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Viem, čím si prechádzaš.

Prešiel som si tým totiž aj ja.

Keď som sa snažil schudnúť zo 100 kilogramov, začal som

experimentovať s Low Carb/Keto.

Poviem ti, bol to najhorší týždeň môjho života.

Áno, vydržal som iba týždeň (tak, ako väčšina normálnych ľudí).

Najprv v skratke: čo to je Low Carb a Keto?

Low Carb stravovanie je postavené na tom, že sa proste snažíš

vyhýbať sacharidom a obmedzovať ich na určitý limit každý

deň.

To znamená, že v závislosti od toho, na ako moc fanatickú LC

(Low Carb) skupinu narazíš, to môže byť čokoľvek od 50 do 150

gramov sacharidov denne.
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V rámci Keto stravovania že sa snažíš byť v ketóze. Na to

obyčajne musíš obmedziť denný príjem sacharidov pod 50

gramov, veľakrát aj pod 30.

To je mimoriadne náročné, lebo to vyžaduje vylúčiť dokonca aj

niektorú zeleninu.

Dôvod je ten, že v ketóze je organizmus vtedy, keď sa snaží pre

nedostatok sacharidov (glukózy) prepnúť na iný zdroj energie.

Totiž, na glukóze sme závislí - náš mozog bez nej nedokáže

fungovať a aj keď si nejakú dokážeme vyrobiť z alternatívnych

zdrojov, napríklad z bielkovín (aminokyselín), tak je to veľmi

obmedzené množstvo.

Telo v stave ketózy začne vo vyššom množstve produkovať

ketóny, ako náhradu za nedostatok glukózy. Je to

mechanizmus prežitia.
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Nie je to zdravé alebo nezdravé, je to proste len spôsob,

akým sa telo prispôsobuje podmienkam, ktoré mu nastavíme.

Je dokonca možné, že niekomu tento stav vyhovuje.

Problém je, keď nám začnú fanatici tvrdiť, že je to jediná a

najlepšia cesta na udržanie si váhy a nášho zdravia.

To totiž nie je pravda.

Je to totiž obyčajná lož.

Schudnúť môžeš na akejkoľvek strave, bez ohľadu na to, či je

to Low Carb, High Carb či Keto.

Ale práve LC a Keto ťažia z toho, že sa snažia vytvárať v ľuďoch

ilúziu, že tak schudnú rýchlejšie a ľahšie. Čo nie je pravda.

Tým, že znížiš príjem sacharidov, zmenšia sa ti glykogénové

zásoby, to sú zásoby rýchlej energie v našich svaloch, ktoré na

seba viažu vodu.
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To znamená, že ich zmenšením stratíš okrem iného aj váhu

vody v tele.

Úvodný úbytok pri LC, prvé dni, býva často aj v niekoľkých

kilogramoch.

Človek tak získa pocit, že to ide super.

Vytriezvenie dôjde o pár týždňov po tom, keď zistí, že už nie je

čo zhadzovať a to jediné, čo zhodil, je voda.

Ale stále dúfa, že príde ešte raz ten "úspech" a znovu sa váha

pohne v horizonte pár dní o pár kilogramov dole.

Je to, ako keď niekto vyhrá v kasíne a neuvedomí si, že ak

neprestane hrať, tak príde o všetko, čo vyhral. Stále dúfa, že

príde ešte raz to šťastie a on znovu vyhrá. Tak hrá dovtedy, až

kým o všetko nepríde. Dokonca kasína, tie veľké v Las Vegas,
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dajú ľuďom ubytovanie a alkohol a jedlo zadarmo v prípade, že

vyhrali väčšiu sumu peňazí.

Dôvod je, že dobre vedia, že ak tam udržia dostatočne dlho

ľudí, tak tie peniaze prehrajú a kasíno tak neprerobí.

Podobne je to s LC a Keto. Nechajú ľudí v nevedomosti,

nechajú ich veriť, že voda, ktorú stratili je to, čo chceli

schudnúť. Ale v skutočnosti... schudli len vodu a oni chceli

schudnúť tuk.

Existuje mnoho štúdií, ktoré porovnávajú efektivitu Low Carb,

Keto a normálnu stravu pri chudnutí.
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Vo všetkých sa opakovane a opakovane potvrdzuje jedna vec,

ktorú všetci vieme. A tá je, že jediný a hlavný faktor je, koľko

kalórii zjeme, koľko energie naozaj skonzumujeme. Je

pritom jedno, či je to počas LC stravovania alebo čohokoľvek

iného.

Problém je, že rôzne skupiny, či už na facebooku alebo inde, sú

doslova fanatické.

Sú to fanatici, ktorí preklínajú sacharidy a myslia si, že môžu za

všetko zlo sveta.

Vyplakávajú sa, že si nemôžu dať melón a ovocie, lebo to je

predsa ten zlý cukor. Dokonca zašli tak ďaleko, že vraj je to

droga.

Pričom je dávno vyvrátené, že cukor droga nie je.

Povedia: “dobre, ak cukor nie je droga, prečo nemôžem

prestať myslieť na čokoládu?”
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No lebo čokoláda je kombinácia tuku a cukru a kaloricky tam

prevažuje tuk.

Prečo nemôžem prestať myslieť na sladké? No spomeň si, čo je

najchutnejší koláčik na svete? Nikdy to nie je čistý cukor, je to

kombinácia tuku a cukru.

Je to obyčajná manipulácia, lebo ľuďom sa cukor spája so

sladkou chuťou, ale pritom si veľa krát neuvedomujú, že tuk je

chuť.

Tuk dodáva jedlu a sladkostiam to, čo tak veľmi chceme,

nie len cukor.

Navyše, čo s tým majú bežné potraviny, čo s tým majú

napríklad zemiaky, ktoré sa pri LC stravovaní tiež nemôžu?

Prečo práve zemiaky?
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Zemiaky sú potravina s najvyšším indexom sýtosti. A je

jasné, prečo to tak je. Majú veľké množstvo vlákniny a vody.

Väčšinou potraviny s veľkým obsahom vody a vlákniny majú

najzasycujúcejší efekt a majú zároveň najmenej kalórií.
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Problém nie sú sacharidy. Problém je kombinácia

sacharidov, tukov a spracovaných potravín. To sú

potraviny, ktoré majú najviac kalórií.

V skratke - musíme si sami variť. Musíme si variť jedlo zo

základných surovín a kontrolovať si príjem energie.

Mimochodom, ďalšia vec, ktorá zo štúdií konzistentne

vychádza je, že striktné diéty s absolútnym zákazom a

obmedzovaním niektorých potravín stoja za tým, že na nich

ľudia zlyhávajú. Jednoducho to s nimi nevydržia.

Diéta totiž nemá byť utrpenie, diéta musí byť dlhodobo

udržateľná, musí to byť životný štýl.

Jediná zmena, keď diétu ukončíme je v tom, že začneme jesť

trošku viac. Nie že všetko zmeníme. A kto preboha bude jesť

do konca života nesacharidové jedlá a obmedzovať sa,

obmedzovať svoje chute?
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To nikto nevydrží.

Kto si myslí, že na LC/Keto nemôže pribrať?

Dá sa na nich pribrať veľmi jednoducho…

Jeden gram tuku má totiž 9 kalórií. Jeden gram sacharidov 4

kalórie.

Tuk je tak energeticky bohatý, že na to, aby sme prekročili

dennú spotrebu kalórií, stačí veľmi, veľmi málo. V ukladaní

tuku je naše telo extrémne efektívne.

Jeden z mýtov totiž je, že sacharidy sa nám menia na tuk.

Je to hlúposť.

Menia sa, ale vo veľmi malom percente.
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Na to, aby sa glukóza (sacharidy sú len komplexný cukor, ktorý

sa po strávení vždy mení na glukózu) mohla zmeniť na mastné

kyseliny (teda zjednodušene tuk), musí prebehnúť proces,

ktorý sa volá De Novo Lipogenesis.

V našom prípade to znamená premenu glukózy na tuk.

Tento proces je len veľmi malé percento z tuku, čo denne telo

uloží.

Navyše, nič na svete, vo vesmíre a ani v našom tele nie je

zadarmo. Táto premena je energeticky mimoriadne náročná a

až 30-35% z energie takto premenenej na tuk, sa spáli v

procese tejto premeny.

V skutočnosti teda, ak zjeme priveľa sacharidov, deje sa len to,

že denne spálime menej vlastných tukových zásob, pretože

čím viac sacharidov zjeme, tým dlhšie trvá telu, kým ich spáli.
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Keďže po prijatí sacharidov sa nám zvýši inzulín (áno, áno, ten

pekelný hormón, ktorý ale nie je až tak pekelný), tak telo

prioritizuje ako energetický zdroj práve glukózu. Zároveň

minimalizuje spaľovanie tukov.

Za normálneho stavu totiž spaľujeme hlavne tuk.

Je to aj z toho dôvodu, že tuk je síce najbohatší a najväčší zdroj

energie v našom tele, ale zároveň aj najpomalší.

Na to, aby sme mohli tuk využiť ako energiu, potrebuje ho telo

zmeniť na molekulu zvanú ATP.

Čas, ktorý to našemu telu trvá je oveľa dlhší, ako keď to robíme

z glukózy.

To znamená, že tuk spaľujeme primárne vtedy, keď naše

energetické potreby nie sú extrémne vysoké a akútne

(napríklad vysoko-intenzívna aktivita), alebo ak práve nemáme

iný, prioritnejší, zdroj energie v našom tele, to znamená

napríklad práve prijatú glukózu v strave.
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Takže, ak nič neješ, spaľuješ tuk. Zješ sacharidy, spaľuješ

hlavne tie a svoje zásoby zatiaľ nespaľuješ. V momente,

keď dospaľuješ zjedené jedlo (čo väčšinou býva

kombinácia tuku/sacharidov/bielkovín), znovu začneš

spaľovať svoje tukové zásoby.

Toto sa deje vždy, keď niečo zješ.

Sacharidy sa vo väčšom množstve na tuk nepremieňajú,

naozaj iba vo veľmi malom množstve.

Sacharidy spomaľujú pálenie tvojich tukových zásob. Ak ich

navyše ješ aj s veľkým množstvom tuku, tak ten tuk, čo s nimi

zješ, tvoje telo uloží a sacharidy, čo zješ, spomalia spaľovanie

už uložených zásob.

Z toho vychádza jediná a tá istá vec: priberáš vždy, keď zješ

viac, ako spáliš, za nejaké časové obdobie.
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Nemá to nič spoločné s tým, či sú to sacharidy, tuky alebo

niečo iné.

Štíhli ľudia môžu byť na akejkoľvek diéte. Ale ide hlavne o

to, čo je pre teba udržateľné. Pre väčšinu ľudí LowCarb nie je

dlhodobo udržateľný stravovací smer.

Takže, ak máš akúkoľvek vieru, že LC je nejaká mágia na

chudnutie, tak nie je.

Možno sa pýtaš, prečo na LC niektorí ľudia chudnú?

To je jednoduché: okrem vody totiž môžu spontánne a

nevedome znížiť svoj kalorický príjem.

Ak vylúčiš väčšinu (sacharidových) príloh, tak vylúčiš aj veľké

množstvo kalórií.

Ten istý efekt ale dosiahneš aj obmedzením tukov v strave

alebo obmedzením celkových porcií.
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Nemusíš pri tom trpieť, že v lete nemôžeš melón a keď si ho

dáš, budeš mať výčitky. Alebo že budeš na Vianoce robiť

nejaké divné alternatívy zemiakového šalátu.

To sú práve veci, ktoré vedú k výčitkám a permanentnému

zlyhaniu.

Možno si hovoríš dobre, keby to bolo také ideálne, tak prečo je

toľko ľudí, čo priberajú, na sacharidoch?

Pretože ľudia nevedia, čo jedia. Keby som sa ťa spýtal na

včerajšie jedlo, najskôr nevieš, čo PRESNE to bolo a v akom

množstve. A už vôbec nie, koľko to malo kalórií.

Kľúč je vylúčiť hlúposti, kupované jedla, jesť jedlo zo

základných surovín, zvýšiť príjem bielkovín. Nie vyhadzovať

makronutrient zo stravy.
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Ak urobíš len to, že začneš jesť Low Carb/Keto a zješ viac

kalórií, ako spáliš, tak hádaj čo? No priberieš.

Tak, ako priberieš aj na priveľa sacharidoch.

Cesta nie je niečo vylúčiť, cesta je začať jesť normálne.

Začať jesť nespracované potraviny, začať jesť a vedieť, koľko

toho asi je. Mať aspoň odhad toho, koľko energie v jedle je.

Dám ti jeden tip, čo ti zmení život.

Stiahni si do telefónu akúkoľvek appku na počítanie kalórií a

len-tak si tam nahoď, čo dnes a zajtra zješ.

Možno príde šok, lebo zistíš, že je toho oveľa viac, ako si

myslíš.
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Už len toto samo o sebe ti ukáže, čo vylúčiť naozaj zo stravy

(a to opakujem, nie sú to sacharidy, je to kombinácia tukov a

sacharidov). Vysoko-kalorické a vysoko-tučné jedlá.

Dám ti príklad. Bežne si ľudia kupujú rôzne "fit" produkty, ako

tyčinky, nápoje a podobne.

Napríklad, proteínová tyčinka má priemerne na 100 gramov až

350 kalórií.

Stačí si dať 3 také tyčinky a je to to isté, ako zjesť druhý obed

navyše, alebo druhú večeru.

Človek si to ani nevšimne, proste si to dáš a máš dobrý pocit,

že "proteínová tyčinka".
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To isté sú rôzne nápoje, napríklad mliečny proteínový nápoj

nemenovanej značky: 280 kalórií.

Daj si 2 tyčinky, jeden takýto nápoj a to je kalorická hodnota

celého Big Mac menu alebo celej pizze.

Potrebuješ začať jesť rozumné potraviny. A Low Carb v tomto

nie je cesta.

Ak mi neveríš, najlepší dôkaz je profesor Mark Haub. Je to

profesor výživy na Kansaskej štátnej univerzite v USA.
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Ten si spočítal kalorický príjem a rozhodol sa dokázať ľuďom a

svojim študentom, že dokáže schudnúť aj na takzvanej

"twinkies diéte" (Twinkies je cukrovinka v USA).

Jedol iba sladkosti a proteínové nápoje. Za 10 týždňov zhodil

12 kilogramov. A nie len to, dal si urobiť krvné testy pred a po

diéte. Po diéte mal lepšie výsledky rozboru krvi ako pred

diétou.

Ako je možné mať lepšie krvné testy, keď jedol len čipsy a

Oreo? Jednoducho. Zhodil totiž veľké percento tuku: dostal sa z

33% telesného tuku na 25%. Telesný tuk je najlepší

indikátor zdravia. Ak máš vysoký podiel tuku v tele, nikdy

nemôžeš byť zdravším človekom ako ten, kto ho má menej.
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Tá najdôležitejšia vec pre naše zdravie je, či nemáme nadváhu

a či sa hýbeme.

Čo tak-nejak všetci tušíme. Rovnako ako tušíme, že

priberáme, lebo jeme priveľa.

Dosť zle sa to počúva, pretože veľa ľudí nevie, ako jesť menej.

Boja sa, že budú hladní. A hladní budú, ak nebudú jesť

vhodné, nespracované a sýte potraviny.

Každý musí byť hladný na proteínových tyčinkách a nápojoch.
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Preto musíme jesť jedlo zo základných surovín, lebo je sýtejšie

a má menej kalórií.

Technicky dokážem splniť Low Carb diétu aj na tom, že budem

jesť od rána do večera iba klobásu. Myslíš, že schudnem? Nie,

neschudnem.

Správne chudnutie nie je o vylúčení jedného zo základných

makronutrientov (sacharidy) ale o vylúčení hlúpostí v našom

jedálničku.

Aby som nezabudol, možno sa stretneš s argumentom "naše

telo bez sacharidov prežije, takže ich nepotrebujeme".

To, že si niečo môžem dovoliť urobiť, automaticky

neznamená, že by som to aj mal urobiť.

To, že prežijem totiž neznamená, že je to pre moje telo to

najlepšie.
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Prežijeme aj bez vlákniny, prežijeme aj bez dostatku bielkovín,

aspoň nejaký čas, prežijeme aj na tyčinkách a proteínových

nápojoch...

Zabudni preto na ten Low Carb diétny bullshit.

Prevezmi kontrolu nad svojou váhou a diétou a prestaň

veriť fanatikom.

To je tá najlepšia rada, akú ti môžem dať.

Čo ďalej, keď vieš, že Low Carb ti nepomôže mať váhu pod

kontrolou?

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.
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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
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