
Napriek tomu, že do nášho školstva
dlhodobo prúdia nemalé finančné 
prostriedky, odborná úroveň našich
vysokých škôl sa stále výrazne 
nezlepšuje. Vo všeobecnosti sa dá
súhlasiť s tým, že ich úroveň závisí
okrem iného aj od zdravotného stavu
učiteľov. Preto možno predpokladať, 
že jednou z ciest, ako pozdvihnúť naše
vysoké školstvo, je zlepšenie osvety
v oblasti zdravej výživy učiteľov.

Prvou dôležitou radou je neprejedať sa. Ak sa
totiž učiteľ príliš napchá, odkrví sa mu mozog
a okamžite sa to negatívne prejaví na kvalite
jeho prednášok. V extrémnych prípadoch sa
môže stať, že ho vlastná prednáška bude nudiť
natoľko, že na nej aj sám  zaspí. Z hľadiska hod-
notenia jeho pedagogického výkonu je potom
rozhodujúce to, či sa zobudí skôr ako študenti.
Je preto veľmi pozitívne, že sa v otázke riešenia
problému prejedania učiteľov dosiahol takpove-
diac celonárodný konsenzus. Vyzerá to tak, že
ak sa nič vážne nestane, najbližších 20 rokov sa
učitelia prejedať  určite nebudú. 

Druhý problém výživy súvisí so stratégiou príj -
mu potravín. Podľa najnovších výskumov je opti-
málnym riešením koncepcia tzv. delenej stravy.
O čo ide, ilustruje obrázok, na ktorom je zobra-
zený hydinový párok jednak vo forme nedelenej
a jednak vo forme delenej stravy. Zásadnou
otázkou je, na koľko častí by mal byť takýto
párok delený. Je exaktne dokázané, že s ohľa-
dom na čo najvyšší zdravotný profit je nutné ho
rozdeliť  presne na šesť častí. Problém delenia
stravy však nie je úplne triviálny. Existujú dve
vedecké disciplíny, ktoré sa zaoberajú práve
týmto problémom: prvý vedný odbor sa nazýva
gastronomická mechanika, ktorá sa zaoberá
partikuláciou, teda tranžírovaním bežných dru-
hov potravín; druhý vedný odbor, tzv. kvantová
gastronómia, sa zaoberá zasa konzumáciou
zrnitých potravín, ako sú napríklad pšeno, pistá-
cie alebo sezamové semienka. Za najmenšie
potravinové kvantum sa dnes považuje makové
zrnko, ktoré je už nedeliteľné, a preto ho mlieť je
nezákonné a dokonca aj nemorálne. 

Iná, známejšia koncepcia delenej stravy sa
zakladá na súčasnej konzumácii iba určitých
potravín. Naopak všetky nepovolené kombiná-
cie by sa mali konzumovať s patričným, podľa
možnosti s dôstojným časovým odstupom.
Delená strava je síce moderný stravovací prí-
stup, ale už aj Starí Slováci, žijúci pred 30 000
rokmi na území dnešného Egypta, odmietali jesť
rizoto (vtedy ešte bez ryže), čo je dodnes najod-
strašujúcejším príkladom nedelenej stravy.
V odborných periodikách je dostatok informácií
o tzv. „povolených“ a zdraviu prospešných
kombináciách potravín. Dlhoročné bádania
v tejto oblasti vedú k nasledovným záverom:

1. Zásadne sa nesmie jesť tvaroh spolu
s bielkovinami, uhlohydrátmi, uhlíkohydrátmi,
uhlovodanmi,  oxidom hlineným a železnična-
nom sodným. (Pozn.: tento bod je zároveň
krátkym kurzom chemického názvoslovia.)  

2. Marinované žraločie plutvy nemožno kon-
zumovať spolu s višňami v čokoláde.

3. Po konzumácii väčšieho množstva botu-
lotoxínu alebo kyanidu draselného sa odporú-
ča už nič nejesť a nepiť. 

Splnenie poslednej požiadavky je asi najjed-
noduchšie, pretože, ako je známe, v pohreb-
ných ústavoch sa nebožtíkom občerstvenie už
obvykle nepodáva. Výhody príjmu delenej stra-
vy sú nesporné – najväčšou je nepochybne
nižší počet úmrtí zadusením v porovnaní s hlta-
ním veľkých kusov nedelenej potravy. Napriek
moderným vedeckým metódam, ktoré sa na
získanie tohto tvrdenia využili (na Illinois State
University a v JRD Tornaľa), treba povedať, že
už v dávnoveku sa vedelo, že pečené ošípané
sú výrazne chutnejšie, ak sa nekonzumujú vcel-
ku. To je však práve ústredná idea delenej stra-

vy. Ďalšou obrovskou výhodou delenej stravy
je to, že môžete jesť čokoľvek a v akomkoľvek
množstve a aj tak nepriberiete, takže delenú
stravu možno využiť na veľmi pohodlnú, tzv.
bezvôľovú redukčnú diétu. 

Dôležitou zložkou potravy vysokoškolských
učiteľov by mali byť aj oriešky a semienka, ktoré
sú už in situ (v stave zrodu) delené. Okrem toho
sú dobré aj na mozog, a preto by každý učiteľ
mal denne zjesť (okrem stredy) aspoň jeden
nejaký orech. Vlašské orechy je však dôležité
konzumovať aj so škrupinou, ktorá obsahuje

veľa vitamínu C: ako je známe, ten je dobrý na
všetko. S ničím to však netreba veľmi preháňať.
Napríklad jednostranná orientácia na semienka
spôsobuje postupný mentálny úpadok na úro-
veň juhoamerických papagájov, ktorí, samo-
zrejme, sú na túto stravu prispôsobení, a preto
klesnúť hlbšie už nemôžu. Našťastie, ako je
známe, intelektuálne schopnosti papagája
v zásade nevylučujú úspechy na poli vedec-
kom a pedagogickom. Autor tohto článku je
skvelým príkladom tohto tvrdenia. 

Každý akademický pracovník by mal vždy
dodržiavať aj pitný režim. Nie je nadštandar -
dnou požiadavkou, že v tomto by mali ísť učite-
lia príkladom svojim študentom. Pravda je však
taká, že mnohí z nich sú v tomto ohľade han-
bou našich vysokých škôl: niektorí z nich prefe-
rujú príjem tekutín pred ich vylučovaním a iní

zasa bezostyšne uprednostňujú úplný opak.
V pitnom režime by sa mala preferovať hlavne
biovoda pred vodou obyčajnou alebo vodou
ťažkou, ktorú v akciových cenách ponúkajú
v poslednej dobe naše jadrové elektrárne. Pitie
alkoholických nápojov sa odporúča iba veľmi
zriedkavo, a ak, tak predovšetkým pri riešení
každodenných didaktických a vedeckých tram-
pôt na školách, ako aj pri riešení iných závaž-
ných úloh, napríklad pri objednávaní 500 gra-
mov chloridu sodného alebo tlakovej fľaše s du -
síkom. 
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Hydinový párok vo forme nedelenej stravy a vo forme delenej stravy

Príprava:
Potravinové aditívum navážime doprostred žiaruvzdorné-
ho taniera, pridáme čierne korenie a bazalku. Tanier vlo-
žíme na 42 minút do elektrickej trúby vyhriatej na 186 °C,
pričom my zostávame vonku. Tanier s pokrmom rozre-
žeme diamantovou pílou na štyri rovnaké časti (delená
strava). Podávame ešte teplé, predtým však pokrm pole-
jeme panenským olivovým olejom a ozdobíme stredne
veľkým petržlenovým listom. Ak nemáme panenský oli-
vový olej, môžeme použiť aj bežný motorový olej.
Namiesto petržlenového listu môžeme jedlo ozdobiť lis-
tom topoľovým (teda tým, čo práve máme v záhradke)
alebo výpovedným listom vášmu zamestnávateľovi.

Želám vám dobrú chuť.  

Na záver jeden tip na zdravý obed
Potrebujeme:
� potravinové aditívum 

E 125................326 miligramov
� čierne korenie....58 miligramov
� bazalka.....................1 kvetináč
� olivový olej..............18 mililitrov
� petržlenový list.................1 kus


