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SkoncUjTe S cUkroM
Zastavte spaľovanie cukrov a naštartujte spaľovanie tukov

Mnohé veľké spoločnosti  skúmajú v súčasnosti  snímky mozgu, 
aby zistili ,  ako reaguje na určité  druhy potravín,  najmä na 

cukor.  Zistili ,  že  mozog sa po požití  cukru rozžiari  rovnako ako 
po kokaíne.

M i c H a e l  M o s s  –  z  k n i H y  

C u k o r ,  s o ľ ,  t u k :  A k o  N á s  k l A m ú  p o t r A v i N o v í  g i g A N t i 

Ach, ten cukor. Sladký milovaný cukor. Všetci máme radi sladkosti, pretože 
vďaka nim máme dobrú náladu. Sladkosti sú pre nás odmenou. Cukor je tu 
pre nás vždy, keď potrebujeme povzbudiť. Cukor je už od našich prvých na-
rodenín súčasťou všetkých slávnostných príležitostí. Tak prečo vás žiadam, 
aby ste sa ho vzdali? Nie je to len náhoda, že prvým krokom k perfektnému 
metabolizmu je skoncovanie s cukrom. Nikdy sa nedopracujete k optimálne-
mu zdraviu a metabolizmu, ak nebudete mať pod kontrolou hladinu cukru 
v krvi.

Cukor nás nakopne, ale po každom vrchole príde pád. Takže siahneme 
po ďalších sladkostiach, aby sme mali opäť viac energie a boli zase šťastní. 
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Tento kolobeh nazývam „cukrový kolotoč“. Príliš dlhá jazda na ňom je však 
pre metabolizmus a imunitný systém hotová pohroma.

Temná stránka cukru
Vždy som tušila, že sladkosti nie sú práve najzdravšie jedlo. Myslela som si, 
že sú to len „prázdne kalórie“, čiže nie sú síce dobré, ale ani vyslovene zlé. 
Ako som sa len mýlila! Pravda je, že cukor má veľmi temnú stránku.

V dôsledku zvyšovania spotreby cukru v posledných rokoch vzrástol aj 
výskyt obezity a s ňou súvisiacich chorôb. Nie je to náhoda! Chronicky zvý-
šená hladina cukru v krvi sa spája s rastúcim rizikom mnohých – v podstate 
väčšiny – závažných ochorení.

Z krátkodobého hľadiska spôsobuje strava bohatá na cukry a spracované 
sacharidy návaly vlčieho hladu, oslabenie imunity, výkyvy nálad, nedostatok 
energie, akné, a dokonca predčasné starnutie. Dlhodobé nekontrolované 
výkyvy hladiny cukru v krvi môžu viesť k vážnym zdravotným problémom 
vrátane zvýšeného rizika srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky, mŕtvice, ra-
koviny, ochorení pečene, hormonálnej nerovnováhy, Alzheimerovej choro-
by a mnohých ďalších. Podľa istej štúdie publikovanej v roku 2014 v časopise 
Americkej lekárskej asociácie konzumácia cukru spôsobuje zvýšené riziko 
úmrtia, a to nielen u obéznych ľudí, ale aj u osôb s normálnou hmotnosťou. 
U ľudí, ktorých podiel cukru v strave je aspoň 25 percent, je riziko smrteľnej 
srdcovej príhody až dvojnásobné. Život s cukrom nie je veru sladší.

Zastavte režim spaľovania cukrov
Vec sa má takto: keď povieme, že chceme schudnúť, znamená to, že sa 
chceme zbaviť tuku. Preto musíme dostať naše telo z režimu spaľovania 
cukrov a začať spaľovať tuky. To sa nám podarí iba vtedy, ak mu prestaneme 
dodávať cukor v pravidelných dávkach.

Cukor (glukóza) dodáva bunkám okamžitú energiu. Metabolizmus vy-
užíva ako palivo pre bunky aj tuk, ale pokiaľ ho budeme zásobovať cukrom 
a jednoduchými („rýchlymi“) sacharidmi, bude ako primárny zdroj energie 
využívať tie. Keď je teda naše telo zaseknuté v režime spaľovania cukrov, 
ukladá si do zásoby tuky.

Podľa nasledujúcich znakov zistíte, či patríte k „spaľovačom cukrov“:



Máte nadváhu a tuk sa vám ukladá hlavne v oblasti okolo pása.•	
Potrebujete sa pravidelne najesť, inak vám rýchlo klesne hladi-•	
na cukru v krvi – keď sa nenajete, ste podráždení.
Trpíte náladovosťou, úzkosťou, depresiami.•	
Aby ste boli schopní fungovať, potrebujete kofeín, sladkosti •	
alebo sacharidy.
Máte zvýšenú hladinu glukózy v krvi, nízku hladinu inzulínu •	
alebo cukrovku.
Často vás prepadne neovládateľná chuť na sladké.•	
Vaša pokožka je ovisnutá a vráskavá – nestarnete s takou grá-•	
ciou, ako by ste si želali.
Máte zvýšenú hladinu pečeňových enzýmov (to môže byť aj •	
príznakom steatózy, stukovatenia pečene).
Máte zvýšenú hladinu triglyceridov a ďalších rizikových fakto-•	
rov srdcových ochorení.

Ak je vaše telo v režime spaľovania cukrov, správa sa ako trucovité dieťa. 
Chcem spaľovať cukry, chcem a chcem! A dupe pritom nožičkou. Ak práve 
nie je žiadny cukor poruke, začne si ho vyrábať z proteínov, prípadne zo sva-
lov (to sa prejavuje napríklad tak, že máte chudé nohy a väčšie bruško).

Aby sme znovu naštartovali náš metabolizmus, musíme telo prevychovať 
tak, aby za hlavný zdroj energie považovalo tuk. A preto musíme radikálne 
obmedziť cukor a jednoduché sacharidy.

Problém je v tom, že veľa ľudí ani netuší, ako veľa cukru a „rýchlych“ 
sacharidov prijíma.

„Nejem predsa veľa cukru.“
Túto vetu počúvam dookola. Napriek stále stúpajúcej spotrebe cukru sa veľa 
ľudí domnieva, že denne skonzumujú len malé množstvo cukru, a to hlavne 
pre nasledujúce príčiny:

1. Neuvedomujú si, koľko pridaného cukru je aj v bežných jedlách 
a aký veľký súčet to nakoniec môže byť.

2. Nevedia, koľko cukru je už „veľa“.
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3. Jedia priveľa potravín s vysokým glykemickým indexom (mno-
hé z nich sú dokonca označené ako potraviny so zníženým ob-
sahom cukru alebo „zdravé“ celozrnné potraviny).

4. Konzumujú jedlá s umelými sladidlami, ktoré sú pre metaboliz-
mus rovnako zlé (ak nie horšie) ako cukor.

Pozrime sa bližšie na hlavné zdroje cukru…

1 .  Skryté cukry
Cukor sa pridáva do takého množstva jedál, že si často ani neuvedomujeme, 
koľko ho v skutočnosti zjeme. Výrobcovia potravín sú vynaliezaví. Vedia, že 
ľudia milujú cukor, takže stačí, aby bol ich produkt sladký a bude sa dobre 
predávať. Čím viac balených a spracovaných potravín jete, tým viac cukru 
prijímate. Ako uvádza doktor Mark Hyman vo svojej knihe Riešenie hladi-
ny cukru v krvi „na svete je okolo 600 000 druhov spracovaných potravín 
a 80 % z nich obsahuje pridaný cukor“.

Dokonca aj jedlá s nálepkou „zdravé“ často obsahujú veľa pridaného cuk-
ru. K najrozšírenejším zdrojom skrytého cukru patria:

celozrnný chlieb a pečivo,•	
proteínové alebo vlákninové tyčinky,•	
ovocné džúsy a nápoje,•	
sladené ľadové čaje a ostatné balené nápoje,•	
jogurty,•	
koláčiky,•	
kávové nápoje (dá si niekto veľké •	 mocha latte?),
korenie,•	
šalátové dresingy,•	
marinády,•	
omáčky,•	
instantné ovsené kaše,•	
víno, pivo a ostatné alkoholické nápoje.•	



Cukor môžeme ľahko objaviť aj na potravinových etiketách. Ak sa názov 
niektorej zložky končí na -óza (napríklad sacharóza alebo glukóza), je to ur-
čitá forma cukru. Na etiketách je však aj mnoho iných tajomných prísad, 
pod ktorými sa môže cukor skrývať (niektoré z nich sú dokonca prírodné). 
Patria sem napríklad: agáve, agávový sirup, jačmenný slad, repný cukor, sirup 
z hnedej ryže, hnedý cukor, cukrová trstina, kokosový cukor, práškový cukor, 
kukuričný cukor, kukuričný sirup, karamel, karobový sirup, datľový cukor, 
dehydrovaná trstinová šťava, dextrín, dextrán, dextróza, diastáza (amyláza), 
diastázový (amylázový) slad, fruktóza, ovocná šťava, koncentrát z ovocnej 
šťavy, dehydrovaná ovocná šťava, kukuričný sirup s vysokým obsahom fruk-
tózy, med, sladový sirup, maltodextrín, javorový sirup, palmový cukor, pal-
mový sirup, rafinérsky sirup, cirokový sirup, sacharóza, turbinado.

Poobzerajte sa radšej po inej alternatíve vtedy, ak:

je cukor (alebo nejaká jeho forma) medzi prvými dvoma zlož-•	
kami potraviny,
je medzi prísadami viacero rôznych druhov cukru (to sa často •	
používa v snahe zamaskovať cukor),
výrobok obsahuje kukuričný sirup s vysokým obsahom •	
fruktózy.

2. Koľko cukru je už priveľa?
Pred sto rokmi konzumovali Američania v priemere štyridsaťpäť gramov 
cukru na každých päť dní (to je približne množstvo cukru v jednej plechovke 
bublinkového nápoja). V súčasnosti prijmeme každých päť dní 576 gramov 
cukru (čo je asi sedemnásť takých plechoviek)! To je takmer 60 kilogramov 
cukru ročne! Najviac cukru jedia chlapci v puberte – viac ako 500 kalórií 
denne.

Aj keby sme vedeli zistiť presné množstvo cukru, ktoré zjeme každý deň, 
stále je ťažké určiť, koľko je už priveľa. Existujú síce odporúčané dávky, ale 
nie sú veľmi rozšírené. Americká kardiologická asociácia (AHA) odporúča 
pre zjavnú súvislosť medzi cukrom a ochoreniami srdca obmedziť množ-
stvo pridaných cukrov na 6 až 7 percent celkového denného kalorického 
príjmu. (Za pridané cukry sa považujú tie, ktoré sa do potravín dodávajú pri 
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spracovaní, napríklad do sladených cereálií, alebo ich používame pri podá-
vaní jedál či nápojov, napríklad lyžička cukru, ktorú si dáte do čaju.) Ženy 
by teda v priemere nemali zjesť viac ako šesť čajových lyžičiek (čo je asi 
dvadsaťštyri gramov) a muži deväť čajových lyžičiek (asi tridsaťšesť gramov) 
pridaných cukrov denne. Dodržiavanie týchto limitov môže byť ťažké, hlav-
ne keď vezmeme do úvahy, že plechovka bublinkového nápoja alebo kávy 
obsahuje asi desať čajových lyžičiek cukru.

Spočítajte si, koľko cukru denne prijmete: 4 gramy = 1 čajová lyžička 
cukru. Jednoducho vydeľte gramy číslom štyri a dostanete počet čajových 
lyžičiek. Výrobok, ktorý obsahuje v jednej porcii dvanásť gramov cukru, má 
teda tri čajové lyžičky cukru na porciu.

Ako väčšina z nás vie, cukor na nás číha aj v mnohých „zdravých“ jedlách, 
napríklad instantná jablkovo-škoricová ovsená kaša obsahuje 20 gramov 
(5 čajových lyžičiek) a ovocný jogurt 26 gramov (6 čajových lyžičiek) cukru, 
i keď v prípade jogurtu sa časť cukrov vyskytuje prirodzene.

Vidíte, aké jednoduché je prekročiť odporúčanú dennú dávku cukru ešte 
pred obedom – a to dokonca aj vtedy, keď si vyberáte „zdravé veci“? Dajte si 
k tomu plechovku ľadovej kávy a hneď prekročíte ďalší denný limit: 46 gra-
mov (11 čajových lyžičiek)!

3. Potraviny s vysokým glykemickým indexom. 
Sú slané praclíky horšie ako čokoládová tyčinka?
Háčik je v tom, že problémom nie je iba cukor. Jedlo nemusí byť sladké, aby 
vám zvýšilo hladinu cukru v krvi. V skutočnosti veľa potravín, ktoré nám 
cukor v krvi dvíhajú do závratných výšok, neobsahuje cukor. Možno vám 
teraz napadne: „Lenže ako mi môže jedlo s nízkym obsahom cukru zvyšovať 
hladinu cukru v krvi?“ Súvisí to s glykemickým indexom.

Čo je glykemický index?
Naše telo premieňa všetko, čo zjeme, na energiu potrebnú pre naše bun-
ky. Všetky sacharidy (či už si dáte čokoládovú tyčinku, kúsok pečiva alebo 
za hrsť praclíkov) sa premenia na cukor – energiu, ktorú je telo schopné 
využiť.



Glykemický index je číslo na škále od 0 do 100, ktoré vyjadruje, ako 
rýchlo sa cukor z danej potraviny vstrebáva a ako rýchlo ovplyvňuje hladinu 
cukru v krvi. Čím je glykemický index nižší, tým pomalšie sa cukor do krvi 
uvoľňuje. Naopak, potraviny s vysokým glykemickým indexom prudko zvy-
šujú hladinu cukru v krvi.

Vysoký glykemický index: 70 a viac•	
Stredný glykemický index: 56 – 69•	
Nízky glykemický index: 55 a menej•	

Keď jeme veľa potravín s vysokým glykemickým indexom, cukor v krvi 
nám stúpa vyššie a rýchlejšie, rozhodí nám to metabolizmus a zvyšuje sa 
riziko rôznych ochorení. Istá štúdia z Harvardu potvrdila, že konzumácia 
väčšieho množstva potravín s nízkym glykemickým indexom znižuje rizi-
ko obezity a s ňou spojených ťažkostí, napríklad srdcovo-cievnych ochorení 
a cukrovky. 

Vzorky potravín a ich glykemický index (zdroj: Zdravotné publikácie 
Harvardu):

Pečené zemiaky: 111•	
Sladový cukor: 105•	
Kukuričné lupienky: 93•	
Instantná ovsená kaša: 83•	
Praclíky: 83•	
Gatorade (nápoj pre špor-•	
tovcov): 78
Šiška: 76•	
Červený melón: 72•	
Bageta: 72•	
Celozrnný chlieb: 71 •	
(priemerne)
Biely cukor: 64•	

Hrozienka: 64•	
Kolové nápoje: 63•	
Med: 62•	
Zmrzlina: 57•	
Sladké cereálie: 55•	
Ovsené vločky: 55•	
Tyčinka Snickers: 51•	
Hrozno: 46•	
Jablko: 39•	
Ovocný jogurt: 36•	
Mlieko: 32•	
Fruktóza: 22•	

s k o n c u j t e  s  c u k r o m  9



10 P e r f e k t n ý  m e t a b o l i z m u s

Nie všetky druhy cukru sa vyrábajú rovnako
Jedným z dôvodov nízkeho glykemického indexu kolových nápojov je ob-
sah kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy, ktorý je kombináciou 
fruktózy a glukózy. Fruktóza sa vyrába inak ako glukóza a väčšina ostatných 
cukrov. Na to, aby sa fruktóza dostala do buniek, nepotrebuje inzulín, vďa-
ka čomu má nízky glykemický index. Pôvodne bola považovaná za zdravší 
variant. Spracováva sa však v pečeni a výskumy ukázali, že nadmerný prí-
jem fruktózy zvyšuje hladinu triglyceridov, čo môže viesť aj k nealkoholovej 
tukovej chorobe pečene. Zdrojom nadmerného príjmu fruktózy sú zväčša 
práve bublinkové nápoje prisladené kukuričným sirupom s vysokým obsa-
hom fruktózy.

Sú slané praclíky horšie ako čokoládová tyčinka?
Asi ste si všimli, že aj keď praclíky nie sú sladké, majú dosť vysoký glyke-
mický index, rovnako ako napríklad pečené zemiaky alebo pšeničný chlieb. 
Ako nám môže jedlo, ktoré nie je ani sladké, zvýšiť hladinu cukru v krvi 
viac ako šiška alebo kola? Zemiaky, múčne výrobky a jedlá z iných spra-
covaných obilnín – napríklad sucháre, chlieb alebo praclíky – sa v našom 
krvnom obehu veľmi rýchlo premenia na cukor. Tým pádom sa nám zvýši 
hladina cukru v krvi, uvoľňuje sa inzulín a rastie naša chuť do jedla. Pozrime 
sa na to bližšie.

Ach, tie praclíky. Kedysi som si myslela, že sú najlepšou voľbou, ak mám 
chuť na niečo malé pod zub. Obsahujú predsa iba gram cukru, takže sú zdra-
vé, nie? Chrúmala som ich každé popoludnie. Potrebovala som ich. Vlastne 
som bola od nich takmer závislá. Dokonca si pamätám, že som si vždy mu-
sela nakúpiť ich zásoby, keď som niekam cestovala. Teraz už viem, že som si 
nimi „osladzovala život“, pretože vždy, keď som si ich dala, mi cukor v krvi 
stúpol na osemdesiattri. Jednoduché sacharidy, ako napríklad praclíky, len 
povzbudzujú chuť do jedla, ale neuspokoja ju. Ste po nich iba viac hladní 
a máte chuť na ďalší cukor a sacharidy. Nečudo, že som zjedla niekoľko ba-
lení praclíkov týždenne.

Musíte si uvedomiť, aký glykemický index majú rôzne potraviny. Len tak 
sa vám podarí dostať hladinu cukru v krvi pod kontrolu. Jedlá s vysokým gly-
kemickým indexom sa niekedy označujú aj ako „rýchle sacharidy“, pretože 



dvíhajú cukor v krvi vyššie a rýchlejšie. Ak si teda chcete udržať hladinu 
cukru v krvi v rovnováhe, sústreďte sa na „pomalé“ sacharidy – jedlá s níz-
kym glykemickým indexom. Vyberte si zo zoznamu uvedeného vyššie alebo 
navštívte stránku www.perfectmetabolism.com, kde nájdete viac detailov.

A čo „zdravé“ celozrnné výrobky?
V obchodoch a reštauráciách dnes nájdeme „zdravú“ celozrnnú alternatívu 
k mnohým potravinám – chlieb, koláče, cestoviny, pizza, pečivo, cereálie 
a mnohé ďalšie. Možno nám v skutočnosti ani veľmi nechutia, ale vyberie-
me si ich, pretože chceme predsa žiť zdravo! Celozrnné výrobky obsahujú 
vlákninu a sú pre nás lepšie, nie? Je pravda, že vláknina nám udržuje nízku 
úroveň cukru v krvi. Preto je napríklad zdravšie zjesť celé jablko aj so šupkou, 
ako vypiť jablkový džús. Lenže celozrnné výrobky nemusia byť až také zdra-
vé, ako si myslíme. Celozrnný chlieb je jedlo s vysokým glykemickým inde-
xom a zvyšuje hladinu cukru v krvi dokonca viac ako čokoládová tyčinka.

Mnohokrát je chlieb, ktorý je označený ako „celozrnný“, vyrobený zo 
spracovanej obohatenej múky, takže už nie je celozrnný v pravom zmysle 
slova. Často obsahuje aj kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy a iné 
druhy cukru, množstvo pridaného lepku a chemické kypriace prášky. Toto 
je zoznam prísad v hamburgerovej žemli známej značky, označenej ako „ce-
lozrnná“ a „pre zdravé srdce“:

Celozrnná pšeničná múka, voda, pšeničný lepok, kukuričný sirup s vysokým 

obsahom fruktóz y, droždie. obsahuje najviac dve percentá nasledujúcich 

prísad: sójový olej,  soľ,  hnedý cukor, l iehový ocot, síran vápenatý, kypriace 

prášky (môže obsahovať jednu alebo viacero z nasledujúcich ingrediencií: 

mono- a diglyceridy, etoxylované mono- a diglyceridy, stearoyl laktylát 

sodný, peroxid vápenatý, emulgátory, kyselina askorbová, azoformamid, 

enz ýmy), propionan vápenatý (konzervačná látka), kvasinkové živiny (di-

hydrogénfosforečnan vápenatý, síran vápenatý, síran amónny), kukuričný 

škrob, guarová guma, prírodné arómy, vitamín D3, sójový lecitín, mlieko, 

sójová múka, sezamové semienka.
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