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Všeobecné prehlásenie
• Dotazníkový prieskum realizovalo Paleo centrum s.r.o., ako neziskovú, bezplatnú, verejne
dostupnú a dobrovoľnú formu zberu informácií od účastníkov. Dotazník bol k dispozícii na
webe paleo.sk a jeho šírenie nebolo podporené platenými formami reklamy a
propagácie. Dáta získané z dotazníkov boli využité výlučne pre potreby štatistického a
kvalitatívneho vyhodnotenia.
• Výsledky sú spracovaním údajov od vyše 300 účastníkov prieskumu. Komentáre k
výsledkom odrážajú stanovisko a odborné názory Paleo centra.
• Paleo centrum ďakuje všetkým účastníkom, ktorí dotazník vyplnili a zdieľali.
• Výsledky prieskumu, t.j. tento dokument môžete voľne šíriť a kopírovať podľa vlastného
uváženia.
• Ľuďom so zdravotnými problémami odporúčame zmenu stravy riešiť systematicky a s
odborníkom.
• Úprava stravy nie je náhradou liečby a lekárskej starostlivosti.
• Ak sa chcete poradiť alebo prísť na vyšetrenie, kontaktujte nás tu.
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Východisko a charakteristika prieskumu
• Paleo stravovanie je na Slovensku relatívne málo známe a nové.
• Odhadom sa týmto spôsobom u nás stravuje menej než 1 percento
dospelej populácie.
• Dotazník vyplnilo vyše 300 ľudí zo Slovenska a niekoľko desiatok ľudí z
Českej republiky.
• Cieľom prieskumu bolo zmapovať názory a skúsenosti spojené s
týmto typom stravy, predovšetkým motivačné faktory a vplyv stravy
na zdravotný stav.
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Superkrátke zhrnutie
Paleo nie je diéta, drvivá väčšina vníma toto stravovanie ako dlhodobú, resp. celoživotnú záležitosť

Zdravotné benefity sú významnejšou motiváciou ako estetické

Účastníci prieskumu udávajú priemerne 5 konkrétnych zdravotných prínosov súvisiacich so zmenou stravy
Paleo stravovanie prinieslo väčšine účastníkov prieskumu: zlepšenie trávenia, úpravu hmotnosti, nárast životnej
energie a výkonnosti, zlepšenie nálady a posilnenie imunity
Paleo stravovanie preukázateľne podporuje liečbu civilizačných ochorení, napr. diabetes II, vysoký krvný tlak,
autoimunitné ochorenia
K paleo inklinujú ženy aj muži rovnako
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Ako dlho sa stravujete paleo?
Komentár ku grafu
• Takmer dve tretiny (63 percent) účastníkov prieskumu sa stravujú
paleo dlhšie ako 6 mesiacov, pričom priemerná dĺžka držania bežnej
„diéty“ je približne 5 týždňov aj dva dni (zdroj).
• Tretina sa takto stravuje dlhšie než rok.
• Necelých 10 percent „je paleo“ vyše troch rokov.
• Vo svete sa Paleo stravovanie dostalo do povedomia hlavne vďaka
prof. Cordainovi, ktorý ho začal propagovať v súvislosti s pozitívnymi
účinkami na zdravie približne pre 15 rokmi v USA. Nízkosacharidové
formy stravovania majú v USA tradíciu hlavne od čias Atkinsa, no ich
pozitívne účinky boli popísané aj v devätnástom storočí.
• Na Slovensku sa o paleo začalo hovoriť pred cca 3 rokmi.

AKO DLHO SA STRAVUJETE PODĽA PRINCÍPOV
PALEO?
vyše 3 rokov
7%

vyše 1 roka
26%

menej ako 1 mesiac
9%

1-6 mesiacov
28%

Komentár Paleo centrum
• Platí, že čím dlhšie sa niekto stravuje podľa princípov paleo, tým
pravdepodobnejšie sa k predošlej strave nevráti.
• Ľudia, ktorí sa stravujú podľa paleo majú tendenciu vrátiť sa k tejto
strave aj po občasných výnimkách alebo prerušeniach (dovolenka,
sviatky a pod.).
• Zdravotné benefity sú dlhodobou a principiálnou motiváciou, veľmi
podstatná je však pri paleo strave aj zmena chutí a vnímania jedla.
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Motivácia pre zmenu
Komentár ku grafu

Ktorý parameter bol pre vás najdôležitejší
keď ste sa rozhodli zmeniť stravovanie?

•Účastníci si mohli vybrať minimálne jednu a maximálne tri možnosti.
•Zdravotné benefity boli primárnou motiváciou k zmene stravovania pre viac
ako 80 percent účastníkov.
•Z komentárov v dotazníkoch vyplýva, že zdravotné benefity súvisiace s touto
stravou sú preukázateľné a merateľné.

zdravotné benefity
Komentár Paleo centrum
•Zdravotné benefity, ktoré sa pripisujú účinkom modernej paleo stravy, a ktoré
účastníci prieskumu v dotazníku potvrdili, súvisia primárne s nutričnou
hodnotou tohto spôsobu stravovania:
•Základné zloženie moderného paleo jedálneho lístka predpokladá vysoký
obsah, kvalitu a optimálne pomery makronutrientov (tuky, cukry, bielkoviny)
a mikronutrientov (vitamíny, enzýmy, minerály),
•Vylúčenie alebo obmedzenie problematických látok (napríklad glutén,
lektín, fytáty, nadbytočné cukry, nevhodné tuky) zlepšuje kvalitu črevnej
mikroflóry, pozitívne pôsobí na zápalové procesy v tele a umožňuje
organizmu obnoviť vlastné regeneračné procesy.
•To, čo nazývame moderným paleom nie je v žiadnom prípade snaha o imitáciu
jedálneho lístka pračloveka. Preto nás teší, že túto súvislosť vníma ako
rozhodujúcu len cca 20 percent opýtaných. V súčasnosti máme k dispozícii
množstvo potravín, ktoré v minulosti neexistovali a naopak, nie všetko čo sa v
praveku jedlo, je automaticky dobré.
•Za najvýznamnejší faktor, podľa ktorého je možné z dlhodobého hľadiska
posudzovať vhodnosť akejkoľvejk diéty alebo stravovania, považujeme
jednoznačne nutričnú kvalitu jedálneho lístka.
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Aké je to „vaše“ paleo?
Komentár ku grafu
•V dotazníku sme použili najrozšírenejšie delenie tohto typu stravovania, v závislosti od
množstva sacharidov.
•Napriek tomu, že tretina účastníkov robí rôzne výnimky, paleo je vnímané ako dlhodobé
stravovanie a občasné výnimky neznamenajú návrat k predošlej strave.
•Štvrtina účastníkov sa drží minimálneho príjmu sacharidov (ketogenické paleo).
Komentár Paleo centrum
•V literatúre aj v praxi existuje množstvo alternatív paleo stravovania, každý človek by si
mal nájsť svoju vlastnú centu, ktorá mu vyhovuje najviac vzhľadom na ciele, zdravotný
stav a životný štýl.
•Okrem uvedených alternatív existuje tzv. autoimunitné paleo (vylúčenie tzv. otáznych
potravín – solanínová zelenina, vajcia, orechy). K príbuzným druhom stravovania,
primárne prispôsobených liečebným cieľom patria tiež: SCD (specific carbohydrate diet),
GAPS diéta.
•Prikláňame sa k názoru, že pokiaľ sa človek primerane dobre cíti (t.j. aktuálne sa nesnaží
stravou liečiť konkrétny zdravotný problém), pre udržanie hmotnosti a systematickú
podporu zdravia je pre väčšinu populácie dostatočne prínosné držať sa princípu 80:20.
Čiže stravovať sa podľa princípov paleo, no s vedomím, že nejde o ideológiu a robiť
výnimky keď je to vhodné, najmä v prípade osláv, výnimočných udalostí, v spoločenskom
kontexte a podobne.
•V našej metodike rozdeľujeme potraviny na vhodné, nevhodné a otázne. Otázne sú tie, pri
ktorých obzvlášť platí, že frekvencia a množstvo konzumácie sú veľmi individuálne a
závisia od mnohých parametrov (vek, zdravotné problémy, životný štýl).
•V Paleo centre (Poliklinika Mlynská dolina Bratislava) sa sústreďujeme na individuálny
prístup riešenia zdravotných problémov s pomocou úpravy stravy.
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KTORÁ ALTERNATÍVA NAJBLIŽŠIE VYSTIHUJE VAŠE
STRAVOVANIE?

paleo s
výnimkami
31%

ketogenické paleo
(minimum
sacharidov, cca 50
gramov denne)
23%

klasické paleo
34%

sladké paleo (viac
ovocia,
príležitostne
zemiak)
12%
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Najdôležitejší princíp
Komentár ku grafu
•Princíp, ktorý polovica opýtaných uviedla ako najdôležitejší, je určite prvým a
vhodným krokom pri zmene stravy.
•Len necelá pätina považuje za najvýznamnejší parameter kvalitu potravín.
•V dotazníku bolo možné označiť iba jednu odpoveď, no v poznámke približne 10
percent uviedlo, že sú pre nich rovnocenne dôležité všetky uvedené možnosti,
resp. ich kombinácia.

ČO JE PODĽA VÁS NAJDÔLEŽITEJŠÍ PRINCÍP PALEO
STRAVOVANIA?
kvalita potravín (mäso z domácich chovov, lokálna zelenina a ovocie)
obmedzenie príjmu sacharidov
vylúčenie problematických látok (glutén, fytáty, konzervanty, alergény)

Komentár Paleo centrum
•Z našich skúseností vyplýva, že čím je človek mladší, zdravší a pohybovo
aktívnejší, tým menšia zmena stačí k tomu, aby sa prejavili jej pozitívne účinky.
•Už samotné vylúčenie „junk food“ a obmedzenie obilnín, cukrov a škrobov často
stačí k tomu, aby sa človek lepšie cítil, mal bezproblémové trávenie, zbavil sa
únavy, nadváhy a podobne
•Obmedzenie sacharidov považujeme za veľmi individuálny parameter. Napríklad
v prípade začínajúceho diabetu je odporúčané množstvo sacharidov veľmi
odlišné ako u aktívneho športovca. Paleo nemusí nevyhnutne znamenať „lowcarb“.
•Základ jedálneho lístka tvorí zelenina a živočíšne bielkoviny a tuky – a na ich
kvalitu by sme rozhodne mali dbať. Vždy odporúčame uprednostniť lokálne,
farmárske produkty.
•Kvalitné potraviny, výlučne od overených chovateľov, výrobcov a dodávateľov si
môžete objednať aj na www.paleo.sk/eshop.
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Najväčšia výhoda
Komentár ku grafu

•Napriek tomu, že paleo „diéta“ patrí medzi najefektívnejšie v dosiahnutí a
udržaní optimálnej hmotnosti, pre takmer dvojnásobok (55 percent)
opýtaných je dôležitejším prínosom tejto stravy jej vplyv na zdravotný stav.
•Chudnutie a udržanie hmotnosti považuje za najväčšiu výhodu len necelá
tretina opýtaných.
•V dotazníku bolo možné označiť jednu, dve, alebo všetky tri možnosti,
prípadne vpísať inú ako uvedenú výhodu.
•K ďalším výhodám, ktoré účastníci spontánne uviedli, patrili: manažment
hladu, zvýšenie výkonu, viac energie.

ČO JE PRE VÁS NAJVÝZNAMNEJŠÍM
BENEFITOM TOHTO TYPU STRAVOVANIA?
jednoduchosť nákupu a prípravy jedál
udržanie hmotnosti
zdravotné benefity

Komentár Paleo centrum

15%

•Optimalizáciu hmotnosti (a súvisiace percento telesného tuku)
považujeme skôr za pozitívny vedľajší prejav zmien, ktoré nastávajú pri
zmene stravy.
•Merateľné zlepšenia pri rôznorodých zdravotných komplikáciách sú
významným dôkazom toho, že optimálna, vyvážená a nutrične bohatá
strava hrá kľúčovú úlohu pri civilizačných ochoreniach.
•Väčšina chronických zápalových a autoimunitných ochorení súvisí so
schopnosťou organizmu využívať nutrienty zo stravy, t.j. jedným z
predpokladov zlepšenia stavu je optimalizácia procesov trávenia
(metabolizmu mikro a makronutrientov).
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Zdravotné prínosy
Komentár ku grafu
•Účastníci prieskumu mali možnosť označiť ľubovoľné množstvo
aspektov zdravotného stavu, v ktorých nastalo od zmeny stravovania
zlepšenie.
•Jednotlivé prínosy boli v dotazníku zoradené náhodne.
•Len traja účastníci z celkových 300 uviedli, že nezaznamenali žiadny z
uvedených prínosov.
•Priemerne pripadá na jedného účastníka prieskumu 5 zdravotných
benefitov.
•Okrem ponúknutých prínosov uviedli účastníci prieskumu aj ďalšie,
napríklad: vymiznutie chuti na sladkosti, zmiernenie menštruačných
bolestí a PMS, zvýšenie plodnosti.

Malo paleo stravovanie pozitívny vplyv na váš zdravotný
stav?
úprava hmotnosti želaným smerom
zlepšenie trávenia
nárast životnej energie a výkonnosti
zlepšenie nálady
návrat prirodzených chutí

Komentár Paleo centrum
•Zo skúseností Ambulancie liečby stravou vyplýva, že zlepšenie
zdravotného stavu v mapovaných oblastiach je zároveň subjektívne
(pacienti udávajú, že sa „lepšie cítia“, „lepšie im trávi“, „lepšie
spia“...), aj objektívne – preukázateľné napríklad krvnými testami.
•Úprava stravy môže viesť k potrebe upraviť farmakologickú liečbu
(znížiť dávkovanie liekov).
•V žiadnom prípade neodporúčame meniť dávkovanie úžívaných
liekov bez relevantných vyšetrení a bez vedomia/súhlasu lekára.
•Pri zdravotných problémoch vyžadujúcich farmakologickú liečbu
odporúčame riešiť personalizovanú úpravu jedálneho lístka v
súčinnosti s lekárom a výživovým poradcom.
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zvýšenie imunity a odolnosti voči vírusovým ochoreniam
lepšia kvalita spánku
zlepšenie kvality pleti
nárast svalovej hmoty
nepocítil/-a som nič z vyššie uvedeného
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Zlepšenie zdravotného stavu
Komentár ku grafu
•Graf znázorňuje odpovede tých účastníkov, ktorí uviedli v dotazníku
niektorý z konkrétnych zdravotných problémov.
•Príklad: zo všetkých opýtaných, ktorí indikovali, že pred zmenou stravy
mali nadváhu alebo trpeli obezitou, 87 percent uviedlo, že schudli.
•Z 20 účastníkov prieskumu, ktorí majú cukrovku, potvrdilo zlepšenie
všetkých 20
•Pozitívny vývoj chronického zápalového ochorenia potvrdilo 73
percent.
•Úpravu hladín cholesterolu označilo 54 percent.

Mali ste pred prechodom na paleo niektorý z nižšie uvedených problémov?
Ak áno, malo paleo stravovanie pozitívny vplyv na váš zdravotný stav v
danej oblasti?
cukrovka (diabetes II)
tráviace problémy

86.90%

nekvalitný spánok

84.31%

únava a nízka výkonnosť

79.52%

vysoký krvný tlak

76.47%

zápalové (chronické ochorenie)

73.33%

oslabená psychika (melancholické stavy, depresie)

68.42%

problémy s pleťou

67.86%

oslabená imunita

vysoká hladina cholesterolu
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92.13%

nadváha

Komentár Paleo centrum
•Zlepšenie zdravotného stavu súvisiace so stravou je vždy individuálne
a je možné ho predpokladať, no nie replikovať.
•Okrem stravy vplývajú na uvedené oblasti aj ďalšie individuálne
parametre, napríklad chronický stres, fyzická aktivita, genetická
predispozícia, úžívanie liekov a omamných látok a ďalšie.
•Nástup pozitívneho účinku stravy je tiež individuálny. Čiastočné, resp.
prvotné zlepšenie nastáva často už v priebehu 3 až 7 dní.
•Dlhodobé riešenie, resp. postupné zlepšovanie chronického
zdravotného problému môže však trvať aj niekoľko mesiacov, v
závislosti od závažnosti a dĺžky ochorenia, druhu doterajšej liečby,
veku pacienta, špecifickej kvality stravy jednotlivca, a ďalších
spomenutých parametrov životného štýlu.
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64.44%
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Prekážky
Komentár ku grafu

ČO VÁM NAJVIAC NA PALEO STRAVOVANÍ PREKÁŽA?

• Najčastejšie udávanou prekážkou bola dostupnosť kvalitného mäsa a
zeleniny (30 percent opýtaných).
• Takmer štvrtine neprekáža nič 
• Rovnaké percento vníma ako prekážku nepochopenie zo strany okolia.
• Len 13 percent považuje za prekážku v paleo strave jej cenu.
• Dostupnosť mäsa a zeleniny viac trápi obyvateľov menších miest.

nič z vyššie
uvedeného
22%

kvalitné mäso a
zelenina sú málo
dostupné
30%

Komentár Paleo centrum
• Kvalitné potraviny (farmárske produkty v bio/organickej kvalite) sú často
drahšie ako tie bežne dostupné v supermarketoch. Tento rozdiel je
vyvážený celkovo menším množstvom jedla, ktoré je potrebné na
zasýtenie a zníženými výdavkami na predtým kupované sladkosti, fast food
a pod.
• Úspora súvisiaca so zvýšenou kvalitou zdravia je nevyčísliteľná.
• Predpokladáme, že rastúci dopyt po domácich a kvalitných produktoch sa
prejaví stále viac aj na existujúcej ponuke.
• Domáce produkty a ďalšie kvalitné potraviny nájdete aj na
www.paleo.sk/eshop.
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cena oproti
"bežnej" strave
13%

nepochopenie
okolia
22%
nedostatok
receptov
4%
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Reakcie
Komentár ku grafu

• Čísla v grafe znamenajú percento ľudí, ktorí označili danú
odpoveď.
• Bolo možné uviesť viaceré možnosti.
• Prekvapenie je takmer rovnako častá reakcia ako odmietanie
a kritika.
• Vyše polovica opýtaných sa stretla so záujmom.
Komentár Paleo centrum
• Do Ambulancie liečby stravou prichádzajú klienti najčastejšie
na základe odporúčania niekoho z okolia. Väčšinou je to: člen
rodiny, ktorý inšpiroval vlastným príbehom/výsledkami,
kolega z práce alebo osobný tréner.
• Z otázok, ktoré dostávame v ambulancii, na webe a v
diskusných fórach, vyplýva, že veľmi častou príčinou kritiky a
odmietania je mylná alebo povrchná interpretácia princípov
tohto stravovania (napríklad, že ide o mäsovú diétu,
bielkovinovú diétu, konzumáciu surového mäsa...).

Paleo centrum ®

S akými reakciami (súvisiacimi s vaším
stravovaním) sa stretávate?
záujem
odmietanie/kritika
prekvapenie
akceptácia
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0

www.paleo.sk

10

20

30

40

50

info@paleo.sk

60

Vnímanie
AKO VNÍMATE PALEO STRAVOVANIE?

Komentár ku grafu

plánujem sa takto stravovať dlhodobo

• Zo všetkých účastníkov prieskumu iba
jeden uviedol, že sa vrátil k pôvodnej
strave.
• Pre viac než 80 percent je táto forma
stravovania dlhodobou záležitosťou.

skúšam a uvidím ako sa budem cítiť
vyskúšal som a teraz robím čoraz častejšie výnimky
vyskúšal som a vrátil som sa k pôvodnej strave
2% 0%

15%

Komentár Paleo centrum

• Paleo ako dlhodobú formu stravovania
vnímajú v podstate všetci účastníci, ktorí sa
takto stravujú minimálne mesiac.
• Z výsledkov prieskumu a z našich
skúseností v Paleo centre vyplýva, že
výnimky sú u väčšiny ľudí časom
zriedkavejšie. S postupnou zmenou chutí sa
mení aj vnímanie jedla a signály organizmu.
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Protiargumenty okolia
Komentár ku grafu

•Graf vyjadruje percento odpovedí.
•Bolo možné vyznačiť viaceré odpovede.
•Najčastejším protiargumentom je nevyhnutnosť sacharidov.
•Takmer polovica sa stretáva s obhajovaním súčasnej „mainstreamovej“ potravinovej pyramídy.
•Približne tretina opýtaných sa stretáva s tvrdením o škodlivosti mäsa.

S akým argumentom proti paleo sa
v okolí najčastejšie stretávate?
sacharidy sú pre človeka
nevyhnutným zdrojom energie

Komentár Paleo centrum
•Medzi bielkovinami existujú esenciálne aminokyseliny a v kategórii tukov poznáme esenciálne
mastné kyseliny. Esenciálne znamená, že si ich telo nedokáže vyrobiť a ich dlhodobý nedostatok
(alebo nerovnováha) v jedálničku môže spôsobiť zdravotné problémy. Esenciálne sacharidy
neexistujú. Optimálny pomer zdrojov energie je samozrejme individuálny. Za priemerné denné
minimum sacharidov, ktoré odporúčame prijať v strave, považujeme cca 50 gramov, pričom
najvhodnejším zdrojom sacharidov je zelenina a ovocie. O jednotlivých druhoch základného
metabolizmu, z hľadiska využívania rôznych zdrojov makronutrientov, si viac môžete prečítať tu.
•Obilniny a strukoviny obsahujú vysoký podiel problematických látok a je potrebné ich najviac
upraviť, aby boli (aspoň čiastočne) stráviteľné.
•Asi by sme v súčasnosti ťažko hľadali potravinu, ktorá sa za tisícročia farmárčenia a pestovateľstva
geneticky nezmenila. (takmer) všetky rastliny a zvieratá sú dnes nejakým spôsobom šľachtené.
•Zložením nutrientov je dnešný list špenátu, mrkva alebo hovädzí dobytok bližšie svojim
predchodcom ako je to napríklad pri kukuričnom klase alebo pšenici.
•Z krvných testov a z testov potravinových intolerancií najčastejšie vychádzajú ako problematické
práve obilniny a strukoviny.
•S alergiou alebo intoleranciou na mäso a zeleninu sa nestretávame v praxi v podstate vôbec.
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je to príliš obmedzujúca strava

obilniny a strukoviny sú základom
stravovacej pyramídy

mäso nie je zdravé

je to drahá strava
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Strava predtým
Komentár ku grafu
• Takmer polovica účastníkov prieskumu tvrdí, že sa v minulosti
snažili zdravo stravovať.
• Podľa globálnych prieskumov je v paleo komunite až 30-40
percent bývalých vegánov a vegetariánov, v našom prieskume
túto odpoveď uviedli iba 4 percentá.
Komentár Paleo centrum
• K paleo strave podľa našich lokálnych skúseností najčastejšie
inklinujú:
• Športovci a všeobecne pohybovo aktívni ľudia, ktorí sa v
minulosti zaoberali zložením optimálneho jedálneho lístka,
• Ľudia, ktorí hľadajú na základe odporúčaní okolia riešenie
zdravotných problémov,
• Ľudia, ktorí dlhodobo uprednostňovali potraviny označované
ako bio alebo organické, nakupovali od domácich dodávateľov
a farmárov, alebo pestujú vlastnú zeleninu.
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AKO STE SA STRAVOVALI PREDTÝM, NEŽ
STE ZAČALI S PALEO?
bol/a som
vegetariánom/vegánom…

vyskúšal/a som
mnoho rôznych diét
6%

snažil/a som
sa stravovať
zdravo, nech
už to
znamená
čokoľvek
46%
úplne bežne,
bez
obmedzení
44%
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Kto sa zúčastnil prieskumu
VEK
18-24

25-34

35-44

45-60

1% 14%
4%

18%

pod 18

POHLAVIE
žena

VZDELANIE

Najpočetnejšiu skupinu
účastníkov prieskumu tvorí
veková skupina 25-44 rokov
(63 percent)

Základné
2%
Stredoškolské
44%

Prieskumu sa zúčastnilo
veľmi podobné percento
žien a mužov. Toto
percentuálne rozloženie
odráža globálnu inklináciu k
tomuto druhu stravovania.

Po Bratislave bolo najviac
účastníkov z Trnavy a Banskej
Bystrice.

MESTO

49%

V začiatkoch novodobej
popularity paleo diéty (cca
pred 15 rokmi), bol tento
pomer opačný, 20:80, v
prospech mužov.

Paleo centrum ®

Prieskumu sa zúčastnilo aj
niekoľko desiatok ľudí z Českej
republiky.

Žilina a iné
okolie

Percentuálne zastúpenie
pohlaví je pri väčšine diét
80:20, v prospech žien.
51%

Prakticky všetci účastníci
prieskumu dosiahli
stredoškolské alebo
vysokoškolské vzdelanie.

Vysokoškolské
54%

39%

24%

muž

61+

Bratislava a
okolie

Trnava a
okolie
Trenčín a
okolie
Poprad a
okolie
Nitra a
okolie

www.paleo.sk

Banská
bystrica a
okolie
Košice a
okolie
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Vybrané otázky a odpovede
Súčasťou prieskumu bola možnosť položiť otázku týkajúcu sa stravovania. Z otázok vyberáme tie, ktoré sa týkajú
najviac frekventovaných tém.
Ako je to s evolučným prispôsobením človeka od neolitu? Napr. pri trávení mlieka sme sa mnohí prispôsobili, nebude to podobne
aj pri obilninách či strukovinách?
•Keby sme sa neprispôsobili, nedokázali by sme ich jesť vôbec. Najlepšou odpoveďou sú skúsenosti ľudí, ktorí obilniny a strukoviny vynechali alebo výrazne obmedzili.
Určite je v našej populácii množstvo ľudí, ktorým tieto potraviny nemusia spôsobovať tráviace ani zdravotné komplikácie. Vždy odporúčame potraviny s obsahom
problematických látok individuálne otestovať. Zo skúseností z Ambulancie liečby stravou vyplýva, že alergie a intolerancie na obilniny a strukoviny sú veľmi časté (u
našich pacientov/klientov) a po ich vynechaní sa mnohé zdravotné parametre výrazne zlepšia. Nemusí to znamenať doživotné vyradenie týchto potravín z jedálnička.
Stravujem sa paleo, ale nemám pre mňa žiadúci úbytok na váhe, kde robím chybu?
•Okrem stravy, jej zloženia a kalorického príjmu ovplyvňujú hmotnosť a schopnosť organizmu zbaviť sa zásob tuku ďalšie faktory, predovšetkým: množstvo a druh pohybu,
chronický stres, kvalita spánku, hormonálna (ne)rovnováha, hladina niektorých vitamínov, kvalita črevnej mikroflóry. To, do akej miery stačí upraviť stravu, je
individuálne.
Môžem konzumovať mliečne výrobky?
•Vo všeobecnosti, ak nemáte intoleranciu na laktózu a/alebo kazeín, fermentované mliečno produkty (ideálne v bio kvalite), môžete zaradiť do jedálnička. Odporúčame
ich individuálne otestovať. Vhodnejšie sú produkty z ovčieho a kozieho mlieka ako z kravského. Napríklad ovčiu bryndzu považujeme za nutrične veľmi bohatú potravinu,
ktorá je výborným zdrojom probiotických kultúr.
Čo mám jesť po tréningu?
•Ideálne sú bielkoviny, napríklad vajíčka.
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Vybrané otázky a odpovede
Kde všade sa nachádzajú LEKTÍNY?
•Lektíny sú vo vysokých koncentráciách obsiahnuté hlavne v strukoviných, cereáliách, semenách, orechoch a v zemiakoch. Ich vysoká konzumácia môže byť škodlivá,
dokážu narušiť steny tenkého čreva a zabraňujú vstrebávaniu niektorých živín, môžu spôsobovať alergické reakcie a tráviace problémy. Sú považované za anti-nutrienty.
Niektoré lektíny, napríklad ricín, sú vyslovene toxické. Vysoký obsah lektínov má aj sója. Účinky lektínov je možné čiastočne zmierniť tepelnou úpravou. Niektoré typy
lektínov sú však tepelne rezistentné. Vysoká konzumácia lektínov môže spôsobovať nafukovanie, hnačky, nevoľnosť, zvracanie.

Ako je to s glukózou v krvi a inzulínom pri low-carb stravovaní?
•Výkyvy hladín glukózy v krvi sú pri zníženom príjme sacharidov menej výrazné. Bunkám pankreasu preto stačí vylučovať menšie množstvá inzulínu.

Aký je optimálny príjem bielkovín na kg hmotnosti?
•U väčšiny populácie je optimálny denný príjem medzi 0,8-1,4 gramu bielkovín na kg hmotnosti. Záleží to však aj od veku, kompozície tela, množstva a druhu fyzickej
aktivity a celkového zloženia stravy.

Ako dlho je možné žiť paleo-štýlom, teda bezvýnimkovým?
•Ako dlho chcete  napríklad celý život. Z praxe vyplýva, že všetci robíme výnimky, či už z praktických, chuťových alebo spoločenských dôvodov. Pri voľbe celoživotného
stravovania odporúčame zamerať sa na nutričnú kvalitu stravy. Nutričnú analýzu jedálneho lístka podľa klasického paleo nájdete tu.
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Paleo centrum s.r.o. poskytuje poradenské služby v oblasti
zdravia, stravovania a životného štýlu. Paleo centrum s.r.o. je
partnerom Polikliniky Mlynská dolina v Bratislave a
zmluvným partnerom poisťovne UNION.

Paleo centrum s.r.o.

Paleo centrum s.r.o. prevádzkuje internetový obchod s
čerstvými a trvanlivými potravinami.
Všetky potraviny dostupné na www.paleo.sk/eshop
pochádzajú od overených dodávateľov, výrobcov,
chovateľov a pestovateľov.

Ambulancia liečby stravou
Poliklinika Mlynská dolina
Staré grunty 56, Bratislava
+421 905 97 97 61
info@paleo.sk

Zakladateľmi Paleo centra sú Miroslav
Karpaty a Diana Uríčková, autori knihy
Moderné paleo.
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