
Rasa – šest chutí
Ájurvéda 1. ročník 2022/2023

Ajay Bobade (Veda Čajtanja)



Šest chutí

1. Madhura (sladká)

2. Amla (kyselá)

3. Lavana (slaná)

4. Katu (pálivá)

5. Tikta (hořká)

6. Kašája (svíravá)



Madhura rasa (sladká chuť)

madhu = med
madhu rasa = chuť medu
madhura = příjemný, okouzlující, krásný, souhlasný, melodický, sladký



Madhura rasa (sladká chuť)

Související orgány:
• Štítná žláza, horní část plic
• Slinivka

Prvky: země a voda

Převažující vlastnosti: těžká, studená, mastná

Základní vliv na doši: váta, pitta, kapha (ve velkém množství pittu)

Potraviny:
• Cukr (glukóza, fruktóza, laktóza), med, datle, javorový sirup, lékořice
• Mléko, rýže, pšenice



Madhura rasa (sladká chuť) – druhy cukru

výroba



Madhura rasa (sladká chuť) – výroba cukru gud/jaggery



Madhura rasa (sladká chuť) - funkce

Funkce při malém množství sladké chuti:
• Příjemné pocity (bliss point)
• Podpora ódžas, imunity
• Podpora anabolických procesů, růst a výživa dhátu
• Síla, stabilita, vitalita a dlouhověkost
• Podpora smyslových orgánů
• Zlepšení barvy a kvality kůže a vlasů, podpora hojení ran
• Melodický hlas
• Tlumení žízně a pocitů pálení (ochlazující funkce)
• Láska, spokojenost, radost, štěstí, blaženost, stabilita mysli, soucit, klid



Madhura rasa (sladká chuť) - funkce

Funkce při nadměrném množství sladké chuti:
• Nerovnováha dóš (zvýšení kaphy)
• Žízeň, špatné hojení ran
• Příznivé prostředí pro bakterie, plísně a parazity
• Negativní vliv na srdce, mozek, ledviny a slinivku
• Zahlenění, cukrovka, nefrotický syndrom, vysoká hladina triglyceridů v krvi, 

kornatění tepen, komplikace s krevním tlakem
• Těžkost, lenost, únava, ospalost
• Připoutanost, chamtivost, majetnictví



Madhura rasa (sladká chuť) - pravidla

Pravidla konzumace sladkostí:

1. Součást hlavního jídla společně s dalšími chutěmi – hořká, ostrá, kyselá

2. Doma připravované

3. Přirozená forma - nepřislazované (např. přirozeně zralé ovoce)

4. Kombinace s tukem nebo vlákninou

5. Střídání různých typů sladkostí (jinak závislost)

6. Sdílená radost s ostatními

7. Žádné sladkosti v jakýchkoli emočních stavech, kromě lásky



Madhura rasa (sladká chuť) – příprava sladkostí

Kombinace materiálů při přípravě sladkostí:
• Cizrnová mouka + ghee
• Pšeničná krupice + ghee
• Rýže + mléko

Besan laddu Rava halva Kheer



Amla rasa (kyselá chuť)

amla = kyselý, spojený s kyselinami; to, co snadno fermentuje

amla rasa = to, co dělá citlivé zuby; to, co stimuluje slinění; to, co dělá stažení 
očí a obočí



Amla rasa (kyselá chuť)

Související orgány:
• Střední a spodní část plic

Prvky: země a oheň

Převažující vlastnosti: teplá, lehká, mastná; tekutá (sekundárně)

Vliv na doši:    váta,    pitta,    kapha (při nadměrném množství    kapha) 

Potraviny:
• Ocet, fermentované potraviny, pickles
• Kysaná smetana, jogurt, sýr
• Citrusy, nezralé mango, zelené hrozny, rebarbora



Amla rasa (kyselá chuť) – mango pickle



Amla rasa (kyselá chuť) - funkce

Funkce při malém množství kyselé chuti:
• Podpora metabolických procesů – zvýšení kvalitní pitty v trávicím systému
• Odstranění kaphy
• Zostření smyslových orgánů
• Příznivý vliv na srdce a mysl 
• Vylučování slin, povzbuzení chuti k jídlu a vylučování trávicích enzymů
• Proti nadýmání, křečím a překrvení
• Podpora rozhodování, pochopení, ocenění, uznání a rozlišování
• Ostrost a bdělost mysli, pozornost



Amla rasa (kyselá chuť) - funkce

Funkce při nadměrném množství kyselé chuti:
• Vysušování membrán, velká žízeň
• Překrvení, překyselení, zahlenění, otoky, městnání (hromadění tekutiny)
• Citlivost zubů, pálení žáhy, pálení v žaludku, poruchy trávení, vředy a záněty v 

trávicím traktu, průjem, krev ve stolici
• Pálení v krku, na hrudi, v oblasti srdce a močových cest
• Negativní vliv na játra
• Záněty a cysty
• Toxicita krve
• Kožní problémy - dermatitida, akné, vyrážka, lupénka a ekzém
• Posuzování, kritičnost, žárlivost, závist, nenávist
• Podrážděná a hyperaktivní mysl



Lavana rasa (slaná chuť)

lavana = sůl, slaný 



Lavana rasa (slaná chuť)

Související orgány:
• Ledviny, srdce (sekundárně)

Prvky: voda a oheň

Převažující vlastnosti: těžká, mastná, teplá; hydrofilní

Vliv na doši:    váta,    pitta,    kapha (při nadměrném množství    pitta,     kapha)  

Potraviny:
• Sůl 
• Mořské řasy, mořské plody



Lavana rasa (slaná chuť) - funkce

Funkce při malém množství slané chuti:
• Podpora anabolických procesů, svalová síla
• Projímavé (voda) a protikřečové účinky (oheň)
• Zvýraznění chuti pokrmů, vylučování slin, pomoc při trávení, vstřebávání a 

vylučování, proti nadýmání a bolesti
• Udržení vodní elektrolytické rovnováhy, rehydratace, stabilizace krevního tlaku 

a odstranění únavy
• Důvěra, odvaha, nadšení, zájem, zvídavá a zkoumavá mysl, zlepšení chuti 

vztahů

Dlouhodobá absence soli:
• Únava, vyčerpání, nezájem, otupělost, deprese, ztráta tvořivosti
• Ztráta vášně, chladné vztahy 



Lavana rasa (slaná chuť) - funkce

Funkce při nadměrném množství slané chuti:
• Ruší účinek ostatních chutí
• Zadržování sodíku v těle (-> zvyšování pitty, tvrdnutí kaphy) 
• Zadržování vody, otoky
• Pocit horka, pocit na omdlení, únava, vrásky, vředy, krvácivost, překyselení, 

zhoršení kožních onemocnění, ztráta vlasů
• Zvracení (použití při terapii vamana na vyloučení pitty a kaphy ze žaludku)
• Onemocnění typu kapha (důsledek tvrdší kaphy)
• Pokušení -> návyk -> připoutanost, chamtivost, majetnictví, podrážděnost



Lavana rasa (slaná chuť) a ovoce



Katu rasa (pálivá/ostrá chuť)

katu = štiplavý, ostrý, pálivý 



Katu rasa (pálivá/ostrá chuť)

Související orgány:
• Žaludek, srdce 

Prvky: oheň a vzduch

Převažující vlastnosti: teplá, ostrá, lehká, suchá; pronikavá

Vliv na doši:   váta,  pitta,   kapha (při nadměrném množství   suchá V a ostrá P) 

Potraviny:
• Pepř, chilli papričky, skořice, hořčičné semínko, zázvor, asafoetida
• Česnek, cibule, křen, ředkvičky



Katu rasa (pálivá/ostrá chuť) - funkce

Funkce při malém množství pálivé chuti:
• Roznícení agni (dípana)
• Podpora trávení a vstřebávání (páčana)
• Čištění dutin – podpora vylučování hlenu a rozpouštění kapha dóši
• Podpora krevního oběhu, rozpouštění sraženin, ředění krve
• Proti křečím, proti parazitům a červům v těle
• Nadšení, motivace, vášeň, duševní síla, svěžest, jasné vnímání
• Pozornost, přemýšlení, touha po poznání, odstraňování překážek (hledání 

řešení – jugád)



Katu rasa (pálivá/ostrá chuť) - jugád

Řešení problému pomocí právě dostupných prostředků



Katu rasa (pálivá/ostrá chuť) - funkce

Funkce při nadměrném množství pálivé chuti:
• Negativní vliv na spermie a vajíčka
• Pálení, kašlání, škytání, omdlení, únava spojená s žízní
• Průjem, překyselení, nevolnost (při zvýšení pitty)
• Točení hlavy, třes, nespavost, peptické vředy, kolitida, kožní onemocnění, 

záněty, podráždění
• Potenciál pro karcinogenní bujení
• Zlost, násilnost, podrážděnost, nepřátelství, žárlivost, agresivita, soupeřivost, 

nenávist

Absence pálivé chuti:
• Nadměrná důvěřivost, víra, ztráta touhy ověřovat informace



Katu rasa (pálivá/ostrá chuť) - funkce

Funkce při nadměrném množství teple pálivé chuti:
(jalapeño, vasabi, one chip challenge)

• Svalové bolesti
• Kožní nemoci
• Vředy v tenkém a tlustém střevě a u konečníku
• Záněty, rakovina



Katu rasa (pálivá/ostrá chuť) – zelené indické chilli

Nejlepší způsob konzumace 
pálivé chuti

Chilli + sůl



Tikta rasa (hořká chuť)

tikta = hořký 



Tikta rasa (hořká chuť)

Související orgány:
• Játra, slinivka a slezina

Prvky: prostor a vzduch

Převažující vlastnosti: studená, lehká, suchá

Vliv na doši: váta, pitta, kapha (při nadměrném množství váta, pitta)

Potraviny:
• Karela (hořký meloun), kurkuma, kořen pampelišky, aloe vera, methi (pískavice 

řecké seno), santalové dřevo, neem, káva



Tikta rasa (hořká chuť) – karela a methi

Karela Methi Methi semínka  



Tikta rasa (hořká chuť) - funkce

Funkce při malém množství hořké chuti:
• Zlepšení ostatních chutí
• Roznícení kvalitního ohně
• Pevnost kůže a svalů
• Účinky proti jedům, bakteriím, virům, zánětům, horečce, nadýmání, mdlobám
• Lékhana
• Čištění jater, podpora při léčbě slinivky, léčba úporných kožních onemocnění, 

odstranění pálení a svědění
• Podpora sexuální zdrženlivosti a omezení světské připoutanosti
• Kvalita celibátu v mysli, odpoutání mysli od lákadel, introvertní mysl
• Introspekce



Tikta rasa (hořká chuť) - funkce

Funkce při nadměrném množství hořké chuti:
• Vyčerpání dhátu, hubnutí a degenerace těla, osteoporóza
• Suchost a drsnost v těle, suchá kůže, zácpa, oslabení kostní dřeně a nervů
• Únava, točení hlavy, ztráta vědomí
• Snížená tvorba spermií
• Cynismus, nudnost, odmítání, odpor, odpojitost, ztráta zájmu, tvrdohlavost, 

strach, pochybování, individualistické a majetnické chování



Kašája rasa (svíravá/trpká chuť)

kašája = svíravá 



Kašája rasa (svíravá/trpká chuť)

Související orgány:
• Tlusté střevo

Prvky: vzduch a země

Převažující vlastnosti: studená, suchá, těžká

Vliv na doši:    váta,    pitta,    kapha (při nadměrném množství   váta,   kapha)  

Potraviny:
• Nezralé banány a švestky, granátové jablko, cizrna, zelené fazole, žlutý půlený 

hrách, okra, kurkuma, čaj, semínka pískavice, ardžuna
• Většina syrové zeleniny
Materiály: kamenec



Kašája rasa (svíravá/trpká chuť) – okra, kamenec

Okra Kamenec 



Kašája rasa (svíravá/trpká chuť) - funkce

Funkce při malém množství svíravé chuti:
• Lékhana
• Zastavení krvácení, hojení vředů, podpora srážení krve, stahování krevních cév
• Vstřebávání, formování stolice
• Účinek proti průjmu, zánětům, městnání, překrvení
• Klid, podpora, uzemněnost, organizovanost, disciplinovanost



Kašája rasa (svíravá/trpká chuť) - funkce

Funkce při nadměrném množství svíravé chuti:
• Křeče, stahy ve střevech, zácpa, nadýmání
• Nadměrné srážení krve, srdeční křeče, stagnace krevního oběhu
• Suchost v ústech, obtíže s mluvením, dávení
• Hubnutí, škubání, obrna lícního nervu, mozková příhoda s ochrnutím a další 

nervosvalová onemocnění typu váta
• Roztříštěná a neorganizovaná mysl, nespavost, strach, nervozita, emocionální 

zácpa, deprese, nestabilita, nedisciplinovanost, tvrdost, hrubost, úzkost, fixace, 
strnulost



Chuťové touhy

Jak rozlišit zdravou chuť od opačné ?

Biologická potřeba 

Zvýšená/snížená dóša bez ámy

Odezva inteligence buněk Narušení inteligence buněk

Zdravá chuť Zvrácená, opačná chuť

Uspokojit Neuspokojovat 

Zvýšená dóša s ámou

Psychická žádost 



kapha
áma v těle

pitta
hypoglykémie

Chuťové touhy

Diagnostika Další zvýšení 
kapha dóši

Snížení pitty, zvýšení 
hladiny cukru v krvi 



 





Máte nějaké otázky?

?



Šest chutí
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