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KOMBINOVÁNÍ POTRAVIN
Kombinování bílkovin, sacharidů a tuků v jednom jídle je z hlediska chemie naprosto ab-
surdním krokem. Různé druhy potravin jsou totiž zpracovávány různými zažívacími enzymy. 
Chemie učí o tom, že když se kyseliny a zásady zkombinují, dochází k jejich neutralizaci a toto 
má za následek kvašení a hnití potravy. (Hniloba významně urychluje stárnutí.) Místo toho, 
aby trávicí enzymy rozštěpily potravu, tak se organismus musí potýkat s mnoha nechtěnými 
chemickými změnami. Následkem špatného rozkladu živin je acidóza, pálení žáhy, únava 
a nadýmání. Všeobecně platí, že čím méně druhů potravy se kombinuje, tím lepší jsou trávicí 
procesy. Klíčem k úspěchu je vždy jednoduchost, i zde platí jíst a žít s radostí a prostě. Dále 
je rozhodně důležité jíst v klidu, stravu správně rozžvýkat, vychutnat si ji a napít se až po jídle 
(nepít během jídla – neutralizuje to trávicí enzymy). Důkladným pokousáním jídla lze žalud-
ku ulehčit zpracovávání potravy, znamená to také lepší využití živin, lépe se tráví sacharidy 
(jelikož trávení sacharidů začíná už v ústech) a skrze správné rozžvýkání,  získává organismus 
z potravin maximální energii. Nedostatečným žvýkáním potravy, dochází k neustálému zatě-
žování trávicího systému. (Pro trávicí procesy jsou nezbytně nutné enzymy. „Bez enzymů by 
nebylo života“, pravil Dr. Edward Howell, vědec zabývající se enzymy. Důsledkem nedostatku 
enzymů může být nedostatek vitaminů, organických kyselin a stopových prvků. Když není 
tento nedostatek kompenzován, je zdraví člověka ohroženo a uzdravení není úplné. Dostatek 
enzymů poskytuje živá rostlinná strava.)

Po běžném jídle je organismus často unavený, protože musí použít ke strávení velké množství 
energie, mnohem více energie, než na jakoukoli jinou činnost. Žaludek je uzpůsoben tak, aby 
v něm potrava zůstávala cca 3 hodiny k natrávení, než bude pokračovat do tenkého střeva. 
Správná kombinace složek zajistí, aby potrava v žaludku nezůstávala déle, než je potřeba. 

Tělo denně rozbíjí 300–800 miliard buněk každý den a ty musejí být vyloučené. Pro organi-
smus již nejsou použitelné, jsou ve skutečnosti mrtvé a jedovaté čili toxické. Pokud se dále 
tyto buňky hromadí a rychleji, než je tělo stačí vylučovat, začnou otravovat tělo a poškozovat 
vnitřní orgány. K úrovni toxémie, se kterou tělo musí zápasit, přispívá ještě další faktor – a to 
potrava. Je důležité minimalizovat hladinu toxémie. Nemoc není většinou ničím jiným, než 
snahou těla zbavit se jedovatých látek – vytváří to iluzi mnoha různých nemocí, ale většinou 
se jedná a stejnou toxémii. Když se člověk začne stravovat v souladu se správnou kombinací 
složek potravy, sníží se hladina toxického odpadu. 
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DĚLENÍ SLOŽEK: 
BÍLKOVINY (proteiny) jsou pro trávení značně složitější a vyžadují trávicí šťávy kyselé po-

vahy. Trávicí proces začíná v žaludku hydrolýzou pepsinem (za přítomností chlorovodíko-

vé kyseliny) na albumózy a peptony. Proces pokračuje v tenkém střevě, kde se albumózy 

a peptony štěpí trypsinem pankreatické šťávy na peptidy. Trávení peptidů dokončují enzymy 

střevní šťávy až na jednotlivé aminokyseliny. Proteiny se nacházejí v mase, mléku a mléčných 

produktech, vejcích, ořechách a semínkách. 

TUKY jsou rozkládány až v tenkém střevě v alkalickém (zásaditém) prostředí, prakticky jen 

účinkem pankreatické šťávy (enzymu lipázy) za přítomnosti žluči, která nerozpustné tuky 

emulguje. Tuky se štěpí na glycerol a mastné kyseliny. V žaludku se chovají netečně a neo-

vlivňují proces trávení bílkovin ani škrobů. Zdrojem tuků jsou ořechy, semena, oleje, sádlo, 

máslo, sýry.

CUKRY (sacharidy, polysacharidy, škroby, uhlohydráty) se zpracovávají již v ústech ptya-

linem slin na dextriny a maltózu. Jelikož však sousto setrvává v ústech krátkou dobu, nemá 

toto trávení značný význam. Většina cukrů se rozkládá až v tenkém střevě účinkem amyláz 

pankreatické a střevní šťávy, na jednoduché cukry – hlavně glukózu. Trávení cukrů vyžaduje 

zásadité prostředí. Člověk může během 24 hodin strávit až 2 kg škrobu. V kyselém prostředí 

podléhají cukry rychlému kvašení. Cukry se přirozeně vyskytují v ovoci, zelenině. Škrob je 

obsažen například v rýži, bramborách, banánech, manioku, ječmeni, čiroku, pšenici, žitě, ba-

tátech, kukuřici, hrachu, těstovinách.

Sacharidy se dělí na monosacharidy, oligosacharidy a polysacharidy. Mezi monosacharidy 

patří glukóza, fruktóza, galaktóza (cukry); časté oligosacharidy disacharidy – sacharóza, mal-

tóza, laktóza (cukry). Polysacharidy jsou složené sacharidy a nejsou to cukry, patří sem škrob, 

celulóza, glykogen, vláknina (neškrobový polysacharid).
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JAKÉ SLOŽKY POTRAVIN 
LZE KOMBINOVAT
• BÍLKOVINA A TUK MOHOU BÝT KONZUMOVÁNY NAJEDNOU – bílkovina se štěpí v ža-

ludku a tuk až v tenkém střevě. 

• CUKRY A TUK MOHOU BÝT KONZUMOVÁNY NAJEDNOU – cukr ani tuk se nezpraco-

vávají v žaludku, ale až v tenkém střevě v alkalickém prostředí. Navíc pod vlivem různých 

enzymů, takže se navzájem nijak neovlivňují. 

JAKÉ SLOŽKY POTRAVIN 
NEKOMBINOVAT
• NEKOMBINOVAT ŠKROBY S BÍLKOVINAMI – cukry musí čekat v žaludku, až se částeč-

ně natráví bílkovina, což trvá 90–120 minut. Mezitím však začnou kvasit (výjimkou jsou 

jednoduché cukry s hydrolyzovanými – štěpenými bílkovinami, ty kombinovat lze). Tradič-

ní způsob stravování je v této zemi velmi nevyhovující, protože takové spojování složek 

potravin téměř vždy zaručuje zažívací obtíže – například maso a brambory, rýže či nudle; 

vejce a toast; sýr a chléb či rohlík; mléko a obiloviny. Žaludek nemůže efektivně zpracovat 

bílkoviny a zároveň škroby.

• NEKOMBINOVAT ŠKROBY A (KYSELÉ) OVOCE – například džemy, ovoce, cukr, med, si-

rupy + chleba, koláč, cereálie, brambory. Dochází pak k hnilobnému procesu. Brambory či 

těstoviny je vhodné konzumovat jen se zeleninou, dají se použít také byliny. 

• OVOCE BY SE MĚLO JÍST NEJLÉPE ZCELA SAMOTNĚ NEBO S LISTOVOU ZEENINOU – 

výjimkou z ovoce je meloun – ten nekombinujte s jiným ovocem – velmi rychle kvasí i s ji-

ným ovocem a může vás pak hodně nadýmat.
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PRAVIDLA PŘI 
KOMBINOVÁNÍ POTRAVIN
• Ovoce lze konzumovat pouze s jiným ovocem nebo listovou zeleninou. Nemělo by 

se jíst s ořechy, semeny či vařenou stravou (nevhodnými potravinami jako jsou např. vloč-
ky, jogurt, pečivo, maso, apod.). Ovocné plody jsou velice rychle stravitelné, ale pokud se 
v žaludku potkají s něčím “pomalejším”, začnou kvasit. Nepříjemným následkem je plyna-
tost, nadýmání a vznik ethanolu, který je protoplazmatickým jedem, z detoxikace tak udělá 
toxikaci. Velmi špatnou kombinací jsou sacharidy a bílkoviny. Stejné podmínky platí i pro 
sušené ovoce. Méně závažná je kombinace ovoce s avokádem nebo mrkví. (Rajčata lze 
považovat za ovoce.) Kaši či vločky je nejvhodnější sladit medem, ne ovocem – v odděle-
ných jídlech by měly být cukry (ovoce) a škroby (džemy, ovoce, cukr, med, sirupy + chleba, 
koláč, cereálie, brambory). Tyto kombinace způsobují v žaludku hnilobný proces. Melouny 
je nutné jíst úplně samostatně a s ničím je nemíchat! Ovoce je do 1 hodiny po konzumaci 
strávené, pokud není nevhodně seskupené s jinou potravou. 

• Listová zelenina se dá kombinovat s čímkoliv. Toto pravidlo platí i pro byliny. Listová 
zelenina je velmi zdravá, protože obsahuje především značné množství chlorofylu, který je 
důležitý pro posílení organismu, a proto je nejideálnější jíst tuto zeleninu každý den. Ovoce 
dodává energii a vitamíny, listová zelenina doplňuje jídlo o minerální látky a stavebními 
prvky. Čerstvá listová zelenina pozitivně působí na lidský mozek, uklidňuje mysl, alkalizuje 
a pomáhá při detoxikaci, která je svým způsobem nikdy nekončící proces. Mimo listovou 
zeleninu je vhodné jíst i divoké byliny nebo plevel, jsou vitamínovou a minerální bombou. 
Silně alkalizují a výborně očišťují organismus (vhodné například do smoothie). Pampelišky 
se dají jíst celé, ale nejvhodnější jsou listy; dále se dají použít mladé kopřivy; hluchavky; 
jetel; petržel; mladé listy malin a jahod; sedmikrásky; kopretiny; růže; fialky; měsíček; ma-
teřídouška; kokoška pastuší tobolka; popenec; heřmánek; prvosenka jarní; lichořeřišnice; 
šťovík; jitrocel; máta; meduňka či jiné byliny. Okurky a papriky se dají bezpečně kombinovat 
s většinou potravin, neplatí to však o rajčatech, jelikož jsou považované za ovoce. 

• Jiné tekutiny než čistá voda jsou jídlo. Káva, melta, mléko kravské i sójové jsou vařenou 
stravou a tak pro ně platí pravidlo, že by se neměly potkat s ovocem. Ovoce není dobré 
zapíjet ani čajem. Nejlepší je kvalitní zelený, bílý nebo bylinkový čaj (nedoporučuje se pít 
čaje každý den). Pro lidský organismus je nejvhodnější čistá filtrovaná voda a čisté ovocné či 
zeleninové šťávy. Nepít však během jídla či brzo po jídle, při konzumaci ovoce pít asi hodinu 
před jídlem, nikoliv po jídle. 
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• V jídle se doporučuje jíst pouze 1 druh bílkovin. Neslučovat například maso a oříšky, 
maso a vejce, mléko a ořechy, sýr a vejce, maso a mléko. Každý druh proteinu se v těle ji-
nak zpracovává. K masu je vhodná pouze zelenina. Když se setká maso a brambory, začne 
žaludek vylučovat kyselé trávicí šťávy, aby si poradil s masem, a zároveň jsou vylučovány 
zásadité šťávy, aby se tělo vypořádalo s brambory. (Potrava má být v žaludku strávená, ale 
protože se zásadité a kyselé látky vzájemně ruší, nejsou k dispozici žádné trávicí šťávy, které 

by mohly vykonat potřebné funkce.)

DOBA TRÁVENÍ NĚKTERÝCH 
POTRAVIN V ŽALUDKU
• převařená voda – 0 min.

• džusy a šťávy – 15–20 min.

• ovoce – 20–40 min.

• syrová zelenina (salát) – 40 min.

• dušená, vařená zelenina – listová – 40 min., ostatní – 50 min.

• sacharidy méně koncentrované (artyčoky, dýně, kukuřice, brambory, sladké brambory) – 1 h

• sacharidy koncentrované (obiloviny) – 1,5 h

• sacharidy + bílkoviny (luštěniny – fazole, hrášek, cizrna, čočka) – 1,5 h; sója – 2 h

• semena – 2 h

• ořechy – 2–2,5 h

• sýry polotučné – 1,5

• tvrdé sýry plnotučné – 4–5 h

• tvaroh plnotučný – 2 h

• celé vejce – 45 min, žloutek – 30 min

• ryby (treska) – 30 min, tučné ryby – 1 h

• maso – drůbež bez kůže – 2 h, hovězí – 3–4 h, vepřové – 4–5 h
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CYKLY TRÁVENÍ
1. cyklus vylučování je od 4 do 12 hodin a v této fázi jsou vylučovány 

zplodiny ze všech buněk a tkání těla, včetně odpadu z potravy. 

2. cyklus přijímání probíhá od 12 do 20 hodin. V této 
etapě tělo nejsnadněji přijímá a tráví potravu. 

3. cyklus využívání je stav, kdy tělo vstřebává a využívá živiny z jídla. 
Toto probíhá v čase od 20 do 4 hodin. 

Někdy mohou chutě ukázat na to, kterou energii organismus zrovna potřebuje. 
Tato energie potom ovlivňuje určitý orgán dle energetické růžice. 

Sladké – dodává energii štítné žláze. Při nadbytku má však vliv na tělesnou váhu, snižuje 
schopnosti tvorby tepla a nebezpečně působí na slinivku a žaludek. 

Slané – očišťuje a odstraňuje hleny, plísně, zlepšuje chuť a spolu se žaludečními šťávami 
rozpouští a odstraňuje nemocné buňky. Nadměrná konzumace zadržuje tekutiny v těle, 
zrychluje a přetěžuje činnost ledvin. 

Kyselé – povzbuzuje chuť k jídlu a reguluje trávicí procesy, zlepšuje činnost jater. Nadbytek 
kyselé potravy působí negativně na játra, krev, způsobuje pálení žáhy, podráždění pokožky 
a vznik žaludečních vředů. 

Hořké – očišťuje a reguluje vylučování tekutin z organismu, ředí krev, zlepšuje trávení, 
dobře působí na činnost srdce. Přebytek však způsobuje podrážděnost, pocit strachu 
a úbytek sil. 

Ostré – reguluje žaludeční a střevní systém, pomáhá zlepšovat činnost plic. Přebytek 
ostrého způsobuje zvýšení výskytu hlenů a alergie.

Trpké – pomáhá tlustému střeva, zlepšuje stav pokožky a je dobré při hojení ran. 


