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Kdo byl Weston A. Price, 
DDS

  V první  polovině 30.  let  20. 
století zahájil zubař Weston A. 
Price (1870-1948) z amerického 
Clevelandu  řadu  unikátních 
výzkumů.  Přes  deset  let 
cestoval  do  izolovaných  částí 
zeměkoule,  aby  studoval 
zdraví  populací  nedotčených 
západní  civilizací.  Jeho  cílem 
bylo objevit faktory, které jsou 
zodpovědné za dentální zdraví. 
Jeho výzkum odhalil, že zubní 
kazy  a  pokřivené  zubní 
oblouky,  které  mají  za 
následek stěsnané a pokřivené 

zuby,  jsou  způsobeny  nedostatky  ve  výživě,  nikoliv 
zděděnými genetickými vadami.
     Mezi  skupinami,  které Price studoval,  byly odloučené 
vesnice  ve  Švýcarsku,  gaelské  komunity  na  Vnějších 
Hebridech,  domorodé  národy  Severní  a  Jižní  Ameriky, 
Melanézané  a  obyvatelé  ostrovů  v  oblasti  Jižního  moře  v 
Polynézii,  africké kmeny, australští aborodžinci a Maorové 
na Novém Zélandě. Kamkoliv přišel, tam dr. Price zjišťoval, 
že  krásné  rovné  zuby  bez  zubního  kazu,  dobrá  fyzická 
konstituce,  odolnost  vůči  nemocem  a  dobrá  povaha  byly 
časté u těch domorodých skupin, které žily na své tradiční 
stravě bohaté na esenciální živiny. 
     Když  dr.  Price  analyzoval  potraviny,  které  izolované 
národy používaly,  zjistil,  že  ve  srovnání  s  tehdejší  stravou 
Američanů,  dodávají  alespoň  čtyřikrát  více  ve  vodě 
rozpustných  vitamínů,  vápníku  a  jiných  minerálů  a 
přinejmenším  DESET  krát  více  v  tucích  rozpustných 
vitamínů z potravin živočišného původu, jako je máslo, jikry, 
mušle,  orgánové  maso,  vajíčka  a  živočišné  tuky  -  právě  z 
oněch potravin bohatých na cholesterol, kterým se americká 
veřejnost  vyhýbá  jako  nezdravým.  Tyto  zdravé  domorodé 
národy  instinktivně  věděly  to,  co  vědci  v  čase  dr.  Pricea 
právě objevili - že tyto v tucích rozpustné vitamíny, kterými 
jsou vitamín A a D, jsou pro zdraví životně důležité, protože 
fungují  jako  katalyzátory  při  vstřebávání  minerálů  a 
využívání bílkovin. Bez nich nemůžeme vstřebávat minerály 
bez ohledu na to, v jak hojném množství jich v našem jídle 
může být.  Dr. Price objevil další v tucích rozpustnou živinu, 
kterou označil  jako aktivátor-X,  jenž je  přítomný v rybích 
játrech a mušlích, v mase z orgánů a v másle od krav, které se 
živí  rychle  rostoucí  čerstvou  trávou  na  jaře  a  na  podzim. 
Strava  všech  primitivních  skupin  byla  pro  ně  zdrojem 
aktivátoru X, který je nyní považován za vitamín K2.
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     Izolované skupiny, jaké dr.  Price zkoumal, chápaly, jak 
důležitá je prekoncepční (před otěhotněním) výživa pro oba 
partnery. Mnoho kmenů potřebovalo  před  početím čas  na 
speciální  stravování,  kdy  se  mladým  mužům  a  ženám 
podávaly  živočišné  potraviny  bohaté  na  živiny.  Tytéž 
potraviny byly považovány za důležité pro těhotné a kojící 
ženy a děti v růstu. Price objevil, že jsou obzvlášť bohaté na 
minerály a v tucích rozpustné aktivátory, které se nacházejí 
pouze v živočišných tucích. 
     Izolované národy,  které si  Price  fotografoval,   stojí  se 
svými  krásnými  těly,  snadným  rozmnožováním,  emoční 
vyrovnaností  a  nepřítomností  civilizačních  onemocnění  v 
příkrém kontrastu vůči civilizovaným moderním lidem, kteří 
žijí  na „náhražkách potravin z moderního obchodu”,  mezi 
než patří  cukr, bílá mouka,  pasterované mléko, nízkotučné 
potraviny, rostlinné oleje a pohodlné zboží plné nastavovadel 
a přidatných látek.
    Objevy  a  závěry  dr.  Pricea  jsou  představeny  v  jeho 
klasickém svazku Nutrition and Physical Degeneration [Výživa a 
fyzická degenerace]. Kniha obsahuje pozoruhodné fotografie 
krásných  zdravých  primitivních  lidí  a  také 
nezapomenutelným  způsobem  znázorňuje   fyzickou 
degeneraci, k níž dojde tehdy, když skupiny lidí opustí svou 
výživující  tradiční  stravu  ve  prospěch  moderních 
pohodlných potravin.

      Fotografie dr. Pricea znázorňují rozdíl ve struktuře obličeje mezi  
těmi, kteří žijí na své domorodé stravě, a těmi, jejichž rodiče přijali  
„civilizovanou”  stravu  z  devitalizovaných  průmyslově  
zpracovaných potravin.  „Primitivní” seminolská dívka (vlevo) má  
široký  hezký  obličej  se  spoustou  místa  na  zubní  oblouky,
„Modernizovaná” seminolská dívka (vpravo) se narodila rodičům,  
kteří se vzdali své tradiční stravy, má úzký obličej, stěsnané zuby a  
sníženou imunitu vůči nemocem.

Fotografie: Copyright © Price- Pottenger Nutrition Foundation
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Charakteristika 
tradi ní stravyč

1.  Strava  zdravých,  neprůmyslových  národů  neobsahuje 
žádné  rafinované  nebo  denaturované  potraviny  či 
ingredience, jako je rafinovaný cukr či kukuřičný sirup s 
vysokým  obsahem  fruktózy,  bíla  mouka,  konzervované 
potraviny,  pasterované,  homogenizované,  odtučněné  či 
nízkotučné  mléko,  rafinované  nebo  hydrogenované 
rostlinné oleje,  bílkovinná moučka,  syntetické vitamíny 
nebo toxické přidatné látky a umělá barviva.

2. Všechny  tradiční  kultury  konzumují  určitý  druh 
živočišných potravin, jako jsou ryby, nebo škeble, vodní, 
nebo  suchozemské ptactvo,  suchozemské,  nebo mořské 
savce,  vajíčka,  mléko  a  mléčné  výrobky,  plazy  a  hmyz. 
Celé  zvíře  je  spotřebováno -  svalovinové  maso,  orgány, 
kosti a tuk, ale orgánové maso a tuk přednostně.

3. Strava  zdravých,  neprůmyslových  národů  obsahuje 
alespoň čtyřikrát  více  minerálů  a  ve  vodě  rozpustných 
vitamínů  a  DESETkrát  více  v  tucích  rozpustných 
vitamínů,  které  se  nacházejí  v  živočišných  tucích 
(vitamín A, vitamín D a aktivátor X, který je nyní znám 
jako vitamín K2), než průměrná strava Američanů.

4.   Všechny tradiční kultury si něco z jídla vařily, ale všechny 
konzumovaly část živočišných potravin za syrova.

5.  Primitivní  tradiční  strava  má  vysoký  obsah  enzymů  a 
blahodárných baktérií z mléčně kvašené zeleniny, ovoce, 
nápojů, mléčných výrobků, masa a příloh.

6.   Semínka,  obilí  a  ořechy  se  namáčejí,  nakličují,  kvasí  a 
přirozeně  kynou  pomocí  kvásku,  aby  se  neutralizovaly 
přirozeně  se  vyskytující  antinutrienty,  jako  jsou 
inhibitory enzymů tanin a kyselina fytová.

7.   Celkové zastoupení tuků v tradiční stravě se různí od 30 
procent do 80 procent kalorií, ale pouze kolem 4 procent 
kalorií  pochází  z  vícenenasycených  olejů,  které  se 
přirozeně  nacházejí  v  obilí,  luštěninách,  ořechách, 
rybách, živočišných tucích a zelenině. Vyváženost kalorií 
z  tuků  je  v  podobě  nasycených  a  mononenasycených 
mastných kyselin.

8. Tradiční  strava  obsahuje  téměř  vyrovnané  množství 
omega-6 a omega-3 esenciálních mastných kyselin.

9.    Všechny typy tradiční stravy obsahují trochu soli.

Všechny tradiční kultury využívají zvířecí kosti, obvykle 
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ve formě kostních bujónů bohatých na želatinu. 

10. Tradiční  kultury  činí  opatření  pro  zdraví  budoucích 
generací  spočívající  v  tom,  že  poskytují  budoucím 
rodičům, těhotným ženám a rostoucím dětem speciální 
na živiny bohaté živočišné potraviny, a v tom, že udržují 
správné věkové odstupy mezi dětmi, a tím, že učí mladé 
lidi zásadám správného stravování.

Copyright ©1999 The Weston A. Price Foundation 
Všechna práva vyhrazena

Máte zmatek v tucích?

Následující tradiční tuky, které jsou bohaté na živiny, 
živily zdravé skupiny obyvatel po tisíce let:

NA VAŘENÍ
• Máslo
• Lůj a vnitřní sádlo z hovězího a jehněčího
• Vepřové sádlo
• Kuřecí, husí a kachní tuk
• Kokosový olej, palmový olej a olej z palmového zrna

NA  SALÁTY
• Extra panenský olivový olej (také vhodný na vaření)
• Sezamový  a  arašídový  olej  získaný  mechanickou 

extrakcí pomocí šnekových lisů
• Lněný olej získaný mechanickou extrakcí  (v malém 

množství)
S VITAMÍNY ROZPUSTNÝMI V TUCÍCH 

• Olej  z  rybích  jater,  jako  je  olej  z  tresčích  jater 
(upřednostňován před  rybími  tuky,  které 
neposkytují v tucích rozpustné vitamíny, jež mohou 
způsobit  předávkování  nenasycenými  mastnými 
kyselinami a obvykle pocházejí ze sádek).

Následující  hypermoderní  tuky  mohou  způsobit 
rakovinu,  srdeční  onemocnění,  snížení  imunity, 
neplodnost,  poruchy  učení,  problémy  růstu  a 
osteoporózu:

•  Všechny hydrogenované a částečně hydrogenované 
oleje

•  Průmyslově zpracované tekuté oleje, jako je sójový a 
kukuřičný  olej,  olej  ze  světlice  barvířské,  olej  z 
bavlníkových semínek a řepkový olej

•  Tuky a oleje (především rostlinné oleje) zahřívané na 
vysoké teploty při jejich zpracování a smažení
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Pr vodce stravovánímů
1.   Jezte celistvé, průmyslově nezpracované potraviny.

2.   Jezte hovězí, jehněčí, zvěřinu, orgánové maso, drůbež a 
vajíčka od zvířat, která se živí trávou z pastvin.

3.  Jezte divoké ryby (ne z rybích farem) a škeble z vod, které 
nejsou znečištěné.

4.  Jezte plnotučné mléčné výrobky od pasoucích se krav, 
přednostně syrové a nebo kvašené, jako je syrové mléko, 
plnotučný jogurt, kefír, máslo s kulturou, plnotučné sýry 
a čerstvá a zakysaná smetana. (Sýry z dovozu, kde se na 
štítku píše „mléko” nebo „čerstvé mléko” jsou syrové.)

5.  Používejte libovolné množství živočišných tuků, 
především máslo.

6.  Používejte pouze tradiční rostlinné oleje: extra panenský 
olivový olej, sezamový olej lisovaný mechanickou 
extrakcí, malé množství lněného oleje získaného 
mechanickou extrakcí, a tropické oleje - kokosový olej, 
palmový a olej z palmového zrna.

7.  Pravidelně požívejte olej z tresčích jater, abyste si zajistili 
alespoň 10 000 m.j. vitamínu A a 1 000 m.j vitamínu D na 
den.

8.  Jezte čerstvé ovoce a zeleninu - přednostně v biokvalitě - 
v salátech a polévkách nebo mírně podušené s máslem.

9.  Používejte celozrnné obilí, luštěniny a ořechy, které byly 
připraveny namáčením, nakličováním nebo vykynuty 
pomoci kvásku, aby se neutralizovala kyselina fytová, 
inhibitory enzymů a jiné antinutrienty.

10.  Pravidelně zařazujte do své stravy mléčně kvašenou 
zeleninu, ovoce, nápoje a přílohy bohaté na enzymy.

11.  Připravujte domácí masové vývary z hovězího, jehněčího 
a ryb a v libovolném množství ho používejte na polévky, 
na dušené maso, do šťávy k masu a na omáčky.

12.  Používejte filtrovanou vodu na vaření a pití.

13.  Používejte nerafinovanou sůl a různé bylinky a koření 
kvůli stimulaci chutě a zájmu o potravinu

14.  Dělejte si své vlastní salátové dresinky, na které 
používejte surový ocet, extra panenský olivový olej a 
malé množství lněného oleje získaného mechanickou 
extrakcí.
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15.  V umírněném množství používejte přírodní sladidla, 
jako je surový med, javorový sirup, datlový cukr, 
dehydrovaná šťáva z cukrové třtiny (prodávaná pod 
názvem Rapadura) a stéviový prášek.

16.  Používejte jenom nepasterované víno nebo pivo ve velmi 
střídmém množství k jídlu.

17.  Vařte jen v nerezu, litině, skle nebo kvalitním 
smaltovaném nádobí.

18.  Používejte pouze přírodní doplňky na bázi potravin.

19.  Hodně spěte, cvičte a vystavujte se přírozenému světlu.

20.  Myslete pozitivně a procvičujte se v odpouštění.

Nebezpe í ve stravováníč

1.  Nejezte komerčně zpracované potraviny, jako jsou 
sušenky, koláče, krekry, zmražená hotová jídla, nealko 
nápoje, hotové směsi omáček atd. Čtěte si štítky!

2.  Vyhýbejte se rafinovaným sladidlům, jako je cukr, 
dextróza, glukóza, kukuřičný sirup s vysokým obsahem 
fruktózy a ovocným džusům.

3.  Vyhýbejte se bílé mouce, produktům z bílé mouky a bílé 
rýži.

4.  Vyhýbejte se hydrogenovaným nebo částečně 
hydrogenovaným tukům a olejům.

5.  Vyhýbejte se všem tekutým rostlinným olejům ze sóji, 
kukuřice, světlice barvířské, řepky a bavlníkových 
semínek.

6.  Nepoužívejte na vaření, smažení či pečení 
vícenenasycené oleje.

7.  Vyhněte se potravinám smaženým na 
vícenenasycených olejích nebo na částečně 
hydrogenovaných rostlinných olejích.

8.  Nepraktikujte vegánství. Živočišné výrobky poskytují 
životně důležité živiny, které se v rostlinných 
potravinách nenacházejí.
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9.  Vyhýbejte se produktům, které obsahují bílkovinnou 
moučku, jelikož obvykle obsahuje karcinogeny, které 
vznikly při procesu zpracování. Konzumace bílkovin bez 
spolučinitelů nacházejících se v přírodě může vést k 
nedostatkům, především vitamínu A.

10.   Vyhýbejte se průmyslově zpracovanému pasterovanému 
mléku, nekonzumujte mléčné produkty zpracované 
metodou UHT (ultra vysoká teplota od 135 st. C), 
nízkotučné mléko, odstředěné  mléko, sušené mléko 
nebo imitace mléčných produktů.

11.   Vyhýbejte se vajíčkům, masu a rybám pocházejícím z 
průmyslového chovu.

12.   Vyhýbejte se průmyslově zpracovaným lančmítům a 
uzeninám.

13.   Vyhýbejte se žluklým a nesprávně připraveným 
semínkům, ořechům a obilí, které se nacházejí v műsli, 
rychle nakynutému chlebu, extrudovaným snídaňovým 
cereáliím, jelikož blokují vstřebávání minerálů a 
způsobují střevní potíže.

14.   Vyhněte se konzervovanému, stříkanému a ozářovanému 
ovoci a zelenině. Vyhněte se geneticky modifikovaným 
potravinám (které se nacházejí ve většině výrobcích ze 
sóje, řepky a kukuřice.)

15.  Vyhněte se umělým potravinovým přidatným látkám, 
především glutamátu sodnému, hydrolyzovaným 
rostliným bílkovinám a aspartamu, které jsou 
neurotoxiny. Většina polévek, omáček, bujónových 
směsí a příloh z obchodu obsahuje glutamát sodný, 
dokonce i když to není uvedeno na obalu. 

16.  Lidé citliví na kofein a podobné látky by se měli vyhýbat 
kávě, čaji a čokoládě.

17.  Vyhněte se potravinám obsahujícím hliník, jako jsou 
komerční sůl, prášek do pečiva a antacity. Nepoužívejte 
hliníkové nádobí a deodoranty obsahující hliník.

18.  Nepijte floridovanou vodu.

19.  Vyhněte se syntetickým vitamínům a potravinám, které 
je obsahují.

20.  Vyhýbejte se tvrdému alkoholu.

21.  Nepoužívejte mikrovlnné trouby.
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Co je patného na š
politicky korektní vý iv ?ž ě

„Vyhýbejte  se  nasyceným  tukům”.  Nasycené  tuky 
hrají  v  těle  mnoho  důležitých  rolí.  Dodávají  pevnost 
buněčným stěnám, podporují, aby tělo využívalo esenciální 
mastné  kyseliny,  posilují  imunitní  systém,  chrání  játra  a 
podporují  silné  kosti.  Plíce  a  ledviny  nemohou  bez 
nasycených  tuků  fungovat.  Nasycené  tuky  nezpůsobují 
srdeční  chorobu.   Ve  skutečnosti  jsou  nasycené  tuky  pro 
srdce vhodnou potravinou. Jelikož vaše tělo nasycené tuky 
potřebuje,  dělá  si  je,  když  jich ve  stravě není dostatek,  ze 
sacharidů a přebytků bílkovin.

„Omezte  cholesterol.”  Cholesterol  v  jídle  přispívá k 
posilování  střevní  stěny  a  pomáhá  při  vývoji  mozku  a 
nervového  systému  miminek  a  dětí.  Potraviny,  které 
cholesterol obsahují, také poskytují mnoho důležitých živin. 
Pouze zoxidovaný cholesterol,  který je většinou v sušeném 
mléce a vajíčkách v prášku, přispívá k srdečním chorobám. 
Sušené mléko se přidává do mléka s 1% až 2% tučností.

„Používejte  více  vícenenasycených  olejů”.  
Vícenenasycené  oleje  ve  víc  než  malých  dávkách 
přispívají  k  rakovině,  srdečním  chorobám,  nemocem 
autoimunitního  systému,  poruchám  učení,  střevním 
problémům  a  k  předčasnému  stárnutí.  Velké  množství 
vícenenasycených tuků jsou ve stravě člověka něčím novým 
kvůli  modernímu  používání  komerčních  tekutých 
rostlinných  olejů.  Dokonce  olivový  olej,  mononenasycený 
tuk,  který  je  považovaný  za  zdravý,  může  způsobit 
nerovnováhu  na  buněčné  úrovni,  pokud  se  konzumuje  ve 
velkých dávkách.

„Vyhýbejte  se  červenému  masu.”  Červené  maso je 
bohatým zdrojem živin, které chrání srdce a nervový systém. 
Patří  mezi  ně  vitamín  B12 a  B6,  zinek,  fosfor,  karnitin  a 
koenzym-Q10.

„Omezte  spotřebu  vajec.”  Vajíčka  jsou  dokonalou 
přírodní  potravinou,  která  poskytuje  vynikající  bílkoviny, 
celou škálu  vitamínů a  důležitých mastných kyselin,  které 
přispívají ke zdraví mozku a nervového systému. Američané 
měli  méně  srdečních  onemocnění,  když  jedli  více  vajíček. 
Náhražky vajec způsobují pokusným zvířatům rychlou smrt.

„Omezte  solení.”  Sůl je  velmi  důležitá  pro  trávení  a 
vstřebávání. Sůl je také potřebná na vývoj a funci nervového 
systému. 
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Co je patného na š
politicky korektní strav ?ě

„Jezte  l ibové  maso  a  pijte  nízkotučné  mléko.”  
Libové maso a nízkotučné mléko postrádá v tucích rozpustné 
vitamíny  potřebné  ke  vstřebávání  bílkovin  a  minerálů  z 
masa a mléka.  Konzumace nízkotučných potravin může vést 
k vyčerpání zásob vitamínu A a D.

„Omezte  spotřebu  tuků  na  30  %  kalorií .”  Třicet  
procent kalorií  ve formě tuků je příliš málo pro většinu 
lidí, což vede k nízkému krevnímu cukru a únavě. Tradiční 
typy stravy obsahovaly 30 procent až 80 procent kalorií  v 
podobě zdravých tuků většinou živočišného původu.

„  Jezte  6-11  porcí  obilí  denně.”  Většina  obilných  
výrobků  je vyrobena z bílé mouky, která je zbavena živin. 
Přidatné  látky  v  bílé  mouce  mohou  způsobit  nedostatek 
vitamínů.  Celozrnné  obilné  výrobky  mohou  vést  k 
nedostatku minerálů a střevním problémům, pokud nejsou 
správně připravené.

„Jezte  alespoň  5  porcí  ovoce  a  zeleniny  denně.”  Na 
ovoce a zeleninu se od semena až po skladování průměrně 
použijí  10  krát  pesticidy.  Spotřebitelé  by  měli  vyhledávat 
produkci v biokvalitě. Počítá se kvalita!

„Jezte  víc  sójových  výrobků.”  Moderní  sójové 
potraviny  blokují  absorbci  minerálů,  zpomalují  trávení 
bílkovin,  oslabují  fungování  štítné  žlázy  a  obsahují  silné 
karcinogeny. 

Copyright © 1999 The Weston A. Price Foundation
Všechna práva vyhrazena

Dr. Price konzistentně zjišťoval,  
že  se  zdravé  izolované  národy,  
jejichž  strava  obsahovala  
adekvátní  živiny  z  živočišných  
bílkovin  a  tuků,  nejen  těšily  
vynikajícímu  zdraví,  ale  také  
měly veselý, pozitivní přístup k  
životu.   Všiml  si,  že  většina  
chovanců  v  nápravných 
zařízeních  a  v  útulcích  pro  
duševně  postižené   má  
deformace obličeje, které svědčí  
o  prenatálních  nedostatcích  ve  
výživě.

Foto: Copyright © Price- Pottenger 
Nutrition Foundation
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Tradi ní vs. moderníč  
strava 

      Tradiční  strava
  maximalizuje živiny

Potraviny z úrodné půdy

Orgánové maso se upřednostňuje  
před svalovinovým masem

Přírodní živočišné tuky

Zvířata na pastvě

Mléčné výrobky syrové a nebo 
kvašené

Obilí a luštěniny namáčeny a 
nebo kvašeny

Sójové potraviny se dlouho kvasí 
a konzumují se v malém 
množství

Kostní bujóny

Nerafinovaná sladidla

Zelenina mléčně kvašená

Mléčně kvašené nápoje

Nerafinovaná sůl

Přirodní vitamíny nacházející se 
v potravinách

Tradiční vaření

Tradiční osivo, volné opýlení

       Moderní  strava
  minimalizuje ž iviny

Potraviny z vyčerpané půdy

Upřednostňováno svalovinové 
maso, málo orgánového masa

Průmyslově zpracované rostlinné 
oleje

Zavřená zvířata

Pasterované nebo 
ultrapasterované mléčné výrobky

Rafinované obilí a nebo 
extrudované

Průmyslově zpracované sójové 
potraviny konzumované ve 
velkém množství

Glutamát sodný, umělá 
dochucovadla

Rafinovaná sladidla

Průmyslově zpracovaná a 
sterilovaná nakládaná zelenina

Moderní nealko nápoje

Rafinovaná sůl

Syntetické vitamíny požívány 
samostatně nebo v potravinách, 
do nichž jsou přidány

Mikrovlnná trouba, ozařování

Hybridní osivo, GMO osivo
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Mnoho funkcí 
nasycených tuků

    Nasycené tuky, jako je máslo, tuk z masa, kokosový olej a 
palmový  olej  mají  tendenci  být  za  pokojové  teploty  pevné. 
Podle konvenčního nutričního dogmatu se tyto tradiční tuky 
mají  vinit  z  většiny  našich  moderních  nemocí  -  srdeční 
choroby,  rakoviny,  obezity,  cukrovky,  špatného  fungování 
buněčných membrán a dokonce z nervových poruch,  jako je 
roztroušená skleróza. Mnoho vědeckých studií ale ukazuje, že 
jsou  to  průmyslově  zpracované  tekuté  rostlinné  oleje,  které 
jsou  zatížené  volnými  radikály,  jež  se  vytvořily  během 
zpracování, a uměle ztužené rostlinné oleje - zvané trans tuky - 
které jsou pachateli těchto moderních stavů, nikoliv nasycené 
tuky.
     Lidé nasycené tuky potřebují, protože jsme horkokrevní. 
Naše  těla  nefungují  při  pokojové  teplotě,  ale  při  tropické 
teplotě. Nasycené tuky dodávají vhodnou pevnost a strukturu 
našim buněčným membránám a tkáním. Když konzumujeme 
mnoho tekutých nenasycených olejů, naše buněčné membrány 
nemohou  mít  strukturální  pevnost,  aby  správně  fungovaly, 
stanou se příliš „ochablé”, a když konzumujeme spoustu trans 
tuků, které nejsou tak měkké jako nasycené tuky při  teplotě 
těla, naše buněčné membrány příliš „ztuhnou”. 
     Oproti  přijatému  názoru,  který  není  vědecky podložen, 
nasycené  tuky  neucpávají  artérie  ani  nezpůsobují  srdeční 
onemocnění.  Ve  skutečnosti  nasycený  tuk  je  vhodnou 
potravinou pro srdce a nasycené tuky snižují látku zvanou Lp 
(a),  která  je  velmi  přesným  ukazatelem  náchylnosti  k 
srdečnímu onemocnění.
     Nasycené tuky hrají mnoho důležitých rolí v chemii těla. 
Posilují imunitní systém a mají co do činění s vnitrobuněčnou 
komunikací,  což  znamená,  že  nás  chrání  proti  rakovině. 
Pomáhají  receptorům v  našich buněčných membránách,  aby 
správně  fungovali,  včetně  receptoru  pro  inzulín,  takže  nás 
ochraňují  před  cukrovkou.   Plíce  nemohou  fungovat  bez 
nasycených tuků, to proto se u dětí, kterým se dává máslo a 
plnotučné mléko, výskytuje astma méně než u dětí, kterým se 
dává mléko se sníženým obsahem tuku a margarin. Nasycené 
tuky rovněž ovlivňují fungování ledvin a produkci hormonů.
     Nasycené  tuky jsou  potřebné  pro  nervový systém,  aby 
správně fungoval, a víc než polovina tuku v mozku je nasycená. 
Nasycené  tuky  také  pomáhají  oslabovat  zánět.  Konečně 
nasycené tuky jsou nositeli v tucích rozpustných vitamínů A, D 
a  K2,  které  potřebujeme  ve  velkém  množství,  abychom  byli 
zdraví.
     Lidské  bytosti  konzumují  nasycené  tuky  z  živočišných 
produktů,  mléčných  produktů  a  tropických  olejů  již  po 
tisíciletí.  Je  to  nástup  moderních  průmyslově  zpracovaných 
rostlinných olejů,  který  má souvislost  s  epidemií  moderních 
degenerativních onemocnění,  nikoliv konzumace nasycených 
tuků. 
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Členství v 
Nadaci 

Westona A. 
Pricea

je Vaší příležitostí, jak obdržet náš 
informativní čtvrtletník.

Moudré tradice 
v jídle, zemědělství a umění léčit

„Vyzývám každého, aby našel nezkreslenější, 
transformativnější a podnětnější  časopis o zdraví, než  jsou 
Wise Traditions [Moudré tradice]. Stojím v posvátném úžasu 
nad tím, jak je v něm neomezeně dovoleno kolem každého 
problému otřást mýty a překroucení, které nám podstrčily 
zdroje jak z hlavního proudu tak alternativního.”

MB, Nicasio, Canada

„Wise Tradititions  oslovují lidi bez ohledu na jejich vzdělání a 
původ.  Lidé, kteří nejsou zběhlí ani ve zdraví ani ve 
vědeckém výzkumu zjišťují, že tento časopis je dobře 
srozumitelný a velmi praktický k tomu, aby si mohli udělat 
pozitivní a často i dramatickou změnu se svým zdravím. A 
někteří nejpokrokovější zdravotníci mi říkají, že ve Wise 
Traditions neustále objevují informace, které zvýšují jejich 
učinnost při vykonávání jejich léčitelského umění.”

CC, Milwaukee, Wisconsin 

„Když příjdou Wise Traditions, všeho necháme a přečteme si 
každou stránku.” 

RP, Baltimore, Maryland
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Nadace Westona A. Pricea

     Nadace Westona A. Pricea je nezisková charita osvobozená 
od daně, která byla založena v roce 1999 k šíření vědeckých 
poznatků průkopníka výživy dr. Westona Pricea, jehož studie 
izolovaných neprůmyslových národů ustanovily  parametry 
pro lidské zdraví a určily,  jaká je optimální charakteristika 
lidské stravy.
    Nadace se věnuje opětovnému návratu potravin bohatých 
na  živiny  do  americké  stravy  prostřednictvím  vzdělávání, 
výzkumu a aktivizmu a podporuje řadu hnutí, které tomuto 
cíli  napomáhají,  patří  mezi  ně  konkrétní  návody  ke 
stravování, ekologické a biodynamické zemědělství, pravdivé 
a informativní označování, příprava na rodičovství a terapie 
výživou. Mezi specifické cíle patří zavést obecně dostupné, 
čisté,  certifikované  syrové  mléko  pomocí  Kampaně  za 
skutečné mléko (A Campaign for RealMilk- www.realmilk.com) 
a  zakázat  používání  sójové  umělé  výživy  pro  kojence 
prostřednictvím projektu Pozor sója! (Soy Alert!)
     Nadace usiluje o založení labolatoře, která by testovala 
nutriční  složení  potravin,  především  másla 
vyprodukovaného  za  různých  podmínek,  jež  by  vedla 
výzkum   „X”  faktoru,  jaký  objevil  dr.  Price,  a  určila  vliv 
metod tradiční přípravy jídla na obsah a dostupnost živin z 
celistvých potravin.
     Výbor a členství v Nadaci Westona A. Pricea spojuje víra, 
že  moderní  technologie  by  se  měla  ukočírovat  jako  náš 
služebník v moudrých a výživných tradicích našich předků 
spíš, než aby byla používána jako síla, která ničí naše životní 
prostředí a lidské zdraví, a že věda a poznatky mohou tyto 
tradice potvrdit.
     Čtvrtletní časopis Nadace Wise Traditions in Food, Farming  
and Healing Arts se věnuje vědecky potvrzeným stravovacím, 
zemědělským a lékařským tradicím celého světa. Vyznačuje 
se  osvětlujícími  články,  které  provokují  k  zamyšlení  nad 
současným  vědeckým  výzkumem,  typy  lidské  stravy, 
zemědělstvím bez chemie  a  holistickými terapiemi.  Kromě 
toho přináší seznam zdrojů potravin, které byly svědomitě 
vypěstovány a nebyly průmyslově zpracovány.
     Rozsáhlý  systém  místních  klubů  také  spotřebitelům 
pomáhá  najít  zdravé  potraviny   v  jejich  komunitách. 
Informace s kontakty na jednotlivé kluby jsou v seznamu v 
časopise a na stránce www.westonaprice.org.
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Aktivátory rozpustné v 
tucích

       Ústřední bod výzkumu dr. Pricea má co do činění s tím, co 
nazývá „v tucích rozpustné aktivátory”, což jsou vitamíny, 
které se nacházejí v tucích, orgánovém masu zvířat krmených 
trávou a v určitých potravinách z moře, jako jsou jikry, mušle, 
tučné ryby a olej z rybích jater. Ony tři v tucích rozpustné 
aktivátory jsou vitamín A, vitamín D a  živina, ke které 
odkazoval jako k aktivátoru X, jenž je nyní považován za 
vitamín K2, živočišnou formu vitamínu K. V tradičních typech 
stravy byly hladiny těchto klíčových živin asi desetkrát vyšší 
než jejich hladiny ve stravě založené na moderních obchodních 
potravinách, které obsahují cukr, bílou mouku a rostlinný olej. 
Dr. Price odkazoval k těmto vitamínům jako k aktivátorům, 
poněvadž slouží jako katalyzátoři pro vstřebávání minerálů. 
Bez nich minerály nemohou být tělem využity bez ohledu na 
to, jak moc jich může ve stravě být.
     Moderní výzkum naprosto potvrzuje objevy dr. Pricea. Nyní 
víme,  že  vitamín  A  je  životně  důležitý  pro  metabolismus 
minerálů a bílkovin, prevenci vrozených vad, optimální vývin 
miminek  a  dětí,  jako  ochrana  před  infekcemi,  pro  tvorbu 
stresových a sexuálních hormonů, fungování štítné žlázy, pro 
zdravé  oči,  kůži  a  kosti.  Vitamín  A  je  vyčerpáván  stresem, 
infekcí,  horečkou,  těžkým  cvičením,  vystavováním  se 
pesticidům  a  průmyslovým  chemikáliím  a  nadbytečnou 
konzumací bílkovin (to proto naše varování před nadměrnou 
spotřebou  bílkovin  ve  formě  libového  masa,  nízkotučného 
mléka a bílkovinné moučky.)
     Moderný výzkum také odhalil řadu rolí, jaké hraje vitamín 
D, jenž je potřebný pro metabolismus minerálů, zdravé kosti a 
nervový systém, svalový tonus, reprodukční zdraví,  produkci 
inzulínu,  na  ochranu  před  depresí  a  na  ochranu  před 
chronickými  nemocemi,  jako  je  rakovina  a  srdeční 
onemocnění.
     Vitamín K hraje důležitou roli v růstu a ve vývinu obličeje, 
normálním  rozmnožování,  vývinu  zdravých  kostí  a  zubů,  v 
ochraně před kalcifikací a zánětem tepen, v syntéze myelinu a 
schopnosti učení.
     Moderní  literatura  o  zdraví  je  plná  dezinformací  o 
vitamínech  rozpustných  v  tucích.  Mnoho  autorů  píšících  o 
zdraví tvrdí, že lidé získávají dostatečné množství vitamínu A z 
rostlinných potravin. Jenže karoteny v rostlinných potravinách 
nejsou pravým vitamínem A.  Spíše fungují jako prekurzory, jež 
jsou přeměněny na vitamín A v tenkém střevě.  Lidské bytosti 
nejsou dobrými měniči vitamínu A, obzvláště malé děti, nebo 
lidé  trpícími  cukrovkou,  s  problémy  se  štítnou  žlázou  nebo 
střevními poruchami. Pro optimální zdraví proto lidé potřebují 
živočišné  potraviny  obsahující  velké  množství  vitamínu  A. 
Podobně se často tvrdí, že dostatečné množství vitamínu D se 
dá získat díky krátkému dennímu vystavování se slunečnímu 
světlu.  Jenže  tělo  vytváří  vitamín  D  pouze,  když  je  slunce 
přímo  nad hlavou, tedy v letních měsících během poledne. Po 
většinu roku (a dokonce i 
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Aktivátory rozpustné v 
tucích

       v létě ti, kteří se opalování nevěnují) lidé musejí získávat 
vitamín D z potravin. Pokud jde o vitamín K, většina knih o 
zdraví  zmiňuje  pouze  jeho  roli  ve  srážení  krve,  aniž  by 
uznávala  mnoho  dalších  životně  důležitých  funkcí  této 
živiny.
     Vitamíny A, D a K fungují synergicky. Vitamíny A a D 
sdělují  buňkám,  aby  vytvořily  určité  bílkoviny.   Poté  co 
buněčné enzymy tyto bílkoviny vytvoří,  jsou vitamínem K 
aktivovány.  Tato  synergie  vysvětluje  zprávy  o  toxicitě  z 
velkého  množství  vitamínu  A,  D  nebo  K,  jsou-li  požívány 
samostatně.  Všechny  tyto  tři  živiny  musejí  přicházet  ve 
stravě společně, jinak se v těle vyvine nedostatek chybějících 
aktivátorů.
     Životně  důležité  role  těchto  v  tucích  rozpustných 
vitamínů  a  jejich  vysoká  hladina  nacházející  se  ve  stravě 
zdravých  domorodých  národů  potvrzuje,  jak  důležitá  jsou 
hospodářská zvířata živící se pasením. Pokud domácí zvířata 
nekonzumují  čerstvou  trávu,   jejich  tuk,  orgánové  maso, 
máslo  a  žloutky  budou  značně  postrádat  vitamín  A  a  K. 
Jestliže zvířata nejsou chována venku na slunečním světle, v 
těchto potravinách bude  chybět  vitamín D.   Jelikož  je  tak 
moc těžké získat postačující množství v tucích rozpustných 
aktivátorů  v  moderní  stravě,  dr.  Price  doporučoval  olej  z 
tresčích jater, který dodává vitamíny A a D, spolu se zdrojem 
vitamínu K, kterým je máslo od zvířat krmených trávou nebo 
to,  čemu říkal  máselný  olej  s  vysokým obsahem vitamínů 
připravený  odstředěním  másla  za  nízké  teploty  od  krav 
pasoucích  se  na  rychle  rostoucí  trávě.  Tyto  živiny,  pokud 
jsou ve velkém množství konzumovány během těhotenství, 
kojení  a  v  době  růstu,  zajistí  optimální  fyzický  a  duševní 
vývin dětí. Pokud je konzumují dospělí, chrání je tyto živiny 
před akutním i chronickým onemocněním.
     Je důležité vybrat si olej z tresčích jater pečlivě, jelikož 
mnoho značek  obsahuje málo vitamínu D a jejich vitamin A 
je potenciálně toxický. Doporučené značky jsou uvedeny na 
westonaprice.org/basicnutrition/cod-liver-oil-menu.html.
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Mýty a fakta o vý ivž ě
Mýtus: Srdeční  onemocnění  v  Americe  je  způsobeno 

konzumací  cholesterolu  a  nasycených  tuků  z 
živočišné výroby.

Fakt: V průběhu rychlého nárůstu srdečního onemocnění 
(1920-1960),  konzumace  živočišných  tuků 
Američany  poklesla,  ale  dramaticky  se  zvýšila 
konzumace  hydrogenovaných  a  průmyslově 
zpracovaných rostlinných tuků. (USDA-HNIS).

Mýtus: Nasycené tuky ucpávají artérie.

Fakt: Mastné  kyseliny  nacházející  se  ve  sraženinách 
tepen jsou většinou nenasycené (74 %), z nich je 41 
% vícenenasycených (Lancet 1994 344:1195).

Mýtus: Vegetariáni žijí déle.

Fakt: Roční  úmrtnost  vegetariánských  mužů  ze  všech 
příčin  je  mírně  vyšší  než  úmrtnost  mužů 
nevegetariánů (0, 93 % vs. 0, 89 %). Roční úmrtnost 
vegetariánek z různých příčin je značně vyšší než u 
nevegetariánek (0, 86 % vs. 0, 54 %). (Wise Traditions  
2000 1: 4: 16-17).

Mýtus: Vitamín B12 je možné získat z určitých rostlinných 
zdrojů, jako je modro-zelená řasa (algae) a kvašené 
(fermentované) sójové výrobky.

Fakt: Vitamín  B12 z  rostlinných  zdrojů  se  nevstřebá. 
Moderní  sójové  výrobky  ve  skutečnosti  tělesnou 
potřebu  vitamínu  B12 zvyšují.  (Soybeans:  Chemistry  
&Technology Vol 1 1972).

Mýtus: Pro  dobré  zdraví  by  měl   být  krevní  cholesterol 
méně než 180 mg/dl.

Fakt: Úmrtnost  ze  všech  příčin  je  u  lidí  s  hladinami 
cholesterolu pod 180 mg/dl vyšší. (Circulation 1992 
86:3).

Mýtus: Živočišné  tuky  způsobují  rakovinu  a  srdeční 
chorobu.

Fakt: Živočišné tuky obsahují mnoho živin, které chrání 
před rakovinou a srdeční chorobou, zvýšený výskyt 
rakoviny a srdeční choroby je spojen s konzumací 
velkého  množství  rostlinných  olejů.  (Federation  
Proceedings July 1978 37: 2215).
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Mýty a fakta o vý ivž ě
Mýtus: Pro děti je prospěšná nízkotučná strava.

Fakt: Děti  na  nízkotučné  stravě  trpí  problémy  růstu, 
neprospívají  a mají  poruchy učení.  (AM J  Dis  Child  
1989 May, 143 (5): 537-42).

Mýtus: Díky  nízkotučné  stravě  se  budete  „lépe  cítit...a 
zvětší se Vaše radost ze života.”

Fakt: Nízkotučné  diety  jsou  dávány  do  spojitosti  se 
zvýšeným  výskytem  depresí,   psychických 
problémů, únavy,  násilí  a sebevražd (Br J  Nur 1998  
Jan;79 (1) 23-30).

Mýtus: Měli  bychom  používat  margarin  místo  másla, 
abychom se vyhnuli chorobě srdce.

Fakt: Ti,  kteří  jedí  margarín,  mají  dvakrát  vyšší  výskyt 
srdeční choroby než ti, co jedí máslo (Nutrition Week 
3/22/91 21:12).

Mýtus: Američané  nekonzumují  dostatek  esenciálních 
mastných kyselin (EMK).

Fakt: Američané konzumují až příliš  mnoho jeden druh 
EMK  (omega-6  EMK  nacházející  se  ve  většině 
vícenenasycených  rostlinných  olejů),  ale  ne  dost 
jiného  druhu  EMK  (omega-3  nacházejícího  se  v 
rybách, rybích tucích, vajíčkách od slepic z volného 
chovu na pastvě, tmavé listové zelenině a bylinkách 
a  olejích  z  určitých  semínek,  jako  je  len  a  čia, 
ořechách,  jako  jsou  vlašské  ořechy,  a  v  malém 
množství v celozrnném obilí.)  (American Journal  of  
Clinical Nutrition 1991 54:438-63).

Mýtus: Vegetariánská  strava  vás  ochrání  před 
aterosklerózou.

Fakt: Mezinárodní  projekt  pro  aterosklerózu  zjistil,  že 
vegetariáni  měli  zrovna  tak  velký  výskyt 
aterosklerózy  jako  ti,  co  jedí  maso.  (Laboratory 
Investigations 1968 18: 498).
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Mýty a fakta o vý ivž ě
Mýtus: Nízkotučná strava chrání před rakovinou prsu.

Fakt: Poslední  studie  zjistila,  že  u  žen  na  velmi 
nízkotučné dietě (míň než 20 %) byl stejný výskyt 
rakoviny  prsu  jako  u  žen,  které  konzumují  velká 
množství  tuků  (New  England Journal  of  Medicine 
2/8/98).

Mýtus: Kokosový olej způsobí srdeční chorobu.

Fakt: Když  se  kokosový  olej  podával  jako  7  %  energie 
pacientům  zotavujícím  se  ze  srdečního  infarktu, 
pacienti se velmi zlepšili ve srovnáni s kontrolními 
pacienty, kterým nebyl podáván, žádný rozdíl však 
nenastal  ve srovnání s  pacienty, jimž byl podáván 
kukuřičný olej a olej ze světlice barvířské. Populace, 
které  konzumují  kokosový  olej,  mají  nižší  výskyt 
srdečních  onemocnění.  Kokosový  olej  může  být 
jedním z  neužitečnějších  olejů  k  prevenci  srdeční 
choroby díky jeho antivirovým a antimikrobiálním 
vlastnostem  (Journal  of  American  Medical 
Association 1967 202: 1119-1123; American Journal 
of Clinical Nutrition 1981 34: 1552).

Mýtus: Nasycené  tuky  potlačují  tvorbu  protizánětlivých 
prostaglandinů.

Fakt: Nasycené tuky ve skutečnosti zlepšují tvorbu všech 
prostaglandinů  tím,  že  řídí  přeměnu  esenciálních 
mastných  kyselin  (“Tripping  Lightly  Down  the  
Prostaglandin Pathways,” westonaprice.org).

Mýtus: Kyselina  arachidonová  v  potravinách,  jako  jsou 
játra, máslo a vaječné žloutky, způsobuje vytváření 
„špatných”  zánětlivých prostaglandinů.

Fakt: Prostaglandiny  série  2,  které  si  tělo  vytváří  z 
kyseliny  arachidonové,  za  příslušných  okolností 
zánět jednak povzbuzují a jednak potlačují. Kyselina 
arachidonová  je  životně  důležitá  pro  fungování 
mozku a nervového systému (Ibid).

Mýtus: Hovězí způsobuje rakovinu tlustého střeva

Fakt: Argentýna, kde je spotřeba hovězího vyšší, má nižší 
výskyt rakoviny tlustého střeva než Spojené státy. 
Mormoni mají nižší výskyt rakoviny tlustého střeva 
než vegetariáni  z církve Adventistů sedmého dne. 
(Cancer research 1975 35: 3513).

Copyright©1999 The Weston A. Price Foundation. Všechna práva vyhrazena.
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Mýty a fakta o sóji
Mýtus: Sója se jako potravina používá již po mnoho tisíc let.
Fakt: Sója byla poprve použita jako potravina za pozdní 

dynastie  Čou  (1134-246  před  Kr.)  až  poté,  co  se 
Číňané  naučili  sójové  boby  fermentovat,  aby  si 
vyrobili potraviny, jako je tempeh, nattó a tamari.

Mýtus: Asiaté  konzumují  sójové  potraviny  ve  velkém 
množství.

Fakt: Průměrná spotřeba sójových produktů v Číně je 10 g 
na  den  a  až  60  g  v  některých  částech  Japonska. 
Asiaté  konzumují  sójové  produkty  v  malém 
množství  jako  přílohu  a  ne  jako  náhradu 
živočišných potravin.

Mýtus: Moderní  sójové  výrobky  jsou  stejně  zdravotně 
přínosné  jako  tradiční  fermentované  sójové 
produkty.

Fakt: Většina  moderních  sójových  výrobků  není 
fermentována,  aby  se  neutralizovaly  toxiny  ze 
sójových  bobů,  a  je  zpracována  způsobem,  který 
činí  bílkoviny  nepřirozenými  a  zvyšuje  hladinu 
karcinogenů.

Mýtus: Fermentované  sójové  výrobky  dodávají  kompletní 
bílkoviny. 

Fakt: Jako všechny luštěniny, sójové boby mají nedostatek 
sírnatých  aminokyselin  metioninu  a  cystinu. 
Moderní  způsoby  zpracování  navíc  denaturují 
citlivý lysin.

Mýtus: Fermentované  sójové  potraviny  mohou  dodávat 
vitamín B12 do vegetariánské stravy.

Fakt: Sloučeniny  v  sóji,  které  připomínají  vitamin  B12 

nemůže  lidský  organismu  využít.  Ve  skutečnosti 
potraviny  ze  sóje  způsobují,  že  tělo  potřebuje 
vitamínu B12  více.

Mýtus: Sójová umělá výživa je pro malé děti bezpečná.
Fakt: Potraviny ze sóje obsahují trypsinové inhibitory, 

které potlačují trávení bílkovin a ovlivňují funkci 
slinivky. V pokusech na zvířatech vedla strava s 
vysokým obsahem trypsinových inhibitorů ke 

zpomalenému růstu a poruchám slinivky. Sójové        
produkty zvyšují potřebu těla po vitamínu D, který   
je nutný pro silné kosti a normální růst. Kyselina 
fytová v sójových potravinách má za výsledek    
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         Mýty a fakta o sóji
zníženou biodostupnost železa a zinku, kteří jsou 
nutní pro zdraví a vývin mozku a nervového 
systému. Sóji také schází cholesterol, podobně 
esenciální látka pro vývin mozku a nervového 
systému. Byla prokázána účast obřích dávek 
fytoestrogenů v sójové umělé výživě na současném 
trendu neustále se zvýšující předčasné sexuální 
vyspělosti dívek a opožděného či zpomaleného 
sexuálního vývinu chlapců.

Mýtus: Sójové  potraviny  mohou  chránit  před 
osteoporózou.

Fakt: Sójové  potraviny  mohou  způsobit  nedostatek 
vápníku a vitamínu D, kteří jsou oba potřební pro 
zdravé kosti. Vápník z kostních bujónů a vitamín D 
z mořských potravin,  sádlo a  orgánové maso jsou 
prevencí  osteoporózy v asijských zemích - nikoliv 
potraviny ze sóje.

Mýtus: Moderní sójové potraviny chrání před mnoha typy 
rakoviny.

Fakt: Zpráva  britské  vlády  došla  k  závěru,  že  je  málo 
důkazů o tom, že by sójové potraviny chránily před 
rakovinou  prsu  nebo  jakýmikoliv  jinými  formami 
rakoviny.  Ve  skutečnosti  sójové  potraviny  mohou 
vést ke zvýšenému riziku rakoviny.

Mýtus: Sójové potraviny chrání před onemocněním srdce.
Fakt: U některých lidí mohou potraviny ze sóje snižovat 

cholesterol,  ale  neexistuje  žádný důkaz  o  tom,  že 
snížování cholesterolu snižuje riziko vývinu srdeční 
choroby.

Mýtus: Sójové estrogeny (izoflavonidy) jsou pro vás dobré.
Fakt: Sójové  izoflavonidy  jsou  fyto-endokrinními 

disruptory (rozvračeči). Při hladinách, na jakých se 
nacházejí v jídle,  mohou bránit ovulaci a stimulovat 
růst  rakovinných  buněk.  Konzumace  pouhých  30 
mg  izoflavonidů  (z  asi  30  g  sójového  proteinu) 
denně  může  vést  k  hypotyroidizmu se  symptomy 
letargie, zácpy, přibývání na váze a únavy.

Mýtus: Sójové potraviny jsou bezpečné a vhodné pro ženy 
v postmenopauzálním věku.

Fakt: Sójové  potraviny  mohou  stimulovat  růst  nádorů 
závislých na estrogenu a způsobují problémy se 
štítnou  žlázou.  Snížena  funkce  štítné  žlázy  je 
spojována s obtížemi v menopauze.
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Mýty a fakta o sóji
Mýtus: Fytoestrogeny  v  sójových  potravinách  mohou 

zlepšovat mentální schopnosti.
Fakt: Nedávná studie zjistila, že u žen, které mají ve své 

krvi  nejvyšší  hladiny  estrogenů,  je  kognitivní 
funkce  na  nejnižší  úrovni.  U  japonských 
Američanek  se  konzumace  tófu  v  jejích  středních 
letech  spojuje  s  výskytem  Alzheimovy  choroby  v 
jejich pozdějším životě.

Mýtus: Sójové izoflavonidy a izoláty sójového proteinu mají 
status  Všeobecně  považovány  za  bezpečné 
(Generally Recognized as Safe, GRAS).

Fakt: Společnost Archer Daniels Midland (ADM) nedávno 
stáhla svou žádost po FDA (Správa potravin a léčiv v 
USA)  o  udělení  statusu  GRAS  u  sójových 
izoflavonidů  po  záplavách  protestů  od  vědecké 
komunity. FDA nikdy neschválilo u izolátu sójového 
proteinu  status  GRAS  kvůli  obavám  týkajícím  se 
přítomnosti  toxinů  a  karcinogenů  v  průmyslově 
zpracované sóji.

Mýtus: Sójové potraviny jsou dobré pro váš sexuální život.
Fakt: Řada  studií  na  zvířatech  ukazuje,  že  sójové 

potraviny  způsobují  u  zvířat  neplodnost. 
Konzumace  sóje  snižuje  u  mužů  hladinu 
testosteronu.  Tofu  jedli  buddhističtí  mniši,  aby 
snížili své libido.

Mýtus: Sójové boby jsou dobré pro životní prostřední.
Fakt: Většina  sójových  bobů  pěstovaných  po  světě  je 

geneticky  upravená,  aby  farmáři  mohli  používat 
velké množství herbicidů, což znečišťuje odtékající 
potoky dešťové vody.

Mýtus: Sójové boby jsou dobré pro rozvojové země.
Fakt: V  zemích  třetího  světa  nahrazují  sójové  boby 

tradiční  plodiny  a  přenášejí  od  místního 
obyvatelstva  přidanou  hodnotu  ze  zpracování  k 
multinárodním korporacím.

Copyright ©1999 The Weston A. Price Foundation 
Všechna práva vyhrazena.
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Sójová d tská vý iva –ě ž  
hormonální antikoncepce pro 

miminka

Miminka,  která  jsou  krmena umělou  výživou  na  bázi  sóje 
mají 13 000 až 22 000 krát více estrogenních sloučenin ve své 
krvi než miminka krmená dětskou výživou, jejíž základ je v 
mléce.  Děti,  které  jsou  krmeny  výhradně  sójovu  dětskou 
výživou dostávají estrogenový ekvivalent (na základě tělesné 
hmotnosti) alespoň pěti antikoncepčních pilulek na den.

Chlapečci  procházejí  „návalem  testosteronu”  během 
několika  prvních  měsíců  svého  života,  kdy  hladina 
testosteronu může být až tak vysoká jako u dospělých mužů. 
Během tohoto období se chlapečci naprogramovávají, aby po 
pubertě vykazovali mužské znaky nejen ve vývoji pohlavních 
orgánů  a  mužských  tělesných  rysů,  ale  i  v  nastavování 
vzorců  mužského  chování  daného  charakteristikou  jejich 
mozku. 

U zvířat krmení sójou ukázalo, že fytoestrogeny v sóji jsou 
silnými  endokrynními  disruptory.  Sójová  dětská  výživa 
snižuje  hladinu  testosteronu  u  samečků  kosmana 
bělovousého (malý primát)  až  o  70 % a  nedá se  ignorovat 
coby možná příčina narušených vývojových vzorců chlapců, 
mezi  něž  patří  porucha  učení  a   porucha  pozornosti. 
Chlapečci, kteří byli vystaveni DES, syntetickému estrogenu, 
měli při vyzrání menší varlata než obvykle.

Téměř 15 procent bílých dívek a 50 procent afroamerických 
dívek vykazuje znaky předčasné puberty, jako je vývin prsou 
a  pubického  ochlupení  před  dosažením  osmi  let.  Některé 
holčičky  vykazují  sexuální  vývin  před  dosažením  tří  let. 
Předčasný vývin dívek se spojuje s používáním sójové dětské 
výživy  a  s  vystavováním  se  napodobeninám  estrogenu  v 
životním prostředí, jako jsou PCB (Polychlorované bifenily) a 
DDE (Dichlorodifenyldichloroethylen).

Studie  na  zvířatech  naznačují,  že  konzumace  více  než 
minimálního  množství  fytoestrogenů  během  těhotenství 
může mít nepříznivý účinek na vyvíjející se plod, později v 
životě  na  načasování  puberty  a  na  způsoby  myšlení  a 
chování zejména u mužských potomků.

Pro úplný seznam odkazů a dalších informací (v 
anglickém jazyce) o nebezpečích 

moderních sójových produktů navštivte 
www.westonaprice.org/soy/soy_alert

nebo www.soyonlineservice.co.nz
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Koronární srde níč  
onemocn ní: ě

Co íkají odborníciř

„Ve Framinghamu ve státě Massachusetts čím víc člověk jedl 
nasycených  tuků,  čím  víc  cholesterolu,  čím  víc  kalorií 
přijímal,  tím  nižší  měl  sérový  cholesterol...zjistili  jsme,  že 
lidé, kteří jedli nejvíce cholesterolu, jedli nejvíce nasycených 
tuků a přijímali nejvíce kalorií, vážili nejméně a byli fyzicky 
nejaktivnější.” 

William Castelli, MD, vedoucí 
Framinghamská studie

 „Hypotéza,  která  předpokládá,  že  srdce  lze  chránit 
nízkotučnou a na sacharidy bohatou stravou, se opakovaně 
ukázala jako mylná, a přesto kvůli složitým důvodům, jako je 
pýcha, zisk a předsudky, z této hypotézy nadále těží vědci, 
organizace,  které  se  zabývají  získávaním  finančních 
prostředků  na  obecně  prospěšnou  činnost,  potravinářské 
společnosti a dokonce vládní agentury. Veřejnost je klamána 
největší zdravotnickou habaďůrou století.” 

George Mann, ScD, MD
Dřívější spoluvedoucí

Framinghamská studie

„Rozbory  hodnot  cholesterolu...u  1700  pacientů  s 
aterosklerózou  neodhalily  žádnou  jednoznačnou  korelaci 
mezi hladinami sérového cholesterolu a povahou a rozsahem 
aterosklerótického onemocnění.”

Michael DeBakey, MD
Věhlasný kardiochirurg

„Relevantní literatura (o koronárním srdečním onemocnění) 
je prostoupena falešným materiálem, který je určen k tomu, 
aby  předělal  negativní  důkazy  na  pozitivní  důkazy  se 
zřetelem  k  lipidové  hypotéze.  Odhalit  tento  podvod  je 
poměrně snadné.” 

            Russell L. Smith, PhD

„Ať  už  koronární  srdeční  onemocnění  způsobuje  cokoliv, 
není to především vysoký příjem nasycených tuků.” 

Michale Gurr, PhD, renomovaný chemik 
se specializací na lipidy (tuky)

Autor autoritativní studie o koronárním 
srdečním onemocnění

Nadace Westona A. Price je podporována pouze členskými příspěvky 
a dary od soukromých osob a nepřijímá peníze od 

masokombinátů a mlékarenského průmyslu.
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Zásady holistického 
zubního léka stvíř

     Kromě své práce na výživě vedl dr. Price také rozsáhlý 
výzkum  škodlivých  účinků  ošetření  zubních  kořenových 
kanálků,  podrobně  je  přiblížen  v  jeho  dvousvazkové  práci 
Dental  Infections  Oral  &  Systemic  [Dentální  infekce:  orální  a 
systemické] a  Dental  Infections  &  Degenerative   Deseases  
[Dentální infekce a degenerativní onemocnění].  Jeho závěry, 
které  ortodoxní  zubní  establišment  přes  50  let  ignoroval, 
jsou nyní opět přijímány, jelikož holističtí zubaři objevují, že 
prvním krokem k zotavení z degenerativního onemocnění je 
často  odstranění všech kořenových kanálků z úst pacienta. 
Zásady holistického zubního lékařství, které jsou založené na 
výzkumu Westona Pricea, jsou tyto: 

•  Jezte na živiny bohaté celistvé potraviny, které jsou 
správně vyprodukovány a připraveny

•  Vyhněte se problémům s kořenovými kanálky. Pokud 
máte kořenové kanálky a podezření na to, že  
způsobují onemocnění, nechte si je odstranit dobře 
informovaným zubařem.

•  Vyhýbejte se amalgámovým výplním. Pokud máte 
amalgámovou výplň a podezření, že se podílí na vašich 
zdravotních problémech, nechejte si ji odstranit 
holistickým zubařem, který se specializuje na 
vyměňování rtuťových výplní.

•  Do ortodoncie by měla spadat opatření na rozšíření 
patra.

•  Pokud je nutné vytrhnout zub, učiňte tak takovým 
způsobem, aby se čelistní kost neponechala s 
kavernami (dutinami), které se mohou stát ohnisky 
infekce.

Dobré  dentální  zdraví  začíná  stravou  obou  rodičů.  Samoanská  
dívka nalevo se narodila rodičům, kteří jedli  domorodé potraviny  
bohaté na živiny.  Samoanský chlapec napravo se narodil rodičům,  
kteří opustili  svou tradiční  stravu.  Má stěsnané zubní  oblouky a  
bude náchylnější k zubním kazům a k chronickým onemocněním. 

Foto: Copyright © Price-Pottenger Nutrition Foundation
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Nadace Westona 
A. Pricea

pro Moudré   tradice  
v jídle, zemědělství a umění léčit

Vzdělávání • Výzkum • Aktivizmus

POTRAVINY BOHATÉ NA ŽIVINY
TRADIČNÍ TUKY

MLÉČNÉ KVAŠENÍ
BUJÓN JE VYNIKAJÍCÍ

KAMPAŇ ZA SKUTEČNÉ MLÉKO
PRAVDIVÉ OZNAČOVÁNÍ NA ŠTÍTKÁCH

PŘÍPRAVA NA RODIČOVSTVÍ
POZOR SÓJA!

ŽIVOTADÁRNÁ VODA
ZEMĚDĚLSTVÍ BEZ CHEMIE

PASOUCÍ SE DOBYTEK
ŠETRNÉ TERAPIE

ZEMĚDĚLSTVÍ PODPOROVANÉ KOMUNITOU

PMB 106-380 4200 Wisconin Avenue, NW

Washington, DC 20016
Tel.: (202) 363-4394
Fax.: (202) 363-4396

www.westonaprice.org

info  @  westonaprice.org  

Učte,  učte,  učte!
Poslední slova dr. Westona A. Pricea

23. června 1948

Verze 1.1., 1/5/2012.  Přeložila:  Věra Dudmanová (VyzivujiciTradice.cz), volná distribuce této brožury je 
povolena pouze v jejím celku  nebo v její kompletní podobě ve formátu pdf.  Prosíme, abyste odkazovali 
přímo  na  nejnovější  verzi  brožury,  pokud  si  ji  přejete  sdílet  pomocí  internetového  odkazu:  
VyzivujiciTradice.cz/PrincipyZdraveStravyWestonAPrice.orgV1.1.pdf
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