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Partnerem stránky je

Módní superpotraviny jako 
chia, chlorellu nebo quinou 
vám představovat nejspíš ne-
musíme. Možná vás ale pře-
kvapí, že i  v  České republice 
najdete mnoho superpotra-
vin, které ty světové v mnoha 
ohledech dokonce předčí. Me-
zi opomíjenou plodinu, která 
díky své výživové hodnotě ně-
kolikanásobně převyšuje ce-
lou řadu superpotravin patří 
modrý mák.

S  trochou nadsázky lze říci, 
že několik století konzumujeme 
superpotravinu, aniž bychom si 
uvědomovali, jak významně 
můžeme konzumací makových 
buchet ovlivnit naše zdraví. 
Možná vás překvapí, že české 
superpotraviny konzumujete 
pravidelně a nemusíte si kupo-
vat jiné exotické plodiny v práš-
ku. Mezi ty nejzdravější „naše“ 
superpotraviny patří například 
mák, borůvky, zelí, vlašské oře-
chy, rybíz, kapusta, řepa, čes-
nek a mnoho dalších.

Zázrak jménem mák
Proč máme rádi mák? 

Všechny Slovany vedle původu 
či jazyka spojuje to, že všichni 
bez výjimky jedí mák. Od nich 
se to naučili bezprostřední sou-
sedé (Němci, Maďaři, Rumu-
ni). Slovani mají největší spo-
třebu máku na světě a  jejich 
velké svátky jsou s mákem pří-
mo spojené. Nepatrná maková 
zrnka mají složení, které je pa-
sovalo na pomyslnou špici mezi 
superpotravinami. „Mák má 
mimořádně vysoký obsah váp-

níku – 600x více než u pšenič-
né mouky a  9x více než mají 
jádra vlašských ořechů. Vysoký 
obsah vitamínu E, kyseliny 
pantothenové, niacinu a thiami-
nu a vysoký obsah minerálních 
látek (měď, zinek, hořčík, žele-
zo a vápník). Každá porce má-
ku obsahuje významné množ-
ství kyseliny linolové a kyseli-
ny α-linolenové (ALA), 
omega-6 mastných kyselin. 
Mák prospívá v  mnoha ohle-
dech. Neobsahuje žádný chole-
sterol, je zdrojem energie, zlep-
šuje paměť, uvolňuje křeče, vy-
živuje kosti, vlasy i  nehty 
a pomáhá od stresu,“ říká Mar-
kéta Chýlková z  Potravinářské 
komory ČR.

Co o máku
možná nevíte?
• Česká republika je největším 

pěstitelem potravinářského 
máku ve světě. Na druhém 
místě v  celosvětovém měřít-
ku je Turecko, kde však není 
zvykem mák konzumovat.

•  Ročně se u nás sklidí v prů-
měru kolem 26 000 tun má-
ku. Domácí spotřeba dosahu-
je okolo 4500 t. 

• Na jednoho obyvatele České 
republiky připadá 430 g, což 
je asi největší spotřeba máku 
na světě. Pro lepší představu 
to znamená, sníst okolo  
25 buchet s makovou náplní.

•  Kvalitní mák je v rámci pest-

ré a vyvážené stravy dobrým 
pomocníkem v prevenci pro-
ti kardiovaskulárním one-
mocněním či jiným civili-
začním chorobám.

•  Jako vývozní artikl mák 
předstihuje další českou tra-
diční položku – chmel.

•  I  přesto, že jsme největším 
světovým producentem ma-
kového semene, v posledních 
zhruba osmi letech se k nám 
dováží semeno máku ze tře-
tích zemí. A  to jak semeno 
máku potravinářského, tak 
i odrůd máku vyšlechtěných 
pro farmaceutické účely. Je-
ho kvalitativní ukazatele, 
zvláště chuť, vůně a barva se 
s naším mákem nedají srov-

návat. Navíc tento tzv. tech-
nický mák obsahuje na se-
meni vyšší podíl opiových 
alkaloidů. Důvodem těchto 
dovozů (ročně v  rozmezí 
3–6 tisíc tun) je podstatně 
nižší cena.

•  Kvůli nižší ceně se často mák 
pančuje  – kvalitní mák se 
míchá s  technickým z dovo-
zu. Riziko takto namíchané-
ho máku je nejvyšší u mleté-
ho máku.

•  Nejstarší nález máku na úze-
mí České republiky je z pozd-
ní doby bronzové (Ostrov 
u Stříbra, asi 800 let př.n.l.).

I mák lze pančovat
Při výběru máku dbejte na 

jeho kvalitu. Modrý mák má 
mít makovou vůni, nasládlou 
chuť a  modrou barvu. Levný 
technický mák se přimíchává 
do máku vypěstovaného v Če-
chách a  znehodnocuje jeho ty-
pickou chuť i  kvalitu. Konzu-
mace technického máku může 
přinést navíc zdravotní rizika 
kvůli vysokému obsahu morfi -
nových alkaloidů. „S  pančova-
ným či upraveným technickým 
mákem, či výrobky z  něj, se 
můžete setkat i v maloobchodu. 
Zejména jde o výrobky s cenou 
levnější, než je v daný moment 
obvyklá. Pozor byste si měli dát 
na mletý mák, ve kterém se ne-
kvalitní semeno lépe skryje. 
Podezřelé mohou být i produk-
ty, jejichž dodavatelem či vý-
robcem je obchodní fi rma, ni-
koliv přímo pěstitel. Jistotou je 
nakupovat mák u  farmáře. 
V obchodech pak výrobky, kde 
je pěstitel na obalu výrobku pří-
mo uveden,“ upozorňuje Vlasti-
mil Mikšík ze spolku Český 
modrý mák. Další výhoda 
v konzumaci českých superpo-
travin s vysokým počtem vita-
mínů a prospěšných živin spo-
čívá i v tom, že podporujete lo-
kální české potraviny 
a  farmáře. Potraviny dosáhnou 
zralosti v  našich klimatických 
podmínkách a  jejich doprava 
z druhého konce světa nezatíží 
životní prostředí.

Projekt „Náš modrý mák“ je 
spolufi nancován z  prostředků 
Ministerstva zemědělství ČR 
a  za spolupráce spolku Český 
modrý mák a  Agrární komory 
ČR. Více informací o kvalitách 
modrého máku se lze dočíst na 
http://nasmodrymak.cz/

Už během dětství nám ma-
minky podávaly mléčné výrob-
ky prakticky každý den. Před-
stavit si jakoukoliv domácnost 
bez jogurtů, mléka a mléčných 
výrobků je tedy jen velmi těž-
ké. V období, kdy dítě sílí a ros-
te, by měly být mléčné výrobky 
nedílnou součástí každého jí-
delníčku. Ve spolupráci s výži-
vovou poradkyní, PhDr. Karo-
línou Hlavatou, Ph.D., přináší-
me desatero rad, proč by mělo 
mít dítě mléčné výrobky denně 
ve svém jídelníčku.

➊ 
Mléko a mléčné výrob-
ky jsou považovány za 

základní zdroje vitaminů a mi-
nerálních látek, které děti, 
v  průběhu růstu, skutečně vel-
mi potřebují.

➋ 
Vzhledem k tomu, že si 
organismus vápník sám 

nevytváří, musí být tato látka 
dodávána výživou. „Mléčný“ 
vápník dokáže lidský organis-
mus velmi efektně využít. Aby 
však mohl být v  organismu 
vstřebán, musí být dodán v roz-
pustné formě. Přibližně jedna 
třetina „mléčného“ vápníku se 
v  rozpustné formě vyskytuje, 

proto se vstřebává mimořádně 
dobře.

➌ 
„Doporučená denní 
dávka vápníku pro dítě 

je v průměru od 1000–1200 mg. 
Toho jako rodiče docílíme, 
když dítěti připravíme během 

dne svačinu, která bude obsa-
hovat např. 150 g polo tučného 
jogurtu, 50 g sýra, 
250–300 ml kefíru.

➍ 
Mléko má ideální po-
měr vápníku, fosfátů 

a  hořčíku, což je důležité pro 
správný vývoj dětské kostry 
v průběhu růstu.

➎ 
Další důležitou látkou, 
která je obsažena v mlé-

ce a  mléčných výrobcích, je 
jód. Jód se přidává do krmných 
směsí dojnic, proto je obsažen 
i v mléce a mléčných výrocích. 

Nedostatek jódu způsobuje 
 poruchy funkce štítné žlázy, 
u  dětí pak poruchy duševního 
vývoje.

➏ Do mléčných výrobků 
se přidávají tzv. prebio-

tika. Ta slouží především jako 
potrava pro prospěšné bakterie. 
Tím jsou zajištěny vhodné 
 podmínky pro jejich správný 
růst a  aktivitu, což má samo-
zřejmě pozitivní dopad na zdra-
ví dítěte.

➐ 
Hlavním sacharidem 
mléka je laktóza. Někte-

ré děti trpí laktózovou intole-
rancí, při které je nedostatek 
enzymu laktázy, který ve střevě 
štěpí laktózu. Výsledkem jsou 
pocity plnosti, nadýmání, prů-
jmy. Dobrou zprávou je, že ani 
tyto děti se nemusejí vzdávat 
mléčných výrobků. Zakysané 
mléčné výrobky, tvarohy a sýry 
jsou obvykle dobře snášeny, 
protože přítomné bakterie 
 částečně naštěpí přítomnou lak-
tózu.

➑ Velký zdravotní vý-
znam je přisuzován za-

kysaným mléčným výrobkům, 
jako jsou kefíry, kysané pod-
máslí, jogurty, jogurtové nápoje 

apod. Jak napovídá název, stě-
žejním technologickým kro-
kem při jejich výrobě je kysání, 
tedy fermentace. K  fermentaci 
se používají speciální mikroor-
ganizmy známé jako probiotic-
ké kultury. Dostatek probiotic-
ky působících 
mikroorga-
nismů je 
nezbytný 
pro správ-
né složení 
mikrofl óry 
zažívacího ústrojí 
dítěte, což má značný vliv na 
jeho zdraví. Významná je např. 
ochrana střevní sliznici před 
tvorbou a  vstřebáváním toxic-
kých látek, zlepšené zažívání, 
posílení imunitního systém 
a pomoc při snižování hladiny 
cholesterolu v krvi.

➒ 
Mnoho dětí pociťuje po 
konzumaci mléka zaží-

vací potíže a  rodiče se domní-
vají, že jejich dítě trpí alergií na 
mléko. Ve většině případů se 
jedná o  pouhou nesnášenlivost 
neboli intoleranci. Intolerance 

se týká mléčného cukru laktó-
zy, a  příčina potíží spočívá 
v  neschopnosti tento cukr ště-
pit. Řešením není vynechávat 
v jídelníčku dětí všechny mléč-
né výrobky, ale upřednostňovat 

ve výběru především zaky-
sané mléčné vý-

robky. Pří-
tomné 
bakterie 
mléčného 

kysání pří-
tomnou laktó-

zu částečně naštěpí.

➓ Strava těhotných žen má 
veliký vliv na zdraví je-

jich miminka. Je dokonce vě-
decký prokázáno, že dostateč-
ný příjem sýrů a mléčných vý-
robků v  těhotenství snižuje 
riziku vzniku zubního kazu 
u dětí.

Projekt Naskoč na mléčnou 
vlnu je spolufi nancován z  pro-
středků Ministerstva zeměděl-
ství ČR, více informací nalez-
nete na www.mlecnavlna.cz

Česko jako maková velmoc

Desatero rad, proč mléko prospívá dětem

Stranu připravil Václav Tuček

Mák má 
mimořádně 
vysoký obsah 
vápníku – 600x 
více než 
u pšeničné mouky
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Jedna z kontaktních akcí Projektu Naskoč na mléčnou vlnu se 
uskutečnila koncem července v Opočně.
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