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Jídlo jako základ

Možná jste si už položila otázku, proč je součástí kurzu Vše začíná v hlavě právě 
jídlo, je to tak? Jak se jídlo vztahuje k plnění snů? Má to vůbec nějakou spojitost?  

Dle mé zkušenosti ano - a velkou!

Před sedmi lety, ihned po ukončení střední školy, jsem začala pracovat jako 
výživová poradkyně a mými klientkami byly - až na pár výjimek - ženy. Téměř 
všechny chtěly zhubnout a mojí prací bylo jim v tom pomoci. Napsala jsem 
jim jídelníček, přesně spočítala kalorie a přidala gramáže. Všechny byly tak 
namotivované a rozhodnuté. Nerozuměla jsem tomu, proč už jsem 90% z nich 
nikdy neviděla! A tak mi to přestalo dávat smysl! Chtěla jsem jim pomáhat, vidět 
výsledky a ne jenom psát jídelníčky!

I proto jsem si jedno léto „vzala volno“ a odjela do Ameriky. Asi bych měla říci, 
že jsem nikdy neměla problémy s váhou. Jenže právě Amerika mi měla dát tu 
lekci, kterou jsem potřebovala, abych porozuměla svým klientkám! Ameriku 
jsme si tak užívaly, že jsem si ani nevšimla, že jsem za tři měsíce přibrala 8 kilo!

To vystřízlivění přišlo, až když jsem se vrátila zpátky do Čech. Odjížděla jsem 
s přesvědčením, že chci za vším udělat pořádně tlustou čáru a začít vše od znova 
– celý můj život se měl během tří měsíců změnit! Změnil! Jenže úplně jiným 
směrem, než jsem si představovala! Už nic nebylo takové, jako předtím. 

Začala jsem nesnášet své tělo, později i sama sebe! Cestovala jsem, snažila jsem 
se utéct sama před sebou. Denně jsem cvičila, někdy i dvakrát či třikrát. Poprvé 
v životě začala držet diety, které skončily pokaždé stejně – přejedením a slzami 
v očích, že jsem opět selhala. Zatímco já se čím dál více snažila mé tělo změnit, 
váha stále rostla! S každým pohledem do zrcadla jsem trpěla víc a víc. Všechny 
fotky, které byly v té době pořízeny, byly také vymazány. Nechtěla jsem, aby 
někdo viděl, jak vypadám. 

Vzory jsem hledala ve fitness dívkách, které si říkají „bikiny“. S každou jejich 
fotkou se však dostavovala větší bezmoc. Zkoušela jsem více diet, ale každá 
dopadla stejně. Místo kil jsem ztrácela všechen respekt sama k sobě! 



Asi až po roce trápení jsem se rozhodla, že chci žít jinak. Sžít se sama se sebou. 
Dala jsem si možnost poznat se více a odjela poprvé do Asie. Tím jsem začala 
cestu, po které stále kráčím - skrze meditace, jógu, sebepoznání, spiritualitu. 
Nyní se na své zkušenosti nekoukám jako na tragédii, kterou jsem ve svém 
příběhu viděla kdysi, ale na obrovské požehnání. A jsem za ně opravdu vděčná. 
Bez nich bych nikdy nebyla tam, kde se nyní nacházím!

A právě proto vznikl tento kurz. Je plný informací, které pomohly (vyléčily) mne 
a cítím, že je musím předat dál, protože v momentě, kdy jsem začala otevřeně 
mluvit o tom, že jsem se neměla ráda a trápila své tělo, začalo se objevovat stále 
více žen, které to měly nebo mají úplně stejně. Najednou jako bych pochopila 
všechny klientky, které jsem kdy měla! Byl to moment, kdy mi do sebe všechna ta 
políčka skládanky jménem „život“ začala zapadat.

Čím více jsem poznávala ženskou jemnost, zranitelnost, péči, lásku, ale také 
sílu - a to nejen u ostatních, ale hlavně u sebe - tím více jsem se přesvědčovala 
o tom, že je potřeba vrátit se zpátky ke své podstatě. Využívat ty mocné zbraně, 
které nám, ženám byly dány k dispozici! Empatice, pochopení, soucit, láska. Ale 
problém je v tom, že my to umíme dát všem okolo, ale ne sama sobě! Jenže právě 
tam musíme začít! 

Abychom mohly poznat a dávat opravdovou lásku bez podmínek a očekávání, 
musíme ji nejříve umět dát sobě samé! 

Co to má společného s jídlem?
 
Jídlo  na fyzické úrovni znamená prožitek. Pokud si vybíráme zdravé jídlo, 
vybíráme si zdravé prožitky a naopak. Motivace pro jídlo může být různá - 
pokud je náš život naplněný, jíme jen když máme hlad a potřebujeme doplnit 
energii. Ale pokud jsme v životě nešťastné, náš život je prázdný, pak se jídlo 
může stát jedinou radostí, kterou si život naplňujeme. Pak se i zdravá strava stává 
destruktivní.



Tělo, zdraví, váha - to všechno odráží naše bloky, myšlenky, strachy, bolesti, 
ale také neochotu naslouchat - sami sobě! Naše tělo je opravdu chytřejší, než si 

myslíme! 

A právě proto bylo potřeba s tím něco dělat. To je samozřejmě ironie z mé 
strany! Jenže.. Potraviny jsou dnes záměrně upravovány tak, abychom byly lépe 
ovladatelné. Dělají se nesmyslné studie a obrovské peníze spolkne marketing za 
lživé reklamy. Snaží se nás vzdálit od inteligence našeho těla, protože jen skrze 
něj jsme schopné naslouchat intuici a vnitřnímu vedení. Ale jak, je-li naše tělo 
plné hormonální nerovnováhy, toxinů, barviv, které nám jsou nepřirozené? Je 
plné nemocí, na které si raději vezmeme prášek, aby se nám ulevilo, místo toho, 
abychom se zaměřili na příčinu nemoci a tu - pomocí pochopení - odstranily. A 
dokážeme ještě vůbec naslouchat?

Čím dál více nejen dospělých, ale hlavně dětí je závislých na cukru a průmyslově 
zpracovaných potravinách. Jsou rychlé, dostupné a levné. Pro dnešní 
uspěchanou dobu, které se musíme přizpůsobit, jsou ideální! Všechny tyto 
uměle zpracované potraviny mají jednu společnou funkci - mění chemické 
procesy v našem mozku a udržují nás ve stavu zmatenosti = nemůžeme se 
rozhodnout, uržují nás v nevědomí a utrpení a zaslepují signály, jenž nám tělo 
posílá! Zní to možná až moc drasticky, ale je to pravda. Je jen na nás, jak na to 
budeme pohlížet. 

Čisté tělo zevnitř = čistý kanál komunikace s vlastní intuicí = ochota růst 
a odvaha být sám sebou. 

Přirozeným stavem těla je zdravá štíhlost. Jakto, že je tak lehké přibrat a těžké 
zhubnout? Nemělo by to být naopak? Proč se všichni honíme za dietami, které 
nám slibují postavu snů, když zdravá štíhlost je našemu tělu přirozená? 

Začaly jsme samy sebe škatulkovat podle vzhledu a váhy, kterou máme. 
Podle ní se oblíkáme, jíme / nebo nejíme, chodíme do společnosti, ke které 
patříme, kupujeme věci, které nepotřebujeme.. PROČ? Protože jsme se vzdálily 
moudrosti našeho těla! A tak posloucháme ostatní, a protože nevěříme sobě, 
uvěříme jim a to je počátek našeho příběhu „Já jsem..“ 

Proto je tu jídlo a má svou nezastupitelnou roli!



Co se děje v našem těle, když máme hlad

Mohu znovu zmínit, jak je naše tělo skutečně úžasné? Je to vážně paradox 
- trávíme hodiny a hodiny hledáním různých diet, jídelníčků, cvičebních 
plánů, tipů jak být mladší, cítit se lépe nebo třeba význam nemocí, přitom ten 
nejinteligentnější google nosíme v sobě. Akorát jsme ztratily návod na jeho 
použití! Cokoliv, co potřebujete vědět máte uvnitř! Každou odpověď na otázku 
(akorát jsou občas tak jednoduché, až je těžké tomu uvěřit :)). 

HYPOTALAMUS

Je velmi důležitou částí mozku, ve které se mj. nachází centrum hladu a sytosti. 
Centrum hladu je trvale aktivní, zatímco centrum sytosti dokážeme našemi 
zlozvyky utlumit - a to způsobuje neustálý hlad a obezitu. 

Hlad vysílá do našeho mozku jednu z nejsilnějších emocí a je potřeba jíst v 
naprostém vědomí a pomalu. Mozek zaznamená zda jsme jedly nebo ne zhruba za 
20 minut. Jestli bezmyšlenkovitě sníte celou porci během pěti minut, tělo ani neví, 
že jste jedla a po chvíli máte opět hlad.

Navíc je téměř jisté, že toho sníte více, než potřebujete, což způsobuje únavu  
a tělo tak spotřebuje více energie na všechny trávicí procesy. Tím se po chvíli sníží 
hladina cukru a znovu se vyplaví pocity hladu. A jsme zase zpátky na začátku. 

Základní impulzy vedou přes hypotalamus. Pokud nefunguje mysl-tělo, příkazy 
našemu tělu dávají zlozvyky a tělo reaguje tloustnutím. Pokud budete v tomto 
kruhu jíst pár dní po sobě, otupýte svůj mozek a tělo ztratí svou přirozenou 
moudrost a kontrolu.

Jídlo a náš přístup - plné vědomí, bytí v přítomném okamžiku (což nás učí 
meditace), hrají zásadní roli v tom, jak se cítíme! 

Jídlo se pro nás stalo takovou samozřejmostí, že na konci dne ani nevíme, co 
jsme to vlastně jedly a jak to chutnalo. Na následujících stránkách máte tabulku, 

kam si zapisujte po dobu dvou dní všechna jídla, která jste snědla - nesuďte 
se, nekomentujte to, nemusíte mít ani výčitky! To není záměr! Účelem je být si 

vědoma toho, co jíte!



Co jsem jedla Čas Pocity před jídlem Pocity po jídle



Co jsem jedla Čas Pocity před jídlem Pocity po jídle



Jídlo
a naše
problémy

 
s ním



Falešné příznaky hladu

Jíme, protože máme špatnou náladu, nudíme se, jsme přetažené, unavené, ve stresu,  
nebo když jedí všichni okolo. Jíme ve chvílích, kdy si tělo o jídlo nežádá. Přejídáme 
se nebo naopak hladovíme. Jak se tedy znovu vrátit k moudrosti těla a znovu mu 
naslouchat si řekneme na dalších stránkách, ale nyní si pojďme říci pár příznaků 
falešného hladu:

Hlad po kousání
 Když jsme ve stresu nebo naštvané, máme tendenci kousat - doslova se 
prokousat těmi pocity. Někdo si kouše nehty, jiný tužky a další sáhnou po jídle, i 
když vůbec nemají hlad. 

Tečou nám sliny
 „Ty jo to krásně voní! A ještě líp vypadá! Tak jo, dám si!“ Co se děje? 
Začnou nám (doslova) téct sliny! Naše smyly se zapojily a my toužíme ochutnat! Ve 
skutečnosti to jsou pouze naše touhy, nikoliv fyzický hlad.  

Znudění / emoční hlad
 Cítíme se prázdné, nenaplněné, chybí nám životní „šťáva“, tak si ji 
dodáváme pomocí jídla. Prahneme po poznání, spiritualitě, ale nedokážeme se 
vyjádřit, cítíme se emočně nestabilní, a tak místo abychom změnily svůj život, 
saháme po jídle, které nám alespoň krátkodobě způsobí prožitek a určitou formu 
radosti.

Teď musím jíst
 Jíme podle toho, kolik je hodin, akorát zapomínáme na to, jestli máme 
vážně hlad. Je to zvyk, tělo si zvyklo, ale opravdu pokaždé cítíte fyzický hlad?  

Žízeň 
 Znáte to? Myslíte si jaký máte hlad, ale pak se napijete a najednou je pryč?  

Vyčerpání
 Když se cítíme unavené, přijde myšlenka, že bychom měly něco sníst. Ano, 
jídlo nám dodá energii, ale předtím, než si nandáte porci na talíř, zkuste se zamyslet 
nad tím jestli nejste jednoduše vyčerpaná! Jestli spíše než dobýt baterky jídlem není 
potřeba více spát a odpočívat, jít si zameditovat nebo dát horkou koupel? 



Než se podíváme na problémy, které máme spojené s jídlem, zkusme si úplně 
upřímně odpovědět na následující otázky. Opět není potřeba sama sebe odsuzovat! 
Upřímnost tu hraje velice důležitou roli, protože jedině když sobě budeme upřím-

né, můžeme něco změnit!

1. Co pro mne znamená jídlo?

2. Jak se cítím, když myslím na jídlo?

3. Proč jím? S jakým pocitem?

4. Vyčítám si někdy jídlo - a proč?

5. Jak se cítím ihned po jídle?

6. Dokážu přestat jíst, když jsem plná?

7. Jím jen tehdy, když cítím hlad?

8. Mám dané hodiny, kdy jím? A co se děje, když to nedodržím?

9. Dokáže mě naštvat, když si nedám jídlo, které chci /na které mám chuť? 
Co přesně mě štve?

10. Jak často myslím během dne na jídlo?

11. Pokud má mé emoční jedení zprávu, co mi má říct?

12. Jak často soudím ostatní kvůli váze či jídlu?

13. Kdybych na sobě mohla cokoliv změnit - co by to bylo?

14, Jaký mám vztah sama k sobě? 

15. Mám se opravdu ráda?



Odpovědi:



Přejídání

 Přejídání vzniká z nedostatku. Potřebujete si dát to, co vám chybí. V 
tom lepším případě vaše tělo volá o chybějící živině, vitamínu či minerální látce. 
Mohlo to být, když jste držela dietu, jedla jednotvárnou stravu,  vyřadila tuky 
nebo sacharidy nebo neměla dostatek ovoce či zeleniny. Také pokud jste přešla 
na jiný výživový směr - příklad veganství, raw stravu a váš jídelníček není natolik 
pestrý, aby pokryl všechny potřebné (esenciální) látky, které potřebujete (více se 
dočtete v části Rozdělení živin - vitamíny, minerální látky). V momentě, kdy tyto 
látky doplníte, potřeba přejíst se zmizí. 

Druhá možnost je přejídání se kvůli deficitu určité emoce. Způsobit přejídání 
mohly momentální emoční rozpoložení - těžký den v práci, konflikt, nevydařená 
schůzka, rozchod, stresová situace nebo třeba pocit nejistoty či nebezpečí. To 
všechno může mít vliv na to, že přijdete domů a sníte na co přijdete! To se stalo 
určitě každé z nás v životě alespoň jednou.

Jenže pak tu jsou dlouhodobé emoce, které nám dávají pocit, že nám něco chybí. 
Může to být láska, pohlazení, bezpečí, přijetí. Ale také pocity, že nikam nepatřím, 
selhání, touha po perfekcionismu a další emoce, které způsobují, že saháme po 
jídle pokaždé, když se dostaví. Jakmile to je častěji, vzniká psychosomatická 
porucha, která se nazývá záchvatovité přejídání a spadá spolu s anorexií a bulimií 
do poruch příjmu potravy.

Je to stav, kdy jíte téměř bezmyšlenkovitě, a i když už se cítíte úplně plná, nejde 
vám zastavit a v jídle tedy pokračujete dál - až do úplného přejedení se, kdy je 
vám špatně. Během jídla se cítíte dobře, jako by to byla jediná radost, záchrana, 
východisko. Jenže jakmile dojíte, dostaví se pocity selhání, výčitky, stud - i proto 
k přejídání většinou dochází potají, protože nechcete, aby někdo věděl o tom, že 
jíte!

Co přejídání se znamená?
 Volání po lásce, bezpečí, naplnění, radosti. Toužíme být brány takové 
jaké jsme, ale zároveň se bojíme ukázat kým jsme, protože máme strach, že nás 
ostatní odsoudí. Bojíme se odmítnutí. Přejídání ukazuje na velkou nerovnováhu 
uvnitř nás!



Omezování jídla 
 Záměrné omezování jídla za účelem snížení váhy v podobě diet. Diety 
mohou být krátkodobě účinné. Tím, že omezíme kalorie, zhubneme. Jenže 
z dlouhodobého hlediska jsou diety neudržitelné. A pokud nezměníme příčinu 
těch kil, které na sobě nemáme rády, nastává JOJO efekt a všechna se nám vrací 
zase zpátky. Spolu s pocity selhání a výčitků. 

Navíc většinou to, co si nejvíce odpíráme, roste a sílí. Určitě znáte přísloví 
„Zakázané ovoce nejvíc chutná“ a to přesně platí i u diet. Také si položte otázku, 
jak se cítíte, když držíte dietu? Mně pokaždé přišlo, že se akorát vzdaluji sama 
sobě. Touha po tom, co jsem si zakázala byla tak silná, že jsem pokaždé dietu 
vzdala a „dojedla se“ právě tím, co jsem si celou dobu odpírala! A po čase se 
dostavily také pocity, že jsem k ničemu. Není tedy překvapením, že až 95% lidí, 
kteří drží dietu se po nějaké době vrátí zpět ke své původní váze, jak ukazují 
statistiky. 

ŽIVOTNÍ STYL

Životní styl si vybíráme. Jsou to naše zvyky, postoje, rutina, kterou opakujeme 
pravidelně. Pokud jsme se dostaly do kolotoče diet, potom jsme si je zvolily za 
svůj životní styl. Co nám to říká? Že si nezasloužíme žít naplněný život 
a odpíráme si radosti a prožitky. Dieta je určitou formou trestu, kdy trestáme naši 
tělo, duši. 

Podváha = zrcadlí naši nedostatečnou váhu, hodnotu. Proto nemůžeme přibrat.  
         Musely bychom si nejdřív dát onu hodnotu. Popíráme své ženství,  
         kdy může dojít ke ztrátě menstruce, v krajním případě až k anorexii. 
               

To se netýká diet, které jsou nevyhnutelné ze zdravotního hlediska nebo o 
detoxikačních půstech, které se dělají za účelem očisty těla a jsou vědomé. Řeč je 
o dietách, které podstupujeme, protože nejsme spokojené samy se sebou, se svým 

tělem. Kdy máme zlost na své tělo, ale i na sebe za to, jak vypadáme!



Emoční jedení
Jíme, když se cítíme unavené. Dáme si jídlo, když jsme znuděné. Když nás někdo 
naštve nebo se pohádáme. Svačíme, když je čas. Obědváme, když bychom měly. 
Jíme když oslavujeme, ale také když jsme smutné. Jídlem zaháníme stres, ale také 
se díky němu radujeme z úspěchů. Jídlo je všude kolem nás a my jsme se naučily 
ho vnímat ne jako základní potřebu, ale jako hlavní náplň. 

Pojďme se podívat na to, co je emoční jedení a jak poznám opravdový hlad 
od toho falešného. Už jsme si říkaly, že vše řídí část mozku, která se jmenuje 
hypothalamus. Ta má v sobě dvě centra - hladu a sytosti. Pokud jíme na vědomé 
úrovni, obě tyto centra pracují a naše tělo funguje tak, jak má. Jestli ale jíme na 
nevědomé, tedy emoční úrovni (delší dobu), je aktivní pouze centrum hladu. 
Centrum sytosti přestalo pracovat. 

Jíme v nevědomí
 A my se pak divíme, že tloustneme, ale jídlo není tak úplně příčinou kil 
navíc,  nadváhy nebo obezity. Je jím právě nevědomí, ve kterém jíme! Jíme ve 
stresu, u televize, při řízení, když telefonujeme, jsme na facebooku - není tedy 
překvapení, že ani nezaregistrujeme, že jsme jedly a po chvíli máme znovu hlad! 

Našemu tělu trvá 20 minut, než dostane informaci o tom, že jsme jedly. 

Jídlo jako náplast
 Velmi často to, o čem si myslíme, že je hlad není hlad! Je to naše emoční 
potřeba naplnění. Souvisí se smutkem, stresem, frustrací - prostě s emocemi, 
které potlačujeme a nahrazujeme právě jídlem. 

Naše smysly
 Cítíme krásnou vůni a doslova se nám sbíhají sliny a tak se najíme. Jíme 
ale také očima - a to i přesto, že nemáme hlad. Jednoduše podlehneme touze, 
která je v nás vyvolána na základě smyslových vjemů. 

„Pokud hlad není problém, potom jídlo není řešením!“



 Jak mohu poznat emoční hlad od toho fyzického:

Emoční jedení způsobuje přibývání na váze a má přímý vliv na obezitu. 
Způsobuje stres a negativní pocity ze sebe samé.  

Emoční hlad

• Je okamžitý = teď hned 
potřebujeme něco sníst, nepočká to

• Objeví se z ničeho nic = nemáte 
hlad a za minutu umíráte hlady 

• Chutě na určitý druh jídla = 
čokoláda, brambůrky, slané, sladké. 
Musíte si dát přesně ted druh, jinak 
se necítíte dobře. 

• Chutě nepřestávají, i když jste se 
najedla = máte neustálou potřebu 
sníst více, chybí vám pocit naplnění

• Objevuje se v určitých situacích = 
ať už se nudíte, nebo jste smutná, 
naštvaná, vyčerpaná - potřebujete 
se najíst

• Potřebujete neustále odůvodňovat 
to, že jíte= jako byste se styděla za 
to, že jíte, hledáte důvody, kterými 
se omluvit

• Špatné pocity po jídle 

Fyzický hlad

• Počká = máte hlad, ale dokážete 
počkat s jídlem

• Je postupný = cítíte, jak postupně 
začínáte mít hlad 

• Jste volná ve výběru jídla = Spíše 
než na určitý druh se zaměřujete na 
to, aby to bylo nutričně vyvážené a 
cítila jste se po tom dobře 

• Hlad mizí, když se najíte = 
Přestáváte jíst jakmile cítíte, že jste 
plna 

• Přichází v návaznosti na poslední 
jídlo = máte potřebu jíst zhruba 
3 hodiny po jídle, když vaše tělo 
potřebuje energii

• Jídlo si užíváte = Jste si vědoma 
chutí, nemáte výčitky, jíte v 
přítomnosti a večer víte, co jste 
během dne snědla 

• Cítíte se lehce, plna energie 



PPP = poruchy příjmu potravy

Čísla, kdy mladí lidé pod 25 let trpí obezitou, narůstají. Také poruchy příjmu 
potravy - jako anorexie či bulimie, se objevují stále častěji u mladých lidí. Není 
to zase tak překvapující, protože je to věk, kdy dospíváme a naše těla se mění! 
Nejenže nás na tyto změny nikdo nepřipravil, ale ani nás nenaučil, jak je přijímat 
= jak SE přijímat! Nejsou to vzory, které bychom vídaly kolem sebe! Bohužel 
přesně naopak. Tato společnost má vzory, kterým se málokterá zdravá žena a 
dívka dokáže přiblížit. 

V podstatě ať se nacházíme v jakékoliv fázi, kdy nejsme spokojené, chybí 
nám jedno - LÁSKA. Všichni si přejeme milovat a být milováni. Ale znovu 
připomínám, že je nutností začít u sebe. Protože jinak se za láskou budeme vždy 
honit a hledat ji mimo nás. Pojďme se podívat na některé duševní poruchy, skrze 
které hledáme lásku. 

Anorexie
 Anorexie patří do skupiny PPP = poruchy příjmu potravy. An= ne, 
bez, odmítnutí; orexie = chuť k jídlu. Jedná se o duševní poruchu, kdy doslova 
odmítáme jídlo a máme sama o sobě a o váze naprosto zkreslené představy. 
Úmyslné snižování váhy se stává závislostí. Stejně jako jsou lidé závislí na 
alkoholu, mohou být i na hubnutí, kdy touha po dokonalé postavě začne být 
nezvladatelná. Vše co prožívá se odráží od toho jak vypadá a jaká je její váha!

Psychosomatika = Odmítání sama sebe a života, vlastní identity. Nepřijetí se jako 
žena! Nechuť k životu. Sebenenávist a potřeba být někým jiným. Extrémní strach 
z toho, že nás lidé nebudou brát takové, jaké jsme. Nezasloužíme si žít život s 
chutí a radostí. Mají pocit, že nikdy nejsou dost dobří, že se od nich očekává 
něco, co nedokáží naplnit!

Fyzické tělo: Dochází ke ztrátě menstruace, řídnutí kostí, vypadávání vlasů, 
modřiny, otoky, častá únava, zvracení, nechutenství, bolesti hlavy, otoky, 
selhávání ledvin. 



Bulimie 
 
 Bulimi není, narozdíl od anorexie, na první pohled vidět, protože ve 
většině případů dochází k udržování normální váhy. Bulimie v překladu znamená 
„býčí hlad“, což vystihuje tuto psychosomatickou poruchu. Tedy býčí hlad, který 
ústí v záchvaty přejídání se. Člověk, který má bulimický záchvat, je jakoby v 
transu. Pokračuje v jídle i přesto, že je plný k prasknutí. Jí hlavně tučné a sladké 
kalorické bomby. Za své chutě se poté tak stydí, že se musí potrestat = vše 
vyzvracet. 

Dle serveru „vědomé jídlo“ můžeme bulimii diagnostikovat až v momentě, kdy se 
člověk takto přejídá alespoň dvakrát týdně po dobu 3 měsíců. 

Psychosomatika = Anorexie se zabývá vlastní identitou, kdo jsme, co dělat se 
životem, bulimie řeší sebehodnotu. Začíná pocity selhání, zklamání, ztráty vlastní 
hodnoty. To vyvolává pocity prázdnoty a nejistoty. Jídlo nám pomáhá tyto pocity 
překonat a naplnit onu prázdnotu. Jenže téměř okamžitě ho střídají pocity viny 
a odsouzení. Proto to zvracení = odmítání radosti, prožitků, naplnění - protože si 
ho nezasloužíme (vina, selhání). 

Záchvatovité přejídání

 Také záchvatovité přejídání patří do skupiny PPP, ale mluví se o něm 
méně než o bulimii či anorexii, zaroveň je ale nejčastější. Každý z nás se jednou 
přejedla a potéji nebylo dobře - to neznamená, že máte problémy s přejídáním! 
Problém začíná ve chvíli, kdy to děláte často a záměrně. Jídlo je jakýsi středobod 
- všechny vaše myšlenky se točí kolem jídla! Jíš dokud ti není opravdu špatně a to 
ikdyž nechceš, ale chutě jsou daleko silnější. Také jíš o samotě, doslova se s jídlem 
schováváš, aby tě nikdo neviděl, protože se za to, že jíš, stydíš! 

Psychosomatika = Přejídání způsobují pocity viny, deprese a především určité 
znechucení sama sebou! Ukazuje potřebu lásky. 

Jak popisuje Doreen Virtue ve své knize: „Kdykoliv máme potřebu se přejíst, volá 
nás vnitřní hlas a prosí nás o pozornost. Žádá nás, abychom ho vyslechly. Přeje-
dením se tento hlas umlčíme..“



CHUTĚ A JEJICH VÝZNAM

Jsou chutě a chutě. Pokud jsme se naučily jíst na vědomé úrovni a naslouchat své-
mu tělu, pak nám chutě mohou být velkým pomocníkem a ukázat, co  tělu chybí! 
Jestli ale jíme na nevědomé, tedy emoční úrovni, pak se spíše můžeme naučit více 
o emocích, které skrze chutě máme. 

 Chuť   Co mi chybí          Emoce

Každá chuť má pro nás zprávu a je jen na nás jak ji porozumíme. Pokud se 
naučíme pracovat s tělem a brát ho jako mapu, pak objevíme novou cestu 

k porozumění. Vše je jen o našem přístupu a o ochotě pracovat sama na sobě. 

Sladké Hořčík, chrom, tryptofan
Deprese, vyčerpání, tou-
ha po lásce, pohlazení

Slané Více vody, vápník
Touha po nových zážit-
cích

Kyselá Hořčík
Nespokojenost, obavy, 
strach ze ztráty

Všechno a nic x Žárlivost, nerozhodnost

Hořká Omega 3 mastné kyseliny Zoufalost, frustrace 

Šumivé nápoje Vápník Naštvání, zloba

Pečivo
Málo kalorií, hořčík, 
chrom, dušík Nejistota, nebezpečí

Čokoláda Hořčík, železo
Útěk od denních 
povinností, zklamání

Brambůrky Chlorid, křemík Stres, zlost, frustrace



Vědomé
-          -

jedení



Řekla jsem si u něčeho „To jsem já!“? Pokud ano, pojďme se nyní podívat jak 
z toho ven. Co je to vědomé jedení, emoce, ale také si řekneme, co to vlastně tuk 

je a co v našem těle představuje. 

Tuk 
 = ochrana. Vytváří jakýsi ochranný štít, který nám dává pocit bezpečí. 
Tělo ale ochranu potřebuje, pocit bezpečí je nám přirozený, proto je hloupost 
chtít hubnout pomocí diet! Zhubnout se dá pouze pokud změníme postoje, které 
máme. Názory a přesvědčení, které máme sama k sobě. Velmi často se na naší 
váze odráží také zadržovaná voda = zadržované emoce, které neumíme uvolnit.

„Pokud jste vyzkoušela mnoho diet a stále se vracíte ke svým nezdravým 
stravovacím návykům, díky nimž se vám kila vrací, má to psychickou příčinu!“ 
píše Doreen Virtue ve své knize Zbavte se svých kil bolesti. 

Začnu tím, co nejvíce pomohlo mně a to krok za krokem, jsi připravená? Napiš 
jedno velké ANO, pokud jsi :)

1. Upřímnost
 Upřímností to celé začíná. Dokud si plně nepřiznáte, v jaké situaci se 
právě nyní nacházíte, jen těžko ji budete moci změnit. Už to chce velkou odvahu, 
protože máme tendenci potlačovat ty vlastnosti, které na sobě nemáme rády. Ale 
naprostá upřímnost osvobozuje, opravdu! Protože nám dá možnost poznat, kdo 
jsme a začít se přesně tak přijímat. Můžete začít tím, že si odpovíte na otázky, 
které máte na začátku jídla, nebo si vytvoříte své: 

„K čemu potřebuji svá kila“, „Proč právě teď jím?“, „Co nebo kdo mi způsobil 
mé chutě na sladké?“, „Co mohu právě teď udělat, abych se znovu nepřejedla?“, 
„Odmítala bych svou kamarádku za to, že si dá dort? Přestala bych se s ní kvůli 
tomu stýkat?“

Změnit vztah ke svému tělu je pomínkou pro to, 
abyste mohla změnit vztah k jídlu! 



2. Pochopení situace

 Už samotná upřímnost vám dá určité pochopení situace. Zjistíte, jaké 
emoce vás drží od toho, abyste se měla ráda, přijímala se. Ale zkuste jít ještě trochu 
hlouběji - které situace ony emoce vyvolávají. Důležité je se nesoudit! Nikdy a za 
nic! Každá děláme chyby! Kdybychom je nedělaly, znamenalo by to, že nerosteme, 
neposouváme se. Z chyb se toho můžeme tolik naučit.. 

Až příště zase přijde ta nezastavitelná chuť na jídlo, výčitky, odmítání jídla, potřeba 
diety - zeptejte se sama sebe na PROČ. Proč máte právě teď chuť jíst / nejíst. Co onu 
situaci způsobuje - jestli je to určitá emoce, osoba nebo názory ostatních na vás. 
A jaké pocity to ve vás zanechává? Cítíte, že se kvůli tomu nemáte ráda? Máte pocit, 
že stojíte za nic? Selhala jste nebo jste neschopná? 

Pokud cítíte emoce jako strach, naštvání, smutek, vyčerpání a další, pozorujte je! 
A tím se dostáváme ke kroku číslo 3 a tím je:

3. Meditace
 Ta nám dává možnost být v plné přítomnosti se svými pocity a myšlenkami, 
takže je pro nás daleko jednoduší je pozorovat. Jak už jsme si říkaly, meditace 
nemusí být jen v sedu za doprovodu meditační muziky, při svíčce a se zavřenýma 
očima. 

Stačí, když narovnáte záda a začnete vnímat svůj dech, díky kterému zpomalíte své 
myšlenky a stanete se jejich pozorovaly. Pozorujte, kde se ony pocity berou, kde 
vznikají a jak prochází vaším tělem. Ustupují, když jim věnujete plnou pozornost 
nebo jsou stále stejné? Nesnažte se emoce potlačit nebo se jich zbavit, nechte je, aby 
zůstaly a předaly vám informaci, kterou pro vás mají - co vám přišly říct? 

Buďte si také vědoma toho - a to pokaždé, že vy jste ta, kdo řídí myšlenky, nikdy ne 
naopak. Pokud se vám nelíbí, nebo vám nevyhovují, máte právo je změnit 
a nahradit těmi, které chcete mít! Pokud se ale rozhodnete, aby vás ovládly, je to 
zase jenom vaše svobodné rozhodnutí. Možná to nepůjde hned od začátku, ale už 
jen to, že jste si toho vědoma je přeci super. Mějte sama se sebou trpělivost 
a nevzdávejte to, i když to třeba na poprvé nevyšlo. 

„Nezměníš své myšlenky, pokud nevíš, jaké jsou!“



4. Afirmace
 A protože nyní víte, kde je ten problém, jste na dobré cestě k jeho změně! 
Jakmile jsme si něčeho vědomy –> z něvědomí jsme ony myšlenky přivedly do 
vědomí, můžeme s nimi začít pracovat! A v tom mně pomohly afirmace. 

Afirmace = pozitivní slovo, fráze, modlitba, kterou záměrně říkáme, abychom   
        změnily nevyhovující situaci a nahradily ji tou, kterou si přejeme.

Na začátku to téměř vždy vypadá jako velká lež! Říkáte si „Mám se ráda!“, i když 
tomu vůbec nevěříte. Jenže náš mozek nemá rád, když nemá pravdu a tak se brzy 
začne přizpůsobovat a pak přijde den, kdy si to nebudete jenom říkat, ale vy to 
budete i cítit! Prostě se budete mít ráda!

TIP: Je důležité, abyste afirmaci použila ihned ve chvíli, kdy přijdou pochybnosti o 
vás samotné. Ty, které jste objevila na začátku (Jsem k ničemu, nikdo mě nemá rád, 
za nic nestojí,..). Hned jak si budete vědoma, že jsou opět tady, změňte je. Možná je 
vyvolá nějaká situace, kdy na vás někdo zvýší hlas, možná přijde po snědení velkého 
čokoládového zákusku. Ať je to v jakékoliv situaci - buďte na ni připravena! A to 
pomocí pozitivních afirmací! 

Příklad: Křičí na mne šéf, že jsem nesplnila úkol. Dříve bych tuto situaci řešila 
přejedením se. Nyní si sednu do kanceláře a pomocí dechu se přenesu do 
přítomného okamžiku a celou situaci si znovu projdu - jaké mám emoce, co přesně 
cítím. Začnou se objevovat pocity, že jsem selhala a stojím za nic, které okamžitě 
změním na afirmaci: „Mé chyby mě nedefinují, zasloužím si porozumění a 
trpělivost, jsem připravena se z této chyby poučit, protože se mám ráda a jsem sama 
pro sebe důležitá!“

5. Vědomé jedení 
 A konečně je tu bod, který jsem objevila jako poslední, ale až díky němu se 
opravdu všechno změnilo! Vědomé jedení - v angličtině mindful eating. Je jedno, 
jestli je vaším úmyslem zhubnout, pracovat s určitým druhem závislosti na jídle 
nebo prostě jen upravit jídelníček a začít si být více vědoma toho, co jíte - jíst na 
vědomé úrovni vám pomůže naprosto se vším! 

Vědomé jedení popsala psycholožka Greenbergová slovy: Vědomé jedení je 
praktika, kdy jste vědomě přítomní při jídle a záměrně si všímáte všech smyslových 

vjemů, zatímco separujete zážitky, myšlenky a pocity od svých soudů



Jak jíst vědomě

1. VDĚČNOST
• Než vezmete do ruky příbor, poděkujte za jídlo, které máte na stole. 

Poděkováním nejen zvyšujete jeho vibrační energii, ale hlavně naprosto měníte 
váš přístup k jídlu. Také ukazujete, že pro vás není samozřejmost mít jídlo na 
stole a uvědomujete si, jaké máte štěstí. 

2. VŮNĚ, BARVA
• Vnímejte barvu, kterou jídlo má, jak voní. Zapojte své smysly. To vám pomůže 

dostat se do přítomného okamžiku a celý proces si daleko více užít. Zní to jako 
dlouhé minuty předtím než začnete jíst? Nebojte, je to chvilka, ale změní to 
všechno!

3. CHUŤ
• Když začnete jíst, zapojte další smysl a to chuť. Vnímejte sladkou, slanou, 

kyselou, ostrou, ... . Zkuste poznat koření, které bylo použito nebo další 
ingredience. Je to vlastně taková hra. 

4. JEZTE POMALU
• Dalším velmi důležitým bodem je jíst pomalu a řádně rozžvýkat každé sousto. 

Když si dáte sousto do pusy, odložte příbor a užijte si ho, vychutnejte ho. Ze 
začátku možná budete myšlenkami utíkat jinam, ale zkuste se pokaždé vrátit 
zpátky k jídlu. 

5. JÍDLO JAKO RITUÁL
• Udělejte si na každé jídlo čas. Nejezte ve spěchu (samozřejmě se nic neděje, 

když tak jednou uděláte, ale jakmile to uděláte párkrát,  rychleji se tak vrátite 
ke starým zvykům - díky kterým máte postavu, se kterou nejste spokojena!). 
Udělejte si z jídla rituál = vypněte televizi, nepoužívejte telefon, nečtěte knihu 
nebo noviny. Prostě si užívejte každé sousto a až budete plné, přestaňte jíst. 

6. DALŠÍ JÍDLO AŽ BUDETE MÍT HLAD
• Dejte si další jídlo, až budete mít opravdu fyzický hlad - ucítíte ho :) Dovolte 

tělu, aby vás vedlo a nechte se vést. Po krátké době začnete opravdu vědomě 
jíst. Mně díky vědomému jedení přestaly mj. také chutě na sledké, které jsem 
měla po dojedení každého jídla (i když jsem byla úplně plná). Také odešla 
potřeba přejídat se a zmizely i výčitky z jídla.. Je to o práci na sobě, ale stojí to 
za to!



Další poznámky:



Začněme tím, že opravdu nechci měnit vaše zvyky a soudit nebo odsuzovat 
někoho kvůli tomu, zda jí nebo nejí maso, mléčné produkty, vejce či třeba 
pije alkohol. Proto tady opravdu nejsme. Už víte, že to, čemu věnujeme svou 
pozornost = energii, to roste.  Takže pokud bych vám teď řekla, že nesmíte pít 
alkohol, už nikdy neochutnáte steak nebo si nedáte buchtu, ve které je vajíčko, 
jak byste se cítila? Když máte něco zakázaného, máte na to daleko větší chuť 
(i když předtím jste si na to třeba ani nevzpomněla)! Protože věnujete pozornost 
tomu, že to nemůžete..

Jídlo s vysokou vibrační energií

Jídla s vysokou frekvencí   Jídla s nízkou frekvencí

Jídlo, které má vysokou vibrační energii / frekvenci podporuje naši duchovní 
transformaci. Pomáhá v napojení se na naše tělo, na intuici. Dodává nám energii 

a zároveň přirozeně detoxikuje organismus. Ale není to jen o tom, co jíme, ale 
také jak jíme. 

Základním pravidlem je, že jídlo s 
vysokou vibrační energií jsou čerstvá, 

organická a na veganské bázi.

• Ovoce, zelenina
• Salát (zelené listy)
• Klíčky
• Semínka, ořechy
• Voda
• Superfoods
• Chlorela, ječmen, alfaalfa, spirulina
• Luštěniny a zrna (pohanka)
• Za studena lisované oleje
• Čerstvé šťávy

Zdravá, vyvážená strana, která dodává 
potřebnou energii, aniž by zatěžovala 

a obsahuje potřebné živiny. 

Jsou jídla, která nejsou živá. Frekvenci 
ale také snižujeme našimi myšlenkami, 

které o jídle máme!

• Zpracované potraviny
• Smažené jídlo
• Bílý cukr a výrobky z něj
• Maso 
• Živočišné produkty
• Jídla, která obsahují barviva, éčka
• Jídla, která jsou geneticky 

modifikovaná (GMO)
• Alkohol 
• Jídla, kterým dáme negativní 

myšlenky (strach, výčitky)



S láskou..
Už víte, že jsou jídla s nízkou a vysokou vibrační energií. JJe ale důležité si 
uvědomit, že jídlo, stejně jako vše, má energii, uchovávají si informaci. 
I proto záleží na tom, jak jídlo připravujeme. Nevím, jestli jste si toho někdy 
všimla, ale jídlo připravené s láskou chutná úplně jinak, než když jídlo 
připravuje rozzlobená osoba. A také se úplně jinak cítíte!

Můžete tedy jíst ta nejlepší jídla s nejvyšší frekvencí a zároveň si ji snižovat! 
A to myšlenkami, které o jídle máme. Pokud cítíte strach, naštvání, výčitky, 
nenávist a další emoce, které vám jednoduše nedovolí cítit se dobře, pak přesně 
tuto informaci dáváte i jídlu. Není pak překvapením, že se i po míse salátu 
můžete cítit unavené. 

• Myšlenky mají energii, proto jezte jídlo, které milujete. Připravujte ho 
       s láskou a se stejnou mírou lásky ho jezte. Proč byste měla jíst něco, po čem  
       máte výčitky nebo se necítíte dobře? To přeci nedává smysl. 

• Vařte nebo připravujte jídlo s úsměvem a vděčností.

• Zapojte vědomé jedení. 

• Jezte jídlo s nízkou frekvencí, ale bez výčitek. Právě myšlenkami můžete 
vibrace zvýšit. 

Slovy na závěr

Shrnu téma jídlo slovy: „Jezte, abyste žila; nežijte, abyste jedla!“ 

Přemýšlejte nad tím, jak se cítíte, když jídle. Jak je vám před a po jídle. 
Praktikujte vědomě jedení denně. Mějte se ráda a buďte k sobě trpělivá. Čím 
dříve se naučít žít se svým a ve svém těle, tím lépe se budete cítit sama se sebou, 
ve své přítomnosti. A najednou budete mít dostatečné sebe-vědomí na plnění 
všech životních cílů a poslání. 

Příprava jídla



Další poznámky:



ROZDĚLENÍ ŽIVIN
Věřím, že většina z vás se v rozdělení živin vyzná, ale opakování je matka 

moudrosti. Všechny potraviny, které jíme, jsou složeny z živin. 

BÍLKOVINY
 Bílkoviny jsou velmi důležité – pro růst, jsou stavební jednotkou tkání, 
účastní se produkce hormonů, enzymů, podílí se na silné imunitě. 

Bílkoviny se skládají z aminokyselin. Ty se dělí na esenciální a neesenciální. 
Esenciální jsou ty, které si naše tělo nedokáže vytvořit, a proto je musí přijímat 
ze stravy. Dříve se uvádělo, že tyto aminokyseliny jsou pouze v živočišných 
produktech, nyní ale už víme, že se nacházejí i v potravinách rostlinné říše – 
chlorela, quinoa, pohanka, konopná semínka a dále. 

Pozor! Nadmírou bílkovin zatěžujete játra a ledviny! 

SACHARIDY
 Sacharidy jsou nejhojněji obsaženy ve stravě. Jedná se o nejrychlejší zdroj 
energie. Nestravitelné sacharidy příznivě ovlivňují činnost střev a pomáhají 
předcházet některým metabolickým poruchám. Sacharidy se rozdělují do několika 
skupin:
•  Monosacharidy – glukóza, fruktóza = med, ovoce, džusy
•  Oligosacharidy – maltóza, sacharóza, laktóza = klíčky, cukr, javorový sirup,  

                                mléko
•  Polysacharidy – škrob, vláknina = luštěniny, brambory, zelenina

Příklad sacharidů: ovoce, luštěniny, obiloviny, cukr, sladkosti, med, pečivo, 
těstoviny, rýže

Není důvod vynechávat sacharidy ve stravě nebo je omezovat; zaměřte se na ty 
komplexní – polysacharidy, které obsahují vlákninu a jak už bylo výše řečeno, 
pomáhají při správné činnosti střev. 



TUKY
 Poslední živinou, o které si něco řekneme, jsou tuky. Jsou nejbohatším 
zdrojem energie = 1 gram = 9 kcal. Jsou velice důležité pro vstřebávání vitamínů 
rozpustných v tucích – A, D, E, K. Tyto vitamíny se velmi zásadně podílí na 
našem zdraví a právě tuky je dokáží vstřebat a transportovat do těla. 

I tady se nachází esenciální mastné kyseliny (MK), které si tělo nedokáže vyrobit 
a je potřeba je získávat stravou – omega-3 a omega-6 MK. Ty jsou mj. důležité 
při regeneraci a opravy buněčných membrán. Dodávají pokožce pružnost. 

Příklady tuků: Rostlinné - ořechy, semínka, avokádo, oleje, kakaové máslo 
                          Živočišné - máslo, sádlo, rybí tuk

TIP: Snižte nasycené mastné kyseliny (živočišné tuky) ve své stravě – pozor také 
na TRANS nasycené mastné kyseliny, které jsou pro naše zdraví nebezpečné.

Tohle není žádný zaručený návod, ale inspirace. Každá z nás je jedinečná a má 
jiné potřeby a nachází se v jiné životní situaci s jinými myšlenkami, pocity a 
postoji! 

Jedno přísloví praví: jestli se chcete něčemu novému naučit, vždy přijděte 
s prázdným hrnkem. Pokud si máte odnést jednu informaci, ať je to, prosím, 
tato: 

Zapomeňte na všechny poučky, které vám radí, jak se máte stravovat, kolikrát 
denně a co jíst a naučte se poslouchat své tělo! 

To si řekne, co je pro vás důležité, jaké živiny zrovna potřebujete a zda máte jíst 
3x denně větší porce nebo 6x menší. Snídejte, pokud si o to vaše tělo říká. Pokud 
máte chuť na smažená jídla nebo sladké – ptejte se sami sebe, co vám v životě 
chybí, že máte potřebu to nahrazovat jídlem, které vám nedělá dobře. Pracujte 
sami se sebou, poznávejte se, zkoumejte, hrajte si. 

Jednoduše jezte tak, abyste se po jídle cítila dobře a plna energie!



Vitamíny
Jsou látky, které si organismus většinou nedokáže vytvořit, musí proto být přijí-
mány stravou. Spolu s tuky, sacharidy a bílkovinami patří k základním složkám 

lidské výživy. 

Vitaminy se dělí do dvou skupin – ty, které jsou rozpustné ve vodě – C, B; a roz-
pustné v tucích – A, D, E, K (proto je příjem tuků ve stravě velice důležitý)
Zvýšené množství je potřeba hlavně u lidí, kteří sportují a mají tak vyšší energe-
tickou potřebu. A také v těhotenství. 

Pokud se člověk stravuje zdravě a jeho výživa je pestrá, neměl by hrozit deficit 
jednotlivých vitamínů. V tomto případě není potřeba dalších doplňků stravy. 
Pokud máte pocit, že některého vitaminu máte nedostatek – poraďte se se svým 
lékařem.

Nedostatek vitamínů ve stravě se může projevovat různými poruchami. Napří-
klad při nedostatečném vitaminu B2 je to mj. poškození kůže. Při nedostatku 
kyseliny listové jsou to rozštěpy či poruchy růstu. U vitaminu C se nedostatek 
projevuje únavou, opakovanými infekcemi, svalovou slabostí. U vitaminu D to 
může být osteoporóza = řídnutí kostí. Vitamin A se projevuje problémy se zra-
kem. Ale i nadbytek – hypovitaminóza může způsobit poruchy.

Vitamin A
 Ovlivňuje proces vidění. Chrání nás proti negativním dopadům sluneční-
ho záření. Pomáhá organismu odolávat infekcím. Podporuje růst a obnovu svalů 
a také je nápomocen při regeneraci svalové tkáně. 

Zdroje v potravě: Rybí tuk, sýry, mléko, máslo, oranžová a tmavě zelená zelenina 
– batáty, mrkev, paprika, rajčata, dýně, brokolice, kapusta, špenát a ovoce – man-
go, papája, meruňky, broskve

Vitamin B1
 Důležitý pro metabolismus sacharidů, pomáhá přeměňovat sacharidy 
v energii. 

Zdroje v potravě: Luštěniny, ořechy, lahůdkové droždí, obiloviny, vepřové maso, 
hnědá rýže



Vitamin B2
 Pomáhá rozkládat aminokyseliny, což je klíčovým faktorem pro rychlou 
regeneraci svalů po námaze. Podílí se na tvorbě růstových hormonů. Přeměňuje 
potravu v energii.

Zdroje v potravě: Lahůdkové droždí, obilné klíčky, luštěniny, játra, maso, vejce, 
ořechy, hnědá rýže, obiloviny

Vitamin B3
 Důležitý při rozkladu a využití sacharidů a proteinů. Přeměňuje potravu 
v energii.

Zdroje v potravě: Řepa, semínka, lahůdkové droždí

Vitamin B5
 Pomáhá přeměnit potravu v energii. Obnovuje kožní buňky a je důležitý 
při regeneraci vlasů, nehtů, kloubů 

Zdroje v potravě: Luštěniny, semínka, avokádo, maso, pseudoobiloviny

Vitamin B6 
 Podílí se na vytváření červených krvinek. Přeměňuje potravu v energii. 
Přispívá k funkci kardiovaskulárního systému. Ovlivňuje funkce nervového a 
imunitního systému.

Zdroje v potravě: Lahůdkové droždí, maso, ryby, pseudoobiloviny, banány, sója, 
avokádo, ořechy, ovesné vločky

Vitamin B12
 Je důležitý pro funkci nervové soustavy – podílí se na koordinaci a 
plynulém pohybu svalů. Stejně jako další vitaminy skupiny B pomáhá při tvorbě 
červených krvinek a přeměně potravy v energii, ale na rozdíl od ostatních vit B 
se B12 nevyskytuje ve stravě příliš často. Hlavně lidé, kteří nejedí maso, by si měli 
dávat pozor, aby tento vitamin doplňovali. 

Zdroje v potravě: Játra, maso, ryby, chlorela, lahůdkové droždí, miso



Kyselina listová
 Jedná se o vitamin B9. Je velmi důležitý pro těhotné ženy a malé děti. 
Podporuje krevní tvorbu. Podílí se na všech vývojových procesech organismu a 
některých nervových procesech. Pomáhá tělu využít bílkoviny z potravy, čímž 
usnadňuje obnovu svalů.

Zdroje v potravě: Listová zelenina, zelí, luštěniny, vnitřnosti, ořechy, pseudoobi-
loviny, lahůdkové droždí

Vitamin C
 Podílí se na správné funkci téměř všech buněk organismu. Je silným an-
tioxidantem a přímo se podílí na zmírnění škod, které způsobila fyzická aktivita 
na svalech a tkáních. Je důležitý pro celkovou obranyschopnost těla, podílí se na 
tvorbě hormonů. Je nezbytný pro svaly, kosti, kůži i cévy. Pomáhá při tvorbě kol-
agenu. Zvyšuje využitelnost železa. Denní příjem minimalizuje poškození buněk 
např. ve znečištěném prostředí. 

Zdroje v potravě: Čerstvé ovoce a zelenina

Vitamin D
 Vzniká pobytem na slunci. Ovlivňuje metabolismus vápníku – tedy 
umožňuje vstřebávat vápník. Proto je důležitý pro správný vývoj kostí a zubů, ale 
také pro plynulost svalových kontrakcí.

Zdroj v potravě: Játra, olej z rybích jater, lahůdkové droždí, malé množství – ba-
nány, avokádo, kakao. Pobyt na slunci

Vitamin E
 Silný antioxidant. Důležitý pro imunitní a nervový systém. Reguluje 
hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Omlazuje pleť, zlepšuje hojení ran. Sportovci 
potřebují více vitaminu E, stejně jako těhotné ženy a staří lidé. 

Zdroje v potravě: Rostlinné oleje, ořechy, avokádo, tmavě zelená zelenina, ovesné 
vločky, mák, špenát

Vitamin K
 Potřebný pro správnou činnost jater. Hraje významnou roli ve srážlivosti 
krve. Potřebujeme ho hlavně proto, abychom nekrváceli. Pomáhá při vstřebávání 
vápníku. 

Zdroje v potravě: Listová zelenina, květák, luštěniny, vejce, maso, mořské řasy



Jsou anorganické látky, které v těle plní důležité funkce – podílí se na stavbě kostí, 
metabolismu, jsou součástí hormonů a enzymů, podporují látkovou výměnu. 
Stejně jako u vitamínů, pokud jich ve stravě nepřijímáme dostatek, mohou se 

objevit zdravotní potíže. I u některých minerálních látek (např. selen) jich může 
být nadbytek. Pokud jíte dostatek kvalitní a pestré stravy, měl by váš denní příjem 

být v pořádku. I tady platí – všeho s mírou!

Draslík
 Je velmi důležitý pro svalovou činnost a při přenosu nervových impulsů. 
Pomáhá, jakožto elektrolyt, zachovat vyvážený stav tekutin. Draslík se ztrácí 
pocením, proto je potřeba ho doplňovat. 

Zdroj v potravě: Ovoce – banány, kiwi a další, brambory, ořechy, listová zelenina

Hořčík
 Důležitý pro činnost srdce a krevního oběhu. Pomáhá srdci se mezi 
jednotlivými údery „uvolnit“ – udržuje tedy srdeční rytmus. A tím dochází 
k uvolnění všech svalů. Má nezastupitelnou úlohu ve všech procesech organismu. 
Výborný antioxidant. Důležitý pro sportovce a během těhotenství a v období 
kojení.

Zdroj v potravě: Zelenina, luštěniny, obiloviny, banány, jablka, klíčky, avokádo

Vápník
 V našem těle obsažen v kostech, zubech. Zajišťuje svalové stahy a 
rytmický tep. Pokud není vápníku dostatek, dochází k řídnutí kostí (osteoporóza), 
ale i paradentóza může být způsobena jeho nedostatkem. Je důležitý pro nervové 
a svalové funkce. Podporuje srážlivost krve. 

Zdroj v potravě: Mléčné produkty, zelenina – brokolice, listová zelenina, semínka 
- hlavně sezamová (tahini pasta), luštěniny, ořechy

Fosfor
 Stejně jako vápník je důležitý pro kosti a zuby. Umožňuje tělu využívat 
potravu jako zdroj energie. 

Zdroj v potravě: Maso, pseudoobiloviny, tropické ovoce, ořechy

Minerální látky



Železo 
 Důležitý pro přenos kyslíku v těle. Funguje jako složka homoglobinu 
= dobrý stav červených krvinek. Železo se ruší mlékem. Vstřebatelnost železa 
snižujeme lepkem (bílkovina obsažena v pečivu). Pro sportovce nebo fyzicky 
aktivního člověka má železo zásadní význam! Velice důležitý v těhotenství. Častý 
nedostatek železa ve stravě!

Zdroj v potravě: Vnitřnosti, maso, kopřiva, luštěniny, semínka – dýňová, seza-
mová, zelenina – špenát, listová

Chrom
 Podílí se na přeměně sacharidů v energii a pro správnou funkci inzulínu. 
Ruší ho vysoký příjem cukru.

Zdroj v potravě: Tymián, černý pepř, ořechy, klíčky, lesní plody, pseudoobiloviny

Jód 
 Nezbytný při produkci hormonů štítné žlázy. Jód se vylučuje potem, 
proto ho aktivní osoby potřebují ve větším množství. Ovlivňuje také růst a vývoj 
plodu. Zlepšuje kvalitu pleti, vlasů, nehtů a zubů. Zklidňuje. Ruší ho konzumace 
kyselého zelí. 

Zdroj v potravě: Mořské řasy, ryby

Zinek
 Umožňuje tělu využít bílkoviny přijaté ze stravy jako stavební materiál 
pro obnovu svalů. Podílí se na hojení a správné funkci imunitního systému. Je 
velmi důležitý pro normální vývoj pohlavních orgánů. 

Zdroj v potravě: Maso, luštěniny, semínka, pseudoobiloviny, klíčky

Měď
 Přispívá ke vstřebávání železa do těla. Spolu s železem je nutná při tvorbě 
červených krvinek a podílí se na roznášení kyslíku do celého organismu.  Má 
významnou roli jako součást některých proteinů a mnoha enzymů. 

Zdroj v potravě: Rozinky, ořechy, semínka, luštěniny, vnitřnosti, čokoláda, suše-
né ovoce

A další..



LUŠTĚNINY

Luštěniny se vyplatí jíst hned z několika důvodů – jsou bohaté na bílkoviny 
- mají nejvíce bílkovin z potravin rostlinné říše – např. čočka 28% bílkovin. 
Navíc obsahují minimální množství tuku a jsou zcela bez cholesterolu. Jsou 
bohaté na vlákninu a na vitamíny a minerální látky – obsahují velké množství 
kyseliny listové a železa, ale také zinek, hořčík či mangan. 

Druhy
• Čočka – červená, tmavozelená, zelená
•  Cizrna / římský hrách
•  Fazole – ledvina, bílá, černé oko, pinto, navy
•  Mungo
•  Adzuki
•  Hrách

Příprava
Mnoho lidí se bojí používat luštěniny kvůli tomu, že nadýmají. Samozřejmě 
u někoho plynatost mohou způsobovat, ale ve většině případů záleží na 
správné přípravě. Některé luštěniny je dobré před vařením namáčet, a ty, které 
namáčeny být nemusí, proplachujte vždy vodou. 

• Pokud vás luštěniny opravdu nadýmají – způsobují to nestravitelné 
sacharidy, které se nacházejí ve slupce, proto jezte loupané luštěniny. 

• Je důležité dostatečně dlouho namáčet ty druhy, které namáčeny být mají, 
stejně tak jako doba vaření. Při vaření můžete použít bylinky, které zmírňují 
plynatost – fenykl, anýz, majoránka, bazalka, koriandr, kmín a další.

Luštěniny můžete jíst pravidelně, ale v menších porcích. Obsahují hodně 
bílkovin a vlákniny, proto není potřeba mít plný talíř čočky :)



 OŘECHY
Ořechy jsou bohaté na vitaminy a minerální látky. Jsou kvalitním zdrojem bílkovin 
a zdravých tuků. Jsou kaloricky velmi vydané, ale není žádný důvod se jim 
vyhýbat. Ba naopak by měly být nedílnou součástí jídelníčku, pouze je konzumujte 
s mírou. Právě tuk, který je v ořechách obsažen, přispívá s psychické a fyzické 
kondici a rovnováze. Napomáhá kardiovaskulárnímu systému, působí proti křečím 
a prospívá nervové soustavě.

Mandle
Patří mezi ořechy s největším obsahem živin, jsou obzvláště bohaté vitamin B2 a 
antioxidanty, ale také na vlákninu. Mandle se doporučují namáčet – kvůli látkám, 
které jsou obsaženy ve slupce a mohou způsobovat nadýmání.

Kešu
Jsou bohaté na bílkoviny a vitamin B, který pomáhá k lepší funkci svalů, nervů 
a udržuje dobrý psychický stav a také na minerální látky – hlavně hořčík, železo, 
vápník a zinek. Podílí se na tvorbě spermatu. Chrání buňky před působením 
volných radikálů a dává vlasům a nehtům pevnost. 

Pistácie
Mají ze všech ořechů nejméně kalorií a nejvíce železa, také vysoký obsah vlákniny, 
omega 9 nenasycených mastných kyselin, provitaminu A, vitaminů skupiny B (B1, 
B2, B3), vitaminu E, hořčíku, zinku a selenu.

Pekanové ořechy
Jsou podobné vlašským ořechům. Obsahují kromě tuku také až 10 % bílkovin, 
velké množství vitaminů, draslík, fosfor, vápník, železo a fotochemikálie, jejichž 
procesy ničí rakovinné buňky. 

Vlašské ořechy
Bohaté na vitamin B a složením aminokyselin. Obsahují omega3- esenciální MK. 
Díky draslíku a hořčíku pomáhají udržovat tělo hydratované – ideální pro fyzicky 
aktivní lidi. Spolu s para ořechy mají největší množství kalorií. Doporučuje se 
vlašské ořechy namáčet pro lepší stravitelnost. 

Lískové 
Jsou bohaté na vitamin E, ale také B či C a minerální látky. Jsou zdrojem jak při 
fyzické, tak psychické námaze, vitamin E navíc působí při regeneraci. Mohou 
– v malém množství – pomoci také při redukci váhy, díky velkému obsahu 
nenasycených tuků. Jsou lehčeji stravitelné než vlašské ořechy či mandle.



 SEMÍNKA
Semínka by měly být bezpochyby zařazeny ve vašem jídelníčku. Jsou zdrojem tuků, 

bílkovin, obsahují vitamíny a minerální látky. Pomáhají při nemocech, ale také 
při hubnutí. Jsou důležité pro sportovce i v těhotenství a nedílnou součástí stravy 

vegetariánů a veganů. 

Slunečnicová semínka
Mají vysoký obsah vitaminu E, jsou bohatá na antioxidanty, stopové prvky, 
vitaminy a minerály. Vysoký obsah hořčíku vyvažuje hladinu vápníku. Podporuje 
hladinu serotoninu – hormon štěstí, který vytváří naši náladu, to, jak se denně 
cítíme.

Dýňová semínka
Obsahují velmi kvalitní tuky (omega-3 a 6 esenciální mastné kyseliny (MK)), které 
si tělo neumí samo vyrobit. Jsou výborným zdrojem zinku, magnesia a železa, 
ale také vitaminu A, B, D, E. Zmírňuje prostatu a má příznivý účinek na svalstvo 
močového měchýře. Mají přímý vliv na hladinu serotoninu – hormon štěstí a 
pohody.

Lněná semínka
Jsou cenným zdrojem vápníku, draslíku, hořčíku, fosforu, zinku, vitaminu E, F, 
vlákniny a kvalitních nenasycených kyselin – obsahují mezi rostlinami vůbec 
největší množství omega-3 a 6 esenciálních mastných kyselin (esenciální = tělo si je 
nedokáže vyrobit) a právě omega-3 mají nezastupitelné místo v metabolismu tuků 
= umožňují tělu efektivně spalovat tuk jako zdroj energie. 
TIP: Lněná semínka kupujte celá a vždy je namelte – jinak projdou organismem. 
Namletím je tělo může využít.

Konopná semínka 
Ano, čtete správně! Pokud je ještě ve své kuchyni nepoužíváte, rozhodně začněte 
– jsou plná bílkovin - obsahují všech 8 esenciálních aminokyselin, které si tělo 
nedokáže vyrobit. Také omega-3  a 6 MK. Velké množství vitamínů a minerálních 
látek, zásadotvorného chlorofylu, vlákniny a antioxidantů. Snadno se vstřebává 
a je dobrou náhradou za jiné bílkoviny. Výborný pomocník při regeneraci svalů 
i metabolismu tuků. Příjem konopného semínka je vhodný hlavně pro vegany, 
vegetariány, sportovce, těhotné ženy a starší osoby. Neobsahuje THC, proto 
nemůže ovlivňovat vnímání.



Sezamová semínka
Vynikající zdroj vápníku. Ale také hořčík, mangan, měď, vitamin B, E, 
aminokyseliny a nenasycené mastné kyseliny. Podporují střevní peristaltiku. Pro 
lepší vstřebávání namelte. 

PSEUDOOBILOVINY
Nebo také PSEUDOCEREÁLIE

Nejsou obiloviny, ale semena. Nicméně pro člověka mají podobné využití jako 
obiloviny. Neobsahují lepek, mají vyšší podíl bílkovin a esenciálních mastných 

kyselin, jsou plné vitaminů a minerálních látek. 

Pohanka
 Je kvalitním zdrojem bílkovin – včetně 8 esenciálních aminokyselin. 
Obsahuje rutin, který pomáhá vstřebávání vit C a působí na pružnost cév a 
celkově na celý cévní systém. Dále je plná vitaminů B, C, E a minerálních látek 
– železo, vápník, selen, měď, draslík a další. V kombinaci s lněným semínkem je 
ideální při léčbě hemeroidů. 

TIP: Kupujte pohanku nepraženou. Ve velkém množství může způsobovat 
nadměrné pocení. 

Quinoa / česky Merlík
 Původ quinoi je v Jižní Americe. Vyznačuje se vysokým množstvím 
bílkovin (včetně esenciálních, které si tělo nedokáže vyrobit), tuku a vápníku. 
Dále je cenným zdrojem hořčíku, železa, fosforu, vitaminu B a E. Má nízký 
glykemický index, proto zasytí na dlouhou dobu. 

TIP: Před vařením důkladně propláchněte. Dají se z ní připravovat sladké i slané 
pokrmy. 

Amarant / česky Laskavec
 Obsahuje vysoké procento bílkovin – včetně lysinu, který v rostlinné říši 
chybí (obsahuje ho i quinoa) a pomáhá vstřebávat vápník. Je skvělým zdrojem 
železa, vápníku, hořčíku, fosforu, manganu, mědi a vitaminů. 

TIP: Amarantová mouka obsahuje 3x více vlákniny než pšeničná a 5x více 
železa. 



 OVOCE, ZELENINA
Jsou nedílnou součástí každého vyváženého jídelníčku. Obsahují vlákninu a 

vitamíny a minerální látky. Doporučuji kupovat zeleninu od farmářů a ze zdrojů, 
které máte ověřené. Nebo ji alespoň pořádně oplachujte před každým jídlem. 

Proč jíst ovoce a zeleninu
•  Obsahuje velké množství vlákniny, která je důležitá pro správnou činnost 

střev. Působí proti zácpě a pomáhá při hubnutí. Navíc nám vláknina dodává 
pocit plnosti. 

•  Najdeme v nich kyselinu listovou – vitamin B9. Ta je důležitá hlavně pro ženy 
v těhotenství pro růst a vývoj plodu, aby nedocházelo k rozštěpení buněk. 
Je důležitá také pro tvorbu červených krvinek. Je obsažena hlavně v listové 
zelenině – špenát, saláty, ale také chřest, brokolice, ale je také v ořechách, 
luštěninách. 

•  Obsahují antioxidanty – látky, které ničí volné radikály a chrání tak naše 
buňky proti poškození. Posilují imunitu. Hlavními antioxidanty jsou: 

•  Beta-karoten – mrkev, mango, meruňky, řepa, dýně, batáty, broskve, rajčata
•  Vitamin C – grep, pomeranč, meruňky, jahody, papriky, brokolice, borůvky
•  Vitamin E – brokolice, ořechy, mrkev, špenát, červená paprika, řepa 
• Listová zelenina obsahuje chlorofyl – barvivo, které dává rostlinám zelenou 

barvu. Stejně tak, jako je důležitý pro rostliny a zvířata, je důležitý i pro 
člověka. V našem těle vytváří zásadité prostředí, čistí a okysličuje ho. 
Zpomaluje stárnutí.

•  Jsou důležitým zdrojem minerálních látek.

TIP: Kyselina listová se ničí tepelnou úpravou. Proto se snažte jíst nejen vařenou 
zeleninu, ale také syrovou. 

Mořské řasy 
 Také spadají do kategorie zeleniny, proto si tu uvedeme jejich účinky.
Patří mezi potraviny s vůbec nejvyšší koncentrací živin na světě. Obsahují 10x 
– 20x více minerálních látek než zelenina, až 15x více vápníku než mléko a více 
železa než maso. Je v nich obsažen chlorofyl a to je dělá zásadotvorné. 

Mají schopnost odvádět z těla těžké kovy. Všechny důležité živiny jsou lehce 
stravitelné. Jsou doslova multivitaminovou bombou. Jsou nejbohatším zdrojem 
přirozeně se vyskytujících elektrolytů
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Lívanečky
• 1 vajíčko
• Hrnek ovesných vloček 
• Kokosový cukr nebo med (dle chuti) 
• Mandlové mléko (rostlinné)
• 1/2 lžíce kokosového oleje
• Semínka, brusinky, ovoce na ozdobu
• Variabilní: protein 

POSTUP: 

 V misce smíchejte vajíčko, vločky, sladidlo a rostlinné mléko. Pokud máte 
ráda mít semínka a ovoce v lívanečkách, můžete také přidat do směsi. Na pánvi 
si rozpusťte kokosový olej a začněte tvořit :) Nakonec posypte čerstvým ovocem 
a dobrou chuť :) 
 Pokud jste se rozhodla pro protein - patří do směsi. 



Domácí musli 
• 1 lžíce kokosového oleje
• Hrnek ovesných vloček
• Med / sirup /kokosový cukr (lepší je tekutá forma, která lépe spojí vločky) 
• Hrst ořechů dle chuti
• Hrst sušeného ovoce dle chuti
• Špetka skořice

POSTUP: 

 Máte dvě možnosti - buď připravit musli na pánvi (v troubě) nebo mít 
RAW variantu (bez tepelné úpravy).  Pro RAW variantu jen smíchejte všechny 
suroviny dohromady. Pro tepelnou úpravu si dejte na pánev lžíci kokosového 
oleje, vložte vločky a lehce osmahněte. Přidejte ořechy a sušené ovoce. Zakápněte 
sirupem nebo medem dle chuti a pořádně promíchejte, aby se směs spojila. 
Nakonec posypte špetkou skořice a nechte na pánvi, dokud nebude musli 
křupavé. 



VANILKOVÁ SMOOTHIE BOWL 
• 2 banány
• Kešu ořechy - hrst (namočit přes noc) 
• Vanilka - čerstvá nebo vanilkový protein
• Rostlinné mléko - trochu, aby se nepřehřál mixér

POSTUP
 Do mixéru dejte 1 a půl banánu, kešu a mixujte. V případě potřeby 
přilijte trochu mléka. A přidejte lžíci vanilkového proteinu nebo trochu pravé 
vanilky. A nakonec zdobte dle chutě a vkusu :) 

Vanilková smoothie bowl je má oblíbená. 



SMOOTHIE BOWL 

• Mražené ovoce - maliny, borůvky, jahody
• 1 a ½ banánu
• Lžíci rostlinného proteinu
• Trochu máty 
• Na ozdobu: ořechy, semínka,
–> Zkoušejte, experimentujte

POSTUP: 

 Do mixéru vložte mražené ovoce, banán, mátu a lžíci rostlinného protei-
nu (pokud nemáte, nevadí) a mixujte. Je možné, že vám mixovat nepůjde, proto 
přilijte trochu vody nebo rostlinného mléka. Ale smoothie bowl není tekutá 
jako smoothie, proto by vody mělo být jen minimálně (tak, aby se vám nezavařil 
mixér). A nakonec ozdobte dle chutě a fantazie :)



OBALOVANÁ CUKETA
• 1 cukter
• 1 vejce
• 3 lžíce parmazánu (nebo jiného strouhaného sýru)
• Sůl, pepř
• Salát: zelené listy, mrkev, avokádo, sušená rajčata
• Hummus
• Sezamová semínka na ozdobu 

POSTUP
 Do jedné misky si dejte vajíčko spolu se solí a pepřem, do druhé 
parmazán a obalujte plátky cukety - vajíčko - parmazán. Obalené kroužky dejte 
na pánev a restujte, dokud cuketa nezměkne. Přidejte salát a hummus a máte 
výbornou a výživnou večeři :)



BUDDHA BOWL
• Brokolice, kukuřice
• Červené a bílé zelí
• Klíčky, řepa
• Houby
• Tempeh
• Hummus
• Na ozdobu: výhonky, chilli, sezamová semínka, olivový olej 

POSTUP

 Máte dvě možnosti - buď si, stejně jako já, necháte všechnu zeleninu 
(kromě hub a tempehu, které jsem si orestovala na kokosovém oleji) v syrovém 
stavu a užíváte si tu čerstvou chuť zeleniny, nebo si ji můžete orestovat na pánvi. 
Dejte si tam jakýkoliv druh zeleniny, jaký máte ráda. MŃAM :P



ASIO TĚSTOVINY

• Těstoviny
• Sójová omáčka - (TAMARI = bez glutamátů, lepku)
• Zeleniny dle chuti = rajčata, cuketa, červené zelí
• Klíčky a výhonky na ozdobu
• Pepř, chilli 

POSTUP: 

 Těstoviny uvařte dle návodu. Do uvařených těstovin přidejte pár kapek 
sójovky (dle chuti) a nakrájenou zeleninu. Vařte, dokud zelenina nezměkne. 
Pokud máte ráda ostřejší jídla, přidejte sušené chilli a pepř. No a užívejte si ty 
barvy, protože to jimi opravdu hraje. Tak dobrou chuť :)



ENERGIE NA CESTY
• Mandle
• Datle 
• Lněná semínka
• Kokos

POSTUP
 Nejprve rozmixujte lněná semínka, poté přidejte datle (na 4 tyčky hrst 
datlí), madle (stejné množství jako datlí) a kokos. Vše mixujte do té doby, než 
vznikne lepivá hmota. Tu dejte na pečící papír a do lednice. Poté nakrájejte na 
menší kusy. 

TIP: Skladujte proteinové tyčinky v mrazáku. Je to rychlá svačina, ale také 
záchrana, když vás honí mlsná. Navíc zmrazené proteinovky chutnají prostě 
skvěle :) 



SMOOTHIE PO SPORTU
• Čerstvé (mražené) ovoce (borůvky)
• Kokosová voda 
• Lněná semínka
• Můžete přidat také: banán, protein 

POSTUP

 Nejdříve si rozmixujte lněná semínka, protože jinak je strávíte celá a 
nebudete mít možnost vstřebat živiny, které obsahují. Poté přidejte ovoce, banán, 
protein a kokosovou vodu. Kokosová voda hydratuje a po sportu je, stejně jako 
banán a borůvky, ideální. 

TIP: My máme nejraději smoothie z banánů, protože jsou nasládlé a dodají 
smoothie tu (pro nás) správnou konzisteci. Pokud ale banány ráda nemáte, 
vyzkoušejte mango, avokádo nebo jahody, borůvky. 



ČOKOKOKO SMOOTHIE
• 1 velký banán (nebo 2 menší)
• 300ml rostlinného mléka
• Lžíce kakaa, špetka skořice
• Hrst kakaových bobů 
• Lžíce proteinu (konopný)
• 2 datle pro sladší smoothie

POSTUP
 Tak tohle je mé oblíbené, když mě honí mlsná. Smíchejte všechny 
ingredience v mixéru a smoothie je hotové. Nezapomeňte na kakaové boby, 
protože ty tomu dodají tu správnou chuť (a navíc křupou :)) Doporučuji přidávat 
protein, abyste doplnila všechny živiny. Mým favoritem je konopný, který se 
uvádí jako nejkvalitnější protein pro lidský organismus.   



SMOOTHIE OSVĚŽENÍ
• ½ manga 
• 1 banán
• 300ml vody / rostlinného mléka / 
• 100% pomerančového džusu
• Pár lístků máty
Na ozdobu: konopná semínka, máta

POSTUP
 Vše dejte do mixéru a mixujte. Toto smoothie je ideální v teplých dnech, 
kdy opravdu osvěží. Zdobte lísky máty. TIP: nedoporučuji mixovat mléko a 
pomeračový džus. Pokud si vyberete mléko, přidejte banán. Pokud si vyberete 
džus, nedávejte do smoothie banán. 



BANÁNOVÝ CHLEBÍK

• 90g tahini (sezamová pasta)
• 3 banány
• Kokosový cukr (dle chuti) 
• 160g rýžové mouky (hladká)
• 2 lžičky prášku do perníku + 1/4 lžičky sody
• 240ml vody
• Na ozdobu: 1 banán, lžíce kokosového cukru, mandlové plátky

POSTUP: 

 Do mixéru si dejte tahini pastu, kterou smícháte s vodou a mixujete, 
přidejte 3 banány, kokosový cukr, mouku, sodu, prášek do perníku a mixujte. 
Poté těsto nalijte do formy s pečícím papírem. Na vrch položte rozpůlený banán, 
posypte kokosovým cukrem a plátky mandlí. Dejte do předehřáté trouby a pečte 
na 160stupňů dozlatova :) 


