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Následující inforamce jsou určené pouze pro vzdělání a nejsou myšleny jako diagnóza, předpis či
způsob léčení nemocí. Je hodnotné hledat doporučení alternativní léčby. Pečujte o sebe na odborné
úrovni dříve než udělát nějaké změny.

Příliš mnoho ovoce!

Někteří dlouhodobí 100% vitariáni se dostanou do problémů kvůli pojídání nadměrného množství
ovoce. Dr. Bisci viděl řadu smutných případů lidí, jež žili především na ovoci už mnoho let. Tito
nešťastní jedinci zažili chátrající zuby, úbytek vlasů, výživové nedostatky a řadu jiných nemocí.
Nikdy jsme neviděli někoho, kdo měl dlouhodobě úspěch se stravou skládající se především z
ovoce. Vitariánští průkopníci, kteří si zvolili tento druh stravování nedopadli dobře.

Chci pojednat o důsledcích fermentace, co se týče našeho příjmu ovoce a cukru. Abychom v tomto
směru měli jasněji, je důležité chápat cukr jako klíčovou složku fermentace. Fermentace je
chemická reakce, kerá vznikne, když se glukóza (cukr) přemění na oxid uhličitý a energii
(ATP neboli adenosin trifosfát). Oxid uhličitý narušuje naše buňky a tkáně, pokud není odstraněn.

Všechno, co jíme se rozkládá na glukózu (cukr), a tak může být buňkami našeho těla přeměněno na
energii (ATP). Množství cukru přítomného v procesu této přeměny určuje množství fermentace.
Jezení samého sladkého ovoce způsobuje více fermentace než jezení tuku, díky množství
přítomného cukru. Tuk se pomalu přeměňuje na glukózu a dává nám stálý příjem energie, zatímco
jezení sladkého ovoce je jako dát si panáka whisky.

Můžeme bez problému zvládnout určité množství přirozených cukru. Ve skutečnosti, ovoce a
přirozené cukry, v rozumném množství, mají v těle zklidňující a zásadotvorný účinek. Avšak pokud
pravidelně jíme sladké ovoce ve velkých množstvích, tak následující úrovně fermentace vytvoří v
těle velmi kyselý stav v důsledku tvorby kyslíku uhličitého - plynného kyselého odpadu.

Došel jsem tedy k tomu, že ti, kteří většinou jedí ovoce, tak si typicky nevybírají trávení
koncentrovaného jídla jako jsou ořechy či semena. Vyloučení tohoto hutného jídla ze stravy vede
blíže k půstovému stavu, zapříčiňujícího narůstající buněčnou detoxifikaci, která dále přispívá k již
nadměrné fermentaci z nad-spotřeby ovoce.

narůstající detoxifikace + fermentace z nadměrného cukru = obrovské překyselení

Z dlouhodobého hlediska se začíná kyselé tělo zbavovat zásaditých solí ze své kostní zásoby, aby
bojovalo s překyseleným stavem. To je jeden z důvodů problému se zuby dlouhodobých
fruitariánů a řady vitariánů. Jak o tom důkladně pojednávám ve své knize, syrová strava je
celoživotním půstem a detoxifikace bude mít vždycky určitý význam, ale každopádně tomu tak
bude více na stravě s větším množstvím ovoce a nízkým množstvím tuku (high-fruit, low-fat type).
Pokud jste již zkoušeli tento druh syrové stravy a cítili, že vám to nevyhovuje, je pravděpodobné, že
vaše tělo vám říká, že tímto směrem jít nemáte.

Někteří si myslí, že jednoduché přidání více zeleného (greens) do jejich jídelníčku vyřeší tento
problém. Pravdou je, že přidání zeleného pomáhá alkalizovat tělo za podmínky, že je zároveň
dodáváno důležitých minerálů a živin. Pokud někdo přidá zelené, ale pokračuje v nadspotřebě
ovoce, může se zpočátku cítit lépe. Avšak obzvláště pokud nemají čisté střevo, přejídání ovocem je
nevyhnutelně dostihne, dokonce i když jí více zeleného.



Pokud cvičíte, můžete potřebovat více cukru, protože vydáváte více oxidu uhličitého díky svým
plicím. Nicméně, stále nepotřebujete tolik, jak si myslíte. Dokonce i když cvičíte, je tady značná
možnost, že přejídání ovocem vás z dlouhodobého hlediska dostihne.

Prosím, nechápejte mě špatně. MILUJU OVOCE! Jím ovoce každý den. Je to nedílná, radostná,
výživná součást mé stravy. Ve vzácných příležitostech se dokonce přejím oblíbeným ovocem,
které mě k tomu láká. Avšak to je výjimka a týká se pouze jednoho jídla. Když jsem se přejídal
dvakrát denně, tak ten samý či následující den jsem trpěl účinky desetinásobně. Je to právě to, co
VĚTŠINOU děláš, co se počítá, spíše menší výkyvy tu a tam.

Ovoce versus tuk

Radši bych viděl někoho, jak se přejídá tukem než ovocem. To neznamená, že obhajuji jezení
velkého množství tuku. Ačkoliv je to méně škodlivé než přijídání ovocem, pro dlouhodobý úspěch
je ideální najít rovnováhu v příjmu všech součástí stravy.

Pokud se skutečně stanete 100% vita, po několika letech se dostanete k tomu, že potřebujete
méně jídla.

Před osmi lety jsem se ze dne na den ponořil do 100% vitariánského způsobu života. Po tom, co
jsem byl na typické americké stravě po celý dosavadní život, jsem měl zcela nezvyklý pocit prázdna
(nikoliv hladu) v mém žaludku. Měl jsem bouřlivou potřebu cítit se plný. A tak mým večerním
rituálem se postupně stal OHROMNÝ salát skládající se z VELIKÉ hlávky římského salátu, deseti
nakrájených rajčat, trochy řas dulse, hrsti klíčků, oliv a tří OBROVSKÝCH avokád. Jedl jsem tento
gigantický salád každou noc po ČTYŘI až PĚT LET! To je způsob, jak jsem překonal přechod!
Tenhle velký salát byl jeden z nástrojů, který jsem potřeboval pro můj úspěch na 100% syrové
stravě. Pozvolna jsem se vyvíjel a pátým či šestým rokem jsem nejedl více než jedno avokádo v
jeden den a mé saláty byly v porovnání miniaturní.

V knize Raw Spirit jsem sdílel svůj příběh může, který se stal 100% vita, ztratil 23 kg (50 liber) a
stal se živoucím příkladem uzdravení z degenerativní nemoci. V průběhu našeho setkání, které jsme
spolu měli, prohlásil, že jedl jednu sklenku mandlového másla každý den, opil se vším tím tukem a
bílkovinami, a pak usnul. Navzdory takovému zvyku s mandlovým máslem tento muž ztrácel
značné množství váhy a léčil své tělo. Byl jsem nadšený doporučením, které mu bylo poskytnuto:
Děláš to úžasně! Pokračuj ve své práci. Kdo se stará o to, jestli jíš sklenku mandlového másla a tím
usneš? Nakonec tenhle popud odezní. Teď jez všechno mandlové máslo, které chceš. Tak jako já už
dál nejím tři velká avokáda, tak bych se zaručil za to, že i on už nadále nejí denně jednu sklenku
mandlového másla.

Slyšel jsem, že David Avocado Wolfe jednou řekl, že jedl devět avokád denně, když se stal poprvé
vita. Jsem si jistý, že nyní není schopný zvládnout takové množství.

Kvůli konečnému dlouhodobému úspěchu nechceme velká množství tuku v naší denní stravě.
Pokud v současnosti jíte velké množství tuku a zvolili jste si je omezit, buďte opatrní a vyhněte se
drastickému navýšení v množství ovoce, které na místo toho příjímate, díky němuž by jste si z
dlouhodobého hlediska nevyhnutelně zapříčinili komplikace. Pokud se podíváte na množství tuku a
ovoce, které Dr. Norman Walker jedl, všimnete si, že obvykle potřeboval malé množství každého
jeho jídla. Optimální strava je ideální rovnováhou tuku a ovoce, která je důkladně popsána v mé
nové knize Raw Success. Mým návrhem je, aby jste si udělali čas, neobávali se a jak jdou roky dále,
pokračovali ve snižování množství tuku, zatímco udržujete váš příjem ovoce stálý.



The Raw Food World/Raw Spirit Newsletter 10. 10. 2007. Přeložil David Šeterle.
Viz další info internetové stránky Matta Monarcha Raw Spirit či blog na Myspace.



Too Much Fruit! and Fruit vs. Fat, by Matt Monarch
The following information is for education only and is not meant to diagnose, prescribe, or treat
illness. It is valuable to seek the advice of an alternative health care professional before making any
changes. 
Too Much Fruit! 
Some long-term 100% Raw Foodists run into troubles from eating an excessive amount of fruit. Dr.
Bisci has seen numerous disheartening cases of people living primarily on fruit for many years.
These unfortunate individuals experience decaying teeth, hair loss, nutritional deficiencies and a
host of other maladies. We have never seen anyone succeed in the long-run on a diet consisting
primarily of fruit. The Raw Pioneers who chose this type of diet did not do well. 
I want to discuss the consequences of fermentation, in regards to our fruit and sugar intake. To make
this point clearer, it is important for you to understand that sugar is a key ingredient for
fermentation. Fermentation is the chemical reaction which occurs when glucose (sugar)
converts to carbon dioxide and energy (ATP). Carbon dioxide is irritating to our cells and tissues,
when not eliminated. 
Everything we eat breaks down to glucose (sugar) so it can be converted into energy (ATP) by the
cells of our body. The amount of sugar present in this conversion process determines the amount of
fermentation. Eating straight sweet fruit causes more fermentation than eating fat, due to the amount
of sugar present. Fat slowly converts into glucose, giving us a steady supply of energy, while eating
sugar fruit is like taking a straight shot of whiskey. 
We can handle a certain amount of natural sugar without a problem. In fact, fruits and natural
sugars, in reasonable quantity, have a soothing, alkalizing effect on the body. However, if we
frequently eat sweet fruit in massive quantities, the resulting levels of fermentation create a highly
acidic condition in the body from all the carbon dioxide - gaseous acidic waste - being produced. 
I have also found that those who eat mostly fruit typically do not choose to consume concentrated
foods such as nuts and seeds. Eliminating these dense foods from the diet moves one even closer to
a fasting state, causing increased cellular detox, which adds to the already excessive fermentation
from over-consuming fruit. 
Increased detox + fermentation from excess sugar = tremendous acidic condition 
In the long-run, an acid body starts to leach alkaline salts from its skeletal frame to combat the
over-acidic condition. This is one of the reasons long-term Fruitarians and many Raw Foodists
have problems with their teeth. As thoroughly discussed in my new book Raw Success, the Raw
Diet is a Life-Long Fast and the detox will always be there to a certain extent but even more so on a
high-fruit, low-fat type of diet. If you have already experimented with this kind of Raw Diet and
feel it did not serve you, it is most likely that your body is telling you to not go in that direction. 
Some think simply adding more greens to their diet will fix the problem. True, adding greens helps
to alkalize the body while at the same time providing extra precious minerals and nutrients. If
someone adds greens, but continues to over-consume fruit, they may feel better initially. However,
especially if they are not cleansing their colon, overeating fruit will inevitably catch up to them in
the long-run even if they are eating more greens. 
If you are exercising, you can handle more sugar because you are giving off more of that excess
carbon dioxide through your lungs. However, you still dont need as much as you think. Even if you
are exercising, there is a great possibility that overconsuming fruit will catch up with you in the
long-run. 
Please do not misunderstand. I LOVE FRUIT! I eat fruit every day. It is an integral, enjoyable,
nourishing part of my diet. On rare occasions I will even overeat a favorite fruit that lures me in.
However, that is an exception and only lasts one meal. If I were to overeat fruit twice that day or the
following day, I would suffer the effects tenfold. It is what you do MOST of the time that really
counts, rather than the little blips here and there. 
Fruit vs. Fat
I would rather see someone overdoing fat than fruit. This does not mean I advocate eating massive
amounts of fat. Although less harmful than overeating fruit, for long-term success the ideal is to



find balance in your intake of all the food groups. 
If you truly become 100% Raw, over the years you will automatically evolve to need less food. 
Eight years ago, I plunged into a 100% Raw Lifestyle overnight. After being on the typical
American diet all my life, I was totally unaccustomed to the empty (yet not hungry) feeling in my
stomach. I had a wild need to feel full. Thus, my evening ritual revolved around a HUGE salad that
consisted of a LARGE head of romaine lettuce, 10 cut up heirloom tomatoes, over an ounce of
dulse, a handful of sprouts, olives and 3 ENORMOUS avocados from the California Farmers
Market. I ate this gigantic salad every night for more than FOUR or FIVE YEARS! This is how I
survived the transition! That large salad was one of the tools I needed for my success on the 100%
Raw Diet. Gradually, I evolved and by year five or six I never ate more than one avocado in any one
day and my salads were miniature in comparison. 
In Raw Spirit I share the story of a man who went 100% Raw, lost 50 pounds and was experiencing
a miraculous recovery from degenerative disease. During the gathering at which we met, he
declared to our group that he ate a jar of almond butter every day, got knocked out from all the fat
and protein, and then fell asleep. In spite of his almond butter habit, this man was losing massive
amounts of excess weight and healing his body. I was thrilled to hear the advice given to him: You
are doing great! Keep up the good work. Who cares if you eat a jar of almond butter a day and fall
asleep? Eventually that impulse will be gone. For now, eat all the almond butter you want. Just as I
am not eating three large avocados anymore, I would guarantee that he is not still eating that daily
jar of almond butter. 
I heard David Avocado Wolfe once say that he used to eat nine avocados a day when he first
became Raw. Now I am sure he is not able to handle anywhere near that volume. 
For ultimate long-term success, we do not want large amounts of fat in our daily diet. If you are
eating large amounts of fat at this time and choose to cut back, be careful to avoid a drastic
increase in your quantities of fruit intake instead, for that will inevitably cause complications in
the long-run. If you look at the quantities of fat and fruit that Dr. Norman Walker ate, you will
notice that he routinely consumed a small amount of each in his meals. The Optimal Diet is an ideal
balance of fat and fruit which is thoroughly discussed in my new book Raw Success. My suggestion
is to take your time, dont worry, and as the years go by, continue to lower your quantity of fat, while
keeping your fruit intake steady. 
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