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Je třeba alltoťa výrokr-r pokárat za poněkrrd zastaralý \,ýrok

bez bližšíhovyŠvětlerií.V roce 1989 Craner publikoval
kfátké sděleni studie s názvem Laktázová perzistence
a spotř-eba mléka jako deterrrrinanty rizika nádoru vaječnitrů. PriSet dokonce s hypotézou ze studií na zvířatech,
že galaktóza můžebýt toxická pro áro<lečrrébuňky vaječriík1. Ze múžeza ovr.rlačni dysťunkce apod, DalšístLrdie
dávaiy do soltvisiosti s tír-nto n56o.9r,ýrn onemocněnít-tl
tuk. hojne při jímaný mlékerrr. Nicrnéně pokud se poclívárrre
na hodnocěni vztairu rlezi r,ýživou a rizikem n5,1u,61,ých
onet-l-tocnění, kter,ýnl se kot-tlplerně věntr.1í orgatrizacc
(Světový lbncl pro uyrku,-,,-, rakoviny a Ame_rický ir-rstitrrt
pro uýz'kur-,-, rai<oviny) a které r,ydávají souhrnné zpráv,_v
,,,a .nir', 1997. tak taril se s takovoll inforr-t-rací nesetkánre,
Zde 1e nttttré zclůraznit odpor,ědnost odborníků r,ystlLpujicích'i, nrédiíchvůčidivákivi a populaci obecně, Co sr,ýr-l-r
nepodloženým tvrzenít-n nínil. chtěl tirrrto snad zlepšit
zc]iavotní či nutričnístav obyvatelstva?
Dalšíalternativou kravského mléka, ktcrou pořad nabízí, jsou nesprávně 1, poi-adu nazývaná .,mléka" rosllinná,
sou označói, aná za,.í'antasti cko u zálež itclsti l,h odnou pro
batolata, l<terá jsou citlivá na kravské n-rlékcl", Opět se
tl,rzetlí áále neioz.,áclí a rrry rllťlžen-re pottze spekulovat,
zcla všechtra batolata jsou citlil,á na kravské nrléko nebo"
J

jsou
nů na projev menopauzy prokázaly.Výsledky studií
střevní
některé
velmi toňtrorerrtli. Navíó se ukazuje, že
bakterie metabolizují isoflavony na S-ekvol, který má
aktivitu a schopnost vazby na estrogenový
,rrrSSi
"rt.os.nní
Piavděpodobně ten snižuj epřiznaky_ menopauzy
róceptor.
je asi
nápr. navaly horka, Zajimavostíje, že tato,přeměna
30 oÁ, ale,l Ariut"k uŽ SO - 60 "Á. Yzhledem k tomu, že
autořivykreslili ABKM jako závažný problém veřejného
zdraví, ie zajimavé,že s álergií na sóju si starosti nedělají,
n"-lrué o ráOe antinutričníchlátek, které obsahuje,

Co říct nLzáyér?

Zpoíadlby totiž laik snadno nabyl dojmu, že pokud ihned
nepřestane kónzumovat mléko, tak dostane_alergickou reak_ci, zhoubnY nádor vaječniki, záněí horních cest dýchacích
á t to-., epileptický-záchvat, Je zřejmé,,že_s.e pořad snaží
především'baút, alé ani zábava by neměla být servírována
6ez ověřování faktů, pečlivéhovýběru hostů a zodpovědnosti ke zdraví diváká. Pod pokličkou navíc prokládáním
názorů odborníků s názory tzv. celebrit implikuje" že tyto
ávě skupiny názorijsou róvnocenné a v důsledku také dena pioblematiku názorů, a nikoliv solidních
g.ua"Je
"jrŽivu
vědeckých poznatků.
Jak tódy i šírenímmýtů v celostátních médiíchbojovat?

to novináři, kteří by měli provádětízv, facíověřit, že píizvaný,,odborník" mánáležtté
si
-cÉecking atáte
iiaeUni"" oboru. Pokud ovš-em tyto mechanismy selžou zůza kritické zpr acov árlJ. předkládaných insáuá
U batolat s ABKM nejsou rostlinrré nápoje r,hodnor-r
"odpo,rědnost
MůžemeovŠemna výživou nepolíbeného
aivákovi.
nu
ái*u.i
náhražkotr a nelnůžerrre jc doporrrčit jako pravidelnou
odpovědnost? Není to na nás odbornítakovou
nakládat
iaika
stlučást jídelrríčkubatoletě. Je obecně ználno. že rostlinné
výživu,abychom činili novináře zodpovědné za jejich
nápoje ňejsou vlrodtrou náhražkou mléka a rnléčrrýchvj,"i"rr "u a ieagovali"najejich práci, pokudje špatně odvedená?
irrorUu
.oŮků uni'u dospělé populace, byť po určitéúprar,ě l: i9.
Pokud vidítŇ médiícň neprďvdu, oŽvěte se, nikdo jiný to zanás
jový nápoj můžó netiíqe rnléku přiblížit,Pořad předkládá
neudělá. Našímmlčenímpouze zúrodňujeme půdu pro růstnejiecópt ia'pi,ípravu-sójol,ého ..mléka", o klcrérrr tvrdí, že různěj šíchpotenciálně nebezpečn,.ich mýtů, Nutnost diskutovat
je vhoclné'..pro irlunittr i pleť" a _1e r hoclné pro snížení
á solidními vědeck;;mi poznať\y je,frustrující,ale
příznakir klinlakteria. Sólli ic zdroicrll is"lllar orrú, které "uJrátty
a vyvracení mýtů je ještě horší- šiřitelé mýtů
ái.k,rr"
absence
se ratlí k tzi. ir 1Oe >r],a!-]-:,.Ll1 i] s\ \ llli llcirlkr |,r tllt,h]r
zůstávají bez opozlce.
případě
v
takovém
l,-'",,-ť
: ]] 1,1l::::.;e:,];
>lližLr:tillilzrl .,ii. ."',l,. ,_ -,,
PS Celkem 94%lidí se tento pořad líbil. ",

že r,l bato]at ,.citlivýc-h na kravské rrrléko" jsorr rostlinná
špatnou
,,lnléka" blahodárná. Krot-ně klarrrání spotřebitele
následky,
jeho
zdravotní
i
slova
lrlít
ierminologií tlrohou
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V první ráaějsou

