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Bez mäsa
Mnohí z nás ani len neuvažovali nad predstavou života bez konzumácie mäsa. Stalo sa 
súčasťou každodennej potravy. No veľakrát sa nezamýšľame nad tým, čo všetko sa za jeho 
konzumáciou skrýva. Je mäso naozaj potrava, bez ktorej sa náš organizmus nezaobíde?

ochorení. Vegetariánsky spôsob 
stravovania je defi novaný ako 
strava bez mäsa, rýb a hydiny, 
vegánsky zas bez akýchkoľvek 
produktov zvierat. Vegetariánska 
i vegánska strava môžu splniť 
súčasné odporúčania pre príjem 
všetkých potrebných živín. V niek-
torých prípadoch môžu pomôcť
k zaisteniu denných odporúča-
ných dávok pre jednotlivé živiny 
i fortifi kované potraviny či potra-
vinové doplnky. Dobre rozvrhnutá 
vegánska a všetky druhy vege-
tariánske stravy sú vhodné pre 
všetky životné obdobia, vrátane 
tehotenstva, kojenia, detský vek
i dospievanie.“ 

„Prečo by som sa vám mal 
spovedať z toho, že sa 
správne živím? Keby som sa 
napchával pečenými telami 
zvierat, mali by ste dôvod 
pýtať sa ma, prečo to robím. 
Zvieratá sú moji priatelia…
a ja svojich priateľov nejem.“

George Bernard Shaw 

K téme vegetariánstva sme 
oslovili vegetariána MUDr. Igora 
Bukovského, PhD. z Ambu-
lancie klinickej výživy, ktorý 
nám zodpovedal niekoľko otázok 

„Veľkosť a mravný pokrok 
národa sa pozná podľa toho, 
ako zaobchádza so zvierata-
mi. Nemyslím, že mäso je pre 
nás potrebné. Tvrdím, že mäsi-
té jedlá sú pre nás nevhodné. 
Pretože stojíme vyššie než 
zvierací svet, robíme chybu, 
keď napodobňujeme jeho 
zvyky. Jediný spôsob, ako žiť, 
je nechať žiť.“

Mahátma Gándhí

Vegetariánstvo a deti

Podľa ČSVV je preukázané, že 
deti konzumujúce vegetariánsku 
alebo vegánsku stravu sa vyvíjajú 
normálne. Ich rast je v určitom 
období trochu pomalší, ale 
plynulejší a dosahujú normálnu 
výšku. Jaroslav Škvařil uvádza: 
„Ešte sa veľa „odborníkov“ 
domnieva, že mäso je z nejakých 
dôvodov potrebné pre zdravý 
vývoj ľudského organizmu. 
Tieto domnienky boli implemen-
tované do vedomia našej širokej 
verejnosti v dobe budovania 
socializmu, kedy sme merali 
životnú úroveň podľa počtu 
zjedených prasiat. Vtedajšia veda 
v ČSSR bola nútená v rozpore 
s vedeckým výskumom vo svete 
zdôvodňovať nevyhnutnosť kon-
zumácie mäsa pre zdravie. Dnes 
si to však naši poprední odborní-
ci už nemyslia. Asi najlepším 
dokladom je stanovisko České 
pediatrické společnosti a Spo-
lečnosti pro výživu k vegetarián-
ství. Z tejto brožúrky Jaroslav 
Škvařil uvádza to najdôležitejšie: 
„Názorom Americkej dietetickej 
asociácie (ADA), Kanadských 
dietológov (CD) a Americkej 
pediatrickej akadémie (AAP) je, 
že správne rozvrhnutá vegeta-
riánska strava je zdravá, nutrične 
vyvážená a zdravotne prínosná 
v prevencii i v liečbe rôznych 

rodičov, ktorí už dávajú svojmu 
dieťaťu vegetariánsku stravu
a sú preto vystavení určitému 
tlaku svojho okolia a často aj 
detského lekára. Prameňom tých-
to negatívnych informácií o vege-
tariánstve je neinformovanosť 
laickej a bohužiaľ niekedy i odbor-
nej verejnosti o súčasných 
vedeckých poznatkoch. A tiež 
skutočnosť, že lekári zaobera-
júci sa výživou sa na svojich 
pracoviskách stretávajú prevažne 
s vegetariánmi (alebo inak 
alternatívne sa stravujúcimi), ktorí 
si svojím spôsobom stravovania 
sami poškodili zdravie, obvykle 
pre nedostatok správnych infor-
mácií. Vegetariánstvo a ostatné 
alternatívne spôsoby stravovania 
je potom chybne hodnotené 
ako problematické, lebo chýba 
porovnanie všetkých alternatívne 
sa stravujúcich, teda i tých úplne 
zdravých, ktorých je väčšina. 
Jaroslav Škvařil podotýka:

„Najvýznamnejší vplyv na zdravie 
má životospráva (60% – 80%). 
Jej hlavnou súčasťou je spôsob 
stravovania, ktorý je zásadným 
faktorom vzniku dvoch chorôb 
(srdcovo-cievnych a nádorových 
ochorení), ktoré sú príčinou až 
80% predčasných úmrtí v ho-
spodársky vyspelých zemiach.

Vo výžive patrí k rizikovým vplyvom 
v prvom rade zvýšená konzumá-
cia potravín živočíšneho pôvodu, 
ktorá je príčinou vyššieho 
prívodu energie, bielkovín, 
tukov s nevhodnou skladbou 
mastných kyselín a obsahom 
cholesterolu, na druhej strane 
je príčinou nedostatku vlákniny, 
komplexných polysacharidov, 
vitamínu C a ďalších ochranných 
látok, predovšetkým antioxidan-
tov, pretože potraviny živočíšneho 
pôvodu ich neobsahujú.“

V poslednej dekáde vzbudila 
veľkú pozornosť vegetariánska 
strava. Nie je to však nová 
záležitosť – vegetariánstvo má 
už tisícročnú tradíciu. Termín 
vegetariánstvo je odvodený od 
latinského slova vegetabilis (ras-
tlinný). Jedná sa o rastlinnú stra-
vu, ktorá vylučuje z potravy mäso 
teplokrvných i studenokrvných 
živočíchov. Už v starovekom 
grécku Sokrates, Pythagoras 
a Platón nejedli mäso, živili sa 
hlavne potravinami rastlinného 
pôvodu a cvičili. Tento spôsob 
životosprávy bol podľa nich 
zdravý a predlžoval život. 

„Nič neprispeje k ľudskému 
zdraviu a zvýšeniu šance na 
prežitie života na Zemi viac 
než vývoj k vegetariánstvu.“

Albert Einstein

Česká společnost pro výživu a ve-
getariánství (ČSVV) informuje,
v súčasnosti sme svedkami toho, 
že niektorí mladí ľudia vylučujú zo 
svojho jedálnička mäso a stávajú 
sa vegetariánmi, a to z dôvodov 
zdravotných, ekonomických, 
ekologických, etických či fi lozo-
fi ckých. Jaroslav Škvařil, člen 
Odborné skupiny pro nutrici 
ČSVV tvrdí: „Vegetarián sa stra-
vuje tak, aby kvôli jeho nasýteniu 
nemuseli byť týrané a zabíjané 
živé tvory, a aby nemuseli ostat-
ní ľudia trpieť hladom, a aby 
svojím spôsobom stravovania 
čo najmenej zaťažoval a hlavne 
nepoškodzoval životné prost-
redie.“ Toto rozhodnutie dopre-
vádza často neistota vyvolaná 
informáciami spochybňujúcimi 
správnosť tohto kroku. Pribúda
j rodičov, ktorí majú obavy o svoje
dieťa, ktoré sa náhle rozhodlo 
pre vegetariánstvo a rodičia neve-
dia, či je to strava dostatočná 
a bezpečná. Existuje aj veľa 

Rozdelenie
vegetariánstva

1. Laktoovovegetariánstvo 
– zo svojej stravy vylučujú 
mäso.

2. Laktovegetariánstvo 
– nekonzumujú mäso a vajcia, 
konzumujú rastlinnú stravu
a mliečne produkty.

3. Vegánstvo – vylučujú všetky 
živočíšne produkty, konzumujú 
len rastlinnú stravu. <

Zdroj: Česká společnost pro 
výživu a vegetariánství
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