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Milí čitatelia časopisu MAXimum,

aj v jesennom čísle časopisu 
Maximum vám prinášame mnoho 
zaujímavých článkov o zdraví, 
prevencii, liečbe a novinkách 
medzi liečivami a výživovými 
doplnkami. Bedeker zdravia skrýva 
v sebe inšpiráciu a motiváciu k 
starostlivosti o vaše zdravie. O to 
sa časopis lekární Dr.Max snaží 
stále. Avšak tentokrát ponúkame 
ešte niečo naviac. 
Rada by som upriamila vašu 
pozornosť na projekt MOST. 

Slovenská nadácia srdca 
organizuje každoročne 
v septembri celoslovenskú 
edukačnú kampaň pod názvom 
MOST (Mesiac O Srdcových 
Témach). Cieľom projektu MOST je 
zvýšiť informovanosť verejnosti 
o rizikových faktoroch 
a poukázanie na možnosti 
prevencie so zameraním na zdravý 
životný štýl. Projekt každoročne 
vrcholí posledný septembrový 
piatok akciou nazvanou Deň srdca 
na Slovensku. Tento rok vychádza 
Deň srdca na 25.9.2015. 
Lekárne Dr.Max sú generálnym 
partnerom projektu. Pozývame 
vás do lekární Dr.Max po celom 
Slovensku, kde vám ochotný 
a odborný personál skontroluje 
“kód vášho zdravia” a poskytne 
vyšetrenia rizikových faktorov. 

Radi vám poradíme aj pri iných 
témach. Jeseň je obdobie, kedy 
naše zdravie dostáva zabrať 
najviac.

Prečítajte si, ako môžeme 
dosiahnuť a udržať si plnú silu 

vtedy, keď naša imunita „stráca 
kondíciu”. Čo robiť v týchto 
prechodných obdobiach a  aká 
prevencia nás účinne ochráni pred 
škodlivými vplyvmi z vonkajšieho 
aj vnútorného prostredia. 

Leto je definitívne za nami. 
To však neznamená, že s dobrým 
počasím máme dať zbohom 
dobrej nálade, pohybu a zábave. 
Indoorový šport  jumping vám 
predstaví naša kolegyňa 
v obľúbenej rubrike - lekárnik ako 
ho nepoznáte. 

Zaujíma vás ako čítať reč tela? 
Prinášame niekoľko dobrých rád. 
Tá najcennejšia nebude asi veľkým 
tajomstvom. Že najsilnejšou 
zbraňou je úsmev. Pomôže nám 
i druhým ľuďom zlepšiť náladu 
a rozjasniť deň. 

Nádherne farebnú a usmiatu jeseň 
praje

Jana Fritz 
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Z vašich listov
Správa od čitateľky Ľubomíry z Považskej Bystrice, ktorej ďakujeme za priazeň. Ľubomíra dostala od nás sľúbený darček v podobe slnečnej kozmetiky 
EQUILIBRIA. 

Vždy keď idem do lekárne Dr.Max po nejaké lieky, nezabudnem si zobrať aj výtlačok  MAXimum. Je to časopis,  kde sú nielen lieky a promo akcie, ale 
kde sa aj dočítam veľa informácií o zdraví, ako ho chrániť a ako skvalitniť životný štýl. Je to veľmi poučné čítanie a Váš časopis prejde "rukami" celej 
našej rodiny.

Ľubomíra, Považská Bystrica
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Listy zasielajte na email: redakciamaximum@drmax.sk
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Väčšine z nás pri slove baktérie napadnú v prvom rade negatívne asociácie – 
choroby, špina, pokazené jedlo a podobne. To je však len jedna stránka sveta 
mikroorganizmov. V prírode sa vyskytujú aj rôzne druhy neškodných, či 
dokonca užitočných baktérií, z ktorých mnohé prirodzene osídľujú aj ľudské 
telo, resp. jeho časti ako napríklad pokožku, ústnu dutinu, nosohltan 
a dokonca aj intímne partie. Bezkonkurenčne najviac mikroorganizmov však 
obýva našu tráviacu sústavu.

Probiotiká – dobré baktérie

Slovo „probiotikum“ pochádza z gréčtiny
a v preklade znamená „pre život“. 

Podľa definície Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) probiotiká sú živé organizmy,

ktoré pri podaní v dostatočnom množstve vyvolajú
zlepšenie zdravotného stavu hostiteľa.

Pozitívne účinky niektorých bakteriálnych
kmeňov na ľudské telo ako prvý popísal

v roku 1907 nositeľ Nobelovej ceny
za medicínu Ilja Iljič

Mečnikov.

Baktérie a človek

Miestom najväčšieho
výskytu mikroorganizmov
v ľudskom tele je tráviaca 

sústava. 

Ľudský tráviaci trakt je osídlený stovkami biliónov baktérií 
rôznych druhov. Keďže silne kyslé prostredie žalúdka väčšine 
baktérií rast neumožňuje, ich koncentrácia sa zväčšuje v 
tenkom čreve a najväčšia časť je lokalizovaná v hrubom 
čreve. Táto telu vlastná mikroflóra zohráva dôležitú úlohu pri 
trávení, vstrebávaní a metabolizme jednotlivých zložiek 
potravy. Priateľské baktérie majú zároveň významný bariéro-
vý efekt – pomáhajú chrániť svoje „domáce“ prostredie, teda 
ľudský organizmus, pred premnožením škodlivých (pato-
génnych) baktérií, a to prostredníctvom rôznych mechaniz-
mov: súťažia s nimi o dostupné živiny, eliminujú toxíny, 
podporujú rozvoj špecifickej imunity organizmu, atď. 
Pomáhajú nám tak udržať potrebnú rovnováhu, či dokonca 
prispievajú k tvorbe niektorých vitamínov.

Bakteriálna mikroflóra každého z nás je unikátna, dala by sa 
prirovnať k odtlačku prsta. Prítomnosť jednotlivých bakteriál-
nych kmeňov sa mení v závislosti od veku – je odlišná u 
dojčiat, malých detí, dospelých a starších ľudí. Pri narodení je 
tráviaci trakt novorodenca sterilný, bez prítomnosti baktérií, 
avšak už v prvých hodinách života sa začína osídľovať 
baktériami, ktorých zdrojom je predovšetkým matka (mater-
ské mlieko, pokožka, sliny, atď.). Pri deťoch narodených 
cisárskym rezom boli v porovnaní s deťmi narodenými 
prirodzenou cestou pozorované rozdiely v zložení črevnej 
mikroflóry dokonca aj po 6 mesiacoch života. Na osídlenie 
tráviaceho traktu baktériami vplýva v priebehu nášho života 
veľké množstvo faktorov, medzi nimi napríklad typ stravy, 
užívanie liekov, infekcie a ochorenia či stres.

Pri nedodržaní zásad správnej životosprávy, nevhodnom 
stravovaní, zvýšenom strese, ale aj užívaní antibiotík môže 
dochádzať k narušeniu prirodzenej rovnováhy črevnej 
mikroflóry v prospech patogénnych baktérií. Dôsledkom 
môžu byť napríklad poruchy trávenia a oslabenie imunitnej 
odpovede organizmu. V takýchto prípadoch možno obnove 
prirodzenej mikroflóry napomôcť príjmom živých mikroor-
ganizmov v tzv. probiotických potravinách, prípadne výživo-
vých doplnkoch alebo liekoch.

Probiotiká majú široké spektrum pozitívnych účinkov. 
Medzi najznámejšie a najlepšie preskúmané patria:

ź ochrana pred premnožením patogénnych baktérií,
ź pôsobenie pri poruchách trávenia (napr. hnačka, nadúva-

nie, zápcha, syndróm dráždivého čreva),

ź pôsobenie pri hnačkách spojených s používaním 
antibiotík,

ź pôsobenie pri urovaginálnych infekciách,
ź uľahčenie trávenia laktózy pri laktózovej intolerancii,
ź syntéza niektorých vitamínov skupiny B.

Základnou požiadavkou na probiotické produkty je, že 
obsiahnuté bakteriálne kultúry musia byť živé a zároveň 
v dostatočnom množstve. Na dosiahnutie očakávaného 
účinku je tiež potrebné, aby živé baktérie prešli cez silne 
kyslé prostredie žalúdka čo najmenej poškodené a dostali sa 
tak až do čreva, v ktorom by zase mali odolať pôsobeniu 
tráviacich enzýmov. Týmto kritériám je potrebné prispôsobiť 
tak výber samotných probiotických baktérií, ako aj technoló-
giu ich spracovania.
Samozrejmosťou musí byť špecifikácia konkrétnych druhov 
probiotických kultúr, pričom sa majú voliť tie, pri ktorých boli 
štúdiami zdokumentované účinky. Zároveň je potrebné brať 
ohľad na skutočnosť, že účinky probiotík sú špecifické pre 
jednotlivé druhy a kmene baktérií. V praxi to znamená, že na 
rôzne situácie či indikácie môžu byť vhodné rôzne probiotic-
ké výrobky. Výrobky obsahujúce len jeden bakteriálny kmeň 
sú väčšinou vhodné na špecifické použitie. Na druhej strane, 
príliš široké  zmesi probiotických kultúr môžu mať za násle-
dok navzájom protichodné pôsobenie jednotlivých kmeňov. 
Pri výbere probiotického prípravku je preto potrebné prihlia-
dať na účel jeho použitia a v prípade pochybností sa poradiť 
s lekárom alebo lekárnikom. Vo všeobecnosti sú medzi 
najčastejšie používanými 
probiotickými kultúrami 
baktérie z rodov 
Lactobacillus 
a Bifidobacterium, 
keďže u väčšiny 
ľudí patria 
k najpočetnejším 
„obyvateľom“ 
tráviaceho 
traktu.
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Čo som to ešte chcela kúpiť? Kde mám 
kľúče? ... tieto otázky si už položil asi každý 
z nás. Či mladý alebo starý zabúdame všetci. 
Niekedy však môže byť zhoršujúca sa pamäť 
prejavom vážneho ochorenia, nedostatku 
spánku, stresu alebo nezdravého životného 
štýlu. 

Pamäť a koncentrácia

Problém zabúdania zväčša pominie po odstránení 
vyvolávajúcej príčiny. Prospešný je z dlhodobého 
hľadiska aj pravidelný tréning pamäti. Na čo by sme si 
teda mali dať pozor? Čo všetko môže negatívne 
ovplyvniť našu pamäť a koncentráciu?

Zlá kvalita a dlhodobý nedostatok spánku 
Ľudia, ktorí majú problémy so spánkom, sú  
nekoncentrovaní a unavení. Vedecky je podložené, že 
spánkový deficit významne ovplyvňuje našu schopnosť učiť 
sa  a pamätať si.

Dlhodobý a silný stresový nápor
Krátkodobý stres, s ktorým sa stretávajú najmä študenti, 
dokáže nabudiť k vyššiemu výkonu a v konečnom dôsledku 
je pozitívny. Ak sme však vystavení dlhotrvajúcemu stresu, 
ohrozujú nás časté výpadky pamäti. V niektorých prípadoch 
sa môžu objaviť príznaky podobné Alzheimerovej chorobe.

Fajčenie
Fajčenie negatívne ovplyvňuje prekrvenie mozgu a tým ho 
poškodzuje. Podľa štúdií bol preukázaný výrazný pokles 
slovnej zásoby a zhoršenie pamäti u starších fajčiarov 
v porovnaní s nefajčiarmi.

Alkohol
Nadmerná konzumácia alkoholu má tiež negatívny dopad 
na tvorbu nových nervových buniek v časti mozgu, ktorá je 
spätá s dlhodobou pamäťou a priestorovou orientáciou.

Ochorenia štítnej žľazy
Na správnu funkciu mozgu má výrazný vplyv aj štítna žľaza, 
ktorá ovplyvňuje už ranný vývin nervovej sústavy. 
Nerovnováha tvorby hormónov tejto žľazy môže priamo 
ovplyvniť našu pamäť a schopnosť koncentrácie.

V prvom rade by sme sa mali snažiť, aby sme odstránili 
príčinu našich problémov. Ďalšou cestou k úspechu je 
zmena nášho jedálnička. Sústrediť by sme sa mali najmä na 
potraviny bohaté na antioxidanty, vitamíny, minerály 
a stopové prvky. 

Čučoriedky sú bohatým zdrojom 
antioxidantov. Majú schopnosť 
ochraňovať mozog, zlepšovať 
pamäť a zrak. Priaznivo vplývajú na 
srdce a celý ľudský organizmus.

Celozrnné obilniny sú vhodným 
energetickým zdrojom pre mozog 
a napomáhajú udržovať jeho 
aktivitu počas celého dňa.

Brokolica priaznivo vplýva na 
nervový systém. Je bohatá na 
vitamín K, ktorý pozitívne vplýva 
na pamäť a koncentráciu.

Paradajky sú zdrojom lykopénu, 
antioxidantu, ktorý ochraňuje mozgové bunky pred poško-
dením.  Konzumácia rajčín môže pomáhať aj ako prevencia 
cievnej mozgovej príhody.

Výkonnosť nášho nervového systému môžeme priaznivo 
ovplyvniť aj pravidelným tréningom pamäti a koncentrácie. 
Výborným pomocníkom sú krížovky, sudoku a čítanie kníh. 
Pamäť si dobre precvičíme hádankami, kreatívnou činnosťou 
a hľadaním riešenia problémov. Predstavivosť a spomínanie 
na staré zážitky taktiež podporujú koncentráciu a pamäť. 

PAMÄT
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Okrem režimových opatrení môžeme našej pamäti napo-
môcť aj užívaním niektorých výživových doplnkov:

Lecitín

Bohatými zdrojmi lecitínu sú vajíčka a sója. Jedná sa o látku, 
ktorá významne ovplyvňuje ukladanie informácií. Vo vyšších 
koncentráciách sa využíva na liečbu Alzheimerovej choroby. 
Nástup účinku je však pomalší.
 

Omega 3 nenasýtené mastné kyseliny

Omega 3 nenasýtené mastné kyseliny prispievajú k udržaniu 
správnej funkcie mozgu a napomáhajú k zachovaniu dobré-
ho zraku. Sú  tiež prospešné k správnej funkcií srdca.

Ginkgo biloba

Extrakt z ginkgo biloba patrí medzi najpoužívanejšie prírod-
né výťažky na stimuláciu nervovej sústavy u nás. Zlepšuje 
pozornosť a pamäť a zároveň spomaľuje proces zabúdania.

Kofeín a ženšen

Na podporu koncentrácie sa využíva najmä kofeín a ženšen. 
Kofeín nepodporuje pamäť, slúži predovšetkým na zlepšenie 
výdrže pri učení. Ženšen je vhodný ako podporná liečba 
chronickej únavy a dlhodobého stresu.

Vitamíny B

Významné pre nervový systém sú vitamíny B. Predovšetkým 
thiamín, niacín a pyridoxín prispievajú k správnemu fungo-
vaniu nervového systému a psychiky. Vitamín B3 a B6 taktiež 
napomáhajú k znižovaniu vyčerpania a únavy. 

Mozog je obrovskou sieťou prepojení miliárd mozgových 
buniek. Jedná sa o jeden z najzložitejších orgánov ľudského 
tela. Jeho poznávanie je o to viac  komplikované, že je sám 
nástrojom poznávania. Naším cieľom by preto malo byť, čo 
najdlhšie si ho udržať v kondícií. 

Mgr. Katarína Naďová 
Farmaceut z lekárne Dr.Max

Inzercia



Štítna žľaza je orgán, o ktorom ani nevieme, 
ak funguje ako hodinky. Patrí medzi 
najväčšie žľazy v našom tele a nájdeme ju na 
prednej strane krku. Má motýlikovitý tvar. 
Štítna žľaza produkuje hormóny, ktoré 
ovplyvňujú mnoho procesov v našom tele. 
Ak sa hormóny štítnej žľazy netvoria v takom 
množstve, aké je potrebné, môže dôjsť 
v organizme k výrazným zmenám. 

Štítna žľaza

S ochoreniami štítnej žľazy sa stretávame v dnešnej dobe 
často. Postihnutí bývajú deti i dospelí, častejšie sú však 
postihnuté ženy. Toto ochorenie zistí lekár na základe krv-
ných testov a ultrazvuku štítnej žľazy.

Jedným z príznakov toho, že niečo nie je v poriadku, môže 
byť zväčšená štítna žľaza. Tá môže tvoriť zvýšené, znížené ale 
aj normálne hladiny hormónov. Nie je preto  pravidlom, že 
sa vždy jedná o chorobný stav. 

Príčinou vzniku strumy je predovšetkým nedostatok jódu 
v tele. Situácia na našom území sa výrazne zlepšila najmä po 
roku 1965, keď sa do jedlej soli začal pridávať jód. Väčšine 
pacientov struma nespôsobuje vážnejšie ťažkosti a dá sa 
ľahko liečiť. 

Jednou z porúch štítnej žľazy je jej zvýšená funkcia, tzv. 
hypertyreóza. Jedná sa o ochorenie, pri ktorom dochádza 
ku nadprodukcií jej hormónov.

Typické prejavy tohto ochorenia sú:
  búšenie srdca,
  nepravidelný srdcový rytmus 
  chudnutie, napriek normálnemu alebo zvýšenému príjmu 

potravy,
  hnačky,
  nepokoj,
  prudký a nekoncentrovaný prejav,
  zmeny nálad,
  nadmerné potenie,
  dýchavičnosť,
  poruchy menštruačného cyklu a znížená plodnosť,
  vystúpené očné buľvy.

Rizikovou skupinou sú najmä ženy nad 50 rokov. Pozor by 
sme si však mali dávať hlavne, ak sa ochorenie objavilo už 
v rámci rodiny.

Liečba je založená na podávaní špeciálnych liekov, ktoré 
upravujú funkciu štítnej žľazy. Pre podporu liečby je dôležité, 
aby pacienti obmedzili fajčenie, opaľovanie sa a vyhýbali sa 
stresovým podnetom. V prípade, že sa prejaví syndróm 
vystúpených očí, je vhodné používať zvlhčujúce očné 

kvapky, ktoré zmierňujú nepríjemný pocit suchých očí.
Opačným problémom je tzv. hypotyreóza, znížená činnosť 
tejto žľazy. Príčiny ochorenia sú vrodené alebo získané. 
Častejšie sa stretávame so získanými, ktoré sú spôsobené 
napríklad nedostatkom jódu v potrave, chronickým zápalom 
žľazy, ožarovaním, užívaním niektorých liekov alebo 
v neposlednom rade vyoperovaním štítnej žľazy. S vrodenou 
hypotyreózou sa stretávame zriedkavo.
 
Prvotné príznaky ochorenia sa dajú ľahko prehliadnuť. 
Pacient býva unavený, ospalý a rýchlo sa vyčerpá. Má prob-
lém s nadmernou fyzickou záťažou. Pacient trpí zápchou a 
priberá na váhe, hoci neprijíma zvýšené množstvo potravy. 
Horšie znáša chlad, v dôsledku jeho zníženej telesnej teploty. 
Je bledý a má suchú až ekzematickú pokožku. Typická je aj 
zlá kvalita vlasov a nechtov. Nepríjemným symptómov 
ochorenia u mužov je zväčšenie prsníkov a neplodnosť, 
ktorá sa objavuje často aj u žien.

Znížená funkcia štítnej žľazy sa upravuje dodávaním potreb-
ných hormónov. Pri podávaní liekov na zníženú funkciu 
štítnej žľazy je dôležité predovšetkým správne dávkovanie, 
t.j. podávať ráno nalačno, minimálne polhodinu pred jed-
lom. Zabezpečí sa tak lepšia vstrebanie liečiva a zefektívni sa 
liečba. Najväčším nepriateľom štítnej žľazy je podľa výsku-
mov fajčenie a nedostatok jódu v potrave. Jeho nedostat-
kom trpí takmer tretina dospelých. Odporúčaná denná 
dávka jódu je 150 μg. 

Zvýšené dávky by mali prijímať najmä tehotné a dojčiace 
(220-250 μg). Deficit jódu v potrave ohrozuje totiž vývin 
a vývoj plodu. Nadmerné užívanie jódu nespôsobuje ťažkos-
ti, v prípade ak nestúpne viac ako  10 - násobne oproti 
dennej odporúčanej dávke.

Štatisticky je potvrdené, že prímorské krajiny s vyššou 
spotrebou darov mora a morských rýb majú nižšie percento 
výskytu zníženej funkcie štítnej žľazy. Morské plody a ryby sú 
totiž bohatým zdrojom jódu, a preto je vhodné aby sme ich 
ako prevenciu zaradili do nášho jedálnička. Medzi ďalšie 
potraviny s jeho vysokým obsahom patrí brokolica, čerešne, 
plesňové syry, kravské mlieko, paradajky, cibuľa, cesnak, 
bazalka atď.

MAXimum   Maximum zdravia   8 
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Pacienti, ktorí trpia zníženou funkciou štítnej žľazy by si mali 
dávať pozor najmä na  ružičkový kel, kapustu, karfiol 
a špenát. Tieto potraviny blokujú vstup jódu do štítnej žľazy 
a tak znižujú celkovú produkciu hormónov.

Mali by sme pamätať, že štítna žľaza patrí medzi 
najdôležitejšie orgány v ľudskom tele. Nepodceňujme 
pravidelné lekárske prehliadky, liečba jej ochorení je totiž vo 
veľkej miere ovplyvnená včasnou diagnostikou.

Mgr. Katarína Naďová 
Farmaceut z lekárne Dr.Max

Chladné a sychravé obdobie jesene a zimy je z pohľadu ochorení aj časom 
prechladnutí a chrípok. Spôsobov, ako sa pred nimi chrániť a liečiť je 
viacero. Veľmi dôležité je najprv vedieť, ako sa chrípka a prechladnutie od 
seba odlišujú. Môže nám to veľmi pomôcť v tom, ako možno nákaze týmito 
ochoreniami a prípadným následným komplikáciám predísť.

                                                                               Chrípka alebo prechladnutie?   

Zatiaľ čo prechladnutie je miernejšie ochorenie dýchacích 
ciest, ktoré môže trvať pár dní, príznaky chrípky vás môžu 
odstaviť aj na niekoľko dní až týždňov. Chrípka v 
neposlednom rade dokáže tiež spôsobiť vážnejšie zdravotné 
problémy, ako je zápal pľúc s nutnosťou hospitalizácie.

Aké sú bežné príznaky prechladnutia 
a chrípky?

Prechladnutie, alebo aj ochorenie horných ciest dýchacích 
postihuje hlavne hrdlo a nos v období od skorej jesene až 
po neskorú jar, no objavuje sa aj počas celého roka 
(napríklad v lete v dôsledku klimatizácie). Ak sa ráno 
zobudíte s bolesťou v hrdle, ktorá pretrváva aj počas dňa 
a zároveň sa zhoršujú príznaky, medzi ktoré patri upchatý 
nos, kýchanie a zvýšená teplota, máte podľa štatistík 
najpravdepodobnejšie vírusové prechladnutie. Stačí, keď si 

pozriete do hrdla, zbadáte, že je červené, ale inak bez 
povlaku, či škvŕn.

Chrípkové príznaky sú zvyčajne oveľa závažnejšie ako 
prechladnutie a nastupujú rýchlo. K príznakom chrípky patrí 
bolesť v krku a nepríjemné prehĺtanie, vysoká horúčka, 
bolesti hlavy, bolesti svalov a celkové silné vyčerpanie 
organizmu a neustály kašeľ s bolesťou na hrudi.

Ako sa chrániť pred prechladnutím a 
chrípkou a ako postupovať pri liečbe?

Najdôležitejším preventívnym opatrením prechladnutia 
a chrípky je v prvom rade zvýšená hygiena, a to hlavne časté 
umývanie si rúk po kontakte s človekom, ktorý má príznaky 
chrípky a nachladnutia. Najvhodnejším spôsobom umývania 
si rúk je pod teplou tečúcou vodou s použitím 





Často si umývajte ruky;
vyhnite sa blízkemu

kontaktu s človekom,
ktorý má príznaky

prechladnutia.

Často si umývajte ruky;
vyhnite sa blízkemu
kontaktu s človekom
s príznakmi chrípky;
dajte sa každoročne

očkovať proti chrípke.

Prechladnutie Chrípka

Prevencia

Horúčka

Bolesť hlavy
Bolesti tela

Únava, slabosť

Silné vyčerpanie

Upchatý nos
Kýchanie
Bolesť hrdla
Nepríjemný pocit
na hrudi, kašeľ

Občas, zvyčajne
mierna

Príležitostne
Mierna

Občas

Nikdy

Často
Bežné
Často

Mierne až stredne
závažné; suchý kašeľ

Príznaky Prechladnutie Chrípka
Častá, vyššia (37,8 - 38,9 °C

občas vyššia, a to najmä
u malých detí); trvá 3 - 4 dni

Často
Obvyklá; často silné

Obvyklá; môže trvať
2-3 týždne

Obvyklé; na začiatku
choroby

Častý, niekedy závažný

Často
Často
Často

Voľnopredajné lieky proti
bolesti / horúčke, lieky

na uvoľnenie
dýchacích ciest.

Prechladnutie Chrípka

Liečba

Bez receptu sú k dispozícii
lieky proti bolesti / horúčke,

ako aj na uvoľnenie
dýchacích ciest a proti kašľu;
v prípade vážnejších stavov
je potrebné navštíviť lekára.

dezinfekčného mydla po dobu najmenej 20-30 sekúnd, čo 
pomáha k odstraňovaniu mikróbov z pokožky. Okrem 
pravidelného umývania rúk, sa pre účel prevencie sezónnej 
chrípky môžete tiež dať očkovať. S chrípkou sa na našom 
území obvykle stretávame v období od konca decembra do 
začiatku marca. Po očkovaní proti chrípke dôjde do dvoch 
týždňov k tvorbe protilátok, čo poskytne primeranú 
ochranu.

Ako si správne vybrať ten najvhodnejší liek?

Najvhodnejším postupom pri nekomplikovanom priebehu 
prechladnutia a chrípky je navštíviť lekáreň a začať potláčať 
inak nepríjemné príznaky. Pri liečbe prechladnutia majú už 
dlhú tradíciu zdroje z prírodnej lekárne. Tento spôsob 
liečenia si v súčasnej dobe nachádza stále viac priaznivcov 
pre svoju efektivitu s minimálnymi vedľajšími účinkami a tiež 
dostupnou cenou. Podľa jednotlivých príznakov sa 
odporúčajú rôzne prípravky dostupné v našich lekárňach. 
Pokiaľ presne neviete, čo si na jednotlivé príznaky zakúpiť, 
nasledujúci stručný prehľad vám v tom napomôže.

Kašeľ: V počiatočných štádiách prechladnutia a občas aj 
chrípky sa objavuje opuch sliznice nielen nosa, ale aj hrdla, 
čo je často sprevádzané suchým kašľom. Vhodnými liekmi 
s extraktom z lišajníka islandského v tomto štádiu sú sirupy, 
kvapky alebo tablety, ktoré spoločne suchý kašeľ tlmia. 
Spravidla do troch dní 
začne nastupovať 
takzvaný vlhký typ kašľa, 
prejavujúci sa chrapotom 
a vykašliavaním hlienov. 
Je možné použiť prípravky 
s rôznymi obsahovými 
látkami, pričom s ich 
výberom vám pomôže 
lekárnik. Dôležité je 
vedieť, že medzi 
prípravkami sa 

nachádzajú ako čaje a sirupy, tak aj kvapky a pastilky na 
cmúľanie. Medzi dôležitými obsahovými látkami sú jednak 
výťažky zo skorocelu, ako aj z brečtanu, materinej dúšky 
a prvosienky. Tieto prírodné produkty vám prinesú žiadanú 
úľavu od vlhkého kašľa a ich účinok sa znásobí zvýšeným 
príjmom tekutín.

Upchatý nos: Ďalším príznakom pri prechladnutí a v menšej 
miere aj pri chrípke je upchatý nos. Ten sa prejavuje 
zápalom, opuchom a výtokom. Na zmiernenie týchto 
prejavov sa doporučujú nosné prípravky s obsahom morskej 
vody, alebo éterických olejov. Ich výhodou je, že sa môžu 
používať aj dlhodobo.

Bolesť v krku: Sprievodným znakom prechladnutia a aj 
chrípky je opuch, bolesť a zápal v krku. Ten sa dá zmierniť 
cmúľaním bylinných pastiliek so šalviovým extraktom, 
pripadne pitím repíkového alebo rumančekového čaju. 
Pri týchto prípravkoch je nutné upozorniť, že pre vyššiu 
účinnosť sa odporúča po použití 30 minút nejesť a nepiť.

MAXimum   Maximum zdravia   11



Inzercia

Aká je ďalšia podporná liečba a prevencia 
prechladnutia a chrípky?

Počas týchto vírusových ochorení dochádza aj k vyčerpaniu 
a únave organizmu. Ďalším podporným prostriedkom je 
v prvom rade vitamín C so zinkom. Dobre sa osvedčili aj 
výťažky z hlivy ustricovej spolu s extraktom z echinacei 
purpurovej a olejom z rakytníka, ktoré nielen že pomáhajú 
lepšie zvládnuť ochorenie, ale aj posilňujú imunitný systém. 
Tieto doplnky je možné užívať aj preventívne počas celého 
roka.

Toto sú typy, ako zvládnuť prechladnutie a chrípku a ich 
sprievodné príznaky, ktoré nám často znemožňujú 
plnohodnotne sa venovať svojim blízkym a práci. 
V lekárňach nájdete nielen ďalšie produkty, ktoré vám 
umožnia prekonať spomínané nepríjemné príznaky, ale aj 
ochotný personál, ktorý vám bude kedykoľvek nápomocný 
odpovedať na vaše otázky.

PharmDr. František Dráfi, PhD.
Farmaceut z lekárne Dr.Max

MAXimum   Maximum zdravia   12 



K najčastejším ochoreniam ústnej dutiny  jednoznačne patrí 
zubný kaz. Ako vôbec zubný kaz vzniká? Vyvolávajúcich 
príčin je viac  a veľkú úlohu ma tiež to, čo jeme a pijeme. 
Zvyšky potravy a to najmä cukry vytvárajú na povrchu zubov 
tenké povlaky.  Tie sa stávajú cieľom ústnych mikróbov, ktoré 
cukry rozkladajú, skvasuju a tým vznikajú  škodlivé 
a agresívne kyseliny, ktoré rozleptávajú a  rozrušujú zubnú 
sklovinu. Takto vzniká postupne zubný kaz.
V akom stave máme chrup,  si v posledných rokoch zvyčajne 
môžeme sami. Lekári väčšinou označujú tvrdenia, že 
kazovosť chrupu je dedičná,  za výhovorky.

V prevencii zubného kazu je dôležitá strava obsahujúca 
menej cukrov a dostatok bielkovín. Vhodné je ovocie 
a zelenina, ktoré majú zároveň aj samočistiaci účinok na 
zuby i ďasná. Hlavnú úlohu v prevencii zubného kazu ma 
však správne vykonávaná ústna hygiena, ktorá zabraňuje 
tvorbe zubných povlakov i množeniu mikróbov. Čistiť zuby 
a ústnu dutinu treba pravidelne, aby  agresívne kyseliny 
nemali možnosť dlhšie pôsobiť na zuby. Čistenie zubnou 
kefkou by malo trvať  3 - 5 minút a treba kombinovať 
stieravý pohyb s krúživým.

Potrebné je čistiť aj medzi zubné priestory a oblasti zubných 
krčkov, kde sa najčastejšie uplatňujú škodlivé účinky 
povlaku. Čistiaci efekt možno na neprístupných miestach 
zosilniť použitím zubnej nite. Po dôkladnom vyčistení je 
nutne tieto miesta prepláchnuť ústnou vodou.
K zásadám správnej ustnej hygieny patrí  vyhýbať sa fajčeniu, 
pitiu alkoholických nápojov a chrániť sa pred poraneniami 
ústnej dutiny.
 
Odolnosť proti vzniku zubného kazu zvyšujú i fluoridy 
obsiahnuté v zubných pastách a ústnych vodách. 
Nevyhnutné je samozrejme pravidelne absolvovať 
preventívne prehliadky u zubného lekára, ktorý nám zároveň 
môže poradiť aj individuálnu vhodnosť tej ktorej zubnej 
pasty. Tým môžeme včas predísť rôznym ochoreniam ústnej 
dutiny. Kontrolovať je potrebné nielen dospelý, ale aj  
mliečny chrup.
 

Hlavné pomôcky na správnu starostlivosť 
o chrup sú:
ź zubná kefka
ź interdentálna zubná kefka
ź zubná pasta
ź zubná niť
ź ústna voda

Zubná kefka
Dobrá zubná kefka by mala mať:
ź krátku hlavu: zubné kefky s krátkou hlavou a malými, rovno 

zastrihnutymi stetinami sa najviac hodia na to, aby dosiahli 
ťažko dostupné miesta.

ź štetiny z umelej hmoty so zaoblenými koncami: umelé 
štetiny rýchlo schnú, čim sa zabraňuje osídleniu baktériami.  

ź tvrdosť štetín normálna až mäkká: v žiadnom prípade nie je 
vhodné používať  príliš tvrdé štetiny.

Zubná pasta
Dobrá zubná pasta by mala obsahovať:
ź fluoridy
ź niektoré pasty obsahujú tiež jemné brúsne častice, ktoré 

odstraňujú škvrny na zuboch. Najčastejšie sa s nimi 
stretávame v bieliacich zubných pastách. Dobrá zubná 
pasta by z dôvodu obsahu brúsnych častíc nemala 
„napádať“ zubnú sklovinu.

ź antibakteriálne a protizápalové zložky
ź tenzidy - látky, vďaka ktorým zubné pasty penia a ktoré 

napomáhajú účinnosti zubných pást. Okrem toho 
podporujú odstraňovanie plakov.

Ústne vody
Ústne vody sú používané už od 13. storočia. V minulosti sa 
vyrábali zo zmesi rôznych rastlín, neskôr ľudia používali ocot 
alebo myrtu povarenú v bielom vine.

Výhodou ústnej vody je to, že preniká do miest, ktoré sú 
zubnou kefkou a dentálnou niťou ťažko dosiahnuteľné. 
Používanie ústnej vody je tretím krokom v ústnej hygiene, 
ktorý doplňuje čistenie zubov zubnou kefkou a medzi 
zubných priestorov dentálnou niťou. Vďaka  tomu pomáha 
predchádzať zápachu z úst a udržuje váš dych svieži po dlhý 
čas. Ústne vody sú dôležitou súčasťou zubnej hygieny.

Pre zdravý chrup je zásadná správna a pravidelná ústna 
hygiena a správne stravovacie návyky. Najideálnejšie je 
kombinovať domácu prevenciu s tou profesionálnou. 
Rozhodne sa oplatia pravidelné návštevy zubného lekára, 
ktorý odhalí  zubný  kaz v čase, keď o ňom ešte ani nevieme 
a ušetríme si tým veľa starostí a bolestí.

Mgr. Daniela Majeríková
Farmaceut z lekárne Dr.Max 

Starostlivosť o chrup a celú ústnu dutinu 
sú dôležité nielen z hľadiska estetického, ale 
aj zdravotného. Takmer každý z nás má 
nejakú tú plombu...

                                                                             Dentálna hygiena  
Pre

zdravý chrup
je zásadná

správna a pravidelná
ústna hygiena a

správne stravovacie
návyky. 

Čistenie
zubnou kefkou
by malo trvať

3 - 5 minút
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Alebo iná bežná situácia – po prvý krát sa stretávame s 
úplne neznámym človekom. V priebehu veľmi krátkej chvíle, 
obvykle za prvých pár sekúnd, sme schopní rýchlo 
vyhodnotiť, ako na nás dotyčný pôsobí. Je príjemný či nie? 
Neistý alebo sebavedomý? Oddýchnutý alebo unavený? Je 
nám celkovo sympatický alebo naopak? Takto si budujeme 
náš prvý dojem a reč tela toho druhého nám v tom 
napomáha.
 

Reč tela je vždy pravdivá

Naše telo hovorí viac, ako si všetci myslíme. A zatiaľ čo slová 
môžu niekedy klamať, reč tela je  úprimná. Zdá sa vám to 
zvláštne? Je to preto, že si to zvyčajne ani neuvedomujeme 
a teda nie je jednoduché reč tela kontrolovať. Navyše, v 
komunikácii je veľakrát podceňovaná. Výskumy ale ukazujú, 
že najväčšiu časť komunikácie (až 60%) za nás vysiela práve 
naše telo. Hovorí neustále, aj  keď nepoužívame slová. 
Možno je to neuveriteľné, ale obsah našich slov má pri 
komunikácii s ostatnými ľuďmi naopak význam najmenší. 

Pomocou slov komunikujeme menej než desať percent. 
Ďaleko dôležitejšie než to, čo hovoríme, je napríklad výraz 
našej tváre, tón hlasu a jeho rýchlosť.

Čo všetko zahŕňa reč tela?

Reč tela je síce komunikácia bez slov, ale ostatným ľuďom 
pomocou nej oznamujeme všetko, čo práve prežívame – 
našu psychickú a fyzickú pohodu alebo nepohodu. Reč tela 
je veľmi pestrá. Patrí do nej nielen výraz našej tváre. Aj to, 
ako sa na seba pozeráme, ako stojíme, sedíme, 
gestikulujeme, aký odstup si držíme od ostatných ľudí. 
Dokonca aj komunikácia prostredníctvom dotykov.

Či už sa stretávate a rokujete s inými ľuďmi, hovoríte pred 
publikom alebo sa práve uchádzate o prácu a čaká vás 
prijímací pohovor, je nutné mať na pamäti  jediné – zladiť 
reč tela s obsahom slov. Iba tak sa budujú vzťahy založené 
na dôvere a vytvára pozitívny prvý dojem. Dobrou správou 
je, že naučiť sa čítať reč druhých nie je žiadna veda. A môže 
vám to pomôcť v mnohých  situáciách.

Tipy, ako čítať reč tela 

Očný kontakt

Z očí sa dá vyčítať naozaj veľa. Nie nadarmo sa vraví,  že sú 
studňou do našej duše. Ak človek, s ktorým práve hovoríme, 
pri rozhovore uhýba pohľadom, môže to znamenať 
nezáujem o nás, o tému rozhovoru, ale taktiež jeho neistotu, 
nervozitu alebo dokonca klam. Pohľad na hodinky alebo na 
dvere zasa zvyčajne znamená prianie rozhovor ukončiť. 
Pohľad očí je spojený so sebadôverou. Pri komunikácii 
s druhými ľuďmi je preto veľmi dôležité udržovať očný 
kontakt. Platí pravidlo, že ten z dvojice, ktorý počúva, by mal 
udržiavať silnejší očný kontakt než ten, ktorý hovorí.

Výraz tváre - mimika

Výraz našej tváre veľmi jednoducho a rýchlo prezradí, čo si 
práve myslíme. Jednoznačne najsilnejšou zbraňou je úsmev. 
Pomôže nám i druhým ľuďom zlepšiť náladu a rozjasniť deň. 
Ak sa usmejete na začiatku spoločného stretnutia, dá sa 
povedať, že ste do komunikácie vykročili tou správnou 

Asi sa vám to už stalo. Hovoríte 
s niekým, kto vám vraví milé 
slová, usmieva sa. Snaží sa byť vo všetkých smeroch príjemný a pohodový. 
Napriek tomu sa vás zmocní zvláštny pocit, že niečo nie je v poriadku. Ste 
zneistení a premýšľate, čo sa deje. Dotyčného pri rozhovore s vami možno 
práve zradila jeho reč tela. Pokiaľ telo vyslalo signál, ktorý nebol v súlade 
s obsahom slov (napríklad: si mi nesympatický, nestojím o tento rozhovor, 
som nervózny) okamžite to spoznáte.

                                                                                Čaro reči tela  
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nohou. Sú ale i výrazy tváre, ktorým je dobré sa vyvarovať. 
Napríklad zamračeným čelom, stiahnutými perami 
a zachmúreným pohľadom dávame tomu na druhej strane 
jasný signál, že s ním nesúhlasíme alebo vôbec nie sme na 
spoločnú komunikáciu naladení.

Pohyby rúk - gestá

Pohyby našich rúk, takzvané gestá, sprevádzajú náš 
hovorený prejav, a pokiaľ sú správne použité, vhodne ich 
dopĺňajú a podporujú. Keď však používame gestikuláciu až 
príliš, pôsobí to naopak rušivo. Priveľa gestikulácie niekedy 
využívajú ľudia, ktorí sa snažia mať nad nami v komunikácii 
navrch. Prekrížené ruky na prsiach môžu znamenať 
neústupnosť alebo blok. Ťukanie prstami zasa 
nervozitu. Jedným jediným gestom sme schopní 
nášmu priateľovi naznačiť, že nám prijímací 
pohovor dopadol na jednotku alebo že 
jedlo, ktoré sme dostali na návšteve, nám 
naozaj chutilo.

Mgr. Zdenka Slunská, PhD.
Odborník v oblasti vzdelávania a rozvoja 

Pamätajte si:
naše telo toho o nás

vypovie oveľa viac než slová.
Pokiaľ sa stanete majstrami

v čítaní reči tela druhých,
máte v komunikácii

jednoznačne vyhrané!

Inzercia
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Čo vás priviedlo k cvičeniu na trampolínach, teda 
jumpingu?

Celé to bolo o náhode. Venovala som sa predtým zumbe. 
Avšak naša cvičiteľka prešla na jumping a zrušila hodiny 
zumby. O jumping bol totiž väčší záujem. Hodiny boli úplne 
plné. A tak som začala s jumpingom aj ja.

Čo vás na jumpingu tak chytilo? 

Cvičenie sa mi zapáčilo, lebo hneď po prvom som mala 
svalovicu aj na takých svaloch, na ktorých som ju nikdy 
predtým nepoznala.  Začala som rapídne chudnúť a spevňo-
vať si telo. Výsledky boli viditeľné už po mesiaci. A navyše 
som sa aj poriadne zapotila, do tela sa vyplavili endorfíny 
a mala som super náladu. Vôbec som necítila vyčerpanosť. 
Odvtedy som bola veľmi pozitívne naladená a menej som 
pociťovala stres z práce.

Takže aké má jumping prínosy pre zdravie a výhody 
oproti iným cvičeniam?

Jumping je vhodný pre každého. Nezaťažuje kĺby a je 
vhodný pre všetky vekové kategórie. Tejto aktivite sa môžu 
venovať aj ľudia po operáciách kĺbov, keďže dopad po skoku 
nie je na tvrdú, ale na balančnú plochu. Pri jumpingu sa 
zapájajú nielen svaly na nohe, ale aj brušné svaly a ruky. Teda 
sa posilňuje celé telo. Keďže ide o aeróbne cvičenie, tak sa 
intenzívne spaľujú aj tuky. Takže cvičenie nielen dobre naladí 
človeka,  ale navyše mu aj spevní celé telo a formuje sa mu 
postava.

Zvládne cvičenie na trampolínach každý?

Cvičenie je vhodné naozaj pre každého, ale musím dodať, že 
len pod vedením licencovaného inštruktora. Ten hneď na 
začiatku hodiny upozorní na pravidlá,  ktoré treba dodržia-
vať, aby sa nevyskytol žiaden problém. Napríklad sa cvičí 
v pevnej obuvi. Nezoskakuje sa na zem na tvrdú podlahu. 
Skáče sa v strede trampolíny a nie na kraji. Neskáče sa 
zbytočne do výšky, naopak tlačí sa do trampolíny a ruky skôr 
ťaháme k prsiam, a tým posilňujeme brušné svalstvo.

Máte vy nejakú fitnes či inú športovú alebo tanečnú 
prípravu?

Voľakedy som sedem rokov aktívne tancovala spoločenské 
tance. Štandardné, latinskoamerické - aj súťažne. Počas 
štúdia na VŠ v Bratislave som sa tancu prestala venovať. Iba 
som rekreačne chodila na hodiny aerobiku a neskôr zumby. 
Takže stále sa to točilo okolo tanca. V tom duchu vediem aj 
moje hodiny. Sú skôr tanečne zamerané - kvôli tomu som si 
robila aj nadstavbový tanečný diplom.

Cvičenie na trampolínach -
Jumping
V minulom čísle časopisu MAXimum  sme uviedli novú rubriku Hobby. 
V nej  vám budeme predstavovať našich kolegov z lekární trochu inak ako ich 
poznáte spoza táry. Naposledy sme si  zazumbovali. Aj teraz  budeme 
pokračovať v rozhovore o tanci, pohybe a aktívnom športe. Vyspovedali sme 
jednu z našich kolegýň Mgr. Martu Kočišovú, zodpovednú farmaceutku z 
lekárne Dr.Max068 – NATURAL CARE, s.r.o. v Rožňave,  ktorá sa venuje 
naozaj zaujímavému a na Slovensku čoraz viac populárnejšiemu  športu – 
JUMPINGu. Rozprávali sme sa nielen o výhodách tohto indoorového športu, 
ale aj o Martinom nadšení pre JUMPING.
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S čím všetkým sa na trampolíne dá cvičiť? Aké druhy 
jumpingu vy precvičujte?
 
Sú rôzne druhy cvičení na trampolíne. Najzákladnejší je 
klasický jumping. Pri ňom klienti cvičia to, čo ukazuje inštruk-
tor. Teda si nemusia pamätať náročné choreografie. 
Niekomu vyhovuje práve to. 
Potom je tanečný - party jumping, kde ide  o tanečné 
choreografie šité priamo na danú pesničku. Teda každá 
pesnička má svoju zostavu, ktorú sa postupne klienti naučia. 
Neskôr ju vedia už  spamäti. Uplatňujú sa rôzne rytmizácie 
pesničky,  nie ako pri klasickej hodine. Je to trochu náročnej-
šie na zmeny aj na pamäť. Ja sa venujem práve tomuto typu.
Ďalej máme šport jumping, venovaný pre aktívnych špor-
tovcov. Títo športovci majú určité svalové partie skrátené 
a treba im teda vyberať špeciálne cviky tak, aby si neublížili.
Taktiež existuje power jumping, pri ktorom sa využívajú 
rôzne náradia, ako napríklad guma, ktorá sa naťahuje. Tým sa 
viac posilňujú svaly na rukách alebo nohách. Používajú sa aj 
lopty, závažia alebo činky. Väčšinou sa celá hodina nevenuje 
takémuto typu cvičenia. 

Ako prebieha hodina?

Hodina sa začína jednou pesničkou jumpingu na zohriatie 
svalov, potom nasleduje krátky strečing. Potom je asi 40 
minút jumping na trampolínke, za ním nasledujú jedna – 
dve pesničky na posilňovanie brucha, nôh alebo zadku 
a hodina sa končí opäť strečingom. Celé to trvá 60 minút, 
niekedy aj trochu dlhšie.

Kde vás môžeme vidieť precvičovať? 

Precvičujem v novootvorenom fitnes štúdiu Grizzly na 
sídlisku v Moldave nad Bodvou. Máme tam 25 trampolínok. 
Hodiny jumpingu sú tam každý deň a striedame sa 3 cviči-
teľky. Okrem jumpingu štúdio ponúka aj iné športové 
možnosti.

Čo robíte, ak práve necvičíte alebo nie ste na lekárni? 
Čo vaše ďalšie záľuby? 

Vo voľnom čase rada bicyklujem. V zime lyžujem. Ale úplne 
najradšej všetok voľný čas využívam na cestovanie a dovo-
lenky (najmä pri mori, kde relaxujem a regenerujem). 

Ďakujem za rozhovor.
Anna Janošková

 

Marta
Kočišová
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Namaľujte obrázky vlastnými
rukami i nohami
Nepotrebujete nič špeciálne. K tomu, aby ste sa so 
svojimi deťmi vybláznili vám stačia papiere 
a temperové farby. Kreativite sa medze nekladú.

TIP 1:
Zvečnite svoju rodinu 
otlačkami svojich rúk. 

Najskôr otlačok ocka, ktorý 
musí zaschnúť, naň otlačok 
mamičky inej farby (taktiež 
nechať zaschnúť) a nako-
niec treťou farbou otlačok 

dieťaťa.
TIP 2:

Poproste svojich priateľov, 
aby na oslave narodenín 

pridali svoj otlačok prstu a 
podpíšu sa. Táto krásna 

spomienka vám zostane 
nadlho.
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Skúste si pripraviť pochúťku
z húb, sú zdravé!
Imunitný systém podporuje predovšetkým hliva ustricová. Pozitívne pôsobí 
na metabolizmus, znižuje cholesterol a vďaka vysokému obsahu vitamínu D 
je elixírom večnej mladosti. Hliva ustricová má využitie taktiež v tradičnej 
čínskej a japonskej medicíne. Pretože zvyšuje odolnosť proti baktériám a 
vírusom, používa sa proti zápalovým ochoreniam. Je dobrou prevenciou proti 
rakovinovým a srdcovým ochoreniam. Tak neváhajte a poďte si pripraviť 
niektorý z našich chutných receptov nielen z hlivy ustricovej, ale i z ďalších 
húb.

Pórovo-hlivová polievka

Suroviny:

ź250 g hlivy ustricovej
ź250 g póru
ź50g masla
ź2 l vývaru (najlepšie kuracieho)
ź200 ml smotany na varenie
źSoľ
źČierne mleté korenie
źČerstvý petržlen
źMaslo
źHladká múka

Postup:
Na masle si restujeme nakrájanú hlivu, asi po 5 minútach 
pridáme nakrájaný pór a restujeme ešte 3 minúty. Zalejeme 
vývarom a varíme domäkka. Z masla a hladkej múky si 
pripravíme zásmažku, pridáme ju do polievky a všetko 
rozmixujeme. Necháme povariť, osolíme, okoreníme 
a nalejeme smotanu. Necháme ešte chvíľku povariť 
a nakoniec pridáme čerstvý petržlen.

Hubový špíz s mäsom a rajčinami 

Suroviny pre 4 osoby:

ź 8 stredných šampiňónov
ź 600 g bravčovej panenky
ź 8 plátkov šunky
ź 1 červená paprika nakrájaná na väčšie kúsky
ź 2 strúčiky cesnaku
ź 3 lyžice masla
ź 4 rajčiny
ź 1 zväzok jarnej cibuľky
ź Mleté čierne korenie
ź Ocot
ź 3 lyžice olivového oleja
ź Čerstvý tymian a pažítka

Postup:
Očistené a osušené šampiňóny a mäso nakrájané na kúsky 
s hrúbkou prstu spolu so šunkou preloženou na dvakrát 
a paprikou napichujte na špíz. Jemne nasekaný cesnak 
speňte na rozohriatom masle, zalejte ním špíz, posoľte 
a okoreňte. Medzitým, čo sa špízy grilujú si pripravte 
rajčinovú zálievku z nadrobno nakrájaných rajčín, zelenej 
jarnej cibuľky, tymianu, pažítky, oleja, octu, soli a korenia.
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Dostatok tekutín
napomáha k dobrému

fyzickému
i psychickému

zdraviu.
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Dobrú
chuť!

Hubový guláš 

Suroviny pre 4 osoby:

ź 600 g čerstvých hub
ź 2 cibule
ź 1 rajčina
ź 1 červená paprika
ź Soľ
ź Štipka drvenej rasce
ź 2 lyžice rastlinného oleja
ź Šálka smotany
ź Lyžica polohrubej múky

Postup:

Najvhodnejšia je príprava gulášu zo zmesi húb. Očistené 
a pokrájané huby podusíme na tuku a osmaženej cibuľke. 
Potom pridáme olúpanú rajčinu a na kocky nakrájanú 
papriku. Osolíme, pridáme drvenú rascu a dusíme domäkka. 
Potom guláš zahustíme smotanou rozmiešanou s múkou.

Hubové placky 

Suroviny pre 4 osoby:

ź 250 g čerstvých húb
(alebo 25 g sušených, ktoré 
je nutné predtým namočiť)

ź 500 g zemiakov
ź 1 vajce
ź Olej
ź 40 g hladkej múky
ź Soľ
ź Mleté čierne korenie
ź Majorán
ź Cesnak
ź Kyslá kapusta

Postup:

Huby nakrájame, osmažíme a podusíme na olivovom oleji. 
Ošúpané zemiaky zatiaľ nastrúhame na jemnom strúhadle 
a pridáme prelisovaný cesnak, vajce a múku, osolíme 
a ochutíme mletým čiernym korením a majoránom. 
Nakoniec do zmesi pridáme huby a premiešame. Pečieme 
na panvici z oboch strán. Hubovú placku potom podávame 
s kyslou kapustou.

Praženica z hlivy ustricovej a špenátu  

Suroviny pre 4 osoby:

ź 500 g mrazeného špenátu
ź 1 červená a žltá paprika
ź 3 cibule
ź 400 g hlivy ustricovej
ź 2 strúčiky cesnaku
ź ½ zväzku petržlenu
ź 4 lyžice olivového oleja
ź ¼ lyžičky sladkej papriky
ź Štipka kayenského mletého korenia
ź Čierne mleté korenie
ź Soľ

Postup:

Nakrájanú cibuľu a papriku na kocky opečieme na 
2 lyžiciach rozohriateho oleja asi 5 min. Pridáme cesnak, 
sladkú papriku, kayenské korenie, osolíme, okoreníme, 
trochu osmažíme a vložíme rozmrazený špenát. Prikryté 
dusíme na miernom ohni asi 10 min. Na druhej panvici 
pečieme na oleji huby nakrájané na tenké plátky, pokiaľ sa 
neodparí tekutina. Potom do nich vmiešame zeleninu, podľa 
potreby prisolíme a podávame posypané petržlenom.



V rámci Oddychovky máme pre vás opäť pripravenú krížovku, takže vymeňte tuhy, 
zastrúhajte ceruzky a do toho! Za poslanie správnej odpovede máte možnosť získať 

®
Bion 3 ADULT. Riešenie zašlite e-mailom na: info@knm.cz, alebo na adresu: 
KNM Agency s. r. o., Krnovská 63, 746 01 Česká Republika
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Krížovka

Úspešnej riešiteľke krížovky z minulého čísla Marianne Fabusovej z Trnavy srdečne blahoželáme a posielame sľúbený 
balíček produktov Avilut. Riešenie tajničky: VŠADE DOBRE DOMA NAJLEPŠIE.

Zapojte sa do Vernostného programu Bion3
a pravidelne získavajte garantované odmeny. 
Viac na www.bion3.sk

Výživový doplnok






