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Zní to jako pohádka – sladké těstíčko se vám kutálí 
rovnou do žaludku. Jenže zdání klame. Koblihy váš 

organismus nenasměrují do nebe, ale spíš tam dolů, 
do pekla. Tak pošlete koblížek radši na vandr a přečtěte 

si, které potraviny vám náladu nezkazí. 
Text: ALENA BARTOŠOVÁ  Foto: SHUTTERSTOCK.CZ

F
unguje to tak, že některé 
jídlo má vliv na tvorbu se-
rotoninu (říká se mu „hor-
mon štěstí“), který působí 
na nervový systém a navo-
zuje pocit radosti, dobrou 
ná ladu, pohodu. Kdyby 

to ale bylo jednoduché, stálo by přímo 
na obalech výrobků „serotonin-up“. 
Jenže hladinu serotoninu zvyšují třeba 
i alkohol nebo sladkosti – ale zákeřně. 
Cucnete si (případně si zobnete) a násle-
duje parádní efekt – hormon vás vystřelí 
vzhůru. Háček je v tom, že jeho hladina 
začne brzy prudce klesat a organismus 
vyžaduje další dávku. (Nejvíc nás to 
láká obvykle večer,  protože jaksi došlo 
denní světlo, které serotonin přirozeně 
stimuluje.)

Co nám zvedne pocity dlouhodobě 
a konstantně? Po čem sáhnout, když 
cítíme, že na nás leze nálada pod psa? 
Bezvadné jsou banány, borůvky, jahody, 

mandle, špenát, kapusta, rajčata, tuňák 
nebo losos, kakao a kakaové boby.

TŘI DNY S KOBLIHAMI,  
TŘI DNY BEZ
Pokud se vám to celé nezdá a říkáte si, 
jak by mohly potraviny ovlivňovat, nebo 
možná dokonce spoluurčovat naše rozpo-
ložení, poslechněte si koučku psychologie 
výživy Michaelu Pavlíkovou: „Nevěřícím 
Tomášům doporučuji jednoduchý experi-
ment. Zvolte si tři dny, během nichž jezte 
stravu nekvalitní, s vysokým obsahem 
chemických aditiv – konzervantů, barviv, 
příchutí – bílého cukru, bílého pečiva, 
ztužených tuků, uzenin, a to bez jakékoliv 
čerstvé zeleniny a ovoce. Všechno jen 
z běžného supermarketu, pokud možno co 
nejlevnější. Během těchto tří dnů sledujte 
stav své energie a své subjektivní pocity. 
A naopak jindy si zvolte tři dny, kdy bu-
dete jíst stravu ideálně v biokvalitě nebo 
aspoň z ověřených lokálních zdrojů, s mi-

nimem přídavných látek, s alternativními 
sladidly, s kvalitními neztuženými tuky 
a s vysokým podílem čerstvé zeleniny 
a ovoce. A pak si porovnejte, jaké jsou 
vaše pocity a hladina energie.“

Matoucí je jedna věc: Proč, když nám 
celkově neprospívá sladké a smažené, 
náš mozek vyhodnotí třeba onu zmiňova-
nou koblihu jako lahůdku? Vždyť by nás 
měl varovat před propadem serotoninu, 
zakřičet na nás „budeš obézní!“, vyčíslit 
nám dobu spalování nebetyčně draze 
vykoupených kalorií.

„Ukazuje se, že slastné pocity při kon-
zumaci sladkého mohou mít souvislost 
s neurochemickými procesy v mozku, 
které jsou prokázány v případě užívání 
drog,“ vysvětluje výživová expertka Hana 
Mojžíšová. „Chemické látky uvolňované 
v mozku po požití cukru putují po stej-
ných drahách jako po užití kokainu či 
heroinu.“ Jo jo, i na sladkost si můžeme 
vypěstovat závislost. 

JAK VÁM 
koblížek 
ZKAZIL NÁLADU

téma

STEAK PODLE KOKO už zítra  v časopise 
Víkend DNES



Docela dobře se to projeví třeba při 
odměňování. Sladkost jako odměnu si 
snadno obstaráte – nepotřebujete nikoho 
dalšího k navození příjemného pocitu. Je 
to jednoduché, rychlé a dostupné, na za-
hnání samoty, únavy, nepohody ideální. 
„Ale záleží na přiměřenosti našeho návy-
ku,“ varuje doktorka Mojžíšová. „Pokud 
víme, že sladkosti bychom kvůli zdraví 
nebo postavě měli omezit, pocit příjemna 
vám kobliha nevyvolá na dlouho.“ Lékař-
ka má na mysli výčitky, sebeobviňování 
a tak dále. „Z opravdové deprese nás 
sladkosti nedostanou. V depresi jsou spíš 
nebezpečným nástrojem pohody. Pokud 
má člověk energii, je dobré jít ven, do pří-
rody, odpočívat a jíst rozumně, udržovat 
vztahy s lidmi, se kterými je nám dobře. 
Cukr není dobrý přítel,“ shrnuje Hana 
Mojžíšová.

S KOBLIHOU NA HORSKÉ DRÁZE
Chcete-li se cítit dlouhodobě líp, ale už 
nechcete chmury rozhánět krátkozrace 
cukrem a bol hasit whisky, chce to drob-
nými krůčky zahájit změnu. Michaela 
Pavlíková upozorňuje, že řada lidí má po-
stoj „všechno, nebo nic“. Žijí v extrémech: 
Buď úzkostlivě dodržují předepsaný stra-
vovací režim, nebo jídlu věnují nulovou 
pozornost a jedí, co jim přijde pod 
ruku. Obojí je podle ní pro tělo 
a psychiku stresující. Pokud 
chcete udělat něco s výkyvy 
nálad a začít se změnou 
ve stravování směrem k lepší-
mu, koučka Pavlíková doporučuje: 

MŇAMKY NA OPTIMISMUS

STRUČNĚ Z VÝCHODU

 INZERCE 

Kakaové boby – Vzpomeň-
te si na euforii Umpalumpů 
v Karlíkovi a továrně na čo-
koládu! Obsahují taky hořčík, 
který krásně revitalizuje 
organismus. 

Banány – Přírodní antidepre-
sivum. Se svými draslíky, hořčí-
ky, béčky, céčky a minerálními 
látkami jim jde serotonin pěk-
ně od ruky. Líp než kolegovi 
Sachrovi se šlehačkou.  

Borůvky – Skvělý zdroj an-
tioxidantů. Čistí organismus, 
zbavují únavy, detoxikují. 

Jahody – totéž. 

Mandle – Obsahují železo, 
podporují tvorbu červených 
krvinek, díky hořčíku krásně 
fungují i proti krátkodobému 

podráždění. Takže když vás 
něco vytočí, hrstka mandlí po-
může líp než štamprle. Tedy 
pokud věříte chemii.

Špenát – Zlepšuje koncentra-
ci i psychickou vyrovnanost. 

Tuňák nebo losos – Obsahují 
tryptofan (aminokyselina), 
který podporuje tvorbu sero-
toninu. Navíc vitamin D také 
zabírá na dobrou náladu. 

Celer – Snižuje tvorbu stre-
sových hormonů, hlavně teď 
v zimě výborně uklidňuje.

Bylinky – Vyzkoušejte třeba 
účinky kozlíku lékařského, 
třezalky tečkované, meduňky 
lékařské, rozmarýnu lékař-
ského, dobromysli, levandule, 
mučenky.

Že má strava vliv na naši psychiku, 
vyplývá i z poznatků ajurvédy. Pět 
tisíc let staré indické učení rozlišuje 
tři základní energie a kvality: sattva, 
rajas a tamas. 

„Když se cítíme pozitivně a šťastně, 
jsme více sattva. Pokud jsme velmi 
aktivní, až třeba zbrklí, se sklonem 
k agresi, jsme více rajas. A když jsme 
pomalí, smutní, jakoby bez života, 
nacházíme se v tamas,“ objasňuje 
ajurvédský lékař Kukku Ramesh.

Typická jídla sattva: čerstvé pokrmy, 
biopotraviny, zelenina, ovoce, klíčky, 
červená čočka, rýže, ořechy, čerstvé 
mléko atd.

Typická jídla rajas: paprika, rajčata, 
lilek, cibule, česnek, pohanka, většina 
luštěnin, bílé maso, ryby, sůl, káva, černý 
čaj, tabák atd.

Typická jídla tamas: červené maso, tvr-
dé a tavené sýry, ohřívaná jídla, smažené 
a průmyslově upravované potraviny, 
homogenizované mléko, fast food atd.

1. Podívat se, jestli jsou na štítku 
výrobku ingredience, ze kterých si vět-
šinu neumíte ani představit. Obecně čím 
kratší složení, tím lépe.

2. Ideálně nakupovat v biokvalitě 
nebo tzv. farmářské výrobky. Vyhýbat se 
alespoň těm nejškodlivějším aditivům. 
Kvalitnější potraviny nám poskytnou víc 
vitaminů, minerálů a enzymů, ale také 
zdravých tuků, cukrů a bílkovin, což pozi-
tivně ovlivní i stav naší nervové soustavy.

3. Omezit nebo vynechat stimulanty, mezi 
které patří káva (respektive více než dvě kávy 
za den, ale někdo je citlivý i na menší množství) 
nebo cukr – hlavně bílý, ale i mnohé „hnědé cuk-
ry“, které jsou jen obarvený bílý cukr. 

„Problém se stimulanty je v tom, že nás 
výrazně energeticky nakopnou a mohou 
krátkodobě zlepšit pocity. Ale pak následuje 
strmý pokles jak energie, tak naší nálady. 
Jsme pak jak na horské dráze,“ shrnuje. ■  

 alena.bartosova@mfdnes.cz


