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Možná někteří vstáváte brzo rát:.o, pustíte si televizi
jako kulisu k ranním rituálům, takže se vám můžestát,
Že budete svědky některé zrepríz pořadu Pod pokličkou,
Dovolte nám, abychom se u Johoto pořadu trochu zastavili a podívaíi," nu to, jak Česká televize (CT) přisťvá
t Sir."i mýtů týkajících"se výživy a potravin, Pořad Pod
ookličkou-bvl bor-adem ČT, kter]; se zabýval zdravým
ŽÚt"i. styiem a pŤedstavoval jednotlivé potraviny nebo

že má o'70%o více vápníku než kravské mléko (cca 124mg

ve 100 g). DIertlznýcizdrojů má ovčímléko^160-193 vápníku

mg/tOďml, což néodpovidátvrzení autorů pořadu (pouze
max. o cca 55oÁ více).
Ďár. je také zmínéno mléko kozí, jako zdravějšía stravit"i.,ejSi'utt".nativa ke kravskému. Není jasné, co si autoři
pie Jstu"u.j i pod p oj mem,,stravitelněj š í'.', ale koz,í mléko má
Jak tento pořad z-dílny Centra publicistiky a d9kl,
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v iořadu taŘé,Zekozí m-iéko obsahuje méně tuku
ořispívá k nekterým mýtům a dezinformacím o mléce"
kterým
řetězcem,
středním
se
bohuté na mastné kyseliny
ii -'tZ.-" konkrětně rózebrat v epizodě s názvem ,,Pod a1'"
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ŽáÚ, Z"jďobsoletní věnovat se pořadu starému
;rÁri mléko obsaňuje o 0,3g na 100g méně než kravské
át" Ža"jĚ na místě čtenáře ujistit a konstatovat, že mýty
polot"O"e mléko. Co Šetýče vípníku"obsah v obou typech
sdělované v tomlo pořadu jsou stále aktuální"
á
mlék je srovnatelný.
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iiijJ. alergií nďkravské
Pořad začínáněkolika názory známých českých osobnosna bílkoviný kravského mléka (ABKM) plťízákazkonzupokračuje
a
výrobků
a
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tí na konzumaci
i ovčímléka nejsou kvůli
-ac" všech savčíchmlék! Kozí
historií chování skotu a konzumace mléka, V následujícím
než mléko kravské,
alergenní
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o
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iextu jsou představena některá tvrzení z pořadll, která by se
variant kaseinů,
některých
je
obsah
nižší
sice
r.odrtr
Ý
-rece
dala považbv at za mýíy a následná snaha o ukázání absence
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Z poŤaďudivák nabývá dojm9, žekozía ovčímléko (popř,
Pořad má tendence opakovaně představovat kravské mléko
kravské po všech stránkách
po-Ú3"e výrobky) je l-epší néž
jako nezdravé a naproslo nevhodné. V prvních minutách
vlastní kozu nebo ovci,
pořídit
u te*Cr iyvolivď chui' si
iaduje řečeno, že Řravské mléko způsobuje alergické reakce
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Rozhodně něn ípravda,že by podstatná část
dem k tomu, Ze výro-bky z mléka těchto zvííatnejsou běžně
alergií na bílkoviny kravskéhó mléka, V dospělé populaci
á tudiŽ nejsou významným zďrojem živín
Jiroce rozšíÍ
trpí"alergií na bílk-ovinu kravského mléka pod 17o, Co se
"ny A co tať si pořídit v_elblouda? Velbloudí
populaci.
v
české
je
podporován
často
tyte zaZtléhomýtu o zahleřlování, který
mléko můžemít až 18,4 mg vilaminu C na 100 g, který ale
i'zdravotníky, ani ten se nezakláďá na pravdě (tomuto mýtu
pasterací zredukujeme. rokud by autoři chtěli velbloudí mlése věnoval Zpravoďaj č. I l202I).
ko opravdu vyzvédnout (těžko u nás dostupné) tak pak tím,
Kritika kňvskéhó mléka nestojícína vědeckých záklaZe piave neobsahuje B-laktoglobulin, který patří k hlavním
dech se prolíná celým pořadem - dále například zaznívá, že
aleigenům kravského mléka.
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vyššíu
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konzumace mléka-a,rr1ee"l;ct",Y,robků vede
látSim zdrojem nepřesných a zavádéjících informací
imunity
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je
segment s pravidelným přispěvatelem.,pořadu, panem
(tvrdí lékařka celostní medicín}), což je čirá spekulace bez
ŘNO"r. Fořtem. Ten se-negátivně vyjádřil k současnému
ieálných důkazů.Celkově pořad přistupuje k mléku jako
mléku azmín1l, že mléko je ekonomický avýžtvouý pr9,k téáěř zdraví nebezpečnétekutině. V průběhu pořadu
ÚieÁ, U", dalšího vysvětleňí, co tím myslí- Stejný odborník
vznt,
několikrát zaznívqívarování například o rízicích
zaměnilalergii na bílkovinu kravského mléka s laktózovou
toho, aniž by byly

,rJnouut -ezinárodní gastronomii, Divák se měl prý
možnost něco dovědět, přiučit se, a ještě se pobavit, VysíiuLr" oa roku 1999 do róku 2012.v každém díle vystupují
známé osobnosti, doplněné odborníky na slovo vzaté,

,"

ku alergií alaklózóvé intolerancé bez
oba poj"my vysvětleny a zďiraznéna prevalence těchto
onemocnění či stavů.
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Vzhledem k tomu, jak pořad vykresluje kravské mléko
nevhodnou potravinŮ, snažíse také př icházet s alternativami,
Úvádí napřiklad ovčímléko, o kterém tvrdí, že má vysoký
obsah zinku, jodu a vitaminů skupiny B, ale především,

intolerancí [,,mléko můžezpůsobit alergii lidem, kteří
n".naS";i lařiózu"), čímždále přiživrlje teorii o alergii

na tat<tOŽu a laickéhó diváka, jak pořad slibuje, nepoučí,ale
dezorientuje v této problematice, Především divačky

"uoput
moňt pra"aepodoĚně vyděsit tvrzenim, ,že,,u mladých žen
tonzumujícíót, -teto jé vyššíriziko rakoviny vaječníku",

