
Chilli papričky a zdraví – Nedoceněný zázrak 

Zařazeno v: Časté záněty a nudle u nosu, Teď si přečtu 

  

 
Kryštof Kolumbus chtěl ušetřit. Nahradil drahý pepř chilli papričkami a nevědomky způsobil 

revoluci v oboru chilli papričky a zdraví. 

Chilli papričky obsahují látku zvanou kapsaicin, která dává papričkám jejich 

charakteristický mírně až intenzivně pálivý výraz. 
  

Je libo extra pálivá chilli paprička pro zdraví? Vyberte si tu, která má sytější barvu, protože ta 

obsahuje více kapsaicinu. 

Kapsaicin je jedna z hlavních složek účinná pro zdraví, ale i pálivost. 

Mezi nejžhavější odrůdy patří Habanero a Scotch Bonnet papriky. Ochutnejte je a poznáte, co 

znamená heslo – Chilli papričky a zdraví – Čilichilli koření. 

Kapsaicin je studován ve spojitosti s kloubními problémy, vysokým cholesterolem, lupenkou a 

cukrovkou. 

I když budete mít sem tam v puse plamen jako drak v pohádce Z pekla štěstí, vyplatí se to, věřte mi. 

Železná lady, železná imunita 

Snížení cholesterolu přírodní cestou 

Pálivé chilli papričky snižují hladinu cholesterolu v krvi, hladinu triglyceridů a agregaci krevních 

destiček. Zároveň zvyšují schopnost těla rozpouštět fibrin, což je látka způsobující tvorbou krevních 

sraženin. 

Kultury, kde se feferonky používají ve velké míře mají mnohem menší výskyt srdečního infarktu, 

cévní mozkové příhody a plicní embolie. 

Kořeňte si jídlo chilli papričkami. Získáte jednu z nejsilnějších potravinových zbraní na planetě 

zemi. 

http://zdravisusmevem.cz/caste-zanety-a-nudle-u-nosu/
http://zdravisusmevem.cz/mam-chut-si-dnes-precist/


No řekněte sami – byl by to hřích nepoužívat chilli papričky pro zdraví. 

Kosa jak sviňa, z toho je většinou zánět dutin 

S využitím chilli se zánět dutin stane banalitou. 

Kapsaicin totiž nepřímo působí na hlen – podporuje odtok hlenu z nosní dutiny a ulehčuje 

odkašlávat. 

Rakovina prostaty 
Studie zveřejněná 15. března 2006 v Cancer Research. 

„Kapsaicin způsobuje programovou smrt obou základních typů buněk při rakovině prostaty.“ 

Dávka účinná pro pokusná zvířata byla 400 mg kapsaicinu, třikrát týdně. 

Chilli papričky, které u nás konzumujeme obsahují asi čtvrt procenta kapsaicinu. 

Abychom do sebe dostali účinnou dávku, museli bychom sníst každý den jednu chilli papričku. A to 

není nereálné. 

Doufám, že se hecnete. 

  

 

  

Žaludeční vředy 

Chilli papričky mají zlou pověst v souvislosti s žaludečními vředy. Vše je jinak. Nejen, že žaludeční 

vředy nezpůsobují, ony mu dokonce zabraňují. 

Zabíjejí bakterie, které nevědomky sníme v potravě. 



Hubnutí 

Konzumací chilli papriček rozpohybujete v těle proces zvaný termogeneze, čímž tělo začne 

produkovat větší teplo, což se pro nás rovná více vydané energie a z toho plyne úbytek nežádoucího 

tuku, protože ten se nejefektivněji spaluje v klidu, když ležíte na kanapi. A to jako fakt, to si srandu 

nedělám. 

Takže ten, kdo nechce cvičit, bude sedět na pohovce a místo brambůrek se začne cpát chillim. 

Trošku drastická metoda, ale určitě bude fungovat. 

Cukrovka 

Tradááá, stačí jedna pálivá potvůrka a máte půl problému vyřešeno. 

Přidávejte pravidelně jednu chilli papričku do jídla a sledujte ten zázrak. Klesne vám hladina 

krevního cukru a je dokonce možné, že vám vysadí i léky. Teda aspoň to tvrdí australští vědci 

z Clinical Nutrition, kteří tuto informaci publikovali v roce 2006 v Amercian Journal. Tak jim 

zkusíme věřit. 

Kromě kapsaicinu, chilli obsahuje antioxidanty včetně vitamínu C a karotenoidů, což může rovněž 

přispět ke zlepšení regulace inzulínu. 

Takže prozatím si pamatujte jednu důležitou věc. Do každého jídla přidejte špetku chilli. 

Vaše tělo bude potřebovat menší dávky inzulinu, a bude jej efektivněji využívat. 

Chilli papričky a zdraví – jak je správně 

vybrat v obchodě 

 



Čerstvé chilli papričky musejí mít živou, lesklou a sytou barvu jako na obrázku. Jejich povrch musí 

být pevný a napjatý. Stonky by měli vypadat svěží, né jak kdyby tam ležely půl roku. Žádné trhliny! 

Neberte ani měkké a pomačkané. 

Při nákupu sušených chilli papriček si vybírejte ty, se sytou barvou. Pamatujte na jedno zásadní 

pravidlo – pokud chilli paprička ztratí svoji barvu, ztratí svoji chuť, ztratí tím i svoji účinnost. 

Skoro aby si jeden vytiskl manuál pro výběr takových papriček. 

Najdete je v každém obchodě, ale není nad to, si takhle v neděli vyrazit na procházku na místní trh 

pro kvalitní chilli. Zajistíte si tím čerstvost i kvalitu. 

Zapište si za uši 

Neukládejte chilli papričky do igelitových pytlíků. A to jako nikdy! Vede to k hromadění vlhkosti, 

což způsobuje rychlejší kazivost. 

Čerstvé papričky mohou být zavěšeny na slunci, kde postupně uschnou. 

Po usušení s nimi pracujte jako s pepřem. Umelte z nich čerstvě mleté chilli, kdykoliv budete 

potřebovat. 

Chilli koření – jak vařit s chilli papričkami 

 

Tipy na přípravu 

- Přidejte chilli koření na sezónní restovanou zeleninu 

- Když budete jíst chléb, posypte ho chilli kořením, dodáte mu tím jiskru 



- Přidejte mleté chilli papričky do jogurtu až budete připravovat dip 

- Výborně se hodí do tuňákové konzervy 

- Vyrobte zálivku z čerstvých chilli papriček spolu s olivovým olejem, česnekem, koriandrem, 

mátou a kmínem 

- Vedle solničky, pepřenky a párátek do zubů, nachystejte také chillijku. Prostě ať máte toto 

zázračné koření stále na očích 

Pokud přeberete a z pusy vám šlehají plameny, nevolejte hned hasiče, ale napijte se mléka. 

Bílkovina zvaná kasein vám pomůže uhasit oheň. 

Řešte svoje problémy s lidmi, kteří si prošli svými trablemi. Mluvíme z vlastní zkušenosti, proto se 

nebojíme hlásat, že vás umíme dát do kupy bez chemie a jiných šmakulád. 
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1. jirka skřivánek Říjen 18th, 2014  

O účincích chilli papriček, jsem již četl v knize 8 nejzdravějších potravin světa, to hovoří za 

vše, článek je super jen tak dál……. 

Odpovědět  

2. Jirka Říjen 18th, 2014  

Dpbrý den, co konzervované piri- piri papričky a thajské kari? 

Děkuji J. 

Odpovědět  

o Jan Anděl Říjen 18th, 2014  
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Dobrý den zkuste to prosím ještě jednou. Vypadá to na překlep. Děkuji. 

Odpovědět  

3. Ing.Ján Martinkovič Říjen 18th, 2014  

Slyšel jsem, že Chili papričky nejsou koření /pepř/, co narušuje sliznici žaludku. 

Narušuji? Nenarušuji? 

Praskl mi žaludeční vřed. Nesmím Acylpyrin a vše, začínající acyl. 

Mohu Superpyrin. 

Rád Vás sleduji. Díky! Zdravím. j.m. 

Odpovědět  

4. Danuše Knechtlová Říjen 18th, 2014  

Chilli koření používám již delší dobu místo pepře a vyhovuje…Nemusí to být jen pravé 

papričky? stačí ty sušené?… 

Odpovědět  

o Jan Anděl Říjen 18th, 2014  

Hezký den, i sušené chilli papričky jsou pravé. Můře být i sušené. 

Odpovědět  

5. JankaP Říjen 18th, 2014  

Dobrý deň, pán Anděl, ďakujem za zaujímavé čítanie. U nás doma má chilli stále miesto, 

používam ho namiesto čierneho korenia. Je to naozaj všeliek, na ktorý nedám dopustiť. 

Prajem Vám krásny deň a celý víkend, teším sa na pondelňajšie video. 

Odpovědět  

6. ADOLF Říjen 18th, 2014  

Souhlasím a ještě česnek.Bez česneku a chili ani ránu a je mi fajn. 

Odpovědět  

7. Ing. Pavel Daniš Říjen 18th, 2014  

Dobrý deň, pán Anděl, 

ďakujem za zaujímavé čítanie. Z vyšetrenia gastroskopie vyplynulo, že mám zápal sliznice 

pažeráka a dvanástorníka a lekár okrem diety mi práve doporučil konzumáciu chilli 

papričiek, čo ma veľmi potešilo, lebo ich konzumujem už dlhé roky. Prajem krásny deň. 

Odpovědět  

8. Jana Říjen 18th, 2014  

Zdravím, no to je milé překvapení,zrovna mám doma sušené z Maďarska a domnívala jsem 

se ,že není zrovna nejzdravější tyto papričky časo jíst,protože by mohly mít špatný vliv na 

zažívací orgány. Tak tedy velké díky za tuto informaci.Jana 

Odpovědět  

9. František Kapča Říjen 18th, 2014  

Dobrý den, 

hezké počteníčko, fandím Vám pane Anděl!!! Mám dotaz, : jsem po implantaci 

kardiostimulátoru, mám poněkud vyšší tlak , cukrovku 2 typu. Smím používat tyto zázračné 

chilli papričky? Pouze čerstvé nebo v prášku? Děkuji za odpověď a radu. 

S přátelským pozddravem  

F.K. 
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Odpovědět  

o Jan Anděl Říjen 18th, 2014  

Hezký den,  

Pokud je mi známo, tak by v ničem neměl být problém. Jen pro jistotu doporučuji po 

konzumaci papriček si cca za 30 min změřit tlak (jen tak pro jistotu, ať něco 

nepodceníme). 

Jinak je jedno, jestli budete jíst čerstvé nebo v prášku. Já osobně se přikláním k 

čerstvým, 

Pěkdný den. 

Odpovědět  

o Zdena Říjen 18th, 2014  

Nemám ráda palive, ale slyšela jsem o paprickach v prascich.Je možne je tedy 

nahradit prášky? A má to stejný účinek? 

Odpovědět  

 Jan Anděl Říjen 18th, 2014  

No, zde bych byl trochu obezřetný – nevěřím ničemu, co si sám neudělám…. 

Doporučuji si koupit sušené chilli papričky, nadrtit je, zakoupit prázndé 

želatinové tobolky (v lékárně): 

 
naplnit a užívat. 

Přeji pěkný den. 

Odpovědět  

10. Petr Říjen 18th, 2014  

Naprosto souhlasím, již několik let používám chilli prakticky všude a je to znát na i 

výsledcích z krve . Nádherně mi kleslo alt a ast. Zkuste chilli do kakaa , božské . 

Odpovědět  

11. Zdena Jenšovská Říjen 18th, 2014  

Velice podnětné čtení, moc díky, pane Anděl 

Odpovědět  
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12. Eva Holubova Říjen 18th, 2014  

Zdravím pane Anděl, 

Já mám dotaz mohu léčit i žlučník chilli papričkama? Jsem asi naivní, ale 

prosím odpovězte mi. 

Děkuji Eva 

Odpovědět  

o Jan Anděl Říjen 18th, 2014  

Vzhledem k tomu, že chilli papričky pomáhají v trávení, pomoci určitě mohou. 

Doporučuji zkusit a pak nám to všem napište, jestli se cítíte lépe. 

Pěkný den. 

Odpovědět  

13. Marie Říjen 18th, 2014  

Petře, prosím, co znamená : Nádherně mi kleslo alt a ast. 

Odpovědět  

14. JaJ Říjen 18th, 2014  

Bola som na vyšetrení u iridodiagnostika – okrem iného mi odporučil bylinkové čaje. 

Bylinky a ja sa akosi neznesieme, tak som si začala do čaju pridávať vždy jednu čili 

papričku. Čaj pre mňa začal byť pitný a navyše moja váha a krvný tlak začali klesať. 

Ďakujem za všetky podnetné články, ktoré píšete. 

Odpovědět  

15. Zdeňka Dimitrovová Říjen 18th, 2014  

Vážený pane Anděli Srdečně zdravím a děkuji za víkendové čtení.To je báječný nápad a 

myslím,že je to to pravé,co tady jaksi o víkendech chybělo.Myslím také,že se nebudu na 

příští víkend těšit jen já,ale bude nás více.Všechno co píšete,je skutečná pravda a mám 

vyzkoušené.Je sice pravda,že chilli papričky pálí dvakrát :-)),ale je to i správná detoxikace 

těla a také po trošce pláče přichází smích a odchází i rychleji jakákoli deprese! Přeji další a 

další dobré nápady a také krásnou neděli.Z.D. 

Odpovědět  

16. věra schmidová Říjen 18th, 2014  

děkuji za další typ- chilli papričky jsem hnedka na trhu zakoupila- no, je to síla,ale mám 

problém- když se pokouším denně běhat- všichni říkají, že musím vydržet 40 min až 

hodinu- ale já dokážu uběhnout tak nejvýš 25 min a pak už s čubinkou jen chodíme- nevím, 

jak toho dosáhnout-pak už se mi dělá mdlo)…poradíte? 

 

http://zdravisusmevem.cz/chilli-papricky-a-zdravi-chilli-koreni/#comment-528
http://zdravisusmevem.cz/chilli-papricky-a-zdravi-chilli-koreni/?replytocom=528#respond
http://zdravisusmevem.cz/chilli-papricky-a-zdravi-chilli-koreni/#comment-529
http://zdravisusmevem.cz/chilli-papricky-a-zdravi-chilli-koreni/?replytocom=529#respond
http://zdravisusmevem.cz/chilli-papricky-a-zdravi-chilli-koreni/#comment-530
http://zdravisusmevem.cz/chilli-papricky-a-zdravi-chilli-koreni/?replytocom=530#respond
http://zdravisusmevem.cz/chilli-papricky-a-zdravi-chilli-koreni/#comment-531
http://zdravisusmevem.cz/chilli-papricky-a-zdravi-chilli-koreni/?replytocom=531#respond
http://zdravisusmevem.cz/chilli-papricky-a-zdravi-chilli-koreni/#comment-532
http://zdravisusmevem.cz/chilli-papricky-a-zdravi-chilli-koreni/?replytocom=532#respond
http://zdravisusmevem.cz/chilli-papricky-a-zdravi-chilli-koreni/#comment-533

