
CESNAK  
alebo prírodné antibiotikum  

 
Rastie v mnohých častiach sveta a je známou 
prísadou pri varení práve vďaka prenikavej 
vôni a príjemne lahodnej chuti. Od dávna 
patrí medzi najmocnejšie liečivé rastliny 
a používali ho napríklad starí Egypťania, 
Rimania a Číňania. Počas 1. svetovej 
vojny sa šťava z cesnaku používala ako dezinfekčný  prostriedok na rany. 

 
Väčšina zdravotných účinkov cesnaku je spôsobená jednou zo zlúčenín síry, ktorá 

sa produkuje vtedy, keď je strúčik cesnaku nasekaný, rozdrvený či rozžuvaný. Zlúčenina sa 
nazýva alicín, má značné zdravotné účinky a zodpovedá aj za prenikavú vôňu cesnaku. 
Cesnak je plný dôležitých živín: z vitamínov sú to najmä vitamín C a vitamíny B1, B6, 
z minerálnych látok mangán, draslík, vápnik, selén, fosfor, železo. Je v ňom obsiahnutá aj 
vláknina a éterické oleje. Má nízku kalorickú hodnoty (42 kcal). Z rozsiahlych klinických 
štúdií vyplynulo, že pri pravidelnej konzumácii rozumného množstva cesnaku sa zlepšuje 
funkcia imunitného systému.  

Pôsobí antibakteriálne, proti kvasinkovým infekciám a štúdie potvrdili aj 
skutočnosť, že u ľudí konzumujúcich cesnak pravidelne, bola dĺžka ochorenia (prechladnutie) 
kratšia. Je účinný ako prevencia proti chrípke.  
 Dýchacie cesty – vďaka zlúčenine alicín, ktorá sa vylučuje pľúcami napomáha 

k vykašlávaniu hlienov pri zápaloch dýchacích ciest. 
 Tráviaci trakt – vďaka éterickým olejom sa zlepšuje funkcia trávenia tvorbou 

správnej črevnej flóry. Pozor však pri ochoreniach žlčníka ľuďom cesnak môže 
naopak navodiť tráviace ťažkosti. 

 Kardiovaskulárny systém – väčšie množstvo cesnaku dokáže účinne znížiť krvný 
tlak, ale dávka musí byť pomerne dosť vysoká (3-4 strúčiky denne). Rovnako dokáže 
znížiť hodnoty celkového a LDL cholesterol, čo pomáha pri prevencii aterosklerózy. 
Výskumy zatiaľ nepotvrdili vplyv cesnaku na hladiny HDL cholesterolu 
a triacylglycerolov. 
 

 Cesnak zmierňuje oxidačný stres a jeho antioxidačné vlastnosti pomáhajú telu 
zbavovať sa škodlivých látok a chránia ho pred predčasným procesom starnutia, čím znižujú 
aj riziko rozvoja Alzheimerovej choroby.  
 Medzi nevýhody konzumácie cesnaku patrí zápach z úst. Ľudia trpiaci zvýšenou 
krvácavosťou alebo užívajúci lieky na riedenie krvi by sa mali o konzumácii vhodného 
množstva cesnaku poradiť s lekárom, keďže cesnak podporuje krvný obeh ako prírodný liek 
na riedenie krvi. Pre úplné zachovanie zdravotných benefitov by sa mal konzumovať 
roztlačený v surovom stave. 
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