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Úvod
Představte si den po dni, měsíc po měsíci: Co snídáte, 
obědváte a večeříte, kolik polotovarů a umělých 
ochucovadel jíte, jakou limonádu nebo čaj zrovna pijete, 
kolik barevných bonbonů a lízátek dáváte svým dětem, 
jak moc plastů a umělých materiálů vás obklopuje 
ve vaší domácnosti nebo v kanceláři, jakou kosmetikou 
se stříkáte a mažete, v čem perete prádlo a myjete nádobí, 
s jakými hračkami si hrají vaše děti, jak moc času trávíte 
s počítačem, mobilním telefonem nebo v autě, jaký 
vzduch dýcháte nebo kolik léků a různých doplňků stravy 
pravidelně polykáte? 

Zbytky našeho blahobytu máme v těle 
Během našeho života se nám v těle hromadí zbytky 
pesticidů (zemědělských postřiků a hnojiv), zpomalovačů 
hoření, ftalátů, dioxinů a těžkých kovů. To všechno jsou 
látky, které se nám do těla dostávají vinou trvanlivého, 
průmyslově vyráběného jídla, umělých hnojiv a prostředků 
proti tzv. škůdcům, prostřednictvím barvených limonád, 
voňavých mýdel, šamponů a saponátů, příměsí v kobercích 
a umělých matracích, jsou v plastových hračkách 
a některých potravinových obalech, v televizorech 
či mikrovlnných troubách… Zkrátka díky našemu 
modernímu životnímu stylu jsme těmito látkami obklopeni 
na každém kroku.

Škodí nám chemický koktejl
Přestože se jednotlivé chemické látky laboratorně testují 
(například ty v potravinářském průmyslu běžně používané 
jako tzv. „éčka“), problémem se stává tzv. koktejlový efekt. 
Jak vědecky prozkoumat přesné působení celodenní 
konzumace nejrůznějších chemických látek? To, že si 
třeba dáme párek, tavený sýr, koláč, mražený polotovar, 
barevný bonbón, instantní kafe, oranžovou limonádu, čaj 
s umělým aroma, stříkané ovoce a zeleninový salát, který 
byl chemicky ošetřen?



11
Ú
vo
d

Právě tzv. chemický koktejl může mít negativní dopady 
na zdraví a jen těžko ho lze nějak zkoumat a vědecky 
testovat. Někdy se proto spojuje s problémy, které zasahují 
celé tělo, například s nervovými problémy, s hormonální 
nerovnováhou těla a s problémy s reprodukcí, poškozením 
ledvin a jater nebo s oslabenou imunitou. V poslední době 
se objevuje čím dál více vědeckých zpráv, které potvrzují, že 
to, co každodenně jíme, vede buď ke zdraví a k radostnému 
životu, nebo k nemocem a depresím.

Můžeme s tím něco dělat? 
Před všemi škodlivými látkami utéct nejde. Jsou kolem 
nás, aniž to víme. Takový je zkrátka dnešní svět, se všemi 
výhodami i nevýhodami. A nemá cenu se tím příliš 
stresovat. Nemám na mysli to, když někdo mávne 
rukou a praví: na něco stejně umřu, tak je to jedno. To 
je rezignace, která nic neřeší. To je útěk slabochů. To je 
lhostejnost ke světu, se kterou přece nejde žít šťastný, 
smysluplný a plnohodnotný život.
Můžeme doufat, že jsme jako lidé dokonalí a že se té 
chemické zátěži dokážeme vnitřně přizpůsobit. Anebo 
se můžeme snažit změnit alespoň to, co je v našich 
možnostech. Tak jako to praví jedna stará modlitba, která 
se stala životním krédem mým i mého muže a podle které 
i sourozenci Ulrychovi složili krásnou písničku:

„Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které nemohu změnit. 
Dej mi odvahu měnit to, co změnit mohu. A dej mi moudrost, 
abych jedno od druhého uměl odlišit.“ 

V našich životech to může znamenat úplně běžné, malé, 
každodenní změny. Vy sami se denně rozhodujete, co 
koupíte a co si dáte k jídlu. Alespoň to máme všichni 
v našich rukou – můžeme jíst přírodní biopotraviny, 
vypěstované bez umělých postřiků a „nevylepšované“ 

barvivy, aromaty a ochucovadly, můžeme kupovat biomaso 
a bio mléčné výrobky, a tak podporovat ekofarmáře, kteří 
chovají zvířata v přirozených podmínkách a s láskou, 
můžeme prát v ekoprášku a čistit domácnost ekodrogerií 
a nezamořovat svět zbytečnými chemikáliemi, a konečně 
můžeme také velmi jednoduše začít používat výhradně 
přírodní kosmetiku, čímž si hodně usnadníme život 
a dýchání. Možností, jak žít ohleduplněji k přírodě, je celá 
řada. Biopotraviny jsou jen jednou z nich.
Pokud chcete žít přirozeněji a ekologicky šetrněji, pak je 
nejdůležitější umět vyhodnocovat to množství informací, 
které se na vás valí ze všech stran, a současně si zachovat 
zdravý selský rozum. Právě proto jsem pro vás napsala 
BioAbecedář. A pokud jste biozačátečníci, zajímá vás, co to 
přesně jsou biopotraviny, jak je poznáte v obchodech, kdo 
vám garantuje jejich kvalitu, jestli se jim dá věřit, jací jsou 
čeští ekofarmáři a zda jsou biopotraviny opravdu zdravější, 
pak si určitě kupte moji první knížku – Biokuchařku 
Hanky Zemanové. 

Nová značka pro biopotraviny, která se používá v celé Evropě.

Stále platná je i tzv. biozebra, označující biopotraviny  
certifikované v České republice.
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Co je bílá rafinovaná mouka
Bílá mouka je nejčastěji pšeničná mouka, která vzniká 
namletím předem obroušeného zrna, zbaveného 
klíčku a obalových částí. Tyto části obsahují nejvíce 
vitamínů, minerálních látek a zdraví prospěšných tuků, 
a proto lidé přicházejí o značnou část důležitých živin 
a výživová hodnota pečiva i těstovin je mnohem nižší než 
u celozrnných variant. 
Říká-li se, že obiloviny jsou dobré na trávení či pro 
nervovou soustavu, pak to neplatí o produktech z bílé 
mouky ani o bílé rafinované rýži. Vitamíny B, které
potřebujeme pro naše nervy, nebo vláknina, kterou 
potřebují naše střeva, byly totiž při výrobě bílé mouky či 
bílé rýže odstraněny. A nejen vitamíny skupiny B…

Co je celozrnná mouka a biomouka
Celozrnná mouka je namleta z celého zrna. Oproti bílé 
mouce obsahuje i otruby a podle způsobu mletí buď 
celý klíček, nebo jeho větší část. Proto je v této mouce 
zachována většina minerálních látek a vitamínů. 
Celozrnná mouka může být namleta na ocelových válcích 
nebo tradičním způsobem na kamenném mlýně. Obecně 
platí, že celozrnná mouka je zdravější. Je třeba ale hlídat 
její kvalitu, protože má kratší trvanlivost. Má i jinou chuť 
a trochu jinak se s ní pracuje při pečení. Vyplatí se kupovat 
celozrnnou mouku v biokvalitě, která se mele z ekologicky 
vypěstovaného obilí. Nemusí být nutně celozrnná, melou 
se i bílé biomouky. Celozrnná biomouka je lepší, protože 
zbytky pesticidů se často nacházejí právě ve slupkách. Stojí 
za to seznámit se s různými druhy celozrnných mouk, 
každá se chová trošku jinak, každá má specifickou vůni
i chuť. A každá si může najít své využití ve vaší kuchyni.
Za pár let vám třeba přijde úplně normální, že do 
palačinkového těsta přidáváte pohankovou mouku, 
že zahušťujete rýžovou či ječnou, při pečení koláčů 
a buchet přidáváte kamutovou a špaldovou používáte tak 
univerzálně jako dnes běžnou pšeničnou. A vyplatí se to!

Jak se kdysi mlela mouka
Po staletí se zrno mlelo celé, nejprve mezi dvěma kameny, 
pak na kamenných mlýnech poháněných zvířaty, větrem 
či vodou. Vždy bylo rozemleto celé, a proto obsahovalo 
i klíček plný enzymů a nenasycených mastných kyselin, 
které jsou sice velmi zdravé, ale mohou se kazit. Právě 
proto má celozrnná mouka kratší trvanlivost než bílá 
mouka. 

Proč se mouka začala vymílat?
Snahou obchodníků, mlynářů, ale i pekařů bylo získat 
mouku, která bude trvanlivější a bude mít stále stejnou 
kvalitu (což původně mletá mouka na kamenných mlýnech 
neměla, po čase hořkla a žlukla). Proto se od 19. století 
začalo obilí mlít na železných, později porcelánových 
a dnes na ocelových mlýnech, a to tak, že se v mlýnu 
nejprve obrousí vnější vrstvy a klíček zrna. Tyto části se 
vyhodí nebo zpracují, nejčastěji jako krmivo pro zvířata. 
Ze zrna tak zůstává jen škrobnatá část (moučné jádro) 
a ta se mele na mouku. Výsledkem je bílá mouka (tolik 
v minulosti žádaná a považovaná za luxus), která má sice 
dlouhou trvanlivost, stále stejnou jakost, ale daní za to je 
zbavení velké většiny živin. 
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Jaký je rozdíl mezi bílou 
a celozrnnou moukou

Bílá mouka je oproti celozrnné ochuzena řádově o 60 % 
vápníku, 76 % železa, 85 % hořčíku, 78 % zinku, 77 % 
vitamínu B1, 80 % vitamínu B2, 86 % vitamínu E. 

~  Celé zrno obsahuje tzv. polysacharidy neboli složité 
cukry, které se uvolňují do krve pomalu a postupně 
během celého zažívání. Díky tomu máme po snědení 
celozrnných obilovin stálou hladinu krevního cukru. 
Znamená to, že nás nepronásleduje chuť na sladké 
a delší dobu nemáme hlad. (Celozrnné produkty mají 
nižší glykemický index, více na straně 128). Oproti 
tomu jednoduché cukry z bílé mouky zvyšují cukr 
v krvi najednou. Výsledkem je kolísání hladiny cukru 
v krvi (stejně funguje i trávení bílého cukru). Může to 
vést k vyčerpávání slinivky, k častějšímu podráždění, 
kolísání nálad, neklidu, ale i k překyselování organizmu 
a oslabování imunitního systému.

~  Problém není jen v obsahu vitamínů a minerálních látek. 
V obilném zrnu je vše dokonale uspořádáno, a pokud je 
jíme celé, správně upravené, pak je dokážeme plně strávit 
a získáme z něj maximum živin a energie. Pomáhají nám 
k tomu enzymy, které jsou nutné pro štěpení škrobu. 
MUDr. Strnadelová z Institutu celostní medicíny 
(http://institut.celostnimedicina.cz) uvádí, že jíme-li 
produkty z bílé mouky, v kterých chybí klíček s enzymy 
důležitými pro štěpení škrobu, pak mouku z těchto 
produktů strávíme nedokonale. Do střev se nám totiž 
dostane příliš mnoho nenaštěpeného škrobu a lepku. 
Pokud to děláme velmi často a dlouho, pak nám to může 
škodit. Nestrávený lepek může poškozovat sliznici střeva, 
což může vést i k množení plísní a k nesnášenlivosti 
lepku. Zřejmě i přehnaná konzumace bílé mouky je 
příčinou zvyšujícího se počtu dospělých lidí, kteří 
z ničeho nic zjistí, že lepek je zdrojem jejich zdravotních 
potíží. Více o lepku na straně 23, 161.

Celozrnná mouka
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Ještě před 20–30 lety a také po celou historii se chleba 
pekl z mouky, vody, soli, kmínu a přírodního kvasu. To 
je základ tradičního českého chleba. Jeho upečení ale 
vyžaduje zručnost a zkušenost a více času. Proto většina 
pekáren přestala kváskové chleby péct. Je to škoda. 
Kváskový chléb je mnohem lepší, zdravější a přirozeně 
trvanlivější bez chemických aditiv.

Jak se změnil chleba
Většina běžně prodávaných chlebů se dnes nejčastěji 
peče z průmyslově vyrobených polotovarů, tzv. směsí. 
V těchto směsích jsou přimíchány různé umělé látky, které 
urychlují kynutí a zabezpečují standardní vlastnosti – aby 
chléb vypadal vždy stejně a aby ho dokázaly vyrobit stroje 
skoro nebo úplně samy. Pekařské řemeslo už bylo téměř 
zapomenuto a u strojové výroby ho ani nikdo nepotřebuje. 
Masově se chléb peče z bílé rafinované pšeničné mouky,
která obsahuje málo živin. Žitná mouka, tradičně 
nejpoužívanější, se využívá čím dál méně, protože se s ní 
hůře pracuje. Na kynutí chleba se používají kvasnice 
(droždí), které zajistí rychlé a spolehlivé kynutí.
S tradičním, přírodně kynutým chlebem (pomocí kvasu), 
který se kdysi pekl skoro v každé chalupě, nemá tento 
chléb moc společného. Tradiční kvasový chléb byl opravdu 
základem zdravé stravy, což se o dnešním moderním 
pečivu říct nedá!

Éčka i v chlebu
Velmi často se v různém pečivu vyskytují ne zcela 
přirozené přísady v podobě tzv. aditiv (éček). Kromě 
základních surovin můžete v chlebu najít látky, které 
zvětšují objem těsta, zabraňují hrudkovatění, zpevňují ho, 
dodávají mu nakyslou chuť a aroma, které ztratil tím, že 
místo kvasu kyne droždím, další látky se starají o vláčnost, 
měkkost, velikost pórů, vybělují toustový chléb, popřípadě 
propůjčují bílým moukám image celozrnnosti. Ne všechny 
látky jsou umělé, tmavá barva se dociluje třeba praženým 
ječmenem nebo karamelem.
Obecně se dá říct, že čím nadýchanější, voňavější pečivo, 
tím více umělých aditiv. Přirozenější než super „zdravé 
či cereální“ bývá (většinou) úplně obyčejný chléb typu 
Šumava. 

Chléb a pečivo
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Pozor na vícezrnné pečivo –  
nemusí být celozrnné!
Názvy pečiva mohou být matoucí a ne každý ví, co přesně 
znamenají. Jen tušíme, že je-li chléb celozrnný, cereální či 
vícezrnný, tak že bude asi zdravější než ten obyčejný bílý. 
Ale mezi názvy je velký rozdíl! Ne každé tmavší pečivo 
je celozrnné! Můžete natrefit na tmavé pečivo, které
bylo upečeno z bílé mouky a jen obarveno karamelem 
nebo praženým žitem či ječmenem. Běžný spotřebitel dá 
na první dojem tmavé barvy a už neřeší, jestli se pečivo 
jmenuje celozrnné, nebo vícezrnné. Je to škoda, protože 
výrobce má jednoduché řešení, jak nás obelstít a sám 
více vydělat: tak třeba tzv. vícezrnné pečivo (na rozdíl od 
celozrnného) může obsahovat až 95 % bílé mouky! Pokud 
se ale chléb jmenuje celozrnný, měl by obsahovat nejméně 
80 % celozrnné mouky.
Hledáte-li opravdu celozrnný chléb, je lepší prostudovat 
etiketu a přesvědčit se, že celozrnná mouka je na prvním 
místě. Hledáte-li opravdu žitný chléb, musí se jmenovat 
žitný (obsahuje 90 % žita) nebo žitno-pšeničný (50 % žita). 
Pšenično-žitný už může obsahovat žita jen 10 %.

Co je to biochléb
Biochléb je jakýkoli chléb, který je upečen z certifikované
biomouky. Může být bílý i celozrnný, špaldový, pšeničný, 
žitný či jakýkoliv jiný. Lze u něj použít mnohem méně 
tzv. éček a suroviny nesmějí být geneticky modifikované
(což se týká zejména droždí). U nás se bohužel stále nedá 
tato základní potravina v biokvalitě běžně koupit. Existuje 
pár menších biopekáren a některé velké pekárny začaly 
vedle konvečních výrobků péct i biochléb. Zatím jsou to 
ale chleby, které nejsou chuťově příliš atraktivní, což je 
škoda a velká mezera na trhu. Vyjedete-li do sousedního 
Německa, běžně najdete menší i větší biopekárny, které 
nabízejí skvělé biochleby. Ve vyspělých trzích EU pak až 
většina odborníků upřednostňuje biochleba a popisuje 
ho jako autentičtější a tradiční. I přesto, že biochleba 

může být i z bílé biomouky nebo může být kypřen 
droždím, existuje v zahraničí tendence péct celozrnné 
biochleby tradičními technologiemi. Některé zahraniční 
svazy ekozemědělců doporučují při pečení biochleba 
používat převážně plnohodnotnou, tj. celozrnnou mouku. 
V některých případech se konkrétně předepisuje, jakého 
stupně vymílání smí použitá mouka dosáhnout. A dva ze 
svazů dokonce předepisují, že při mletí obilí nesmí dojít 
k tepelnému poškození příliš vysokými teplotami.
Sama jsem několik německých biopekáren navštívila 
a byla jsem svědkem toho, že i používání výlučně čerstvě 
namletého obilí na kamenném mlýně přímo v pekárně 
je docela časté, přetože se nejedná o předpis, ale o další 
kvalitativní znak dobré biopekárny. Kromě toho tradiční 
pekaři pečou chléb hlavně z kvásku bez použití droždí. 
Biochléb má tu výhodu, že pochází z ekologicky 
pěstovaného obilí, proto je méně kontaminován škodlivými 
látkami, jako jsou třeba rezidua pesticidů, mykotoxiny 
a dusičnany.

Ruční příprava těsta na krekry v naší biopekárně Zemanka 
(www.biopekarnazemanka.cz)
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Droždí versus kvas
Když se řekne kvásek, většina hospodyněk a pekařů si 
vybaví startér z rozmíchaného droždí, který používají 
na přípravu kynutých buchet nebo chleba. Když se 
dnes v běžných pekárnách zeptáte, jak rozdělávají těsto, 
řeknou vám, že z kvásku. Jenže tím myslí kvásek, do 
kterého přidávají droždí. To už ale není tradiční kvásek. 
Ten totiž (pro rozlišení mu budu říkat kvas) vzniká 
pouhým smícháním mouky a vody bez droždí. Směs 
začne za příznivé teploty přirozeně kvasit (fermentovat) 
díky bakteriím a kvasinkám, které se vyskytují ve 
vzduchu a v obilí. Při tomto procesu vzniká kyselina 
mléčná, kyselina octová, oxid uhličitý a také množství 
aromatických látek. Po čase má kvas podobné kypřicí 
schopnosti jako moderní droždí a zároveň dokáže chléb 
i přirozeně konzervovat. Fermentovaná směs mouky 
a vody se pro kynutí chleba používala ve většině tradičních 
kultur – nejstarší dochované kvašené chleby pocházejí ze 
4.–5. tisíciletí př. n. l. 

Kvasnice (droždí) jsou moderní metodou kypření těsta. 
Ovšem dnešní běžné droždí už není úplně stejný produkt, 
jako bývalo kdysi tradiční pivovarské droždí. Běžné droždí 
se dnes pěstuje nejčastěji na melase (odpadní produkt při 
výrobě cukru). Tradičně se pěstovalo na obilí a nepřidávaly 
se k němu žádné pomocné chemické látky. Dnes se droždí 
vyrábí za pomoci kyseliny sírové, amoniaku, fosforečnanů, 
emulgátorů a na odpěňování se používá například 
syntetický silikonový olej a další látky. Na českém trhu je 

dnes i biodroždí německé firmy 
Rapunzel, které je kultivováno na 
obilí z ekologického zemědělství, 
neobsahuje žádné chemické 
látky ani GMO. Droždí je 
deklarováno jako nezemědělský 
produkt, a proto v biopečivu 
může být použito běžné droždí. 

Proč je kváskový chléb zdravější
V přirozeném kváskovém chlebu se nacházejí látky, které:

~  chléb přirozeně konzervují (proto tento chléb vydrží déle 
než kvasnicový)

~  mají antibiotické účinky
~  posilují naši střevní mikroflóru a tím i naši imunitu

Díky delšímu kvašení:

~  se odbourává kyselina fytinová přirozeně obsažená 
v obilí. Jinak může tato kyselina spolu s jinými minerály 
vytvářet ve střevech těžce rozpustné sloučeniny

~  se bílkoviny rozkládají na aminokyseliny, díky tomu je 
kváskový chleb lépe stravitelný

~  se mnoho minerálních látek stane pro člověka dobře 
využitelnými 

Kváskový chléb & kontakty 
Pravý kváskový chléb ve většině běžných pekáren 
v Čechách už nekoupíte. Jeho pečení se totiž příliš nehodí 
pro průmyslové velkopekárny, které ovládly trh s pečivem. 
Upéct kváskový chléb je časově náročnější a vyžaduje 
dlouhou zkušenost. V německých biopekárnách jsou 
kvasové chleby téměř běžným standardem. Naštěstí i u nás 
některé pekárny zůstávají věrné tradici. Tradiční Šumava 
z Michelské pekárny je kypřena výhradně žitným kvasem. 
Stejně tak z kvasu peče ústecká pekárna Inpeko 
(www.inpeko.cz). Kváskové chleby pak peče řada menších 
pekařů a většinou v každé bioprodejně nějaký seženete. 
Poštou vám ho zašle třeba www.kolinger.cz nebo 
www.prirodni-pecivo.ic.cz. 

Certifikovaný kváskový biochléb seženete na 
www.countrylife.cz, www.biopekarna.eu, www.kolinger.cz 
a www.statektilia.cz. 
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Rekapitulace
~  Tradiční chléb se po celou historii, a to ještě před 20–30 lety, pekl jen z mouky, vody, soli, kmínu a přírodního kvasu. 

Nedávalo se do něj žádné droždí. Takový chléb je výborný, příjemně nakysle voní, běžně vydrží týden, ale třeba i 14 dní, 
nezplesniví a je velmi zdravý. Mnohem zdravější než chléb, který se peče z droždí. 

~  Většina moderních pekáren (naštěstí ne všechny) peče chléb z droždí a z tzv. směsí, které obsahují mnoho zlepšujících 
přípravků. Většinou různé příliš nafouklé, na obalech propagované jako superzdravé chleby plné cereálií či semínek 
obsahují tzv. éček nejvíce. Dívejte se pozorně na etikety. Obyčejná Šumava je paradoxně lepší volbou.  

~  Nejlepší volbou jsou kváskové chleby pečené z žitné či špaldové celozrnné biomouky. Pokud nemáte možnost je kupovat 
(i když si je už můžete nechat zasílat až domů – podívejte se na kontakty na protější straně), pak zkuste péct  chleba 
doma. Jeho výhodou je, že můžete libovolně střídat druhy mouky, do těsta přidávat různá semínka i zbytky uvařených 
obilovin. Já třeba pro svého tatínka teď stále peču léčivý žitno-špaldový chléb plný omega 3 a vlákniny díky umletému 
lněnému semínku. 

~  Pokud se do kváskového chleba chcete pustit, pomůže vám naučné CD,  které si můžete objednat na www.minipekarny.cz. 
Tam si můžete objednat i speciálně upravené pekárničky pro pečení kváskového chleba. Nebo hledejte potřebné informace 
na www.kvaskovychleb.cz. 

~  Hledáte-li dobrý chléb, zkuste navštívit blog Petry Pospěchové Pekaři se nestydí na http://blog.ihned.cz/pospechova 
a projít diskuzi pod článkem.

Moje zkušenost s pečením 
kváskového chleba
Do pravidelného pečení chleba se mi moc nechtělo. 
Natálka ale jednu dobu nechtěla jíst skoro nic jiného 
než chleba s máslem, a to rozhodlo. Pustila jsem se 
do toho i přesto, že postupy jsou většinou popisovány 
velmi složitě. Nenechte se tím odradit! Zvládli to 
i naši předci v každé chalupě! Dnes už mám dokonce 
domácí mlýnek na mouku a chleba se v 95 % případů 
povede moc dobrý. Pokud nemáte doma kotelnu 
ani pec, tak vám první fázi přípravy kvásku i pečení 
chleba samotného hodně usnadní speciálně upravená 
pekárnička, kterou seženete na www.minipekarny.cz. 
Já ji mám a jsem moc spokojená!

Celozrnný špaldovo-žitný kváskový chléb 
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Mléko jako jed
Někteří lékaři zabývající se celostní medicínou uvádějí 
konkrétní příklady lidí, kteří po omezení mléčných 
výrobků zažili vzrůst energie a zlepšení zdravotního 
stavu. Konkrétně se zlepšení může projevit u alergií, 
akné, vaginálních zánětů, premenstruačního syndromu, 
nadýmání, častého nachlazení, zahlenění či zánětů uší. 
MUDr. Josef Jonáš popisuje mléčnou bílkovinu kasein 
jako lepidlo, které v našem těle vytváří pevný sliz 
omezující metabolismus buněk, cirkulaci tekutin v těle 
a působící jako nervový jed. Navíc do těla přináší hlen, 
který se usazuje v dýchacích cestách, v dutinách, střevech 
i gynekologických orgánech, kde jsou pak živnou půdou 
pro mikroorganismy a způsobují různé nemoci, sníženou 
imunitu a střevní problémy, které mohou zapříčinit i vznik 
karcinogenních látek. 
Podobně americká specialistka na výživu Annemarie Colbin 
tvrdí, že jíme-li od dětství mnoho hutných a těžkých jídel, 
jako jsou sýry, pečené maso či zmrzliny, dostáváme do těla 
příliš mnoho bílkovin, ale i přebytek vápníku. Naše tělo se 
přebytků musí zbavovat. Přirozené vylučovací cesty bývají 
často přetíženy a tělo si pak hledá jiné formy čištění, třeba 
přes kůži či sliznice. Čeho se nedokáže zbavit, to zůstává 
v těle, mění se na hlen či hnis, které jsou živnou půdou pro 
bakterie. Tak vysvětluje A. Colbin, proč jsou mléčné výrobky 
základem infekcí, a dává je do spojitosti s astmatem, alergiemi, 
záněty mandlí, ušními infekcemi, vyrážkami či akné, ale také 
s menstruačními křečemi. Přebytky vápníku se také mohou 
usazovat v podobě ledvinových kaménků či cyst.

Mléko jako lék
Podle oficiálních doporučení jsou mléko a mléčné výrobky
nepostradatelnou součástí zdravého jídelníčku. Mají vysoký 
obsah kvalitních bílkovin, vitamínů a minerálních látek. 
Jsou dobrým zdrojem vitamínu A, D a B12 a z minerálních 
látek zejména vápníku. Odborné lékařské studie prokázaly, 
že pokud děti konzumují dostatek mléka a mléčných 
výrobků, mají v pozdějším věku nižší výskyt osteoporózy. 
Proto se pro dobré zdraví a silné kosti doporučují tři porce 
mléčných výrobků denně. 

Pohledem ayurvédy
Ayurvéda považuje mléko za posvátné a léčivé. Mlékem 
nejlepší kvality je podle ayurvédy čerstvé, nepasterované 
a nehomogenizované mléko od krav, které se pasou venku. 
Mléko je výživné a dodává tělu vše potřebné pro zdravý 
vývoj, přináší vitalitu a životní sílu a urychluje uzdravení 
různých neduhů. Ayurvéda dokonce doporučuje očistné 
kúry, při kterých se pije jen kvalitní čerstvé mléko, a to 
až dva a půl litru denně. 
Ayurvéda ví, že mléko je sice výživné, ale také těžké na 
strávení. A proto musí být i trávení dotyčného člověka 
dostatečně silné. Anebo je nutné u mléka zlepšit jeho 
stravitelnost a kvalitu (pokud se jedná o běžné mléko, 
a ne mléko čerstvé) svařením s kořením (například se 
špetkou šafránu, zázvoru, kardamomu či s cibulí nebo 
čerstvou bazalkou). Ayurvéda prakticky nic neodsuzuje, 
tvrdí, že cokoli, je-li správně použito, může být lékem. 
A mléko považuje spíše za lék než za potravinu.

Pohledem čínské dietetiky
V tradiční čínské medicíně je kravské mléko používáno 
jako tonikum (posila) plic a žaludku, pro podporu tvorby 
tekutin a zvlhčení střev. Mléčné výrobky, které byly 
čínskou medicínou původně doporučovány, se velmi liší 
od dnešních pasterizovaných, konzervovaných a často 
přeslazených mléčných výrobků, které podle čínské 
dietetiky do zdravého jídelníčku příliš nepatří. 
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Mléko plné rozporů (podle vědy)
Byla jsem zvědavá, co o tak kontroverzní potravině říkají 
odborné studie. Bohužel jsem zjistila, že vědecké výzkumy 
mohou pravděpodobně prokázat, cokoli chtějí, tedy 
přesněji, cokoli potřebuje zadavatel výzkumu (ten, kdo ho 
platí, a jeho obchodní či politické zájmy). A tak i výstupy 
výzkumů jsou plné rozporů.
Jeden vědecký tým nám doporučuje jíst co nejvíce 
mléčných výrobků pro silné kosti, jiný vědecký tým naopak 
radí mléčné výrobky a mléko výrazně omezovat, protože 
přispívá k zažívacím problémům a dalším zdravotním 
problémům. Jako další konkrétní příklad lze uvést 
francouzskou studii z roku 1986, která uvádí, že ženy 
konzumující velká množství tučných mléčných výrobků 
a zejména sýrů měly velké riziko rakoviny prsu. Naopak 
ty ženy, které jedly nejvíce jogurtu, vykazovaly riziko 
nejnižší. Na druhou stranu byla uveřejněna studie z roku 
1989, která říká, že ženy konzumující mléčné výrobky, 
a to zejména velké množství jogurtu a cottage sýrů, mají 
3x vyšší riziko rakoviny vaječníků.

Podobně se můžete dočíst, že malé děti musejí jíst mléčné 
výrobky jako prevenci proti osteoporóze. Na druhou stranu 
existuje mnoho studií, které vám doporučují nedávat 
žádné kravské mléčné výrobky malým dětem, protože 
mohou podpořit vznik cukrovky, a dokonce i srdečně 
cévních nemocí. Jsou studie, které jednoznačně spojují 
mléčné výrobky s vyšším výskytem určitých typů rakoviny 
(rakoviny střeva, prostaty, vaječníků či prsu), jsou i opačné, 
které tvrdí, že ti, kdo pijí mléko, mají o třetinu menší 
náchylnost ke vzniku rakoviny tlustého střeva. 

Pozitivní vliv přináší podle všech studií konzumace 
kysaných mléčných výrobků – zejména jogurtů. 
Mluví o jogurtu jako o zázračné potravině se silnými 
antibakteriálními a protirakovinnými účinky. 

Docela se mi líbí tvrzení Marion Nestlé, Ph.D., M.P.H. 
profesorky výživy na New York University. Ve své knize What 
to eat píše o svém podezření, že tím, kdo má poslední slovo 
v diskusi nad mléčnými výrobky, dnes není zájem o lidské 
zdraví, ale obchodníci s mléčnými výrobky. Podle M. Nestlé 
je mléko prostě jenom potravina, která není pro lidi perfektní 
(protože perfektní je pro telata), není tedy ani zázračná, jak 
tvrdí některé reklamy, ovšem ani „jedovatá“, jak tvrdí někteří 
odpůrci mléka. To znamená, že nemusíte pít mléko, abyste byli 
zdraví a měli silné kosti, jak tvrdí reklama. Chcete-li mléko 
konzumovat a nezpůsobuje vám zdravotní potíže, pak máte 
na výběr mnoho možností, jaký mléčný výrobek si koupíte.  
Tak třeba M. Nestlé bere ohled na život krav a na kvalitu, 
proto kupuje nejčastěji bio mléčné výrobky, ideálně 
neochucované a nedoslazované. A ty považuje i za nejzdravější.

Ekofarma Držovice
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Maso pohledem  
energetické medicíny
Pokud jíme maso přiměřeně, tak posiluje rozhodnost, 
ctižádostivost a probouzí energii pro fyzickou práci. 
V přehnaném množství se dává do spojitosti s letargií, 
agresivitou, zlobou, netrpělivostí a hádavostí. 
Ze spirituálního pohledu nás maso poutá k materiální 
stránce života. 
Zaujalo mě, že Pythagoras maso spojoval se 
zamlžením myšlení, a proto doporučoval soudcům 
nejíst maso nejméně dvanáct hodin před soudním 
procesem. 

Maso a metabolické typy
Podle teorie o metabolických typech je náš 
metabolismus zcela jedinečný a neexistuje žádný 
jednotný způsob stravování, který by byl vhodný 
a zdravý pro každého. Právě proto i maso může být 
pro jednoho člověka nezbytné a pro jiného zatěžující. 
O tom, kolik a jakého masa je vhodné jíst, rozhoduje 
tzv. rychlost našeho metabolismu neboli přeměna živin 
na energii, naše genetické dědictví, tedy tradiční strava 
našich předků, a podle některých odborníků i krevní 
skupina. Většinou sami vnitřně intuitivně víte, zda se 
po masu cítíte dobře, nebo zda přirozeně od dětství 
tíhnete k vegetariánství. Právě váš metabolický typ 
může stát za tím, že po několika letech vegetariánství 
se cítíte buď velmi dobře, máte jasnou hlavu a jste plni 
energie, nebo se cítíte oslabení, unavení a chybí vám 
vnitřní síla. (O metabolických typech vyšla v Čechách 
kniha W. Wolcotta Metabolické typy – Převratný 
způsob stravování, nakladatelství Mandala 2010.)

I když v mojí kuchařce recepty na maso nenajdete, neznamená 
to, že bio je jen zrní! Když já vařím maso, pak používám třeba 
Kuchařku pro dceru Jany Zatloukalové nebo Kuchařku Zpátky 
domů Hanky Michopulu, protože na masové recepty moc velká 
odbornice nejsem. Ale celá česká klasika od svíčkové přes guláš 
až po vepřo-knedlo může být v bio kvalitě!
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Tzv. DFD masem je označováno maso pocházející z fyzicky 
vyčerpaných zvířat před porážkou. DFD je zkratka 
z anglického dark, firm, dry, tedy tmavé, tuhé a suché. Takové
maso (hlavně hovězí) je na řezu lepivé, má vyšší pH než maso 
běžné a snadno se kazí. 
Tzv. PSE maso (z anglického pale, soft, exudative, tzn. 
bledé, měkké a vodnaté) se týká především masa vepřového. 
Souvisí s intenzivním šlechtěním prasat, které má za cíl 
zvýšit podíl libového masa. Tím dochází k biologickým 
změnám v organismu, výrazně se zvyšuje podíl svalových 
tkání a naopak snižuje množství tuku. Následkem je vyšší 
citlivost vyšlechtěných prasat na stres a z toho plynoucí částečné 
znehodnocení svalových bílkovin po stresující porážce. Maso 
má pak nižší kvalitu při zpracování.

V kvalitě masa
Ekologický chov, přirozené biokrmivo a ohleduplný 
způsob porážky vede k jiné kvalitě masa. Biomaso je 
zpravidla pevnější, mívá výraznější chuť a ve většině 
případů rostlo déle než to běžné. Biomaso obsahuje méně 
zbytkových pesticidů a antibiotik než konvenční vzorky 
masa. Já osobně vnímám největší rozdíl v chuti mezi bio 
kuřecím a běžným kuřecím masem. 
Biokuřata mají nižší obsah tuku, méně škodlivých, tzv. 
nasycených mastných kyselin a více svaloviny než kuřata 
z konvenčního chovu. Maso z biokuřat se vyznačuje 
menší ztrátou při vaření (maso méně zadržuje vodu). 
Při senzorickém testování byla bio kuřecí prsa šťavnatější 
a obecně přijatelnější než běžná kuřecí prsa. 
U bio vepřového masa některé testy ukázaly, že výkrm 
zvířat bio cereáliemi a luštěninami může vést k produkci 
vepřového masa s vyšším podílem mezisvalového tuku, 
který pozitivně ovlivňuje kvalitu masa. Podle jiných 
chuťových testů ale bylo bio vepřové méně šťavnaté a více se 
rozpadalo. Ve vepřovém biomase byla zjištěna vyšší hladina 
prospěšných stopových prvků než v mase konvenčním.
Bio hovězí maso vykazuje vyšší obsah (mezi 10–60 %) 
zdravých nenasycených mastných kyselin.

Jaký je rozdíl mezi běžným masem 
a biomasem?

V chovu zvířat
Biomaso pochází ze zvířat, která žila v systému 
ekologického zemědělství. Často se tomuto způsobu chovu 
říká tzv. welfare. V ekologických chovech musí farmář 
zajistit zvířeti životní pohodu, zdravou přirozenou výživu 
a etické zacházení. Ve velkokapacitních průmyslových 
chovech, které se vyznačují „výrobou“ co nejlevnějšího 
masa, se potřeby zvířat nezohledňují. Ekologické 
zemědělství zakazuje chov zvířat v klecích či boxech 
nebo chov zvířat na roštové podlaze. Ekologicky chovaná 
zvířata mohou uspokojovat všechny druhově specifické
potřeby, mají možnost výběhu ven (v některých případech 
jsou venku celoročně), nejsou uvazována, mají možnost 
vzájemného kontaktu, mláďata jsou ponechána u svých 
matek a jsou kojena přírodním, nejlépe mateřským 
mlékem, což není v konvenčním chovu běžné. Také 
jsou zakázány zákroky na zvířatech, které mají zamezit 
agresivnímu chování a ublížení si ve stresujícím prostředí 
velkochovu, ale jsou bolestivé – jedná se třeba o uštipování 
špičáků selatům, zkracování zobáků slepicím či 
odstraňování ocásků. 

V porážce
Šetrné zacházení znamená i jiný přístup k porážce zvířat. 
Při porážce a transportu na jatka musí být vyloučeny 
všechny stresové faktory, kterým lze zabránit. Doba 
přepravy zvířat musí být co nejkratší, ideální je úplné 
vyloučení přepravy na jatka, jako například na ekofarmě 
Sasov.
Klíčovým pravidlem je co nejmenší utrpení zvířete. Čím 
méně zvíře trpí, tím lepší je kvalita jeho masa. Je známo, 
že stres, který zažívají zvířata při přepravě či při porážce, 
snižuje kvalitu masa. A čím dál častěji se objevují názory, 
že maso z takto stresovaných zvířat je znehodnocené. 
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~  Ayurvéda doporučuje kombinovat luštěniny s tukem. 
Praxe některých národů, kde se hodně jedí luštěniny, 
to potvrzuje. Například Mexičané fazole smaží na větším 
množství oleje, na Středním Východě se zase tradiční 
humus z cizrny kombinuje se sezamovým máslem  
(tzv. tahini).

~  Sóju jezte v tradičních fermentovaných produktech 
(např. tempeh, sojová pasta miso, sójová fermentovaná 
omáčka či natto) a omezte konzumaci slazených sójových 
jogurtů, mlék, tzv. sójového masa a sójových pufovaných 
chlebíčků. Více na straně 195. 

~  Důležité je jíst luštěniny častěji, protože tím se nám 
budou lépe trávit. To dokazují nejen naši předkové, ale 
i národy, kde jsou luštěniny na denním jídelníčku. A už 
Hippokrates pravil, že „věci, které při nás už dlouho jsou, 
škodí méně, než ty, kterým jsme nenavykli“. 

~  Konzervované luštěniny jsou ideální jako zásoba ve spíži 
pro případ, kdy nemáte čas, ale na pravidelné vaření 
používejte ty sušené, které jsou zdravější a i mnohem 
levnější. 

Použití v kuchyni 
Z luštěnin se dá uvařit téměř cokoliv. Tady máte malou 
inspiraci, jak luštěniny využívám já. Nejčastěji používám:

~  cizrnu na krémové omáčky, polévky a pomazánky
~  bílé a červené fazole na pomazánky a saláty
~  rozmixované bílé fazole jsou geniálním zahuštěním 

světlých krémových polévek a omáček
~  červenou čočku na polévky, dhaly a pomazánky
~  a samozřejmě tofu jako nejjednodušší a nejrychlejší zdroj 

bílkovin 
~  hrách, hnědou čočku nebo třeba azuki používám taky,  

ale méně

Jak jíst luštěniny  
a s čím je nekombinovat 
~  Luštěninové jídlo by mělo být vždy co nejjednodušší. 

Pokud je zkombinujete s dalšími bílkovinami (mléčnými 
výrobky, sýrem, vejcem, s masem či s uzeninami), zatížíte 
trávení, ledviny, ale i klouby. Pokud si tyto lahůdky 
neumíte odepřít, dejte si jich malé množství! 

~  Luštěniny je dobré doplňovat listovou a zelenou 
zeleninou, zelenými natěmi, bylinkami, kysaným zelím 
nebo šťávou z citrónu. 

~  Vegetariánům se doporučují kombinace s obilovinami. 
Tato teorie je ale již překonána (viz 194–197). 
Kombinace může být pro někoho nadýmavá a těžce 
stravitelná. Pokud vám nevadí, samozřejmě se tyto 
potraviny dobře doplňují.

~  Vyvarujte se dezertu či syrového ovoce hned po 
luštěninovém jídle! (To opravdu dodržuji, i přesto, 
že sladké miluji.)

Nejoblíbenější recept z mé Biokuchařky – cizrna na paprice
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Jak vařit luštěniny,  
aby byly dobře stravitelné 
~  Pořádně luštěniny propláchněte i promněte rukama, aby 

se zbavily všech nečistot. 

~  Luštěniny namáčejte na 8–12 hodin. Můžete 
samozřejmě i déle, ale pravidelně měňte vodu. Já někdy 
máčím fazole či cizrnu klidně 2 dny. Jsou tak snadněji 
stravitelné a rychleji uvařené. Čočce a azuki stačí kratší 
namáčení, jen cca 2–5 hodin. Loupanou červenou čočku 
a loupaný hrách nemusíte namáčet vůbec.

~  Vždy namáčecí vodu vylijte, protože jsou v ní 
vylouhovány těžce stravitelné látky. Na vaření použijte 
vodu novou. 

~  Pokud jsou pro vás luštěniny těžké, přiveďte je k varu, 
přidejte trošku studené vody (tzv. šoková metoda) a opět 
přiveďte k varu. Během vaření je vhodné vodu ještě 
jednou slít a použít novou. (Zejména to platí pro děti 
a pro všechny, kteří trpí nadýmáním, nebo chcete-li vodu 
použít na polévku).

~  Vařte 5–10 minut bez pokličky. Poté natlakujte a vařte 
cca 30–60 minut podle druhu. V obyčejném hrnci vařte 
do úplného změknutí (dle druhu to trvá 1–3 hodiny). 
Cizrnu a fazole vařím vždy v papiňáku. Mají lepší 

chuť, jsou krémovější a lépe stravitelné. Naopak čočku 
je zbytečné vařit v papiňáku. 

~  Luštěniny během vaření nikdy nesolte. 

~  Stravitelnost zlepšíte, když během vaření přidáte 
například kousek zázvoru, mořské řasy (kousek Kombu 
nebo Wakame), koření (kmín, fenykl nebo cummin) 
nebo bylinky, například majoránku, saturejku či bazalku. 

~  Pokud nic nepomáhá a luštěniny jsou pro vás stále těžce 
stravitelné, přidejte na závěr vaření trošku jablečného 
nebo vinného octa. 

Dobrá rada
Pokud vás i přes dodržení všech pravidel budou luštěniny 
stále nadýmat, jezte jen ty nejlépe stravitelné (červená 
čočka, azuki, tofu a cizrna) a opravdu jen velmi malé 
množství. Nenuťte své tělo do něčeho, co mu teď 
z nějakého důvodu nedělá dobře (i přesto, že se jedná 
o zdravou potravinu). Stále mějte na paměti starou 
moudrost, že co je pro jednoho lékem, může být pro 
druhého jedem.

Rekapitulace
~  Luštěniny patří mezi „superpotraviny“. Dodávají bílkoviny, minerály, vitamíny a mnoho vlákniny. Posilují střeva, chrání 

srdce a cévy a podle čínské medicíny jsou lékem pro ledviny.

~  Nevyhýbejte se jim proto, že vás nadýmají! Naučte se je správně uvařit a po malých množstvích je zkoušejte pravidelně 
zařazovat do jídelníčku!

~  Zajímají-li vás jednotlivé druhy luštěnin, listujte na stránkách 181–197.
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Máslo, nebo margarín
Stále se vedou diskuze o tom, zda je lepší používat máslo, 
nebo margarín. Často vítězí moderně vyráběný margarín 
díky svému vědecky optimalizovanému složení. Zastánci 
rostlinných tuků poukazují na příznivé složení jednotlivých 
nenasycených mastných kyselin a také na nepřítomnost 
cholesterolu v rostlinném másle. Pro řadu lidí jsou ale 
margaríny jen náhražkou s podivnou chutí. 
Naštěstí máslo zažívá v poslední době rehabilitaci, a to 
nejen u gurmánů a vyhlášených kuchařů. I vědci přicházejí 
s novými výzkumy, podle kterých máslo obsahuje cenné 
látky (mastné kyseliny konjugované, známé také pod 
zkratkou CLA), které mají protirakovinné účinky, jsou 
prospěšné proti obezitě a srdečním problémům. A máslo 
je jedna z potravin nejbohatších na CLA. 
Máslo má určitě lepší chuť a na rozdíl od margarínu 
nemusí obsahovat emulgátory, barviva, aromata ani 
konzervační látky. Na druhou stranu se špatně roztírá, 
je dražší a obsahuje cholesterol (na to já namítám, že si 
ho vyndám z ledničky o chvilku dříve, radši si ho namažu 
méně nebo si ho nedám tak často). 

Většina odborníků na výživu se dnes domnívá, že 
máslo a margaríny by se měly kombinovat. Ti nejlepší 
kuchaři a gurmáni na máslo nedají dopustit a margaríny 
nepoužívají. Já sama si myslím, že kvalitní máslo 
jednoznačně do výživy patří – jak čerstvé, tak přepuštěné, 
tzv. ghí. Ale nezatracuji ani biomargaríny – na chleba si 
je nemažeme, protože nám to nechutná, ale používám je 
občas na pečení. 

Tradičně se za nejlepší považovalo máslo letní, z mléka krav, 
které se pasou na zeleném. I barva másla je pak krásně žlutá! 
Hospodyně kdysi zjistily, že lidé si více cení tohoto žlutého 
másla, a proto do bledého zimního přidávali vylisovanou šťávu 
z mrkve. 

Domácí máslový margarín 
aneb jak si udělat konopné máslo
Pokud vás štve, že se máslo špatně roztírá, tak si udělejte domácí 
„margarín“: do půlky másla, které necháte úplně změknout, 
metličkou vmíchejte 5 lžic nějakého super oleje – konopného, 
oříškového nebo olivového, a chcete-li, tak nasekané bylinky 
(kopr, pažitku, petrželku nebo rozmarýn) a 1/3 lžičky soli. Dejte 
do mističky a nechte v ledničce! Hned po vyndání se bude 
krásně roztírat, chutná skvěle a svým složením je velmi zdravý!

Přepuštěné máslo GHÍ –  
nepatří jen do Indie!
Zdá se vám, že ghí je něco exotického? Mně to tak dlouho 
připadalo a ghí jsem znala jen teoreticky z ayurvédských knih. 
Až později jsem zjistila, že „ghí“ dělaly naprosto běžně všechny 
naše praprababičky. Jen mu neříkaly ghí, ale máslo. Čerstvému 
máslu se totiž neříkalo máslo, ale putra. A až do 17. století se 
v našich krajích používalo téměř výhradně máslo přepuštěné 
– tedy ghí! Syrové máslo zabalené do křenových listů se jako 
vzácnost prodávala na trzích, říkalo se mu putřička. 

Naši předci používali přepuštěné máslo zejména kvůli 
trvanlivosti – vydrží totiž hodně dlouho, dokonce několik let. 
Pro zvýšení konzervace se někdy i mírně solilo. Dnes ho používá 
i řada vyhlášených kuchařů a říkají mu klarifikované máslo.

Oproti obyčejnému máslu, které se přepaluje, má ghí vyšší 
kouřový bod, a proto ho lze používat k restování zeleniny, 
dušení či pečení. Ghí zlepšuje stravitelnost pokrmů a posiluje 
jejich chuť. 

Podle ayurvédy je přepuštěné máslo elixírem života 
a nejvhodnějším tukem pro člověka. I když se z másla připravuje, 
má jiné vlastnosti než běžné máslo. Napomáhá prý detoxikaci, 
protože na sebe váže toxiny, které jsou rozpustné v tucích, 
a odvádí je z těla ven. Má regenerační a omlazující účinek. 
Ayurvéda tvrdí, že ghí tráví tělo lépe než rostlinné oleje.



Příprava ghí
Zahřívejte máslo v hrnci se silným dnem na mírném 
plameni, dokud se nezačne vařit. Po nějaké době se 
na povrchu objeví bílá pěna. Seberte ji a snižte přívod 
tepla na minimum. Já většinou vařím od začátku ghí 
na dvou rozptylkách. Čas od času odstraňte sražené 
kousky a pěnu, které se hromadí na povrchu. Buďte 
opatrní, aby se ghí nepřipálilo. Barva musí být zlatě 
žlutá, ne nahnědlá!

Doba, kterou potřebujete na přípravu ghí, je závislá na 
připravovaném množství. Jeden kilogram másla budete 
vařit půl hodiny, ale 3 kila už více než 3 hodiny. Když 
je ghí hotové, má nazlátlou barvu a je průzračně čisté.

Nakonec ho opatrně přelijte přes plátno nebo jemné 
nerezové sítko a nezakryté ho nechte zchladnout na 
pokojovou teplotu. Pěnu sebranou z povrchu a sražené 
kousky, které zůstaly na dně hrnce, můžete použít při 
vaření zeleniny, polévek a obilovin. V naší tradici se 
těmto zbytkům říkalo cmerky nebo cmour – chutnají 
mírně nasládle a dětem se mazaly na chleba nebo se 
na něm ohřívaly placky či lívance.
Ghí můžete uchovat při pokojové teplotě, ale ideálně 
v suchu a chladnu ve špajzu. Můžete ho nechat 
i v lednici, je pak ale příliš tuhé, pokud ho chcete 
odebrat lžící a použít. Tekutou konzistenci získá 
mírným nahřáním. 
Já ho používám velmi ráda a často na restování 
zeleniny a na základy do polévek!

Ghí – přepuštěné máslo
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Jak zařazovat semínka a ořechy 
do jídelníčku
~  Nejoblíbenější variantou bývají opražená, lehce solená 

semínka. Chutnají všem, také návštěvám a i větším 
dětem. Jsou skvělé na polévky, saláty i rizota! Do 
omytých nebo předem namočených semínek přidejte 
sůl a opražte na mírném plameni buď na pánvi, nebo 
v troubě při teplotě mezi 80–120 °C. Musíte je bedlivě 
hlídat, aby se vám nepřepálila. Pokud k tomu dojde 
(což hrozí hlavně při restování na pánvi), tuk v nich se 
stane škodlivým. Šetrné opražení se solí zlepšuje chuť, 
ničí plísně a další mikroorganismy a prodlužuje jejich 
trvanlivost. 

~  Pokud chcete nejstravitelnější formu úpravy i pro lidi 
s citlivým zažíváním nebo pro děti, ořechy a semínka 
předem vždy namočte přes noc, vodu slijte a semínka 
či ořechy šetrně nasucho opražte anebo opečte v troubě. 
Můžete je jíst i bez opražení a přidávat je na kaše, 
do müsli či do pomazánek – namočená semínka jsou totiž 
měkká. Jejich nejlépe stravitelnou podobou jsou ořechová 
a semínková „mléka“. Konopné najdete na straně 414, 
sezamové na straně 226 a mandlové mléko na straně 238.

~  Kromě namáčení semínek můžete zkusit i další postupy: 
vypraná semínka povařte v polévce nebo s obilninami. 
Já občas dávám hrst dýňových semínek k zeleninovým 
polévkám, slunečnici při vaření rýže a lněné semínko 
přidávám do hrnce, když vařím ječné kroupy na kubu. 

~  Semínka můžete také nakličovat a jíst je jako klíčky nebo 
mladé výhonky. Jsou pak nejkoncentrovanějším zdrojem 
živin, jsou lehce stravitelné a posilují imunitu. 

~  Některá semínka jen tak nerozkoušete – třeba sezam 
nebo len. Proto zkuste sezamové gomasio nebo 
rozmixované lněné semínko podle receptů v mých 
kuchařkách. 

~  Nejjednodušší způsob, jak na tyto plody nezapomínat, 
je zakoupení ořechových másel, skvělé je mandlové, 
lískooříškové, ale třeba i z kešu či známé tahini, což je 
sezamová pasta. Vždy vybírejte raději ty nedoslazované 
cukrem a můžete si je mazat na palačinky či na chleba, 
nebo je dát do slaných dresinků na salát, kombinovat 
s medem nebo přidávat do sladkých krémů a dezertů.

~  Právě ze semen a ořechů se lisují cenné oleje, jejichž 
kvalita se velmi liší. Proto si určitě přečtěte kapitolu 
o olejích!

    Proč semínka a ořechy předem namáčet? 

    Když semínko či ořech necháte bobtnat ve vodě, probudíte 
v něm život. Aktivita dýchání u klíčících semen je 
mnohosetkrát vyšší než u semen v klidu. V semenech začnou 
působit klíčící síly, aktivují se enzymy a stávají se tak 
využitelné pro naše tělo. Dokonce se zvyšuje i množství 
dobře využitelných živin – zejména vitamínů. Navíc 
i tuky a bílkoviny se stávají snadněji stravitelnými. 
Předem namočená semena či ořechy jsou tou nejzdravější, 
nevýživnější a nejlépe stravitelnou formou. 

Širokou nabídku ořechových a semínkových másel 
najdete na www.bionebio.cz.
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Rekapitulace
~  Nezapomínejte na semínka a ořechy při každodenním vaření – zejména pokud jste vegetariáni. Opečte si je na pánvi, 

sypte je na saláty či rizota, přidejte hrst při vaření polévky, přes noc namočené přidejte do müsli nebo těsta na chleba. 
Zkoušejte ořechová másla! Vyrobte si někdy mandlové, konopné nebo sezamové „mléko“!

~  Jezte ořechy a semínka, protože obsahují skvěle stravitelné bílkoviny (některé druhy ve větším množství než maso), 
pro zdraví důležité tuky a řadu minerálních látek i vitamínů. Posilují celý organizmus a jsou velmi důležité pro děti!

~  Nikdy nejezte stará, žluklá nebo naplesnivělá semínka a ořechy! Nenechávejte je v teple, na slunci ani na světle!

~  Chcete-li podrobné informace k jednotlivým ořechům a semínkům, listujte na stranách 198–251.

Jak kupovat a uskladňovat  
semínka a ořechy
~  Nejlepší, ale u nás nereálné, je kupovat semínka 

nevyloupaná a loupat je až těsně před konzumací. 
Na našem trhu ale nejsou, a tak si čerstvá semena 
můžete dopřát, jen pokud máte vlastní slunečnice 
či dýně a hodně trpělivosti! U našich nejrozšířenějších 
ořechů – vlašských – je nejlepší mít je uskladněné 
ve skořápce a loupat si je dle potřeby. Dobře 
uskladněné ořechy ve skořápce totiž nežluknou. (Rady, 
jak vlašské ořechy uskladnit, najdete na straně 242.)

~  Když koupíte vyloupaná semínka či ořechy, tak je vždy 
uschovejte v tmavé skleněné nebo keramické nádobě 
v chladném špajzu nebo v ledničce. Neskladujte je 
v plastových dózách, nikdy je nemějte v teplé místnosti 
a všímejte si původu semínek. Pokud je to možné, 
dávejte přednost těm českým a upřednostňujte celá 
semínka před jakkoli zpracovanými, která žluknou 
nejrychleji – drcenými, mletými i kupovanými 
praženými, protože mohou být přesolena a pražena 
ve škodlivých hydrogenovaných tucích. 

Jak dělám sezamové gomasio.
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Jaký je rozdíl v pěstování bio  
a nebio zeleniny a ovoce 
Bio
Certifikovaná biozelenina má oproti té běžné určitou
přidanou hodnotu. Byla totiž vypěstována v systému 
ekologického zemědělství. Znamená to, že při jejím 
pěstování ekofarmáři nepoužili žádná umělá hnojiva 
a žádné postřiky se syntetickými pesticidy. Místo 
toho půdu hnojí přírodními hnojivy, a zvyšují tak její 
přirozenou úrodnost. 
Ovocnáři v ekologickém sadu používají namísto 
chemických postřiků ochranu biologickou, aby zabránili 
napadení škůdci. Ekologický sad je sad plný života. 
V budkách na stromech žijí užiteční ptáci a různorodé 
rostliny lákají užitečný hmyz, který pomáhá udržovat 
zdravý ekosystém. Ekologický ovocnář také vybírá takové 
odrůdy stromů, které jsou odolné proti chorobám a mrazu. 

Činnost ekofarmářů má pozitivní dopad na kvalitu spodní 
vody, na krajinu, ale i na druhovou rozmanitost rostlin 
i zvířat. Na ekologických polích i v ekosadech žije o 25–40 % 
více ptáků, o 50 % více žížal a dvojnásobný počet pavouků 
než na těch klasických. Ekozemědělci hnojí tak, že neznečišťují 
podzemní vodu, a chrání tak řeky a jezera. V ekologickém 
zemědělství se vyplavuje o 40–60 % méně dusičnanů než 
v konvenčních zemědělských podnicích. Výsledkem práce 
a péče ekofarmářů je bioovoce a biozelenina, která je ve 
většině případů chutnější, zdravější, trvanlivější a nutričně 
hodnotnější. 

Nebio
Běžná zelenina je hnojena minerálními hnojivy 
a ošetřována pesticidy, které ničí škůdce a choroby rostlin. 
Taková zelenina v sobě obsahuje zbytková množství 
toxických přípravků. Protože je urychlována v růstu, pletiva 
nemohou dostatečně vyzrát, jsou řídká a málo pevná, 
rostliny jsou pak paradoxně snadněji napadány škůdci. 

Navíc jejich chuť není tak výrazná, protože plody kvůli 
bujnému růstu obsahují více vody. Důsledky používání 
pesticidů a minerálních hnojiv jsou patrné i na kvalitě 
spodní vody, naše studny jsou pak zatíženy dusičnany 
a vody znečišťovány hlavně fosforečnany. A v létě pak 
hubujeme, že se není kde koupat. 

Bio-nebio pohledem vědy
Mnozí z nás intuitivně cítí, že plody v biokvalitě jsou pro 
nás prostě lepší, a nepotřebujeme k tomu vědecké výzkumy. 
Selským rozumem si řekneme, že když se při pěstování na 
určitém poli nepoužívají pesticidy, pak jich logicky méně 
přechází do půdy, do vody a do ekologicky pěstovaných 
plodů. Když takto vypěstované plody sníme, pak zcela jistě 
našemu tělu předají méně pesticidů. 

Na druhou stranu, pokud nedáte na intuici a věříte jen 
vědeckým výzkumům, pak i jejich výsledky mohou být 
sporné. Často dohledáte výzkumy s kontroverzními 
výsledky. Také nevíte, kdo výzkum financoval, tedy jaký byl
ekonomický či politický záměr výzkumu. A tak se najednou 
objeví v médiích titulky tvrdící, že bio není lepší nebo že 
obsahuje pesticidy. Titulek má ale za cíl prodat noviny, 
ne podat objektivní informaci. Tu je yřeba dohledat u více 
objektivních zdrojů!

Většina výzkumů dochází k tomu, že bio obsahuje o něco 
více nebo stejně zdraví prospěšných látek a méně škodlivých 
látek. Věda se ale musí ptát dál: Co tyto výsledky znamenají 
pro zdraví lidí? Budou výsledky některých dílčích výzkumů 
fungovat i v celém našem těle? Když tedy zjistíme, že po 
jahodovém bio džusu rostou rakovinové buňky pomaleji 
než po konvenčním nebo že slepice krmené bio krmivem 
se dříve uzdravují, mají jiné imunitní reakce, mají nižší váhu 
a toto bio krmivo pozitivně působí na plodnost, je to vždy 
důkaz, že bio strava je prostě zdravější pro lidi i pro zvířata? 
A jak do výzkumu zohledníme všechny další souvislosti 
našeho životního stylu?
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Právě proto jsem trošku skeptická k některým výzkumům, 
i když vím, že jsou v naší době nezbytné. Jsou drahé, náročné 
a často složité na interpretaci. A někdy mohou v lidech blokovat 
základní selskou úvahu o tom, že když někam nedodávám 
chemii, tak jí tam prostě musí být míň. A to i přesto, že se kvůli 
větru či vodě může minimální množství pesticidů objevit 
i v biopotravinách. Stále je jich tam mnohonásobně méně než 
v konvenčních potravinách. 
A hlavně – když si bio koupíte, tak chráníte přírodní zdroje. 
A to i kdyby v biobramboře bylo stejně vitamínu C jako 
v nebio. A zdá se mi, že ochrana spodních vod, půdy a celého 
životního prostředí má mnohem větší význam než vitamín C 
v bramborách. 

Několik zajímavostí z výzkumů  
pro ty, kteří nevěří své intuici 
~  Biozelenina, zejména zelená listová jako salát, špenát 

či mangold, vykazuje o 10–50 % nižší obsah dusičnanů 
než konvenčně pěstovaná zelenina.

~  Biozelenina obsahuje průměrně až 700x méně 
zbytkových pesticidů než běžná zelenina. 

~  Biozelenina i bioovoce mívá vyšší obsah vitamínu C, 
beta-karotenu (vitamín A) a o 10–50 % více látek 
s antioxidačními účinky. 

~  Biozelenina není během pěstování urychlována pomocí 
minerálních hnojiv. Proto obsahuje více sušiny, což 
se projeví na koncentrovanější vůni, chuti a také lepší 
skladovatelnosti. 

~  Když vědci dali laboratorním zvířatům na výběr mezi 
biozeleninou a běžnou zeleninou, zvířata jednoznačně 
preferovala bioplodiny. 

~  Bioovoce obsahuje průměrně až 550x méně zbytkových 
pesticidů než ovoce z konvenční produkce.

~  Běžný ovocnář ošetřuje sad proti chorobám a škůdcům 
8x až 20x za rok syntetickými chemikáliemi, které se 
jen pomalu rozkládají, část z nich zůstává v plodech 
v podobě reziduí. 

Obsahuje biozelenina a bioovoce 
více plísní? 
Někteří spotřebitelé, a dokonce i vědci se obávají toho, 
že když se zelenina chemicky neošetří, tak může obsahovat 
plísně (mykotoxiny). Na toto téma byla provedena 
řada studií, které zvýšený obsah plísní v biopotravinách 
nepotvrdily. Zjistilo se dokonce, že ekologicky pěstované 
rostliny si utvářejí tzv. fytochemikálie, které je ochraňují 
a prospívají i nám. Paradoxně může být použití pesticidů 
pro rostlinu stresujícím faktorem, v jehož důsledku se 
mohou na běžné stříkané zelenině snadněji objevit plísně. 
K náchylnosti přispívá i to, že konvenční plody obsahují 
více vody. 
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Chuť na sladké potřebujeme každý z nás čas od času nějak uspokojit. Dnes se velká většina běžných sladkostí 
a dortíků sladí rafinovaným bílým cukrem. Jednoznačně stojí za to naučit se využívat jiná, mnohem přirozenější
sladidla. Jejich nespornou výhodou je, že jsou zdravější. Jejich nevýhodou je trochu jiný způsob používání a vyšší cena, 
což se dá brát jako přednost. Díky tomu lze totiž jednoduše naplnit důležité pravidlo zdravé výživy - upřednostňovat 
kvalitu nad kvantitou a jíst sladkého jen střídmě!

Moje recepty na zdravější dezerty jsou opravdu dobré a sladké. Často se totiž setkávám s tzv. zdravými sladkostmi, 
které jsou tak málo sladké, že jich musíte sníst kilo, pak je vám špatně a chuť na sladké stejně neuspokojíte. Stejně 
tak si myslím, že zdravé dezerty nemusejí nutně být úplně celozrnné! Dokonce pro některé lidi mohou být i hůře 
stravitelné! Dezert přece nejíme jako hlavní jídlo, ale chceme si jej občas užít a zamlsat si, prostě sami sebe obšťastnit. 
A vlákninu je nejlepší získávat ze zeleniny, ovoce, luštěnin, naturální rýže, ze špaldové kaše nebo třeba z jahelníku.

Neznamená to, že nikdy nedávám celozrnnou mouku do moučníků. Střídám to, někdy jí přidám více, jindy méně, 
někdy vůbec, hodně zkouším i bezlepkové mouky. Ale vždycky chci, aby výsledkem byl opravdový dezert, který 
vás musí svou jemností a sladkostí pohladit! Když se vám to opravdu povede i bez bílého cukru a jiných umělých 
dochucovacích látek a třeba i s částí celozrnné biomouky, pak je to pohlazení nejen pro duši, ale i pro tělo.

Sladidla a sladkosti

Právě upečené čoko-kokosky v Biopekárně Zemanka. Vyhrály spotřebitelskou soutěž Nejoblíbenější biopotravina roku 2008. 
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Jak sladili naši předci?
Ve střední Evropě se objevuje cukr od 15. století – 
používal se spíše jako koření a byl velmi drahý. 
Na přelomu 16. a 17. století se za 100 g cukru platilo jako 
za tři voly. Na výrobu sladkostí se u nás začal třtinový cukr 
používat až v 17. století a cukrová řepa se využívala až 
od 18. století. Do té doby se u nás sladilo všemi možnými 
přirozenými sladidly – hlavně medem, ovocem, povidly 
bez cukru, sušeným ovocem a tzv. pracharandou, což bylo 
sušené ovoce (nejčastěji hrušky) roztlučené na prášek. 
A používala se i míza z břízy nebo z javoru (i když ve 
střední Evropě nemá zdaleka takovou cukernatost jako 
v Severní Americe), sušila se mrkev a sypala na sladší 
jídla nebo se rozvařovala s medem na zavařeninu, které 
se říkalo maz. Koncentrovaný a rafinovaný bílý cukr se
v dávnější minulosti vůbec nepoužíval. Když se postupně 
začal na trhu objevovat, byl považován za luxus a nemohl 
si ho dovolit každý (zejména ne v tak velkém množství 
jako dnes). 

Kolik cukru sníme za rok aneb čísla, 
kterým se ani nechce věřit…
Dnes je bílý rafinovaný cukr bohužel velmi levný
a jeho spotřeba enormní. I přesto, že lékaři doporučují 
nekonzumovat více než 20 kg cukru na osobu a rok 
(i to je hodně), u nás v České republice spotřebujeme 
dvojnásobek – jeden člověk v průměru sní celých 40 kg 
cukru za rok. A průměrný Američan dokonce téměř 80 kg 
cukru za rok, což odpovídá 45 lžičkám cukru denně!
Kromě běžných cukrovinek, dortíků a čokolád jde hlavně 
o cukr skrytý ve sladkých limonádách, v různých likérech, 
v rádoby zdravých snídaňových cereáliích, slazených 
mléčných výrobcích, v běžném pečivu a toustovém chlebu, 
v konzervách, polotovarech nebo třeba hořčicích, různých 
hotových sosech a omáčkách či v kečupech. 

Rozdíly mezi cukry aneb proč bílý 
rafinovaný cukr škodí nejvíce
Bílý cukr (stejně tak jako třeba bílá mouka či bílá rýže) je 
klasickým příkladem tzv. rafinovaných potravin. Během
jeho zpracování byl zbaven většiny minerálních látek, 
vitamínů i vlákniny – tedy látek, které se přirozeně v třtině 
nebo řepě vyskytují před průmyslovým zpracováním.
Tyto živiny ale naše tělo potřebuje právě ve chvíli, kdy 
má cukr zpracovat. Když sníme bílý cukr, dojde k tomu, 
že náš organismus si vezme potřebné látky z vlastních 
rezerv. Právě proto se říká, že jíme-li hodně bílého cukru 
a dalších rafinovaných potravin, ztrácíme vitamíny skupiny
B, vápník, hořčík, fosfor, železo a další látky. I to je jedna 
z příčin, proč se také někdy dává cukr do spojitosti se 
zubními kazy a s osteoporózou – jak zuby, tak kosti jsou 
oslabovány, protože jim odčerpáváme vápník. A pak nejsou 
tak odolné.

Rozdíl mezi přírodním  
a běžným cukrem
Třtinových a přírodních cukrů je na trhu celá řada. 
Tmavý přírodní cukr (pozor, existuje i bílý cukr dodatečně 
dobarvovaný, ten na mysli nemám) se oproti bílému liší 
způsobem výroby a obsahem zbytkové melasy, ve které jsou 
minerální látky, stopové prvky a vitamíny. Čím je přírodní 
cukr tmavší, tím více melasy obsahuje. Tím má také vyšší 
obsah cenných látek a živin, díky kterým je pak takovýto 
tmavý cukr k našemu tělu šetrnější.
Nevýhodou ale je, že má mnohem výraznější, melasovitější 
chuť, není tolik sypký a má tmavou barvu – do světlých 
moučníků se proto moc použít nedá. Zato do perníčků je 
ideální. 
Podrobné rozdíly a informace o různých druzích cukru 
na trhu najdete na straně 285–287.
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Jáhly mám moc ráda, snad nejraději ze všech obilovin. Bohužel často se dostanou na trh jáhly divné kvality, takže 
pokud se vám stalo, že jste si uvařili jáhly a byly slizké, hořké nebo stále trošku tvrdé na skus, měli jste smůlu. 
Doporučuji další pokus s jinou značkou! 

Jáhly patří mezi obiloviny a vznikají odstraněním nestravitelné slupky z prosa. Neloupané proso nejezte, ale ideálně 
se hodí do krmítek pro ptáky. Proso je prapůvodem z Afriky, kde je dodnes v mnoha zemích základní surovinou pro 
přípravu nejrůznějších placek, chlebů a kaší. Z Afriky se tato obilovina dále rozšířila do Indie a celé východní Asie. 
Proso bylo jednou z hlavních obilnin Slovanů, kteří z něj vařili kaše, placky a polévky. Z jáhel se dokonce vařilo 
pivo a pálila kořalka. V Číně proso znali už ve 3. tisíciletí před naším letopočtem a ve starém Egyptě z něj dělali 
chlebové placky. Jáhly jsou nejčastěji žluté, ale existují i červené, šedé či hnědočervené, které ale na našem trhu zatím 
nejsou k dostání. 

Pokud se chystáte uzavřít sňatek, můžete vyzkoušet jeden starodávný zvyk: jako poslední jídlo svatební hostiny 
si dejte jahelnou kaši – měla by vám zajistit dostatek peněz. A není to náhoda. I Cunninghamova encyklopedie 
o kulinářské magii považuje proso za koncentrovanou energii peněz. A starý německý zvyk praví: jezte proso první 
den v roce, přinese vám to v životě bohatství. 

Jáhly
J

áh
ly
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Co obsahují
~  Jáhly vynikají zejména obsahem železa, ale i fosforu, 

hořčíku, manganu a vitamínů skupiny B, zejména 
B1 a B2. 

~  Obsahují prospěšné nenasycené mastné kyseliny.
~  Jsou bezlepkové a obsahují dost vlákniny.

Co dokáží
~  Jáhly patří mezi nejméně alergizující potraviny. 
~  Jsou velmi lehce stravitelné, přitom výživné 

a nezatěžují tělo lepkem.
~  Podporují pozitivní myšlení a prý i mladý vzhled.
~  Pomáhají předcházet depresivním stavům. 
~  Jsou vhodné po nemocech i při stavech vyčerpanosti.
~  Posilují slinivku a slezinu a oslabený žaludek (tento 

účinek můžete v podzimních měsících zvýšit 
kombinací jáhel s dýní Hokkaido).

J
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ly

Pohledem čínské dietetiky
    Jáhly jsou podle tradiční čínské medicíny ochlazující 

povahy, jsou močopudné, posilují ledviny, slezinu, 
slinivku a žaludek. Při pravidelné konzumaci potlačují 
bakteriální přerůstání na sliznicích, díky této schopnosti 
jsou vhodnou prevencí zápachu z úst. Díky vysokému 
obsahu křemíku jsou ideální potravinou pro těhotné, 
u kterých mohou omezit riziko potratu. Doporučují se 
také při poruchách trávení a při cukrovce.

Jsou vhodné pro
~  děti (ale samozřejmě i pro ostatní věkové kategorie)
~  při bezlepkové dietě a pro většinu alergiků
~  lidi trpící kandidou
~  rekonvalescenty
~  lidi s oslabeným zažíváním
~  při chudokrevnosti a cukrovce

    Jáhly mají tendenci žluknout, proto při nákupu 
kontrolujte, zda nejsou příliš staré. Rizikové jsou hlavně 
jahelné vločky a mouka. Zejména vločky a mouku (zatím 
u nás není běžně na trhu), ale i jáhly samotné skladujte 
v chladné špajzce nebo na tmavém, suchém a chladném 
místě. Pokud je teplo, klidně je dejte i do ledničky. 
Samozřejmě je nenechávejte na místě, kam vám svítí 
sluníčko (to platí hlavně pro maloobchodníky). 



Vaše otázka
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Proč se dají nejčastěji koupit v biokvalitě jen jáhly z Číny? 

Je pravda, že téměř všechny biojáhly na trhu jsou původem čínské. Jsou to ty, které koupíte v dm drogerii nebo pod značkami Biolinie 
či Bioharmonie. Dají se koupit také kanadské. V konvenční (nebio) kvalitě lze občas sehnat české jáhly, ale nejčastěji ukrajinské. 
Původ obilovin jsem dlouho řešila a dostala jsem od mých čtenářů i spousty otázek směřujících k jedinému: dá se čínským jáhlám 
důvěřovat? A proč nejsou na trhu české biojáhly? Otázku jsem přesměrovala na jednoho ze zakladatelů společnosti PRO-BIO Staré 
Město pod Sněžníkem, která na český trh dováží čínské biojáhly, ale také čínské bioluštěniny a občas i některá biosemínka. Na trhu 
je kupujete pod značkou Bioharmonie, Biolinie nebo i pod tzv. privátními značkami v několika supermarketech. 
Karel Matěj mi odpověděl toto: „Pokud je to možné, vždy upřednostňujeme české ekofarmáře před zahraničními. Jenomže 
poptávka stále stoupá a v celé Evropě je nedostatek některých surovin. Snažíme se, abychom českým spotřebitelům nabídli 
v biokvalitě to nejlepší. Právě v Číně jsme objevili jedinečnou odrůdu biojáhel, která má drobná zrna, stačí je vařit jen 
10–15 minut, není nutné je spařovat a nejsou nikdy hořká! Mnoho českých spotřebitelů považuje Čínu za zemi, kde se příliš 
nedodržuje ekologický přístup k životnímu prostředí, a proto biokvalitě z Číny nevěří. Čína je obrovská země, kde najdeme 
oba extrémy přístupu k zemědělství. Ale všechny dovážené biopotraviny musejí vždy splňovat stejné normy jako biopotraviny 
vyrobené u nás nebo v EU. Pro hodnocení kvality biopotravin dovezených do ČR například z Číny tedy nejsou rozhodující čínské 
normy, ale normy evropské a české.“ 

RECEPTY V BIOABECEDÁŘI

369    Jahelno-bramborové plněné knedlíky 
376    Zapečená dýně s jáhlami a kysanou zeleninou
382    Jahelné bramboráky s lněným semínkem
406    Jahelník se švestkami a jablky 
410    Jahelné bezlepkové lívance
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Všechny obiloviny působí na tělo mírně kyselinotvorně. Jáhly díky vysokému obsahu minerálních látek a celkovému složení působí 
naopak mírně zásadotvorně. Právě proto jsou vhodnější přílohou k masu, rybám či v kombinaci s ovocem než běžněji používaná 
pšenice a silně kyselinotvorně působící přílohy na bázi bílé mouky (například bílé pečivo, knedlíky anebo těstoviny). Právě proto 
i jahelná kaše slazená medem, rýžovým sladem nebo sušeným ovocem je stravitelná velmi dobře.



Použití v kuchyni
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Ve většině receptů se dočtete, že jáhly je třeba 
několikrát spařovat, aby nebyly hořké. To se týká 
českých větších jáhel, které nyní moc k dostání 
nejsou. Dnes jsou u nás nejčastěji ke koupi biojáhly 
pěstované v Číně a jedná se o odrůdu, která má 
drobnější zrníčka, jež stačí běžně promýt a není 
nutné je spařovat.

Jáhly mohou být vynikající na všechny způsoby, 
a hlavně jsou velmi jednoduché na přípravu. 
Vykouzlit z nich můžete opravdu cokoli – od kaší 
přes placky, rizota, nočky či výborné sladké poháry 
a nákypy. Jáhly můžou být nadýchané jako rýže 
nebo krémové jako rozmačkané brambory či kaše. 

Propláchnuté jáhly vařte v základním poměru 1 díl 
jáhel na 2 díly vody. Vařte cca 15 minut. Chcete-li 
jáhly sypčí, předem je opražte a dejte jen 1,5 dílu 
vody. Na jahelnou kaši zvyšte až na 4 díly vody 
a poté rozmixujte.

J
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CO NAJDETE V OBCHODECH

•  Pokud jste si uvařili jáhly, které byly hořké 
a slizké a uvnitř stále trochu tvrdé, byly to za-
ručeně nekvalitní jáhly – nelámejte nad nimi 
hůl a zkuste to ještě jednou s jinými. 

•  Já nejraději kupuju jáhly Bioharmonie či Bioli-
nie, které nabízejí bioprodejny či 
www.bioweb.cz nebo je někdy kvůli dobré 
dostupnosti kupuju v dm drogerii.

•  Zkuste i jednoduchý jahelník Biolinie, nebo ho 
připravte podle receptu na straně 406.

•  Nově se objevilo na trhu i jahelné mléko 
v krabici IsolaBio, které je přirozeně nasládlé 
a naší Natálce chutná jen tak samotné. Může-
te ho použít naředěné s vodou i do palačinek 
či krupicové kaše (www.bioweb.cz).

•  Dobré čerstvé pomazánky mimo jiné i z jáhel 
nabízí www.laksmanna.cz a prodávají je 
některé bioprodejny.

•  Za zkoušku stojí i jahelné amasaké, jahelné 
pukance jako přídavek do müsli nebo na 
cestování bio instantní jahelná kaše pro děti 
z bioprodejen.



LuštěninyLuštěniny



Cizrna
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Cizrna je skvělá potravina. Ze všech luštěnin mi 
chutná nejvíce. Je klasickým příkladem toho, že 
za málo peněz navaříte biooběd pro celou rodinu.  
Cizrna beraní je luštěnina, která dostala své jméno 
podle tvaru semen. Připomínají totiž beraní hlavu. 
Jinak se jí říká i římský hrách nebo garbanzo. 
Pochází z oblasti Středního východu. U nás je známá 
béžová odrůda, existuje ale i tmavá, a dokonce 
i zelená a červená, které se u nás běžně koupit 
nedají. Biocizrna se pěstovala a možná ještě pěstuje 
i v Česku! Kontakt získáte na www.biospotrebitel.cz.

Cizrna

Co obsahuje 
~  Cizrna má zastoupení téměř všech vitamínů 

a minerálních látek. 
~  Obsahuje hodně železa (více než jiné druhy luštěnin), 

ale i vápník, hořčík, draslík a mangan. 
~  Má vysoký obsah zdravých tuků a vlákniny. 

Co dokáže
~  Cizrnu lze použít v prevenci i terapii tzv. civilizačních 

onemocnění (od kardiovaskulárních chorob a snižování 
cholesterolu přes obezitu, zácpu až po rakovinu 
tlustého střeva). 

~  Udržuje jemnou a pevnou pokožku. 
~  Je výborným zdrojem rostlinných bílkovin. 

Pohledem čínské dietetiky
    Konzumace luštěnin obecně posiluje ledviny a podporuje 

oblast slinivky a sleziny. Konkrétně cizrna je navíc 
využívána pro posílení žaludku a srdce. 

Je vhodná pro
~  Vegetariány – je významnou složkou jejich stravy.
~  Jakožto jedna z nejlépe stravitelných luštěnin se 

doporučuje dětem i těhotným ženám (ještě spolu 
s červenou loupanou čočkou a fazolkami azuki). Pro svůj 
obsah železa je vhodná i pro ženy během menstruace. 

~  Cizrna je velmi vhodná i pro lidi s cukrovkou, protože 
má stejně jako ostatní luštěniny nízký glykemický index, 
její vláknina navíc příznivě ovlivňuje hladinu krevního 
cukru i cholesterolu.

C
iz

rn
a



Použití v kuchyni

Dobrá rada
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RECEPTY V BIOABECEDÁŘI

332    Hustá cizrnovo-bramborová polévka s mangoldem 
339    Teplý salát z cizrny s pórkem a sušenými rajčaty
342    Letní cizrnový salát s bylinkami
350    Rychlé luštěninové pomazánky s tahini  

(příklad s cizrnou a s azuki)
357    Cizrna s rajčatovo-zeleninovou kari omáčkou

Po namočení (cca 10–15 hodin) vařte 45–50 minut v papiňáku nebo 2–3 hodiny v obyčejném 
hrnci (zkoušejte, dokud nezměkne). Já ji vařím jedině v papiňáku.

Má oříškovo-kaštanovou chuť, a pokud ji uvaříte doměkka, což podle mě jde jedině 
v papiňáku, získá dokonalou máslovou strukturu. Proto je výborná nejen samotná v salátech, 
ale i rozmixovaná do krémových omáček, polévek či pomazánek.

Mezi tradiční cizrnové pochoutky patří známá pomazánka „hummus“ a smažené koule falafel 
z rozmačkané a okořeněné cizrny. 
Cizrna se také pražila a přidávala do kávy, a to nejen ve Francii. I na Balkáně bylo téměř 
tradicí, že do pravé zrnkové kávy přidávali malé množství pražené a umleté cizrny – prý 
pro lepší pěnu. 

Mnoho školních a závodních jídelen používá instantní cizrnovou mouku Knuspi na zavářky, 
zahušťování, nočky či pomazánky. Je určitě skvělým zpestřením a náhradou za věčně 
používanou bílou pšeničnou mouku.
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CO NAJDETE V OBCHODECH

•  Konzervovanou uvařenou biocizrnou koupíte 
ve skle nebo v konzervě. Dodávají ji na český 
trh například dm drogerie (www.dm-droge-
riemarkt.cz). Konzervovanou cizrnu je dobré 
mít ve spíži, když potřebujete něco rychle vy-
kouzlit, ale pro běžné používání je určitě lepší, 
levnější i zdravější doma uvařená cizrna.

•  U nás na trhu se dá koupit výborná obilná 
káva Yannoh. Její neinstantní varianta obsahu-
je praženou cizrnu a je to moje nejoblíbenější 
obilná káva, kterou si připravuji do klasického 
stlačovače na pravou kávu. 

•  Knuspi nabízí zajímavé cizrnové polotovary 
(hummus, falafel a římské placičky a lívaneč-
ky). 

•  Na www.bionebio.cz seženete tzv. cizrnku, 
což je instantní pomazánka.
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Mandle používám snad nejčastěji při pečení dezertů. Díky přidaným namletým mandlím mohu ubrat mouku, pečivu 
tak dodám zdravé tuky a příjemnou kyprost. Také miluju solené či kořeněné orestované mandle k vínu, a když si chci 
hodně dopřát, tak koupím bílé mandlové máslo. A to všechno jsou důvody, proč je kapitola o mandlích delší a proč 
najdete mandle hned v několika mých receptech. 

Mandle jsou semena krásného stromu – mandloně obecné. Když odkvete, vytváří plod ze silné tvrdé slupky s mandlí 
ukrytou uvnitř této skořápky. Když je jádro zralé, slupka se začne otevírat. Jádra se pak vylupují a suší. 
Mandloně rostou hlavně v Číně, ale pěstují se i v jižní Evropě, v Kalifornii, v jižní Africe či Austrálii. Přestože se u nás 
pěstují spíše jako okrasné stromy, tak lze v Čechách i na Moravě najít mandloňové sady. A zřejmě se zde mandloně 
pěstovaly i dříve. Existují dvě hlavní linie mandloně obecné: sladké mandle a hořké mandle. Sladké mandle jsou 
určeny k běžné konzumaci nebo k výrobě sladkého mandlového oleje. Hořké se využívají na dochucování pokrmů 
a jako zdroj speciálního oleje – k jídlu se nepoužívají. 

Ve staré tradiční české kuchyni se mandle využívaly často. Přidávaly se ke kaším, mléčným pokrmům i k masu. Vyráběl 
se mandlový sýr, mandlové máslo či mandlová vejce . Velmi rozšířené bylo mandlové mléko, které se běžně pilo ještě 
do počátku 19. století. Také se z něj vařila rýžová kaše. Dnes ho znovu objevujeme jako nesmírně zdravý nápoj. 

Mandle
M

an
dl

e



Zajímavost
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Co obsahují
~  Z minerálních látek je nejvýznamnější obsah 

manganu, hořčíku a vápníku, v mandlích je ale 
i draslík, selen, mangan, železo a mnoho dalších. 

~  Mandle jsou jedním z nejlepších zdrojů vitamínů E, 
obsahují i B2 a biotin. Hrnek mandlí obsahuje 
celodenní potřebu hořčíku. Vápníku obsahují mandle 
více, než je v mléce. 

~  Mandle obsahují 50 % tuku, takže jsou také velmi 
zdravé. Protože tuky z ořechů či semínek jsou ty 
nejlepší! Nebojte se přibírání na váze. Lidé, kteří 
jedí pestrou stravu, v níž jsou alespoň 2x týdně 
zastoupeny ořechy, mají nižší riziko tloustnutí.

~  Spolu s vlašskými ořechy, kaštany a pekany 
patří mandle mezi ořechy s nejvyšším obsahem 
antioxidantů. Obsahují i hodně vlákniny.

~  Bílkoviny z mandlí jsou velmi dobře stravitelné 
a výživné i pro těžce nemocné pacienty.

    Jedno staré rčení doporučuje sníst několik mandlí před tím, než jdete slavit a holdovat alkoholu! 
    Magická moc mandlí je podle Cunninghamovy encyklopedie spojena s penězi. Proto chcete-li zbohatnout, jezte 

mandle. Pokud nezbohatnete, alespoň posílíte své zdraví a urychlíte léčebné procesy v těle. 
    Ve starověkém Římě se mandle staly důležitou součástí svatebních obřadů a pro novomanžele byly symbolem štěstí 

a plodnosti. 

Co dokážou
~  Mandle jsou jediné ořechy, které jsou zásadotvorné 

podobně jako semínka (ostatní ořechy působí na krev 
kyselinotvorně).

~  Jako léčebná se doporučuje kúra 10 oloupaných mandlí 
denně po dobu 2 měsíců. Živiny v mandlích (zejména 
vápník s hořčíkem a zdravé cenné oleje) posilují naše 
celkové zdraví.

~  Chrání klouby před artrózou.
~  Zlepšují kvalitu kůže, vlasů a nehtů.
~  Chrání zubní sklovinu.
~  Chrání srdce a cévy.
~  Posilují nervovou soustavu a chrání před neurózami.
~  V přírodním léčitelství se mandle využívaly na léčbu 

nespavosti, stimulaci tvorby mléka u kojících matek, 
na úlevu od bolesti hlavy. 

~  Patří mezi superpotraviny, které mají protirakovinné 
účinky. 

~  Snižují glykemický index, sníte-li několik mandlí 
s jídlem, které má vysoký glykemický index, jako je 
například bílé pečivo, sladké koláče, běžné sušenky z bílé 
mouky apod.
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Pohledem čínské dietetiky
    Podle čínské medicíny mandle působí protizánětlivě, 

tlumí křeče a posilují. Mandle vyživují plíce, uklidňují 
kašel, astma, uvolňují hleny a napomáhají při zácpě 
a chudokrevnosti. V léčbě jsou účinnější hořké mandle, 
které je však třeba užívat pouze na doporučení lékaře. 
Terapeuticky se mandle většinou používají v podobě 
nejrůznějších odvarů a mlék. 

Pohledem ayurvédy
    Ayurvéda považuje mandle za nejhodnotnější ořechy pro 

rozvoj intelektu, spirituality a jako posilu reprodukčních 
orgánů. Mandle doporučuje konzumovat vždy loupané 
(aby slupičky neporušovaly střevní stěny) a přes noc 
namočené – tím se usnadní jejich trávení, zvýší se 
množství živin a enzymů a jednoduše je oloupete i bez 
spařování horkou vodou. Po oloupání je můžete smažit 

na přepuštěném másle (ghí), poté nechte odkapat tuk, 
popřípadě otřete papírovou utěrkou a smíchejte se solí 
a kořením (pepřem, mletým kmínem a koriandrem). 
Skvělé jsou třeba do rizota nebo k těstovinám.

Jsou vhodné pro 
~  děti – malým dětem vyrábějte mandlové mléko, větším 

dětem můžete loupané a přes noc máčené mandle 
strouhat nebo mixovat do kašiček či pomazánek. 
Výborné je pro děti i bílé mandlové máslo, které má 
příjemně nasládlou chuť i bez přidaného sladidla.

~  ženy jako posila silných kostí, krásných nehtů, vlasů 
a kůže

~  všechny, kteří jsou ohroženi srdečně cévními nemocemi, 
artrózou a oslabenou imunitou 

~  Nehodí se pro lidi s ledvinovými či močovými kaménky, 
jimž se doporučuje strava s nižším množstvím vápníku, 
a proto mandle jen omezeně. 
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Mandle ve skořápceMandle ještě na stromě



Pozor!

Vaše otázka
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Mohu dávat dítěti mandlové mléko místo sunaru? 

Mandlové mléko má podobný obsah živin jako kravské 
mléko (až na nižší obsah vitamínu B6), ale nezpůsobuje 
alergické reakce u dětí jako kravské mléko a je velmi 
dobře stravitelné a pomáhá s udržením vnitřní 
acidobazické rovnováhy (to znamená, že nepřekyseluje 
organizmus). Využívá se proto zejména jako alternativa 
u dětí i dospělých s ekzémy i s častými infekčními 
onemocněními. 
Není to ale živočišné mléko, proto pro zdravé děti 
je ideálním zpestřením. Je snadněji stravitelné než 
kravské mléko.

Hořké mandle se běžně nekonzumují nejen kvůli příliš 
hořké chuti, ale kvůli vysokému obsahu amygladinu, 
z něhož se v ústech uvolňuje prudce jedovatý kyanid. 
Při výrobě dochucovadel na bázi hořkých mandlí se 
toxické látky odstraňují. Pokud natrefíte na hořkou 
mandli v sáčku sladkých mandlí, nekonzumujte ji. 
Stejně tak vyhoďte mandle různě poškozené či staré. 
A nikdy neuchovávejte mandle ve vlhkém prostředí!



Dobrá rada
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RECEPTY V BIOABECEDÁŘI

368    Mrkvovo-rýžový závin s mandlemi 
391    Pohankovo-datlovo-mandlový koláč 
400    Mandlový koláč s pudinkovým krémem a ovocem
404    Švestkovo mandlové kuličky
412    Jednoduchý litý koláč z kamutové mouky
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Připravte si mandlové mléko. 

Nejzdravější, nejlepší, ale časově náročnější varianta: 100 g mandlí nechte namáčet po cca 8–10 hodin ve 3/4 l vody. Potom vodu 
slijte, mandle oloupejte (po namočení to lze i bez spařování) a mandle nechte okapat. V robotu se strouhačem na ořechy mandle 
nastrouhejte a zalijte vodou. Nechte louhovat cca 3 hodiny. Občas promíchejte. Poté mandle i s vodou, ve které se louhovaly, 
mixujte 1–2 minuty na co nejvyšší otáčky, až se vytvoří bílý pěnivý nápoj, který je nutné přecedit přes plátýnko nebo jemné sítko. 
Nejzdravější a nejlepší je co nejčerstvější, ale vydrží vám v ledničce 2–3 dny. V rámci časového zefektivňování jsem si často chtěla 
ušetřit práci a mandle jsem rovnou namixovala i s vodou, ve které jsem je pak nechala louhovat. Ale není to vůbec ono. Bohužel. 

Rychlejší postup je výroba mandlového mléka z bílého mandlového másla (z loupaných nepražených mandlí): 2 polévkové lžíce 
mandlového másla rozmixujte s 0,5 l horké vody a přidejte několik kapek panenského rostlinného oleje (zkusit můžete jakýkoli, 
zdravotně prospěšný je například mandlový, konopný či z vlašských ořechů). Chcete-li nápoj dosladit, zkuste při mixování přidat 
med nebo datlový sirup. 
Letní obměnu můžete udělat tak, že loupané mandle zalijete čerstvě vymačkanou šťávou z pomerančů místo vody a poté 
rozmixujete s banánem. 

Nejrychlejší postup: Mandlové mléko ze sušeného prášku Ecomil.
Mléko z pravých mandlí je samozřejmě cennější než mandlové mléko vyrobené ze sušeného prášku, byť v biokvalitě – to je ale 
skvělé při nedostatku času.

Tradičně se u nás v Čechách vyrábělo mandlové mléko tak, že se celé mandle povařily, poté se oloupaly, jádra se utloukla 
v hmoždíři a pak se nadrcený mandlový prášek nechal louhovat ve vodě. Někdy se doslazoval medem. Obměnou bylo, že 
se nadrcené mandle louhovaly ve sladkém bílém víně (tzv. malvazí) a výsledný nápoj se kořenil šafránem, skořicí, zázvorem 
a muškátovým květem.



Použití v kuchyni
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CO NAJDETE V OBCHODECH

•  Jádra vydrží nejdéle, když zůstanou 
nevyloupaná. U nás je ale běžně nekoupíte. 
Vždy proto dávejte přednost alespoň celým 
mandlím, na kterých je ještě hnědá slupička. 
Ty vydrží dobře uskladněné nejdéle a obsah 
živin v nich je zachován. 

•  Výborné jsou opražené a kořeněné mandle 
na salátu, do rizota či k těstovinám – podle 
popisu u ayurvédy. 

•  Mandlová mléka, dezerty, krémy a pudinky 
jsou skvělou náhradou kravských mléčných 
výrobků, nabízí je www.countrylife.cz, 
který uvedl na trh i sušené mandlové mléko 
a mandlovou smetanu EcoMil.

•  Mandlové máslo z loupaných mandlí 
seženete na www.bionebio.cz. 
Foto na straně 100.

•  Mandlový olej ze sladkého mandlovníku 
má silné protizánětlivé účinky a je skvěle 
vstřebáván kůží. Proto ho doporučuje 
i ayurvéda na masáže celého těla 
(www.countrylife.cz). 

•  Naše dětské špaldovo-ovesné sušenky 
(Motýlci) obsahují velmi jemně mleté mandle 
a ovesnou mouku. Jsou proto ideální pro 
malé děti. Slazené jsou jen rýžovým sirupem 
(www.biopekarnazemanka.cz).
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Pravidelně alespoň jednou týdně si přes noc nechám 
mandle namočené ve vodě a pak je oloupu bez 
spařování. Je to nejšetrnější způsob, díky kterému 
jsou mandle nabité živinami. Jezte je pak samotné 
jako svačinu s čerstvým či sušeným ovocem. Mandle 
můžete i umlít v mixéru na jemno a přidat do těst 
a pomazánek. Nebo šetrně orestovat na pánvi. 
V troubě pražte při nízké teplotě kolem 80 °C. Z takto 
oloupaných mandlí je nejlepší mandlové mléko. 

Za velkou lahůdku považuju bílé mandlové máslo. Je 
dost drahé, takže ho používám spíš svátečně. Pokapejte 
si s ním tousty, palačinky nebo si ho smíchejte 
s nastrouhanou mrkvičkou a namažte dětem na chleba!

Za skvělé pomocníky v kuchyni považuju mandlové 
produkty EcoMil z Contry Life. Sušené mandlové 
mléko je ideální na pití, do palačinek i pudinků. A lze 
ho mít kdykoliv po ruce, protože dlouho vydrží! 
A mandlovou „smetanu“ EcoMil mám mnohem raději 
než sójovou.
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Agáve sirup
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Agáve je přírodní, úžasně sladký sirup, který je dokonce 
sladší než bílý cukr či med. Jeho výhodou oproti jiným 
přírodním sladidlům je,  že má řidší konzistenci a hlavně 
chutná jako cukr.  Dlouho jsem třeba hledala způsob, jak 
osladit letní jahodový či borůvkový  žahour, ovocný salát 
nebo ice tea, protože všechny sirupy, javorový sirup i med 
příliš ovlivní výslednou chuť. Agáve je neutrální a hodně 
sladké – tak myslím, že s ním budete nadšeni stejně jako 
já. Navíc je k dostání už celkem běžně.  

Agáve sirup
Sirup z agáve je zahuštěná šťáva, která se sklízí z kaktusů 
rostoucích v Mexiku. Rostlin agáve je několik stovek 
druhů. 

Kaktus pouští mléčně zabarvenou šťávu, která má vysoký 
obsah polyfruktózy neboli inulinu. Šťáva se filtruje
a šetrně zahušťuje při nižších teplotách bez použití 
jakýchkoli chemikálií. Během zpracování se inulin mění na 
jednoduchý cukr – fruktózu. Proto se sirup z agáve nazývá 
přírodním mexickým sladidlem na bázi fruktózy. 

Mexičané říkají šťávě z agáve „medová voda“. Z listů se 
dříve vyráběl papír, z ostrých bodlin jehly na šití. Staří 
Aztékové považovali rostlinu agáve za posvátnou a věřili, 
že šťáva, která vytéká po naříznutí z listů a kořenů rostliny, 
čistí tělo a duši. 

Podle stupně zpracování je na trhu agáve různého zbarvení 
od světlého, které barvou připomíná jarní květový med, 
až po tmavé, podobné pravému javorovému sirupu. Čím 
tmavší agáve (které se u nás zatím neprodává), tím více 
obsahuje minerálních látek – železa, vápníku i hořčíku. 
A tmavé agáve má i o něco výraznější chuť než světlé. 

Agáve patří k mým nejoblíbenějším sladidlům. 
Je neutrální a hodně sladí! A
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Co obsahuje 
~  Agáve obsahuje vysoký podíl fruktózy (ovocného cukru) 

a menší množství glukózy – proto je to sladidlo s nízkým 
glykemickým indexem. Přesto je i agáve koncentrovaným 
sladidlem a pro nikoho není vhodné si ho dopřávat 
neomezeně. 

~  Obsahuje i zbytková množství minerálních látek – 
vápník, železo, zinek, selen, hořčík i draslík, ale také 
vitamíny B, C. 

~  Živé enzymy zůstávají v některých druzích agáve, které 
byly odpařovány při nízké teplotě do 45 °C (tzv. ROW). 
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Co dokáže
~  Agáve je sladší než řepný či třtinový cukr, a proto ho 

stačí používat menší množství. Díky tomu dostáváte do 
těla méně kalorií.

~  Šťáva z agáve je snadno stravitelná. V lidovém léčitelství 
v Mexiku se používá pro zlepšení trávení, pro čištění krve 
a jako potravina s protizánětlivými účinky. 

~  Má podstatně nižší glykemický index než cukr 
(nezvyšuje tolik hladinu krevního cukru).

Je vhodné pro
~  Doporučuje se diabetikům a rádi ho využívají i lidé, kteří 

drží dietu s nízkým glykemickým indexem. (viz Pozor!)
~  Toto sladidlo rádi využívají vitariáni – tedy lidé, kteří jedí 

výhradně syrovou nevařenou stravu. ROW agáve dodává 
na český trh firma www.lifefood.cz.

~  Agáve je vhodné i pro děti a rekonvalescenty. 

RECEPTY V BIOABECEDÁŘI

392    Čokoládový pudink s višněmi
396    Veganské špaldové muffiny s javorovým sirupem a brusinkami
398    Tvarohový špaldovo-kukuřičný koláč s ovocem
400    Mandlový koláč s pudinkovým krémem a ovocem
407    Bezlepková litá jablečná buchta 
412    Jednoduchý litý koláč z kamutové mouky



Dobrá rada

Použití v kuchyni

Pozor!
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Agáve se skvěle chuťově doplňuje s ovocem, ale i s tvarohem či jinými mléčnými produkty. Oproti obilným sirupům nebo 
třeba javorovému sirupu je neutrální a hodně sladí! Proto ho určitě využijte, až budete v létě sladit ovocné shaky, ovocné 
nápoje, ovocné saláty. Skvěle se mi osvědčilo do tiramisu, kde pak vůbec není nutné použít bílý cukr. A samozřejmě do 
rozmačkaných čerstvých jahod, do kompotů, domácích marmelád i do sladkého pečiva.

Agáve je sladší než cukr. Přesné údaje o sladivosti se rozcházejí – moje zkušenost však je, že je tak o 20-25 % sladší 
než cukr. Když s ním budete chtít nahradit cukr, dejte místo hrnku cukru cca ¾ hrnku agáve a o čtvrtinu hrnku uberte 
tekutiny v receptu.
Také mám zkušenost, že pokud dáte agáve do sušenek, budou mít měkčí strukturu a nebudou křupavé – což je výhodou 
pro děti nebo staré lidi. Pokud máte rádi méně sladkou chuť, můžete dávat agáve v ještě menším poměru.

CO NAJDETE V OBCHODECH

•  Na náš trh zatím dodávají agáve tři společ-
nosti: www.bionebio.cz, www.lifefood.cz 
a koupíte ho i v dm drogeriích. Až pojedete 
do Ameriky, zkuste si koupit i tmavé, tzv. Am-
ber a Dark grade – tedy Žlutohnědý a Tmavý 
agáve sirup.

•  Výhodou všech sirupů z agáve je, že nezkrys-
talizují a mají dlouhou trvanlivost. 

Jedná se sice o přírodní sladidlo, ale pro diabetiky (a ani pro kohokoli jiného) není vhodné přejídat se jakýmkoli 
koncentrovaným sladidlem – a to ani koncentrovanou fruktózou. Vhodnější je tento sirup (ale i další alternativní sirupy) 
používat v nižších dávkách, a především uspokojovat chuť na sladké konzumací přirozeně sladkých potravin, jako jsou 
třeba čerstvé i sušené ovoce a sladká zelenina. 


