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Nutriční terapie

Bylinky a koření

Koření jsou části rostlin jako kořeny 
a oddenky (např. zázvor, kurkuma), kůra 
(skořice), listy a natě (typicky zelené 
natě, např. oregano, majoránka apod.), 
květy (hřebíček), plody a semena (např. 
anýz, chilli, kmín, paprika, pepř, vanil-
ka). Koření je nejen mocnou zbraní kaž-
dé kuchařky, ale vykazuje i významné 
zdravotní účinky. Koření se používá pře-

devším k dodání chuti a vůně pokrmům, 
některé z druhů koření ovlivňují i bar-
vu (např. kurkuma, paprika). Aby byla 
chu5 pokrmu co nejvýraznější, přidávají 
se byliny dvakrát – během vaření a pak 
krátce před podáváním. Pokud s nimi ale 
nemáte zkušenosti, používejte při vaření 
zpočátku pouze jeden druh. Vůně a chu5 
koření, které jsou charakteristické pro 
daný druh, jsou dány obsahem mnoha 
alkaloidů, silic, tříslovin atd.

Jak již bylo řečeno, koření neslouží 
pouze jako přísada do jídel, ale obsahu-
je mnoho důležitých látek. Např. zelené 
natě (petrželová, pažitka, řeřicha, kopr, 
na5 celeru, mladá na5 cibule apod.) jsou 
bohaté na vitamín A, beta karoten, vi-
tamín C a některé minerální látky (ze-
jména draslík, hořčík). Ve významném 
množství je zastoupen i vápník a žele-
zo, ovšem využitelnost těchto minerál-
ních látek je nízká. Zelené natě se hodí 
k ochucení tvarohových pomazánek, po-
lévek, k posypání na chléb, do zapéka-
ných jídel apod. Typickými jarními byli-
nami jsou kopřiva, smetanka lékařská, 
popenec a potočnice. Z kopřiv se připra-
vují čaje, přidávají se do nádivek, bylin-
kových polévek, dobrý je také kopřivový 
špenát. Mladé listy smetanky, popence 
a potočnice se hodí zejména do jarních 
salátů nebo polévek. K ozdobení tvaro-
hových dezertů, ovocných pohárů nebo 
např. mrkvového salátu lze využít kvě-
ty chudobek nebo violek. Z listů břízy, 
jahodníků nebo maliníku se připravují 
chutné čaje, nejvhodnější je 14denní po-
píjení 3 šálků čaje denně. Všechny uve-
dené byliny se vyznačují významnými 
léčebnými účinky a stejně jako zelené 
natě obsahují cenné vitamíny a mine-
rální látky. 

Koření také zvyšuje chu5 k jídlu, pod-
poruje vylučování trávicích š5áv a ně-
které druhy (majoránka, nové koření) 
působí antibakteriálně. Prokázány jsou 
i antioxidační a konzervační účinky. 
Zdravotní účinky některých druhů ko-

V několika dílech představujeme jednotlivé skupiny potravin, jejich přínos pro 
zdraví, eventuálně případná rizika. Součástí článku jsou vždy tabulky energetic-
kých hodnot vybraných potravin této skupiny. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
IX. díl – Koření a sůl
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Tab. č. 1: Obsah vybraných nutričních látek v zelených natích

druh (100 g)
vitamín A

DDD (1 mg)
vitamín C

DDD (100 mg)
vápník

DDD (1 000 mg)
železo

DDD (10–16 mg)

celerová na5 6 335 1 070 21,2

cibulka s natí 8 95 750 18,3

kopr 10 290 1050 20

pažitka 24 320 2120 86,3

petrželová na5 12 465 1320 29,4

špenát 16 54 530 20,7

Pozn.: DDD=denní doporučená dávka

Tab. č. 2: Předpokládané účinky některých druhů koření

druh koření účinek

bazalka zklidnění nervového systému, proti nevolnosti

fenykl proti nevolnosti, podpora tvorby mléka u kojících žen

koriandr podpora trávení

máta posílení imunitního systému, zklidnění podrážděného žaludku, při nachlazení

pažitka antioxidant, protiplísňový účinek

petržel prevence srdečních onemocnění, posílení imunitního systému, lepší hojení ran

rozmarýna stimuluje nervový systém a krevní oběh

černý pepř zvyšuje chu5 k jídlu

hořčice semínko protiplísňový účinek, zmírňuje deprese, podporuje krevní oběh

kari antioxidant, prevence onemocnění srdce a cév, tiší bolest při artritidě

kmín podpora trávení

skořice udržení vyrovnané glykémie
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ření jsou uvedeny v tabulce č. 2. Ener-
getická hodnota většiny druhů koření 
je vzhledem k používanému množství 
velmi nízká, podrobnější údaje udává 
tabulka č. 3. 

Zelené natě jsou v průběhu kuchyňské 
přípravy velmi citlivé na ztráty vitamí-
nů a minerálních látek, proto je nesekej-
te najemno, ale spíše trhejte na kousky 
a snažte se je používat v čerstvém sta-
vu. Zkuste si také vytvořit kořenící směs 
podle vlastní chuti z doma vypěstova-
ných bylinek.

Sůl
Sůl je také důležitou součástí stravy, 

protože obsahuje sodík a chlor, které 
jsou pro organismus potřebné. Sodík za-
braňuje ztrátám vody z těla a je potřeb-
ný pro činnost svalů. Chlor je součástí 
žaludeční š5ávy a udržuje rovnováhu 
mezi kyselým a zásaditým prostředím 
v těle. Navíc je sůl obohacována jódem, 
kterého bývá v běžné stravě často nedo-
statek. Nedostatek jódu způsobuje zhor-
šení funkce štítné žlázy. To ovšem nezna-
mená, že bychom měli solit bez omezení. 
Pro dospělé je podle Světové zdravotnic-
ké organizace doporučená denní dávka 
soli 4–6 gramů, průměrná spotřeba je 
však v České republice přes 12 gramů. 
Nadměrné množství soli prokazatelně 
zvyšuje krevní tlak. Na nadměrný příjem 
soli si dávejte pozor také při redukční 
die tě, jelikož zvyšuje chu5 k jídlu a vede 
k zadržování vody v těle. To může vést 
k mylnému dojmu, že redukční úsilí ne-
přináší očekávaný efekt a snižuje moti-
vaci k dalšímu úsilí. Zadržování tekutin 
bývá výrazné hlavně u žen v období před 
a během menstruace.

Spotřebu soli snížíte tím, že budete 
omezovat solení již při kuchyňské pří-
pravě a hotová jídla nebudete dosolo-
vat. Pozor si také dávejte na potraviny, 
které jsou na sůl bohaté – slané uzeniny, 
sýry, krekry, solené oříšky, ale i slané pe-
čivo, a některé minerální vody s vyšším 
obsahem sodíku. Značné množství soli 
obsahují také instantní pokrmy a naklá-
daná zelenina. Sůl je možné do značné 
míry nahradit kořením. U komerčně vy-
ráběných směsí koření si opět dávejte 
pozor na vyšší obsah soli, protože někte-
ré kořenící směsi ji obsahují jako jednu 
z hlavních součástí.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Tab. č. 3: Energetické hodnoty koření a bylin

druh energie (kJ) tuky (g) bílkoviny (g) sacharidy (g)

bazalka sušená 1 051 4,0 14,4 61,0

estragon sušený 1 235 7,2 22,8 50,2

fenykl 1 454 12,4 15,7 51,2

hřebíček 1 352 20,1 6,0 61,2

kari 1 433 11,9 10,8 58,4

kmín 1 497 13,6 15,8 52,4

kopr čerstvý 160 0,7 2,8 6,8

kopr sušený 1 059 4,4 20,0 55,8

majoránka sušená 1 135 7,0 12,7 60,6

paprika mletá 1 383 11,9 14,7 55,4

pažitka 161 0,7 3,4 4,8

pepř mletý 1 280 5,7 11,1 62,3

rozmarýna sušená 1 386 15,2 4,9 64,1

řeřicha 94 1,0 3,0 0,4

skořice 1 231 1,7 3,9 78,6

tymián sušený 1 156 7,4 9,1 63,9

Nutriční terapie

Tab. č. 4: Použití jednotlivých druhů koření

druh koření použití

pažitka saláty, tvarohy, vaječná jídla, polévky, houbové pokrmy

kopr saláty (hodí se hlavně k okurkám, řepě a mrkvi), mleté maso, tvarohová a vaječná 
jídla, marinády na ryby

petrželová na5 jídla z jednoho hrnce, bramborové pokrmy, zelenina, saláty, mleté maso, ryby, va-
ječná jídla, tvarohy

celerová na5 nákypy, drůbež, čerstvé sýry, polévky

křen smetanové omáčky k tučnějšímu masu nebo rybám, nakládaná zelenina, pomazánky

estragon saláty, polévky, ryby, drůbež, bylinkové máslo, ocet

paprika guláše, pečeně, drůbež, bramborová jídla, tvarohy, vaječné pokrmy

chilli součást kari koření, Nábelských past a omáček, pizza, masité pokrmy, jídla z jedno-
ho hrnce

kmín maso, bramborová jídla, tvarohy, čerstvý chléb

skořice sladká jídla, nákypy, pudinky, kompoty, mléčná rýže, v orientální kuchyni nádivky 
do masa a další nesladké pokrmy

koriandr zelí, luštěniny, pečivo, jehněčí a hovězí pečeně, zvěřina a ryby, kari směsi, čatní

pepř maso, drůbež, ryby, zelenina, saláty

nové koření nakládané ryby, hovězí, vepřové maso, marinády, uzeniny, červené zelí, vánoční 
cukroví, čatní

bobkový list maso, ryby, omáčky, zvěřina, kyselé zelí

řeřicha tvarohové a vaječné pokrmy, brambory, saláty

libeček polévky, zelenina, jídla z jednoho hrnce, jehněčí pečeně, tvarohová jídla

bazalka pokrmy s rajčaty, ryby, mletá masa, těstoviny, saláty, tvarohy

majoránka luštěniny, zelí, bramborová polévky, jídla z jednoho hrnce, játra

oregano jehněčí, skopové, pokrmy s lilkem, italská kuchyně obecně

O diabetu v časopise Diagnóza v ošetřovatelství
Historie diabetu mellitu
MUDr. Jitka Housová, Ph.D.
vyšlo v č. 2/2010 

Hubnutí ve 21. století…
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
vyjde v č. 3/2010 (květen)

Epidemiologie diabetu
MUDr. Jitka Housová, Ph.D.
vyjde v č. 4/2010 (červenec)
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Odborné akce

Vzdělávací akce v roce 2010

• 22.–23. 4. 2010
VI. kongres „Hojení ran“ 
KC Nemocnice Na Homolce, Praha 5

• 22. 5. 2010 
II. konference „Sestra ve specializova-
né ambulanci“
(diabetologická, hojení ran, stomická, 
urologická, kardiologická, pediatrická)
KC Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 
Praha 2

• 4. 6. 2010
III. konference „Nozokomiální nákazy, 
dezinfekce, sterilizace“
KC Nemocnice Na Homolce, Praha 5

• 28. 5.–6. 6. 2010
Odborná zahraniční školicí akce „Ná-
strahy komunikace ve zdravotnické 
profesi“
Chorvatsko (www.promediamotion.cz/
informace-chorvatsko-2010.html)

Akce jsou určeny pro nelékařské zdravotnické pracovníky (sociální pracovníky ve zdravotnictví, agentury domácí péče, vše-
obecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuty, asistenty ochrany veřejného zdraví, ortoptiky, farmaceutické asistenty, 
fyzioterapeuty, ergoterapeuty).

Podrobné informace a přihlášky:
Promediamotion s. r. o., Na Rozcestí 1434/6, Praha 9, tel.: 777 558 729, e-mail: info@promediamotion.cz
www.promediamotion.cz/vzdelavaci-akce-2009.html

Poplatky:
(platba předem/pro předplatitele časopisu Diagnóza v ošetřovatelství/platba na místě)

• pro jednodenní akci: 300 Kč / 200 Kč / 450 Kč
• pro dvoudenní akci: 600 Kč / 500 Kč / 750 Kč.

• 15. 10. 2010
IV. konference „Diagnóza v ošetřova-
telství“ 
Infekce v místě operačního výkonu; Ho-
jení ran; Diabetologie; Péče o dítě 
KC Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 
Praha 2

• 3. 12. 2010
V. konference „Soběstačnost, bolest, in-
kontinence“ 
KC Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 
Praha 2

Tradiční pracovní setkání sester se i v letošním roce koná v rámci Diabetologických 
dní v Luhačovicích – v pátek 23. dubna ve Společenském domě.

Program
7.30–8.30 registrace
8.30–8.35 zahájení pracovního dne
8.35–10.00 1. blok
  (koordinátorka: Jitka Andrášková)
10.00–10.30 přestávka
10.30–13.00 2. blok – řízená diskuse u posterů
  (koordinátorka: Jaroslava Kreuzbergová)
13.00–14.45 3. blok
  (koordinátorka: Marie Jouklová)
14.45–15.00 závěr

16. pracovní den Sekce sester ČDS
Diabetes mellitus – varia
23. duben 2010, Luhačovice

Abstrakta z Pracovního dne Sekce sester ČDS 23. dubna 2010 v Luha-
čovicích naleznete v samostatném suplementu našeho časopisu s ná-
zvem „Sestra v diabetologii – Luhačovice 2010“.
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