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CHYBA 1

ZAOBERÁŠ SA “ZDRAVOU STRAVOU”

Jasné, jesť kvalitnú stravu je dôležité.

Ale na klíčkoch, avokáde a zelenine môžeš priberať. Úplne

rovnako, ako môžeš chudnúť na strave z McDonaldu.

Je síce ťažšie priberať na rozumnej strave ako chudnúť na

fastfoode, ale nie je to nemožné.

Základ je kalorický príjem a výdaj.



Keď raz majú oriešky na 100 gramov neuveriteľných 700

kalórií, tak si sakra musíš dať pozor na orieškové maslá. Je to

obrovský omyl, ktorého sa dopúšťa väčšina ľudí.

Napriek tomu, dobrá, kvalitná strava je dôležitá.

Dôvod je sýtosť. Sýtosť je v princípe len to, že jedlo obsahuje

viac vlákniny a viac vody v strave. Zemiaky sú sýtejšie, ako ryža,

alebo cestoviny. Celé jablko je sýtejšie, ako kockový cukor a

samozrejme aj výživnejšie.

Ale aj jabĺk môžem zjesť priveľa.

V skutočnosti môže byť takýto prístup veľmi

kontraproduktívny.

Keď zrazu začneš jesť s pocitom že "jem zdravo", máš

automaticky očakávania. Očakávania, že keď takto "trpím" a

"snažím sa", tak tie výsledky by mali byť viditeľné prakticky

okamžite.



Ale máme príklady mnoho ľudí, čo sa stravujú super-zdravo, a

napriek tomu majú nadváhu.

Tá frustrácia, že aj keď máš pocit, že robíš maximum pre to,

aby si žila zdravo a pritom sa ti nedarí schudnúť, je skutočne

obrovská.

Ani jedno nie je správne... Ani kontrolovať si príjem a jesť

nekvalitnú stravu a ani nekontrolovať si príjem a jesť

super-zdravo.

Väčšina vecí v živote je vždy niečo “medzi”. To je súčasne pre

ľudí najťažšie - robiť niečo vyvážene.

V extrémoch sme dobrí, ale naozaj vybalancovať to tak, že to je

vyvážené, s tým už máme obvykle problém.

Jedz preto zdravo ale kontroluj si energiu v jedle. Toto je jedna

z najdôležitejších vecí, ktorú ľudia nerobia, keď sa snažia

schudnúť zdravou stravou a nejde im to.



Len pre predstavu, aj "zdravá" strava má kalórie a často krát

viac, ako tá "nezdravá".

Kalórie na 100 gramov váhy potraviny

Orechy: 690 kalórií Pizza: 250 kalórií

Avokádo: 160 kalórií Zmrzlina: 180 kalórií

Mandľová múka: 618 kalórií Pšeničná múka: 350 kalórií



CHYBA 2

SKÚŠAŠ EXTRÉMNE CVIČENIA

Sú to naozaj smutné príbehy.

Ľudia, čo z gauča začnú cvičiť denne, ako keby boli

profesionálni športovci. Snažia sa dohnať niečo, čo roky

zanedbávali.

Predstav si to… Cvičiť denne hodinu, jesť klíčky a brokolicu a

potom sa postaviť na váhu a nič. Žiadna zmena. To je doslova

na zbláznenie. Ako to, že to nefunguje, veď robím všetko preto,

aby to fungovalo a nič sa nedeje... Je to ako prekliate.



Veľakrát neubehne ani týždeň a človek vyhorí. Tak, ako pri

"zdravej strave", aj pohyb je len energia, ktorú naše telo

spotrebuje.

Problém je, že väčšina ľudí netuší, koľko energie zje a už

vôbec nie, koľko počas dňa vydá.

Tvoj subjektívny pocit, že keď trpíš, tak spaľuješ veľa energie a

chudneš, je len ďalší veľký omyl. To, ako moc trpíš, nemá nič

spoločné s tým, koľko energie pri tom spaľuješ.

Profesionálny športovec kľudne spaľuje 15 kalórií za minútu a

ešte sa pri tom usmieva, lebo má násobne lepšiu kondíciu, ako

človek, čo posledných pár rokov strávil na gauči. Takýto človek

bude spaľovať 5-7 kalórií za minútu pri extrémnom utrpení,

červený, spotený, zadýchaný, bude mu na zvracanie.

Navyše, narozdiel od profesionálneho športovca nevydrží ani

hodinu, veľakrát ani pol hodinu. Spáli pri tom možno 150 - 200

kalórií ale v jeho hlave je to "to utrpenie bolo veľké, oblečenie



mám kompletne mokré od potu, to muselo byť aspoň 1000

kalórií".

Nie. Sklamem ťa, bolo to málo kalórií.

Najväčšiu časť dennej energie spaľujeme pasívne. Tým, že

žijeme, dýchame a existujeme.

Volá sa to bazálny metabolizmus a je to množstvo energie,

ktoré tvoje telo spotrebuje na to, aby si prežila, aby ti fungoval

mozog a orgány, svalová hmota a dokonca aj tuk.

Áno, aj tuk spaľuje nejakú energiu. Konkrétne okolo 2 až 5

kalórií na 1 kilogram tuku. Všetko niečo stojí...

Takže, ak si teraz myslíš, že pri hodinovom tréningu každý deň

“to pôjde extrémne rýchlo dole”, tak nie.

Väčšina netrénovaných ľudí dokáže za hodinu spáliť

maximálne 300 kalórií. To je, pre predstavu, 2x jablko a 1x



banán alebo to je chleba s maslom a so šunkou. Prípadne to je

polka čokolády.

To je toľko energie, koľko dokážeš zjesť za 1 minútu. A to sa ani

nemusíš moc ponáhľať.

Takže, začať zo dňa na deň cvičiť bezcieľne a trpieť pri tom

každý deň a modliť sa každý deň nech chudneš… je cesta do

pekla a jedna z najväčších chýb pri chudnutí, akú ľudia robia.

Spaľovanie kalórií ber ako výkonný motor. Sú ľudia, najmä

trénovaní ľudia, čo ho majú výkonnejší a potom ľudia, čo ho

majú menej výkonný.

Častokrát prevláda predstava, že človek, ktorý je ťažší, spáli

viac kalórií, to nie je pravda.

Ak dáš dva totožné motory do áut rôznej hmotnosti, nezmení

sa ich výkon a spotreba, zmení sa ich rýchlosť pri rovnakom

výkone.



Priemerný človek, čo nie je trénovaný a nie je ani rekreačný

športovec, dokáže udržiavať výkon na úrovni cca 8 kalórií za

minútu po dobu 30+ minút.

Priemerný človek, čo je aspoň trošku trénovaný, dokáže

udržiavať výkon 15 kalórií za minútu po dobu 30+ minút.

To, ako moc sú spotení či unavení nijako nesúvisí s výkonom,

ktorý podali.

Preto jedna z veľkých chýb je práve zamieňať si našu snahu a

utrpenie, za množstvo spálených kalórií.

Trénovaný človek môže ísť výkon 8 kalórií za minútu a po 30

minútach bude vyzerať, že sa ani moc nezapotil, pritom spálil

rovnaké množstvo kalórií, ako menej trénovaný človek za

rovnaký čas, ktorý ale vyvinul oveľa väčšiu námahu a je oveľa

viac unavený.



CHYBA 3

MÁŠ NEREALISTICKÉ OČAKÁVANIA

Milionára sklame, ak za rok zarobí menej, ako milión.

Napríklad 900 tisíc eur je pre niekoho sklamanie a pre niekoho

životný úspech.

Pre toho, čo chcel zarobiť 3 milióny je to sklamanie. Pre toho,

čo chcel zarobiť 50 tisíc, je to naopak obrovský úspech.

To, či je niečo úspech alebo nie, určujú len tvoj úvodné

očakávania. Čím je rozdiel medzi očakávaním a realitou

väčší, tým väčšie je tvoje sklamanie.



Stalo sa mi veľakrát, že sa mi ozvala sklamaná žena, ktorá mi

písala, že za posledné 3 mesiace schudla 10 kilogramov, ale že

posledné 2 týždne to bol iba 1 kilogram a že je z toho zúfalá.

Pritom bežný človek chudne zhruba rýchlosťou 2 kilogramy

za mesiac.

Ona ale niekde čítala/počula/kamoška jej hovorila, že

minimum sú 4 kilogramy…

V jej hlave by preto mala chudnúť 4 kilá mesačne, ale aktuálne,

posledné týždne, sú to len 2 kilogramy a tak je sklamaná.

Samozrejme jej chýba akýkoľvek výpočet toho, prečo by tak

rýchlo vôbec mala chudnúť.

Totiž kilo tuku má 7700 kalórií. Na to, aby sme schudli kilo

tuku musíme vytvoriť deficit 7700 kalórií.



To znamená, že pri deficite 500 kalórií za deň je to za 15 dní

strata váhy 1 kilogram.

500 kalórií je už taký menší obed.

Musíš vynechať jedno jedlo denne na to, aby si bola v

deficite 500 kalórií. Alebo musíš pridať 1 až 1,5 hodiny

športovej aktivity denne. To nie je celkom málo.

Ak to majú byť 3 kilogramy úbytku tuku mesačne, tak je to

deficit 750 kalórií denne.

Ak to majú byť 4 kilogramy mesačne, tak je to 1000 kalórií

denne, ktoré musíš spáliť navyše.

Preto nastaviť si hneď na začiatku hausnumera vymastené z

brucha je veľmi nebezpečné. Je to najistejšia cesta k

sklamaniu.



Čo je najhoršie, takýto sklamaný človek kľudne mohol

pokračovať ďalej vo veľmi úspešnej diéte, pretože 2 kilogramy

mesačne je slušné číslo.

Ale tým, že očakávanie bolo 4 kilá, tak je tam obrovské

sklamanie, s tým že "nejde to a idem skúsiť niečo iné".

A hlavne, prosím, nesleduj váhu. Váha je orientačná. Je to

doplnok k meraniu progresu. Potrebuješ merať centimetre v

páse, to je náš základný parameter a východiskový bod.

Ak idú centimetre v páse dole, váha ťa trápiť vôbec nemusí.

Váhu nám permanentne skresľuje zavodnenie. Raz si

zavodnená viac, inokedy menej.

A to až tak, že rozdiel z večera do rána môže byť kľudne 2

kilogramy na váhe. Sleduj centimetre v páse. Väčšinou platí,

že úbytok 1 kilogramu = úbytok 1 centimetru v páse.



CHYBA 4

VERÍŠ NA POTRAVINY, Z KTORÝCH SA CHUDNE

ALEBO PRIBERÁ

Áno, naozaj existujú potraviny, z ktorých sa ľahšie priberá.

Ale nie tým, že by sa zázračne menili na tuk.

Jednoducho sú potraviny, ktoré sú tak chutné, že je pre teba

veľmi ťažké sa nimi neprejesť.

Stavím sa, že na ten obrázok hamburgeru a hranoliek vyššie,

pozeráš dlhšie, ako na tie predošlé. To je normálne.



Typicky, kombinácia tukov a cukrov je pre nás oveľa lákavejšia,

ako čokoľvek iné.

Ukazujú to aj štúdie - ak sa ľudia prejedajú, zvyknú jesť veľa

tukov a veľa sacharidov.

Tak isto existujú potraviny, na ktorých je ťažšie pribrať. Sú to

vysokobielkovinové potraviny.

Bielkoviny sú najsýtejší makronutrient a je ťažké sa ich

prejesť.

Navyše majú vysoký termický efekt (množstvo energie, ktorú

musíme spotrebovať na ich spracovanie) - až 25% z prijatej

energie.

Takže človek, čo má nízkobielkovinovú diétu bohatú na tuky a

sacharidy má oveľa väčšiu šancu že priberie, ako niekto, kto

drží bielkoviny vysoko na 25 - 40% z denne prijatej energie.



Toto potvrdzujú aj dáta z MyFitnessPal s viac ako 500 000

zápismi.

Ľudia, ktorí jedli viac bielkovín, dokázali najčastejšie spĺňať

svoje predpísané kalórie. Naopak ľudia, ktorí mali málo

bielkovín a veľa sacharidov a tukov, boli zároveň tí čo

najčastejšie zlyhávali.

Naopak to, že by sme nejak viac priberali z múky, mlieka či

sacharidov pravda nie je.

Priberáme vždy, keď prijmeme viac energie, ako spálime.

Manažment jedla je dôležitý faktor, najmä preto, aby sme toho

nezjedli priveľa.

A áno, zjesť 500 kalórií v donutoch, čokoláde, pizzi a

hamburgeri je oveľa ľahšie, ako zjesť 500 kalórií v mäse,

zelenine a zemiakoch.

Preto sú tieto voľby potravín dôležité.



Zároveň je ale dôležité si dopriať aj to, čo potrebujeme z

hľadiska chuti.

Určite poznáš taký ten pocit, že máš síce plný žalúdok ale

spokojnosť tam nie je. To je presne ten moment, kedy

potrebuješ dezert alebo niečo, čo ti chýba a obmedzuješ sa v

tom.

Keď si ho nedáš, bude pre teba oveľa ťažšie udržať sa na

uzde.

Platí pravidlo 80/20: mať 80% kalórií v rozumnom jedle a 20%

si nechať práve na rôzne chute a "zlyhania".



CHYBA 5

NATLAČILI TI DO HLAVY, ŽE SACHARIDY SA

MENIA NA TUK

Veľa ľudí, čo uberie sacharidy, schudne.

Nie je to ale tým, že by sa sacharidy menili na tuk.

Mechanizmus, ako priberáš tuk, je veľmi zaujímavý a je

dôležité ho poznať, pretože potom vieš, ako to naozaj

funguje. Keď vieš, ako veci naozaj sú, oveľa ľahšie sa ti

upravuje diéta a tvoj životný štýl, pretože nemíňaš energiu na

zbytočnosti.



Tuky sa v tele ukladajú ako tuk.

Sacharidy sa menia na tuk výnimočne, ten proces sa volá "De

novo lipogenesis" a stojí nás až 25% z energie, ktorá je

konvertovaná. Prebieha skôr výnimočne, pretože to je pre telo

neefektívne.

Takže, ak zješ napríklad mix (a to sa stáva najčastejšie) tukov,

sacharidov a bielkovín, tak sacharidy telo použije ako energiu,

zároveň ti spomalia pálenie tukov, tuky telo uloží do tukových

zásob a bielkoviny použije na jeden z X procesov v tele, na

ktoré bielkoviny potrebuješ, od regenerácie svalov/orgánov až

po tvorbu hormónov.

Možno sa pýtaš a čo keď niekto zje iba sacharidy? Tak sa tým

spomalí pálenie tukových zásob po dobu, kým sa

nespáli/nestrávi celá energia, ktorá bola prijatá v týchto

sacharidoch.

Čiže sacharidy len spomaľujú spaľovanie tukových zásob.



Každý deň, väčšinu času, tvoje telo spaľuje tukové zásoby.

Problém je, že ich stíhaš dopĺňať rýchlejšie, ako ich telo dokáže

páliť.

Ak zješ menej sacharidov, menšiu časť dňa máš spomalené

pálenie tukových zásob.

Je to rôzny mechanizmus, ale efekt je rovnaký. A ten je taký, že

pokiaľ vo výsledku zješ viac energie, ako spáliš = priberáš.

Takže je dôležité vedieť, že schudnúť aj pribrať môžeš či už

na veľa alebo na málo sacharidoch.

Toto dokazujú desiatky štúdií, ktoré porovnávajú chudnutie na

vysoko- a nízko-sacharidovej strave.

Pokiaľ boli dodržané kalórie, tak ľudia chudli takmer

totožnou rýchlosťou.



CHYBA 6

MYSLÍŠ SI, ŽE NA CHUDNUTIE POTREBUJEŠ

PRÁŠKOVÝ PROTEÍN

Často si ľudia myslia, alebo sú uvedení do omylu, že na

chudnutie musia brať nejaké doplnky, napríklad práškový

proteín. Nemusia.

To, čo skutočne musia, je mať dostatok bielkovín v strave, k

čomu sa dostaneme v ďalšom bode.

Pokiaľ nemajú v jedle dostatok bielkovín, môžu použiť

napríklad proteínový prášok na doplnenie.



Nastáva tu ale hneď jeden problém: ak niekto musí dopĺňať

bielkoviny mimo normálnu stravu, tak jeho strava najskôr nie

je úplne vhodné zložená.

V diéte si typicky v deficite okolo 300 až 500 kalórií. To je niečo

menej, ako má bežná porcia jedla. Takže vlastne ješ o jedlo

menej, ako normálne. Samozrejme je to menej komfortné a

môžeš byť hladná.

Ak toto podporíš ešte tým, že namiesto pevnej stravy budeš

konzumovať tekutú (napríklad práškový proteín), tak svoj hlad

ešte zvýšiš.

Tekutá strava nikdy nemôže byť tak sýta, ako normálna,

tuhá strava.

Preto zlaté pravidlo v akejkoľvek diéte je, že sa snažíš vyhýbať

tekutým kalóriám. Snažíš sa voliť také zloženie stravy a

kalórie, ktoré ťa udržia sýtu čo najdlhšie.



Hneď prvá otázka na otázku "Môžem proteínový nápoj?", je "A čo

jedávaš, keď nemáš dosť bielkovín v bežnom jedle?".

Polož si ju a musíš si dať aj čas na jej odpoveď. Nie je tak

jednoduchá, ako sa môže zdať. Veľa ľudí totiž ani len netuší,

čo a koľko toho za deň zjedia. Preto aj ich odpoveď je väčšinou

veľmi zamlžená.

Chce to trošku času a energie na analýzu toho, čo zlepšiť v

strave.

Ktoré potraviny vymeniť? V ktorých sú bielkoviny a v ktorých

nie sú? Čo je pre teba kaloricky výhodné jesť v diéte? Kaloricky

výhodné je vždy niečo, čo ťa za málo kalórií zasýti najviac.

To tekutá strava (okrem iného aj proteín v prášku) nespĺňa ani

náhodou, aj keď, samozrejme, 30 gramov bielkovín v nejakom

nápoji je vždy lepšie, ako 30 gramov cukru.



CHYBA 7

NETUŠÍŠ, ČI MÁŠ DOSTATOK BIELKOVÍN

Je to jeden z hlavných problémov akejkoľvek diéty.

Všeobecne by mal človek prijať v diéte aspoň 1,5 až 2 gramy

bielkovín na 1 kilogram telesnej váhy denne.

Závisí aj od tvojej dennej aktivity, ako veľký máš deficit, koľko

máš percent tuku a podobne.

Ľudia ale všeobecne prijímajú v strave len 0,5 až 0,8 gramov

bielkovín na 1 kilogram telesnej váhy a to je málo.



Napriek tomu, že sú to tabuľkové oficiálne odporúčania, už

dávno vieme, že to nie je dosť.

Bielkoviny poskytujú v diéte niekoľko zásadných výhod.

1. Majú väčšiu sýtosť, viac ťa naplnia, keďže sú najsýtejším

makronutrientom

2. Majú najvyšší termický efekt, až 25%. To znamená, že zo

100 kalórií v bielkovinách, 25 kalórií tvoje telo spáli v procese

spracovania bielkovín

3. Chránia a budujú tvoju svalovú hmotu

Všetky tri sú tak kľúčové, že nemôžeš riskovať ich nedostatok v

strave. A to najmä nie v diéte.

Navyše, vďaka štúdiám vieme, že ľudia si plnia svoje kalorické

ciele v diéte najmä ak majú “bielkoviny vysoko”, teda keď

tvoria 25 a viac percent z celkových kalórií.



Niektorí ľudia idú až na 40%.

Vysoko-bielkovinová diéta proste funguje a nie len, že vďaka

nim si diétu uľahčíš, ale ochrániš tým tvoju svalovú hmotu.

Keďže sval má až 80% vody a na 1 kilogram len okolo 1400

kalórií, tak ti je hneď jasné, že pokiaľ spaľuješ svaly v diéte, tak

síce váha ide rapídne dole ale tak isto aj tvoj výzor.

Človek, čo schudne v diéte a schudne aj svaly vyzerá vždy

horšie, ako ten, čo minimalizoval stratu svalovej hmoty.

* * *

Čo ďalej, keď už vieš, aké chyby pri chudnutí robíš?

Hneď ďalší krok je pozrieť si náš Fitness Revolúcia YouTube

kanál, kde nájdeš desiatky hodín videí o chudnutí a cvičení

úplne zadarmo.



Vo videách sa venujeme snáď všetkým fitness mýtom a

bullshitom, na ktoré skôr či neskôr natrafíš.

Klikni na odber kanálu a následne na zvonček, aby ti v

budúcnosti neunikli žiadne nové videá, tu je odkaz:

https://www.youtube.com/c/MichalHafo/videos

Držím ti palce!

Michal Hafo

Zakladateľ Fitness Revolúcie

https://www.youtube.com/c/MichalHafo/videos
https://www.youtube.com/c/MichalHafo/videos

