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Předně neztrácejte hlavu, sice žádná doplňková studijní literatura neexis-
tuje, ale stali jste se celosvětovými průkopníky tohoto staronového stylu stra-
vování a můžete pomoci s  jeho vybroušením pro naše podmínky. Peleton 
duangu (čti tuan-ku) nadšenců se rozjel teprve před rokem, takže startuje-
te z předních řad. Zveme vás k ochutnávce a hlavně k vytváření chutných 
a opravdu zdravých jídel. A přejeme vám, abyste také vy pocítili včasné zlep-
šení zdravotního stavu a mohli se tak věnovat všemu dalšímu, co jste kvůli 
různým onemocněním začali zanedbávat.

Historie
Tradiční čínská medicína od nepaměti zkoumala různé vlivy prostředí, jíd-

la, životního stylu, emocí a dalších faktorů na zdravotní stav. Stravě se připi-
soval velký význam a rčení „jsme to, co jíme“ pochází také ze starověké Číny. 
„Hippokrates Orientu“, lékař Sun Simiao, v 7. století říkal: „Opravdový lékař 
nejdříve změní stravu svého pacienta a upraví životní styl. Až poté případně 
předepíše léčivé odvary, nebo aplikuje akupunkturu.“

V taoistické literatuře se zmínky o vlivu stravy na lidské zdraví a duševní 
pohodu objevovaly od nepaměti. Kolem přelomu věků se do popředí dostá-
vala takzvaná dieta duangu. Duan znamená „přerušit, ukončit, vzdát“ a gu 
označuje pět druhů semen či obilovin. Tato dieta však nemohla dosáhnout 
masovějšího rozšíření a byla známá pouze taoistickým mnichům a hrstce 
laických vyznavačů taoistického životního stylu. Masovějšímu šíření bránil 
systém – zřízení založené na agrárním způsobu života a pěstování plodin, 
zejména obilovin. Bylo nepředstavitelné dovolit „běžné populaci“ odebrat 
ze svého jídelníčku obilí, jelikož by je to mohlo vrátit do doby nomádské-
ho způsobu života založeného zejména na lovu a sběru. Ačkoliv byla tato 
myšlenka taoistickými volnomyšlenkářskými filozofy prosazována a ideali-
zována jako zlatý věk, pro státní zřízení byla (a je a asi již i zůstane) nepřed-
stavitelná. 



Základní teze duangu diety

 � Rovnováha lidského organismu je velmi křehká a může být snadno naru-
šená vnějšími vlivy.

 � Zdravý organismus snese mnohé výkyvy a nějaké ty hříchy v životosprávě 
(přepracování, stres, nevěnování se odpočinku, špatné stravování, odbývá-
ní se ve stravě, nedoléčení infekcí a podobně).

 � Když se ale rovnováha naruší, je mnohdy zapotřebí vyvarovat se „zrn“, 
jinak se ke ztracenému zdraví nelze vrátit. (mezi „zrna“ se tradičně řadily 
obiloviny, pseudoobiloviny a luštěniny – nešlo tedy o obilí, ale spíše o ně-
která semena).

 � Duangu nutno dodržovat bezezbytku, jakékoliv porušení znamená, že za-
čínáme znovu.

Co je špatného na „chlebu 
našem vezdejším“ a dalších 
zrnech?

Tyto potraviny mají společnou vlastnost, nemilou pro lidské zdraví, a tou 
je vysoký obsah bílkovin zvaných lektiny. Lektiny jsou tedy bílkovinné slou-
čeniny, které zajišťují rostlinám obranu před škůdci. V živočišné říši, a tedy 
i  u  člověka je obranyschopnost zajištěna složitým systémem imunitních 
reakcí, kde různé bílé krvinky, protilátky a další zánětlivé látky vyvolávají 
reakce, které vyloučí či zneškodní všechny choroboplodné zárodky a  jiné 
škodlivé vlivy. Rostliny tento systém nemají. Před „sežráním“ se brání právě 
lektiny, které napadají různé buňky trávicího traktu škůdců a vyvolají jim 
tak smrt či přinejmenším problémy s trávením a bolesti břicha. Ilustrativ-
ním vysoce účinným lektinem je ricin, řazený mezi prudké jedy. A podobné 
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ochranné látky obsahují zejména semena a další potraviny, které vyjmenu-
jeme níže. Tyto látky mají vlastně ochránit to nejvzácnější pro rostlinu – její 
vlastní semínko před sežráním. Bohužel, škůdcem jsme v tomto případě ale 
i my – lidští konzumenti. Teď zase na chvíli zpět o mnoho set let ke starým 
taoistům.

Moudrost starých taoistů
Dávnověcí taoisté byli syntézou šamanů a dávných lékařů a zastávali roli 

„biologů dávnověku“. Vynikali v umění pozorování a velmi citlivě si uvědo-
movali, podobně jako indičtí jogíni na druhé straně Himalájí, jaký účinek 
má na jejich organismus takový či makový druh stravy. Neměli samozřejmě 
povědomí o biochemii rostlinných proteinů, velmi přesně ale popsali jejich 
neblahý účinek. Symbolickým jazykem nazývali účinek rostlinných lektinů 
označením Tři Smrtonoši. Tito Smrtonoši řádí zejména v oblasti hlavy, kolem 
srdce a cév a na úrovni zažívacího traktu a dutiny břišní, proto jsou tři.

K hlavním patologiím, které vysocelektinová potrava velmi pravděpodob-
ně drží při životě, patří:
 � břišní obezita
 � metabolický syndrom (obezita, hypertenze, diabetes II. typu, ateroskleró-

za a zvýšená hladina krevních tuků)
 � autoimunitní záněty (záněty střeva, záněty pojivové tkáně, zejména rev-

matoidní artritida, záněty štítné žlázy a další)
 � psychické a neurologické obtíže (bolesti hlavy, degenerativní a zánětlivá 

postižení mozku, mozková mlha)
 � chronický únavový syndrom, překyselení organismu, poruchy imunity, 

mnohé psychosomatické problémy, poruchy spánku)

Výčet různých patologických stavů byl velmi rozsáhlý a link mezi lektiny 
ve stravě a výčtem onemocnění vede patrně přes ovlivnění mikroflóry lid-



ského organismu. O tomto propojení čínští taoisté napsali: „Pro své neblahé 
řádění Tři Smrtonoši kolem sebe shromažďují množství malých zvířátek, které 
pak rozežírají naše tělo.“ Jak trefný poznatek na to, že byl napsán před 1600 
lety! Čím dál více studií potvrzuje, že lektiny hrají velmi aktivní roli u naru-
šení obranných schopností sliznice trávicího traktu, které se projeví pomno-
žením některých kmenů mikroorganismů a narušením rovnováhy toho, co 
nazýváme lidským mikrobiomem. Bylo zjištěno, že počet bakterií a dalších 
mikroorganismů, které hostí naše tělo, 10x převyšuje počet našich vlastních 
buněk. Takže, když přijdete ke svému terapeutovi na kontrolu, sedíte tam 
u stolu vy a spolu s vámi asi sto bilionů vašich mikrobů. Jednička a čtrnáct 
nul. Udržet tuto divokou chásku na uzdě je mysterium, které nelze pocho-
pit. No a lektiny, které velmi pravděpodobně vyvolávají nahlodávání střevní 
stěny (kvůli tomu nakonec byly přírodou stvořeny), napomáhají zahnízdění 
mikrobů hlouběji do střeva, a dokonce působí i jako trojští koně přenášející 
různé patogeny ze střeva do krevního oběhu. Tam samozřejmě tyto mikroor-
ganismy nemají vůbec co dělat a nikdy před zavedením vysoce-obilné stravy 
se tam ani nevyskytovaly. Pokusy o  jejich zneškodnění se tak často stanou 
bezhlavou palbou po všem, co mikroorganismus připomíná,  či na co se 
vlivem svého nositele – lektinu napojil.

Co tedy konečně jíst či nejíst?
Dieta duangu měla tradičně mnoho podob. Dále si napíšeme o jejím zá-

kladním stupni a vyšší stupně necháme čínským adeptům taoismu. To, co 
hledáme, je návrat ke ztracenému zdraví a tomuto cíli základní stupeň bohatě 
dostačuje. Cílem je přiblížit se dodržování potravinových tabu stanovených 
ve starých knihách a přitom se normálně najíst a těšit se ze zdravé a pestré 
stravy. Vycházíme z toho, že tyto řádky čtou naši pacienti, které nechceme 
trápit, ani jim brát radost ze života. Pouze je chceme převést přes rozbouřené 
vody jejich nemocí do klidného přístavu s názvem Zdraví. A proto je něja-
kou dobu zapotřebí řídit se plavebním řádem.
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Potraviny s vysokým obsahem škodlivých lektinů lze rozdělit do několika 
skupin. Ve výčtu naleznete i potraviny, které byly starým Číňanům neznámé, 
prokázal se ale jejich vysoký obsah lektinů. Před výčtem samotným je nutno 
ještě uvést, že lektiny jsou obsaženy ve všech rostlinách, jakož i vejcích, masu 
nebo třeba houbách. Některé lektiny (ví se to třeba o lektinech v houbách) 
jsou skoro neškodné či dokonce léčebné – napadají zmutované buňky, ale to 
je jiná kapitola.

Výčet rizikových, a tudíž 
zakázaných potravin
1. SKUPINA (nejhorší): pšenice
2. SKUPINA: obiloviny a pseudoobiloviny (ječmen, oves, rýže, žito, 

pohanka, qinoa, amarant)
3. SKUPINA: luštěniny (fazole, hrách, sója, čočka, arašídy, cizrna)
4. SKUPINA: lilkovité (brambory, rajčata, lilek, paprika)
5. SKUPINA: mléko a mléčné výrobky
6. SKUPINA: maso zvířat, které se živí zejména zrním (hlavně 

kuřecí, jehož současné kvality jsou koneckonců velmi 
problematické)

Tyto potraviny tedy prosím vypusťte ze svého jídelníčku. Nekompromis-
ně. Určitý kompromis máme odzkoušený pouze v 5. a 6. skupině. Ukázalo 
se, že zapečený sýr, zejména parmazán, a mléko do kávy dietu příliš nenaruší. 
Ne, že by bylo něco úžasného na kávě s, či bez mléka, ale vzhledem k tomu, 
že se pití kávy stalo každodenním rituálem a během diety se možná utkáte 
s mnoha abstinenčními příznaky, můžete si kávu s mlékem (jednu či dvě) 
ponechat. O vhodnosti pití kávy se poraďte se svým terapeutem. Povoleným 
mléčným produktem je i máslo. Má mizivý obsah bílkovin, a tedy i možných 
lektinů, a je tudíž bezpečnou součástí rychlých chlebových snídaní.



Pro ty, co po tom výčtu 
dokážou číst dále

Ano, dieta je revoluční. Neumožňuje rychlou náhradu rohlíku se šunkou 
na snídani, které věnujeme jenom pět minut svého drahocenného času. 
Bude po vás chtít 20 minut na přípravu snídaně. Garantujeme vám ale, že 
se to vyplatí. Opět se vnucuje jedno rčení: „Zdravý člověk má tisíce přání, ne-
mocný pouze jedno.“  Vydržte, nechte se hecovat svým terapeutem, probírejte 
s ním bludné vody a vlnobití, které se během vaší plavby objeví, radujte se 
z prvních úspěchů v podobě mizení chronických příznaků či poklesu váhy, 
která předtím nešla dolů. Brzy uvidíte rozdíl mezi tím, jaké vás chce mít 
příroda (zdravé, vitální a štíhlé) a jaké vás chtějí mít Tři Smrtonoši (unavené, 
polomrtvé, těstovité a rozbolavělé bytosti).

Pokud váš terapeut nebude mít jiný názor (který je nadřazený obecné nor-
mě této brožurky), vydržte s touto dietou sto dnů. Tato doba byla tradičně 
stanovena jako nejkratší možný interval k oslabení vlivů Třech Smrtonošů.  
Řečeno po našem – zbavit se lektinů v  těle a  jejich následků je vzhledem 
k jejich houževnatosti a nerozložitelnosti docela oříšek. První projevy duan-
gu bezlektinové diety, doplněné zpravidla další léčbou (fytoterapií či aku-
punkturou), na sebe sice nenechávají dlouho čekat, ke kvalitnímu zlepšení 
zdravotního stavu však dochází až po pár týdnech. Proklamovaných sto dní 
by mělo vyčistit lektiny z organismu (často již stihly proniknout do různých 
tkání včetně mozkové) a jejich vynecháním přestat přilévat olej do ohně au-
toimunitních zánětů a dalších patologických procesů. Sto dní stačí bohatě na 
to, abyste se přesvědčili o její prospěšnosti (nebo neúčinnosti). Je lepší posta-
vit si horizont plavby na sto dní než do nekonečna. Až se dostanete ze svých 
neduhů, můžete se po sto dnech svobodněji rozhodnout, jestli budete raději 
zdraví s touto dietou, nebo se vrátíte k vašim původním zvyklostem za cenu 
nějakého toho zdravotního problému. A dobrou zprávou je, že existuje ještě 
jedna cesta. Pokud se rozhodnete po sto dnech, že ještě vydržíte, umožníte 
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svému organismu opětovné zafixování se ve stavu zdraví. A po zregenerování 
sil, po ročku či dvou, si budete moci v pohodě dát své dávné oblíbené těsto-
viny či smaženou rýži nebo bramborový salát k vánoční rybě. Je to podobné, 
jako když začne zatékat střecha. Každá nová bouřka (dodávka lektinů) způ-
sobí novou loužičku v obýváku. Pokud se ale časem opraví střecha, můžeme 
se z deště za okny radovat, aniž bychom se obávali fleku na stropě. Oprava 
střechy pouze vyžaduje nějakou dobu bez deště.

Další rady a tipy k dietě duangu
Nechte si nákup dovézt, pokud máte možnost. Dost nepříjemným poci-

tem je procházet se nákupním centrem a říkat si: „toto nemůžu, toto také ne, 
tamto vůbec ne“. Když vám ale kurýr doveze pět tašek nákupu povolených 
potravin, vaše živočišnější já se zaraduje, jak se dobře a zdravě najíte.

Vytvořte si jídelníček a nenechávejte jeho tvorbu na poslední chvíli. Dů-
ležitá jsou rána, když nemáme čas ani chuť na nějakou improvizaci a v led-
nici najdeme tři mrkve a špenát. Naštvaní a frustrovaní pak odcházíme do 
práce se žaludkem, který je zalitý pouze nervozitou, vyvolanou ranní kávou. 
Rozmyslete si dopředu snídaně na všech pět pracovních dnů a připravte si 
ingredience. Některé snídaňové tipy naleznete níže.

Naučte se péct duangu chleba. Jsme chlebovou kulturou a s chlebem a pe-
čivem jsme svázali spoustu našich gastronomických zážitků. Ranní duangu 
toasty jsou dobrým kamarádem při plavbě rozvlněným mořem této bezlek-
tinové diety. Chléb je po ruce i  tehdy, když dojde inspirace, nebo zkrátka 
nemáme náladu na improvizaci a vlastně na nic a jsme krůček od toho, „na 
vše se vykašlat“. Vydržte a mějte po ruce duangu bochník chleba.

Vyhoďte potravinové smetí z kuchyně. Nedržte si u  těla lákadla. Pokud 
žijete v rodině, jejíž další členové vám zrovna nefandí, vezměte věci do svých 
rukou. Vyhoďte krekry, brambůrky, slané tyčky a mléčné čokolády z kuchy-
ně. Ne do sklepa – do popelnice (ale v den, kdy určitě přijedou popeláři 
a popelnici vyhodí). Nelitujte tohoto smetí a nelitujte sebe. Duangu dieta 



byla dietou elit. Lidí, kteří věděli, že jejich život má cenu a nelze jej zablátit 
různými neduhy a nemocemi, které nás odvádí od pravých životních hod-
not, radostí a prožitků.

Nesnažte se měnit vše najednou. S novou dietou a ozdravným procesem 
člověka napadá, že rovnou přestane kouřit, popíjet, změní práci, začne spor-
tovat a zavede další bohulibé změny. Byť všechny tyto kroky se mohou jevit 
jako velmi prospěšné, nemuseli byste je naráz unést. Nenakládejte si na svá 
záda moc. Pokud se díky dietě ozdravíte, začnete mít tak či onak „tisíce 
přání“ a svůj život můžete pozvolna měnit a kormidlovat ke všem vysněným 
majákům. Zkuste mít cit pro svá omezení, která jsou normální a lidská. Plá-
nujte s citem i rozumem.

Jak je to s alkoholem? Abychom dostáli dietě duangu, omezující zejména 
zrní, musíme vynechat pivo a destiláty z brambor a zrní. Stále nám však zů-
stává k dispozici nápoj králů – víno. Bez obav si můžete dopřát bílé, červené, 
ba i růžové. Objevujte různá vína a buďte jim věrni.



11

Praktické rady ohledně jídla

SNÍDANĚ
Doporučujeme naučit se péct bezobilný duangu chléb (recept níže). Boch-

ník vydrží zabalený v utěrce pět dnů a umožní rychlé snídaně – můžete si jej 
namazat dobrou paštikou, máslem a obložit šunkou, sníst s tresčími játry či 
sardinkami. Dobře poslouží houby, zejména hlíva ústřičná, které lze kom-
binovat a  na pánvičce upravovat spolu se zázvorem, avokádem, slaninou, 
vajíčkem nebo je zasypat trochou parmazánu. Avokádo samo o sobě, pokud 
je zralé, skýtá množství snídaňových kombinací. Každopádně doporučuje-
me snídani nevynechávat. Zpočátku se možná budete avokádové snídaně se 
slaninou obávat, ale nebojte se, po pár dnech se žaludek a celý trávicí trakt 
navrátí k normálnímu fungování a jakýkoliv snídaňový tuk stráví bez větších 
potíží. Jsou to právě lektiny, které nevhodně interferují se zdravými funk-
cemi a souhrou jednotlivých orgánů, které se podílejí na správném trávení. 

HLAVNÍ JÍDLA – OBĚDY A VEČEŘE
Výčet receptů a postupů přípravy přesahuje rámec této brožurky. Pro in-

spiraci přinášíme pouze tipy.  Postupy a návody si snadno naleznete na in-
ternetu. Plánujte svá jídla trochu dopředu, abyste si stihli nakoupit potřebné 
ingredience. Tuto dietu lze dodržovat i jako bezmasou, ale je to pak velmi 
náročné s udržením dostatečného množství bílkovin, proto ji jako vegetari-
ánskou nedoporučujeme. Samozřejmě vložení několika bezmasých dnů týd-
ně organismu jenom prospěje. 



TIPY K OBĚDU ČI VEČEŘI
 � Pečené hovězí maso, čínské zelí s brokolicí a zázvorem
 � Celerové placičky s dýňovým pyré
 � Kapustové karbanátky s mletým hovězím masem, pečený pastinák
 � Treska v kokosovém těstíčku, dušená mrkev a brokolice
 � Květáková „rýže“ se zeleninovým kari
 � Pečené krůtí maso, pikantní kapusta
 � Houbové ragú s kroketami z petržele a pórku
 � Sekaná z mletého hovězího masa s vlašskými ořechy, restovaná zelenina
 � Stir-fry z krůtího masa a zeleniny
 � Shepherd´s pie (s kaší z vařeného pastináku a celeru) 
 � Pečené rybí kousky s mandlovou strouhankou a dýňové hranolky
 � Zeleninové nudle s dušeným špenátem, hlívou a vajíčkem
 � Dušené hovězí maso se zeleninou
 � Krůtí játra s čínským zelím, celerové pyré
 � Smažená květáková rýže, špenát a pečená dýně
 � Zelné závitky s masovo-houbovou náplní, restovaná zelenina
 � Krůtí burger s avokádem, dýňové pyré
 � Pečená hlíva s hranolkami z tuřínu
 � Pečené krůtí kousky na šalvěji s mrkvovým pyré
 � Zeleninová směs s praženými mandlemi a česnekem
 � Pečená červená řepa a dýně, s brokolicí a sezamem
 � Špenátová frittata, salát z polníčku s avokádovým dipem
 � Kachna se zelím a bezobilných chlebem (lze zkusit připravit jako karlovar-

ský knedlík, někdy se to povede)



13

RECEPT NA DUANGU CHLÉB
 � 230 gramů slunečnicových semínek
 � 2 vejce 
 � 30 gramů chia namočit do 0,6 dcl vody
 � 60 gramů zlatých lněných semínek
 � 2 lžičky kypřícího prášku
 � 25 gramů psyllia
 � 2 lžičky kmínu
 � 2 lžíce jablečného octa
 � 1 lžička soli
 � voda

Chia semínka namočte ve vodě na pět minut, slunečnicová a lněná semín-
ka s psylliem namelte v kuchyňském mixéru. Do namletých semínek přidejte 
všechny další ingredience a postupně vodu, dokud nevznikne konzistence 
podobná těstu. Těsto přeložte do formy na pečení „srnčí hřbet“, vystlanou 
papírem na pečení. Pečte v troubě na 180 stupňů, testujte špejlí. Po upečení 
nechte vychladnout a odpařit, pro radost ihned ochutnejte, zabalte do ruční-
ku a dejte do chlebníku. Chléb vydrží cca pět dnů.



Závěrem

Duangu dieta je patrně jedním z nejstarších dietetických systémů, které se 
objevily na Zemi. Přesto je pro nás nová a neznámá. Je založena na poznatku 
– příroda nás chce mít zdravé, lektiny nás ale chtějí vidět svíjející se bolest-
mi a s poruchami trávení. Dle starých taoistů jsou lektiny a jejich škodlivé 
působení živnou půdou pro Tři Smrtonoše, všemožně se snažící o uspíšení 
degenerace našeho organismu a zkrácení délky života. Dodržování diety je 
u vybraných onemocnění velmi vítaným pomocníkem předepsané léčby za-
ložené na metodách tradiční čínské medicíny.

Přejeme vám dobrou chuť a brzké zakotvení v klidných vodách přístavu 
s vývěsním štítem „ZDRAVÍ A POHODA“.



Budeme rádi, když se s námi podělíte o své poznatky a zkušenosti s Duan-
gu dietou na: duangu@tcmclinic.cz.  A pokud se vám nějaký recept zvlášť 
vyvede, pošlete nám jej také. Obzvlášt vypečené recepty se po Vašem
svolení mohou objevit v připravované knize.




