
 

 LEDVINY – MOČOVÝ MĚCHÝŘ  
 
Nejdůležitější potravinou pro ledviny je voda. Málo nebo naopak moc tekutin škodí ledvinám.  
Doporučení 28-30 ml/ 1kg váhy.  
Přílišná spotřeba masa, pečených, moučných, přesolených výrobků a ostatních stahujících 
potravin může způsobit stáhnutí až ztvrdnutí ledvin.  
Více tropického ovoce, přiblblých současných přeslazených nápojů, alkoholu, kávy, drog a jiných 
expanzivních látek způsobuje dilatací ledvin. Výsledek snížená nedokonalá filtrace krve a 
zadržování vody.  
Tvorba ledvinových kamenů je spojena s vysokou hladinou šťavelanu vápenatého. Je nutné se 
stravy vyloučit špenát, rebarboru červenou řepu, fazolí, hrozny, borůvky, pomeranče a grepy. 
Také obyčejný čaj, kakao a čokoláda jsou vydatnými zdroji šťavelanů.  
Klienti s ledvinovými kameny musí pít dostatečné množství vody, aby nebyla příliš koncentrovaná 
moč. Potřebné množství tekutin volit podle množství moči, které by nemělo klesnout pod dva litry 
za 24 hodin.  
 
 

VŠEOBECNÉ DOPORUČENÍ PRO VÝŽIVU  
 
Více upřednostňovat celozrnné potraviny, nikoliv rafinované obiloviny. Ledvinám a močovému 
měchýři velmi prospívá pohanka, ale pokud jsou už tyto orgány příliš stažené, pohanku nejíst. 
Dále velmi dobrá černá rýže (divoká rýže) a jiné černé nebo tmavě zbarvené potraviny.  
Snížit co nejvíce příjem pečených výrobků z mouky. Těstoviny se můžou jíst i několikrát týdně; 
hlavně nudle soba (obsahují pohanku a celozrnnou pšenici).  
Vyhýbat se jednoduchým cukrům (rafinovaný cukr, med a čokoláda).  
Z masa jíst hlavně ryby sladkovodní např. pstruh, okoun ale i mořské ryby a plody moře, 1- 2krát 
týdně.  
Fazole mají tvar ledvin, proto močové ústrojí posilují. Nejvíc léčebné jsou fazole azuki /aduki/, 
černá sója, černé fazole, čočka .  
Funkci ledvin posiluje kořenová zelenina a sušená zelenina, zvláště sušený daikon a sušené 
houby šitake, rovněž zimní zelenina, např. kadeřávek.  
Pro nestažené ledviny velmi dobrá a posilující mořská zelenina, hlavně řasa kombu.  
Určitě solit mírně (misem, sójovkou a mořskou solí).  
Omezit nebo úplně vyloučit ovoce a ovocné šťávy, kromě případů velmi stažených ledvin a 
močového měchýře, kdy je lze v malém množství do jídelníčku zařadit. Ledviny přijatelně uvolňuje 
sušené ovoce a ovoce černé nebo jiné tmavé barvy, jako jsou ostružiny.  
Pokud se nezlepší stav ledvin omezit ořechy a máslo z arašídů a semínek.  
Při potížích ledvin a močového měchýře je užitečné z jídelníčku vyloučit ledové, studené a tučné 
potraviny, slazené nápoje, ovocné šťávy, džusy, snížit množství syrové zeleniny.  
Posilující – tempeh se strouhaným daikonem /bílá ředkev/.  
Meloun sladký červený čistí ledviny, koncentrát z červeného melounu vařit několik hodin. Je velmi 
dobrý na uvolnění ledvin.  
 
 

PŘÍKLAD LÉČEBNÉHO JÍDLA PRO LEDVINY  
 
 
RÝŽE  

1/2 šálku celozrnné rýže,  
1/2 šálku černá rýže,  
2 šálky vody.  
špetka soli  
Rýže propláchnout dát do hrnce, zalít vodou, uvést do varu, snížit plamen, dát pod hrnec 
rozptylku, špetka soli, mírný var 50 min.  
 



 
POHANKA  
 
1 šálek pohanky  
2 šálky vody  
2 menší cibule  
1hrstka shitake  
¼ lžičky mletého kmínu  
Cibuli nakrájet na půlměsíčky a osmahnout na sezamským oleji přidat nakrájené houby shitake 
(čerstvé nebo sušené) osmahnout, tročku kmínu, osmahnout, přidat 2 šálky vody, uvést do varu, 
potom nasypat 1 šálek  omyté pohanky. Po dosažení varu, snížit oheň na minimum, dát rozptylku 
pod hrnec, vařit 20 min. Nakonec ochutit kvalitní sójovou omáčkou, promíchat a podávat.  
 
 
AZUKI-DÝNĚ A KOMBU  

 
umýt šálek fazolí azuki, namočit přes noc nebo na 4-6 hodin.  
Namočit několik kousků kombu a nakrájejte na 2,5 cm2 velké kousky. Položit tyto kousky na dno 
hrnce na ně dát namočené fazole azuki, zalít vodou tak, aby bylo vše zakryto, uvést do varu. 
Povařit 40 minut. Nakrájet dýni hokkaido na 5 cm velké kousky asi 2 šálky. Dát na navrch, lehce 
posolit, přiložit pokličku a ještě vařit 25-30 min. až jsou fazole a dýně měkké, kontrolovat vodu v 
případě potřeby přidat. Ke konci vaření okořenit lehce tamari nebo sójovou omáčkou. Plamen 
vypnout a nechat několik minut pod pokličkou.  
Toto jídlo je velmi dobré v případě onemocnění ledvin.  
 
 
KAŠTANOVÁ SLADKÁ RÝŽE  

 
2 šálky sladké rýže  
1/2 šálku sušených kaštanů  
1 šálky pramenité vody 2 špetky mořské soli  
 
Opláchneme kaštany (odstraníme ty, které změnily barvu) a nasucho pražíme 5 minut v hrnci na 
středním plameni. Promícháváme dřevěnou vařečkou, abychom se ujistili, že se nepřipálí. 
Vložíme kaštany s rýží do tlakového hrnce a vaříme jako základní hnědou rýži. Servírujeme pro 4 
až 6 osob.  
 
 
FAZOLE AZUKI NEPEČENÝ DESERT  

azuki 250g  
sušené meruňky 350g  
voda 1,5 l  
agar agar 13g  
pomerančová kůra  
sůl  
Propláchneme Azuki a všechny ingredience dáme do tlakového hrnce, vaříme 45 min. potom vše 
rozmixujeme do hladkého krému, vypláchneme formu nebo pekáč studenou vodou, mix nalijeme 
do formy, na vrch můžeme dát bílou polevu.  
 
 
KAŠTANOVÉ PYRÉ  
2 šálky sušených kaštanů  
5 šálků vody  
špetka soli  
Rýžové koule se švestičkou umebochi zabaleni do řasy nori, rýžové koule plněné azuki nebo 
kaštanovým pyré, pečená rýže, rýžové knedlíky, krokety z azuki, pečené fazole, jahelné krokety, 
fazolový guláš, pohankové karbanátky na páře, pohankové knedlíky atd.  
 



DOMÁCÍ LÉKÁRNA  
 
ČEKANKA OBECNÁ  

 
Čaj, přelít tři kávové lžičky usušených květů 1/4 litrem vroucí vody. Nechá vyluhovat 10 minut. Pít 
ráno po dobu asi jednoho měsíce. Rozpouští ledvinové kameny.  
 
PŘÍČINA POŠKOZENÍ JIN  
 
TEKKA  
Koření, je možné koupit, ale mnohem delikátnější když si ho připravíte doma.  
1/2 šálku sezamského oleje  
1/3 šálku jemně nakrájeného lopuchového kořene /mladý/  
1/4 šálku jemně nakrájené karotky  
1/3 šálku jemně nakrájeného lotosového kořene  
1 čajová lžíčka zázvoru  
1/3 šálku Hatcho nebo Mugi miso  
 
Zeleninu nakrájet co nejjemněji. Do zahřáté litinové pánve dát 1/4 šálku oleje. Jak olej dosáhne 
požadovanou teplotu (test vložit dřevěnou hůlku do rozpáleného oleje, kolem hůlky se tvoří 
bubliny) přidat lopuchový kořen, smažit za stálého míchání, tak dlouho až ztratí hořkou chuť. 
Potom přidat karotku osmažit, lotosový kořen a nakonec zázvor. Všechnu zeleninu dobře 
promíchat, přidat zbytek oleje promíchat, přidat miso a pečlivě promíchat. Stáhnout plamen a 
nechat vařit 3-4 hodiny, často míchat, směs zčerná, úplně uschne a změní se na prášek. Časté 
míchání je absolutně nutné, protože přísady nesmí být připálené. Vše uchovávat ve sklenici. 
Tekka je velmi jang a podávat jen ve velmi malých množstvích.  
Tekka posiluje slabou krev.  
Při únavě sypat 1 kávovou lžičkou do jídla.  
Posiluje srdce, které bylo oslabeno nadměrnou konzumací jin potravin.  
Pomáhá léčit astma a průjem  
V nápoji kuzu odstraňuje migrénu  
 
 
ČAJ Z FAZOLÍ AZUKI  
Léčí ledvinové problémy.  
Do hrnce dát cca 5 cm dlouhý proužek kombu, přidat 1 šálek omytých fazolí, zalít vodou po vrchní 
vrstvu fazolí a nechat namáčet nejlépe přes noc. Potom kombu nakrájet na tenké proužky, přidat 4 
x více vody, dát pokličku, přivést do varu, snížit plamen a zvolna vařit 30 min. Ihned scedit a 
tekutinu příjemně horkou pít po malých douškách.  
 
 
 
ČAJ S ČERNÝCH SOJOVÝCH BOBŮ  

cca 3 cm dlouhý proužek namočené řasy kombu nakrájet na tenké proužky, dát na dno hrnce, 
přidat 1 šálek černých bobů a 4 šálky vody uvést do varu stáhnout plamen mírně vařit 30-40 min. 
Na konec scedit a tekutinu příjemně horkou pít po malých douškách.  
Použití: na uvolnění, vylučuje tuky, těžké kovy.  
 
 
SHIO-KOMBU  
Kombu namočit, až je měkká nakrájet na malé čtverečky asi velikosti 1-2 cm. Pak přidat 1/2 šálku 
vody a 1/2 šálku tamari nebo sójové omáčky. Nechat proležet přes noc. Potom celé uvést do varu, 
plamen zmenšit a vařte pomalu až je kombu měkká, sundat poklici a nechat vařit tak dlouho až se 
veškerá tekutina vypaří. Čas od času zamíchat. Uchovávat v uzavřené sklenici. Na jedno jídlo 
použít jen 1-2 kousky shio-kombu.  
 
 
 



PŘÍČINA POŠKOZENÍ JANG  

Strouhaný daikon a opraženou, rozdrcenou řasou nori 1/2 - 1 list smíchat, přidat trošku tamari 
nebo sójové omáčky a přilít trošku horkého čaje bancha, vypijte.  
 
 
 
ČAJ KOMBU  
pomáhá čistit tělo  
Vaříme 7,5 cm proužek kombu v 1 litru vody, dokud se polovina vody nevyvaří (asi 10 minut).  
Pijeme 2–3 šálky během dne.  
 
 
 
ČAJ Z HUB SHITAKE (3x týdně po 6 týdnů)  
Odstraňuje toxické látky, zapříčiněných nadměrnou konzumací živočišné stravy. Pomáhá postupnému 
uvolnění od staženého stavu ledvin.  
1. Houbičku namočíme na 1 hod. až je měkká nakrájíme na čtvrtky  

1. Do hrnce dáme 2 šálky vody a nakrájenou houbičku  

2. Přivedeme do varu.  

3. Snížíme plamen a zvolna vaříme 15–20 minut až zbude polovina obsahu  

4. Přidáme kapku sójové omáčky a pijeme, dokud je to horký  
 


