Cukrový
detox

Průvodce výzvou
"Jez méně cukru"
Absolutně v pohodě (a fit) - RNDr. Blanka Roučková
www.zijuwellness.cz

Za 5 dní
ožijete
Nepotřebujete
více přidaného
cukru!

5 denní výzva pro
detoxikaci od cukru!
Gratulujeme, že jste se odhodlali k
tomuto důležitému kroku, který vám
pomůže zlepšit vaše zdraví, zvýšit
energii a kvalitní spánek a převzít
kontrolu nad vašimi chutěmi.
Je čas se nadchnout pro tento proces,
protože vyloučení PŘIDANÉHO cukru
ze stravy má neuvěřitelně silný dopad
na vaše zdraví.
Budete překvapeni, jak odlišně se
budete cítit jen za pár krátkých dní.
Můžete dokonce vypadat jinak a vaše
pokožka získá zdravější barvu a
začnete doslova zářit!
Tento e-book obsahuje návrhy, jak se
zbavit PŘIDANÉHO CUKRU a dalších
slazených potravin a nápojů, vyloučit
je z vaší stravy, abyste mohli co
nejdříve získat maximální užitek.

Jsme tu pro vás!

Jdeme na to!
www.zijuwellness.cz

Základy
detoxikace

Pohud hodláte dělat JAKÉKOLI
zásadní změny ve vašich běžných
stravovacích návycích nebo berete
léky, zeptejte se lékaře!

Existuje nespočet důvodů, proč vyloučit
přidaný cukr ze své stravy.
Protože
poškozuje vaše zdraví,
přispívá k hromadění vnitřního tuku,
způsobuje pocit únavy,
způsobuje změny nálady,
naplní vaše tělo prázdnými kaloriemi.
Kvůli tomu se hladina cukru v krvi
podobá spíše horské dráze.
A může způsobit kalamitu, protože příliš
mnoho cukru vás může dovést k nemoci.
Pozor!!!
Tato výzva se týká vyloučení PŘIDANÉHO
CUKRU ze stravy.
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To NEzahrnuje přírodní cukry, které se
nacházejí v celých potravinách, jako je
ovoce a zelenina.

www.zijuwellness.cz

Celá potravina obsahuje řadu výhod
podporujících zdraví (jako je vláknina,
vitamíny a minerály), které jsou pro vás
opravdu dobré a jsou cennou součástí
vaší stravy.
Když začneme do jídla a pití PŘIDÁVAT
další cukr, stane se z toho problém.
Cukr se nazývá mnoha jmény. Díky
tomu je velmi snadné ho skrýt.
(Nezapomeňte se podívat na tabulku
dále v této příručce.)
Existuje několik základních TYPŮ cukru,
o kterých byste měli vědět.
Glukóza - Jedná se o druh cukru, který
je ve vaší krvi, poté, co váš trávicí
systém rozloží vaše jídlo.
Je to nejčistší forma cukru - a je to
palivo pro vaše tělo, energie.
Vyskytuje se také
některých potravinách.

přirozeně

v

"Zdraví projevující se
navenek začíná uvnitř"
- Robert Urich
www.zijuwellness.cz

ý
v
o
r
k
Cu ox
t
e
d

Přírodní x přidaný cukr
Fruktóza - Jedná se o přirozenou
formu cukru, který se běžně
vyskytuje v ovoci. Musí však být
zpracována ve vašich játrech, aby
byla využitelná.

Další kategorie cukrů spadají
do kategorie „přidaný cukr“
a hlavně na ně se zaměříme.

Naše játra fungují tak, že zvládnou
zpracovat přirozeně se vyskytující
fruktózu, která se nachází v čerstvých
celých potravinách.

Sacharóza - jedná se o kombinaci
50% glukózy a 50% fruktózy.
Toto je stolní cukr a navíc ho najdete
v mnoha zpracovaných potravinách

Ale
konzumace
příliš
velkého
množství přidané fruktózy (o tom
později) může zvýšit šancit, že ji vaše
tělo uloží, a
to vede k řadě
potenciálních problémů.

Fruktózový (kukuřičný) sirup
(High-Fructose Corn Syrup, HFCS) Jedná se o vyrobenou formu cukru,
která se podobá stolnímu cukru
(sacharóze). Obsahuje o něco více
fruktózy (55%).

Laktóza - Jedná se o přirozeně se
vyskytující cukr, který se nachází v
(neslazených) mléčných výrobcích.

www.zijuwellness.cz

Přidaný cukr,
umělá sladidla,
alkoholové cukry

Vaše tělo metabolizuje fruktózu jinak
než glukóza a ukázalo se, že
konzumace příliš velkého množství
fruktózy v průběhu času přispívá ke
zdravotním problémům, od přetížení
jater a přibývání na váze až po
cukrovku, srdeční choroby a některé
formy rakoviny.
Navíc vaše tělo z těchto „prázdných“
kalorií nedostane žádnou výživu.
A
co
umělá
sladidla
alkoholové cukry?

nebo

Během této výzvy se naučíme hledat a
také ze stravy vylučovat umělá sladidla
+alkoholové cukry.
Studie ukazují, že mohou ještě více
zhoršit vaši chuť na sladké… a některá z
nich se spojují s potenciálnímii
zdravotními problémy a poruchami
trávení.
Běžná umělá sladidla - aspartam,
sacharin, acesulfam draselný,
sukralóza.
Běžné alkoholové cukry - sorbitol,
maltitol, mannitol, xylitol, erythritol,
isomalt a hydrogenované škrobové
hydrolyzáty.

www.zijuwellness.cz

Vaše výzva

Přistupte k této výzvě jako
k experimentu, abyste
zjistili, jak se CÍTÍTE po 5
dnech bez přidaných
cukrů ve vaší stravě!
Když výzva skončí, Zeptejte se ...

Líbí se vám, jak se cítíte?
Všimli jste si, že jídlo chutná jinak?
Změnily se vaše chutě?
Je to životní styl, který můžete
udržet?

Podle toho, kolik cukru obvykle
konzumujete ... Za 5 dní si můžete
všimnout změny nálady, energie,
pokožky a dokonce i menších bolestí!

Takže jste
připraveni začít ?!

www.zijuwellness.cz

Akční kroky
KROK 1:

KROK 2:

Projděte si skříňky, lednici a spíž a
zbavte (nebo darujte) všeho, co
obsahuje přidaný cukr, umělá
sladidla a cukrové alkoholy.

Nyní, když jste si vyčislili spíž a lednici,
je čas udělat si plán.

Nezapomeňte si přečíst etikety včetně dochucovadel jako je kečup
těstovinová omáčka, slané polévky
nebo chipsy - a také je vyhoďte.
Pamatujte, že mléčné výrobky
přirozeně obsahují nějaký cukr, ale
dávejte si pozor na PŘIDANÝ cukr
(ve slazeném/ochuceném jogurtu)
.
Přírodní cukry (jako ty, které se
nacházejí v neslazených/čistých
mléčných
výrobcích)
jsou
v
pořádku.

Není čas spoléhat se pouze na sílu
vůle. Vymyslete si seznam jídel nebo
občerstvení, které nahradí vaše staré
věci.
Například pokud obvykle každé
odpoledne jako svačinku jíte něco
sladkého, co si místo toho dáte?
Co si dáte večer jako chuťovku, pokud
je to součást vaší běžné rutiny?
Podívejte se na seznam zdravých
svačinek dále v této příručce, kde
najdete nápady a možnosti!

www.zijuwellness.cz

Akční kroky

KROK 3:
Je čas jít nakupovat a zásobit se
svými novými potravinami!
Ořechy, netučné bílkoviny, zdravé
tuky, ovoce, zelenina - to je ideální
čas na zkoumání a experimentování!

KROK 4:

Pokud jste unavení v polovině
odpoledne, zkuste si dát šálek
zeleného čaje s trochou skořice pro
energetickou podporu.
Nebo šálek kávy - samozřejmě bez
cukru!
A pamatujte ... výsledek rozhodně
bude stát za to!

Starejte se o sebe.
Pokud během dne obvykle pijete
hodně slazených nápojů (i dietních
se sladidly) nebo si dáte sladkosti,
může to být zásadní změna v tom,
jak a čím v průběhu dne zásobujete
své tělo.

KROK 5:
Sledujte naši skupinu, ptejte se.
Hledejte informace, učte se.
Poslouchejte svoje tělo a zjišťujte, co
vám vyhovuje a co se zlepšuje.

Zůstaňte hydratovaní.

Udělejte dnes něco, za co vám vaše budoucí já poděkuje.
www.zijuwellness.cz

Mnoho jmen pro přidaný cukr
Zde je seznam názvů, které se pro cukr používají na etiketách potravin.
Projděte svou spíž a eliminujte potraviny s těmito přísadami a vyhněte se jim
během vaší detoxikace.
Agávový sirup
Aztécký cukr
Ječný slad
Sladový sirup z ječmene
Řepný cukr
Hnědý cukr
Maltóza
Třtinová melasa
Krystaly třtinové šťávy
Třtinový cukr
Karamel
Karob
Kokosový cukr
Datlový sirup
Kukuřičný cukr
Kukuřičný sirup
Tuhý kukuřičný sirup
Datlový cukr
Dehydratovaná třtinová
šťáva
Dextróza
Izoglukóza
Fruktóza

Ovocný sirup
Glukóza
Hroznový cukr
Sušená glukóza
Škrobový sirup
HFCS (kukuřičný sirup s
vysokým obsahem
fruktózy)
Med
Moučkový cukr
Rapadura
Sladový sirup
Maltodextrin
Glukózo-fruktózový
sirup
Sladový cukr
Surová třtinová šťáva
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Glukózový sirup
Javorový sirup
Melasa
Muscovado
Palmový cukr
Panela
Práškový cukr
Nezpracovaný cukr
Rafinovaný sirup
Rafinovaný cukr
Rýžový sirup
Sacharóza
Čirokový sirup
Cukr (granulovaný)
Sirup z čiroku
Sirup
Topinamburový cukr
Maniokový sirup
Invertní cukr
Černý cukr
Surový med
Demerara cukr
Sušená třtinová šťáva

10 tipů, které pomohou vyloučit
přidaný cukr ze stravy
Pro váš mozek je cukr odměna, a pokud jíte hodně,
jednoduše tuto odměnu posilujete! Z tohoto důvodu
může být náročné porušit zvyk cukru. Zde je několik
tipů, jak to usnadnit:
Skočte do toho. Když vysadíte přidaný cukr naráz, znamená to,
že si chuťové buňky zvyknou na stravu s nízkým obsahem cukru
rychleji. To jsou dobré zprávy!
Ale ... pokud se vám to zdá moc rychlé, můžete začt pomalu.
hlídat si množství cukru a každý den jít o kousek níž, což je
složitější.
Zůstaňte hydratovaní. To vám pomůže vyhnout se
bolestem hlavy a udržet trávicí systém v chodu.
A protože často máme pocit, že bychom měli něco sníst, ve
skutečnosti potřebujeme hydrataci. Díky správnému množství
vody pomůžete udržet chutě na uzdě a podpořit detoxikaci.
Udělejte si čas na spánek. Když nemáte dostatek spánku,
dojde k nerovnováze hormonů, které způsobují hlad a které vám
dají vědět, že máte dost. To způsobí ještě víc chutí.
Dostatečný spánek = méně hladu, méně chutí!
Jezte bílkoviny. Udržíte pocit plnosti déle a bílkoviny také
pomáhají udržovat vaše chutě na uzdě. Nedostatek proteinu
vyvolává chutě na cukr! Dobré zdroje bílkovin jsou ryby, drůbež a
luštěniny (a výrobky z luštěnin).

www.zijuwellness.cz

Doplňte vlákninu. Kromě toho, že váš trávicí systém bude
šťastný, také budete mít delší pocit nasycení.
BONUS: strava bohatá na vlákninu pomáhá regulovat hladinu
cukru v kvi. Zelenina a luštěniny jsou skvělou volbou.
Cvičte. Cíleně se každý den 20 až 30 minut hýbejte. Zmenšíte
stres, získáte energii, zlepšíte spánek.

Rozptylte své chuťové buňky. Pokud máte chutě, zkuste
přidat chuťovky kyselé nebo hořké chuti, zkuste zajímavá
koření. Dopřejte si nové chutě.
Vždy pijte dostatek vody.
Najděte si aktivitu. Udělejte něco, na co se dlouho chystáte.
Roztřiďte šatník, čtěte knihu, vraťte se ke studiu, učte se něco
nového. Vyhněte se zábavě, kterou máte spojenou s mlsáním
a jídlem. Pokud jíte z nudy, nesmíte se nudit. Musíte si vytvořt
nové návyky.
Změňte svou rutinu. To vám umožní vyhnout se činnostem
s nimiž máte spojené mlsání sladkostí. Chodíte na kávu do
cukrárny? Jíste sladké po obědě? Pečete sladké každou neděli?
Vymyslete, jak tyhle činnosti změníte.
Choďte dřív spát.
Pokud máte obvykle chutě ještě
pozdě večer, naučte se chodit spát
dříve. Vaše tělo už nevyužije
energii, co naberete večer a uloží ji.

www.zijuwellness.cz

Tipy na svačiny, které
neobsahují přidaný cukr
Ovoce
Pečená cizrna
Vejce natvrdo
Bílý jogurt s ořechy & bobulovým
ovocem
Syrové ořechy (mandle, vlašské
ořechy, pekanové ořechy atd.)
Zelenina a hummus
Plátky jablek s mandlovým
nebo arašídovvým máslem
Jerky vyrobené z organického masa
(zkontrolujteetiketu kvůli přidanému
cukru!)
Dýňová semínka
Vařené ovesné vločky s burákovým
máslem nebo ovocem
Míchaný zeleninový salát

Hlávkový salát s tuňákem
Pomazánka z tvarohu a zelenina
Edamame
Celerové nebo mrkvové proužky s
arašídovým máslem
Slunečnicová semínka
Krůtí šunka s plátky papriky
Chia semínkový pudink
Popcorn přírodní (vždy zkontrolujte
označení)
Tvaroh
Směs oříšků nebo granola (pozor na
cukr)
Smoothie
Zelenina s guacamole
Mozzarella se zeleninou
Cottage

www.zijuwellness.cz
www.facebook.com/groups/absolutnevpohode

