
„ZDRAVÉ“ JOGURTY 
 
 
 
Evropské st ředisko pro potravinovou bezpe čnost provedlo rozsáhlou výzkumnou 
studii na tém ěř 1.000 vzorcích jogurt ů vyráb ěných r ůznými mlékárenskými 
spole čnostmi, aby zjistilo, jestli jsou tolik oblíbené jo gurty zdravé, jak 
tvrdí reklama. Výsledky výzkumu se ukázaly být zkla máním: jogurty nemají na 
lidské t ělo zázra čný terapeutický efekt, ani nezlepšují imunitní syst ém. 
 
Podle výzkumu nemají jogurty žádný pozitivní vliv n a chemické procesy v 
lidském zažívacím systému. Vlastn ě jsou jogurtové nápoje zcela neprosp ěšné – 
t ělo nerevitalizují, jak tvrdí reklamní slogany jejic h výrobc ů, uvedl 
Medpulse. 
 
Mnoho spole čností vyráb ějících jogurty stále p ůsobí na potenciální zákazníky 
starými slogany, tvrdícími, že jejich produkty mají  vysoce pozitivní vliv na 
zažívací systém a t ělo jako celek. 
 
Zkrátka jogurt není nic jiného, než atrapa. Navíc n ěkteré jogurty, stejn ě jako 
další typy mlékárenských produkt ů, mohou být pro lidské zdraví nebezpe čné. 
Mnoho jogurt ů dostupných dnes ve všech obchodech na sv ět ě nemá s produktem 
vymyšleným p řed n ěkolika tisíci let na území moderního Bulharska nic 
spole čného. 
 
Stále v ěříte mýt ům o probiotických bakteriích, které zlepšují imunit ní systém 
a zažívací trakt? Pokud ano, jste oblbováni. 
 
V Moskv ě došlo k mnoha p řípad ům, kdy lidé vedoucí zdravý zp ůsob života byli 
nakonec hospitalizováni. Mnozí z t ěchto pacient ů byli diagnostikováni s 
pankreatolýzou. Po dotazu na jejich jídelní ček řekli, že konzumovali jogurtové 
nápoje jako Danone, Actimel a další. Pankreatolýza je velmi nebezpe čná nemoc, 
která ni čí slinivku. 
 
Na tomto faktu není nic p řekvapivého. Actimel , jako mnoho dalších produkt ů 
Danone, obsahuje E1442 – geneticky modifikovaný kuku ři čný škrob , zahuš ťovadlo. 
Geneticky modifikované typy škrob ů mají velké molekuly. Chemici, kte ří takové 
látky vyrábí, říkají, že je nemožné p ředpov ědět, jak se budou tato molekulární 
monstra chovat v lidském t ěle. 
 
Nebezpe čné škroby jsou obsaženy nejen v kultivovaných mlé čných výrobcích, ale 
také v ke čupech a majonézách. V ědci stále neví, jestli se tyto škroby b ěhem 
trávícího procesu rozkládají, a jak. Faktem je, že moderní medicína nyní musí 
pouze umožnit p ředpokládat, že takové škroby úto čí na slinivku lidské bytosti. 
 
Lidské t ělo o čividn ě neví, jaký druh enzym ů má vyráb ět, aby rozšt ěpilo tak 
monstrózn ě velké molekuly. 
 
Co se týká zázra čných probiotických bakterií v moderních jogurtech, bylo 
zjišt ěno, že takové bakterie mohou v lidském žaludku vydr žet pouze n ěkolik 
minut. Proto nemohou mít na zažívací trakt lé čebný vliv. Člov ěk by m ěl mít 
také na pam ěti fakt, že kultivované mlé čné produkty, které byly uskladn ěny 
měsíce nebo déle, nemohou p řinést v ůbec nic dobrého. Když takové jogurty 
kupujete, jen vyhazujete své peníze (a ni číte si své zdraví – p.p.). 
 

 


