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KYSELOST A ZÁSADITOST 
POTRAVIN
Život je řízen dvěmi polaritami, pozitivní a negativní. Protikladnost se nachází i v lidském 
organismu, ve kterém funguje anabolismus a katabolismus. Anabolismus způsobují zásady – 
– budování, obnovu, růst a tvořivé aspekty života. Zásady se rozptylují, čímž tělo aktivizují 
a čistí. Kyseliny způsobují katabolismus – rozklad, štěpení a destruktivní aspekty života. V těle 
se tyto kyselé látky srážejí, čím vytvářejí překážky a způsobují stagnaci. Anabolismus by nebyl 
reálný bez katabolismu a naopak. 

Míru kyselosti a zásaditosti chemického roztoku vyjadřuje pH – faktor a to na stupnici od 
0 (nejkyselejší) a 14 (nejzásaditělší). Uvnitř organismu hlídá míru kyselin (aniontů) a zásad (ka-
tiontů) acidobazická rovnováha. Narušením této rovnováhy vzniká buď alkalóza či acidóza. 
Acidóza je porucha acidobazické rovnováhy, kdy převažují kyseliny nad zásaditými látkami 
a způsobuje pokles pH krve a tkání pod rozmezí optimálního pH (7,36–7,44). Alkalóza je stav, 
kdy alkalické (bazické) látky převládají nad kyselinami - toto často způsobuje vzestup pH 
krve a tkání nad horní mez rozmezí optimálního pH (7,36–7,44). Normální, nebo -li optimální 
hodnota pH vnitřního prostředí těla se pohybuje v rozmezí 7,36–7,44. Vychýlení pH krve od 
normy se označuje jako acidémie či alkalémie. Hlavní orgány, které se podílejí na udržování 
pH krve, jsou plíce a ledviny. Rovnováha zásad a kyselin je v těle nezbytně nutná, přičemž 
ideální poměr je 80 % zásad a 20 % kyselin. Při překyselní organismu dochází k vytvoření 
silně aniontového prostředí, které má za následek záněty a tvorbu kamenů (tyto usazeniny 
se kumulují zejména v ledvinách, játrech a žlučníku). Klíčem k regeneraci tkání je alkalizace. 
K alkalizaci a neutralizaci kyselin je potřeba zásaditých elektrolitů. Pokud člověk nekonzumu-
je stravu bohatou na syrové ovoce a zeleninu, nemá ani dostatek těchto životně důležitých 
elektrolytů, čímž významně posiluje acidózu a vyvolává dehydrataci organismu. Je -li tělo více 
zásadité než kyselé, je dosaženo homeostázy (rovnováhy systému). Pokud homeostázu naruší 
konzumace převážně kyselé stravy a toxicita, přestanou tkáně (žlázy, orgány atd.) správně 
fungovat. Výsledkem je nemoc. (Acidóza, toxicita a hlen jsou příčinou 99,9 % všech nemocí.)

Kyseliny leptají a zaněcují tkáně, čímž je poškozují a zde se výborně daří parazitům. Zásady 
ochlazují a působí na buňky protizánětlivě. 
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Zdraví je energie, která přináší tělu vitalitu a odolnost. Tohoto lze dosáhnout konzumací sy-
rového čerstvého zralého ovoce, zeleniny, ořechů a semen. Lidské tělo je ideálně uzpůsobeno 
ke konzumaci živé stravy. Tento druh stravy detoxikuje, regeneruje a posiluje organismus. 
Živá strava (u které nebyly narušeny chemické vlastnosti a energie nebyly změněny lidským 
zásahem) je bránou ke zdraví a vitalitě. Je důležité jíst ekologické / bio potraviny, které obsa-
hují nejvyšší možné množství živin. Ovoce je strava pro mozek a nervy a zároveň čistidlo tkání. 
Zelenina je stavitel a je vhodná pro svalové a kostní tkáně. Ořechy a semena jsou strukturální 
potraviny, které posilují tělo jako celek.

ZÁSADOTVORNÉ POTRAVINY
Ovoce Zelenina Ostatní

jablka mišpule vojtěška lilek mandle

meruňky manga artyčoky česnek, cibule avokádo

banány melouny chřest křen jablečný ocet

maliny nektarinky bambusové výhonky kedluben čekanka

ostružiny pomeranče fazole pórek pažitka

borůvky karob řepa hlávkový salát smetánka

třešně papája sladká paprika okra kopr

kokosové ořechy hrušky brokolice olivy šťovík

rybíz broskve kapusta rajčata řeřicha 

datle ananas zelí, kysané zelí petržel řasy, chaluhy

fíky granátová jablka mrkev pastinák syrové podmáslí

jablka kaktusové fíky celer hrášek amarant, proso, 
quinoa

guavy hrozinky květák tykev syrové miso, mléko

kumquaty jahody mangold, špenát ředkev, tuřín melasa

zralé citrony mandarinky jedlé kaštany rebarbora olivový olej

limety tamarindy kukuřice dýně přírodní koření

okurka batáty, bílý brambor bylinný čaj, zelený

BIO víno

syrovátka
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KYSELINOTVORNÉ POTRAVINY
alkoholické nápoje pudinky maso včetně ryb, korýšů, 

drůbeže

chřest – špičky (bílý) mléčné výrobky, jogurt rafinované oleje

aspirin dresinky nakládané olivy

zelené banány koblihy ořechy

sušené fazole vaječný bílek těstoviny

borůvky sušené umělé chuťové přísady sladké pečivo

chléb konzervované ovoce arašídy

pečivo želatina černý pepř

cukroví cizrna rýžové chlebíčky

sýry většina obilí bílá a hnědá rýže

čokoláda, kakao ovesné kaše sůl, rafinovaný cukr

limonády ovesná mouka sodovka

umělá barviva čočka sójové boby a výrobky

vařená kukuřice džemy, marmelády čaje 

kukuřičný škrob majonéza nakládaná zelenina

sušené brusinky zmrzlina ocet

sušenky omáčky

Kyselinotvorné nejsou jen potraviny, ale také některé emoce / psychická rozpoložení, např. 
starosti, hněv, nenávist, závist, pomluvy, strach nebo nedostatek spánku. Naopak třeba ra-
dost, smích, štěstí, odpočinek a spánek jsou zásadotvorné.
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SILNĚ ZÁSADOTVORNÉ MÍRNĚ ZÁSADOTVORNÉ

pH 9 pH 8,5 pH 8,5–8 pH 8 pH 8–7,5 pH 7,5–7

láska řasa agar angrešt jablka okurka amarant

laskavost cantalope asparagus meruňky lilek jáhly

mír chilli persimon avokádo pórek rebarbora

relaxace sušené datle mateřské 
mléko banány okra ředkvička

oddych sušené fíky mladý hrášek dýně rajčata křen

meditace chaluha makové mléko angrešt houby bio sójové 
produkty

mladý ječmen mango RAW konopný 
protein jahody cibule syrové kozí 

mléko

citrón limetka RAW hráškový 
protein maliny artičoky olivový olej

červený 
meloun papája chlorella rybíz kaštany lněný olej

petržel mořské řasy stévie ostružiny třešně klíčky zrní

 chřest ananas čerstvé datle višně sezam

 hrozno hrušky čerstvé fíky čerstvé olivy lískové ořechy

  kiwi grapefruit čerstvý kokos nutriční droždí

  rozinky guava kapusta vaječný žloutek

  umeboshi broskve syrový med  

  ovocné šťávy nektarinky tamari  

  zeleninové 
šťávy kaki kakaový prášek  

  bylinný čaj česnek miso  

   salát, listová 
zelenina rýžový ocet  

   mrkev bylinkové 
koření  

   celer   

   kokosový olej   

   alfalfa   

   bylinky   

   klíčky   

   mořská sůl   

Zdroj: Zázračná detoxikace – Robert S. Morse


