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ZBAVENÁ EKZÉMU POMOCOU STRAVY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mojou vášňou je varenie, vymýšľanie nových receptov pre ľudí, ktorí trpia potravinovými 
intoleranciami a alergiami. Vďaka mojim skúsenostiam sa naučíte variť a nahrádzať potraviny, 

ktoré vám spôsobujú ťažkosti a hlavne si vysvetlíme, čo čím nahrádzať, aby ste si svoje jedlá 
vedeli naozaj vychutnať. 

http://www.vasedomena.cz/


 

2019 © www.dagmarcanigova.sk 3 

Zbavená ekzému pomocou stravy           Dagmar Rakovická Čanigová 

Prehlásenie: 
 

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie 
tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané a je porušením autorského zákona, 
ktoré môže byť stíhané. Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie tohto oznámenia. 
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Úvod 

 

Teším sa, že ste prejavili dôveru a stiahli si tento 
eBook, čo ma iba utvrdzuje v tom, že pravdepodobne 
ste sa s ekzémom už stretli. Možno s ním máte priamu 
skúsenosť vy, vaše dieťa, kamarát či sestra a chceli by 
ste informácie posunúť ďalej. 
 

Ak pre vás informácie v eBooku budú užitočné, veľmi 
sa teším, že som mohla pomôcť ďalšiemu človeku a 
opäť moja cesta mala zmysel. Ak vás moje skúsenosti 
inšpirujú natoľko, že by ste chceli, aby si môj príbeh 
prečítal niekto ďalší, super! 
 

Odkážte ho, prosím, na moju webovú adresu 
www.dagmarcanigova.sk, kde si tento eBook bude 
môcť stiahnúť niekto ďalší. 
 

Aj keď sa mi následujúce riadky nepísali ľahko a 
mentálne ma vracali do bolestivého obdobia v mojom 
živote, viem, že skúsenosť má zmysel iba vtedy, ak sa 
o ňu podelím s ďalšími. Informácie som sa snažila 
priblížiť tak, ako sa stali a ako si ich pamätám. 
Zámerne v záujme nikoho nekompromitovať neuvá-
dzam mená lekárov. 

 

Chcela by som, aby vám tento eBook bol inšpiráciou, 
aby sa vám vytratil smútok z očí, keď raz vaše dieťa 
alebo vy budete trpieť ekzémom a budete v čakárni 
sedieť s preukazom poistenca čakajúc na recept na 
kortikoidy.  

 

V tomto eBooku ukazujem svoju cestu, ktorá nebola 
jednoduchá, ale naučila ma mnohému, ktoré budem 
týmto príbehom zdielať s vami. Naučila ma, že zdravie 
máme iba jedno, máme v rukách jeden život a zodpo-
vednosť zaň tiež. 
 

http://www.vasedomena.cz/
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Mojou túžbou je, aby sa tento príbeh dostal k čo 
najviac ľuďom, ktorí nevedia, čo im je. Prajem si, aby 
sa dostali z bludného kruhu, v ktorom som aj ja pred-
tým bola účastníkom, ktorý mal zviazané ruky a pre-
žíval neplnohodnotný život presne tak, ako mu to 
nariadili doktori a lekári.  

 

Pevne verím, že tento eBook do vás zaseje semienko 
nádeje a presvedčenia, že sa ekzému môžete zbaviť 
prirodzenou cestou bez toho, aby ste museli siahnuť 
po kortikoidoch. 

 

Už je to vyše troch rokov, čo som sa sama vydala na 
cestu za lepším zdravím. Na ceste, na ktorej som sa 
zbavila ekzému bez kortikoidov a liekov, ktoré som 
predtým konzumovala ako cukríky v presvedčení, že 
inak to nejde.  

 

Dnes žijem plnohodnotne, počúvam svoje telo a sle-
dujem ako reaguje. Ale ako sa dočítate na nasle-
dujúcich stranách, vždy to takto nebolo.  
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Zdravotné problémy 

 

Vždy som si želala byť zdravá. Potajme som závidela 
každej mojej rovesníčke, ktorá mala pleť bez akné, 
pretože môj chrbát a tvár sprevádzali zapálené 
vyrážky. Rodičia mi hovorili, že je to genetika, ktorú 
mám po otcovi. Nezostávalo mi nič iné, iba prijať to, 
čo som zmeniť nevedela a zakrývať make-upom svoje 
,,genetické" nedostatky. 

 

Nebolo to však len krásnou pleťou, po ktorej som vždy 
túžila. Chcela som sa cítiť dobre. Ale akosi v mojom 
tele niečo nefungovalo tak, ako malo a ja som mala 
dlhodobé tráviace ťažkosti.  
 

Ani neviem, kedy to vlastne začalo.  
 

Pamätám si len na to, že ma niekoľko rokov stále 
nafukovalo, bolelo ma brucho a zle sa mi po jedle dý-

chalo. Vyrážky na tvári a chrbte boli bonus, ktorý 
dotváral kolorit jedného zle fungujúceho organizmu. 
Už v detstve som trpela sezónnou nádchou, takže 
každoročne som v sezóne uživala antihistaminiká na 
zmiernenie príznakov. 

 

Istý čas som si dokonca myslela, že toto je normálny 
zdravotný stav 15-ročného človeka a presviedčala som 
samú seba, že je asi normálne cítiť sa ako zdrogovaná. 
Bez energie, bez chuti do života, nepamätala som si 
totiž iný stav, takže som si to nemala s čím porovnať. 
 

Keď som však začala byť viac chorá než zdravá, 
pediatrička ma niekoľkokrát s výmenným poukazom 
poslala ku gastroenterológovi na sonografiu, kde ma 
vždy vybavili lekárskou správou, v ktorej bolo 
napísané meteorizmus. Okrem tejto diagnózy som 
bola v škole medzi prvými, na ktorú sadol vírus ako 
chrípka a iné ochorenia.  

 

http://www.vasedomena.cz/
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Cítila som sa byť vyčerpaná, bez energie a miestami 
som pociťovala až neznesiteľnú bezdôvodnú úzkosť 
spojenú s pocitom, že sa nemôžem poriadne 
nadýchnuť. Moja praktická detská lekárka si vždy len 
vzdychla so slovami: ,,No čo s tebou?"  
 

Snažila sa prísť na koreň veci a posielala ma na všetky 
možné vyšetrenia. Absolvovala som ešte niekoľko 
ďalších vyšetrení v Bratislave, kde mi potvrdili 
Gilbertov syndróm. Nedostala som žiadne lieky a 
doktori mi iba povedali, nech sa každý deň ideálne do 
9ej ráno najem, inak budem počas celého dňa 
pociťovať únavu a mať žltšie oči.  
 

V roku 2008 nastal zlom.  

 

Pamätám si presne to leto, keď som bola s rodinou na 
dovolenke v Chorvátsku. Počas pobytu vo vilke pri 
Poreči, kde sme boli ubytovaní, panovala v našej 
rodine veľmi zlá atmosféra a ja som sa pohádala s 

otcom. Cítila som presne to nepochopenie a 
rozhorčenie, ktoré dokáže 18-ročný dospievajúci 
pociťovať, keď sa dostáva do konfrontácie so svojimi 
rodičmi. A vtedy sa to presne stalo a na mojom lakti 
sa po tejto hádke počas dovolenky objavil ekzém. 
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Po návrate domov začal kolotoč, z ktorého bolo 
takmer nemožné vystúpiť. Praktická doktorka mi 
vypísala papier na vyšetrenie na endokrinológiu, 
gynekológiu a gastroenterológovi. V lekárni ma vyba-
vili X-Prep preháňadlom a dali mi papier s inštrukcia-
mi, ako sa stravovať pred vyšetrením.  
 

Až keď sme v deň vyšetrenia s mamou stáli pred 
dverami ambulancie, som si uvedomila o aké 
vyšetrenie vlastne pôjde. Išlo o kolonoskopiu. Keď 
som si na tabuli v čakárni čítala možné riziká v podobe 
prepichnutého čreva, ktoré môže nastať počas 
vyšetrenia, neubránila som sa slzám. Prečo práve ja?   
 

Doktorka mi pichla do žily roztok proti bolesti, ktorý 
ale nemal žiaden účinok a celé vyšetrenie som bola 
plne pri vedomí. Moja mama bola so mnou. Nebola 
síce pri mne počas vyšetrenia, ale celú túto tortúru, 
počas ktorej som od bolesti kričala a plakala, 
preplakala so mnou o 2 miestnosti ďalej.  

Počas kolonoskopie na mňa kričali, aby som toľko 
neskuvíňala od bolesti a vtedy som si prvýkrát 
uvedomila aké je otrasné, keď vám niekto siaha na 
vašu dôstojnosť a vy nemôžete ujsť a musíte toto 
vyšetrenie vydržať.  
 

Cítila som sa ponížená a vďaka prístupu, ktorý ku mne 
doktori zaujali, som mala v 18ich rokoch svoju prvú 
nemocničnú traumu. 
 

Zistenie od gastroenterologičky bolo nasledovné: 
nešpecifický chronický zápal v sliznici hrubého čreva, 
nasadená liečba Salofalk tabletkami. Odchádzala som 
vybavená zásobou liekov na 3 mesiace. 

 

Keď som si dala tabletku, bolo mi zrazu lepšie. Bolesti 
brucha prestali. V tom období som absolvovala 
vyšetrenie z krvi u kožnej lekárky, ktorá mi zistila 
intoleranciu na laktózu. Po odobratí vzorky z ložiska v 
oblasti lakťov sa potvrdilo, že sa jedná o atopickú 

http://www.vasedomena.cz/
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dermatitídu - ekzém. Okrem odborného názoru, že sa 
intolerancia nedá liečiť liekmi, iba sa musím danej 
potravine vyhýbať, som prvýkrát kvôli ekzému a málo 
informáciam ochutnala silu kortikoidnej liečby.  
 

Keď som z lekárne s týmito tabletkami prišla domov, 
bola som stále v šoku, pretože syry, mlieko, smotana 
sa u nás doma konzumovali doslova na kilá. 

 

Nevedela som si akosi predstaviť, čo budem jesť, 
pretože keď sa dnes pozriem spätne, v roku 2008 bolo 
veľmi málo náhrad a alternatív k mliečnym výrobkom. 
 

 

 

 

 

Cesta vydláždená liekmi a kortikoidmi 
 

Zanedlho som sa od mamy dozvedela, že to nebol môj 
prvý ekzém. Vraj už ako 2 ročné bábätko som na paži 
oboch rúk mala prvé prejavy atopickej dermatitídy. 

 

Mama vtedy pre mňa zohnala špeciálnu mastičku, 
ktorá sa vyrábala na predpis v lekárni a po ktorej mi 
ekzém zmizol. V roku 2008 bol tento produkt však 
nezohnateľný. 
 

V septembri toho istého roku som konzumovala 
bezlaktózové výrobky a cítila som sa omnoho lepšie.  
 

Ekzém mi vďaka kortikoidom zmizol, nafúknuté 
brucho sa mi stratilo a konečne sa mi moje tráviace 
ťažkosti ustálili. Avšak, stále som nebola vo svojej 
diéte ukotvená a sem-tam som niečo mliečne zjedla.  

http://www.vasedomena.cz/
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Koniec koncov, veď som mala lieky, ktoré mi elimi-
novali vredy na črevách, čoho iného som sa mala báť? 
- hovorila som si v začiatkoch.  
 

Avšak tieto lieky boli viazané na predpis a aby som ich 
mohla opäť dostať, musela som opätovne absolvovať 
kolonoskopické vyšetrenie. 
 

Úprimne, zostalo mi zle a úzko pri predstave, že by sa 
toto gastroenterologické peklo malo zopakovať. 
Poprosila som maminu či by sa za mňa neprihovorila u 
svojho brata, ktorý mal známu na Národnom 
onkologickom ústave.  

 

Vyšetrenie prebehlo lepšie a s menšími bolesťami 
začo pravdepodobne vďačím silnejším analgetikám, s 
ktorými sa to dalo prežiť a samozrejme vľúdnejšiemu 
prístupu odborníkov.  

 

Vyjadrenie doktorov bolo, že stále tam nejaký zápal je 
a opakovala sa liečba Salofalkom. Bola som postavená 
pred hotovú vec: Buď toto vyšetrenie budem musieť 
absolvovať každý pol rok kvôli pozorovaniu čreva, 
alebo sa vzdám laktózy natrvalo a budem mať pokoj.  
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V roku 2009 som po pol roku od posledného 
kolonoskopického vyšetrenia absolvovala ešte jedno 
kontrolné, kde však už bolo všetko v poriadku.  
 

So zmenou stravy išli hore aj kilá. Keď som bola na 
strednej škole, moje maximum bolo 48 kg, ktoré sa po 
vysadení laktózy zmenilo na 56 kg. Bola som šťastná, 
že sa mi moje trávenie upravilo, ale zároveň 
nespokojná v novom tele, v ktorom kilogramy išli 
hore.  

 

Celé svoje bakalárske štúdium Dejín a teórie umenia v 
Trnave som bola bacuľka a prežila som toto obdobie 
na kortikoidoch. Verila som informáciam, ktoré som si 
nemala kde overiť a v duchu som si dokonca niekedy 
hovorila, aké je skvelé, že existujú tabletky na moje 
problémy.  

 

V letných mesiacoch roku 2012 nastal zlom a mne sa 
výrazne zhoršila pleť v podobe silných boľavých vre-

dov, obzvlášť v okolí úst. Nastala liečba antibiotikami 
Doxybene a následne polročné užívanie retinoidov 
Curacné.  

Bola som užasnutá z toho, ako sa mi po niekoľko 
mesačnej kúre vďaka vitamínu A prestali mastiť vlasy 
spolu s pleťou. Akné sa krásne stratilo a ja som mala 
nádhernú vyhladenú pleť. 
 

V letných mesiacoch roku 2012 nastal zlom a mne sa 
výrazne zhoršila pleť v podobe silných boľavých vre-
dov, obzvlášť v okolí úst. Nastala liečba antibiotikami 
Doxybene a následne polročné užívanie retinoidov 
Curacné. Bola som užasnutá z toho, ako sa mi po 
niekoľko mesačnej kúre vďaka vitamínu A prestali 
mastiť vlasy spolu s pleťou. Akné sa krásne stratilo a ja 
som mala nádhernú vyhladenú pleť. 
 

Priznám sa, že sa mi v období užívania nechcelo štu-
dovať o retinoidoch a kortikoidoch, čo vlastne obsa-
hujú. Bola som zavalená iným štúdiom na univerzite. 

http://www.vasedomena.cz/
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Vyhovovalo mi nepreberať zodpovednosť za svoje 
zdravie a za svoje problémy hľadať vinníka.  
 

Tá cesta bola je pohodlnejšia, než si začať nastavovať 
zrkadlo a pozrieť sa hlbšie do neho. Nepotrebovala 
som viac než svoj pravidelný prísun kortikoidov, ktoré 
zakrývali moje nedostatky. Vtedy som ešte nevedela, 
že týmito myšlienkami si sama pod sebou nevedome 
pílim konár. 

 

Všetko sa ale zmenilo, keď som nastúpila na 
magisterské štúdium do Bratislavy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Začala som sa viac venovať sama sebe, športovať, 
študovať o sile prírody a hlavne som si povedala, že to 
skúsim bez liekov. Úplne. 
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Telo nehovorí, ale ukazuje 

 

Vysadila som kortikoidy. Obmedzila som dokonca 
všetky bezlaktózové náhrady a čakala som, kým 
ekzém zmizne. Z presvedčenia, že mi mlieko škodí, 
som prešla z časti na raw (surovú) stravu, kedy som 
jedla prevažne viac ovocia, orechov a zeleniny v 
surovom stave a ozaj iba minimum mäsa.  

 

Myslela som si, že keď jem samé zdravé veci, nemô-
žem svojmu telu predsa ubližovať!  
 

Chvíľu to bolo ideálne. Prišlo mi skvelé, že to zvládam 
aj bez kortikoidov, až kým som nepodstúpila detoxi-
kačnú kúru Schindeleho minerálmi. 
  

Počas nej sa ekzém opäť ukázal na lakťoch a ja som 
začala byť presvedčená, že to je tou detoxikáciou. 
Zháňala som prírodné masti, potierala som si ekzém 

roztokom z himalájskej soli, repíkom, nechtíkom, 
avšak, nič mi nepomáhalo.  
 

Každý deň sa to zhoršovalo a ja som si pripadala 
otrasne. Nakoniec som detoxikačnú kúru prerušila, ale 
ekzém už nezmizol.  
 

Zrazu sa z leta, z mojej najobľúbenejšej časti v roku, 
stalo obdobie, ktoré som bola rada, že už je za mnou, 
a tešila som sa na jeseň a zimu. V lete som musela 
nosiť dlhé svetre, ktoré by mi zakrývali ekzém a 
pripadala som si, že som ľuďom moc na očiach.  
 

Hanbila som sa, za tie červené ložiská. Vo svetri mi 
síce bolo teplo, ale aspoň mi zakrýval ekzém. V zime 
som sa mohla tváriť pred ľuďmi, že nemám žiaden 
kožný problém, veď kto by sa už len v zime vyzliekal 
do trička? Chcela som byť ako ostatní, ale môj 
zdravotný stav ma vrhal do hlbokých komplexov. 
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Zúfalstvo, ktoré pramenilo z týchto skúseností mi 
radikálne znižovalo sebavedomie, pretože som mala 
pocit, že sa mi v lete na ekzém všetci pozerajú. Všetci 
vidia tie červené svrbivé ložiská. Všetci vidia, že som 
označkovaná a mám problém. Jednoducho, lipla som 
na tom, aby som sa ľuďom páčila, ale hlavne som sa 
chcela páčiť sama sebe.  

 

Po magisterskom štúdiu som vycestovala v septembri 
roku 2014 na jeden mesiac na Sicíliu študovať 
taliansky jazyk. Každý deň som sa po kurze kúpala v 
mori. Ako sa potvrdilo opätovne, slaná morská voda a 
silné slnko môj stav výrazne zlepšili, ale čakal ma 
návrat domov.  

 

Potom však prišlo obdobie, kedy som si nevedela 
nájsť prácu. Prepadla ma frustrácia a opäť na mňa 
doľahol stres, čo spôsobilo, že môj ekzém sa znova 
ukázal na rukách a opäť na tých istých miestach. 
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Ekzém a nová alternatívna cesta 

 

Počas nasledujúceho roka 2015 som začala mať 
podozrenie, že môj ekzém asi priamo súvisí so 
stravou. Nasvedčovali tomu nasledujúce indície: 
 

kúpila som si raz v nedeľu pistácie a po príchode 
domov som ich začala jesť. Nezjedla som ich ani 
desať, keď ma môj ekzém začal príšerne svrbieť a 
vtedy som povedala môjmu priateľovi: ,,Mám pocit, 
že to súvisí so stravou". Nebola som si tým však istá.  
 

Vo februári 2016 som sa rozhodla pre návštevu centra 
alternatívnej medicíny. Vtedy som to pokladala za 
najzúfalejší čin v mojom živote a to som ešte 
nevedela, čo mi toto stretnutie prinesie. 
 

,,Čo tu preboha robím? Toto fakt nebude mať zmysel!" 
- napadalo ma kráčajúc po schodoch centra pred 

prvou návštevou. Keď som sedela v samotnej 
miestnosti, kde sa ma milá terapeutka pýtala na 
všetky detaily z môjho života, nevedela som, ako 
všetky tieto skutočnosti môžu súvisieť s ekzémom. 
Bola som zaskočená, že sa ma niekto pýta na tak 
citlivé veci.  

 

Nebolo to štandardné vyšetrenie, aké zažijete u 
psychológa alebo obvodného lekára. Toto bolo iné a 
išlo sa naozaj do hĺbky podstaty ľudskej duše. 
 

Do toho dňa som mala skreslené predstavy o 
fungovaní a liečení ľudského tela. Myslela som si, že 
problémy nervového charakteru lieči neurológ, ženské 
problémy patria na gynekológiu a psychické problémy 
do rúk psychológa.  

 

Žiaden súvis som medzi tým nevidela. Ako som aj 
mohla, keď moje problémy vždy riešil iný špecialista a 
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dovtedy som bola s mojimi problémami posielaná od 
dverí ku dverám? 

 

Nikdy som sa na svoje telo nepozerala ako na jeden 
komplex a nevedela som, ako môže žalúdok súvisieť s 
kožou a črevo s imunitou. Ľudské telo som považo-
vala za rozkúskovaný celok, ktorého problém rieši 
vždy iný špecialista.  
 

Počas vyšetrenia som terapeutke ukázala lakte. Keď 
som jej povedala, ako som svoj ekzém doteraz liečila, 
len zdvihla obočie, hlasno vzdychla a potom, čo si 
odfotila môj jazyk mi povedala o ekzéme viac. 

 

Vtedy som sa prvýkrát dozvedela o tom, že existuje 
nejaký test, ktorý dokáže odhaliť potravinové intole-
rancie a hlavne  skutočnosť, že ekzém naozaj vo väčši-
ne prípadov súvisí so stravou.  

 

Po vyšetrení podľa tradičnej čínskej medicíny ma 
terapeutka informovala, že môj problém súvisí s 
funkciou môjho lymfatického systému, sleziny a 
pečene. Navrhla mi špeciálnu prírodnú detoxikáciu a 
upozornila na nevyhnutnú diétu. Tú som však mala 
začať až po absolvovaní testu, ktorý odhalí aké 
potraviny mám z jedálneho lístka vylúčiť.  
 

Prvé, čo ma odlákalo bola suma za tento test. Keď 
som však odchádzala z centra, nevedela som sa 
ubrániť tej myšlienke: čo ak predsa mi to pomôže?  
 

V mojej hlave som začala automaticky viesť boj, kedy 
som chvíľu bola za a chvíľu proti. Pýtala som sa samej 
seba, či to má zmysel, či to nie len ďalšie ťahanie 
peňazí z človeka. Po mesiaci plnom úvah som volala 
terapeutke, že to skúsim a mám záujem aj o 
detoxikáciu. 
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Koncom apríla som sa nakoniec nechala otestovať. Po 
pár dňoch mi na mail prišli výsledky. A vtedy som 
ostala v šoku:  
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Preposlala som tento report mojej terapeutke, ktorá 
mi povedala, aby som všetky potraviny označené 
červenou a žltou farbou načas prestala konzumovať. 
 

 

 

 

 

Nemusela som dvakrát váhať a povedala som si: Okey, 
to zvládnem. Popritom, čo som prestala jesť všetky 
pre mňa škodlivé potraviny, som začala súčasne telo 
detoxikovať. 
 

Prvé dva týždne boli najhoršie. Od bolesti zubov cez 
zahlienenie som si myslela, že ten stav neustojím. 
Zdalo sa mi, akoby na mňa liezla chrípka, ale všetci 
naokolo boli zdraví. Ekzém sa prvý mesiac zhoršoval, 
bol ešte výraznejší a neskutočne svrbel. Na mentálnej 
pohode mi nepridávali ani moje detoxikačné prejavy.  
 

Približne ku koncu druhého mesiaca sa ekzém začal 
zlepšovať. Diétu som celý čas striktne dodržiavala. 
Neveriacky sme sa s priateľom pozerali na moje lakte 
a tešili sme sa, že to naozaj funguje. 
 

Ekzém postupne zmizol a zostali po ňom iba biele z 
leta neopálené mapy.  
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Radosť postupne vystriedala frustrácia z malého 
množstva potravín, ktoré som mohla jesť. Pýtala som 
sa mojej terapeutky, ako dlho by som nemala konzu-
movať všetky tie pre mňa škodlivé potraviny a 
povedala mi: ,,Čím dlhšie, tým lepšie. Ideálne 1 až 2 
roky". 

 

Od momentu, kedy som prestala konzumovať všetky 
potraviny, som sa postupne začala prepracovávať ku 
strave a jedálničku, ktoré mi začali vyhovovať. Musel 
však uplynúť dostatočný čas, aby som pochopila svoje 
poslanie a zmysel mojej cesty, ktoré som v máji roku 
2016 ešte nevidela. 
 

 

 

 

Apríl, 2016, pred začatím diéty 
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Apríl, 2016, pred začatím diéty 
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Začiatky sú najťažšie 

 

,,Ak to teraz vzdám, prehrám boj sama so sebou" - 
opakovala som si neustále a kontrolovala som si lakte 
v piestoroch firmy, v ktorej som od marca 2016 bola 
zamestnaná. Moja nová každodenná starosť bola 
niečo nové si uvariť, napriek únave, napriek detoxi-
kačným prejavom a aj napriek nálade.  

 

Nemala som dostatok informácii, nevedela som, čo 
mám jesť. V práci som často premýšľala nad tým, čo 
by som si mohla na nasledujúci deň uvariť. Moja 
rituálna zastávka boli BIO potraviny, kde som sa 
chodila pýtať a kupovať múky, o ktorých som nemala 
predtým ani šajnu, že vôbec existujú.  
 

Bola som nútená zostavovať si jedálniček, aby som 
vydržala. Tí, ktorí ma osobne poznajú vedia, že bývam 
neustále hladná a musím stále niečo zobkať popri 
práci.  

http://www.vasedomena.cz/


 

2019 © www.dagmarcanigova.sk 24 

Zbavená ekzému pomocou stravy           Dagmar Rakovická Čanigová 

Raňajky boli väčšinou klasika v podobe banánov, jabĺk 
a keďže som nemohla pomaranče, naučila som sa jesť 
grapefruit, ktorý mi predtým nikdy nechutil.  

 

Zopárkrát som skúšala s kolegami ísť na obed do 
miestnej kantíny, kde keď som videla, že nemajú 
vôbec vypísané alergény, a ako prílohu k mäsu na 
šťave ponúkajú ryžu, ryžu s hráškom, opekané 
zemiaky a zemiaky na masle, po týchto skúsenostiach 
som tieto návštevy zavrhla a rozhodla som sa radšej 
variť si doma. 
 

Sama som vtedy ešte nebola ukotvená vo svojej novej 
diéte a neuveriteľne ma vyčerpávalo vysvetľovať 
druhým, čo môžem jesť a čo nie. Aj tak by to nikto 
nepochopil a mala by som nálepku tej, čo nič 
,,normálne" neje.  

 

Dni plynuli a ja som sa tešila na začiatok nového 
mesiaca, kedy okrem výplaty prichádzali gastrolístky, 

ktoré som s pravidelnosťou do polovice mesiaca 
minula v BIO potravinách kúsok od domu. 

 

Prišiel čas to teda skúsiť inak. Odjakživa som bola 
reštauračný typ a ak som si dovtedy uvarila nejaký 
obed, bola to naozaj z núdze cnosť než radosť, kedy 
by som nad hrncom rozdávala úsmevy.  
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Začala som klasikami ako kuracie prsia na prírodno s 
dusenou mrazenou zeleninou. Na druhý deň losos s 
varenými sladkými zemiakmi. A na tretí deň som 
skúsila rizoto zo pšena a vareným bravčovým mäsom. 
 

Keďže som nemohla orechy, ktoré predstavujú vysoký 
zdroj energie,  potrebovala som stále jesť mäso, šunku 
a salámu. Chýbali mi sacharidy, keďže ryža a klasické 
zemiaky boli pre mňa tabu. 
 

Poobedný snack nahradilo ovocie alebo kúsok 
kvalitnej horkej čokolády. Keďže miestna predajňa 
potravín neponúkala nič iné, čo by som mohla jesť.  
 

Môj život sa rázom zmenil a ja som sa na tovar v 
potravinách začala pozerať inak. Uvedomila som si, že 
obchody s potravinami nie sú vôbec sortimentom 
pripravené na ľudí ako som ja, ale zase ruku na srdce: 
kto by aj bol s takým netradičným druhom potra-
vinových intolerancii? 

Pokusy - omyly 

 

Najväčšiu prekážku som však videla pri večeri. 
Nedokážem totiž zaspať hladná. Je to pre moju 
psychiku neúnosný stav, kedy sa, jednoducho, 
potrebujem najesť. Môj priateľ bol môj opak a na 
večeru jedol rožky, chleby a croissanty, skrátka všetko 
to, čomu som sa ja mala vyhýbať.  
 

Moje večere vyzerali asi takto: kaleráb alebo šalátová 
uhorka, navrch šunku a zajesť paradajkou. Možno 
vám to vyčarilo úsmev alebo ste práve neveriacky 
zdvihli obočie. Ale áno: takto som to vydržala celý 
polrok. 

 

Víkendy som milovala. Okrem dvoch hodín spánku 
navyše som si mohla dopriať dlhšie kuchárske 
experimenty. Nebola som limitovaná ničím, okrem 32 
druhov potravinových intolerancii a malého priestoru 
mojej kuchyne, v ktorej keď sme s priateľom dvaja, 
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tak môžem s kľudom Angličana prehlásiť, že kuchyňa 
je preplnená! 

 

Jedno sobotné ráno ma spontánne napadlo, že si 
spravím omeletu, ale bez vajíčok. Ako si ale pripraviť 
taký zázrak bez mlieka a vajíčka? Prišlo mi to asi skoro 
tak šialené a nelogické ako keby prídem do 
McDonaldu a poviem: ,,Poprosím dvojitý cheese-
burger bez syra a žemle, ďakujem!"   
 

Ale nevzdala som sa. Niečo predsa vymyslím.  
 

Zobrala som teffovú múku, vodu, riedila som danú 
zmes na optimálnu konzistenciu a šup s tým na 
olivovým olejom rozpálenú a vymastenú panvicu. Pre 
istotu som urobila dvojitú dávku, neviem síce pre 
koho, ale niekedy mám pocit, že podvedome varím 
pre polku ulice, na ktorej bývam.  

 

Po 3 minútach intenzívneho pečenia som svoj výtvor 
chcela otočiť, keď tu som zistila, že sa mi moja 
,,omeleta" konzistenčne neudrží. Frustráciu s akou 
som to vylievala do záchoda, prekonalo iba hrobové 
ticho, kedy sa ma ani môj priateľ radšej nespýtal, ako 
môj výtvor dopadol. Výborne, práve som spláchla 
múku za 5 euro a to ma rodičia učili, že jedlo je dar.  
 

Neviem variť, som hrozná, proste čistá katastrofa, 
hovorila som si v duchu so slzami v očiach a radšej 
som si na raňajky dala ovocie. 
 

Cítila som sa byť totálne neschopná a nepochopená. 
Nikto sa v mojom okolí takto nestravuje, iba ja. Priateľ 
ma tuho objal, ale to mi nestačilo, potrebovala som sa 
v tej chvíli zabaliť do myšlienok sebaľútosti.  
 

Čím ďalej som však vzdorovala, prišla som na to, že 
pokiaľ si sama o sebe budem myslieť, že som v 
kuchyni nemehlo, tak naozaj ním aj budem.  
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Pokusy a omyly však týmto neskončili.  
 

Už dávnejšie pred teffovou múkou som si kúpila múku 
tapiokovú. Na obale písali, že je vhodná na zahusťo-
vanie omáčok, polievok a výrobu pudingov. V akom 
pomere ju ale správne používať, pre istotu neuviedli.  
 

Zhodou okolností som sa v ten deň rozhodla variť 
guláš a tapioková múka vraj skvelo zahusťuje. Do 
množstva 2 litrového gulášu som jej dala asi 5 
kopcom polievkových lyžíc. Celá konzistencia behom 
15 sekúnd zhustla a z gulášu sa stal mäsový puding. 

 

Guláš mi celý zhustol až tak, že som ho minimálne 
ďalším litrom vody musela riediť a dochutiť nanovo. 
Nič nemení na skutočnosti, že sa učíme celý život a 
dnes už viem v akom pomere tapiokovú múku 
správne používať, keď nemôžem zemiakový ani 
kukuričný škrob.  
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Neúspechy zdanlivo prevažovali nad úspechmi, ale 
hnací motor udržať si zdravie v lepšej kondícii ma hnal 
ďalej. Mala som silné prečo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvé úspechy 

 

Aby som sa nezmieňovala iba o úskaliach, ktoré ma 
stretávali, treba spomenúť aj prvé úspechy v 
stravovaní. Vianoce 2016 sa najskôr niesli v duchu, že 
ja nič piecť nebudem, čo bolo v celku vyhlásenie, 
ktoré prinášalo mnoho melancholických momentov. 
Už od detstva sme s mojou sestrou na Vianoce totiž 
vypekali medovníky, šuhajdy a iné dobroty. A zrazu: 
nič... 
 

Som však človek, ktorý neznáša pozíciu obete, preto 
keď som začula ľútosť v hlase mojej rodiny v štýle: 
,,Jáj, veď ty vlastne nič ani nemôžeš jesť!", nahnevala 
som sa a povedala som si: 
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Kúpila som si dvojnásobné balenie múky zo zelených 
banánov, zrelé banány, perníkové korenie, pridala 

som tapiokový škrob, med a po 20 minútach cesto 
bolo na svete.  

 

Začalo mi svitať na lepšie časy. Aspoň zdanlivo. 
 

Cesto sa však aj po odležaní trhalo a usúdila som, že 
tomu chýba niečo lepivejšie. Vybehla som do BIO 
potravín a ako tak som to zachránila xantánovou 
gumou. Prvý plech vyšiel celkom obstojne, i keď mi 
pripadalo, že sú suchšie než klasické medovníky.  

 

Uvažovala som, ako tomu dať ten cveng, tu čerešničku 
na torte, aby to bolo aj šťavnaté a zároveň, aby som 
ho primárne mohla jesť ja. A potom som na to prišla: 
urobím džemom zlepenú verziu, ktorú polejem 
čokoládovou alebo karobovou polevou a posypem 
strúhaným kokosom.  

 

Wau, nečakala som, že to bude také dobré!  
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Po Štedrom dni sme sa vybrali s priateľom k mojim 
rodičom a tam som prvýkrát počula, že som naozaj 
niečo chutné bezlepkové pripravila. Medovníky boli 
za pár dní fuč. 
 

 

Medovníky s karobovou polevou posypané sušeným 
kokosom 

Koncom decembra 2016 nastali zmeny a ja som dala v 
banke výpoveď bez vidiny nového zamestnania.  
 

Absolvovala som kontrolné vyšetrenie u mojej tera-
peutky alternatívnej medicíny. Dôkladne ma opäť 
vyšetrila a spýtala sa ma, ako sa mi darí s diétou. Po 
mojom vianočnom úspechu som však videla iba to 
pozitívne na mojom spôsobe stravovania a vtedy mi 
prvýkrát povedala, aby som pouvažovala o spísaní 
receptov. 

 

Prvé, čo mi prebleslo hlavou:  
,,Bude toto skutočne niekoho zaujímať? Naozaj nie 
som jediná, kto sa stravuje takto ojedinele?"  

 

Keď mi rozprávala koľko ma pacientov, ktorí podobne 
ako ja zápasia s novým jedálničkom, prišlo mi to ako 
skvelý nápad ako pomôcť ďalším ľuďom. Uľahčiť im tú 
tŕnistú cestu a ťažké začiatky, kedy máte chuť sa na 
to všetko vykašlať a dať si rezeň so zemiakovým pyré.  
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Lenže vy viete, že týmto by ste neublížili nikomu 
inému, iba sebe samému.  

 

Pár dní na to som si od švagriny požičala digitálnu 
zrkadlovku a začala fotiť svoje jedlá. O rok neskôr som 
si na tú vlastnú už našetrila. Absolvovala som kurz 
digitálnej fotografie a rozhodla som sa ísť do toho. 
Napíšem eBook, v ktorom ukážem ľuďom, že keď som 
to zvládla ja, zvládnu to aj oni.  

 

Predstava toho, ako sa zmení ľuďom život k lepšiemu 
ma napĺňala obrovskou radosťou a nevýslovnou 
vďačnosťou, pretože som prišla na to, že riešenie nie-
ktorých zdravotných problémov existuje, len treba 
vedieť, čo telu škodí, vylúčiť to z jedálnička a následne 
nahradiť. 
 

V marci 2017 som už bola v novom zamestnaní s 
víziou napísania svojho eBooku s receptami. 
Potrebovala som však mať stály príjem a opätovne 

som však siahla po istote korporátneho života, ktorý 
okrem stáleho finančného príjmu prinášal so sebou aj 
rutinnú a monotónnu prácu, ktorá ma nebavila. 

 

S odstupom času viem, že môj potenciál bol v tejto 
práci nevyužitý a že som svoj čas v práci vymieňala za 
peniaze. Ale nevedela som vtedy, ako z tohto 
škrečkovského kola von.   
 

Napísanie môjho eBooku bolo hrejivým skrytým 
tajomstvom, o ktorom nevedeli ani priatelia v našom 
okolí. Cítila som, že nemám pri sebe toľko ľudí, čo by 
ma vedeli podporiť, preto som si svoje tajomstvo 
nechávala vo svojej hlave a vedel o tom iba veľmi 
blízky okruh ľudí.  
 

Už vtedy som vedela, že sa chcem o svoje skúsenosti 
podeliť s ďalšími, ktorí stoja na začiatku cesty, kde 
som donedávna stála aj ja - to bol môj vnútorný hlas, 
ktorý som počúvala a za ktorým som si šla.  
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Bol to presne ten moment, kedy sa ma zmocnil pocit, 
že začínam mať konečne život vo svojich rukách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvé zapracovávanie potravín naspäť do 
jedálnička 

 

Moja terapeutka ma upozorňovala, že pri eliminačnej 
diéte sa potraviny musia zapracovávať postupne, čo 
znamená, že keď som 2 roky nejedla napr. zemiaky, 
nemôžem si po dvoch rokoch dať tanier plný 
hranoliek. Pre telo by to bol šok. Preto mi odporučila, 
aby som zvolila pomalú metódu a nikam sa nenáhlila.  

 

Bol apríl 2017, keď si môj priateľ kúpil balík čipsov. 
Čipsy si kupoval pravidelne a nič nové by na tejto 
skutočnosti nebolo, keby som mu jeden z nich 
nezjedla. O dva dni som si dala 2 čipsy o 3 dni 3 a 
postupne som zvyšovala dávku.  
 

Avšak, moje telo nebolo ešte pripravené a na chate v 
máji 2017 som počas jedného večera zjedla naraz celý 
tanier pečených zemiakov a na ramene sa mi po pár 
hodinách od konzumácie objavili vyrážky.  

http://www.vasedomena.cz/


 

2019 © www.dagmarcanigova.sk 33 

Zbavená ekzému pomocou stravy           Dagmar Rakovická Čanigová 

Svoje telo som nepripravila dostatočne alebo skôr: 
naložila som si viac, než moje telo bolo schopné 
uniesť. Keď som však zemiaky opäť vysadila, vyrážky 
zmizli. Po týchto skúsenostiach som začala chápať ako 
veľmi nás strava dokáže ovplyvniť. 
 

Prišlo obdobie ďalších nových experimentov a ja som 
si túžila upiecť chlieb. Všade na internete na mňa 
kričali slová: kváskovanie a kváskový chlieb. Hľadala 
som postupy ako na to, ale väčšina z nich odporúčala 
ryžovú a kukuričnú múku na založenie kvásku, ktoré 
som prirodzene pre intoleranciu na obe nemohla.  

 

Kúpila som si pohánkovú múku a vždy to dopadlo tak, 
že mi kvások splesnivel. Skúsila som si kvások vypesto-
vať zo pšenovej múky, postup sa však zopakoval.  
V apríli 2018 som napísala mojej terapeutke, že 
skúsim pomaly zapracovávať ryžu. Dala som si najskôr 
zrnko ryže, o 2 dni 2 zrnká, o 2 dni čajovú lyžičku a 
postupne som dávky zvyšovala. Teraz však môžem 

povedať, že som svoje telo lepšie pripravila, než 
prvýkrát pri zemiakoch.  

 

Postupne som si vypracovala kvások a začala som 
piecť bagety, žemle a chleby z jednodruhových múk. 
Približne po 3 mesiacoch od úspešného začiatku 
konzumovania ryže som zaradila do jedálnička aj 
zemiaky. Všetko však s veľkými časovými odstupmi. 
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Záver 

 

Je september 2019 a ja sa z celého srdca teším, že 
napriek strachu, neistote som sa rozhodla zobrať 
zdravie do svojich rúk. Dnes sú moje lakte bez 
ekzémov, žijem plnohodnotne a mám pri sebe 
úžasného človeka, ktorý je dnes už mojim manželom a 
podporuje ma v tom, čo robím. 
 

Priznám sa, že som nikdy predtým nechápala, prečo 
som sa v živote musela stretnúť s toľkými prekážkami, 
dnes však viem, že každá jedna skúsenosť, nech už 
bola akokoľvek bolestivá, mala svoje opodstatnenie a 
zmysel.  

 

V marci 2018 som dala výpoveď v práci a začala som 
sa naplno venovať vareniu, vymýšľaniu receptov a 
problematike potravinových intolerancii, pretože mi 
to dáva zmysel. 

 

Osobne ma napĺňa deliť si o moje skúsenosti a denne 
inšpirovať ľudí, ktorí stoja tam, kde som pred pár 
rokmi stála aj ja. S výsledným reportom 
potravinových intolerancii, s katastrofálnym zdravot-
ným stavom, beznádejou v očiach a s úzkosťou v 
žalúdku. 
 

Viem, že strava je iba jednou časťou z puzzlí, ktorá 
však tvorí dôležitú súčasť v našich životoch. Napriek 
tomu, že máme jedla dostatok, málokedy máme čas 
sa zamyslieť nad tým, aké kvalitné suroviny vôbec 
jeme.  

 

Každý deň sa stretávam aj ja svojimi vlastnými 
strachmi, s vlastnou lenivosťou, kedy sa mi nechce 
vymýšľať, čo nové si opäť uvariť. Nie som stroj, ale 
ľudská bytosť rovnako ako vy. 
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V júli 2018 som založila svoju webovú stránku 
www.dagmarcanigova.sk, ktorá inšpiruje stovky ľudí 
na ich vlastnej ceste za lepším zdravím. 
 

Dnes životu ďakujem za každú jednu skúsenosť, za 
cestu, ktorú som musela prejsť, aj keď nebola ľahká. 
Ale výsledky stoja za to.  

 

Dnes sa cítim fantasticky, som plná energie a užívam 
si život plnými dúškami, presne tak, ako som vždy 
túžila.  
 

 

 

 

 

Porovnanie ekzému: 

 

Apríl 2016, pred začatím eliminačnej diéty 
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September 2018, počas eliminačnej diéty 

 

 

 

 

 

 

Ako vám môžem na vašej ceste pomôcť? 

 

Každým dňom sa utvrdzujem v tom, že nielen strava 
ale aj naše myšlienky majú moc meniť svet okolo nás. 
To ma inšpirovalo založiť na Facebooku stránku Jedlá 

a recepty pre alergikov, kde inšpirujem ľudí na ich 
ceste. 

 

Zároveň sa môžete pridať do uzavretej skupiny na 

Facebooku, kde môžete klásť dotazy, ktoré vás v 
súvislosti s potravinovou intoleranciou zaujímajú a byť 
v skupine podobne naladených ľudí. 
 

Na mojej stránke https://dagmarcanigova.sk/ nájdete 
články, ktoré vás môžu inšpirovať pri vašej zmene v 
stravovaní. 

 

Ak by ste chceli inšpiráciu na každý deň pre svoje 
stravovanie, sledujte ma na Instagrame. 

http://www.vasedomena.cz/
https://www.facebook.com/jedlaareceptyprealergikov/
https://www.facebook.com/jedlaareceptyprealergikov/
https://www.facebook.com/groups/231345787682950/
https://www.facebook.com/groups/231345787682950/
https://dagmarcanigova.sk/
https://www.instagram.com/jedla_recepty_pre_alergikov/
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Píšem pre vás tlačenú knihu. O čom bude? 

 

Napriek tomu, že strava začína ľuďom čoraz viac 
komplikovať život, nevenuje sa jej v našom 
zdravotníctve dostatočná pozornosť.  
 

Táto kniha nie je iba o mojom príbehu, ale o 
skúsenosti ďalších ľudí, ktorým sa po zmene stravy 
zmenil život. Je o slobode v rozhodovaní sa, je o 
možnosti prebrať zodpovednosť za svoje zdravie. O 
tom ako prekonať strach z pomyselného:  
 

To už nič nebudem môcť jesť 

 

a zároveň ponúka odpovede na otázku: 
 

Ako to z dlhodobého hľadiska zvládnuť? 

 

Ak to s vami rezonuje, zapíšte sa mi do zoznamu a ja 
vám dám vedieť hneď, ako spustím predpredaj. 
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Ako variť a piecť bez lepku? 

 

Pokiaľ vás trápi ako nahrádzať potraviny pri 
bezlepkovej diéte, stiahnite si zdarma môj eBook Ako 
variť a piecť bez lepku - Sprievodca bezlepkovými 
múkami. 

 

Nájdete v ňom tipy na múky, ktoré ste predtým 
možno nepoznali, zároveň vám eBook prinesie 
inšpiratívne recepty. 
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Ako láskavým spôsobom naštartovať svoj 
deň bez pridaného cukru?  

 

Túžite obmedziť cukor, ale neviete ako láskavým 
spôsobom znížiť jeho konzumáciu tak, aby ste 
vydržali?  
 

V mojom eBooku Lahodné raňajky na každý deň - 10 
cukor free receptov - vám ukážem ako nenásilným 
spôsobom obmedziť konzumáciu cukru, medu, agáve 
sirupu a iných náhrad, a naučiť sa sladiť iba ovocím. 
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Varenie bez lepku, mlieka, vajec, orechov a 
iných alergénov? 

 

Chceli by ste sa stravovať v rámci svojej eliminačnej 
diéty, ale potrebujete presný pomer ingrediencii, aby 
ste si pripravili jedlo snov? 

 

V mojom eBooku Jedlo ako liek - 50+ receptov pri 
potravinovej intolerancii vám ukážem viac ako 50 
receptov pri potravinovej intolerancii na kravské, 
ovčie, kozie, mlieko, lepok, vajíčko, orechy, hrach a 
iné potraviny. 
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Ako správne nahrádzať potraviny pri 
potravinovej intolerancii? 

 

Dali ste sa otestovať na potravinvové intolerancie, 
prišiel vám výsledný report a neviete, čo ďalej? Trápia 
vás otázky, ako správne nahrádzať potraviny pri 
potravinovej intolerancii?  

 

Napísala som pre vás eBook Zatočte s potravinovou 
intoleranciou, v ktorom sa delim o svoje dlhoročné 
praktické skúsenosti ako správne nahrádzať potraviny 
pri potravinovej intolerancii. Učím v ňom nájsť si silné 
prečo, aby ste sa na potravinovú intoleranciu 
nepozerali ako na problém, ale príležitosť niečo vo 
svojom živote ovplyvniť a zmeniť. 
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Potrebujete pomoc pri vašom stravovaní? 

 

Nie je vám jasné ako správne nahrádzať potraviny? 

 

Chceli by ste rady šité na mieru? 

 

Prihláste sa na online individuálnu konzultáciu 
prostredníctvom Skype. 

Chceli by ste sa naučiť variť, ale nikdy 
predtým ste varešku nedržali v rukách? 

 

Prihláste sa na kurzy varenia. Kurzy organizujem v 
spolupráci so značkou Miele v Bratislave. 
 

http://www.vasedomena.cz/
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Ďakujem, že ste po prečítaní môjho príbehu prišli až 
sem. Veľmi si vážim váš čas, ktorý ste mi venovali, aby 
ste sa niečo viac o tomto probléme dozvedeli. 

 

Želám vám na vašej ceste veľa zdravia a budem veľmi 
rada, ak mi napíšete ako vás tento eBook inšpiroval 
pri vašej zmene stravovania, čo vám priniesol a ako sa 
vám páčil.  
 

V prípade, že by vám niečo v eBooku bolo nejasné 
alebo nezrozumiteľné, neváhajte ma kontaktovať.  
Napíšte mi na: dagmar@dagmarcanigova.sk 

 

Teším sa na vaše emaily.  
 

Majte sa krásne. 
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