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Od roku 1957 slaví světová
mlékařská veřejnost každé
čtvrté úterý v měsíci květnu 
„SVĚTOVÝ DEN MLÉKA“

�� PodnPodněět kt k tomuto svtomuto sváátku dala tku dala 
konference významných konference významných 
svsvěětových ltových léékakařůřů, kte, kteřříí se sese seššli li 
ve ve ššvýcarskvýcarskéém Interlakenu, m Interlakenu, 
aby mimo jinaby mimo jinéé diskutovali o diskutovali o 
významu mlvýznamu mlééka a o jeho ka a o jeho 
nezastupitelnnezastupitelnéé roli ve výroli ve výžživivěě. . 
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Proč je mLÉKo lék?
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Bílkoviny mLÉKa 
� Mléčné bílkoviny tvoří podstatu života. Jsou základní

součástí buněčných struktur, mezibuněčných tkání, 
hormonů a enzymů.

� Mléčné bílkoviny jsou plnohodnotné a obsahují rovněž
nezbytné neboli esenciální aminokyseliny. 

� Stravitelnost mléčných bílkovin je vysoká a blíží se 95%.
Jsou proto konzumenty snadno přijímány, dobře 
vstřebávány ve střevech a přinášejí lidskému organismu 
veškeré aminokyseliny potřebné pro jeho vývoj. 

� Kromě „vyživovací“ funkce mají bílkoviny rovněž řadu 
fyziologických funkcí, které se týkají kardiovaskulárního 
a nervového systému, obranyschopnosti organismu, 
přenosu minerálů (železa, vápníku) a trávícího systému.  
Známé jsou také terapeutické účinky mléka např. při 
žaludečních vředech. 
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Tuky v mLÉKu 
� Mléčný tuk se vedle své lehké stravitelnosti vyznačuje také

tím, že má energetickou a ochrannou funkci.

� Je bohatým zdrojem vitamínu A, obsahuje stopy vitamínů D,E 
a F. Mléčný tuk je prospěšný např. při dietách lidí trpících 
chorobami trávícího ústrojí, žaludečních, žlučníkových a 
jaterních onemocnění.

� Mléčný tuk obsahuje přirozeně 60-70% nasycených a 30-40% 
nenasycených mastných kyselin, které působí velmi blahodárně
na cévní systém. 

� Mléčný tuk je často spojován s obávaným cholesterolem. 
Cholesterol je základní součástí buněčných membrán a 
prekursorem hormonů a je tudíž esenciální pro život. 

� Při běžné stravě však představuje průměrný příjem 
cholesterolu z mléčných výrobků méně než čtvrtinu z celkové
doporučované denní spotřeby.
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Cukry v mLÉKu 
� Mléčný cukr –laktóza má ve výživě obdobnou funkci jako 

další sacharidy. 

� Je zdrojem energie a je rychle a snadno využitelná.

� Vyznačuje se nízkou sladivostí, ale přesto má stejný 
energetický obsah jako jiné cukry. 

� U řady mléčných výrobků je laktóza, nebo její část 
přeměněna na kyselinu mléčnou, která má rovněž
mimořádný význam – v potravině brzdí rozvoj nežádoucí
hnilobné mikroflóry a působí jako přirozený konzervant. 
Obdobně pak působí v celém zažívacím traktu, zejména 
pak v tlustém střevě, které tak chrání před negativním 
působením hnilobné mikroflóry. 
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Minerální látky v mLÉKu  
� Mléko a mléčné výrobky jsou zdrojem minerálních látek, 

z nichž především vápník zde má mimořádné a prakticky 
nezastupitelné postavení. 

� Ostatní důležité minerální látky může organismus získávat 
z masa a rostlinné potravy, dostačující množství vápníku však 
při našich stravovacích zvyklostech z jiných potravin získat 
neumí. 

� Vápník obsažený v jednom litru mléka, nebo tomu 
odpovídajícímu množství mléčných produktů, pokrývá denní
spotřebu dospělého člověka. 

� Zvýšená spotřeba vápníku je nezbytná především u rostoucí
mládeže, těhotných a kojících žen a u starších lidí. Zejména u 
těchto skupin lidí způsobuje nedostatek vápníku velmi závažná
onemocnění kostí – osteoporózu a osteomalácii, poruchy 
srážlivosti krve, poruchy činnosti ledvin a další. Počet těchto 
onemocnění v poslední době výrazně roste a to je varujícím 
upozorněním na nedostatek využitelného vápníku v naší výživě.
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Vápník v mLÉKu  
� Je především klíčovým prvkem pro stavbu 

páteře a pro udržení dobrého stavu kostí po 
celý život, neboť 99% tělesného vápníku je 
obsaženo právě v kostech

� Při narození obsahuje páteř asi 30 g vápníku; 
na počátku dospívání asi 400 g a v dospělosti 
již okolo 1,2 kg. Kosti jsou však „živé“. 
Utvářejí se před narozením a během jednoho 
života člověk "předělá" svou páteř 4x až 5x.

� Obsah vápníku v kostech je jedním z 
rozhodujících činitelů kvality života ve stáří, 
protože jeho nedostatek je spojen s 
osteoporotickými zlomeninami. Vzhledem k 
tomu, že se osteoporóza vyvíjí nepozorovaně, 
bývá nazývána „tichým zlodějem kostí“

� Denní spotřebu vápníku lze uhradit konzumací
0,8 litrů mléka nebo 0,5 litrů mléka a 50 g 
sýra.
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Vápník v mLÉKu  
� Zbývající 1% vápníku v lidském těle má

zásadní význam pro mnohé životní funkce 
organismu: srážlivost krve, srdeční a 
svalovou činnost, krevní tlak, přenos 
nervového popudu svalu, fungování mnohých 
enzymů, atd. Obsah vápníku v krvi 
(kalcémie) musí zůstat stálý. I nepatrná
změna kalcémie může vyvolat potíže, např. 
zvýšenou dráždivost nervového systému 
(tetanie) nebo dokonce srdeční zástavu. 
Vápník je z těla průběžně vylučován -
močí, stolicí, potem. Pokud je přísun 
vápníku nedostatečný, organismus začne 
využívat jako zdroje právě vápník 
obsažený v kostech, aby udržel kalcémii a 
zajistil životní funkce.                     
Proto je konzumace vápníku tolik důležitá.
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Jaké místo zaujímají mléčné výrobky
Ve výživě současné populace 
zajišťují mléčné výrobky asi 70% 
přísunu vápníku. Zbytek je dodáván 
zeleninou a ovocem (16%), vodou 
(7%), cereáliemi (4%), masem a 
rybami (3%). 

Bez mléčných výrobků je tedy 
těžké zajistit potřebu vápníku. 

Z toho důvodu jsou v mnoha 
vyspělých zemích realizovány 
projekty na podporu spotřeby 
mléka a mléčných výrobků, které
akcentují konzumaci nejméně
3 mléčných výrobků denně.



22

MLÉKO:
je jednoduše 
neporazitelné

!!!!!

Má vliv na krásné
vlasy a nehty

Pečuje o chrup

Důležitý enzymový 
aktivátor

Tvorba svalů
a buněk

Zdravé hospodaření
s vodou

Pevné kosti

Zdravá střevní
mikroflóra

Skvělá postava

Zdravá krev a 
buněčná jádra

Vyvážená bílkovinná
a energetická

výměna

Důležité pro 
štítnou žlázu

Prospívá zraku 
a pokožce
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� Mléko je dokonalý a nejpřirozenější
nápoj, se kterým se lidský jedinec 
setkává bezprostředně po narození

� Mléko je po celý život v různých 
formách neopominutelnou součástí
výživy moderního člověka

� Bez mléka bychom se mnohdy neobešli 
ani v pokročilém věku, protože mléko 
působí dokonce i jako prevence proti 
zákeřné osteoporóze kostí.

Po celý život pijeme mLÉKo
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Výrobky z mLÉKa

� Připomínáme-li si však význam mléka ve výživě, nesmíme zapomenout 
také na všechny další výrobky, které se z mléka vyrábějí a které
jsou nejméně tak důležité jako mléko samotné:  jogurty a zakysané
mléčné výrobky, máslo a mléčné pomazánky, mléčné deserty, 
smetanové a tvarohové krémy, sýry a tvarohy, a řada dalších

� Sýry jsou vlastně koncentrátem mléka, resp. mléčného tuku a 
bílkovin, a je možné je označit za skutečný „koncentrát zdraví a 
síly“.

� Ve všech mléčných výrobcích jsou v různé míře zastoupeny jednotlivé
a pro výživu významné složky mléka, mléčné výrobky nejsou tedy 
jenom pouhými potravinami či pochutinami ale často jako mléko 
samotné opravdovým „LÉKEM“ v naší výživě
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187,8

≥ 260 kg??
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S mLÉKem
na zdraví !!!


