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týkajúcich sa tohto alternatívneho 
spôsobu stravovania.

Prečo ste sa rozhodli stať sa 
vegetariánom?
Lebo je to pre mňa najlepšie stra-
vovanie a viem, že tým chránim 
zvieratá a šetrím potraviny 
pre druhých ľudí. Produkcia 
živočíšnych potravín je veľmi 
nákladná, ekologicky zničujúca
a bezohľadná voči iným ľuďom. 
Aby krave narástol kilogram 
svalov, teda mäsa, musí zjesť 
okolo 15 kilogramov obilia alebo 
strukovín. Ak by sme pre seba 
umelo nerozmnožovali zvieratá,
ktoré spotrebujú asi 80% celo-
svetovej produkcie obilia a stru-
kovín, nemuseli by zomierať 
milióny ľudí od hladu.

Je vegetariánstvo dobrá 
voľba pre zdravý životný štýl? 
Podľa mňa tá najlepšia. Existuje 
množstvo dôkazov, že vyvážená 
strava, ktorej základy stoja na 
obilninách, strukovinách, 
zelenine, ovocí, orechoch
a olejnatých semenách, posky-
tuje najlepšiu ochranu ľudskému 
zdraviu. Aj keď existujú stovky
a možno aj tisíce foriem vegeta-
riánstva, priemerný vegetarián je 
zdravší ako priemerný nevege-
tarián: je menej často chorý, 
jeho choroby trvajú kratšie, má 
podstatne nižšie riziko rakoviny, 
cukrovky, obezity, aterosklerózy, 
infarktu, mozgovej porážky
a množstva iných ochorení
a v nemocnici strávi menej času. 
Mne to stačí.

Aký je váš názor na „nevege-
tariánov“? 
Nehodnotím ľudí podľa toho, 
ako sa stravujú. Ľudia, ktorých 
charakteristikou je bezohľadnosť, 

ľahostajnosť, agresivita alebo 
zbabelosť, sú pre mňa iné 
živočíšne druhy, ale to nezávisí 
veľmi od toho, či ten tvor jedáva 
banány alebo trhá v zuboch 
upečené mäso.

Čo hovoríte na sortiment 
vegetariánskych výrobkov? 
Myslíte si, že v porovnaní
s inými krajinami je sortiment 
v našej krajine široký alebo 
máte skôr opačný názor?
Rozvíja sa a mám pocit, že sa mu 
celkom darí.

Ste spokojní s ponukou 
vegetariánskych jedál
v reštauráciách?
Áno, ale iba v Spojených štátoch. 
Drvivá väčšina majiteľov sloven-
ských reštaurácií si ešte stále 
myslí, že ohúria vyprážaným kar-
fi olom, vyprážanými šampiňónmi 
alebo dokonca vyprážaným 
syrom so šunkou. Stáva sa 
dokonca aj to, že hovädzí vývar 
bez mäsa vám ponúknu ako 
vegetariánsku polievku alebo, že 
do šošovicovej polievky, ktorá je 
v jedálnom lístku uvedená ako 
vegetariánska, pridá kuchár bez 
vášho vedomia opraženú slaninu. 
Myslím, že mimo pár zariadení 
v Bratislave a niekoľkých 
roztrúsených reštaurácií po 
Slovensku, je takmer nemožné 
jesť naturálnu ryžu, celozrnné 
cestoviny, chutne pripravené 
strukoviny, pizzu z celozrnnej 
múky alebo výborný a krásny 
zeleninový šalát. Výrazne sa 
zvýšil počet samoobslužných 
šalátových barov, ale v ponuke 
hotových šalátov stále defi lujú 
mastodonty verejného stravova-
nia: uhorkový šalát s octovou 
vodou, kapustový šalát s kápiou, 
alebo paradajkový radobyšalát. 
Situáciu nezachráni ani šopský 
šalát, ktorý zvyčajne reštaurácie 
uvádzajú ako vrchol šalátovej 
kreativity svojich šéfkuchárov.

Otázka výchovy vegetarián-
skych detí je pomerne citlivá. 
Myslíte si, že je pre detský 
organizmus prospešné 
konzumovať výhradne vege-
tariánsku stravu?
To závisí od situácie v rodine, 
ale násilie by som ani jedným 

smerom neodporúčal. Ak by som 
však mal odpovedať na položenú 
otázku zrozumiteľne, tak musím 
povedať – áno, je to možné
a je to aj prospešné. Už som ale 
povedal, že vegetariánstvo môže 
mať tisíce tvárí, takže pripomí-
nam, že strava dieťaťa musí byť 
skutočne pestrá a vyvážená.

Existujú nejaké výskumy
o tom, koľko Slovákov je ve-
getariánov a ako sme na tom 
v porovnaní so zahraničím? 
Neviem, či niekto robil na túto 
tému presné prieskumy, ale 
odhady sa pohybujú niekde 

medzi 1-3 percentami populá-
cie. Oproti Indii alebo Kalifornii 
je to asi veľmi málo a oproti 
Islandu zase veľa. Ale nech je
to akokoľvek, myslím si, že to nie 
je jediný dôvod, prečo je
v našej krajine toľko nespo-
kojných, zlomyseľných
a závistlivých ľudí. <

Ďakujeme
za poskytnuté informácie.

Natália Furindová
Zdroj: Česká společnost pro 

výživu a vegetariánství,
www.ideon.cz,

www.zdrave-chudnutie.sk
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Roman Uhrin 
Zdravá kuchyňa v praxi
Kniha ponúka 250 jednoduchých a osvedčených receptov bez chole-
sterolu na prípravu chutných jedál z dostupných surovín. Nájdete tu 
recepty, pomocou ktorých môžete jednoducho zaviesť do vašej kuchyne 
malé zmeny s viditeľnými výsledkami. Je to jedna s najjednoduchšie 
aplikovateľných kuchárskych kníh na našom trhu aj pre tých ľudí, ktorí
s pokusmi v oblasti zdravej výživy ešte len začínajú. Veľký výber receptov 
z rozmanitých surovín, dostupných na našom trhu, dáva možnosť vyskúšať 
nové chute a postupne ich zaradiť do vášho jedálnička.
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