viz strana 38.)
Pevně věřím, že se Ketodieta stane odrazovým
můstkem, který vás vymrští na samý vrchol života
a umožní vám cítit se ve svém těle jako doma – sebevědomí, láskyplní a připravení vtrhnout na scénu
v celé své kráse.
Vím, je to radikální koncepce. Ale já z ní mám
fakt, ale fakt báječný pocit.
keto dietA 7
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AHOJ, JSEM LEANNE

Jsem holistická výživová poradkyně, propagátorka zdravého životního stylu a autorka webových stránek Healthful Pursuit, na kterých poslední
tři roky poskytuji vedení a podporu více než pěti
milionům lidí, kteří vzkvétají na nízkosacharidové
stravě s vysokým podílem tuku.
Počínaje rokem 2007, kdy jsem s vyznamenáním absolvovala Canadian School of Natural
Nutrition (kanadská odborná škola se zaměřením
na přirozenou výživu), jsem si založila vlastní
výživové poradenství a Healthful Pursuit. Dnes
mám vysoce sledovaný kanál Healthful Pursuit
na YouTube a podcast, kde poskytuji ketogenní
podporu (najdete ho na healthfulpursuit.com/
podcast). Můj poslední projekt, Fat Fueled (Jedu
na tuk), je třicetidenní program, který využívá
tuky přijímané ve stravě za účelem léčení, výživy a uvedení těla do rovnováhy (naleznete ho
na healthfulpursuit.com/fatfueled).
Můj „keto příběh“ ovšem doopravdy začal až
v roce 2014, kdy jsem přešla na životní styl s vysokým podílem tuků a nízkým obsahem sacharidů. Od základu mi změnil život. Díky stravování
tímto způsobem namísto pouhé snahy kontrolovat tělo omezujícími dietními modely jsem
dosáhla těchto přínosů:
• Shodila jsem devět tvrdohlavých, s hormony
spojených kilogramů.
• Osvobodila jsem se z patnáctiletého područí
ADHD.
• Začala jsem znovu menstruovat, když mi předtím ve čtyřiadvaceti diagnostikovali předčasný
nástup menopauzy.
• Uvedla jsem do rovnováhy svou náladu – dnes
žiji bez lehké deprese, která mě trápila dříve.
• Zbavila jsem se zamlženého myšlení.
• Zlepšila se mi pleť, a také vlasy a nehty.
• Přestala mě trýznit nutkavá chuť na jídlo.
• Zbavila jsem se posedlosti jídlem.
• Zaznamenala jsem razantní vzestup sebevědomí.
Ještě než si řeknete, že mých osvobozujících
zážitků nemůžete dosáhnout a praštíte s knihou
zpátky na polici, dovolte mi poskytnout vám úplný
obraz a povědět, čím jsem si prošla.

Nebudu vás nudit historkami, kde jsem vyrůstala, jací jsou mí rodiče, jaké byly mé první krůčky
a jak skvělá je má mladší sestřička (ačkoli jinak je
pěkně ostrá). Vynechejme předkrmy a přejděme
rovnou k šťavnatým kouskům.

Jak mi keto pomohlo shodit kila
a další super věci
Příběh mého vztahu k jídlu a zdravému životnímu stylu se začal psát ve chvíli, kdy jsem místo hledání vyvážené radosti z jídla začala jídlo využívat
ke kontrole svého okolí. Od svých 13 do 28 let
jsem se potýkala s poruchou příjmu potravy. Začalo
to bulimií, kdy jsem se cpala zakázanými potravinami a poté jsem je drasticky vypuzovala z těla.
Následovala léta hladovění s anorexií a intenzivní
konzumace léčiv, pak opět přechod k bulimii, kdy
jsem pokračovala ve striktním omezování stravy.
Nakonec přišla ortorexie (posedlost „zdravými“
potravinami), kdy jsem mívala záchvaty paniky,
jestliže jsem si nemohla připravit vlastní pokrmy.
Nejzávažnějším z fyzických problémů, které
způsobil můj vztah k jídlu, byla absence menstruace (odborný lékařský pojem zní amenorea).
Od 13 do 21 let jsem užívala antikoncepci. Když
jsem ji vysadila, měsíčky se nevrátily. Za celých osm
let užívání jsem ani jednou menstruaci neměla.
Po dvacítce jsem se příliš nestarala o to, že
nemenstruuji. Ostatně, život byl takhle mnohem
jednodušší. Dál jsem trýznila své tělo nekonečným běháním, jízdou na kole, plaváním a různými
dietami, protože jsem věřila, že kondici a konstituci, po níž jsem zoufale toužila, jiným způsobem
nezískám. A zatímco jsem provozovala všechny
tyhle věci ve jménu zdraví, na mém chování nebylo
zdravého vůbec nic.
Byla to bouřlivá doba plná nejistoty, kterou jsem
zakrývala služebními postupy v práci, čundrováním
a fasádou štěstí. Láska k vlastnímu tělu a péče
o sebe pro mě byly cizí pojmy. Jako posedlá
jsem trénovala, dodržovala „pravidla“ správné
výživy – včetně vyhýbání se tukům – a ve všem
jsem vynikala. Zatímco klasické sklony k poruchám
příjmu potravy se vytrácely, o lásce a respektu
k vlastnímu tělu stále nemohla být řeč. Místo toho
se energie, kterou jsem prve vkládala do omezování
keto dietA 9

jídla a záchvatovitého přejídání, přenesla
do nadměrného cvičení a kontroly příjmu živin.
Pět let po vysazení antikoncepce, uprostřed
nikdy nekončící smyčky trénování a s tréninkem
spojených zranění jsem přešla na hormonální substituční terapii (HRT). Zatímco ani po osmi měsících se hormony nikam nepohnuly, ručička na váze
ano. Nabrala jsem 32 % tělesného tuku a vláčela
na sobě přebytečných devět kilogramů, které tvořila, přísahám, výhradně celulitida.
Dělala jsem všechny „správné“ věci – přešla
na veganskou stravu, později na paleo, jednou či
dvakrát denně cvičila, nejedla po páté odpoledne,
konzumovala šest malých jídel za den. Má váha ale
s každým uplynulým týdnem jen a jen narůstala.
Když se mé boky nevešly do šortek, které jsem si
koupila předchozí rok v létě, cítila jsem, že s tím
musím něco udělat.
A tak jsem jako každý, kdo chce zhubnout,
omezila příjem kalorií a zvýšila intenzitu cvičení.
A velmi záhy jsem začala být vyhladovělá a náladová. Každé dva až tři dny jsem se přejedla
a cítila, že jsem sklouzla zase zpátky do svého
negativního já. Znechucená jsem zašla k jednomu
naturopatovi, který mi navrhl, ať přejdu na stravu
s nízkým obsahem sacharidů. Má první reakce byla
velmi rázné ne. Diety s nízkým obsahem sacharidů
jsem si spojovala s průmyslově vyráběnými dresinky, sladidly, limonádami, sladkostmi a nutričními
doplňky pro hubnutí, které jsem znala z reklam.
To mě spolu s poučkami profesorů přes výživu, že
nízkosacharidová strava je nezdravá, nepřirozená
a naprosto absurdní, přesvědčilo, abych se od takového hazardu držela stranou.
Byla jsem však zoufalá, a tak jsem se nakonec
rozhodla: když se mi podaří jít na věc způsobem,
abych se cítila dobře, přejdu na nízkosacharidovou stravu. Ještě téhož dne se jedna kamarádka
v jednom ze svých příspěvků na Instagramu zmínila o „keto“. To slovo mě zaujalo, a tak jsem si ho
vyhledala a bác! – řešení jsem měla přímo před
nosem na obrazovce.
Ačkoli jsem byla zpočátku zdrcená při pohledu,
kolik ketogenních zdrojů používá jako primární
zdroj tuků mléčné výrobky a jak hodně spoléhá
na průmyslově vyráběné potraviny s cílem omezit
příjem sacharidů. Přesto můj zájem – i zoufalství – vzrostly do té míry, že jsem se rozhodla keto
vyzkoušet. Byla jsem však rozhodnutá dělat to
po svém: bez obilovin, mléčných výrobků a z nezpracovaných potravin. Celé týdny jsem studovala
nejrůznější informace o ketogenní stravě a úplně se
do toho ponořila.
Poprvé v životě jsem dala sama sobě svolení,
že jíst tuky je v pořádku – jak to bylo osvobozující!
Mazala jsem si kokosový olej na lněné muffiny, vařila
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jsem zeleninu s naběračkami hovězího tuku z místní
produkce a jedla v rozumné míře slaninu, dokonce
i extra tučnou, pěkně prorostlou vrstvami tuku, které
jsem se vždycky vyhýbala. Bylo to léto mých prvních
objevů – první žebírka, první plná lžíce oříškového
másla. Nechala jsem svůj „tučný prapor“ volně vlát
a cítila se dobře. Čím více tuku jsem jedla, tím vyváženější byly mé emoce, tím stabilnější nálada a tím
sebevědomější má rozhodnutí – a tím více jsem si
byla jistá sama sebou. Navíc jsem už neměla ustavičně hlad. Jedla jsem do sytosti – a začala hubnout.
Konzumovala jsem 200 gramů tuku denně a za pouhé dva měsíce shodila devět kilogramů a snížila svůj
tělesný tuk z 32 na 20 %.
Jenže tady se šťastný příběh najednou zvrtl
k horšímu. Mám sklony k omezování. Když narazím
na něco nového, co slibuje zhubnutí a dává mi pocit, že jsem na nejlepší cestě stát se svým „lepším
já“, dovedu to do extrému. K čemu je zhubnout jen
o pět kilo, když můžu shodit rovnou 10? K čemu
je zhubnout o 10 kilo, když se nabízí rovných 15?
Začala jsem sama se sebou závodit a brala každý
shozený kilogram jako další krok na cestě ke šťastnějšímu, zdravějšímu bytí.
To nutkavé vysokotučné, nízkosacharidové a nízkokalorické utrpení trvalo šest měsíců. Dospělo to
tak daleko, že jsem nespala, vypadávaly mi vlasy
a potají jsem se přejídala sacharidy. Čím přísněji jsem ke stravě přistupovala, tím více jsem se
přejídala. Vypadala jsem fantasticky a vychutnávala
si, jak jasně a soustředěně mi to myslí, ale vskrytu
duše jsem věděla, že s každým uplynulým dnem se
sama sobě ztrácím.
Za emoční rovnováhu potřebnou k tomu, abych
si vůbec uvědomila problém a začala provádět změny, vděčím konzumaci tuků ve stravě. Abyste mi rozuměli, když začnete jíst dostatek tuku po periodě
téměř bez tuku (v mém případě trvala přes 10 let),
stane se něco docela úžasného: znovu vám naskočí
mozek, uklidní se emoce a jste schopní ve vteřince
dělat uvážlivá rozhodnutí.
Věděla jsem, že v keto se ukrývá veliká síla, ale
potřebovala jsem změnit své pojetí této stravy. Odhodlání konzumovat tuky jako zdroj výživy a prostředek k uzdravení mi tedy vydrželo, ale vypracovala jsem program Fat Fueled, ze kterého vychází
také Ketodieta. Pro mne, ale i mnoho ostatních
lidí se stal něčím jako záchranným kruhem, neboť
přispíval k procesu léčení, stabilizaci váhy a pocitu
štěstí na ketogenní stravě.
Kromě jedení všech těch tuků jsem sama sobě
dovolila naslouchat svému tělu, dělat to, co je podle
mého cítění správné, léčit se z nitra směrem ven.
Začalo to tím, že jsem zahodila standardní ketogenní přístup v podobě masivního omezování a pocitů
hanby a viny, který jsem praktikovala tak moc dobře.

Místo abych věřila, že dělám něco proti svému tělu,
snažila jsem se cítit vděčnost za všechny báječné
věci, které pro mě tělo denně vykonávalo – od základních jako dýchání až po složitější jako prožívání
emoce v odpověď na nějakou situaci. Zbavila jsem
se rovněž svých glukometrů měřících přítomnost
ketonů a glukózy v krvi, podnikla kroky pro ukončení
počítání kalorií a maker a přestala jsem poslouchat
„nízkosacharidové guruy“, kteří mi tvrdili, že když
za den sním více než 20 gramů sacharidů, nejsem
„čistá keto“. Přestaly mi padat vlasy, zlepšil se spánek, a přesto jsem si uchovala své oblíbené přínosy
stravy s vysokým podílem tuků a nízkým podílem
sacharidů: vyrovnané emoce, vyrovnaný krevní cukr,
jasné myšlení a opět nově nalezené hubnutí.

Po devíti měsících dodržování programu Fat Fueled se mi vrátily měsíčky, v rámci péče o sebe jsem
se přejídala a stala se závislou na sebelásce. Dnes,
po třech letech tohoto životního stylu, vím, že jsem
ta Leanne, kterou jsem vždycky byla, ale nějak jsem
se k ní nemohla dostat. Někteří říkají, že seberealizace začíná ve chvíli, kdy do svého života pozveme
lásku – u mě se to ale vždycky všechno týkalo tuku.
K dobrému zdraví jsem se dostávala mimořádně
dlouhou oklikou. Skvělé na tom je, že vy už nemusíte! Díky uplatnění všeho, co jsem se o tomto
způsobu stravy dozvěděla metodou pokus–omyl, se
můžete začít cítit lépe už zítra.
Všechno to začíná přeformulováním slova
dieta.
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NOVÝ DRUH „DIETY“

Měli byste o mně něco vědět: Nenávidím slovo
dieta. Těch pět písmenek vládne takovou mocí nad
lidmi, že mám sto chutí zuřivě dupat a bušit pěstmi do zdi a napsat knížku s dietou v názvu, abych
dokázala, že dieta může znamenat daleko více, než
se nám dosud pokoušeli namluvit.
Vsaďte se, že vám tento program pomůže
zhubnout a poskytne potřebné nástroje k tomu,
abyste se cítili dobře. Určitě však nebudete říkat
věci typu: „Pokud jde o čokoládu, nevěřím si, ani
když držím dietu“ nebo: „V pondělí jsem zahájila
novou dietu.“ Místo toho od sebe uslyšíte takovéto
věty: „Ne, díky, po koláči se necítím dobře,“ nebo:
„No ne, to jsem si za celé odpoledne ani jednou
nevzpomněl na jídlo?“ Nejde o jedení menšího
množství kalorií a menšího množství tuků, kdy
se člověk cítí tak, že může každou chvíli propuknout nezřízené přejídání, jen aby to vyvolalo další
trýznivé chutě, omezování jídla, zamlžené myšlení
a podobně.
Standardní přístup k dietě je omezující, restriktivní a zahanbující. Já nic z toho nechci. Předefinujme si slovo dieta a vezměme si život zpátky,
ano? Místo stále se opakujícího dietního cyklu
ve znamení přejídání, omezování, sebenenávisti,
a tak pořád dokola, bych ráda vytvořila dietu,
která se zaměřuje na sebelásku, sebeúctu a zdraví
prospěšné cíle.
Pravděpodobně jste četli spoustu otřepaných
frází, které vyznívají v tomto duchu: „Tuhle dietu
jsem dodržovala čtyři týdny, shodila dvaadvacet
kilo a teď jsem nejšťastnější žena na světě. Můj život se od základu změnil: manžel je mnou doslova
posedlý, děti jsou se mnou rády a mé kamarádky
by si to se mnou chtěly vyměnit.“
Mám pro vás novinu: lidé jsou s vámi rádi proto,
že jste laskaví. Vaše druhá polovička na vás miluje
vaši sebedůvěru, vášnivost a to, jak se chováte
k dětem. Vaše děti vás milují proto, že jste jejich idolem a nemůžete v jejich očích udělat nic
špatně. Když lidé říkají, že jim zhubnutí změnilo
život, často tím ve skutečnosti myslí, že zhubnutí
změnilo jejich pohled na sebe, vnímání sebe sama,
což následně ovlivňuje způsob, jak komunikují se
světem. Je zde samozřejmě možnost, že zhubnutí
vám umožní vyrazit si poprvé v životě na túru,
a to je opravdu super. Chci vám pomoct dělat věci,
které byste rádi dělali.
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Přesto se vsadím, že tuto knížku čtete, poněvadž chcete zhubnout a věříte, že až se vám to
povede, bude váš život ve všech směrech lepší.
Trvalo mi léta, než jsem pochopila, že má váha a já
nejsme totéž. Že můžu dělat všechno, co si usmyslím, bez ohledu na svou hmotnost. A že ve velmi
mnoha případech je to naše vlastní vnímání vlastního těla a svých omezení, co nás odvádí od života,
o němž sníme. Nedrží nás zpátky naše váha – ale
my sami!
Na druhé straně naprosto chápu, z čeho vycházíte. Třeba jste si právě přečetli poslední odstavec
a řekli si: „Ta ženská je cvok. Jistěže má váha
představuje problém.“ A já vám rozumím. Když
jsem během strašné hormonální substituční terapie přibrala devět kilo, i já jsem měla pocit, že ta
váha k mému tělu nepatří. A udělala bych všecko
všecičko, jen abych ji shodila.
Ale co kdybych vám řekla, že zhubnutí a uzdravení nemusí na sebe vzít podobu boje? Co kdybych
vám pověděla, že sebevědomí můžete být teď hned,
v těle, které máte? Že je ve vaší moci milovat svůj
život a lidi v něm, dělat věci, jimž se chcete věnovat, a mezitím vesele hubnout?
Pokud se ponoříte do keto a dáte šanci tuku,
nebudete jen hubnout, ale uleví se i vašemu
mozku. A když se uleví vašemu mozku, dějí se věci
trošinku jinak. Vaše nálada a schopnost činit kvalitní rozhodnutí se zlepší, mozková mlha se zvedne
a vy poprvé uvidíte jasně. Nevymýšlím si – je to
skutečně pravda. Váš mozek miluje tuk. A zrovna teď ho zřejmě nemá dost, aby mohl správně
fungovat, a tedy ovlivňovat váš způsob vnímání
a nazírání vlastního života. Já vím, připadá vám to
trochu jako podfuk, ale nepřipadalo by, kdybyste
byli na vysokotučné stravě. To vám zaručuji.
Není-li emoční přejídání a téma „vztahu k jídlu“
váš šálek kávy, respektuji to. Jde-li vám především
o to, upevnit své zdraví, třeba i shodit nějaké to
deko a začít se cítit lépe, žádný problém – vše,
o co se dělím v této knize, vám k tomu dopomůže.
Pokud však chcete ukončit nepřetržitý cyklus
diet, podvodů následovaných pocity viny, ráda
bych vám pomohla. Ketodieta hovoří o stravování
takovým způsobem, který vám bude dělat dobře
po těle; pomůže vám uzpůsobit výběr potravin
vašim osobním potřebám, abyste dosáhli vytouženého zdraví a přitažlivosti, a přitom se nezbláznili.

A pro mě je „dieta“ právě tohle, nebo by aspoň
měla být.
Vaše tělo chce být zdravé. Kdyby záleželo
na něm, nepřibrali byste 130 kilo během několika
málo měsíců. Vaše tělo nečiní nevyvážené volby,
které nemůžete kontrolovat; dělá to vaše alter
ego – vy, společně se spoustou mediálně vyvolaných očekávání, jak by mělo vaše tělo vypadat.
K tomu přidejte dávku dietních pravidel, přikápněte trochu vyšinutých emocí a hle! Máte dokonalý recept, jak nevěřit sami sobě, každou noc se
přejídat a připadat si, že nemáte vládu sami nad
sebou a svým jídlem.
Na následujících stránkách vás budu nabádat,
abyste naslouchali svému tělu a objevovali, co
vskutku chce. To může znít v první chvíli pěkně praštěně; vím, že když jsem začala tyhle věci
zjišťovat, myslela jsem, že mé tělo chce jen sladké

OSVOBOZENÍ
OD DIETY!

pendreky a smažené brambůrky. Ukázalo se však,
že mé tělo chce být zdravé a ví přesně, jaká je má
ideální váha. Teď se najím do sytosti a příliš o tom
nepřemýšlím. Vy můžete dělat totéž a dostat se
na svou reálnou váhu, když se spojíte s přáními
a potřebami svého těla.
Chci vám dopomoci k úžasnému životu, o kterém jste vždycky snili. Jestliže jeho součástí bude
každodenní namáčení slaniny v majonéze, je to
správně.

Odhaduje se, že dvě z pěti žen neustále drží nějakou dietu. Nechci být
jednou z nich. Nechci používat aplikaci na počítání kalorií v restauraci
na jihu Francie, zatímco manžel čeká, až si rozmyslím, co si můžu objednat.
Nechci vynechávat svatební dort své mladší sestřičky, protože to překračuje
můj denní příděl sacharidů. Nechci trávit večer u ohně grilováním S’mores
ze strachu, že se přestanu ovládat a sním tu čokoládu celou. Nechci
propásnout život, protože mám dietu.

Když jsem přecházela na keto, původně jsem
jednala z pozice omezení. Myslela jsem
na všechny věci, které si už nemůžu dát, počítala
kalorie a vážila se dvakrát, a někdy i třikrát
za den. Nechodila jsem ven, nevídala se s přáteli
a celou dobu se nervovala kvůli jídlu. Žít takhle,
i když to snad ani nelze nazvat životem, není
žádná legrace. Jakmile jsem přestala uvažovat
tak restriktivně, ohromila mě úžasná svoboda
vysokotučného stylu.
Nicméně restriktivní smýšlení nám vtloukali do hlavy od mládí a není vždy lehké se přes to přenést.
V televizi nám od raného dětství vykládají, že
svému tělu nemůžeme důvěřovat. Musíme mít nad
ním moc, máme-li zhubnout, cítit se skvěle a být
hodni lásky. Vzpomínáte si na reklamu na cereálie

Special K z osmdesátých let, kde zaznělo: „Když se
štípneš, díky K už kůži nezmáčkneš?“ Nebo na reklamu na dietní Pepsi, kde se ohledně tělesného
tuku říkalo: „Teď ho vidíš, teď už ne?“
Pokud jste zarputilý „sledovač“, jako jsem byla
já, vzpomeňte si na dobu, kdy vám v denním
přídělu zbývalo 150 kalorií. Neměli jste hlad, ale
přesto jste se najedli z obavy, že když to neuděláte, dostanete hlad zítra, a to už těch extra
150 kalorií mít nebudete, protože „kalorie se
takhle nepřenášejí“. Navíc aktivity, které jste ten
den provozovali, přidělené kalorie samozřejmě
vyžadovaly; naplánovali jste si sníst čokoládový
mug cake, a byl by taky hřích nechat si ho ujít;
a kdybyste řečený mug cake nesnědli, „nedosáhli
byste svých maker“.

keto dietA 13

Fajn. Teď si vybavte dobu, kdy jste dosáhli kalorického cíle už ve čtyři odpoledne, poté, co jste
zbaštili hrstku ořechů na kancelářském stole. Jeli
jste domů a litovali, že jste ty oříšky jedli, protože pořád ještě zbývá pět hodin, než půjdete spát.
Hlad. Tak hrozný hlad. Po zbytek jízdy domů jste
přemýšleli, čím vším se do té doby zaměstnáte,
abyste se něčím nenacpali a nepřekročili své kalorie
nebo makra.
Nevím jak vy, ale když jsem já žila v tomhle chorobném prostoru nutkavého počítání a sledování,
šťastná jsem nebyla. Vlastně jsem byla utrápená.
Neviděla jsem však žádné východisko. Kruci, vždyť
já ani nevěděla, že existuje cesta ven.
Zde si uveďme některé klasické známky toho, že
dietní mentalita ovládá váš život.
• Sledujete každý ždibíček, který pozřete, a ujiš-

ťujete se, že vám pomůže dosáhnout vašich cílů.

• V jednom kuse pouštíte větry a zaboha nemůže-

te určit, jaká potravina je způsobuje.

• V situacích, které se týkají jídla, jste vystre-

sovaní. Jít na večeři s přáteli znamená pročíst menu dopředu a rozmyslet si otázky, jaké
položíte číšníkovi. Rozhovory točící se okolo
nějaké společenské akce vás uvádějí do defenzivního rozpoložení, vzbuzují ve vás úzkost nebo
se na to konto rozhodnete svou účast v poslední
chvíli odvolat.

• Váš menstruační cyklus není v pořádku – měsíč-

ky vynechávají, trpíte šíleným PMS a tak dále
a tak dále.

• Přistihujete se, že ustavičně mluvíte o tom, co

jíst a co ne, o váze a držení diety.

• Znervózňuje vás představa, že byste z nějakého

důvodu vynechali cvičení.

Pokud vám tohle všechno připadá důvěrně
známé, radím vám udělat dvě věci: Za prvé, pěstujte
otevřenost vůči jiným názorům a ochotu naslouchat svému tělu. A za druhé, udělejte si čas sami
na sebe, abyste mohli naslouchat svému tělu.
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Přichází ke slovu péče o sebe. Péče o sebe je
taková praxe – jasně, uhádli jste –, kdy pečujete
sami o sebe. Nejde ale jen o sprchování a nechat si
„udělat hlavu“. Jde o to, že o sebe vskutku pečujete
záměrnými činy, které odpovídají vašim tělesným,
mentálním a emocionálním potřebám. Ráda o tom
smýšlím jako o „času pro sebe“. Péče o mé tělo
zahrnuje například večerní koupele, procházky, čas
vyhrazený na přípravu večeře, protahování před
spaním a masáže. Mezi své mentální postupy sebepéče řadím vedení deníku, meditaci a řešení náročných sudoku. V rámci péče o emocionální zdraví
se snažím odstraňovat ze svého života toxické lidi,
vedu hluboké rozhovory s manželem, chodím si zatančit s přáteli a spolupracuji s kariérním koučem.
A teď vy! Jmenujte pár věcí – i kdyby jen
jednu –, které můžete začít dělat na každodenní bázi, abyste se cítili dobře. Nemusí vám to
zabrat mnoho času, i pět minut péče o sebe je
skvělý začátek!
Mezi rozvíjením praktik sebepéče a dodržováním
ketodiety, při níž se vám projasní mozek a budete
soustředěnější a uvědomělejší, se můžete seznamovat se skutečnými potřebami svého těla. Představte
si, že víte, co máte sníst a v jakém množství, abyste
dosáhli fyzické kondice a zdraví, o nichž jste vždy
snili – aniž byste se museli omezovat v jídle, počítat kalorie nebo utrácet spousty peněz!
Pokud jste zalezlí v králičí noře, jako jsem byla
já, nevěříte v jídle sami sobě, pociťujete silnou
nenávist nebo odpor k vlastnímu tělu nebo je vám
nanic z toho, že držíte dietu, zde je několik pravidel, která by vám mohla pomoct, zatímco se budete
řídit zásadami keto:

VYKAŠLETE SE NA POČTY

více
na str.
56

Kolikrát jste si v půlce jídla pomysleli: „Až takový
hlad nemám, ale musím to sníst, jinak [vložte důvod:
nezůstanu v ketóze, nevydržím do dalšího jídla, nenarostou mi svaly]?“
Ten útlý hlásek, který vám říká, že nemáte hlad, je
hlas vašeho těla, které se snaží dostat do ideální
polohy, kdy dostane správné množství potravy pro
své potřeby. Když se však vybičujete a donutíte se
jídlo dojíst, jdete proti svému tělu tím nejhorším
možným způsobem.
Znamená to, že odměřování a vážení jídla je naprostá ztráta času. Vaše tělo samo ví, kdy má dost.
Důvěřujte mu.

VĚŘTE SAMI SOBĚ

více
na str.
65

Až se budete ve stylu keto stravovat nějaký čas,
zahoďte „pravidla“ a vytvořte si vlastní. Jakmile se
adaptujete na tuky, budete vědět, jak se cítí člověk
v ketóze. Nyní je čas si hrát. Víte, jak dobře vám na
této stravě je, ale nemohli byste se cítit ještě lépe,
kdybyste pár věcí doladili?

ZAČLEŇTE POZITIVNÍ
POHYB

více
na str.
75

Nesnášíte cvičení? Zamyslete se nad tím, jaký druh
pohybu vám přináší radost a provozujte ho více.
Když nesnášíte každý pohyb, proč to děláte? Protože si myslíte, že byste měli? Je to vskutku dostatečný důvod?

ZAČNĚTE O SEBE PEČOVAT
Sepište seznam věcí, které vám dělají dobře,
a seřaďte je podle množství potřebného času,
od věcí, které trvají déle, až po ty, jež se vejdou
do 15 minut. Začněte s jednou kratší aktivitou
týdně a pomalu je přidávejte, až budete mít nejméně jednu za den. Mezi mé praktiky sebepéče
patří příprava čaje před započetím dne, odpolední procházka a uvolnění v koupeli před spaním.
Celkem mi sebepéče zabere asi dvě hodiny denně, ale na začátku to tak určitě nebylo. Tehdy
jsem byla ráda, když jsem si vyčlenila pět minut
na věci, které mi dělaly dobře. Nyní vidím, že
když si udělám čas sama na sebe, sklízím bohatou odměnu v podobě sebeúcty, sebepoznání
a (mé oblíbené) sebedůvěry.

DEFINUJTE SVŮJ ZÁMĚR
Může se to stát každému: i navzdory těm nejlepším
záměrům zjistíme, že se už zase vezeme v dietním
vlaku, počítáme kalorie a proklínáme se, pokud
jsme snědli kousek kuřete navíc. Když se to přihodí
mně, definuji si svůj záměr.
Mým záměrem při vysedání z dietního vlaku bylo
žít svobodnější a spontánnější život a oddávat se
přítomnosti, místo abych se nechala ovládat obavami nebo lítostmi. Když počítám kalorie nebo znovu
naskočím do stísněného dietního vlaku, nedokážu
žít tak, jak bych si přála. Pokud tedy znovu sklouznu do těchto starých negativních vzorců, připomenu si, že mi neumožňují žít život, který mám ráda.
Když začnete měnit své stravovací návyky, bude
možná nutné se každý den o svém záměru ujistit,
abyste si připomněli, co je pro vás důležité (proč
říkáte ne cukru a ano odpolední procházce). Čím
déle to budete praktikovat, tím snazší pro vás bude
podle vašeho záměru žít, aniž byste si ho museli
neustále připomínat.
Zde je několik otázek, které si můžete položit,
abyste svůj záměr dokázali stanovit:
•

Co vás přimělo koupit si tuhle knihu?

•

Co vás láká na představě, že budete jíst více
tuků?

•

Jak podle vás vypadá zdravý a šťastný život?

•

Jak se změní vaše myšlenky a činy, když se cítíte šťastní a zdraví?

•

Jakým drobným činnostem se můžete denně věnovat, abyste si podrželi vědomí svého záměru?

Doufám, že chápete, jak skvělý může
tento způsob stravování být v mnoha
jiných směrech než jen pro tělo. Jistě, je
to úžasné, když chcete zhubnout a cítit se
fyzicky skvěle a tak dále a tak dále. Keto
vás ale zároveň staví do skvělé pozice,
kdy si můžete skutečně vychutnávat cestu
životem a cítit se vyrovnanější a klidnější.
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STAV SVÉHO TĚLA MÁTE
POD KONTROLOU

Na rozšířené chronické zdravotní problémy běžné lékařské postupy nestačí. Jen ve Spojených státech má pět milionů žen syndrom polycystických
ovarií, 26 milionů lidí trpí cukrovkou, tři miliony
neurologickými poruchami a 1,6 milionu diagnostikují každým rokem rakovinu. Lidé všech vrstev
a věkových kategorií, kterým záleží na vlastním
zdraví, si začínají uvědomovat, že to, co děláme
a jíme, nám neprospívá.
A tak mnozí z nás buď sami zažili bolest, utrpení a pocit marnosti, když se dozvěděli šokující
diagnózu Alzheimera, Crohnovy choroby, diabetes,
rakoviny, roztroušené sklerózy a podobně, nebo je
sdíleli s někým ze svých blízkých. Sama diagnóza
je samozřejmě děsivá věc. Mě však ještě více děsí,
že zdravotnické organizace a média nejsou ochotny
změnit rétoriku a přehodnotit svůj přístup k prevenci a léčbě chorob. V mnoha případech stále
aplikují zastaralé terapie, místo aby zvolily pokrokové stanovisko, a vzaly tak v úvahu nejmodernější
znalosti o výživě a nemocech.
Sama jsem se o tom přesvědčila, když můj táta
v roce 2010 absolvoval chemoterapii. Po denní
léčbě nabízeli pacientům čaj s pytlíky cukru a sušenky z obchodu. Smyslem této cukrem oslazené
svačinky bylo dodat pacientům energii. Nemocnice
však vůbec nevzala v potaz další účinek cukru – že
z něho žije rakovina!
Nebo se zamysleme nad dědečkovou zkušeností
s Alzheimerovou chorobou. Během pouhých pár
měsíců se jeho stav katastrofálně zhoršil z mírné
demence na Alzheimera ve třetím stadiu, načež
následovala smrt. Tvrdím, že k otřesně rychlému
postupu choroby přispívaly nesčetné misky bonbónů a dalších sladkostí, které byly rozmístěné v jeho
pokoji v pečovatelském ústavu. Alzheimerovi se
říká „cukrovka třetího typu“ z dobrého důvodu,
ovšem o přínosech vysokotučných potravin, zejména MCT oleje (viz strana 140), tehdy ještě téměř
nikdo neslyšel.

16 ÚVOD

Ke zmírnění otcova i dědečkova trápení by
bývala mohla přispět trocha osvěty a informací
o prospěšnosti tuku ve stravě. Možná jste sami byli
svědky něčeho podobného, slyšeli o tom nebo to
na vlastní kůži zažili – nebo se snad pletu?
Musíme se naučit o sebe pečovat, což vždy
začíná a končí vzděláváním. Nemusíte se hned stát
odborníkem či odbornicí na výživu, ale můžete
zkoumat různé přístupy, až si nakonec vyvinete
stravovací styl, který vám prospěje – vašemu tělu,
zdraví i životu. A pokud vyvstanou nějaké problémy, budete ve skvělé pozici, kdy budete sami
schopní pochopit, jaké úpravy je nutno provést pro
jejich vyřešení a kam se obrátit, aby vám poskytli
potřebnou pomoc.
Těmito slovy vás nechci dohnat ke změně pod
tíhou strachu. Jde mi o zahájení rozhovoru, jak je
důležité být otevřený novým myšlenkám v oblasti
zdravé výživy. Jednak můžete zmírnit své stávající zdravotní problémy, jednak vám tyto znalosti
pomohou, abyste se jich vyvarovali v budoucnu.
A protože jste si zakoupili tuhle knihu, mám takový
pocit, že hodláte za své tělo převzít odpovědnost.
Naše tělo je to nejcennější, co máme. Když se
vzděláváme a doplňujeme si informace z široké
palety zdrojů, jsme lépe vybavení a připravení se
vypořádat s tím, co třeba přijde.
Myšlenka léčení prostřednictvím výživy se velmi
rychle šíří. Jen za poslední rok se nové knihy o vysokotučné a ketogenní stravě dostaly na Amazonu
mezi nejprodávanější knihy a tři tituly týkající se
životního stylu bez obilovin a cukru trvale dominují seznamu New York Times bestselerů o stravě
a dietě již od roku 2013.
Náš svět lační po změně a já doufám, že i má
kniha bude odpovědí na toto volání.

