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Původně jsem jen chtěla zaktualizovat mou první knihu, Biokuchařku Hanky Zemanové, která
vyšla v roce 2005. Za poslední léta jsme ale doslova zaplaveni informacemi o tom, co je zdravé
a co není, a velmi často si ty informace protiřečí. A tak z postupných aktualizací vznikla úplně nová
kniha, která má i větší rozsah, protože některá témata vyžadují hlubší vysvětlení pro pochopení
širších souvislostí.
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Čím více informací se na nás valí, čím více se objevuje nových výživových trendů a čím více se
nám nabízí zázračných potravinových doplňků, tím více si potřebujeme osvojit umění rozlišovat.
Jde o umění či obnovený cit pro to, co je přirozené a co nepřirozené. Co je pro život nezbytné
a co zcela zbytečné a co je zdraví prospěšné či neprospěšné. Netýká se to zdaleka jen potravin
a informací všeho druhu, ale i nejrůznějších spotřebních věcí a přístrojů, které nám mají
v domácnosti šetřit čas, desítky časopisů, vzdělávacích pomůcek i transformačních seminářů, které
nám radí, jak zaručeně šťastně žít, nekonečného množství speciálních bot a oblečků na všechny
druhy sportů, řady čisticích prostředků, které naše prababičky nepotřebovaly, a přesto jejich
světničky voněly čistotou…

Co jsou biopotraviny? / 11
Co je to ekologické zemědělství? / 12
Čím se liší biopotraviny od konvenčních potravin? / 14
Podle čeho poznáte v obchodě biopotraviny? / 15
Jak poznat kvalitu na farmě nebo na farmářských trzích? / 17
Kdo garantuje pravost biopotravin? / 18
Proč jsou biopotraviny dražší? / 20
Jaký je zájem o biopotraviny v Evropě
a kolik půdy se obdělává ekologicky? / 21
Kde můžete nakoupit biopotraviny? / 22
Co znamená značka FAIRTRADE? / 26
Co jsou to férové květiny? / 29

Cítím, že tenhle obrovský informační smog nám může zamlžovat mysl i duši. Chce nám často
namluvit, že ke zdraví vede nějaká zkratka, nějaká zázračná tabletka, bylinka či superpotravina.
To se nám hodí, protože dělat změny v každodenních návycích někdy bolí a často na to vůbec
nemáme čas. A tak se stáváme otroky různých doporučení, aniž bychom dokázali vnímat, zda je
daná rada opravdu dobrá právě pro nás.
Novou biokuchařku jsem napsala jako základní příručku pro každého, kdo si chce umění rozlišovat
osvojit a umět ho využívat při výběru potravin i při vaření. Kniha je určena i těm z vás, kteří máte
trochu zmatek ve velkém množství zcela protichůdných informací a hledáte ty podložené nejen
vědou, ale i tradičními lékařskými disciplínami. A konečně pro vás všechny, kdo se chcete znovu
vrátit ke zdravému selskému rozumu, ke své intuici a k moudrosti matky přírody.
Každé zavádění změn vyžaduje určité úsilí. Je to podobné, jako když se coby děti učíme psát. Chvíli
je to dřina, ale později můžeme díky tomu napsat milostný dopis a vyjádřit lásku psanými slovy.
Přeji vám, ať si knihu užijete a ať vám její obsah vstoupí do všední každodennosti. Váš život se
pak může podobat milostnému dopisu, který píšete nejen svému tělu, ale i matce zemi. Lásku ale
nevyjadřujete jen slovy, ale i svým každodenním bytím. Tělo i Země to pocítí. A poděkují vám.
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Co jsou biopotraviny?

Biopotraviny jsou jakékoli potraviny, které vznikly co nejpřirozenějším a zároveň
kontrolovaným způsobem v rámci ekologického zemědělství. Znamená to, že kdykoli
koupíte biopotravinu, investujete do ochrany půdy, vody a celého ekosystému země.
Dnes už si v kvalitě bio můžete koupit cokoli, od obilovin, luštěnin přes maso, mléčné
výrobky, zeleninu až po víno, čokoládu, sušenky, kečup nebo třeba uherák.
V České republice byla velmi dlouho značka BIO nesprávně vnímána jako synonymum
pro vegetariánství či extrémní výživové směry spojené s pojídáním zrní. Ale i dnes (2016)
vyvolává mezi lidmi značka BIO různé, často i negativní reakce. Někdo ji považuje za módu,
marketingovou nálepku, kterou si může obstarat kdokoli, za zbytečný luxus nebo za značku
pro snoby. Jsou i lidé, kteří myšlenku ekologického zemědělství chápou, ale tvrdí, že příroda
je už natolik znečištěna, že vyprodukovat biopotraviny vlastně nelze.
Způsob, jakým vznikají biopotraviny, vychází z evropské legislativy, a proto všechny
potraviny se značkou BIO musí splňovat přísná kritéria a farmáři i výrobci jsou pravidelně
kontrolováni. Já osobně nemám moc ráda, když se značka BIO spojuje s módou, když se
biopotraviny považují za ne-normální či luxusní potraviny nebo když se příliš spekuluje
o jejich kvalitě. Celé to svým selským rozumem vnímám tak, že biopotraviny jsou základní
dary přírody pro naši výživu, že jsou to ty nejvíc „normální“ potraviny. Vždyť před sto lety
bylo „bio“ úplně všechno a nikdo to nijak nezpochybňoval a vědecky nezkoumal. Je ale
jasné, že celý ekosystém je dnes v mnohem horším stavu než před sto a více lety. I přesto
ale jednoznačně platí, že kdykoli omezíme množství chemických látek použitých jak
v zemědělství, tak v potravinářském průmyslu, výsledný produkt obsahuje nižší množství
těchto rizikových látek, a tím nám pomáhá snižovat celkový chemický koktejl v těle.

Základní otázky o biopotravinách
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Proč jsou
biopotraviny
dražší?

Kvalitní výrobky odráží vždy svou reálnou cenu. Když
pochopíme, co všechno odráží cena potraviny, pak rázem
nízká cena nebude to hlavní, podle čeho se budeme při
jejím výběru rozhodovat.
První jednoduchý rozdíl v ceně odpovídá použitým
surovinám. Většina z nás asi tuší, o kolik je dražší pravý
vanilkový lusk než jeho chemická imitace etylvanilin,
která se v biosladkostech nesmí používat. Stejně tak
každý, kdo zkusil vlastnoručně natrhat lesní maliny
a připravit z nich malinový džem nebo vypěstovat rajčata
a uvařit si z nich domácí kečup, určitě chápe, že dnešní
levné průmyslové džemy a kečupy moc malin ani rajčat
obsahovat nemohou.
Podobné je to třeba s masem. Biokuře roste na farmě
81 dnů, kdežto to „normální“ – konvenční – jen
35 dnů. Úspora času šetří náklady. Navíc biokuře musí
být krmeno výhradně biokrmivem. Můžeme srovnat
i výrobu šunky. Podle Josefa Sklenáře (www.biofarma.cz)
dokáže ze sto kil biomasa výrobce české poctivé
biošunky bez škodlivých dusitanových solí vyrobit
80 kg biošunky, jeho konkurent díky „zázračným“, ale
nezdravým potravinářským pomocníkům umí vyrobit ze
sto kil masa 180–200 kg běžné šunky.
Za klíčové považuji to, že konvenční potraviny jsou
vlastně příliš levné! Do jejich ceny totiž nejsou
zahrnuty negativní dopady na přírodu i naše zdraví.
V ekonomice se mluví o tzv. externalitách. Tak třeba
výrobce, který používá palmový olej do sušenek nebo
geneticky modifikovanou sóju pro výkrm prasat,

nezohledňuje devastaci pralesů. Stejně tak výrobci extra
levných a barevných bonbónů nenesou odpovědnost za
poškozování zdraví dětí. Ani zemědělci, kteří stříkají
obilí pesticidy, nenesou náklady na nápravu toho, že
do životního prostředí vnesli rizikové látky, že dochází
ke kontaminaci vody a půda ztrácí úrodnost. Pokud by
toto bylo zahrnuto do ceny, pak by konvenční potraviny
nemohly být nikdy levnější.
Tyto argumenty jsou pro mě mnohem důležitější než to,
že produkce biopotravin vyžaduje více manuální práce,
že bez použití konzervačních látek hrozí větší ztráty, že
s biovýrobou jsou spojeny i vyšší náklady na certifikaci atd.
Na cenu se můžeme podívat ještě pohledem některých
lékařů – problémem, který přímo souvisí se zdravím lidí,
je přejídání. Kdybychom nakupovali menší množství
jídla, mohli bychom jíst téměř vše v biokvalitě, a to za
stejný obnos peněz, jako dáváme za nákup velkých, extra
výhodných balení.
Navíc jíme-li plnohodnotné potraviny a žijeme přirozeně
zdravým životním stylem, šetříme peníze za potravinové
či multivitaminové doplňky, preparáty na hubnutí nebo
za plastické operace, za které jsou lidé ochotni platit
obrovské sumy.
Problém není v tom, že by byly biopotraviny cenově
nedostupné, problém je v nedostatečné osvětě a v žebříčku
hodnot každého z nás.
Mám radost, že dnes už řada lidí chápe, že koupí
biopotravin neinvestují zdaleka jen do svého zdraví, ale
hlavně do ochrany přírody, a to je i pro mě samotnou
největší motivace – beru to jako formu investice do
budoucnosti. Ale nejsem dogmatik, a když jinou možnost
nemám, tak prostě koupím běžně dostupné potraviny.
Vybírám ale vždy základní, průmyslově nezpracované
potraviny a preferuji český původ.

Jaký je zájem o biopotraviny
v Evropě a kolik půdy
se obdělává ekologicky?

Na celém světě zájem o biopotraviny roste. Ve srovnání s rokem 2005 utratili Češi v loňském roce za
biopotraviny čtyřikrát tolik a celosvětový trh s biopotravinami vzrostl téměř trojnásobně. Vlny zájmu
vznikají především v období skandálů spojených s konvenčním zemědělstvím, jako byla nemoc šílených
krav, kulhavka, slintavka, ale i s tím, jak vzrůstá povědomí lidí o souvislostech mezi jídlem a zdravím.
Stejně tak máme čím dál více informací o ekologicky negativních dopadech běžného zemědělství na
celý ekosystém. Značku BIO lidé v zahraničí chápou jako označení pro vysokou kvalitu potravin, které
se vyznačují skvělou přírodní chutí a garantují zdravější a odpovědnější přístup k životu. Nákupem
biopotravin tak velmi často dávají najevo svou podporu místním zemědělcům. Sehnat biopotraviny na
místních trzích nebo přímo z farmy je na západ od nás mnohem snazší a běžnější, než je tomu zatím
u nás. I když farem, které prodávají své produkty přímo ze dvora, je i v Čechách každým rokem více.
V roce 2005, kdy poprvé vyšla Biokuchařka, utratil za biopotraviny průměrný občan vyspělých zemí EU
800 Kč za rok. V té době to u nás v Čechách bylo necelých 30 Kč na osobu za rok. Pro srovnání máme
poslední aktuální čísla z roku 2014, kdy průměrný Evropan utratil ročně za biopotraviny cca 1300 Kč
a český spotřebitel 191 Kč. Mezi největší spotřebitele biopotravin patří Švýcaři (téměř 6000 Kč na osobu
a rok) a nejméně za bio utratí Bulhaři a Slováci (cca 27 Kč na osobu a rok). Největší trh s biopotravinami
na světě je USA a největší evropské trhy biopotravin jsou v Německu, Francii, Velké Británii a Itálii.
Mezi země s nejvyšším podílem biopotravin na trhu patří Dánsko, Švýcarsko a Rakousko.
Se spotřebou biopotravin roste i množství hektarů půdy, které jsou na světě obdělávány ekologicky. V roce
2005 to bylo 29 milionů hektarů a ke konci roku 2014 přes 43 milionů hektarů půdy. V České republice
se v roce 2005 hospodařilo ekologicky na zhruba 255 tisících hektarech a dnes (2016) je to zhruba
500 tisíc hektarů.
zdroj:

Willer, Helga and Julia Lernoud (2016): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2016.
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and IFOAM – Organics International – Bonn.

Podívejte se na video o skutečné ceně potravin:
bit.ly/cenapotravin (české titulky)
https://youtu.be/uBxEzYeAwNo
Více na www.lovime.bio
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Kde můžete
nakoupit
biopotraviny?

Jak vyplývá z různých průzkumů, biopotraviny nakupujeme
nejčastěji v supermarketech a drogistických řetězcích (zejména
v dm drogeriích). Na druhém místě jsou prodejny zdravé výživy,
kam si pro biopotraviny chodí asi čtvrtina z nás. Nejjednodušší
možností, jak nakoupit některé biopotraviny, je nejbližší prodejna
zdravé výživy, dm drogerie, síť prodejen Sklizeno nebo Náš grunt,
supermarkety (BILLA, MAKRO, Globus, Tesco, Albert, Lidl)
a nebo e-shopy (www.probio.cz, www.countrylife.cz,
www.bionebio.cz, www.sklizeno.cz, www.rohlik.cz, www.kosik.cz).
Pokud ale chcete jít farmářům blíž, pak máte stále více možností.
Od roku 2010 se totiž ztrojnásobil podíl biopotravin, které se
prodávají přímo na farmách, tzv. ze dvora.

Produkty z farem
Přestože se situace pomalu lepší, téměř polovina biopotravin
v českých obchodech stále pochází ze zahraničí. Dobrou
zprávou však je, že počet domácích ekofarem se zvyšuje,
a tím pádem roste i nabídka kvalitních a čerstvých potravin,
které si můžete kupovat přímo na farmách. (Pro srovnání:
v roce 1990 byly registrovány první 3 ekofarmy, v roce 2016
už jich je přes 4000.) Můžeme si tak najít „svou“ ekofarmu
a podporovat ji tím, že budeme kupovat její produkty.
Zkuste třeba mapu ekologických farmářů www.lovime.bio
nebo mapu farmářů www.adresarfarmaru.cz a vyhledejte
si farmu ve vašem regionu. Žijete-li na Moravě, je velmi
oblíbená tzv. ekomapa Ekologického institutu Veronika.
Produkty z farem můžete nakupovat i na online
komunitním farmářském tržišti www.scuk.cz. A čím
dál častěji se objevují různé farmářské trhy, biojarmarky
a biodožínky, kde se dají zdravé produkty nakoupit.
(O kvalitě produktů na farmářských trzích čtěte na str. 17.)

Sháníte-li české biodžemy, biomarmelády či biosirupy a sušené bioovoce jako od babičky, pak objednávejte
rovnou větší zásobu najednou třeba na těchto ekofarmách: www.biofarmajure.cz, www.ekostatek.cz,
http://eshop.koldokol.cz/. Pokud zrovna není sezóna a potřebujete mražené ovoce či zeleninu v biokvalitě, pak ji
najdete na http://landiekouzlopotravin.cz/.

Biomaso
Pokud sháníte biomaso, supermarkety ho nabízejí spíše ve velkých městech. Mnoho ekofarem provozuje e-shopy
s výdejními místy ve větších městech: e-shop.biofarma.cz, www.biovavrinec.cz/eshop, www.zelenydvur.cz,
www.poctivafarma.cz, www.e-farmakosik.cz, eshop.mitrovsky.com. Maso v biokvalitě nabízejí také internetové
prodejny: www.masodomu.com, www.freshbedynky.cz, www.svetbedynek.cz, www.rohlik.cz, www.kosik.cz.
V neposlední řadě můžete objednávat také přes www.scuk.cz, který distribuuje maso z ekofarmy Babiny, ekofarmy
Košík a BioVavřinec a Kosař.

Široký sortiment biopotravin, zejména trvanlivých

Biozelenina

Mezi velké e-shopy, kde seženete široký sortiment biopotravin, patří www.probio.cz, www.countrylife.cz,
www.bionebio.cz, www.sklizeno.cz, www.rohlik.cz, www.kosik.cz, www.bioobchod.cz. Pokud hledáte
superfood a vysokou kvalitu i pro raw kuchyni, obraťte se na www.lifefood.cz nebo www.vitalvibe.eu.
Kvalitní biovína například na www.vinarstvivalka.cz, www.marcincak.cz, www.vinarstvi-veritas.cz,
www.michlovsky.com/bio-vina/. E-shop www.probio.cz nabízí výběr biovín z různých menších českých
ekologických vinařství.

Ekologicky pěstovanou zeleninu a ovoce si můžete snadno
objednat ve větších městech ve formě biobedýnek – buď
přímo od farmáře, který je pro vás připravuje podle aktuální
sezóny, nebo od některé z firem, nevládních organizací
nebo komunit, které distribuci sezónních produktů od
farmářů zprostředkovávají nebo je samy svépomocí pěstují.
V Praze a okolí fungují již několik let Freshbedýnky, které
nabízejí nejen biozeleninu, ale i biomaso či mléčné výrobky
z různých ekofarem (www.sklizeno.cz). Další možnost je
www.svetbedynek.cz, www.biozelenina.cz
nebo www.scuk.cz.

Mám velkou radost z toho, jakou lavinou se šíří bezobalové prodejny a různé další možnosti, jak nakoupit
bez zbytečných obalů: www.bezobalu.org, www.miwa.eu, www.vratne-lahve.cz. Od roku 2019 nabízí zboží
ve vratných lahvích i www.rohlik.cz. Celá republika se postupně pokrývá i stáčírnami ekologické drogerie
www.tierraverde.cz. Tierra nabízí vše, co potřebujete pro ekologickou domácnost. Moc ráda mám vlasovou
kosmetiku www.khadi.cz. Široký sortiment nabízí www.prirodniobchod.cz, www.greenwave.cz, www.biooo.cz.
Pokud chcete mít „zelenou“ celou vaši domácnost, pak bych doporučila www.econea.cz a www.zelenadomacnost.cz.
A zaveďte skleněné lahve místo plastových. Seženete je například na www.i9voda.cz, www.pijemezeskla.cz,
www.vodavita.cz nebo není třeba kupovat speciální lahve, ale ideální je použít jakoukoli příjemnou skleněnou
lahvičku, kterou doma máte a vlastnoručně si uháčkovat nebo uplést na ni obal.

Další možností je aktivně se zapojit do projektu komunitou
podporovaného zemědělství (KPZ), máte tak příležitost
dostat se k čerstvé nechemizované zelenině, i když
nemáte vlastní zahradu (rozhovor o tzv. KPZ najdete na
str. 107), www.kpzinfo.cz. A dokonce se můžete inspirovat
tzv. komunitními zahradami, které vznikají přímo ve
městech, www.kokoza.cz nebo www.prazelenina.cz.

Bezobalu, ekodomácnost a přírodní kosmetika

Moje doporučení:

Na www.lovime.bio.cz najdete aktuální kontakty, detailní mapu ekofarmářů podle jednotlivých regionů
a v Poradně se můžete zeptat na cokoli, co vás zajímá o biopotravinách nebo jejich dostupnosti.
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Biopotraviny jsou zdravé,
plnohodnotné a plné
přirozených chutí

Výzkum v oblasti srovnávání biopotravin a konvenčních potravin je dnes mnohem dál než před deseti lety.
Za nejdůležitější považuji výsledky aktuálně nejrozsáhlejší studie, která analyzovala 343 studií předešlých. Všechny
porovnávaly obsahy nutričních látek a reziduí (tj. zbytků) pesticidů v ekologicky a konvenčně pěstovaných plodinách
a potravinách z nich vyrobených. Studie byla zveřejněna v roce 2014 v prestižním časopisu British Journal of Nutrition.
Výzkum byl vedený mezinárodním týmem expertů v čele s profesorem Carlem Leifertem z University of Newcastle ve
Velké Británii, Ursem Nigglim ze švýcarského Výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBLu a podílel se na
něm také český Výzkumný ústav rostlinné výroby v Ruzyni. Studie prokázala zásadní rozdíly mezi kvalitou produktů
ekologického a konvenčního zemědělství a je „důležitou zprávou pro spotřebitele, kteří se často setkávají s matoucími
nebo protichůdnými informacemi,“ komentoval výsledky profesor Carlo Leifert. Metody používané v ekologickém
zemědělství vedou ke zvýšení hladiny nutričně žádoucích látek a snížení těch nežádoucích nebo potenciálně škodlivých.

fakta

Biopotraviny mají podstatně vyšší koncentraci

antioxidantů než konvenčně pěstované plodiny.
Přechodem na konzumaci bioovoce, biozeleniny
a bioobilovin můžeme zvýšit o 20–60 % příjem
zdraví prospěšných látek. To je důležité, neboť
existují vědecké důkazy o tom, že konzumace
látek s antioxidačními účinky nás chrání proti
chronickým onemocněním, jako jsou kardiovaskulární
a neurodegenerativní choroby a některé typy rakoviny.

Biomléko oproti konvenčnímu mléku má průkazně

vyšší výživovou hodnotu. Obsahuje o 50 % více
prospěšných omega-3 mastných kyselin, o 40 % více
konjugované kyseliny linolové (CLA) a má lehce
vyšší koncentrace železa, vitaminu E a některých
karotenoidů. Studie opakovaně potvrzují vyšší kvalitu
mléka, které pochází od krav s venkovním výběhem.

V

ekologicky pěstovaných plodinách bylo
zjištěno o 30 % méně dusičnanů a dokonce o téměř
90 % méně dusitanů v porovnání s konvenčně
pěstovanými plodinami. Tyto látky souvisí s běžným
používáním minerálních dusíkatých hnojiv, která
jsou v ekologickém zemědělství striktně zakázána.
Z hlediska zdraví jsou nežádoucí a mohou
být potenciálně rizikové například pro vznik
rakoviny žaludku.

V

bioproduktech je prokazatelně méně těžkých
kovů. Nejvyšší rozdíl se prokázal u kadmia, jehož
koncentrace v bioprodukci je průměrně o polovinu
nižší než u produktů z konvenčního, tedy běžného
zemědělství. Vzhledem k tomu, že se ukládá v těle
(zejména v játrech a ledvinách), je jakákoliv možnost
snížení jeho obsahu v potravinách pozitivní.

Proč jíst biopotraviny...
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Při chovu biokuřat se prokázalo, že přirozená fyzická
aktivita a přístup na pastvu mají rozhodující vliv na
kvalitu jejich masa a na imunitu slepic. Konzumace
trávy zvyšuje v mase množství látek s antioxidačními
účinky. V běžných chovech mají kuřata kvůli
vysokému počtu zvířat omezenou možnost pohybu
a nemají přístup na vzduch ani na pastvu.

M

aso prasat chovaných na pastvě obsahuje více
vitaminů E, vyšší podíl některých mastných kyselin
a celkově mají přirozeně chovaná prasata lepší
zdravotní stav a imunitní systém.

Prokázalo se, že pokud kojící matka konzumuje
maso a mléko v biokvalitě, pak mateřské mléko
může obsahovat o 50 % více zdraví prospěšných
mastných kyselin.

D

ánský výzkum dokazuje, že ekofarmáři živící se
biopotravinami mají o polovinu vyšší obsah spermií
než muži konzumující běžnou stravu.
více informací:

www.ctpez.cz
www.bioinstitut.cz
www.bio-info.cz
www.orgprints.org
www.nefg-organic.org
www.qlif.org

Ekofarmáři nepoužívají
rizikové pesticidy

Pesticidy jsou látky, které umí zničit plevel, zneškodnit hmyz, ochraňovat rostliny před plísněmi, ničit hlodavce, a tím pádem
zvyšovat zemědělské výnosy. Proto se také ve starých reklamách nazývaly „věrným sluhou rolníka“ a v současnosti se o nich
mluví jako o moderních technologiích pro zemědělce a zahradníky. Jenomže všechno má dvě stránky, a tak pesticidy způsobují
i řadu vážných problémů. Kromě toho, že ničí „plevele a škůdce“, zneškodňují také řadu dalších organizmů včetně půdních
mikroorganizmů, které jsou základem zdravé a úrodné půdy. Po použití následně unikají do životního prostředí a jejich zbytky
se nacházejí ve vodě, a to i v pitné vodě, v půdě, vzduchu a v potravinách. Národní legislativa stanovuje maximální povolená
zbytková množství jednotlivých pesticidů (tzv. MRL). I když se jednotlivé pesticidy testují, vědci varují před koktejlovým
efektem. Zatím totiž neexistuje metoda, jak vyhodnotit celkový dopad všech používaných pesticidů na zdraví a přírodu,
a tak konzumujeme koktejly zbytkových pesticidů, aniž by přitom byla porušena legislativa. Nejvíce jsou ohroženi zemědělci
či zahradníci, kteří s těmito látkami přicházejí do přímého styku, ale stejně tak jsou pesticidy rizikové pro každého, kdo
dlouhodobě konzumuje potraviny obsahující jejich zbytková množství. Nejcitlivější jsou malé děti a těhotné ženy.

V

Česká republika patří v rámci Evropy k zemím

s nižší spotřebou pesticidů. I tak jejich spotřeba
dlouhodobě roste a nyní představuje kolem 5 000 tun
ročně. Pro představu to znamená, že na jeden hektar
obhospodařované zemědělské půdy se u nás ročně
aplikují necelé 2 kilogramy pesticidů. Před patnácti
lety to bylo o 20 % méně. V rámci EU se ročně použije
okolo 360 tisíc tun pesticidů. Největší zastoupení
na tomto množství má Španělsko, Francie, Itálie
a Německo. Největší spotřebu pesticidů na hektar
zemědělské půdy má Malta (nad 13 kg), Nizozemí

(6 kg), Belgie (5 kg) a Itálie (4 kg). Proto zelenina dovážená
z těchto zemí často obsahuje více zbytkových pesticidů než
česká sezónní zelenina.

U

téměř 90 % ovoce a 60 % zeleniny na našem trhu jsou
naměřeny zbytkové pesticidy. Jejich hodnoty jsou nejčastěji
pod doporučeným limitem. Při testování v roce 2015 se
zbytková rezidua pesticidů objevila i u biopotravin, ale
pouze u 9 % zkoumaných vzorků a u žádného z nich nebyla
překročena hodnota maximálního reziduálního limitu.
Limity pro konvenční potraviny dovolují mnohem vyšší
zbytkové množství pesticidů než limity u biopotravin, kde je
maximální tolerované množství od roku 2014 zpřísněno na
0,01 mg pesticidu na kilo potravin (obdoba limitu kojenecké
stravy). Prakticky to znamená, že u biopotravin jsou zbytkové
pesticidy buď nulové, nebo 50–200krát nižší než u běžných
potravin. Proto je u konvenčních potravin problém zejména
ve stanovení limitu a v chemickém koktejlu, který se nedá
změřit a ohlídat.

Proč jíst biopotraviny...
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Celosvětově nejpoužívanější pesticid na ničení plevelů

sezónu. K tomu se stříkají 3–5krát proti škůdcům
a v sadech se aplikují ještě pesticidy proti plevelům.
Na brambory se používá až 10 různých postřiků během
sezóny, ať už proti plevelům, plísním, hmyzu nebo i na
zničení natě před sklizní. V roce 2015 zaznamenala
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
zbytkové pesticidy u 86 % odebraných vzorků jablek
a u 72 % vzorků brambor. Hodnoty ale nepřekračovaly
normy. Problémem se tak stávají normy samotné.

je glyfosát (jde o účinnou látku v postřiku Roundup),
který byl dlouhodobě propagován jako nerizikový.
Na základě výzkumů byl v roce 2015 Mezinárodní
agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) zařazen do
seznamu potenciálních karcinogenních látek. Glyfosát
může poškozovat hormonální soustavu, a tím i průběh
těhotenství. Narušuje zdraví a rovnováhu střevních
mikroorganizmů, a tím má negativní vliv na celý
lidský organizmus.

Vinná réva patří spolu se sady mezi plodiny nejvíce

Šest z deseti testovaných obyvatel České republiky mělo

ošetřované pesticidy. Z celkových 21 vzorků stolních
hroznů zkontrolovaných státní inspekcí v ČR v roce
2015 byl pouze jeden bez nálezů reziduí pesticidů
(20 obsahovalo zbytky pesticidů).

Citrony se ošetřují pesticidy nejen během pěstování,

fakta
ědci zjistili, že některé pesticidy narušují účinek
hormonů, které hrají klíčovou roli při vývoji lidského
zárodku. S pesticidy jsou nejčastěji spojovány nemoci,
které zasahují celé tělo, jako je narušení hormonální
a nervové soustavy, nádorová onemocnění, narušení
plodnosti, alergie a oslabená imunita.

Jablka se ošetřují proti strupovitosti 8–12krát za

ale i po sklizni proti napadení plísněmi. Právě tyto
„posklizňové pesticidy“ jsou rizikové. Omývání pomůže
jen částečně. Mnohem lepším rozpouštědlem pro
pesticidy na povrchu je alkohol. Plátek citronu s kůrou
v alkoholovém drinku je tedy nejlepší cesta, jak se těmto
pesticidům vystavovat. Pokud tomu chcete předejít, kupte
si biocitron nebo si dejte do vody kousky bioovoce a mátu.

Pesticidy nepoužívají jen velké zemědělské podniky,

ale i menší farmáři, zahrádkáři a zahradníci při
ošetřování veřejné zeleně. Stejně tak si ho kupují často
i lidé na ničení plevelu na chodníčcích kolem svých
domů. Například přípravek Roundup se běžně prodává
v zahradnictvích a spotřebuje se ho v ČR téměř 1 milion
kilogramů ročně. Pokud se tedy chcete pesticidům
vyhnout a nakupujete sezónní zeleninu u menších
lokálních farmářů v domnění, že se jedná o zdravější
zeleninu, pak je dobré si ověřit, zda používají pesticidy
nebo ne. U certifikovaných ekologických farmářů máte
jistotu, že rizikové pesticidy nepoužívají.

v moči toxický herbicid glyfosát. Prokázaly to laboratorní
analýzy v rámci testu, který probíhal v 18 evropských
zemích. Do organizmu může glyfosát pronikat
kontaminovanou potravou, ale také pouhým dotykem nebo
vdechnutím znečištěného vzduchu.

E

vropská unie si je vědoma těchto rizik a tlačí na členské
státy, aby zavedly postupy pro udržitelné používání
pesticidů. U nás v roce 2012 vláda schválila národní
akční plán ke snížení pesticidů. Všem zemědělcům je
doporučováno, aby používali různé nechemické alternativy.
Cílem je snížit rizika pesticidů, ochraňovat lidské zdraví
a životní prostředí. Ekologické zemědělství je v národním
akčním plánu označeno jako doporučený typ hospodaření.
více informací:
www.vscht.cz

www.szpi.gov.cz

www.szpi.gov.cz/clanek/zprava-o-vysledcich-planovanekontroly-cizorodych-latek-v-potravinach-v-roce-2015.aspx
www.ukzuz.cz

www.bio-info.cz

www.bezpecnostpotravin.cz
www.hnutiduha.cz

www.arnika.org/pesticidy
www.parkybezchemie.cz

Ekofarmáři chrání půdu, vodu,
vzduch a celý ekosystém

Odhaduje se, že většina zdrojů vody je kontaminována
pesticidy a těžkými kovy. Až 70 % znečištění má za následek
zemědělská činnost.

fakta

UKÁZKOVÉ EKOLOGICKÉ
ZEMĚDĚLSTVÍ V PRAXI

Když rozoráme remízky, polní cesty a meze, vykácíme solitérní stromy i celé lesy, vysušíme bažiny a zregulujeme
řeky, mnoho zvířat a rostlin přijde o svá stanoviště a potravu. Vyhubíme tak mimo jiné i ptáky, kteří tam žili a živili
se hmyzem. Následně zjistíme, že se přemnožil hmyz, a musíme krajinu zamořit příslušným chemickým postřikem.
Když současně vkládáme do půdy průmyslová hnojiva místo chlévské mrvy a kompostu, pak ji umrtvujeme. Žije v ní
málo cenných mikroorganizmů, je v ní nedostatek vzduchu, špatně v ní proudí voda, je náchylná k erozi a snižuje se její
úrodnost. Dostáváme se do začarovaného kruhu. Musíme zvyšovat množství umělých hnojiv i postřiků. Tím se ještě
více narušuje rovnováha mezi organizmy, objevuje se více škůdců a odolných superplevelů. Konvenční zemědělství se
tak stává čím dál více závislé na umělých hnojivech a pesticidech, a právě pesticidy nesou hlavní vinu na mizení rostlin,
hmyzu, ptáků a znečišťování životního prostředí.

Biodiverzita je pojem, kterým se označuje rozmanitost

všech organizmů na světě. V souvislosti s praktikami
současného zemědělství se mluví o snižování
biodiverzity, tedy ubývání rostlinných i živočišných
druhů. Je to zásadní problém, protože jakmile vymizí
určité druhy hmyzu, bakterií, rostlin či živočichů,
tak se naruší přirozená rovnováha a může častěji
docházet k přemnožení škůdců či chorob. To platí
i pro mikroorganizmy v půdě. Čím živější je půda, tedy
čím více mikroorganizmů v ní žije, tím jsou i rostliny,
které na takové půdě rostou, silnější a odolnější vůči
škůdcům. Proto ekologičtí farmáři pečují o půdu, krajinu
a zvyšování biodiverzity.

V oblastech, kde se praktikuje ekologické zemědělství,

je život pestřejší a bohatší. Na ekofarmách žije 2krát více
hmyzu, 2–3krát více ptáků a najdete tam i druhy, které
jinde nepotkáte. Za posledních 30 let klesl počet ptáků
v zemědělské krajině o polovinu. Stejně tak polovina
druhů rostlin se nachází v nějakém stupni ohrožení.

Ekologičtí farmáři pečují o bujný život v půdě,

která je díky mikroorganizmům úrodnější a kypřejší.
Radomil Hradil v rozhovoru v této knize uvádí,
že v hrsti zdravé úrodné půdy žije asi 10 miliard
půdních organizmů, tedy více, než je lidí na celé zemi.
Na ekopolích žije také o 50 % více žížal. Jejich výkaly
nabízejí nechemizované půdě 25 tun nejlepšího
hnojiva na hektar ročně!

V rámci kolektivizace ve 40. a 50. letech 20. století

bylo v ČR odstraněno z krajiny 240 tisíc hektarů
mezí. Následkem toho zmizelo přes 1,25 milionů
koroptví, které by za rok spotřebovaly přes 900 vagonů
hmyzu a 600 vagonů semen plevelů. Když se z krajiny
odstraní 50 km2 remízků, zničí se hnízda pro jeden
milion ptáků. Proto je dobře, že od roku 2009 platí pro
zemědělce povinnost údržby krajinných prvků, jako
jsou meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin,
stromořadí a solitérní dřeviny.

Proč jíst biopotraviny...
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Pesticidy se dostávají do vodních toků i podzemních vod.
Z ekologických polí se vyplavuje průměrně o 50 % méně

dusičnanů než z polí konvenčních. Polovina veškeré zemědělské
půdy v naší republice je dnes zařazena do tzv. zranitelných
oblastí s vodou znečištěnou dusičnany. Zhruba čtvrtina
zemědělské půdy je natolik utužená (laicky řečeno podobající
se betonu), že se dá jen stěží využít k pěstování, a polovina orné
půdy v ČR je v ohrožení vodní a větrnou erozí.

V rámci spolku Veselá biofarma přeměnila společnost
PROBIO bývalé státní zemědělské družstvo ve
Velkých Hostěrádkách na fungující ekologickou farmu
VH Agroton. Je to krásná ukázka, jak lze postupnými
kroky docílit zásadní změny a nefungujícímu objektu
vdechnout nový život s pozitivním ekologickým
dopadem. Farma o 360 hektarech dostala zcela nový
ráz. Využívají se zde osevní postupy a meziplodiny,
tedy střídání rostlin tak, aby se vzájemně podporovaly,
vyživovaly a chránily půdu. Ta je obdělávána po
vrstevnicích, což ji chrání proti splavování nejúrodnější
horní vrstvy. Kolem polí jsou vysazovány zelené pásy,
které slouží pro živočichy jako úkryt i zdroj potravy.
Farma spolupracuje s Českou společností ornitologickou
na projektech monitorování polního ptactva a vzestupu
jejich počtu právě díky ekologickému režimu.
„Je zajímavé a potěšující, že v okolí naší ekofarmy
přibývají další ekofarmy. Možná jsme k tomu naším
přístupem k půdě přispěli i my,“ říká Martin Hutař,
zakladatel PROBIO.

Spotřeba pitné vody se v uplynulém století zvýšila

osmkrát. Kvůli tomu má třetina lidí na planetě vody
nedostatek a 1 miliarda pak nemá k čisté pitné vodě
přístup vůbec. Podle publikace Atlas masa je největším
spotřebitelem vody a hlavní příčinou globální vodní
krize zemědělství. Spotřebovává 70 % dostupné světové
sladké vody, z čehož třetina přímo souvisí s živočišnou
výrobou. Důvodem není to, že by krávy, prasata a kuřata
tolik pily, ale spousta vody se spotřebuje na pěstování
krmiv. Krávy ve velkochovu spotřebují mnohem víc
vody než ty volně pasené. Stále více zvířat po celém
světě však už nežije venku, nýbrž v budovách. Odpady
z velkochovů znečišťují podzemní vodu dusičnany
a zbytky antibiotik. Významným zdrojem znečištění
je i obrovské množství výkalů zvířat v intenzivním
zemědělství. Z výkalů se vylučuje metan, který přispívá
ke zvyšování koncentrací tzv. skleníkových plynů.
Problémem je tedy hlavně příliš vysoká spotřeba masa,
mléka a všech živočišných výrobků z velkochovů.

E

vropská unie řeší negativní dopady zemědělství
na přírodu a čím dál více tlačí na všechny zemědělce,
aby obhospodařovali půdu a celé životní prostředí
ekologičtěji. Od začátku roku 2015 mají všichni
zemědělci povinnost vykazovat některé „zelené aktivity“,
aby mohli čerpat dotace v plné výši (tzv. greening).
Zemědělci mají také možnost přihlásit se k některým
dobrovolným aktivitám, které vedou k ochraně životního
prostředí, a tím mohou získat další finanční odměny.
více informací:

www.rokpudy.cz
www.bioinstitut.cz
www.ctpez.cz
www.vumop.cz
www.fao.org
knihy:

Josef Dlouhý, Jiří Urban: Ekologické zemědělství bez mýtů
Atlas masa, vydalo Hnutí Duha
Radomil Hradil: Půda – zdravá, živá, úrodná

Proč jíst zdravěji
To, co jíme, má rozhodující vliv na naše fyzické
i psychické zdraví a logicky i na přirozený tvar postavy.

Několik tisíc let jsou potraviny v tradičních lékařských
systémech (jako je ájurvéda nebo tradiční čínská
medicína) považovány za hlavní lék i prevenci
nemocí. Moderní medicína donedávna léčebné účinky
každodenního stravování přehlížela. Posledních
10–20 let přineslo změnu. Existuje stále větší množství
důkazů o tom, že to, co s potravou do těla dostáváme,
vede buď ke zdraví, radostnému životu a dlouhověkosti,
nebo k nemocem, depresím a předčasné smrti.

Co je epigenetika
Jde o relativně mladý vědní obor. Mnozí z nás, laiků v oblasti
genetiky, máme v povědomí, že genetická výbava je nám
jednou provždy dána a během života se nemění. Výzkumy
posledních let přicházejí s revolučním pohledem na naše geny,
jejichž chování je mnohem tvárnější, než jsme si mysleli.
Epigenetika tohle všechno zkoumá a dochází k tomu, že geny
se dokážou měnit. Nemoci ukryté v našich genech je možné
buď potlačit, nebo nechat projevit. Zjednodušeně se dá říct,
že geny jsou připravené se buď zapnout nebo vypnout. To, co
určuje jejich polohu On/Off, jsou chemické procesy v našem těle,
které se spouštějí v návaznosti na to, co jíme a jak žijeme.
Epigenetika pracuje i s pojmem „epifood“, kterým se označují
potraviny, doplňky potravin a jejich vhodné kombinace,
které podle nejnovějších vědeckých výzkumů dodávají velké
množství živin, podporují imunitní systém a mají dobrý vliv
na náš tzv. „epigenetický profil“. A to, co se mezi epifood řadí,
vás asi nepřekvapí. Jsou to cenné a kvalitní potraviny, jako
jsou třeba mandle, vlašské ořechy, dýňová semínka, kapusta,
brokolice, granátové jablko, kurkuma, česnek…
Tradiční rčení, že „jsme to, co jíme“, získává v průběhu
historie stále znovu svou platnost, nyní dokonce podloženou
nejmodernějšími vědeckými výzkumy na poli genetiky.
www.epigentest.cz

 tomu, proč je důležité lépe jíst, nám ale stačí zdravý
K
selský rozum. Podle statistik veškerých vyspělých zemí
se ukazuje, že „blahobyt“ si vybírá svou daň.
~ Je čím dál více obézních lidí.
~ Rapidně přibývá tlustých dětí.
~ Je čím dál více nemocných lidí i dětí, přibývají civilizační
nemoci, alergie, poruchy hormonálního i nervového systému.
~ Polovina obyvatel vyspělých zemí jí nějaké léky na předpis.
~ Do zdravotní péče jde čím dál více financí ze státních
rozpočtů.
 oučasně se během posledních cca 50 let významně
S
změnila výživa. Moderní strava se zásadně liší od
tradiční přirozené výživy.
~ Jíme mnohem více nezdravých a průmyslově
zpracovaných potravin než předešlé generace.
~ Jíme dvojnásobné množství masa a mléčných výrobků.
~ Konzumujeme zejména bílou rafinovanou mouku místo
různých druhů obilovin.
~ Čím dál častěji se stravujeme ve fastfoodech na úkor
kvalitního domácího vaření.
~ Jíme extrémní množství cukru.
~ Pijeme hektolitry sladkých limonád, které se ještě před
několika desítkami let nevyráběly.
~ Jíme na objem mnohem více jídla než předešlé generace,
ale i tak naše tělo často trpí nedostatkem živin.
~ Neustále potřebujeme více kofeinu ve všech podobách a tzv.
energy drinků, kterými maskujeme chronickou únavu těla.
Podle Světové zdravotnické organizace souvisí

Základní doporučení
zdravého selského rozumu

Všechna doporučení se dají snadno shrnout.
Jezme jednoduchá jídla, která se skládají ze základních
a přírodních potravin převážně rostlinného původu.
~ Jednoduchým jídlem myslím prosté kombinace a snadno zapamatovatelné zásady. Nezatěžujte se složitými
dietami a stravovacími systémy. Když jsou pravidla příliš komplikovaná, nutí vás měřit, vážit, počítat
kalorie, porce či obsah živin, znemožňují vám jíst jídlo s rodinou či přáteli, nelze je udržovat dlouhodobě.
Není dobré postavit výživu na odříkání. Jídlo nám má přinášet radost a příjemné pocity. Čím jednodušší
pravidla zdravé stravy přijmeme nebo si sami vytvoříme, tím pravděpodobněji je uvedeme v život. A tím
větší šanci mají na to, aby nás neomezovaly, nestresovaly a abychom je dlouhodobě žili. Ideální inspirací je
tzv. Zdravý talíř.
~ Základní potraviny jsou takové, které nebyly zpracovány potravinářským průmyslem, tedy „rafinovány“.
Jsou to potraviny ve své původní podobě, tak, jak nám je příroda nabízí, nebo zpracované tradičním
přirozeným způsobem. Snadno je poznáte, protože na nich ve většině případů není dlouhý seznam surovin,
ze kterých byly vyrobeny. Neobsahují konzervanty, dochucovadla, glutamáty, aromata, umělá sladidla
či průmyslové tuky. Tím pádem se nemusíte namáhat luštěním éček.
~ Přírodním mám na mysli co nejpřirozenější způsob, jakým vznikly. Ideální je, když jsou sezónní, českého
původu a pocházejí z ekologického zemědělství nebo z vaší zahrádky. Neobsahují zbytkové pesticidy,
GMO, v případě živočišných potravin pocházejí od zvířat, která žijí přirozeně, znají slunce, čerstvý vzduch
a zelenou pastvu.
~ Převážně rostlinný původ doporučuji, protože jíst zeleninu, ovoce, byliny, luštěniny, ořechy, semínka či
obiloviny prospívá zdraví, je to ekonomičtější, ekologičtější a etičtější. Problém není v tom, že bychom
si nemohli dát kvalitní máslo, vejce nebo kousek masa, ale v tom, že tyto potraviny jíme denně, někdy
dokonce několikrát za den. Výzkumy prokazují, že přehnaná konzumace živočišných potravin přímo
souvisí s rozvojem rakoviny a civilizačních nemocí. Rostlinné potraviny obsahují více antioxidantů,
minerálních látek, vitaminů a vlákniny, což při současném životním stylu, ve kterém přibývá toxických
látek i stresu, potřebujeme.

75 % nemocí s jídlem, přičemž u poloviny zdravotních
problémů je jídlo hlavní příčinou jejich vzniku
a rozvoje.

Jak žít zdravě a nezblbnout
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Co jíst více a co nejčastěji
Jezme základní potraviny. Jsou to ty, které nebyly

zpracovány potravinářským průmyslem. Často se
nazývají skutečnými potravinami. Kupujete je ve své
původní podobě tak, jak je příroda nabízí. Běžně je jedli
i naši předci a všechny tradiční kultury do doby, než
začal potraviny upravovat potravinářský průmysl.

Jezme hodně zeleniny, nejlépe ke každému jídlu.

Vybírejme zeleninu čerstvou a sezónní nebo přirozeným
způsobem uskladněnou. Preferujme bio a českou.
Celoročně jezme hodně zeleného. Ať už jsou to jarní
divoké byliny, saláty, listy třeba z kedlubny, brokolice,
kapusta, kadeřávek, pórek... K zelenině patří naklíčená
semínka a kvašená zelenina.

Ovoce jezme sezónní české a plně vyzrálé plody.
Užívejme si co nejvíce jednotlivé ovoce ve své sezóně.
Choďme do lesa na borůvky a na maliny a poznávejme
různé druhy jedlých bobulí.
Používejme kvalitní koření, čerstvé aromatické byliny

a jedlé květy. K dochucení lze použít přírodní sójové
omáčky (shoyu, tamari), bujóny v biokvalitě, sezamové
gomasio, kvalitní octy z organických plodů – umeocet,
rýžový, vinný či jablečný ocet.

Jezme zapomínané druhy obilovin vypěstované

v ekologickém zemědělství: špaldu, jáhly, pohanku,
jednozrnku, dvouzrnku, kamut, čirok, oves, quinou,
rýži, ječmenné kroupy či kukuřičnou polentu. Pokud
jste začátečníci, pak zkuste špaldovou mouku do
pečení, špaldovou krupici na kaši a pohankovou mouku
přidávejte do palačinkového těsta. Z ovesných vloček si
chystejte snídaně. Jako zavářku do polévky přidávejte
vločky, jáhly, pohankovou lámanku, quinou nebo čirok.
A upřednostňujte kvasový žitný chléb.

Jezme častěji luštěniny. Naučme se základní postup

vaření, aby byly lépe stravitelné. Vařme pravidelně čočku
a hrách, v knize je pak dostatek inspirace pro chutné
recepty s cizrnou či fazolemi. Do zeleninové polévky
lze přidat jako zavářku červenou čočku nebo loupané
mungo. Ze sóji je lepší jíst fermentované výrobky, jako je
tempeh či miso, a občas tofu.

Zvyšte spotřebu kvalitních tuků a olejů. Pro nás

Středoevropany je ideální máslo a na restování „ghíčko“,
pokud nejste vegetariáni, tak i střídmé používání sádla
z ekologických chovů. Oleje používejte za studena
lisované; jako základ do studené i teplé kuchyně kvalitní
olivový a do salátů přidávejte k olivovému konopný,
ořechový, mandlový či lněný.

Zdrojem kvalitního tuku a bílkovin jsou i semena

a ořechy. Není třeba jich mít doma mnoho druhů,
v našich podmínkách vystačíme s lískovými a vlašskými,
ze semínek doporučuji střídat loupaná konopná, lněná,
dýňová, slunečnicová, sezamová nebo třeba chia, pokud
chcete být „trendy“.

Jíme-li živočišné produkty, pak vybírejme přirozené,

nejlépe ekologické chovy, divočinu, ryby z volných chovů
a základní, cukrem neochucované mléčné výrobky.
Ponechme si živé zakysané výrobky, bílé jogurty, lehké
čerstvé sýry, zejména kozí a ovčí. U všech živočišných
produktů platí, že nejzdravější jsou ty, které pocházejí
ze zvířat žijících v přirozených podmínkách s přístupem
na pastvu…

Pijme čistou neperlivou vodu, podle sezóny si do ní

lze hodit kousky čerstvého ovoce, máty, meduňky, růže
nebo měsíčku, které nápoj zkrášlí a ovoní. Čaje jsou lepší
z ekologického zemědělství nebo z domácích čerstvých
či sušených bylin a z ovoce. Z obilných káv mám moc
ráda špaldové kafe mleté – není instantní a při vaření
voní tradicí.

Jak žít zdravě a nezblbnout
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Co jíst méně nebo vůbec

Průmyslově zpracované potraviny, které mají ve složení
příliš dlouhý seznam použitých ingrediencí a obsahují
více druhů různých potravinářských aditiv, tzv. éček.

Potraviny s nepřirozenou trvanlivostí, různé polotovary,
hotová jídla, fastfood, instantní polévky, konzervované
produkty, mražené potraviny, barevné limonády, light
produkty či tavené sýry. Tyto potraviny obsahují levné
ingredience, škodlivé tuky, cukry a aditiva. Většinou
mají mnoho kalorií, jsou zdrojem chemického koktejlu
a do těla přinášejí málo výživných látek. Bohužel jsou
oblíbené, protože jsou levné a často se prodávají ve
výhodných, extra velkých baleních.

Staré, nahnilé či naplesnivělé potraviny. Vařte tak,

abyste měli co nejčastěji čerstvé jídlo a nezůstávalo
vám mnoho zbytků. Luštěniny a obiloviny si ale klidně
můžete uvařit na dva až tři dny.

Komplikované a těžce stravitelné jídlo, které obsahuje
příliš mnoho druhů surovin. Jídlo znehodnocené
ohřevem v mikrovlnné troubě.
Exotické potraviny, zejména tropické ovoce či jahody

a borůvky v zimním období. Ale i nesezónní dovozovou
zeleninu, která bývá hojně ošetřována pesticidy
(například rajčata a saláty v zimním období).

Sířené a proslazované sušené ovoce. Je ošetřeno oxidem
siřičitým (E220) a někdy i uměle dobarveno. Týká se
to sušeného ovoce s nepřirozeně výraznou barvou jako
je například zelené kiwi, červené třešně či oranžové
meruňky, které jsou po usušení přirozeně hnědé.
Oranžové jsou díky oxidu siřičitému.
Bílý cukr, průmyslové sladkosti a umělá sladidla.

Velké množství cukru je i v průmyslově vyráběném
müsli a rádoby „zdravých“ cereáliích, které se ale více

blíží sladkostem než zdravé snídani. Cukr je dnes
i v potravinách, kde bychom ho nečekali – v kečupech
či celozrnném toustovém chlebu. Slaďme co nejméně.
Ke slazení dezertů lze použít sušené ovoce, přírodní
nerafinovaný cukr, kokosový cukr nebo sušenou
třtinovou šťávu (rapadura nebo panela), která má ale
tmavou barvu. Světlé dezerty lze dosladit javorovým
sirupem nebo sirupy z obilí, jako je třeba pšeničný
či rýžový. Med je skvělý, pokud je lokální, pochází
z co nejpřirozenějších chovů a není míchaný s medy
z exotických zemí. Med by se neměl zahřívat na
vyšší teplotu.

Škodlivé tuky, jako jsou margariny, a levné rafinované
rostlinné oleje v plastových lahvích. Stejně tak
průmyslové produkty, které jsou na rafinovaných tucích
založeny. Jde o celý fastfood, chipsy, koblihy, hranolky,
předsmažené mražené polotovary, levné sušenky,
čokoládové náhražky, náplně a průmyslové čokoládové či
jogurtové polevy atd. Z ekologických důvodů omezujte
výrobky s palmovým olejem.
Bílou pšeničnou mouku a všechny produkty z ní
vyrobené. Bílé pečivo, housky, bagety, pizzy, knedlíky,
sušenky, průmyslové koláče, ale také instantní jíšky.
Průmyslové uzeniny, masové konzervy, vnitřnosti, maso
a ryby z velkochovů.
Mléčné, průmyslově vyráběné produkty od krav
z velkochovů. Vyhýbejme se zejména slazeným,
konzervovaným a barveným mléčným výrobkům
a taveným sýrům. Zcela vylučme trvanlivé mléko.
Průmyslově vyráběné sladké limonády a uměle
ochucované sirupy. Stejně tak limonády slazené umělými
sladidly. Ovocné čaje či sirupy, kde je místo ovoce jen
chemické aroma. Tradiční čínská medicína doporučuje
nepít nápoje s ledem.

Jak jíst a posilovat zažívání

Jak zdravě žít

jíst, aby naše tělo dokázalo živiny z potravy využít na obnovu buněk. Řeč je o síle našeho zažívání. Podle ájurvédy

připojit i zdravější životní styl. Jak říká můj

Když už víme, co jíst a co raději nejíst, a máme nakoupeno a zdravě „navařeno“, pak je důležité ještě zmínit, jak

je schopnost našeho zažívání ještě důležitější než kvalita toho, co jíme. Pokud chceme posílit naše trávení, máme

několik velmi jednoduchých možností, které detailně rozpracovávají různé knihy. Moc doporučuji v této souvislosti
knihy Deepaka Chopry Perfektní zažívání a Perfektní zdraví. A můžete si uvařit čaj ze strany 318.

Jezme v klidném a hezkém prostředí. Upravme stůl

a můžeme ho jakkoli ozdobit. Stejně tak věnujme chvíli
tomu, aby i jídlo na talíři bylo krásné.

Je skvělé jíst v rodinném či přátelském kruhu jídlo, které
jsme doma připravili. Rodina by měla jíst u stolu, vsedě
a relativně v klidu (což je někdy s malými dětmi dosti
náročná disciplína). Nejezme při chůzi, nepobíhejme za
dětmi se lžičkou jídla a nejezme každý sám u televize
či počítače.

Nejlepší je udělat si na jídlo čas a užít si ho v dobré
náladě. Nejezme, když jsme vystresovaní, naštvaní nebo
když nemáme čas.
Věnujme jídlu pozornost. Užijme si jeho vůně a chutě.
Je moc příjemné během jídla procítit vděčnost tomu,
kdo jídlo uvařil. Tradiční modlitby či poděkování před
jídlem měly velký přínos pro zklidnění trávení a naladění
se na jídlo. A třeba se při nich lze na chvilku spojit
s celým příběhem jídla… s polem obilí, deštěm, půdou,
sluncem, prací farmáře nebo třeba pekaře. A současně se
všemi, se kterými právě sedíme u stolu. Je to mnohem
zdravější, než se zaměřovat na to, zda nemá oběd moc
kalorií, zda po něm nebudeme muset hodinu běhat nebo
nám nějak neuškodí.

Po jídle je fajn dopřát si chvíli klidu. Buď se lehce

projít, nebo máte-li možnost a chuť, lehnout si na deset
minut na levý bok. Prostě si dopřát chvíli pohody.

Jezme střídmě a nepřejídejme se. Nejezme pozdě večer.
Tělo v noci regeneruje, a pokud se má věnovat trávení,
nestíhá regeneraci. Ráno se nám pak těžko vstává, jsme
unavenější a taky máme větší kruhy pod očima. Všichni
to dobře známe.

Jezme pravidelně a tehdy, když máme hlad, tedy když

je stráveno předešlé jídlo. Je lepší si vytvořit vlastní řád
a rytmus v rámci rodiny a možností, které máme, než
se striktně řídit radami na dodržování dvou, tří, pěti
či šesti jídel…

Vařme s láskou a radostí a naučme se připravovat jídlo

nejen zdravé, ale i skvělé na chuť. Vaření a obstarávání
kvalitního jídla není ztráta času. Je to péče o Život.

A držme se hesla: všeho (i toho zdravého) s mírou!

Tedy i tyhle rady berme s jistou rezervou.
Ale směřujme k nim.

Ke zdravému a pohodovému jídlu je dobré
kamarád Pavel Maurer, milovník dobrého
jídla a zakladatel Prague Food Festivalu,

nejezte blbě a nežijte blbě… to celé je téma
na nějakou další knížku. Ale možná není

třeba z toho dělat velkou vědu. Stačí chodit
často na procházky do přírody, fyzicky

pracovat a přiměřeně sportovat, žít radostně
a ve všech směrech vyrovnaně, nestresovat

se, mít práci, kterou máme rádi a díky které

jsme užiteční, cítit vděčnost za všechny dary
běžného života, pečovat o hezké mezilidské
i milostné vztahy a dostatečně spát! A stojí

za to se inspirovat moudrostí dlouhověkých,

jejichž život se často vyznačuje dodržováním
pravidelného rytmu. Rytmus totiž dokáže

Moudří lékaři, kteří se zabývají celostní medicínou,

toho všeho nějak moc. Není, je to normální

nevíme. Rozpoznají nemoc dříve, než se projeví.

navracet sílu. A nestresujte se tím, že je

život, na který z nějakého důvodu máme

čím dál méně času. A je dobré o základních
pravidlech vědět. Když se pak cítíte

vyčerpaní, vystresovaní a unavení, vraťte se

k nim a snadno zjistíte, že jste někde vybočili
z rovnováhy. Podobně jako já v tyto dny,
když dopisuju knihu…

léčí tělo ve chvíli, kdy my ještě o své nemoci ani

V takové chvíli je návrat do rovnováhy jednodušší.
A stejně tak nemusíte změnu stravy odkládat až

na dobu, kdy onemocníte, nebo otěhotníte, nebo

začnete vařit dětem… začněte se změnami hned.

Změnu stravy dříve nebo později poznáte. Můžete
se zbavit řady různých „běžných“ potíží, jako je

únava, zácpa, nadýmání, bolení hlavy, pálení žáhy,
kožní potíže či oslabená imunita. Vaše tělo získá

přirozené tvary. Mysl se vám projasní, přijde k vám
více energie, pocit lehkosti a spokojenosti.

Jak žít zdravě a nezblbnout
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Rozhovor s Petrem Hanzelem
o projektu Bezobalu

Pokud máte tak jako já dobrý pocit z toho, že vytřídíte většinu domácího odpadu do specializovaných kontejnerů, pak

Petr Hanzel jde o kus dál. Svým projektem Bezobalu upozorňuje na to, že problematiku obalů jen tříděním nevyřešíme.
Vyzývá nás k tomu, abychom přemýšleli už při nakupování a předcházeli tomu, aby obaly vznikaly.

Sešli jsme se v první prodejně „BO“ (Bezobalu) na Praze 2 ještě s Petrovým kolegou Ondřejem Tesařem. Rázem

jsem se cítila jako ve starém koloniálu nebo ve veliké spižírně. Pozorovala jsem lidi, kteří si přišli nakoupit. Podávali
prodavačce své obaly a ona jim z velkých dóz odvažovala jáhly, ořechy, velké kusy čokolády nebo z barelu stočila do

jejich lahve olivový olej. Bavilo mě, že lidi přišli, nakoupili, chvíli si popovídali a odešli. Nekoukali dlouze do regálů,

nemuseli pročítat složení na etiketách a neztráceli čas vybíráním z desítek druhů téměř stejných potravin, zabalených

pod různými značkami v různě křiklavých obalech. Paradoxně ten velký výběr, po kterém jsme jako společnost po roce

1989 tak trošku toužili, nám čím dál více zatěžuje duši a odvádí naši pozornost od toho, co je v životě opravdu důležité.
Petře, Ondřeji, můžete představit čtenářům váš
obchod a celý projekt?
Petr: S projektem jsme začali v roce 2012, kdy jsme
s ním postoupili do mezinárodního finále soutěže
společensky prospěšného podnikání Social Impact
Award. To nám dodalo sebevědomí, dva roky jsme
pak „rešeršovali“ po celé Evropě a konečně spustili
první český bezobalový obchod. Běží pod neziskovkou
Bezobalu, s kterou zároveň usilujeme o rozšíření tohoto
způsobu šetrného prodeje a povědomí o něm v Česku.
Název „Bezobalu“ je proto záměrným dvojsmyslem –
nejde nám jen o to prodávat jídlo bez obalů, ale i mluvit
o problémech spojených s distribucí jídla otevřeně a bez
obalu. A výraz „šetrná“ distribuce má pro nás hned čtyři
významy – šetrná nejen vůči přírodě a našemu zdraví,
ale i času a financím.

Seznamte se...
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Nedávno jsem narazila na informace o tzv. 8. kontinentu,
který se nachází uprostřed Tichého oceánu. Jedná se
o shluk postupně se rozkládajících plastových odpadků,
který sahá do obrovské hloubky a rozlohou je větší
než Francie. Říká se mu Great Pacific Garbage Patch
neboli Velký pacifický odpadkový pás. Pro mě byla tahle
informace bolestná a zároveň klíčová v tom, že jsem
začala zásadně přehodnocovat všechny obaly v naší
domácnosti a hledám cesty, jak jejich objem zmenšit.
Co bylo pro vás dva hlavní motiv k vašemu podnikání?
Petr: Osmý kontinent, který jste zmínila, byl určitě i pro
nás jedním z impulzů. Uvědomili jsme si, že přetékající
koš v naší kuchyni po každé večeři je jen špičkou ledovce
problémů s odpady. Většina tohoto enormního a stále
narůstajícího množství odpadů je v západním světě ukryta
mimo náš obzor, v podzemních kontejnerech, skládkách,
spalovnách či pod hladinou oceánu, a proto ho jako tak
velký problém nevnímáme. A už vůbec si neuvědomujeme
jeho skryté souvislosti a vedlejší účinky. Tak třeba plasty
v oceánech se nám vrací jako bumerang v podobě
mikročástic, které pronikají do těl ryb. Podle aktuální studie
Světového ekonomického fóra bude v roce 2050 v oceánech

více plastového odpadu než ryb. Některé plastové obaly
obsahují látky, které mohou po určité době poškozovat
hormonální a imunitní systém všech živočichů včetně
lidí. Doporučuji v této souvislosti přečíst si informace
na portálu Potravinářské komory o tzv. endokrinních
disruptorech. Pokud se jim vystavujeme dlouhodobě,
tak například ftaláty se mohou v těle střádat a teprve po
čase spustit nebezpečné procesy v organizmu. Názory
na míru škodlivosti rozdělují veřejnost na dva tábory
– na jedné straně stojí zájmy průmyslu a názory části
vědců. A proti tomu stojí pohled lékařů, spotřebitelů
a ekologů společně s názory další části vědců. Pravda
bude pravděpodobně někde uprostřed. My si myslíme,
že je nejrozumnější zdravotním i ekologickým rizikům
předcházet a nakupovat do vlastních obalů z co nejvíce
přírodních a inertních materiálů, jako jsou certifikované
textilie, sklo či kvalitní plasty. A tím se co nejvíce
vyhneme rizikovým jednorázovým obalům. I v tom tkví
ta zdravotní „šetrnost“ námi prosazované distribuce.

Váš obchod je pravým opakem dnešních
supermarketů, kde jsou zákazníci nuceni vybírat si
z několika desítek druhů jogurtů, čokolád či čajů…
ten výběr je často zákazníky vnímán pozitivně. Já ale
stále častěji cítím, že mě zatěžuje. Když jsem pak byla
u vás, zažila jsem úlevu z toho, jak jednoduše se tu dá
nakoupit. Stavíte na tom, že máte nejčastěji jeden,
nejvýš dva druhy dané potraviny. Nám zákazníkům
šetříte čas, ale podmínkou, aby to fungovalo, je
i důvěra, kterou k vám zákazník má, to vy musíte
udělat ten výběr za něj: z 10 druhů jáhel, co jsou na
trhu, vybrat ty jedny. Stáváte se tedy pro své zákazníky
garantem kvality. Jak vybíráte to, co prodáváte?

Přestože se čím dál více lidí snaží odpad třídit, kolik
se ho vlastně doopravdy zrecykluje a kolik zůstává
na skládkách?
Petr: Byť v třídění patříme k lepším národům v Evropě,
zrecyklováno je dle oficiálních statistik jen 21 % odpadu,
ale reálná čísla po odečtení obalů, které vstupují do
oběhu z černého trhu, jsou mnohem menší.
Dlouhodobou efektivitu recyklace také snižuje omezený
počet cyklů, v nichž je surovinu možné znovu zpracovat,
včetně toho, že v každém cyklu se kvalita materiálu
snižuje. Náš projekt spojuje lidi, kterým nevyhovuje
konzumní trend „nakup a vyhoď!“ a je jim spíše blízká
myšlenka kvalitních, opakovatelně použitelných
a opravitelných produktů. I proto jsme uspořádali první
českou konferenci o bezodpadovém životním stylu –
„Zero Waste“, na které promluvila jeho nejslavnější
světová propagátorka Bea Johnsonová. Bea umí krásně
vysvětlit, jak se roční odpad její čtyřčlenné rodiny vejde
do jediné zavařovačky, a především jak tím šetří přírodu,
čas, peníze a zdraví celé rodiny. Na její inspirativní řeč
se můžete podívat na webových stránkách zerowaste.
bezobalu.org.
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Hledali jste pro váš obchod inspiraci v zahraničí?
Jak moc je tohle hnutí ve světě rozšířené?
Petr: Na začátku jsme se inspirovali v Londýně, kde jsme
objevili tzv. Zero Waste neboli bezodpadový obchod
s názvem Unpackaged, který nám kromě své myšlenky
učaroval i svým designem – takový kouzelný koloniál
21. století. Tehdy už začínalo fungovat několik obchodů
i v Itálii, a momentálně se trend bezodpadových
obchodů šíří napříč Evropou. Jde již o desítky obchodů
a brzy budou v řádu stovek. Říkali jsme si: „Proč to ještě
nefunguje i u nás?“ A pak jsme zjistili, že v každé zemi
musel přijít nějaký pionýr, který vyšlapal cestu dalším
obchodníkům napříč všemi legislativními, hygienickými,
logistickými či dodavatelskými úskalími. Na tuto cestu
jsme se vydali a již brzy tak budeme moci radit i dalším,
kteří by takový obchod chtěli u nás rozjet – díky
školením a konzultacím, které pořádáme od roku 2017.

Ondřej: Ano, produkty od každého dodavatele
jsme důkladně vyzkoušeli sami na sobě, a buď ho
známe osobně, nebo na něj máme dobré reference
a víme, jak plodiny pěstuje nebo výrobky vyrábí. Část
sortimentu třeba odebíráme ve velkých gastro baleních
od PROBIO, byli jsme u nich na návštěvě a víme,
že si kvalitu svého sortimentu a všech komponent
přísně hlídají, dokonce pro ten účel mají i své vlastní
certifikační laboratoře. Důvěra a osobní vztahy jsou
pro nás stejně důležité jako bio certifikace a podpora
ekologického zemědělství.Všechny produkty, které
prodáváme, jsou přírodní, tzn. bez konzervantů
a jiných aditiv. Někde jsme četli trefnou poznámku,
že v dnešní době je jídlo nahrazováno výrobky, které
vypadají, chutnají a voní jako jídlo. Tak my svou troškou
přispíváme k tomu, aby se tento trend obrátil.
Když si lidé u vás nekupují obaly, nakoupí tedy levněji?
Ondřej: Pokud se produkty vyrábějí ve velkém, obal
většinou tvoří jen malou část nákladu. Samozřejmě to
ale neznamená, že by neexistovaly produkty, kde by cena
obalu nepřevyšovala hodnotu produktu samotného. Při
výběru produktu je pro nás kvalita důležitějším kritériem
než cena. Jsme zastánci toho, že je lepší koupit si menší
množství kvalitního zboží než hodně nekvalitního.
Člověk si ho pak i více vychutná a nepřejídá se. V cenách
konvenčně pěstovaných potravin nejsou zahrnuty ceny
nákladů, které jsou vynaloženy na kompenzaci škod,
které při výrobě nebo pěstování vznikají.
S podporou ekologického zemědělství také odkrýváme
a vysvětlujeme reálné ceny potravin.

V té souvislosti mě napadá, že máte obchod zatím jen
v Praze. Pokud chce někdo začít minimalizovat obaly
a žije v jiné části republiky, co byste doporučili?
Ondřej: Brzy vzniknou další obchody, hlásí se nám
mnoho zájemců. Snažíme se šířit povědomí o šetrné
distribuci a i díky tomu už několik zdravých výživ
otevřelo bezobalový koutek. Na váhu se dá také nakoupit
v některých bezplastových e-shopech, dokonce akceptují
i obaly dodané zákazníkem. Je ale nutné vše dvakrát
zabalit a poslat poštou, což není moc bezobalové ani
praktické pro zákazníky. Do supermarketu si můžete
alespoň vzít svou tašku či přenosku. Nejšetrnější
variantou jsou ale jednoznačně kamenné bezobalové
obchody, které my prosazujeme. U nás také podporujeme
tzv. komunitní nakupování. Domluví se skupina sousedů,
kteří bydlí dále, ale chtějí si u nás nakoupit, pošlou
nám nákupní seznam a my jim vše navážíme do našich
opakovatelně použitelných nádob. Jeden ze skupiny si
pak vše odveze a u některého člena doma si to rozváží
do svých dóz. Je to takové nakupování v bačkorách
a ještě u toho posilujete sociální vazby v okolí
svého bydliště.
Jaké jsou novinky z posledních let?
Petr: Na jaře 2017 jsme zrealizovali úspěšnou
crowdfundingovou kampaň, díky které se nám
podařilo otevřít druhou, tentokráte už samoobslužnou
prodejnu v Praze 6 blízko metra Hradčanská.
Poslední novinkou je pak otevření třetí prodejny,
taktéž samoobslužné. Nachází se blízko metra Jiřího
z Poděbrad a v sortimentu má stejně jako Hradčanská
přes 650 produktů. Dobré je vědět, že ale neotevíráme
jen nové prodejny, pracujeme také na šíření povědomí
o zero waste. Organizujeme konference, přednášíme
pro veřejnost i firmám, na školách organizujeme
projektové dny.
Držím palce a děkuji za rozhovor!
www.bezobalu.org
www.zerowaste.bezobalu.org
www.foodnet.cz (endokrinní disruptory)

Návštěva po deseti letech
ve společnosti PROBIO

Karel Matěj

ve Starém Městě pod Sněžníkem

PROBIO je největší výrobce biopotravin u nás a velkoobchod, který dodává na český trh výhradně potraviny

v biokvalitě. Dnes už jich mají kolem 1500 druhů. Trvale investují mnoho energie a financí do nových technologií

výroby a zpracování biopotravin. Každým rokem přikupují další pole, protože jim jde o to, aby bylo co nejvíce půdy
obhospodařováno ekologicky.

Pro mě jsou ze všeho nejzajímavější jejich mlýny. Před deseti lety měli jeden, dnes už provozují tři. Téměř všechny
biomouky, ať už pšeničné, špaldové, žitné či pohankové, které potkáte na trhu, jsou semlety ve Starém Městě pod
Sněžníkem. Firmu PROBIO založili Martin Hutař a Karel Matěj. Nástupcem je syn Martina Hutaře, Martin

Hutař mladší, který už během studií získal odbornost, již firma potřebuje, a vystudoval obor Technologie potravin
se zaměřením na mlynářství.

V roce 2014 jste spustili provoz nového certifikovaného
bezlepkového mlýna. Vím, že se jedná o výjimečný
mlýn, který je i na evropském trhu raritou. Čím je tak
ojedinělý a jaké mouky na něm melete?
Martin Hutař mladší: Normy na bezlepkové produkty
jsou velmi přísné. Představte si, že v 1 kg pohanky je asi
tak 33 000 pohankových semínek. Během pěstování se
může snadno stát, že se na poli mezi pohankou objeví
i jiné plodiny, které lepek obsahují. Pokud se mezi
těmi 33 000 pohankovými semínky objeví 6 až 8 zrnek
pšenice, tak už bude překročena norma na obsah lepku.
To je obrovské riziko, za které je málokterý český
i evropský výrobce ochoten převzít zodpovědnost. Proto
jsme se do toho pustili a děláme všechny kroky pro
to, abychom spotřebitelům garantovali bezlepkovou
kvalitu. Spustili jsme celý samostatný projekt, do kterého
mají absolutní zákaz vstupu suroviny obsahující lepek.
Máme certifikovaný bezlepkový mlýn, oddělené sklady
jen na bezlepkové suroviny, speciální linku, na které
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se balí jen bezlepkové produkty. Abychom měli šanci
vyselektovat například těch případných pár zrníček
pšenice v obrovském množství pohanky, museli jsme
pořídit velmi drahý přístroj, optický třídič, který s takřka
100% účinností vyhledá a odstraní veškeré příměsi,
které by mohly kontaminovat finální výrobek. V našem
novém mlýně nyní meleme už celou řadu biomouk
z bezlepkových surovin, například: pohankovou, rýžovou,
hrachovou, čočkovou nebo třeba čirokovou. Tento
sortiment budeme průběžně doplňovat o další zajímavé
mouky, které mohou zpestřit a ozdravit jídelníček
i lidem, kteří bezlepkovou dietu nedrží.
Každého se v knize ptám na to, kam se jejich
podnikání posunulo za těch deset let od prvního
vydání Biokuchařky. Co je u vás to nejdůležitější
kromě nového bezlepkového mlýna?
Martin Hutař: Firma se rozrostla, máme přes
120 zaměstnanců, změnili jsme organizační strukturu
firmy, a díky tomu se můžeme věnovat i dalším
projektům, jako je například rozvoj naší ekologické

„Nejdůležitější pro mě je skutečnost, že ekologické
zemědělství coby fungující systém minimalizuje vstupy
neobnovitelných fosilních zdrojů – to je pro mě ta pravá
podstata bezodpadu a bezobalu. Srovnejte kolik hnojiv,
pesticidů, jejich obalů, energie na jejich výrobu, přepravu
a aplikaci jde do konvenčního zemědělství. Kolik aditiv
se přidává do průmyslových potravin a další látky,
které je potřeba vyrobit, zabalit, přepravit a aplikovat.
Ekologické zemědělství používá organická hnojiva,
meziplodiny, více ruční práce a zemědělské mechanizace,
tak šetří obrovské množství obalů a neobnovitelných
zdrojů. V tom spatřuji zásadní benefit ekologického
zemědělství a důvod, proč jej podporovat a dávat
přednost biopotravinám,“ říká Martin Hutař.

Martin Hutař

farmy na jižní Moravě ve Velkých Hostěrádkách.
Na téměř 370 hektarech tam pěstujeme část
bioproduktů pro náš mlýn, a tak si já i kolegové
z firmy můžeme sáhnout na ekologické zemědělství
v praxi. Hodně tím žiju a baví mě to! Založili jsme
tady i spolek přátel ekologického zemědělství Veselá
biofarma a chceme, aby se jednou ekofarma otevřela širší
veřejnosti, máme v plánu tady nabídnout i ubytování,
semináře i společnou práci na farmě. A aby toho nebylo
málo, od roku 2015 jsme spustili projekt na rozvoj
ekologického zemědělství v Moldávii. Je skvělé předávat
zkušenosti a jaksi oplatit a poslat dál to, co nám poskytli
při našich začátcích zkušení přátelé ze Švýcarska,
Německa, Rakouska nebo Norska…
Karel Matěj: Nové je u nás téměř vše, protože za 10 let
mnoho věcí zastará, dožije nebo přestane stačit svojí
kapacitou. Spotřeba biopotravin se stále zvyšuje, a proto
i naše firma významně narostla. Kromě zmíněného
nového bezlepkového mlýna máme novou balírnu, nové
sklady, novou distribuci a stále přistavujeme kanceláře.
Abychom mohli našim zákazníkům garantovat
vysokou kvalitu, máme od roku 2007 vlastní laboratoř,
kde pracuje na plný úvazek 5 lidí a v průměru za
rok uděláme 4000 rozborů. Velké poděkování patří
všem našim zaměstnancům za to, že to vše s námi
tvoří a dělají, protože bez nich to nejde a každý svým
důležitým dílem přispívá k fungování celku.

Martin Hutař mladší

Zmínili jste, že máte vlastní laboratoř. Občas
proběhne médii zpráva o tom, že i v biopotravinách
se objevily stopy cizorodých látek. Často se dává do
souvislosti vyšší výskyt škůdců či plísní u biopotravin
s tím, že nejsou chemicky ošetřovány. Co všechno
vy jako výrobci děláte, abyste předešli kontaminaci
vašich produktů?

Zajímejte se o původ potravin, které jíte.
Zajeďte se podívat, jak vznikají. Bio mlýn a balírna Staré
Město pod Sněžníkem, kde se melou a balí mouky PROBIO.
A nenechte si ujít tradiční festival Bioslavnosti,
který se koná vždy druhou červencovou sobotu.

Martin Hutař mladší: Ve firmě máme nastavený
velmi striktní systém kontroly. Jakmile přivezeme
obilí od zemědělců, tak každá dodávka surovin je před
zpracováním podrobena důkladným testům. Přítomnost
škůdců v dovezené surovině zjišťujeme několikrát: při
dovozu, skladování i během výroby. Celý náš provoz
prochází pravidelně mnoha přísnými certifikacemi
a prověřováním kvality. Jsme certifikováni nezávislou
kontrolní organizací KEZ, pravidelně kontrolováni

certifikací IFS, což je jedna z nejpřísnějších standardů
bezpečnosti potravin, známá po celém světě. K tomu
provádíme každodenní rozbory v naší vlastní moderní
laboratoři a pravidelně si necháváme kontrolovat
vzorky i u nezávislých akreditovaných laboratoří. Co se
týče častějšího výskytu plísní (neboli mykotoxinů)
v bioproduktech, tak jde o dezinformaci. Nové vědecké
výzkumy prokazují, že to je naopak! Když rostlinu
„stresujete“ vysokými dávkami syntetických hnojiv
a pesticidů, rostlina se brání, ztrácí odolnost a je
k plísním náchylnější než bioprodukty.
Všimla jsem si, že jste loni změnili design obalů,
webu i firemní logo.
Karel Matěj: Ano, postupně převádíme naše výrobky
pod značku PROBIO, aby nás naši zákazníci lépe našli
a na první pohled bylo zřejmé, že se jedná o produkty
ze Starého Města. Základním spojujícím prvkem nové
řady bio mouk jsou obrázky různých druhů polních
ptáků. Motiv ptáčka jsme zvolili cíleně. Pták jako symbol
propojuje čistou zdravou krajinu a biopotraviny, které
z ní pocházejí. Obilí na mouky je pěstováno v režimu
ekologického zemědělství, bez chemických postřiků
a umělých hnojiv. Nové obaly mouk přinášejí vzkazy,
proč už 27 let hospodaříme ekologicky, a fakta, jak je
důležité znát dopad toho, co jíme. Dáváme zákazníkům
nahlédnout do naší činnosti a ukazujeme ekologické
zemědělství a biopotraviny jako možné řešení na
současné ekologické i zdravotní problémy. Novou
grafikou s motivy přírody chceme ukázat propojení
výroby biopotravin a pozitivního dopadu na krajinu,
vodu, půdu a vše živé kolem nás. Zažíváme to v přímém
přenosu na naší farmě na jižní Moravě. Na polích
nepoužíváme chemii, spolupracujeme s přírodou, tedy
právě i s těmi ptáčky a čmeláky, co máme na nových
obalech. Chceme, aby si naši zákazníci, při koupi
biopotravin odnesli domů příjemný pocit, že jsou
součástí tohoto dění – rozumného pěstování kvalitních
potravin přímo ve zdravé přírodě. Že jsou to oni,
kdo tomu napomáhá.
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A jak je to s tou značkou Naše biofarma? To jsou
produkty z vaší farmy? Mohu doufat, že se třeba časem
dočkáme i českých jáhel místo těch dovážených z Číny?
Martin Hutař: Řadou Naše biofarma odpovídáme
na poptávku lidí po českých biopotravinách. Výrobky
nepocházejí jen z naší farmy, ale i od našich partnerských
ekologických farmářů a jsou 100% české. Na každém
výrobku je uveden konkrétní farmář a místo, odkud
biopotravina pochází. Na webu pak najdete celý příběh
farmy a můžete se na ni zajet i podívat. Tímto projektem
ukazujeme, jak je práce v zemědělství úzce spjata s děním
v přírodě. Může se proto stát, že daná surovina dojde a my
musíme počkat na novou sklizeň. Kromě podpory českých
farmářů jsme ale nuceni i část surovin dovážet z dalekých
zemí. Bohužel u nás není dostatek zemědělců, kteří by
chtěli nebo mohli pěstovat plodiny, pro něž nejsou v našich
podmínkách úplně optimální podmínky, jako třeba
slunečnice, sezam, fazole či čočka. Co se jáhel týče, také
nás trápí , že je vozíme z Číny. Proso totiž u nás pěstovat
lze, v ČR však bohužel není loupárna, která by jej kvalitně
vyloupala. Proso má hodně tuku, a tak ho nelze loupat
a mlít v našem mlýně, vyžaduje zcela odlišnou technologii.
Snad někdy v budoucnu...
Martine, tím jsi mi přímo nahrál na další otázku.
Do Nové biokuchařky jsem zařadila recepty
z jednozrnky, protože jsem se pro ni nadchla. Ale rázem
jsem zjistila, že jednozrnka už došla a další bude až zase
po sklizni… jak jste se vlastně k těmto zapomenutým
plodinám dostali?
Martin Hutař: Průmyslové zemědělství mění zásadně
a negativně nutriční složení potravin. Je logické, že
spousta civilizačních nemocí souvisí s těmito změnami.
Proto hledáme možnosti, jak to napravit, a i jako součást
našeho poslání jsme si stanovili navracet do života lidí
staré původní odrůdy. Úzce spolupracujeme s lidmi
z genové banky Výzkumného ústavu rostlinné výroby
v Praze, kteří nám tyto plodiny poskytli a také je pomohli
z několika semínek namnožit. I díky tomu dnes můžeme
nabízet lidem jednozrnku, dvouzrnku, špaldu, pohanku či
ječmen. V této práci stále pokračujeme a brzy představíme
další české „superpotraviny“, jak se dnes moderně těmto
plnohodnotným plodinám říká.
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Nedávno jsem navštívila vaše tradiční Bioslavnosti.
Dnes už se jedná o vyhlášenou akci, která se koná
každý rok vždy druhou sobotu v červenci. Letos
(2019) přijelo k vám do hor přes 3 500 lidí. Co všechno
u vás mohou návštěvníci Bioslavností vidět? Mohou
nahlédnout i do výše zmíněných mlýnů?
Martin Hutař: Jde o festival, který zábavnou formou
přibližuje návštěvníkům, jak biopotraviny vznikají. To,
že do našich hor přijede množství lidí, které je 3x větší
než počet místních obyvatel, je pro nás každým rokem
překvapením, ale i odměnou za naši práci. Nabízíme
návštěvníkům možnost nakoupit si na biotrhu, zábavu
pro děti, spoustu vynikajícího jídla a pití, poučení na
exkurzích ve všech našich provozech a dobrou muziku
všech žánrů. Letos jsme nabídli naše nové pivo Špaldový
pašerák. Jde o originální 11° ležák, který neprošel
filtrací ani pasterizací. Jeho název je vzpomínkou na
naše začátky, kdy jsem v roce 1990 spolu s kamarády
propašoval přes rakouské hranice špaldu a pak jsme ji
zaseli na poli ve Starém Městě. Následně ji namnožili,
a špalda se tak stala určitým symbolem ekologického
zemědělství.

kterou beze zbytku spotřebujeme. Jakmile bychom měli
produkovat nějaký odpad, tak hned přemýšlíme, jak ho
využít. I proto jsme pořídili stádo ovcí, které konzumuje
různé krmné odpady z našich mlýnů. Uvedli jsme do
provozu kotel na biomasu, kde spalujeme pohankové
a špaldové slupky, které nemohou sloužit jako krmivo.
Ale poslouží jako zdroj energie. Vyrobené teplo použijeme
k vytápění firmy.
Bezobalu a obecně Zero waste je velkým společenským
tématem. Jak to máte s obaly vy?
Obaly a bezobalový prodej jsou naší letošní velkou výzvou.
Zásobujeme již množství bezobalových prodejen po
celé České republice, kde je možné si naše biopotraviny
odsypat do vlastních nádob přímo ze zásobníků a namlít
mouky z našich zrn na mlýnku. Současně provozujeme
dvě vlastní bioprodejny – jednu přímo v areálu
PROBIO ve Starém Městě, druhou v Češkově mlýně
v Jarcové na Valašsku, kde je také možné část suroviny
nakoupit bezobalově. V loňském roce jsme zahájili
prodej biopotravin ve vratných kyblících. Potraviny

Do jaké míry je pro vás důležité, aby i váš provoz byl
ekologicky šetrný?
Karel Matěj: Celý náš projekt jsme od začátku budovali
jako projev úcty k půdě, lidskému zdraví a celému
ekosystému. Je to pro nás přirozený a normální postoj.
A tak firmu budujeme s ohledem na životní prostředí.
Například jsme při rozrůstání firmy nezabrali ani
jeden metr čtvereční půdy. Rozšiřování naší firmy je
vždy spojeno s obnovou tzv. brownfields – starých
rozpadajících se nevyužívaných objektů. Nyní
rekonstruujeme a přistavujeme nové kanceláře,
a stejně tak balírny, sklady a nový bezlepkový mlýn
byly vybudovány v budově z 19. století, která sloužila
podniku na zpracování lnu. Když někde vidím nějaké
staré chátrající budovy, tak si říkám škoda, že to není
ve Starém Městě, a v duchu přemýšlím, jestli by se
to nedalo na něco využít. Náklady na rekonstrukce
jsou sice vyšší, ale když bychom měli stavět na půdě,
která může být ponechána přírodě nebo využita pro
ekologické hospodaření, tak nám to prostě nedá…
Dalším příkladem je fotovoltaická elektrárnička na
střeše naší firmy. Vyrábíme si sami alespoň část elektřiny,

Plevel usměrňujeme
prutovými branami, žádná
nebezpečná chemie.

si u nás zákazník objedná v 6 kg speciálních kyblících
vyrobených z nezávadného ekologického materiálu,
který je certifikovaný na balení potravin. Jsou zálohované
klasicky tak, jak jste zvyklí na zálohované lahve od piva.
Při ohleduplném zacházení vydrží celý proces naplnění,
využití a vrácení několikrát. Prázdný kyblík nám pak
zákazník vrátí a pořídí opět plný. Je to pro nás nový
proces, jakési neprozkoumané území a o to víc se na to
těšíme a věříme, že to zákazníci ocení. Naším nejnovějším
bezobalovým krokem je spolupráce s firmou Vratné lahve
(http://vratne-lahve.cz) a e-shopem rohlik.cz, který spustil
zcela nový projekt, ve kterém nabízí řadu produktů ve
vratných skleněných nádobách. PROBIO je hlavním
dodavatelem obsahu – obilovin, luštěnin, rýže atd.
Podobně spolupracujeme s firmou MIWA –
MInimum WAste (www.miwa.eu).
www.probio.cz
www.nasebiofarma.cz
www.veselabiofarma.cz

Cuketová koprovka
s jáhlami

Naučíte se
zahušťovat
jáhlami
a zeleninou

5–6 porcí / lze servírovat jako vegan (pokud použijete jen olej
a místo vajíčka dáte opečené marinované tofu) / bez lepku

1 kg světlé zeleniny v biokvalitě nebo z dobrého zdroje
(600 g oloupané cukety, 200 g cibule, 200 g brambor)
3 lžíce přepuštěného másla (www.ceskeghicko.cz) nebo olivový olej a kousek másla
50 g opraných a okapaných jáhel (například z dm drogerie nebo bioweb.cz)
1,5 l vody
2 lžičky mořské soli
3 kuličky pepře
2–3 lžíce umeocta (běžně koupíte v prodejnách zdravé výživy)
velká hrst čerstvého kopru
možnosti k dochucení:
100 ml smetany na vaření nebo kousek másla
vajíčko natvrdo, ztracené vejce nebo kostičky marinovaného tofu
1 Očistěte si veškerou zeleninu a nakrájejte ji na velké kusy.
2 Jáhly properte a nechte okapat v cedníku.
3 N
 a přepuštěném másle a na mírném ohni pomalu opékejte osolenou zeleninu
cca 5–10 minut, přidejte jáhly a také je za stálého míchání mírně osmahněte.
4 P
 oté zalijte horkou vodou, osolte, přidejte pepř a vařte cca 15–20 minut. Všechna
zelenina i jáhly by měly být měkké.
5 R
 ozmixujte výkonným ponorným mixérem do hladkého krému a poté polévku
propasírujte přes síto, aby byla úplně jemná. (Pokud máte supervýkonný mixér, starost
s pasírováním odpadá.)
6 T
 eď máte hotový jemný zeleninovo-jahelný krém, který dochutíte umeoctem, koprem,
kouskem másla či ghíčka, případně můžete přidat také smetanu, není to ale vůbec
nutné. Dle potřeby ještě dolaďte solí či čerstvě mletým pepřem.
7 S
 ervírujte s vajíčkem natvrdo, ztraceným vejcem nebo s kostičkami opečeného
marinovaného tofu.
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Tuhle polévku vařím celé
léto, a zatím chutnala úplně
všem. Vlastně všichni, co
ji ochutnali, po mně chtěli
recept. Tady je! Vždy když
tuhle polévku vařím a pak
vidím, jak dětem i dospělým
chutná, mám velkou radost.
Radost z toho, že všem
prospěje mnohem více
než běžná koprovka či jiná
krémová polévka, která je
vlastně jen bílou moukou
zahuštěná voda se smetanou
a nekvalitním octem…
Pro tělo opravdu nic moc.
Naopak tento recept je plný
zdravé zeleniny a jáhel.

obměna

Tuhle zeleninovou krémovou
polévku lze skvěle dochucovat
nejen koprem, ale také křenem
či česnekem a čerstvými
bylinkami. Místo cuket
můžete na podzim použít jiné
druhy bílé zeleniny, jako je
třeba bílá část pórku, petržel
nebo pastinák, a dochutit
křenem a umeoctem.

Polévky
Polévky

Letní salát s čirokem
nebo quinoou
4 porce / vegan / bez lepku

300 g uvařené quinoy nebo loupaného čiroku
(tj. 100 g quinoy nebo čiroku v suchém stavu)
300 ml vody
biozelenina: domácí, z blízké farmy nebo www.freshbedynky.cz
300 g okurky
300 g rajčat
150 g červené papriky
150 g celých oliv kalamata (klidně i s peckou)
velká hrst rukoly nebo jiných letních salátů (omyté a osušené)
dresink:
6 lžic panenského olivového oleje
2 lžíce citronové šťávy
1 lžíce umeocta
velká hrst petrželky nasekané na jemňoučko
sůl a pepř
1 O
 myjte a poté uvařte quinou nebo čirok podobně jako rýži. Během vaření
nemíchejte – quinoi postačí cca 15–20 minut, čirok vařte o 5–10 minut déle.
Nechte dojít pod pokličkou. Poté rozložte na talíř a nechte vychladnout. Podrobný
postup najdete na straně 260.
2 Mezitím si připravte dresink.
3 Nakrájejte zeleninu na malé kousky.
4 V
 še smíchejte dohromady – kromě rukoly – tu, stejně jako jiné listové saláty, omyjte
a osušte a do salátu přidejte až těsně před servírováním.
5 A
 ozdobte jedlými květinami (okvětní lístky měsíčku, slunečnice, sedmikrásky, květ
pažitky, lichořeřišnice atd.).

čirok

Čirok se objevil na českém trhu
pár měsíců před vydáním této
knihy (2016), a tak s ním nemám
mnoho zkušeností. Ale hned jak
jsem loupaný čirok vyzkoušela
poprvé, vyhradila jsem mu jednu
skleněnou dózu ve špajzu, a tím
ho zařadila mezi suroviny, které
vařím pravidelně a ráda. Takže moc
doporučuji ho vyzkoušet. Na pohled
připomíná velké jáhly. Je bezlepkový
a můžete ho použít jako přílohu
nebo nakombinovat s rýží, použít
ho místo malých těstovin k rajské
nebo k restované zelenině, skvělý je
v salátech i jako zavářka v polévce.
Doporučuji vyzkoušet i čirokovou
mouku hladkou.
Čirok má původ v Africe, ale
zkouší ho pěstovat už i na jižní
Moravě na ekofarmě Velké
Hostěrádky.
Našemu tělu dodává hodně
minerálních látek a rostlinných
bílkovin, podobně jako amarant
nebo quinoa, a má též protizánětlivé
a antioxidační účinky – takže
podporuje a chrání naše zdraví.

Saláty a pomazánky
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Cizrna na paprice

4 porce / vegan (při použití oleje místo másla a bez přidané smetany) / bez lepku

Naučíte se
zahušťovat
cizrnou

500 g vařené cizrny, tj. 200 g v suchém stavu (nebo dvě sklenice sterilované biocizrny)
2 lžíce přepuštěného másla (nebo olivový olej a lžíce másla)
2 cibule, nakrájené na jemno (cca 200 g)
1 lžíce sladké papriky, nejlépe v biokvalitě
1 lžička mořské soli
400 ml vody nebo vývaru z cizrny či zeleniny
pár kapek citronové šťávy
1/3 lžičky jemné biohořčice (opravdu jen maličko)
30 g másla nebo 50 ml smetany ke zjemnění (můžete klidně vynechat)
1 větší pórek, nakrájený našikmo (zelená část)
1 U
 vařte cizrnu (dle postupu na straně 194). Pokud nemáte čas, stačí otevřít sklenici
s uvařenou biocizrnou ve vlastní šťávě. Doporučuji však postupně přejít na používání
nesterilovaných luštěnin. Jsou lepší, levnější a čerstvější. Ty konzervované si nechte jen
pro případ nouze.
2 M
 áte-li vařenou cizrnu, pusťte se do omáčky: ve větším kastrolu orestujte na
přepuštěném másle dozlatova cibulku. Poté přidejte sladkou papriku a mořskou
sůl. Pozor, papriku nerestujte dlouho, aby nezhořkla. Hned přilijte 400 ml vývaru
s přibližně polovinou vařené cizrny, 2 minuty povařte a vše rozmixujte na jemnou
krémovou omáčku. Pokud máte pouze ponorný mixér, omáčku ještě propasírujte přes
síto, aby byla dokonale jemná.
3 Do omáčky přidejte zbytek nerozmixované cizrny a pár minut prohřejte.
4 D
 ochuťte solí, pár kapkami citronové šťávy či necelou polovinou lžičky hořčice
(hořčice není nutná, a pokud ji použijete, dejte opravdu jen trošičku). A máte hotovo.

cizrna

Cizrna je moje nejoblíbenější
luštěnina. Vařím ji téměř
každý týden. Spolu s červenou
čočkou patří k nejlépe
stravitelným luštěninám,
proto ji mohou i děti a těhotné
ženy. Z jednoho sáčku se
nasytí mnoho lidí, takže
je i v biokvalitě vlastně
docela levná. Navíc zásobuje
tělo cennými rostlinnými
bílkovinami, vlákninou
a spoustou důležitých živin.
Proto ji lze doporučovat
jako součást stravy, která je
prevencí proti civilizačním
chorobám.
Já si vždy uvařím v tlakovém
hrnci větší množství cizrny
najednou a pak udělám
i pomazánku nebo cizrnu
přidám do polévky.

5 N
 akrájený pórek povařte v páře nebo pár minut blanšírujte ve vroucí osolené vodě.
Pak ho hned zchlaďte a s horkou omáčkou promíchejte až těsně před podáváním.
Jinak by pórek ztratil krásnou svěží zelenou barvu. Děti mají raději čistou omáčku,
proto pórek většinou nechávám stranou.
6 P
 okud chcete, aby byla omáčka opravdu krémová, můžete ji dochutit pár lžičkami
smetany. Já to většinou nedělám, ale přidávám podle chuti lžičku másla nebo ghí.

Bezmasá jídla
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Pokud nemáte právě čas uvařit
cizrnu, dm drogerie nabízí
sterilovanou biocizrnu ve skle.

Oblíbený recept
     z prvního vydání
Biokuchařky…

Jáhlový řez s letním ovocem

Svěží,
nepečený!

1 keramická forma na koláče a quiche o průměru 30 cm / vegan / bez lepku

jáhlový korpus:

100 g biojáhel
600 ml vody
špetka nerafinované soli
3 lžíce bílého mandlového másla Rapunzel
3 lžíce sladkého biosirupu (rýžový nebo javorový)

mandlový nebo kokosový pudink:

2 ks (celkem 400 ml) kokosového krému na vaření Isola Bio nebo mandlové smetany Ecomil,
lze použít i kvalitní kokosové nebo kravské mléko (pokud nepotřebujete dezert bez živočišných produktů)
1 vanilkový pudink (bio z dm drogerie)
5 lžic biosirupu (rýžový, javorový apod.)

na ovoce s agarem:

300 ml vody a kousek červené řepy (nebo použijte bio hroznový mošt – skvělý je Veritas nebo z dm)
3 lžíce agaru
1 lžíce rýžového nebo ovocného sirupu
300–500 g letního ovoce, ideálně jahod, malin, borůvek, ale můžete použít i ostružiny, kiwi, banán
1 J áhly propláchněte a dejte do menšího kastrůlku se silným dnem s 600 ml vody a špetkou soli. Přiveďte k varu a vařte
bez míchání s poodkrytou poklicí cca 15 minut. Po dovaření můžete nechat jáhly ještě 5 minut dojít pod pokličkou.
2 J eště teplou jahelnou kaši rozmixujte ponorným mixérem přímo v hrnci, ve kterém jste ji vařili, s bílým mandlovým
máslem a sirupem. Biosirup přidejte podle své chuti méně či více tak, aby pro vás byla kaše příjemně nasládlá.
Výsledkem je jemný krém.
3 K
 ulatou keramickou formu vypláchněte vodou a kaši rozprostřete po celé formě. Získáte tenký korpus, který vám
zchladne, než nachystáte ostatní. Pozor na jinou velikost formy, abyste neměli korpus moc vysoký!
4 P
 řipravte si pudink. Do mandlové nebo kokosové smetany zamíchejte vanilkový pudink a sirup a za stálého míchání
pár minut povařte. Můžete rovnou nalít na mírně zchladlý korpus.
5 A
 gar namočte na 5–10 minut do vody nebo hroznové šťávy a nachystejte si ovoce. Agar přiveďte k varu, pár minut
povařte s občasným promícháním a nechte chladnout.
6 N
 astrouhejte malý kousek červené řepy a přes sítko vytlačte šťávu – stačí vám 2–3 polévkové lžíce – kterou obarvíte
mírně zchladlý agar, a lžičkou sirupu ho doslaďte.
7 Na korpus z jáhel a pudinku naskládejte ovoce a velmi jemně na něj lijte agar. Nechte ztuhnout v ledničce.
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Ovesno-semínkové
placičky

Skvělá
svačina pro děti
i sportovce

2 plechy, cca 30 placiček / vegan (při použití kokosového oleje)

130 g ovesných vloček, jemně mletých (např. Probio)
70 g celozrnné špaldové jemně mleté mouky
70 g biomásla, ghíčka nebo kokosového oleje pokojové teploty
4 lžíce tekutého sladidla: rýžového či pšeničného biosirupu, medu nebo javorového sirupu
70 g rozinek
50 g semínek dle chuti (já kombinuji slunečnici, dýni a len
nebo loupané konopné semínko)
½ lžičky skořice (bio prodává Sonnentor)
špetka pravé vanilky
½ lžičky mletého kardamomu
špetka soli
1 Semínka omyjte a nechte okapat.
2 V
 šechny suroviny smíchejte rukama nebo v robotu v kompaktní těsto. Tuk by měl mít
pokojovou teplotu, ale nerozpouštějte ho. Kokosový olej je přirozeně tuhý, ale když je
chvíli v teple nebo u kamen, pak změkne, ale není ještě úplně tekutý.
3 P
 okud se těsto špatně spojuje, navlhčete si několikrát ruce a vše dobře prohněťte.
Maličko vody těstu prospěje, protože placičky pak lépe drží tvar i po upečení.
4 Nechte těsto chvíli nasáknout (cca 5–10 minut).
5 T
 varujte placičky vlhkýma rukama, skládejte na pečicí papír a pečte v horkovzdušné
troubě na 160 °C cca 15 minut.

obměna

Místo rozinek můžete nasekat na malé kousky sušené meruňky a semínka pak
nahradit nasekanými mandlemi nebo oříšky.

Sladká jídla a dezerty
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agáve

Na slazení používám obilné
biosirupy (rýžový, pšeničný) nebo
javorový sirup. Pokud chci sypké
sladidlo, pak sušenou třtinovou
šťávu, která se prodává buď pod
názvem rapadura, nebo třtinová
panela. Zajímavý je i kokosový
cukr z mízy květů kokosových
palem a někdy použiju i třtinový
biocukr. Na základě novějších
výzkumů jsem přestala
používat sirup z agáve. Dříve se
doporučoval, protože se skládá
hlavně z fruktózy a nezvyšuje
cukr v krvi. Dlouhé roky
bylo slazení fruktózou lékaři
doporučováno jako zdravější
a fruktóza byla hlavním sladidlem
dia potravin. Novější výzkumy
ukázaly, že koncentrovaná
fruktóza ve větším množství
zatěžuje játra, může vést k jejich
ztukovatění a snižuje hladinu
prospěšného cholesterolu. Kromě
agáve je to problém i velmi
rozšířeného vysoce fruktózového
kukuřičného sirupu (HFCS),
který je téměř ve všech sladkých
limonádách a mnoha sladkostech.
Pokud chcete připravovat domácí
moučníky, je dobré používat
přírodnější sladidla, než je bílý
cukr, ale obecně platí, že přemíra
jakéhokoli cukru neprospívá
našemu zdraví. Zásadní je proto
omezovat všechny druhy cukrů
včetně těch „zdravějších“ a zvykat
si na přirozenější sladké chutě.
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Encyklopedická část 132

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 bonbon, instantní kávu, oranžovou limonádu, čaj
s umělým aroma, stříkané ovoce a zeleninový salát, který
byl chemicky ošetřen?

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 mým životním krédem 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, zda jsou biopotraviny opravdu zdravější
a jak se vyznat v různých výživových směrech, pak si určitě
kupte mou první knihu, Biokuchařku Hanky Zemanové.
V roce 2016 vyšla kompletně přepracovaná a jmenuje se
Nová biokuchařka Hanky Zemanové.

Evropské logo pro biopotraviny platné od roku 2010.

Stále platná je i tzv. biozebra, označující biopotraviny
certifikované v České republice.

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?
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Úvod

Obiloviny a mouky
Obiloviny a mouky

Když je dnes něco „celozrnné“, „vícezrnné“ nebo třeba „plné cereálií“, každý si myslí, že je to zaručeně zdravé.

Do určité míry to pravda je. Jenže všechny cereálie nejde házet do jednoho pytle. Jsou takové, které jsou opravdu

zdravé, ale i takové, které připomínají spíše cukrovinky. Asi mi dáte za pravdu, že müsli plné bílého cukru, vícezrnný

chléb s několika éčky, instantní slazené kaše nebo čokoládové snídaňové cereálie určené dětem působí na naše zdraví
jinak než tradiční houbový či švestkový jahelník, zeleninové rizoto z naturální či kvalitní bílé rýže, poctivě uvařená
kaše z ovesných vloček či z pohanky nebo třeba tradiční kváskový chléb z kvalitní biomouky.

A proto je důležité se alespoň trochu zorientovat v kvalitě potravin a při nakupování se nenechat oklamat reklamou,
která nám v souvislosti se zdravím dost často lže. Vy pak třeba koupíte svému dítěti dětské cereální výrobky

v domnění, že děláte něco pro jeho zdraví. Pak máte určitě radost, že to děťátku chutná, a netušíte, že mu vlastně
dáváte cukrovinky. Většina dětských cereálií totiž obsahuje příliš mnoho cukru.

Ječmen

Co je obilné zrno?

Obilné zrno je původně moučné semeno z některých
druhů trav. Lidé v dávné minulosti vybírali ty nejlepší
divoké trávy a jejich semínka znovu a znovu sázeli, až
postupně získali obilí. A tehdy se jim změnil život. Přestali
kočovat, usadili se a život se stal pohodlnějším. Chléb,
obilné kaše nebo placky z různých obilovin provázely
všechny staré civilizace.
Mezi obiloviny řadíme pšenici (špaldu, červenou pšenici,
jednozrnku a dvouzrnku), oves, ječmen, žito, proso
(tedy i jáhly), rýži, kukuřici, ale i pohanku, čirok, quinou
a amarant, které sice botanicky patří do jiné skupiny,
ale v kuchyni je využíváme stejně jako obiloviny a jsou
i zdrojem podobných živin.
Proso

Z čeho se skládá celé zrno

Celé zrno je příklad dokonalosti přírody. Obsahuje většinu
živin, které potřebujeme. Dobře uskladněné vydrží desítky
let a vždy znovu vyklíčí a dá život nové rostlině. Jakkoli
poškozené či zpracované zrno (mouka, vločky, klíčky,
otruby) obsahuje vždy méně životní síly a má mnohem
kratší trvanlivost.

Obal neboli otruby

Moučné jádro

Klíček nebo zárodek

3. Klíček nebo zárodek na hřbetní straně zrna – obsahuje
zejména cenné oleje – tzv. nenasycené mastné kyseliny a v nich
rozpuštěné vitamíny. Jsou tam také velmi kvalitní bílkoviny,
vitamíny E, B1, B6 a enzymy. V klíčku je ukryt zdroj dalšího
života a vitamín E, který je významný antioxidant,
zabraňuje ničení buněk, je důležitý pro zdravou kůži
i reprodukční systém.

Obiloviny a mouky

2. Moučné jádro – endosperm – je bílý vnitřek, který obsahuje
nejvíce bílkovin (zejména lepek), škrob a málo živin.
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Obiloviny a mouky

1. Obal neboli otruby – jsou zdrojem vlákniny, obsahují
i většinu kyseliny fytinové a minerálních látek (fosfor, draslík,
mangan, železo, vápník, hořčík).

Proč se mouka začala vymílat?
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Obiloviny a mouky

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,
tj. sacharidy) 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 ztráta velké většiny živin.

Jaký je rozdíl mezi bílou
a celozrnnou moukou

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…

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 vyrovnanější hladinu krevního
cukru. Znamená to, že nás nepronásleduje chuť na
sladké a delší dobu nemáme hlad. (Celozrnné produkty
mají nižší glykemický index, více na str. 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 a oslabování imunitního systému.

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. Zbytky pesticidů se totiž mohou
nacházet právě ve slupkách zrna. 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. (Podívejte se na přehled
str. 20-21.) 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 čirokovou a špaldovou používáte tak univerzálně
jako dnes běžnou pšeničnou. A vyplatí se to!

Celozrnná mouka

~ 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
(www.institut-celostnimedicina.cz) uvádí, že jímeli 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 tak podle paní doktorky dostane příliš mnoho
nenaštěpeného škrobu a lepku. Pokud to děláme
velmi často a dlouho, pak nám může nestrávený lepek
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
str. 23 a 161.

Obiloviny a mouky

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.

Co je bílá rafinovaná mouka
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Jak se kdysi mlela mouka
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Specialistou na kvalitní celozrnné biomouky na českém
trhu je firma PROBIO Staré Město pod Sněžníkem.
Mají svůj mlýn a věnují velkou pozornost čištění zrn před
mletím. Speciální stroje vytřídí zrna různě poškozená,
nedozrálá či narušená – právě ta mohou obsahovat plísně
nebo jiné nežádoucí látky. Nedělají to všichni mlynáři,
protože se tak vyhodí až 10 % zrn. Zrno se pak lehce
zvrchu obrušuje, což je proces, který nahrazuje mytí – díky
tomu se omezuje výskyt nežádoucích mikroorganizmů.
Poté se celé zrno semele, mouka se prosévá a balí pro
zákazníky. Jiná technologie výroby celozrnných mouk
spočívá v tom, že se do bílé mouky přidávají otruby.
I když se často uvádí, že všechny celozrnné mouky
obsahují klíček, není to tak úplně pravda. Celý klíček
bývá zachován hlavně u hrubších mouk mletých na
kamenném mlýně nebo tzv. celozrnných hrubých, které se
více podobají šrotové mouce. V jemnějších celozrnných
moukách (například celozrnná jemně mletá), které mají
výborné pekařské vlastnosti, bývá zachována jen určitá
část klíčku. V celozrnných krupicích ale není klíček vůbec.
Klíček obsahuje cenné oleje, které žluknou během několika
týdnů či měsíců, podle způsobu skladování. Proto když
je v mouce celý klíček, měla by se konzumovat rychle
po semletí.

Čerstvost a správné uskladňování –
ochrana před žluknutím

Proces žluknutí je urychlován nevhodným uskladňováním
– tedy na světle a při vyšší teplotě. Jak mouka stárne,
enzymy ztrácejí svou účinnost a ničí se určité procento
vitamínů. Proto je velmi důležité kupovat celozrnnou
mouku co nejčerstvější a skladovat ji v chladu – ideálně

Rozdíly v mletí celozrnné mouky

Celozrnné mouky se liší nejen v kvalitě zpracování, ale
také ve způsobu mletí. Nejběžněji si můžete koupit mouku
mletou na válcovém mlýně – poznáte ji tak, že na sáčku
většinou nic o mletí napsáno není. Naopak specialitou,
kterou nabízejí jen některé firmy, je celozrnná mouka mletá
na kamenném mlýně. Zkušení mlynáři tvrdí, že v mletí
žádný rozdíl není a že nejdůležitější je správné čištění zrn.
Naopak někteří gurmáni a odborníci na zdravou výživu
považují právě tuto celozrnnou umletou na kamenném
mlýně a v biokvalitě za nejkvalitnější co do chuti, struktury
i do výživových vlastností. Tyto mouky ale žluknou
nejrychleji, proto dbejte ještě více na jejich čerstvost
a skladování. Řadu celozrnných mouk mletých na kameni
na trh dodává i Krišnův Dvůr, www.krisnuvdvur.cz.
Každoročně druhou sobotu v červenci organizuje PROBIO
Bioslavnosti ve Starém Městě pod Sněžníkem. Jejich součástí
je i exkurze do mlýna, spousta biodobrot a živá hudba do
pozdních nočních hodin. Určitě je někdy navštivte!
Více na www.probio.cz.

Domácí mlýnek na obilí

Můj domácí mlýnek na mletí mouky

Pokud jste opravdoví nadšenci do zdravé výživy, nejlepší
cestou je koupě domácího elektrického mlýnku na
obilí, díky kterému získáte kdykoli celozrnnou mouku
zaručeně čerstvou, a dokonce umletou mezi kameny.
Taková čerstvě umletá mouka krásně voní, skvěle chutná
a jsou v ní zachovány všechny živiny, enzymy i velmi
cenné oleje. Většina kvalitních celých zrn je již z výroby
předčištěna od nečistot a poškozených zrn (já kupuju
nejraději celá zrna z PROBIO, protože znám jejich mlýn
i systém čištění). Pak můžete rovnou mlít, aniž byste zrno
nějak speciálně myli a sušili. A můžete si umlít jakoukoli
mouku: jednozrnkovou, špaldovou, žitnou, pohankovou,
kamutovou, pšeničnou nebo třeba rýžovou – jen do ovsa
se raději nepouštějte, má mnoho tuku a lepil by se při
mletí na kameny. Já si biomouky kupuji a na mlýnku si
melu kamut, ze kterého dělám dětem čerstvou krupicovou
kaši. A melu si také jednozrnku, kterou pak přidávám jako
extra výživové obohacení při pečení chleba nebo sladkých
moučníků.

Speciální rada pro domácí pekaře
kváskových chlebů

Jediné (ale podle výrobců prý velmi malé) riziko, které
hrozí při pečení z vlastnoručně namleté mouky, je pekařská
kvalita zrna. Může se stát, že celá obilná zrna, která si
koupíte, nebudou mít tak dobré pekařské vlastnosti jako
koupená mouka. Výrobce mouky musí sledovat tzv. pádové
číslo a množství lepku v zrnech a z těch nejvhodnějších
mele mouku s co nejlepšími pekařskými vlastnostmi. Proto
se teoreticky může stát, že celá zrna zrovna nebudou mít
vlastnosti ideální. Problém s tím můžete mít ale jedině v
případě, pokud pečete doma kváskový chléb. Najednou se
třeba nemusí povést, byť vše děláte stejně! Zakopaný pes
může být právě v pekařské kvalitě zrna!
Domácí kamenné mlýnky, z nichž některé dražší mají
i pojistku proti přehřátí mouky, což je docela důležitá věc,
koupíte na: www.mlynky.biz a www.atranet.cz.

Obiloviny a mouky

Obiloviny a mouky

Kvalitní čištění zrn

kolem 15 stupňů. Například firma PROBIO doporučuje
zkonzumovat celozrnnou mouku do čtyř až pěti měsíců
(v létě raději do tří). Proto melou často, aby ji neměli
dlouho na skladě a čerstvě umletá se mohla dostat co
nejrychleji k zákazníkovi.
Nebezpečí tak číhá hlavně u obchodníků, kteří mohou
mouku skladovat dlouho, a hlavně v teple. Proto si vždy
ověřte datum spotřeby – čím čerstvější, tím zdravější
a chuťově lepší! Nejjistější cesta je přes www.probio.cz, kde
si můžete objednat mouku, která k vám poputuje téměř
rovnou ze mlýna…
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Jak vybrat nejlepší
celozrnnou mouku aneb skrytá
rizika celozrnných mouk

jinou mouku nemohla kupovat. Vždy, když beru do rukou třeba moji

oblíbenou špaldovou celozrnnou jemně mletou mouku, mám radost,
že obilí rostlo v čisté, chemicky neošetřované půdě. A to prospívá

nejen našemu zdraví, ale i půdě a celému ekosystému. Třeba ptáků

žije v okolí ekologicky obhospodařovaných polí 2–3x více než u polí,

která se ošetřují chemicky. A proto taky biomouky neobsahují zbytky
škodlivých pesticidů.

V obchodech můžete sehnat biomouky bílé (hladké, polohrubé,

hrubé) jak ze špaldy, tak z pšenice a žita, mouky celozrnné z pšenice,
špaldy, červené pšenice, dvouzrnky, ječmene i žita. Dále mouky

chlebové, které jsou semlety z těch nejlepších zrn na pečení, celozrnné
krupice a v posledních letech se objevila celá řada bezlepkových
a luštěninových mouk.

Specialistou na mouky je v České republice PROBIO. Má své mlýny
na mouky, výrobu, zpracování i ekofarmu. Od roku 2014 spustili
i certifikovaný bezlepkový mlýn. Právě proto si můžete kupovat

výjimečné bezlepkové mouky, jako je třeba mouka z červené čočky,

mouka ze žlutého hrachu, pohanková, rýžová, čiroková nebo cizrnová,
které jsou nejen bezlepkové, ale zároveň i v biokvalitě a nejsou

instantní. A tím jsou na našem trhu ojedinělé. Velkou výhodou těchto

bezlepkových mouk je i to, že jsou mlety výhradně ze základních surovin
a neobsahují oproti běžným bezlepkovým moukám různá éčka a škroby,
které jsou sice bezlepkové, ale do zdravé kuchyně nepatří.
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Obiloviny a mouky

Pokud víte o někom, kdo má pekárnu, nebo si chodíte pro chleba

do své oblíbené pekárny a chybí tam biochleba, zkuste navrhnout

zavedení chleba v biokvalitě. PROBIO poskytne odborné konzultace,

Špaldové a pšeničné bílé biomouky mají stejné
využití jako běžné pšeničné, na které jste zvyklí.
Špaldové mouky jsou vždy dražší než pšeničné,
protože špalda je cennější a výživnější obilovina.
Tam, kde bych běžně sáhla po bílé pšeničné
mouce, použiju bílou špaldovou. Sv. Hildegarda
tvrdila, že i když bílá mouka není plnohodnotná,
tak že ta ze špaldy je pro tělo lepší a nezahleňuje
tolik organizmus. Hladkou špaldovou přidávám
třeba k pohankovým palačinkám a při sladkém
pečení, špaldovou polohrubou mám doma vždy
na ovocné tvarohové (či jiné) knedlíky nebo na
halušky (recepty na str. 369 a 372).
Výražková mouka bývala podle starých pramenů
používána vždy ve sváteční dny na perníky, vdolky,
buchty, rohlíčky a houstičky. Byla to vlastně
luxusní žitná bílá mouka.

Celozrnné biomouky

Celozrnná mouka špaldová jemně i hrubě mletá
Celozrnná mouka pšeničná jemně i hrubě mletá
Celozrnná mouka žitná jemně i hrubě mletá
Celozrnná mouka ječná jemně mletá
Celozrnná mouka dvouzrnková
Celozrnná mouka z červené pšenice

dle potřeby zaškolení nebo namíchá směs mouk dle individuálního
přání. Z těchto mouk peče svůj výborný chléb pekárna Eska nebo

Pokud chcete na domácí pečení mouku co nejčerstvější, můžete si ji
všech biomouk. Vyhnete se tím času, který jinak na vás mouka čeká
v regálech – a stárne…

Chlebová mouka špaldová
Chlebová mouka pšeničná
Chlebová mouka žitná

Pokud chcete obohatit jídlo plnohodnotnými
moukami, začněte při pečení přidávat celozrnné
biomouky. Můžete začít mou oblíbenou
celozrnnou špaldovou moukou jemně mletou

Z pohankové krupice můžete zkusit také kaši,
ze které pak dochucením vykouzlíte výborný
zimní pudink. Rychlou snídani uděláte i z ovesné
krupice. Doma mívám vždy instantní kukuřičnou
polentu, ze které vařím polentu. Slůvko instantní
v tomto případě neznamená extruzi, ale šetrně
předpřipraveno napařením, což je šetrnější
technologie než extruze. Recepty na kaši a pudink
najdete v Nové biokuchařce na str. 270 a 308
a recept na polentu v BioAbecedáři na str. 358.
Výborný je i koláč z kukuřičné a špaldové krupice
ze str. 398.

Bezlepkové biomouky
Chlebové mouky patří svým složením mezi
mouky celozrnné a bílé a jsou mlety z pečlivě
vybraných zrn s tou nejlepší pekařskou kvalitou.
Proto z nich můžete upéct cokoli, od chleba přes
rohlíky, pizzy, sušenky až po moučníky. Strukturou
patří mezi mouky hladké. Ve srovnání s bílou
moukou mají více vlákniny, minerálních látek,
enzymů i tuků, ale v chlebu nebo koláči vypadají
světleji než celozrnné mouky. Těsta z chlebových
mouk jsou vláčnější a vážou více vody než těsta
z bílé mouky, díky tomu pečivo nevysychá tak
rychle. Chlebovou mouku špaldovou mám doma
téměř vždy a mnoho mých sladkých receptů
je právě z ní. Je to vlastně téměř univerzální
mouka, kterou můžete použít téměř na vše,
co doma pečete.

Celozrnné krupice

třeba Praktika.

objednat na e-shopu www.probio.cz, kde najdete i kompletní přehled

Chlebové mouky

Z krupic mám vždy doma špaldovou, ze které
vařím dětem krupicovou kaši.

Celozrnná krupice špaldová
Celozrnná krupice pšeničná
Celozrnná krupice ovesná instantní
Krupice kukuřičná
Kukuřičná polenta instantní
Pohanková krupice
Čiroková krupice

Pohanková mouka
Rýžová mouka hladká i celozrnná
Čiroková mouka
Kukuřičná hladká mouka
Mouka ze žlutého hrachu
Mouka z červené čočky
Cizrnová mouka

Čiroková mouka je výživovým obohacením při
jakémkoli pečení. Bílkoviny čiroku se totiž svým
složením přibližují kvalitě živočišné bílkoviny.
Navíc údajně působí protizánětlivě a jako
antioxidant. Díky svým vynikajícím nutričním
vlastnostem a absenci lepku se stává čirok čím
dál populárnějším. A díky dobrým pekařským
vlastnostem se mu přezdívá „pšenice celiaků“.
Proto ji můžete přidávat do chleba, muffinů,
palačinek i lívanců. Recepty najdete na
www.probio.cz.
Mouka ze žlutého hrachu, a stejně tak
i cizrnová, výborně drží, takže z nich můžete
s vodou namíchat těstíčka na obalování
zeleninových řízků. Placky z hrachové mouky
jsou podobně rychlé jako ty pohankové a najdete
je v Nové biokuchařce. Cizrnovou mouku také
najdete v řadě italských specialit. Luštěninové
mouky obsahují hodně bílkovin, proto jsou
skvělé pro vegetariány, lidi s bezlepkovou dietou
a pro všechny jako zpestření a snadné začlenění
luštěniny do jídelníčku.
Mouka z červené čočky mě nejvíce nadchla
do čokoládových bezlepkových sušenek
a čokoládovo-řepové buchty (oba recepty
najdete v Nové biokuchařce na str. 296 a 304).
Také jsou na trhu biosušenky z čočkové mouky
Biolinie a další recepty z čočkové mouky.
Na www.probio.cz najdete další recepty, jak
luštěninové mouky využít třeba i do dipů
a pomazánek.

Speciální mouky
Pohankovou mouku mám doma vždy. A kdykoli
dělám palačinky, tak 1/3 až 1/2 mouky tvoří
právě pohanková. Já k ní přidávám špaldovou buď
hladkou bílou, nebo jemně mletou celozrnnou,
podle toho, zda chci palačinky jemnější nebo
více celozrnné. Pohankovou můžete přidávat
i k běžné pšeničné mouce, ze které palačinky
děláte. Z pohankové mouky taky často dělám
nejrychlejší placičky k polévce či salátu. Jsou úplně
bez vajec a dalších přísad, protože pohanka skvěle
drží. Recepty najdete v Nové biokuchařce na
str. 256 a 267, v BioAbecedáři na str. 378 a 386.

Sehnat dnes můžete i speciální mouky
a moučky v biokvalitě: mandlovou, konopnou,
kokosovou, z quinoy či kamutovou. Nabízí je
www.wolfberry.cz. Mouku z jedlých kaštanů má
www.sonnentor.cz nebo www.probio.cz.

Obiloviny a mouky

Biomouk je na trhu již tolik druhů, že si určitě každý vybere. Já už bych

Špaldová mouka hladká, polohrubá, hrubá
Pšeničná mouka hladká, polohrubá, hrubá
Žitná mouka výražková

Rýžovou mouku hladkou používám jen na
zahušťování světlých polévek a omáček. Na nic
jiného ji vlastně nepoužívám.
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Biomouky

Bílé biomouky

a přidat jí třeba třetinu do jakéhokoli sladkého
pečení. Z ječné mouky prý moje prababička dělala
vždy lívance, tak to můžete taky zavést. Nebo si
je koupit už namíchané ve směsi na ječné lívance,
ve které jsou samé dobré suroviny – není to žádný
nezdravý polotovar. Za českou superpotravinu
považuju jednozrnku a dvouzrnku, a tak kamkoli
přidáte dvouzrnkovou mouku, velmi daný
pokrm obohatíte minerálními látkami a dalšími
živinami. Přidávat ji můžete do housek, do chleba,
koláčů, buchet i palačinek. Podobně vám jako
výživové obohacení poslouží i celozrnná mouka
z červené pšenice.

Mléko a mléčné výrobky
Mléko a mléčné výrobky

mléčné výrobky, protože by mohly být jednou z příčin vašich zdravotních potíží. I já jsem ve svých dvaceti letech
dostala podobnou radu a tehdy mi opravdu vyloučení mléčných, a zejména všech sladkých mléčných výrobků
hodně prospělo.

Možná se cítíte zmateni a nevíte, čemu věřit. Nečekejte, že vám tahle kapitola přinese jednoznačnou pravdu – ta totiž
neexistuje. A čím více o potravinách vím, tím více jsem přesvědčená o tom, že žádná potravina není jenom špatná

nebo jenom dobrá, každá potravina může být někdy pro někoho lékem a pro jiného problémem a že pravdu měla moje
babička, která celý svůj dlouhý život razila heslo: všeho s mírou! ( Jenže babička nežila v době fast foodů, polotovarů,
trvanlivých ochucovaných mlék, pestrobarevných sladkostí a jiných výmyslů potravinářského průmyslu, které já ani

nezahrnuji mezi potraviny vyživující naše tělo i duši. To „všeho s mírou“ platí jen pro opravdové přirozené potraviny.)
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Mléko a mléčné výrobky

Ekofarma Malonty

Jaké mléko pili naši předci?

U přírodních kočovných národů nebylo pití mléka běžné.
Avšak jakmile se lidé usadili a začali pěstovat obilí, začali
postupně chovat i zvěř (původně divokou). Krávy, ovce
a kozy nedávaly lidem jen maso, kůži či vlnu, ale čím více
byly domestikovány, tím více se využívalo i jejich mléko.
Pití mléka ale není tradiční u všech národů tak, jak je to
běžné u našich předků. Kozí a ovčí mléko bylo rozšířeno
hlavně v jihovýchodní Evropě na Balkáně. Ve východní
Evropě se pilo dokonce i mléko kobylí a ve střední Evropě
byl nejčastěji chován skot. Proto bylo kravské mléko mezi
našimi předky nejběžnější. V 9. století chovali Slované na
území Čech a Moravy kvůli mléku až 70 % krav, které se
po většinu roku pásly. Po celý středověk se krávy chovaly
dokonce i ve městech a téměř každý dům měl i svůj chlév.
Z mléka se vařily kaše, polévky, zadělávaly se s ním placky
a někdy i chléb. Také sýry, tvarohy a nejrůznější syrečky
sušené na půdách a dochucované šalvějí, muškátovým
květem a kmínem patřily ke staročeské výživě již ve
středověku a fungovaly jako jakási mléčná „konzerva“.
Vyráběly se z mléka pomocí rostlinných šťáv z moruše,
kopřiv či šťovíku, které fungovaly jako syřidlo.
Naši předci pili mléko buď čerstvě nadojené, ještě teplé,
nebo ho nechávali kvasit. Doktor J. Kopp z Raumenthalu
uváděl již v 16. století, že čerstvě nadojené mléko je
nejzdravější. Také jsou z pozdější doby dochovány zápisy
o tom, jak se dětem hlavně v zimě dávalo ráno před
cestou do školy teplé, čerstvě nadojené mléko, které se
považovalo za bezpečné, pokud byla kráva zcela zdravá.
Za nejhodnotnější považovali naši předci mléko májové,
protože v tom období krávy spásají mnoho čerstvých bylin.

Jak se na mléko dívají odborníci?

Mléko je kontroverzní potravina, o které se můžeme dočíst
zcela protichůdné informace. Mnoho odborníků a lékařů
mléko doporučuje a vychvaluje. Na druhé straně čím dál
více lékařů tvrdí, že pro lidský organizmus je kravské
mléko cizorodá látka, která může být příčinou mnohých
zdravotních problémů.

Ekofarma Držovice

Mléko a mléčné výrobky

Možná, že jste prošli i tím, že vám váš celostní lékař či lékařka doporučili omezit nebo úplně vyloučit z jídelníčku
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Možná jste prošli obdobím, kdy jste se snažili jíst co nejvíce mléčných výrobků, protože jste měli strach z osteoporózy.
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Mléko a mléčné výrobky

Pohledem ajurvédy

Ajurvéda považuje mléko za posvátné a léčivé. Mlékem
nejlepší kvality je podle ajurvédy 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. Tím, že je tak výživné, může být pro
určité lidi i těžko stravitelné.
Ajurvéda 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). Ajurvéda 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 nepatří.

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 je pak živnou půdou
pro mikroorganizmy a způsobuje různé nemoci, sníženou
imunitu a střevní problémy, které mohou zapříčinit i vznik
karcinogenních látek.
Podobně americká specialistka na výživu Annemarie Colbin
tvrdila, 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
vysvětlovala A. Colbin, proč jsou mléčné výrobky základem
infekcí, a dávala 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 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
přispívají 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 jogurtů 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

Mléko a mléčné výrobky

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.

Mléko jako jed
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Mléko jako lék

U sousedů na chalupě u Sedlčan

Proč mají někteří lidé problém
s trávením mléka?
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Ale celosvětově trpí nesnášenlivostí mléčného cukru
cca 75 % obyvatelstva. Problém se týká zejména většiny
Asiatů, Afričanů a původních obyvatel Ameriky. Když tito
lidé zkonzumují mléko, necítí se dobře, hůře tráví, mohou
trpět nadýmáním, křečemi či průjmem. Nerozštěpený
mléčný cukr zůstává v trávicí soustavě a kvasí. Začnou ho
ve střevech zpracovávat střevní bakterie, které produkují
plyn a nepříjemné pocity. Tím způsobuje bolesti břicha,
nadýmání, průjmy, ale i zácpy. Často se neschopnost strávit
mléčný cukr projevuje i bolestmi hlavy, svalů či závratěmi.

V populaci naší země, kde mléčné výrobky patřily
historicky k tradiční stravě, se laktózová intolerance
vyskytuje jen zhruba u 15 % obyvatel. Na druhou
stranu máme mnoho alergiků, a to mimo jiné i proto,
že dlouho přetrvával trend umělých kojeneckých výživ
namísto kojení.

Proč jsou kysané mléčné výrobky
snadněji stravitelné?

Jogurt je jeden ze symbolů zdravé výživy. Na tom se
dokonce shodují snad všechny vědecké studie. Bílý
jogurt je ale jen zástupcem celé skupiny kysaných
mléčných výrobků, mezi které patří i kefíry a různé
kysané mléčné nápoje či kysaná smetana. Jsou výsledkem
mléčného kvašení a dodávají do těla přátelské bakterie,
tzv. probiotika (více o nich na str. 315), která posilují
zažívací systém. Bakterie mléčného kvašení dokážou
vyvolávat kvašení, ale současně zabraňují hnilobným
procesům. Díky tomu po konzumaci kysaných mléčných
výrobků nevznikají ve střevech plyny a jogurt je přijatelný
i pro lidi s nesnášenlivostí laktózy, protože mléčný cukr je
bakteriemi „předtrávený“.

Právě proto dle mnoha studií jogurt posiluje funkci
imunitního systému, působí antimikrobiálně, podporuje
tvorbu protilátek, pomáhá při žaludečních potížích, snižuje
výskyt nachlazení a zabraňuje plísňovým onemocněním
včetně kvasných infekcí v ženských orgánech. Výzkumy
také zjistily, že konzumace živého jogurtu má antibiotické
účinky. Z jogurtů a jiných kysaných produktů bylo
izolováno sedm přirozených antibiotik, která mohou
potlačovat nejrůznější bakterie a umějí působit i proti
úplavici a průjmu.
Podmínkou je, aby se jednalo o přírodní, bílý jogurt
s živými bakteriálními kulturami. A takový musíte pečlivě
hledat v záplavě nejrůzněji dochucovaných jogurtů
s podivným složením.

Z hlediska teplotního vlivu na organizmus je jogurt podle
tradiční medicíny chladnou potravinou, proto může naše
orgány vnitřně ochlazovat a ve velkých a příliš častých dávkách
oslabovat žaludek, slezinu i ledviny. (Podobně působí ve větším
množství tropické ovoce, mražené výrobky, ledové nápoje či
cukr.) Podle ajurvédy by se měl jíst jen kvalitní, ideálně doma
vyrobený bílý jogurt, neměl by se s ničím kombinovat, určitě ne
s ovocem, a dokonce by se neměl jíst po soumraku.

Mléko a mléčné výrobky

Mléko a mléčné výrobky

Poznámka pro zvídavé: Laktóza je mléčný cukr, který
se skládá ze dvou spojených jednoduchých cukrů, glukózy
a galaktózy. Aby naše tělo mohlo laktózu zpracovat, musí ji
nejdříve rozštěpit na jednoduché cukry, které jsou pak snadno
stravitelné. Enzym, který pomáhá rozštěpení na jednoduché
cukry, se jmenuje laktáza.

Existují samozřejmě i skupiny populací žijící v určitých
oblastech, kde jsou odkázány na celoživotní konzumaci
čerstvého mléka a kysaných mléčných výrobků, které
jsou tak jejich tradiční a hlavní stravou. Tito lidé mají
geneticky vyvinutou schopnost pokračovat v produkci
enzymů (laktázy), a díky tomu jsou schopni trávit mléko
i v dospělosti. Jsou to například obyvatelé severní Evropy,
Bulhaři, Berbeři živící se velbloudím mlékem, Arabové
a Indové.
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Mléko je potrava svým složením ideální pro tele. Kravské
mléko obsahuje 3x více bílkovin a 4x více vápníku než
mléko lidské. Jeho složení je dokonale uzpůsobeno pro růst
telete, které když doroste, váží cca 3–4x více než dospělý
člověk. Člověk je jediný živočišný druh, který konzumuje
mléko i po odstavení, a navíc mléko jiného živočišného
druhu. Mléko tak může způsobovat tzv. laktózovou
intoleranci neboli nesnášenlivost mléčného cukru laktózy.
Nesnášenlivost mléčného cukru je považována za poruchu
trávení, ale objevují se i názory, které ji dávají do souvislosti
s evolučním vývojem savců. Ti po odstavení od mateřského
mléka zastavují produkci enyzmů, díky kterým trávili
mateřské mléko. V kulturách, kde mléčné výrobky patřily
k tradiční výživě, se tato intolerance vyskytuje zřídka.

Jaký je rozdíl mezi běžným
mlékem a biomlékem?
Běžné mléko
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Mléko a mléčné výrobky

V běžném zemědělství jsou krávy vyšlechtěny tak,
aby nadojily až 40 litrů mléka denně, čímž dochází
k přetěžování jejich organizmu (běžná kráva v ekologickém
zemědělství nadojí nejvíce 25 litrů denně a „obyčejná“
kráva, jakou třeba měl kdysi můj děda, dávala jen 10 litrů).
Takové efektivní krávy jsou vyšlechtěné, dostávají
koncentrované a velmi výživné krmivo, většinou jim
není umožněn přístup na pastvu, tím pádem mají málo
pohybu a všechnu energii směřují ke tvorbě mléka. Někde
stále přetrvávají vazná ustájení, to znamená, že kráva je
přivázána na jednom místě, kde je i dojena. Zvířata jsou
zchoulostivělá, trpí metabolickými poruchami a častými
záněty vemene. Čím častěji má kráva zánět, tím častěji
dostává antibiotika, která přecházejí v minimálních
množstvích do mléka. Pravidelný příjem byť velmi nízkých
dávek antibiotik může ničit přátelské bakterie ve střevech
i podporovat vznik rezistence na antibiotika. Samozřejmě,
že existují ochranné lhůty, které určují, že krávy, které
braly antibiotika, mohou být dojeny pro prodej mléka
až po třech dnech, v ekologickém zemědělství je lhůta
dvojnásobná.

Biomléko

V ekologickém chovu musejí mít krávy, kozy či ovce vždy přístup
k venkovnímu výběhu nebo na pastvu. Telata nejsou odlučována
od matek dříve než po třech měsících, kdy pijí mateřské mléko,
a náhražky pro telata nejsou na rozdíl od konvenčního chovu
povoleny. Krávy v ekologickém zemědělství mohou jako krmivo
dostávat výhradně pesticidy neošetřované biokrmivo, a proto se
i do biomléka dostane mnohem méně škodlivých látek. Stejně
tak je to s antibiotiky. Jsou povolena i v ekologickém zemědělství,
ale díky lepšímu způsobu chovu se využívají mnohem méně než
u běžných krav ve velkochovech. Pokud musí eko kráva dostat
antibiotika, pak může být její mléko použito za dvakrát delší
dobu než u běžných chovů.
V ekochovech se někdy užívá i léčba homeopatiky. Z těchto
všech důvodů většina odborníků uvádí, že v biomléku je méně
zbytkových pesticidů a antibiotik.
Pokud se někde dočtete, že mléko obsahuje hormony, je dobré
si ověřit zdroj a nevěřit hned všem poplašným zprávám. V rámci
Evropské unie by se hormony v potravinách objevit neměly.
Problémem mohou být někdy výrobky ze zemí mimo evropský
trh, pokud selžou kontrolní mechanizmy.
Rozdíl je jak v kvalitě mléka, tak v následném zpracování, a to
zejména u ochucovaných mléčných biovýrobků, u kterých je
zakázáno používat umělé konzervační látky, chemická barviva, umělé
aromatické látky, umělá sladidla i vitamíny syntetického původu.
U bio mléčných výrobků je v Evropě častější, že se méně
průmyslově zpracovávají a dá se běžněji koupit biomléko
nepasterizované a nehomogenizované.

Biomléko je lepší (potvrzuje věda)

~ Pět let trvající projekt Českého výzkumného ústavu mlékárenského ukázal, že biomléko obsahuje více bioaktivních látek.
~ Biomléko obsahuje o 50 % více zdraví prospěšných omega 3-mastných kyselin, o 20 % více antioxidantů a vitamínů.
Konkrétně obsahuje více vitamínu E a betakarotenu.
~ Prokázalo se, že masné a mléčné biovýrobky mají pozitivní vliv na kvalitu mateřského mléka, ve kterém je pak více zdraví
prospěšných mastných kyselin (ty jsou spojovány s posilováním imunitního systému a se snižováním rizika rakoviny
a dalších nemocí).
~ Děti konzumující převážně biostravu (z 90 %), jejichž matky jedly také bio mléčné výrobky, měly o 36 % nižší riziko
výskytu ekzémů.
Více zajímavostí z výzkumu najdete v mé Nové biokuchařce nebo na www.lovime.bio nebo na www.bio-info.cz.

Luštěniny
Luštěniny

můžete jíst méně masa a tím šetříte životní prostředí.

Luštěniny jsou zdrojem rostlinných bílkovin, to znamená,
že díky luštěninám můžete omezit konzumaci živočišných
bílkovin. Svým složením luštěniny čistí, a tím i chrání naše cévy
a srdce, mohou pomoci se snižováním cholesterolu, krevního
tlaku a posilují funkci střev. Patří mezi „superpotraviny“, které
pomáhají v prevenci zhoubných nádorů.

přírody, pak čtěte v Nové biokuchařce nebo si stáhněte

Co obsahují

dlouhého vaření, mnohahodinového namáčení, a hlavně

nadýmání. A proto vám poradím, jak na ně. Vyplatí se to,
protože jsou výborné, výživné, skvěle obohatí jídelníček
a jsou cenově dostupné i v biokvalitě. Díky luštěninám

Pokud by vás zajímalo, jak spolu souvisí maso a ochrana
Atlas masa, který vydalo hnutí Duha.

cizrna nebo čočka jsou skvělé základy na pomazánky, saláty

Obsahují zdravé tuky, mnoho minerálních látek (například
draslík, hořčík, zinek, železo, vápník i měď), vitamínů, zejména
skupiny B – důležitý je B1 (thiamin), B2 (riboflavin), niacin
a vitamín E a i velmi důležitou kyselinu listovou. Obsahují
velké množství důležité vlákniny.

chutnat husté krémové luštěninové polévky nebo omáčky.

Pohled čínské dietetiky na luštěniny

Díky luštěninám se vám obrovsky rozšíří jídelníček. Guláše
pak nemusíte vařit jen z masa, ale třeba i z fazolí, například
s cizrnou či fazolemi jsou výživné a určitě vám budou

Mezi luštěniny patří u nás tradiční hrách (zelený a žlutý),
mnoho druhů čočky, fazolí (i mungo či azuki), bob,

Luštěniny

cizrna nebo třeba sója.
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Proč jíst luštěniny

Luštěniny podle čínské medicíny posilují ledviny. Všimněte si
ledvinovitého tvaru fazolí! Východní medicína učí, že je-li tvar
rostliny podobný určitému orgánu, pak je rostlina pro tento
orgán léčivá.
Zajímavá je i východní moudrost, která potraviny rozděluje
podle základních pěti elementů. Například červená barva
fazolek azuki či červené čočky patří k elementu Ohně a posiluje
srdce a tenké střevo. Žlutá barva cizrny, sóji nebo hrachu patří
k prvku Země a posiluje oblast slinivky, sleziny a žaludku, bílé
fazole souvisí s prvkem Kovu a doporučují se na posilu tlustého
střeva a plic. Černá fazole a tmavá čočka se přiřazují k Vodě
a nejlépe prý působí na ledviny a konečně zelená barva fazolek
mungo symbolizuje Dřevo, povzbuzuje játra.

Luštěniny a bio

Důvody, proč kupovat raději bioluštěniny než ty běžné, jsou úplně
stejné jako ty pro kupování zeleniny. Bioluštěniny, stejně jako
biozelenina se pěstují bez umělých hnojiv, postřiků a pesticidů.
Více podrobností o rozdílech hledejte na str. 106–107.

Kdo by neměl na luštěniny
zapomínat

Luštěniny hrají nezastupitelnou roli v jídelníčku
vegetariánů a veganů, protože jim dodávají potřebné
bílkoviny. U nás se stále doporučuje kombinovat luštěniny
s obilovinami pro zajištění kompletních bílkovin.
Tato teorie o nezbytnosti kombinovat luštěniny a obiloviny
(či jiné rostlinné zdroje potravin) u vegetariánů je ve světě
dávno překonána a už mnoho let považována za mýtus.
Vymyslel ji autor Frances Moore Lappe a poprvé byla
uvedena v jeho knize Diet for a Small Planet. Na základě
pozdějších výzkumů a studií bylo jednoznačně potvrzeno,
že ani při výhradně rostlinné stravě není třeba složitě
kombinovat zdroje. Samotný Lappe uznal svoji chybu
a v roce 1982, v další edici své knihy, se opravil a jasně
uvedl, že vegetariánům nehrozí nedostatek bílkovin
a není třeba potraviny speciálně kombinovat, pokud je
celkový jídelníček pestrý, to znamená, že v něm jsou
někdy zastoupeny i luštěniny, obiloviny, ořechy, semínka,
zelenina a ovoce.
Luštěniny jsou také velmi vhodné pro diabetiky, protože mají
nízkou hladinu glykemického indexu a snižují hladinu cukru
v krvi. Pozor si dejte u konzervovaných luštěnin, které někdy
v nálevu obsahují i cukr. Na trhu je jich ale dost i bez něho.

Kdo by se měl luštěninám vyhýbat

Omezeně by luštěniny měli pojídat lidé nemocní dnou
a hepatitidou a zároveň všichni, jimž lékaři doporučili
tzv. bezpurinovou dietu. Pro ty z vás, které často pálí žáha
nebo trpíte nadýmáním, máte oslabenou slinivku či žlučník,
jsou vhodné jen občas. A vždy dbejte na jejich správné vaření!

Luštěniny a děti

Dětem můžete luštěniny začít podávat asi od 8. měsíce, a to
nejdříve loupanou červenou čočku, později fazolky azuki
a cizrnu. Vždy však jen v minimálních množstvích (1–2 lžíce,
ideálně v zeleninové polívčičce), dobře uvařené a zpočátku
i propasírované. Naše Natálka ale chtěla jen kojení do roku
a půl, takže nic moc jiného nejedla a tím pádem i s prvními
luštěninami jsme začali až před druhým rokem. S Elinkou
jsem začínala s prvními příkrmy o něco dříve, ale obě byly do
dvou let kojené, a tak mateřské mléko bylo hlavním zdrojem
jejich výživy.
Ostatní luštěniny lze přidat asi po jednom roce věku dítěte,
ale nezbytné je důkladné namáčení, vaření s protinadýmavým
kořením anebo řasou a ideálně je kombinujte v jídlech
s kořenovou zeleninou (jako například přídavek trochy
luštěnin do zeleninové polévky).

Luštěniny

zapomínáme nebo se jim záměrně vyhýbáme. Bojíme se
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Naši předci jedli luštěniny téměř denně. My na ně

Máslo, nebo margarín

Dobrá rada

Mnoho let se vedly diskuze o tom, zda je lepší používat
máslo, nebo margarín. Bohužel dlouho vítězil průmyslově
vyráběný margarín. Zastánci rostlinných tuků poukazovali
na příznivé složení a nepřítomnost cholesterolu. Naštěstí
v posledních letech zažilo máslo rehabilitaci, a to nejen
u kuchařů, gurmánů a spotřebitelů, kterým margarín
nechutná, ale i u vědců, kteřé přišli s výzkumy, podle nichž
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.
Většina odborníků na výživu dnes doporučuje používat
máslo. Margaríny doporučují už většinou jen firmy,
které je vyrábějí a chtějí na nich vydělávat. 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.
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Tuky a oleje

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 ajurvédských 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.

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 nahřátím.
Já ho používám velmi ráda a často na restování zeleniny
a na základy do polévek!

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 ajurvédy 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.
Ajurvéda tvrdí, že ghí tráví tělo lépe než rostlinné oleje.

Díky firmě České ghíčko
máme možnost si přepuštěné máslo
už kupovat, a to i v biokvalitě!
Více na www.ceskeghicko.cz.

Ghí – přepuštěné máslo

Jaké oleje a tuky používáme
u nás doma
Ve špajzu mám vždy:

~ bio olivový olej extra virgin
~ přepuštěné biomáslo (tzv. ghíčko)
~ bioolej na smažení a pečení
~ kokosový bioolej
~ bio sezamový olej za studena lisovaný (hlavně na masáže)

V ledničce mám vždy:

~ ořechový bioolej za studena lisovaný z vlašských nebo
lískových oříšků nebo mandlový
~ pasta z nepražených mandlí nebo lískových ořechů,
arašídové nebo kešu máslo
~ biosádlo

V době, kdy poprvé vyšel BioAbecedář, nebyla
ještě známa ekologická a sociální rizika spojená
s celosvětovým nadužíváním palmového
tuku. V roce 2012 byla založena Koalice proti
palmovému oleji a podrobně jsem problematiku
zpracovala v Nové biokuchařce formou rozhovoru
s hlavním odborníkem Stanislavem Lhotou.
Více v Nové biokuchařce
nebo na www.stoppalmovemuoleji.cz.

Rekapitulace
Rekapitulace

~ Bez tuku nejde žít!
Tuky a oleje patří k našemu životu! Bez esenciálních mastných kyselin nemůžeme žít a bez kvalitního tuku nejde uvařit
lahodné jídlo! Přežívání na nízkotučné dietě není nijak zdraví prospěšné, mnohem důležitější je vědět, které tuky nám
prospívají a které nám škodí!
~ Nestačí jen počítat kilojouly.
Tuk je buď samostatná látka (olej, sádlo, máslo), nebo je přirozenou součástí některých potravin (ořechy, semínka,
avokáda, olivy, ryby, mléko, maso, celozrnné obiloviny a luštěniny). Je veliký rozdíl mezi tukem, který je obsažen v ořechu
nebo v rybě, a mezi průmyslově vyrobeným tukem nebo rafinovaným rostlinným olejem.
~ Omezte příjem průmyslově upravovaných tuků všech druhů.
Tyto tuky patří k nejhorším, a proto se je vyplatí omezovat. Stejně tak i další průmyslové výrobky, v nichž jsou obsaženy
(chipsy, koblihy, hranolky, předsmažené polotovary, levné sušenky, „čokoládové“ náhražky či pomazánky, ale i jogurtové
polevy na „zdravých“ müsli tyčinkách atd.). Naopak tuk v ořechu, semínku, rybě nebo třeba v avokádu, a dokonce i ve
vejci našemu tělu vysloveně prospívá a nezříkejte se jich, ani když držíte diety (samozřejmě v rozumné míře).
~ Které oleje používat v kuchyni.
Držte se pravidla, že neexistuje jeden olej nebo tuk vhodný pro všechny druhy kuchyňských příprav. Je důležité vybírat
nerafinované oleje a znát alespoň orientačně jejich body zakouření. Pomůže vám tabulka na str. 87 a 96.
~ Já dávám přednost tukům, které se používají tradičně tisíce let. Tedy používám máslo, čerstvé i přepuštěné, občas v zimě
sádlo z dobrého chovu a ty nejlepší za studena lisované oleje a ořechová másla. Nenechte se zmást příliš rozsáhlou
nabídkou olejů na trhu. Pokud chcete začít minimalisticky, vystačíte s přepuštěným máslem, dobrým olivovým olejem
a konopný si dopřejte jako potravinový léčivý doplněk, kterým můžete rovnou ošetřovat i vaše tělo a vlasy.

Tuky a oleje

Co kupuji občas:
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~ biomáslo
~ konopný nebo dýňový bioolej za studena lisovaný
(střídám je)
~ lněný většinou nadšeně koupím, ale většinou
nevypotřebuji do salátů, takže ho pak používáme spíše
jako medicínu my nebo ho přidávám do zbytků pro
slepičky, aby nám nesly co nejlepší vajíčka

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.
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Zelenina a ovoce

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.

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 třeba dohledat u více
objektivních zdrojů!
Nyní (2017) už máme více výzkumů než v době, kdy poprvé
vycházel BioAbecedář. V roce 2014 byla v prestižním
časopise British Journal od Nutrition zveřejněna doposud
nejrozsáhlejší studie, která analyzovala 343 různých studií,
jež srovnávaly bio a nebio produkty. Výsledky jednoznačně
potvrdily, že metody používané v ekologickém zemědělství
vedou ke zvýšení nutričně žádoucích látek a snížení těch,
které mohou být potenciálně škodlivé.
Konrétně pesticidy narušují hormonální a nervovou soustavu,
narušují plodnost, jsou spojovány s nádorovými onemocněními,
alergiemi i s oslabenou imunitou.

Vědecké výzkumy mohou být někdy zavádějící, mohou
informovat jen o určitém úhlu pohledu, a ne o celku. A někdy
mohou v nás 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.

~ Podle „Zprávy o výsledcích plánované kontroly cizorodých
látek v potravinách v roce 2016“ byla přítomnost zbytkových
pesticidů potvrzena u 64 % vzorků běžné zeleniny a u 88 %
analyzovaných vzorků ovoce.
~ Bioovoce a biozelenina obsahují průměrně 50 až 70x méně
zbytkových pesticidů než běžná zelenina a ovoce.
~ Zelené listová biozelenina jako je salát, špenát či mangold,
vykazuje o 10-40 % méně dusičnanů.
~ 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.
~ Z 21 vzorků hroznového vína zkontrolovaných státní
inspekcí v ČR v roce 2015 byl pouze 1 vzorek bez nálazu
zbytkových pesticidů.
~ Jablka se ošetřují proti strupovitosti 8–12x za sezónu. K tomu
se stříkají 3–5x proti škůdcům a v sadech se aplikují ještě
pesticidy proti plevelům. V roce 2015 zaznamenala Státní
zemědělská a potravinářská inspekce zbytkové pesticidy
u 86 % odebraných vzorků jablek.
~ Biojablka vykázala v pokusech lepší chuť, více některých
živin, více vlákniny, více antioxidantů, ale i vyšší pevnost,
technologickou kvalitu a vyšší index vitality.
~ Více o pesticidech na str. 109 nebo podrobněji s aktuálními
informacemi v mé Nové biokuchařce.

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

Zelenina a ovoce

Bio

Několik zajímavostí z výzkumů
pro ty, kteří nevěří své intuici

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.
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Jaký je rozdíl v pěstování bio
a nebio zeleniny a ovoce

Je doma vypěstovaná
zelenina také bio?
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Zelenina a ovoce

Není bio jako bio
aneb zklamání nad biomrkví

Určitě se vám to taky stalo: koupili jste si balenou
biomrkev (většinou v nějakém supermarketu) a byli
jste zklamaní. Mrkev nebyla sladká, možná byla hořká
a naplesnivělá! Já sama s tím mám mnoho zkušeností
a vždy mě to mrzí. Když totiž v sezóně kupuju biomrkve
od různých menších ekofarmářů, tak jsou boží (třeba ze
Statku na Soutoku nebo nedaleko od nás od paní Markové
z ekofarmy Mlýnec). Jak je to možné? Zjišťovala jsem to
u Radomila Hradila (autora knihy Biozahrada a člověka
s dlouholetou praxí). Vyprávěl mi, že o řepě cukrovce se
říkalo, že cukr se do ní musí nakopat. Tedy že čím více
se okopává, tím je sladší. Pravděpodobně to prý platí
i o mrkvi. Kromě toho mi vysvětlil, že hlavní problém
v kvalitě supermarketových biomrkví bývá v tom, že
jakmile se mrkev opere a zataví do plastu, má tendenci
plesnivět, protože nemůže dýchat (bio musí být zabalená,
kvůli odlišení). Sladkost mrkve je kromě okopávání
také do určité míry dána počasím a odrůdou, ale také
způsobem a délkou uskladnění. Není-li uskladněná při
co nejnižší teplotě (do 3 °C) a vysoké vlhkosti vzduchu,
pak postupně hořkne. A možná na rozdílnou kvalitu
mezi horšími a lepšími biomrkvemi má i iracionální
a vědecky neověřitelný osobní přístup farmáře, prostě fakt,
že hospodář na menší ekofarmě dá své mrkvi více osobní
péče a více lásky než biovelkovýroba.
Nejen kvůli chuti, ale i pro úsporu plastových obalů celkově
doporučuji si najít si takový zdroj biozeleniny, kterou můžete
odebírat postupně a do vlastních bedýnek. Ideální je třeba
systém KPZ (www.kpzinfo.cz).

Co znamená biodynamické zemědělství?

Pokud jste na některé dětské přesnídávce nebo jakékoli jiné
potraviny našli značku Demeter, tak to znamená, že pochází ze
systému biodynamického zemědělství. Jeho základy položil už
v roce 1924 Rudolf Steiner (zakladatel antroposofie).
Biodynamické i ekologické zemědělství stojí na stejném základě:
nepoužívá umělé postřiky, pesticidy, syntetická hnojiva ani umělá
aditiva při výrobě potravin. Biodynamici se ale navíc zabývají tím,
jak rostliny a půdu obohatit přírodním způsobem. Používají různé
homeopatické preparáty vyrobené z křemene, z bylin, hnoje, ale
i třeba z různých živočišných orgánů. Tyto preparáty mají zvýšit
úrodnost půdy a půdu oživit tak, aby rostliny, které na ní rostou,
byly zdravější a vitálnější.
Biodynamické zemědělství někdy zohledňuje i působení
kosmických sil. Například zeleninu sázejí podle speciálního
kalendáře „Výsevní dny“, který doporučuje nejvhodnější dny pro
sadbu, okopávání, přesazování, ale i pro sklizeň.
Potraviny vzešlé z biodynamického zemědělství nesou nejčastěji
označení Demeter (podle jména řecké bohyně úrody a plodnosti).
Pokud chce některý výrobce tuto značku používat, musí
podléhat velmi přísným kontrolám a smluvním podmínkám
Svazu Demeter (www.demeter.net), který prosazuje celostní
přístup ke zdraví půdy, rostlin, zvířat i lidí, a je tak vlastně
nadstavbou nad zákonné předpisy ekologického zemědělství.
Proto se zjednodušeně dá říct, že biodynamické potraviny jsou
ještě kvalitnější než biopotraviny. Z mého pohledu je nejlepší
zelenina ta, kterou si vypěstujete sami nebo vaši blízcí, dáte jí péči,
svůj čas a pozornost.

To, co si vypěstujete na zahrádce, není automaticky bio.
Záleží na tom, kde vaše zahrádka leží a jak k pěstování
přistupujete. Zahrádka by neměla být v blízkosti
frekventované silnice ani chemické továrny. Pokud
nepoužíváte žádné chemické prostředky a hnojíte pouze
kompostem, zeleným hnojivem nebo vyzrálým hnojem,
pak budete mít vlastně bioúrodu. Jen ji nemůžete jako
bio prodávat.
Abyste ji totiž mohli prodávat jako bio, musíte splnit
všechny legislativní podmínky zákona o ekologickém
zemědělství a získat oficiální certifikát. Nic takového
samozřejmě nepotřebujete, pokud pěstujete zeleninu pro
sebe, pro své blízké nebo známé a funguje mezi vámi
princip důvěry.

Co jsou to pesticidy?

Pesticidy jsou přípravky používané v běžném zemědělství
za účelem ničení plevelu, zabíjení „škodlivého“ hmyzu
nebo třeba urychlování růstu rostlin.
Často se o nich mluví pozitivně, prý chrání rostliny proti
škůdcům všeho druhu, třeba proti mšicím, housenkám,
broukům či mouchám, nebo proti plevelům. Ekologické
farmaření se ale na hmyz a škůdce dívá jinak. Nesnaží se je
zničit, nebojuje s nimi, ale hledá formu spolupráce s nimi.
Bez hmyzu a mikroorganizmů totiž nefunguje přirozený
ekosystém a úrodnost půdy! Spoluautor knihy Česká
biozahrada Radomil Hradil říká: „Do biozahrady člověk
nechodí s jedem v postřikovači a na zádech netahá pytle
s umělým hnojivem. Do biozahrady člověk chodí s radostí,
ale také s pokorou a láskou.“
Zbytky pesticidů unikají do spodních vod, do půdy
a následně se hromadí v potravinovém řetězci.
Na jaře 2009 zjišťovali odborníci z Ústavu chemie

a analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické
množství pesticidů v některých druzích zeleniny
a ovoce. Z 11 vzorků biopotravin jich 9 neobsahovalo po
pesticidech ani stopu. Z 24 testovaných nebio vzorků bylo
ve 14 objeveno celkem 36 různých pesticidů. Zejména
v rajčatech a paprikách bylo velké množství chemických
prostředků, tzv. chemický koktejl. Přestože téměř
všechny vzorky se vešly pod hygienický limit, potvrdilo
se, že mnozí pěstitelé v některých zemích chemickými
prostředky opravdu nešetří. Podle „Zprávy o výsledcích
plánované kontroly cizorodých látek v potravinách
v roce 2016“ se našli zbytkové pesticidy u 70 %
konvenčně vyprodukovaných potravin a 7 % biopotravin
vyprodukovaných v systému ekologického zemědělství.
Z dlouhodobého pohledu může být pro lidské zdraví
závažnější zelenina, v níž je více druhů pesticidů najednou.
Účinky na zdraví tzv. chemického koktejlu jsou totiž
velkou neznámou i pro odborníky.
Jíte-li biopotraviny, jednoznačně snižujete množství
zkonzumovaných pesticidů. A to i přesto, že určité
minimální množství zbytkových pesticidů se může
objevit i v bioplodinách v důsledku znečištěné vody, dešťů
či větrem. I tak je to ale nejjistější alternativa, kterou
doporučuji jako velmi důležitou zejména u malých dětí!
Celosvětově nejpoužívanější pesticid na ničení plevelů je
glyfosát (jde o účinnou látku v postřiku Roundup), který byl
dlouhodobě propagován jako nerizikový. Na základě výzkumů
byl v roce 2015 Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny
(IARC) zařazen do seznamu potenciálních karcinogenních
látek. Glyfosát může poškozovat hormonální soustavu,
a tím i průběh těhotenství. Narušuje zdraví a rovnováhu
střevních mikroorganizmů, a tím má negativní vliv na celý
lidský organizmus.
Šest z deseti testovaných obyvatel České republiky mělo
v moči toxický herbicid glyfosát. Prokázaly to laboratorní
analýzy v rámci testu, který probíhal v 18 evropských zemích.
Do organizmu může glyfosát pronikat kontaminovanou
potravou, ale také pouhým dotykem nebo vdechnutím
znečištěného vzduchu.

Zelenina a ovoce

Speciální kalendář „Výsevní dny“ podle kosmických rytmů lze
objednávat na svazu ekologických zemědělců www.pro-bio.cz.
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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.

Sladidla a sladkosti
Sladidla a sladkosti

A byla jsem nadšená, jak se dají vykouzlit skvělé dezerty pomocí javorového nebo třeba rýžového sirupu. Proto taky

v mých knihách najdete mnoho receptů na sladké dobroty, které jsou slazeny přirozenějšími sladidly. Dá se o nich sice

říct, že jsou o něco méně škodlivé než bílý cukr, ale to hlavní, k čemu jsem po letech došla, je, že jím sladkostí mnohem

méně než dříve. A to i těch tzv. „superzdravých“. Nevím přesně, jak se to odehrálo, zda je to tím, že jím plnohodnotnou
pestrou stravu, ve které jsou zastoupeny všechny chutě a živiny a pak už mě prostě nehoní mlsná, nebo zda je to tím, že
žiju období, kdy se cítím spokojená, naplněná, jakoby otevřená „sladkosti“ života... Nevím, ale to hlavní poselství této
kapitoly není jen o tom, jak nahradit bílý cukr jiným, rádoby zdravějším sladidlem, ale je to hlavně výzva k tomu, jak

celkově omezit sladkosti všeho druhu. Jednoznačně se totiž ukazuje, že cukr je návykový a mnoho rodičů a prarodičů
dělá z dětí závislé už od malinka. Úplně zbytečně dětem oslabujeme zdraví. A mnoho firem na tom vydělává, protože
co je sladké, to se dobře prodává. Hlavně když se na to napíše, že to je zároveň zdravé... Což je nesmysl. Sladkosti

nejíme pro zdraví, ale protože nám prostě chutnají. Je fajn si tu sladkou chuť občas užít, upřednostňovat přitom kvalitu
nad kvantitou a jíst sladké opravdu střídmě.

Moje recepty jsou dobrou inspirací, jsou totiž opravdu dobré. Často se totiž setkávám s tzv. zdravými sladkostmi, které
jsou tak málo sladké, že jich musíte sníst moc, 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!
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Dezert přece nejíme jako zdroj živin a vlákniny, ale protože chceme sami sebe obšťastnit.

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 (údaje z roku
2010) – 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
organizmus 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,
oslabenou imunitou či 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. Nemyslím tím, že by
cukr byl smysluplným zdrojem minerálních látek. Jen škodí
o trošku méně…
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 str. 285–287.

Sladidla a sladkosti

Když jsem se před asi dvaceti lety dozvěděla o škodlivosti bílého cukru, tak jsem hledala nějaké „zdravější“ alternativy.
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Každý z nás má asi někdy chuť na sladké. Někdo denně a někdo jen občas. Já jsem patřila jednoznačně k první skupině.

Pohanka
Pohanka

O pohance můžete slyšet jen samou chválu. Když

Z botanického hlediska pohanka nepatří do skupiny

většinou zůstala ležet ve spíži, dokud neprošla. Když

Polygonaceae (česky rdesnovité), proto je příbuzná spíše

jsem si ji kdysi před více než 20 lety začala kupovat,

jsem ji uvařila, nijak moc mě nenadchla. Pak jsem ale
během svého studia ve Francii jedla slané pohankové

palačinky (tzv. galettes) a zamilovala jsem se do nich.
Vzala jsem tedy pohanku na milost. Řekla jsem si, že
když je tak zdravá, zkusím vymyslet recepty na jídla,

která by nám chutnala. Vždyť pohanka je nám hodně
blízká. Podle statistiky se na Valašsku v 19. stoleti
snědlo v průměrné rodině 1–3 kg pohanky týdně.
Pohanka pochází z chladných oblastí střední

a jihozápadní Asie, proto posiluje a zahřívá tělo

zejména v zimě a v chladných dnech. I dnes patří mezi
vyhledávané pokrmy zejména v Rusku a v Polsku.

Pohankové kroupy – světlé

obilovin ani trav, ale mezi tzv. pseudocereálie, čeleď
se šťovíkem či rebarborou. Běžně se ale v jídelníčku
užívá jako obilovina.

Do Čech se postupně šířila již od 12. století a v 16. století
prý byla v Čechách jednou z nejoblíbenějších potravin.

Co obsahuje

~ Pohanka obsahuje osmnáct různých aminokyselin,
minerálních látek (zinek, měď, selen, hořčík), vitamínů
B1, B2, E, C.
~ Nejdůležitější je v pohance obsah rutinu. Rutin je jedním
z tisíců takzvaných fytochemikálií, látek s příznivým
zdravotním působením v organizmu, které jsou obsaženy
pouze v rostlinných zdrojích potravin. Konkrétně rutin
podporuje působení vitamínu C a zvyšuje elasticitu
krevních kapilár.
Pohankové kroupy – tmavší

Co dokáže

~ Posiluje imunitu.
~ Díky rutinu je lékem na cévy (kterým vrací pružnost),
a tím pádem i na křečové žíly a hemoroidy.
~ Může přispět k léčbě pohlavních orgánů.
~ Reguluje krevní srážlivost a obsah cholesterolu v krvi.
~ Snižuje hladinu krevního cukru a podle studií může
snižovat riziko vzniku diabetu.
~ Snižuje riziko infarktu a mozkové mrtvice.
~ Je doporučována i při detoxikaci, při praskání žilek
v oku, v obličeji, při zvýšené krvácivosti.
~ Obsahem cholinu může regenerovat jaterní buňky.
~ Opražená pohanková mouka s vinégrem se používá
jako náplast na záněty kůže.

Pohledem čínské dietetiky

Čínská dietetika doporučuje pohanku na pročištění
a posilu střev a zevně na obklady na záněty.
Nedoporučuje ji v případě horečky, žízně, lidem
s vysokým krevním tlakem či těm, kteří trpí
nervozitou, závratěmi či citovou nerovnováhou.

Pohledem makrobiotiky

Makrobiotika považuje pohanku za plodinu, která
stahuje a vysušuje, a proto ji doporučuje zejména do
chladných dnů. Přináší prý teplo, zrychlení a stažení
a nedoporučuje ji pravidelně dávat nejmenším dětem.
Její nadměrná konzumace může podle představitelů
makrobiotického hnutí prý nepříznivě energeticky
zasahovat do rostoucího organizmu dítěte.

Je vhodná pro

~ hodí se pro běžnou konzumaci, zejména během zimy
~ bezlepkovou dietu
~ lidi se zažívacími problémy
~ stavy vyžadující zvýšené množství vitamínu C, jehož
působení významně doplňuje a podporuje
~ při sklonu k praskání krevních kapilár (snadná
tvorba modřin)
~ při detoxikaci organizmu
~ při silné a dlouhé menstruaci

Zajímavost

Pohanková nať a čaje, ve kterých je tato nať obsažena, mohou zvyšovat citlivost pokožky na světlo. Děje se tak

Více o pohankovém čaji najdete na str. 159.

Pohanka

těhotným a kojícím ženám. Mnoho zahraničních autorů ale v přiměřeném množství tento čaj doporučuje i pro ně.
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vzhledem k obsahu tzv. futokumarinů. Proto se někdy můžete setkat s tím, že pohankové čaje nejsou doporučovány

Vaše otázka

Jaký je rozdíl mezi tmavší a světlejší pohankou?
Nejedná se o žádnou speciální odrůdu, ale o proces loupání. Pokud probíhá za tepla, pohanka ztmavne, pokud za studena, jak to
dělá specialista na pohanku, firma PROBIO ve Starém Městě pod Sněžníkem, zůstane světlá. Loupání za studena je šetrnější, ale
není pravda, že se rutin varem zcela zničí. Nezničí, ale v listech je ho více než v pohankových kroupách.

Pozor!

Rutinu je nejvíce ve slupce a v nati před
květem – proto pijte pohankový čaj,

v kterém je slupka i list. Nebo si zasejte

Několikrát se mi stalo, že se mě lidé ptali, jak dlouho mají pohanku vařit, že ji vařili několik hodin a byla stále tvrdá. Pak jsem
zjistila, že vařili neloupanou pohanku s hnědou slupkou. To je ale vlastně semeno určené k setí, ne ke konzumaci! Tu můžete
vysévat na záhony a sklízet nať, ale ne vařit!

Použití v kuchyni

neloupanou pohanku do květníku či na

zahrádku a nať používejte na chleba a do
polévek, stejně jako pažitku. Obsahuje

spoustu chlorofylu, enzymů a vitamínů.
Polovinu denní potřeby rutinu pokryje
cca 100 g vařené pohanky nebo 1 sáček
pohankového čaje.

Účinky rutinu jsou znásobovány

vitamínem C. Proto je důležité jíst

k pohance syrovou zeleninu, také proto
výrobci přidávají do pohankových čajů
šípek nebo pomerančovou kůru.

• Celozrnné pohankové těstoviny jsou na trhu
české, italské či japonské (soba), ty bývají nejlepší.
České se často rozvařují, a tak se hodí spíše do
zapečených jídel.
• Neloupaná pohanka je vhodná jako semeno
k setí na nať.

Sladká zelenina s azuki a pohankové placičky

Pohankovo-špaldové palačinky s cibuládou a grilovanou cuketou

• Slupky pohanky se využívají jako náplň do
léčebných polštářků a matrací.

Pohankovo-datlovo-mandlový koláč

• Chcete-li vidět, jak se pohanka zpracovává,
přijeďte se někdy podívat na Bioslavnosti do
Starého Města pod Sněžníkem. Konají se vždy
v červenci, druhou sobotu (www.probio.cz).

Karbanátky z pohankové lámanky (nákyp)
Bezlepková litá jablečná buchta

J ahelné bezlepkové lívance (s pohankovou moukou
a kukuřičnou polentou)

Pohanková řada firmy PROBIO

Pohanka

Pohanka
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• Specialista na biopohanku a pohankové produkty
je PROBIO. Koupit tak můžete pohankové kroupy,
lámanku, pohankovou krupici na kaši, pohankovou
mouku do palačinek, pohankové pukance se dají
přidat do snídaňové směsi a existují už i namíchané směsi z čistých biosurovin, jako je třeba pohanková sekaná nebo pohankové palačinky.
• Biopekárna Zemanka nabízí první řadu českých
bezlepkových bio sušenek. Právě pohanková
mouka je součástí většiny bezlepkových
produktů (www.biopekarnazemanka.cz).
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Pohanka potřebuje dobře dochutit a pak může být vynikající. Pokud ji dobře nedochutíte, nemusí vám její zvláštní chuť
úplně vyhovovat. Pohanka byla tradičně na Valašsku ochucovaná slaninou, česnekem nebo i brynzou. Moc dobře se doplňuje
s bramborami, sádlem a cibulí. Tradiční je kontrabaš – pokrm z brambor, pohanky a uzeného.
Já nejčastěji používám pohankovou lámanku jako zavářku do bramboračky, jako pojivou složku do zeleninových karbanátků,
dělám z ní i pikantní směs na topinky nebo pohankou plním zapečené papriky či cibule (recepty najdete v Nové biokuchařce).
Pohankovou mouku dávám vždy do palačinkoveho těsta. Také dělám pohankové placičky jen z mouky a vody, protože tato mouka
skvěle pojí. Ostatně placky či placičky se dělají v různých kulturách – v Rusku jsou známy jako bliny, ve Francii jako galettes,
boûketes ve Valonsku, ployes v Kanadě a USA. A občas si dáme nějaké dobré japonské pohankové nudle, tzv. soba. Až budete
dělat zabijačku, zkuste přidat pohankové kroupy do jitrnic, což je také valašská tradice.
Pohankové kroupy vařte v poměru 1 díl krup na maximálně 1,5 dílu vody cca 10–15 minut. Kaši z pohankové krupice uvaříte za
5 minut v poměru 1 díl krupice na 5 dílů jakékoliv tekutiny. Pohanková lámanka potřebuje jen přejít varem a odstavit v poměru
1 díl lámanky na cca 2 díly vody.

Cizrna

fazolemi mezi moje nejoblíbenější luštěniny.

Co dokáže

Jinak se jí říká i římský hrách nebo garbanzo. Pochází

~ 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.

odrůda, existuje ale i tmavá, a dokonce i zelená

Pohledem čínské dietetiky

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.

z oblasti Středního východu. U nás je známá béžová
a červená.

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.

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.

Cizrna

Cizrna patří spolu s čočkou, hrachem a červenými
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Luštěniny
Luštěniny

Cizrna

Použití v kuchyni

Cizrnu namočte přes noc do vody, druhý den namáčecí vodu slijte, zalijte novou a uvařte do
měkka. Já vařím cizrnu jedině v tlakovém hrnci cca 40 minut a má pak máslovou konzistenci.
V normálním hrnci to trvá 2–3 hodiny a cizrna není uvnitř tak jemná.
Nejčastěji vařím cizrnu na paprice, hummus se sušenými rajčaty (z Nové biokuchařky) a polévku
s cizrnou. Také je moc dobrá do rajčatových omáček a polévek typu minestrone.
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.

Dobrá rada

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.

CO NAJDETE V OBCHODECH
• Biocizrna je běžně na trhu. Tu je dobré používat na běžné vaření. Pro výjimečné situace,
kdy potřebujete na rychlo něco vykouzlit,
můžete mít sterilovanou biocizrnu – pak
preferujte tu ve skle.
• V bezlepkovém mlýnu PROBIO se mele bio
cizrnová mouka, se kterou můžete zahušťovat
některé polévky, dělat z ní placičky, obohatit
některá těsta a po smíchání s vodou a okořenění máte těstíčko, ve kterém můžete obalit
a pak osmažit zeleninu. Tato mouka není
extrudovaná a tím je výživově lepší.
• Existují i různé biosměsi na falafel či hummus,
které ale nemám vyzkoušené, protože je
připravuju ze základním způsobem uvařené
cizrny. Může jít ale o rychlou pomoc pro
případ nedostatku času.
Nabízí je www.countrylife.cz.

Hustá cizrnovo-bramborová polévka s mangoldem

Teplý salát z cizrny s pórkem a sušenými rajčaty
Letní cizrnový salát s bylinkami

 ychlé luštěninové pomazánky s tahini
R
(příklad s cizrnou a s azuki)

357 Cizrna s rajčatovo-zeleninovou kari omáčkou

• Dá se koupit obilná káva Yannoh. Její neinstantní varianta obsahuje praženou cizrnu.

Cizrna

332
339
342
350

• Konzervovanou uvařenou biocizrnou
koupíte ve skle nebo v konzervě. Dodává ji
na český trh například společnost dm
(www.dm.cz).
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Med
Med

Med považuje většina z nás za léčivý a čistě přírodní produkt. Je to opravdu tak? Je každý med „bio“? Na trhu jsou
dnes medy skvělé kvality, průměrné, míchané, filtrované, mnohdy i falšované. U některých je klamavě označen

původ medu, někdy se přidává barvivo karamel, aby med či cukerný roztok vypadal tmavěji, nebo se v medu objevují
cizí cukry, což je důkaz toho, že byl med falšován. Čas od času se médii proženou zprávy o tom, že se musí stáhnout
mnoho tun medu, ve kterém se objevila antibiotika, a to i přes to, že v EU jsou při léčbě včel antibiotika zakázána.
A tak se náhodou přijde na to, že na medu s označením český med se uvnitř skrývá med pravděpodobně z nějaké

asijské země. V medu se mohou také objevit i zbytková množství pesticidů a těžkých kovů, jako je zinek, kadminum
a olovo. Med doplatil na to, že je předmětěm dobrého byznysu, a taky na to, že jeho kvalita je i odrazem životního

prostředí. A tak čím blíže k průmyslovým zónám, velkým městům či pesticidy stříkaným polím a sadům včely žijí, tím

více zbytků těchto látek se v medu může objevit. A tím náročnější to máme my, spotřebitelé, pokud chceme najít med,

Med používali lidé ve všech starých kulturách –
Egypťané ho používali jako antibiotikum a antiseptikum,
Asyřané jím pokapávali základní stavební kameny a stěny
chrámů, Řekové ho využívali jako elixír mládí a pohanské
germánské kmeny pekly medové koláče za zimního
slunovratu pro doplnění sil před mrazivými měsíci. U nás
používaly zejména chudší vrstvy med jako sladidlo až do
poloviny 17. století. Na konci 17. století se však cukr stal
univerzálním sladidlem a med lahůdkou či lékem.

Jak vzniká med

 čely ukládají své úlovky do jednotlivých buněk plástve. Aby
V
med neobsahoval moc vody, včeličky mávají křidélky tak silně,
že vzniklá ventilace snižuje vlhkost vznikajícího medu. Práce
je to obrovská, protože nasbíraný nektar má 70–80 % vody.
Postupným zráním a zahušťováním v úlu se musí získat med
s maximálně 20% obsahem vody. Po odpaření přebytečné
vody a po biochemickém zpracování včely těsně uzavírají
jednotlivé buňky voskovými víčky, která bezpečně chrání med
před bakteriemi a dalšími mikroorganizmy. Mladé včely mají
voskotvorné žlázy a smícháním s přírodní pryskyřicí z pupenů
rostlin vzniká propolis, kterým včely buňky uzavírají.

Med
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S medem bychom měli zacházet jako s opravdovým darem přírody.
Jedna včela za svůj život (žije cca 3 měsíce v letním období)
vyprodukuje pouze čajovou lžičku medu. Na půl kila medu je třeba,
aby včely nasbíraly 2 kila nektaru, na čemž pracuje cca 160 000 včel,
které musejí získat nektar z přibližně 2 miliónů květů.

Med

Na květový med včely sbírají sladké šťávy rostlin
(tzv. nektar). Ale překvapilo mě, jak vzniká můj
nejoblíbenější lesní (tzv. medovicový) med. Včely
sbírají medovici z listů a jehličí. Laicky řečeno se jedná
o zpracovanou mízu lesních stromů, tedy vlastně výkaly
(odborně produkty metabolismu) mšic, puklic a červců,
kteří žijí na listech či jehličí, živí se jejich mízou, stráví
ji, zpracují a vyloučí z těla ven – a to je právě cenná
medovice, kterou včely sbírají.
Včely tak vlastně sbírají natrávenou mízu stromů
a v medném váčku pak svůj úlovek letí odevzdat do úlu.

Během toho nektar či natrávenou mízu smíchají se slinami,
které obsahují speciální enzymy, a tím je nastartován zázračný
proces vzniku medu.
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který je opravdovým lékem.

Med v historii

 místěním úlů
U
Kvalitní biomed se vyznačuje tím, že stanoviště včelstev
musejí být v dostatečné vzdálenosti od průmyslových
oblastí, dálnic, skládek, spaloven, městských center či
chemicky ošetřovaných polí. Biomed proto pochází
nejčastěji z chráněných krajinných oblastí nebo
z ekofarem – konkrétně to znamená, že v okruhu
tří kilometrů od umístění úlů musejí být ekologicky
pěstované nebo divoce rostoucí rostliny. Biomed
pochází také vždy z konkrétní ekofarmy a není směsí
medů různého původu. (U běžných medů často najdete
nápis „směs medů ze zemí EU a mimo země EU“.)
Vzhledem k tomu, že v současnosti (rok 2017) není
v Čechách běžně na trhu český biomed, ptala jsem se
paní Simony Adamcové, majitelky Včelí farmy Rokytník,
na to, proč s produkcí biomedu skončila. Její medy si
totiž každoročně kupujeme a sama jsem se přesvědčila
při návštěvě Simony, že lokalita, kde jsou včelstva
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Med

Pozor!

Přikrmováním včelstev
 čely produkují med proto, aby se uživily v době, kdy jim
V
potravu nedává příroda. Proto ekovčelaři odebírají jen
tolik medu, aby měly včely medu dostatek a nemusely být
dokrmovány cukrem. Běžný včelař odebírá včelám všechen
med a trvale dokrmuje cukrem. Přikrmování biocukrem je
v rámci ekologického zemědělství sice povoleno, ale pouze
v případě, pokud je přežití včelstva ohroženo extrémními
klimatickými podmínkami. Přednost má vždy přikrmování
biomedem z vlastní produkce. I to je jeden z důvodů, proč
produkce biomedu je těžko rentabilní, a to zejména v horších
letech, kdy jsou malé snůšky. A pokud by měl ekovčelař
včely dokrmit, pak musí použít výhradně biocukr, který je
mnohonásobně dražší než obyčejný cukr.

Dávejte si pozor na kvalitu a původ medu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce pravidelně kontroluje
kvalitu medu a často se objevují medy falšované nebo medy obsahující zbytky antibiotik či pesticidů, které mohou
být dokonce zdravotně závadné. Díky kontrolám se například likvidovaly či vracely v minulých letech medy ze
Slovenska, Polska, Španělska či Kuby. Důvody byly různé: nepovolený obsah reziduí, tj. zbytků veterinárních
antibiotik, které někteří včelaři přidávají jako prevenci včelího moru do cukrových sirupů, jimiž krmí včely – dělají
to i přesto, že v rámci EU je používání antibiotik pro léčení včelstev zakázáno.
Objevují se také medy doslazované škrobovým cukrem, např. kukuřičným škrobem či sirupem (nově tzv. C4 cukry),
které jsou obtížně detekovatelné a je schopna je zjistit jediná laboratoř v Evropě. Jsou to cukry pocházející
z nemedonosných rostlin a je to jasný důkaz, že med byl dodatečně doslazován sladidly na bázi kukuřice či třtiny.

Když odhlédneme od ekonomiky produkce biomedu
a zaměříme se na přikrmování cukrem z dalších hledisek,
pak včelstva nedokrmovaná cukrem jsou v lepší kondici.
Cukr neprospívá ani lidem, ani včelám.
Léčením včelstev
Léčení antibiotiky je zakázáno v EU jak u běžných
včelstev, tak u ekovčelstev. Problém je, že mimo EU
to zakázáno není a občas se na náš trh dostanou medy
ze zemí mimo EU, které jsou klamavě označeny jako
české a mohou se v nich objevit zbytková antiobiotka.
Při ošetřování běžných včelstev se používají syntetické
chemické prostředky (cca 3x ročně), které se
u ekovčelstev používat nesmí. Jedná se o léčiva proti
parazitům, zejména proti roztočům Varroa destructor
(kleštík včelí), který způsobuje známé onemocnění zvané
varoáza. K léčení ekovčelstev je používáno alternativních
prostředků, například kyseliny mravenčí, šťavelové,
thymolu. Klíčovou roli ale hraje chov silných a odolných
včelstev, čemuž určitě napomáhá i to, že ekovčely nejsou
dokrmovány cukrem.
Zpracováním medu
Biomed (nebo i další kvalitní medy) se nikdy
nepasterizuje, tedy nezahřívá na vyšší teploty (bývá
na něm napsáno, že byl zpracován za studena, anglicky
se mu říká raw honey).

Za nejčastější problém se považuje nešetrné zahřívání medu, který předtím zkrystalizoval. Takový med zcela ztrácí
léčebné účinky a mnoho ze svých účinných látek. Někdy se přidává barvivo karamel, aby med či cukerný roztok
vypadal tmavěji.
Velký problém z pohledu spotřebitele je klamavé označení původu. Objevily se totiž na trhu třeba i medy, které byly
označeny jako české, a přitom se jednalo o med pocházející z některé z asijských zemí a přebalený na Ukrajině.
Více informací můžete najít na www.bezpecnostpotravin.cz a na str. 269 čtěte, jak vybrat dobrý med.

Med

 ed je podle legislativy hodnotná potravina přírodního
M
charakteru. Rozdíly v medech jsou dány zejména
lokalitou, tedy umístěním úlů, dále také způsobem léčení
a dokrmováním včelstev a konečně zpracováním medu.

rozmístěna, jsou jen ekoligicky čisté lesy a louky a vše se
nachází v CHKO Broumovsko. I přes takto výjimečně čistou
lokalitu se Simona rozhodla neriskovat vysoké pokuty. Jako
producentka biomedu musela totiž garantovat téměř nulový
výskyt jakýchkoli zbytkových pesticidů a Simona ví, že když
třeba kvetou řepková pole, tak včely překonají 3kilometrovou
zónu a letí k řepce třeba i 6 km. Vzhledem k masivnímu
rozšíření řepky a používání pesticidů to považovala za příliš
riskantní. I přesto, že se bio certifikace vzdala, nadále svůj
med vyrábí stejným způsobem. Má ale pocit, že ekologické
včelaření včetně třeba nepřikrmování cukrem je možné jen při
produkci malého množství medu. Spíše jako domácí hobby.
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Co je biomed a v čem se liší
od běžného medu?

Co obsahuje

~ Med je především směsí vody a dvou jednoduchých
cukrů: fruktózy a glukózy. Některé medy obsahují
i malé množství sacharózy. Květové medy
(tzv. nektarové) obsahují více jednoduchých cukrů.
Lesní med (tzv. medovicový) oproti tomu obsahuje
více složitých cukrů a větší množství minerálních látek
a stopových prvků.
~ Obsahuje organické kyseliny, zdraví prospěšné enzymy
a aminokyseliny.
~ Obsahuje i látky, které zamezují růstu bakterií (proto má
tak dlouhou trvanlivost a naše prababičky ho používaly
ke konzervaci potravin).
~ Jsou v něm i vitamíny, minerální a hormonální látky –
zejména vitamín B2, B6, železo, mangan a i adrenalin,
noradrenalin, dopamin a acetylcholin a mnoho dalších.
~ Bohužel

dnes může med obsahovat i řadu potenciálně
škodlivých látek (více v úvodu a v rámečku Pozor!).

Co dokáže

~ Léčivé účinky medu závisejí na jeho kvalitě. Některé
medy jsou mrtvá sladidla, některé jsou dokonce
zdravotně závadné. Léčivé účinky platí tedy pro medy
pravé a nefalšované.
~ Pravý, nefalšovaný, ideálně organický med posiluje
imunitu, má silné antibiotické a protizánětlivé účinky.

Je vhodný
Proto se zejména v lidovém léčitelství doporučuje
při zánětech horních cest dýchacích, pomáhá při
odstraňování hlenů, je skvělým prostředkem proti kašli
a usnadňuje vykašlávání. (U části populace ale med může
i částečně zahleňovat.)
~ Nápoj na bolení v krku: rozpusťte dvě lžíce medu a šťávu
z půlky citrónu ve sklenici teplé vody a kloktejte.
~ Ajurvéda doporučuje ranní zimní nápoj na vypláchnutí
nečistot z trávící trubice buď v podobě samotné horké
vody, nebo převařené, mírně zchladlé vody s medem
a šťávou z citrónu. Tento medovo-citrónový nápoj
můžete dát občas dětem i s sebou do školy, když mají
chuť na sladký nápoj. Jako základní pití by však vždy
měly mít vodu nebo neslazené nápoje.
~ Med má dezinfekční účinky, to znamená, že pomáhá
hojit rány a popáleniny. Doporučuje se ho natírat
i lokálně na rány či jizvy (třeba i po císařském řezu).
~ Je skvělým antioxidantem, a také proto má
antimikrobiální účinky (zastavuje rozmnožování
bakterií), nejsilnější účinky mívají kvalitní jedlové medy.
Skvělé jsou i medovicové z dubu či lípy.
~ Má uklidňující účinky a je vhodný při nespavosti.
~ Doporučuje se při chudokrevnosti a i v těhotenství,
zejména tmavý medovicový med, výborný je i pohankový,
který obsahuje více železa, mědi a hořčíku.

~ Velmi často se doporučuje jíst směs medu a skořice
jakožto účinný lék na různé druhy nemocí – na posílení
cév a srdce, na snižování cholesterolu, na nachlazení,
artritidu, při bolestech žaludku, pro posílení imunity,
směs se doporučuje i mazat na kožní infekce a pupínky
nebo kloktat s teplou vodou proti zápachu z úst.

Pohledem čínské dietetiky

Med je potravina, která detoxikuje, zmírňuje bolesti
a ovlivňuje plíce, slezinu a tlusté střevo. Med se
doporučuje při suchém kašli, zácpě, při žaludečních
vředech, aftech i při nemocech srdce i jater
a při nespavosti.

Pohledem makrobiotiky

Makrobiotika nedoporučuje med od včel, které jsou
dokrmovány cukrem. I včely prý pak ztrácejí sílu
a odolnost a jejich med není takovým lékem. Poctivého
medu doporučuje makrobiotika málo a jen občas
jako lék.

~ pro větší děti, ale i pro staré lidi a rekonvalescenty je
velmi vhodným doplňkem energie. Pro děti jsou lepší
medy květové, protože se lépe tráví.
~ pro sportovce zejména před sportovním výkonem, který
potřebuje rychlý vzestup energie, se lépe hodí medy lesní
~ pro všechny při vyčerpání a oslabení, přepracování či pro
ženy při menstruačních potížích

Není vhodný pro


Téměř
všichni odborníci se shodují na tom, že med
by se neměl dávat malým dětem nejméně do 1 roku.
Důvodem je, že v medu se může pomnožit bakterie
Clostridium botulinum, která při přemnožení produkuje
botulotoxin. Střevní mikroflóra dětského organizmu ještě
nedokáže účinně zabránit přemnožení uvedené bakterie,
a zabránit tak zvýšené produkci botulotoxinu. Otrava
botulotoxinem u malých dětí může vést k závažnému
poškození nervového systému až smrti.

Zajímavost

Každý, kdo se více zabývá životem včel, si je vědom tajemnosti a zázračnosti jejich života. Jednotlivé včely jsou

propojeny podobně jako buňky v lidském těle, jako by se jednalo o jakýsi kolektivní organizmus. Kolem i uvnitř

úlů se vytváří silné elektrické pole. Proto i med vznikající v silném energetickém poli má mimořádné vlastnosti.

souvislosti s tím, že skupinové „Já“ včelstva je příbuzné člověku.

Med

je to stejná teplota, jako má naše krev. Rudolf Hauschka poukazuje ve své knize Člověk a výživa na stejnou teplotu v
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Med

Dokonce i rosu z úlů chodily sbírat ženy jako mocný lék. Teplota úlu pro inkubaci včelího plodu je 37 °C –

Krystalizace medu je přirozenou vlastností každého medu a není nijak na závadu. Naopak je projevem toho, že med nebyl nijak
upravován. Průmyslově se krystalizaci totiž zabraňuje různými způsoby: medy se zahřívají na vyšší teploty, různě se ředí, upravují
ultrazvukem, a hlavně se do nich přidávají sirupy, tzv. C4 cukry či škrobové deriváty. Možná právě takové medy jste viděla prodávat.
Rozdíl je i mezi nijak neupravovanými medy. Nejrychleji krystalizují luční a květové jarní medy, protože obsahují nejvíce glukózy.
Přirozeně obtížněji krystalizují medy s vyšším zastoupením fruktózy (např. med akátový) a medy s vyšším obsahem složitějších
cukrů (tmavé medovicové lesní medy).
Pokud máte raději tekutý med, do původního stavu ho uvedete ponořením otevřené sklenice s medem do vodní lázně a zahřátím
na teplotu maximálně 40 °C. Jde o to, aby se nezničily důležité látky a nesnížila biologická hodnota medu.

Dobrá rada

Med je o 25–50 % sladší než cukr, proto ho v receptech stačí používat méně než cukru. Ajurvéda ale tvrdí, že když se med zahřívá
na vyšší teploty nebo se používá při pečení, jeho vlastnosti se mění a výsledný produkt může být hůře stravitelný, může ucpávat
zažívací systém a vytvářet toxiny v těle. V každém případě léčivé vlastnosti se při pečení či vaření s medem ztrácejí a funguje jako
běžné sladidlo. Proto se vyplatí vymýšlet takové recepty, kde se využívá co nejčastěji medu tepelně neupraveného.
Uskladňování medu
Vysoký obsah cukrů, sušiny a přirozených látek, které mají antimikrobiální účinky, má v medu samokonzervační účinky. Proto se
téměř nemůže zkazit. I přesto je lepší ho skladovat v uzavřeném obalu (sklo, keramika, nerez kov apod.) v suché, tmavé místnosti,
při teplotě nejvýše 25 °C. Negativně působí přímé sluneční paprsky.
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RECEPTY V BIOABECEDÁŘI
Med můžete použít do všech receptů, kde používám obilný sirup či
javorový sirup. Já ale med do pečených dezertů moc nepoužívám.
Jíme ho jen tak, sladíme jím cibulové a zázvorové čaje, když jsme
nemocní, mažeme ho na chleba nebo jím sladím tvaroh na palačinky,
popřípadě nepečené krémy či polevy k dezertům. Když jsme ale byli na
návštěvě u paní Simony Adamcové ze Včelí farmy Rokytník, pohostila
nás výborným piškotovým koláčem s ovocem a krémem a vše bylo
oslazeno jen medem.
Děkujeme Simoně Adamcové za poskytnutí fotek do kapitoly o medu.

• Ideální by bylo mít med z ekologicky čisté oblasti
z regionu Čech či Moravy. Med od včelstev, která nebyla
přikrmována cukrem a ošetřována syntetickými chemickými léčivy. Bohužel takový med je v současnosti obtížné
sehnat (2017).
• Nyní (2017) není na trhu český biomed, protože pro včelaře
je rizikové a málo rentabilní ho produkovat (biomed na trhu
je dovozový). Rizikovost je dána používáním pesticidů nejen
při pěstování řepky a dalších plodin na polích, ale i v sadech
a vinohradech. Ekovčelař musí garantovat, že jeho biomed
nebude obsahovat více než 0,01 mg jakékoli nepřípustné
látky na 1 kg. Tedy například zbytkových pesticidů. Proto
třeba Simona Adamcová přestala používat biocertifikáty na
svůj med. Výška pokut je pro včelaře zničující.
• I přesto, že do obchodní sítě se nyní biomedy nedostávají,
několik producentů biomedu u nás v ČR je. Prodávají
med spíše v malém a můžete si je dohledat na on-line
Registru ekologických podnikatelů nebo přes
kontrolní organizace, u kterých jsou kontrolovány
(www.kez.cz, www.abcert.cz, www.biokont.cz,
www.bureauveritas.cz).
• Naše rodina v posledních letech odebírá med, který byl
původně certifikován jako bio, ze Včelí farmy Rokytník.
Stanoviště včelstev jsou v CHKO Broumovsko. I majitelka
Simona Adamcová doporučuje vybírat medy, které jsou
z horských či podhorských oblastí co nejdále od průmyslových zón a nížin, kde jsou lány s pesticidy ošetřovaným
obilím, a zejména řepkou.
• Nekupujte medy z jiných zeměpisných pásem. Bývá na
nich nápis „směs medů ze zemí EU a mimo země EU“.
Mohou být rizikové pro náš imunitní systém. Látky obsažené v medu jsou pro lokální populaci běžným přírodním
zdrojem živin, kdežto pro populaci z odlišných podmínek mohou být alergenem. Navíc v zemích mimo EU
se mohou používat například antibiotka pro léčení včel
a nebo jsou povoleny pesticidy, které třeba už v rámci EU
byly zakázány, a tyto látky se mohou ve zbytkové podobě
v medech objevit.
• Pokud máte svého známého včelaře, na prvním místě
sledujte lokalitu, ve které má včelstva, tzn. zda jsou
v blízkosti průmyslové areály nebo lány řepky či chemic-

•M
 ůžete si vybrat různé druhy medů. Nejběžnější u nás je
med řepkový, dále smíšené medy květové. Za nejlepší se
považují medy lesní, tzv. medovicové. Bývají zpravidla
tmavší, což způsobují rostlinná barviva v míze. Nejčastěji
lze koupit med smíšený, který obsahuje směs medů květových a medů lesních.
• Za vzácný je považován lipový med. I když lípa kvete
každoročně, tak meduje pouze zpravidla jednou za 5 až
7 let. Když se řekne, že meduje, znamená to, že její květy
obsahují dostatek cukerného nektaru ve květech, pro
včely dostupného a atraktivního.
Lípa je však také zdrojem medovice na svých listech,
přičemž tmavý medovicový lipový med je velice lahodný
a léčivý.
• Na trhu je i Manuka med v biokvalitě, který pochází
z nektaru květů stromu balmínu metlatého. Maorové,
původní obyvatelé Nového Zélandu, jej nazývali Manuka.
Jeho chuť je silně kořeněná a lehce mátová. Manuka je
velmi významná v boji proti různým virům a bakteriím
(www.sonnentor.cz).
• Na trhu je i bio propolis a bio mateří kašička.
 ropolis je vzácná látka, jejímž základem je pryskyřice,
P
kterou produkují pupeny rostlin. Včely ji sbírají, míchají
se slinami a používají k ochraně úlu před bakteriemi, viry
a parazity. Proto má propolis cenné dezinfekční účinky,
a díky tomu posiluje imunitní systém.
 ateří kašička je včelí produkt určený k výživě larev
M
a včelích matek. Mateří kašička je považována za superpotravinu, je velmi bohatá na vitamíny, minerální látky, aminokyseliny a další důležité živiny. Přispívá k hormonální
rovnováze, zvyšuje vitalitu a je skvělou energií pro mozek.
•D
 oporučuji tyto knihy : Fenomenální včely – Biologie
včelstva jako superorganizmu – Jürgen Tautz, Včely
a jejich svět – Radomil Hradil, Podstata včel – kosmická
chemie – Steiner Rudolf.

Med

Krystalizuje každý med? Všimla jsem si, že v supermarketech se málokdy prodává zkrystalizovaný med, jak je to možné?

ky ošetřované sady nebo vinohrady. Preferujte horské
a podhorské oblasti, CHKO, ekologicky čisté prostředí.
Dále se můžete zajímat o to, zda dokrmuje cukrem a používá syntetická léčiva, což ale valná většina včelařů dělá.
Proto pokud nenajdete ekovčelaře, který včely léčí jinak
a omezuje dokrmování cukrem, pak se zaměřte zejména
na dobrou lokalitu.
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Vaše otázka

JAK KUPOVAT MED

Obilné slady a sirupy

Bio rýžový sirup

Obilné slady a sirupy

Obilné slady a sirupy vypadají podobně jako med. Jsou
ale méně sladké a vznikly pouze z obilí. Mezi obilnými
slady i sirupy jsou značné rozdíly ve složení, v chuti,
barvě, v použití a i ve struktuře. Experimentovat

můžete s jakýmkoli. Je jich na trhu celá řada. Já asi

nejčastěji používám rýžový a pšeničný biosirup (kromě
javorového) a děti mají celem rády zajímavou chuť
hustého tmavého rýžového sladu.

Obilné slady a sirupy vznikají speciálním postupem
pouze z obilí. Neobsahují žádný přidaný cukr ani

dochucovadla. Slady jsou oproti sirupům zdravotně

blahodárnější, protože obsahují více složitých cukrů
a více minerálních látek než sirupy.

Pro použití při pečení či vaření dávám přednost obilným
sirupům, které jsou sladší, řidší, světlejší a mají menší

~ Obsahují vitamíny skupiny B a minerální látky, které jsou
důležité pro zpracování cukrů v našem těle.
~ Obecně se dá říct, že sirupy obsahují více jednoduchých cukrů
než slady.
~ V průměru obsahují obilná sladidla 30–50 % složitých cukrů,
asi 40 % maltózy a menší množství jednoduchých cukrů.

Co dokážou

Přirozená sladidla na bázi obilovin obecně
v malých množstvích podporují orgány
žaludku a slinivky, dodávají energii a zvlhčují.
Terapeuticky se proto mohou použít k posílení
organizmu nebo při potížích spojených se
suchostí, jako jsou např. bolesti v krku, chrapot
apod. Usnadňují také vykašlávání.

Jsou vhodné pro

Obilné slady a sirupy
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~ Jsou ideální pro každého, kdo má rád sladké
a chce tuto chuť uspokojovat zdravěji.
~ Pozor by si měli dát lidé s bezlepkovou dietou
a vždy si podrobně nastudovat složení. Jako
startér fermentace bývá totiž často použit
naklíčený ječmen.

Obilné slady a sirupy

~ Obilné sirupy, a slady zejména, mají vysoké procento složitých
cukrů, a proto dodávají energii postupně a mají nižší glykemický
index. Znamená to, že se krevní cukr po nich zvyšuje pomaleji,
než je tomu po konzumaci cukru.
~ Glukóza při trávení přechází do krve ihned, maltóza asi do
hodiny a půl a složité cukry přibližně do 3 hodin – proto jsou
sladkosti s obilnými slady a sirupy dobrým zdrojem postupně se
uvolňující energie.
~ Obilné slady nekradou zásoby minerálních látek z těla tak jako
bílý cukr, protože je samy obsahují.
~ Obilné slady a sirupy jsou lépe stravitelné díky obsahu
minerálních látek a vitamínů.

Pohledem čínské dietetiky
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chuťový ocas.

Co obsahují

Jak z rýže vznikne slad či sirup?

Nejprve se uvařená naturální rýže naočkuje speciálními enzymy, vzniklými z naklíčeného obilí, a nechá se fermentovat
(kvasit). Během tohoto procesu se pomocí enzymů naruší škrob v rýži a vzniknou snadněji stravitelné cukry. Na vrchu
vykvašené směsi se vytvoří řídká tekutina, která se sbírá, a zbylá směs se vaří, dokud nevznikne hustý sirup.
Kvalitní slady se vyrábějí z naklíčených celých zrn obilí, ne jen ze škrobů, tak jak to bývá u moderních technologií.
Veškeré přednosti obilných sirupů i dalších přirozených sladidel, které popisuji v této knize, se týkají šetrně připravovaných
výrobků z kvalitních biosurovin. Výchozí suroviny i výroba konvenčních sladů jsou většinou odlišné, jejich výrobní,
a tím i prodejní cena je nižší, tato skutečnost odpovídá i kvalitě výsledného produktu, jeho chuti, použití a zdravotnímu
působení. Je velký rozdíl například v tom, jak málo a nepříjemně sladí nebio pšeničný sirup a jak dobře osladí koláč bio
pšeničný sirup.

Pozor!
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Obilné slady a sirupy

Obilné slady a sirupy mají někdy tendenci vařením či pečením řídnout – děje se tak kvůli přítomnosti enzymů. Záleží na
druhu sirupu, často tento problém vzniká u tzv. ječmenné sladěnky. Zkuste osladit teplou kaši sladem či sirupem, který
máte doma, a uvidíte, jestli zřídne! U těsta, v němž nejsou vejce, je někdy lepší slad nejprve povařit 2–3 minuty, nechat
zchladnout a až pak používat. Pokud budete dělat pudink se sirupem (já ho sladím spíše javorovým sirupem), je lepší
nejdříve zamíchat sirup do studeného mléka a povařit ho. Až pak přidejte rozmíchaný pudink nebo škrob. Pokud byste
pudink sladili až na konci, mohl by zřídnout.

RECEPTY V BIOABECEDÁŘI
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404
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Sladká zelenina s azuki a pohankové placičky
Pohankovo-datlovo-mandlový koláč

Švestkovo mandlové nepečené kuličky
Jahelník se švestkami a jablky

Vždy, když použijete obilný sirup místo bílého cukru, musíte
z receptu odebrat i trošku tekutiny. Počítejte s tím, že sirup
je méně sladký než cukr, proto na hrnek cukru v receptu
použijte cca hrnek a půl sirupu a nezapomeňte odebrat
nějakou tekutinu v receptu odpovídající necelé půlce hrnku.
Pokud taková vhodná tekutina v receptu není, přidejte asi
5 lžic mouky nebo mletých ořechů na každý hrnek sirupu.
A také počítejte s tím, že se sirupem nebude vaše těsto tak
křupavé jako s cukrem, což ale někdy může být výhodou.
Do některých moučníků ale raději dávám menší množství
třtinového cukru, který dodá sladkost a nenaruší strukturu
tak, jako když bych použila hodně sirupu, aby byl dezert
opravdu sladký. Do kávy či čaje bych obilné sirupy ani
slady nedoporučovala. Ale můj švagr má moc rád špaldové
kafe s datlovým sirupem, který však patří mezi sirupy na
bázi ovoce.

Dobrá rada

Já sama přidávám rýžový sirup třeba do makové náplně,
do tvarohu, občas Natálce na lívance, na kaše a poměrně
často jím ochucuju klasické sladko-slané omáčky
a marinády na soté.

• Dnes je na trhu celá řada sladů a sirupů – můžete si koupit třeba rýžový, ječný, kukuřičný,
velmi zajímavý je špaldový nebo poměrně
neutrální pšeničný. Od stejného výrobce je
dováží na český trh hlavně Country Life, který
nabízí nejširší nabídku, a Sunfood Václav
Mervart. Nakoupíte je v bioprodejnách nebo na
www.countrylife.cz.
• Na začátek doporučuji koupit rýžový nebo
pšeničný sirup v biokvalitě. Mají podle mě
nejmenší pachuť, hodně světlou barvu a docela
dobře sladí. Těsto s nimi neztmavne, jako když
použijete ječmennou sladěnku nebo tmavý rýžový slad. Pozor si dejte na pšeničný sirup, který
není bio – často se totiž prodává ve zdravých
výživách, protože je o hodně levnější. Jenže
není vůbec dobrý (skoro bych řekla, že je až
nechutný), velmi málo sladí a je lepivý.
• Pokud chcete zkusit slad, velmi zajímavý je
rýžový tmavý slad, který nabízí Sunfood ve
sklenici. Naše holky ho mají rády jen tak, jako
dobrůtku, nebo na kaši, někdy si ho míchají
s mletými ořechy nebo si ho mažou na rýžový
chlebíček a zdobí vlašským ořechy. Obsahuje
minerální látky, je plný složitých cukrů a má nižší glykemický index než sirupy. Proto je docela
příjemnou sladkostí pro děti.
• Určitě se často setkáte s ječmenným sladem,
kterému se říká sladěnka. Já ji téměř nepoužívám, protože mi moc nechutná. Dříve byly
na trhu hlavně nebio sladěnky, které opravdu
nemají moc příjemnou chuť a ani nemají čistě
přírodní technologii výroby jako ty v biokvalitě. Ty se ale už dají koupit a dodává je na trh
Country Life. Jejich ječný sirup se sladem je
opravdu jiný a chuťově příjemnější. Výhodou
ječných sladů je, že těsto s nimi lehce nabude a jde dobře vyklápět z formiček. Dobře se
doplní s nějakým kořením. Ječný slad má u nás
dlouhou tradici spojenou s výrobou piva.
• Slady před otevřením můžete skladovat při
pokojové teplotě, po otevření je lepší je držet
v chladné špajzce nebo v ledničce.

Obilné slady a sirupy

Použití v kuchyni

273

Vaše otázka

CO NAJDETE V OBCHODECH

Pickles

Kvašená zelenina neboli pickles
nevlastnili totiž ledničky! Nemohli si tedy čerstvou zeleninu a ovoce koupit kdykoli po celý rok, proto ji nakládali
a kvasili.

Kvašení patří k nejstaršímu způsobu konzervace potravin, a to hlavně tam, kde slunce není natolik silné, aby se potraviny
mohly uskladňovat pouhým sušením. Odborníci označují kvašení pojmem fermentace. Bohužel kvašení zeleniny kvůli
určité pracnosti, a hlavně dostupnosti čerstvé zeleniny během celého roku upadá v zapomnění. A je to obrovská škoda.
Kvašení je metoda levná, jednoduchá a probíhá vlastně úplně sama za pomoci přirozeně vzniklých bakterií.

Nejznámější produkt mléčného kvašení je také živý bílý jogurt. Mléčné kvašení se však používá i při výrobě kysané
zeleniny. Kvasit můžeme kteroukoliv zeleninu, která má dostatečně tuhou konzistenci a dostatek cukru pro vznik
kyseliny mléčné. Ta potom spolu s dalšími vzniklými látkami zabraňuje zkažení zeleniny. Kvašená zelenina je tím
pádem dokonale konzervovaná bez jakýchkoli konzervantů a současně má skvělou kysanou chuť.

Kvašené potraviny se dají nalézt téměř v každé kultuře. U nás je známé kysané zelí, tradiční kvasový chléb či pivo,

v Japonsku se kvasí švestičky umeboši či miso a v Indonésii třeba sójový sýr tempeh. V dalších zemích se nakládají jablka,
houby či olivy, polární národy zase nakládají rdesno a plazivé polární vrby. Bulharští pastevci – pojídači bílých živých
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jogurtů – jsou známí svou dlouhověkostí, kromě toho se v Bulharsku často nakládají papriky se zelím a vinnými listy.

Cibule

Zelí

Co je pickles

Pickles znamená v angličtině jakoukoliv kvašenou
zeleninu (tedy třeba i kvašené okurky, ředkve či květák,
které musí kvasit delší dobu). U nás se tímto pojmem
častěji označuje krátkodobě kvašená zelenina. Kvašení
totiž může trvat několik hodin, několik dní nebo týdnů.
Podle toho se rozlišuje krátkodobě nebo dlouhodobě
kvašená zelenina.
Pokud nemáte moc času či ideální podmínky pro
nakládání našeho tradičního zelí, určitě oceníte
jednoduchou přípravu pickles – i když jde o pojem pro
jakoukoli kvašenou zeleninu, u nás v Čechách se tím
nejčastěji rozumí zelenina kvašená pouhé 3–4 dny.

Co obsahuje

~ Během kvašení se vláknina ze zeleniny stává lépe
stravitelnou a vznikají velmi zdravé látky, které v syrové
zelenině nenajdete. Mezi nejdůležitější patří bakterie
kyseliny mléčné.

Červená řepa

~ Kvašená zelenina obsahuje i spoustu minerálních látek
a především enzymů, které pomáhají regenerovat buňky.
~ Uchovává si obsah vitamínů, u některých se jejich množství
dokonce zvyšuje.
~ Vědecké studie také dokazují, že během kvašení vznikají
takzvané izothiokyanáty – látky, které mají silně
protirakovinné účinky a které v syrové zelenině téměř nejsou
přítomny.

Co dokáže

~ Dodává tělu přátelská probiotika.
~ Pomáhá bojovat proti únavě.
~ Zlepšuje obranyschopnost organizmu.
~ Zvyšuje odolnost vůči stresu.
~ Aktivuje funkci střev a podporuje vylučování toxických látek
z těla.
~ Je dobrou prevencí před ekzémy, ale i před nachlazením
a chřipkou.
~ Může napomoci ve snižování krevních tuků a glukózy.
~ Zlepšuje využitelnost minerálních látek.
~ Je výbornou prevencí zácpy.

Mrkev

Pickles

výrobků určitých značek. Jak to ale dělali naši předci bez všech těchto zázračných preparátů? Měli jednu výhodu –
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Možná jste také podlehli reklamě na lactobacilly nebo probiotika. Buď ve formě kapslí, anebo zázračných mléčných

Je vhodná pro

~ kysaná zelenina by se měla stát běžnou součástí jídelníčku
každého z nás
~ lidi žijící ve stresu, pro lidi, kteří jedí nezdravě, užívají často
antibiotika nebo se pravidelně nepohybují na čerstvém vzduchu
~ oslabené a jako prevence nachlazení
~ pomáhá lidem držícím detoxikační kúry
~ lidi, kteří mají potíže s játry a s očima
~ pro děti je kvašená zelenina velmi zdravá, naše Natálka ji
dokonce zařadila mezi své nejoblíbenější zeleniny už asi v roce
a půl. Má ráda hlavně kyselou šťávičku z pickles.
~ kontroverzní bývá doporučení při kandidě a dalších plísňových
onemocněních. Často se kvalitní kvašená (ne sterilovaná!) zelenina
doporučuje jako skvělá posila střevní mikroflóry. Na druhou stranu,
při rozvinuté kandidě se pak v 1. fázi protiplísňové diety doporučuje
omezovat i potraviny obsahující prospěšné mikroorganizmy.

RECEPTY V BIOABECEDÁŘI

314

Pickles

376 Z
 apečená dýně s jáhlami a kysanou zeleninou
382 Jahelné bramboráky s lněným semínkem
Recept na výrobu domácího pickles
najdete v Nové biokuchařce na str. 244.
Ve stejné knize najdete i zajímavé čtení
o fermentovaných potravinách.

V našich střevech žijí miliardy bakterií, které celkem váží 1–2 kg. Říká se jim „střevní mikroflóra“ – je-li zdravá, má vliv na
naši dobrou tělesnou pohodu a dlouhověkost.
Pokud žijeme ve stresu, jíme nezdravou stravu, působí na nás škodlivé látky z životního prostředí nebo užíváme různé léky
(hlavně antibiotika), pak dochází k přemnožení škodlivých bakterií, čímž se oslabí obranyschopné síly organizmu. Právě
v tu chvíli potřebujeme silné zastoupení přátelských bakterií, aby nastoupily do boje proti přemnožujícím se škodlivým.
Těmto pro nás prospěšným bakteriím se říká probiotika. Jsou to živé, přátelské bakterie, které posilují zažívací systém,
fungují jako prevence zánětů zažívacích orgánů, pomáhají vylučovat toxiny z těla, chrání nás před ekzémy, ale i před
nachlazením a chřipkou. Střevo totiž není zdaleka jen orgán na trávení, ale hraje též důležitou roli v imunitním systému.

Dobrá rada

Kvašená zelenina působí nejlépe, když ji budete jíst často po menších porcích a co nejčastěji v syrovém stavu. Nejlépe jako
přílohu k jídlu (hlavně k těžce stravitelným pečeným či smaženým pokrmům, skvěle se hodí do sendvičů či burgerů). Nebo
ji můžete použít jako součást salátů na kyselo. Neznamená to, že byste s ní nikdy nemohli vařit! Vaření s ní je skvělé – tak
jako s kysaným zelím – jen pak vaše tělo nezíská všechny enzymy a živiny.

Pozor!

Pozor na záměnu kysané zeleniny a kyselé sterilované
zeleniny. Alfou i omegou je totiž kyselina mléčná,
která vzniká během kvašení a nesmí projít zavařením
ani jinou tepelnou úpravou. I kyselost je výsledkem
přirozeného kvašení, a ne dodáním octa, jako je tomu
u sterilované zeleniny.

Zajímavost

K prvnímu kontaktu s lactobacily (tj. s určitým druhem
přátelských bakterií) dochází již během porodu

a zejména při kojení. Právě mlezivo obsahuje probiotika,
díky tomu působí jako posila imunitního systému

novorozence. Také proto je kojení tak blahodárné
pro imunitní systém.

CO NAJDETE V OBCHODECH
• Firma Sunfood Dobruška (Dvořák) pro vás
pickles ze zelí, cibule a mrkve vyrábí a dá
se celý rok, kromě léta, koupit ve většině
prodejen se zdravou výživou. Já si většinou
objednávám celou pětilitrovou skleněnou
lahev, rozdělím do menších skleniček a vydrží
mi v lednici i dva měsíce.
Kontakt: www.sunfood.cz.
• Kvašené zeleniny včetně kimči seženete na
www.dobrodruhy.cz.
• Nádobu na pickles lze objednat na internetu
nebo koupit v některých bioprodejnách.
Nabízí se kameninový kvašák nebo nádoba
z umělé hmoty a jmenuje se buď „salad
press“, anebo „minikvašák“.

Pickles

 odle tradiční čínské medicíny podporuje kvašená zelenina
P
správnou funkci jater, napomáhá v trávení bílkovin a tuků
a zvyšuje využitelnost minerálních látek ze stravy.

Co přesně jsou probiotika?
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Vaše otázka

Umeocet a umebošky
Umeocet a umebošky

Plody s názvem umeboši (umeboshi) jsou známy milovníkům japonské kuchyně, u nás v České republice ale

i každému, kdo absolvoval kurz makrobiotického vaření, při němž se japonské švestičky doporučují téměř jako všelék.
Ve špajzu jsem je mnoho let mívala, ale dnes už mám vždy jen umeocet. I když má exotický název, jeho chuť skvěle

doplňuje mnoho českých jídel. Já si bez něj už ani neumím představit kulajdu, čočku, zadělávanou kedlubnu, kapustu,
celerová i houbová jídla, smetanové omáčky nebo salátové dresinky. A navíc má umeocet oproti běžnému octu
zajímavé léčivé vlastnosti!

Umeboši doslova znamená „usušená Ume“ – neboli usušená švestka – botanicky jde však o druh meruňky. Sbírají se
ještě zelené a v této podobě jsou nepoživatelné. Jsou velmi kyselé, tvrdé a podobné nezralým meruňkám. Proto se

musejí nakládat na velmi dlouhou dobu. Používají se zejména v Japonsku, ale i v Koreji a v Číně. Do Česka se dostaly
díky svým výjimečným léčivým vlastnostem a silnému makrobiotickému hnutí. Švestičky se nechávají naložené zrát

několik měsíců. Některé zdroje uvádějí, že nejkvalitnější umebošky zrají dokonce několik let – protože čím jsou déle
naloženy, tím silnější mají účinky.

Umeocet vzniká tak, že se tvrdé zelené švestičky koncem května sesbírají, omyjí a naloží do sudů s velkým množstvím
mořské soli. Nechávají se tam nejméně jeden měsíc, ale často i mnohem déle. Rychle začnou pouštět šťávu s velmi
silnou, slano-kyselou chutí. Jedná se právě o umeocet. (Pro výrobu celých švestiček se plody před nakládáním
nechávají sušit na slunci.) V obou případech se do láku přidávají shizo listy.

Co obsahují

Jsou vhodné pro

~ Umebošky obsahují mnoho minerálních látek
(zejména vápník, železo, fosfor) a vitamín C.

~ Kdokoli si může cca dvakrát týdně dát ráno nalačno
jednu či půlku celé umebošky v období chřipek či
v případě oslabené imunity (pro dospělé Michio Kushi
doporučuje nejíst více než půlku umebošky
cca 2–3x týdně).
~ Vyzkoušejte umebošky také jako první ranní pomoc při
kocovině – měly by vám pomoci, protože mimo jiné
podporují funkci jater a střev!

Co dokáží

~ Umeboši se podle makrobiotiky považují za královnu
zásadité stravy (znamená to, že neutralizují kyselé
prostředí – což se vyplatí zejména tehdy, pokud jíte
hodně sladkostí, sladkých mléčných výrobků, bílé
mouky, tučných uzenin a žijete ve stresu, trávíte málo
času na čerstvém vzduchu a mnoho času u počítače).
~ Zmírňují oxidační procesy v organizmu a tím
zpomalují příznaky stárnutí.
~ Fungují jako přírodní antibiotikum.
~ Umeboši pomáhají při všech žaludečních potížích,
při překyselení žaludku, otravách, průjmech, při
časté únavě, bolestech hlavy, oslabené imunitě a i při
ranních nevolnostech v těhotenství, dokonce se
doporučují i po přejedení.

Zajímavost

Umebošky se skvěle hodí do batohů všech cestovatelů –
nejen jako první pomoc při střevních potížích, ale
osvědčily se také jako prevence nevolností v autě nebo
v letadle.

328 Lehká kedlubnová polévka
345, 346, 349 Salátové zálivky
350 Rychlé luštěninové pomazánky s tahini
(příklad s cizrnou a s azuki)

374 Zelené fazolky se smetanovou omáčkou a koprem

Umeocet a umebošky

RECEPTY V BIOABECEDÁŘI
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Umeocet a umebošky

Ještě zelená meruňka, z které vznikne „umeboška“

Rok 2009

Vaše otázka
Co jsou to shizo listy?

Shizo (neboli Perila křovitá, Perilla frutesceus) je rostlina, která
vzhledem připomíná okrasnou kopřivu. Přidává se do sudů
spolu s umeboškami, které se sklízejí tvrdé a zelené. Shizo jim
během naložení předává svou nádhernou purpurovou barvu.
Ale přidává se také kvůli svým věhlasným konzervačním
účinkům. Říká se, že je mnohonásobně silnější než ostatní,
umělé konzervanty. Navíc jsou shizo listy velmi bohaté na
minerální látky a jsou jim rovněž připisovány léčivé účinky.
Proto je z lahvičky nevyhazujte a nasekejte je třeba do salátové
zálivky. Semínka této letničky se dají koupit i na našem trhu
a rostlina se dá používat jako zajímavá a léčivá listová zelenina.

Dobrá rada

Pozor!
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Umeocet se dá i pít jako léčivý nápoj v kombinaci
s horkou vodou na podporu trávení a jako prevence
zažívacích problémů. Stimuluje totiž funkci střev a pomáhá
předcházet různým bakteriálním infekcím v nich. Stejně
tak můžete zalít horkou vodou kousek umebošky nebo
čtvrt lžičky umepasty a vypít. Také se doporučuje tzv. čaj
z umebošek – vařte dužinu z jedné umebošky půl hodiny
v litru vody, přeceďte, můžete nechat vychladnout a pít
studený. Na můj vkus má tento „čaj“ trošku exotickou chuť,
ale jeho léčivé účinky fungují.

Nepodávejte umebošky

malým dětem do 3 let, protože

obsahují velké množství soli. Umeoctem jim

však jídlo ochucovat můžete. Je zajímavé, že v Japonsku
se z nich vyrábějí i bonbony.

CO NAJDETE V OBCHODECH
• UMEprodukty koupíte ve většině prodejen se
zdravou výživou. V malé skleničce naleznete
několik rozměklých, vínově červených plodů
s peckou. V lahvičce nebo plastové mističce
s umeboškami najdete i tmavé listy,
tzv. SHIZO. Z umebošek se vyrábí také umepasta a umeocet.
• Umeocet doporučuji vyzkoušet všem. Jednak
je oproti umeboškám poměrně levný, a hlavně
se mi zatím nestalo, že by s ním byl někdo nespokojený. Technicky vzato se nejedná o ocet,
protože obsahuje sůl. Ale právě díky tomu
má úžasnou slano-kyselou chuť a příjemné,
lehce ovocné aroma. S běžným octem se nedá
vůbec srovnat – ani chutí, ani svými léčivými
vlastnostmi. Je ideální do salátových dresinků,
které pak již nemusíte solit. Vyzkoušejte jej do
čočky, kulajdy, do bílé omáčky ke květáku či k
fazolkám, do zadělávané kedlubny, kapusty či
do pomazánek. Uvidíte, že až ho vyzkoušíte,
zabydlí se ve vašem špajzu stejně jako exotická
skořice, čaj, vanilka nebo čokoláda a za obyčejný ocet už ho nikdy nevyměníte.
• Umepasta vzniká z rozetřených švestiček
umeboši bez pecek a shizo listů. Je dražší než
umeocet a její použití je podobné jako u umeocta. Má hustší konzistenci, a proto se hodí například do sushi rolek, které zároveň konzervuje, takže vám vydrží i po několik dní na cestách.
Výborná je také do pomazánek i do dresinků
a omáček, kde z větší části nahradí sůl.
• Celé švestičky umebošky mají nejsilnější léčivé
účinky a můžete je sníst jen tak – což je ale docela síla! Doporučují se ráno nalačno nebo jako
součást jídla. Dají se přidat i do vaření – jednu
dejte třeba do hrnce, když vaříte rýži, nebo
kousek na talíř jako kondiment ke smažené
zelenině.
• Všechny UMEprodukty nabízí například
www.countrylife.cz. Dováží je také firma
Sunfood.

Hustá cizrnovo-bramborová
polévka s mangoldem

naučte se
zahušťovat
cizrnou a
bramborami

5 porcí / vegan (při použití jen oleje), bez lepku

ingredience

~ 3 stroužky česneku, nakrájené na plátky

~ 0,5 kg uvařené biocizrny podle receptu na str. 182
(cca 200 g v suchém stavu)

~ 2 lžičky červené papriky + 0,5 lžičky ostré papriky
nebo chilli (biokoření Sonnentor)

~ velká hrst listů mangoldu (popřípadě špenátu či pórek)

~ 3 biocibule, nakrájené na měsíčky

~ 5 lžic olivového oleje nebo přepuštěného másla

~ 1½ l horké vody nebo vývaru

~ 2 kostky zeleninového biobujónu
(Würzl, Biolinie, dm drogerie)

~ 0,5 kg očištěných biobrambor nakrájených na měsíčky
nebo kostičky
~ sůl a pepř dle chuti

~ bio dýňová semínka nebo vlašské ořechy na ozdobu

postup

1. Osmažte pomalu cibulku a česnek na oleji nebo másle. Přidejte koření, necelou malou lžičku soli a společně
chvíli orestujte.
2. Zalijte horkou vodou nebo zeleninovým vývarem, přidejte kostky zeleninového bujónu, cizrnu a brambory.
Vařte 15 minut (do změknutí brambor, což záleží na tom, jak velké kousky brambor jste nakrájeli).
3. Přibližně třetinu uvařené polévky odeberte a rozmixujte do krémova, jde to i ponorným mixérem. Vraťte zpět
do polévky (ideálně přepasírujte přes cedník) – tím ji skvěle zahustíte, aniž byste museli dělat jíšku z mouky.
4. Na závěr přidejte na kousky nakrájený mangold nebo na šikmo nakrájené zelené části pórku, nechte přejít varem
a ihned vypněte. Dochuťte dle potřeby solí, pepřem.
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5. Posypte opraženými dýňovými semínky nebo vlašskými ořechy a ideálně nějakou čerstvou zelenou natí (na focení jsme
použili mlaďounkou nať červené řepy).

MOJE RADA:
Vůbec nevadí, když uvaříte více cizrny najednou! Kdykoli mi zbyde uvařená cizrna, tak udělám pomazánku.
V BioAbecedáři je základní verze na str. 350, ale moje nejoblíbenější pomazánka z cizrny je hummus se sušenými
rajčaty a římským kmínem podle Davida Šaška z Nové biokuchařky na str. 196. Z cizrny je skvělá i omáčka cizrna na
paprice, kterou najdete ve stejné knize.

Rizoto s quionoou a pečenou zeleninou
4 porce / vegan (bez sýra), bez lepku

ingredience

~ 2 50 g bioquinoy (quinou i bílou rýži prodává dm drogerie,
www.countrylife.cz nebo www.probio.cz)
~ 200 g bílé biorýže
~ 1 l vody

~ 1 kg sezónní biozeleniny: např. 5 cibulí, 2–3 papriky,
2–3 cukety nebo v zimě cibule, mrkev a petržel
~ 8–10 stroužků česneku
~ 1 polévková lžíce soli
~ čerstvě mletý pepř

~ cca 50 ml olivového biooleje
na dochucení:

~ 2 lžíce šťávy z biocitrónu, hrst natrhané bazalky
nebo čerstvé dobromysli

~ c hcete-li jídlo zapéct se sýrem, bio eidam nabízí Polabské
mlékárny a www.ekofarmajavornik.cz. Bio parmazán koupíte
například na www.freshbedynky.cz.

postup
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1. N
 ejprve si očistěte zeleninu a nakrájejte ji na hodně velké kusy (papriku třeba na kostičky 5 x 5 cm, cibuli na široké
půlměsíce a cukety na 1–2 cm široké šikmé plátky). Zeleninu smíchejte s olejem, solí, prolisovaným česnekem
a bylinným peprníkem a dejte v hlubokém pekáči do trouby.

2. P
 ečte na 200 °C cca 20 minut zakryté, dalších 20 minut pečte na 180 °C v odkrytém pekáči. Letní zeleninu (papriku
a cuketu) přidávám později – tak po 20 minutách, aby nebyla blátivá. Můžete samozřejmě péct i celou dobu na 180 °C
v zakrytém pekáči a nijak zeleninu nekontrolovat, protože pustí šťávu. Na pečení zeleniny počítejte cca 3/4 hodiny, ale
může se péct i hodinu, podle toho, tak velké kusy jste nakrájeli. Také záleží na druzích zeleniny – zimní zelenina se peče
déle než letní. Výsledkem by měla být úžasně dobrá, měkká pečená zelenina se šťávou.
3. M
 ezitím properte quinou a rýži a dejte je společně vařit s 1 litrem vody. Vůbec nevadí, pokud bude rýže trošku
rozvařená. Podívejte se na str. 166 o vaření quinoy. Já toto jídlo dělám nejčastěji tehdy, když mám zbytky uvařené rýže,
jáhel či quinoy.
4. N
 akonec do pekáče s upečenou zeleninou zamíchejte uvařenou rýži s quinoou, dochuťte citrónem a dle potřeby solí
a pepřem. Výhodou je, že jídlo můžete udržovat i delší dobu v mírně vyhřáté troubě a stále je skvělé.
5. S
 kvělou přísadou je hrst čerstvých bylinek. Lze servírovat rovnou nebo i zapečené se sýrem – bio eidamem
nebo parmazánem.

OBMĚNA:
Místo quinoy a bílé rýže můžete použít i jiné druhy uvařených obilovin.
Jídlo je výborné se špaldovým kernottem, jáhlami nebo i s ječnými kroupami.
A samozřejmě také s těstovinami či bulgurem.

Celozrnný špaldový koláč s pórkem
1 koláč

ingredience
na méně tučný korpus:

vaječno-smetanová směs:

~ 80 g biomásla

~ 3 biovejce

~ 250 g celozrnné špaldové mouky jemně mleté
~ 1 00 ml bublinkové vody nebo minerálky
(popřípadě i piva)

~ 2 lžíce konopného loupaného semínka nebo sezamu
~ 1 lžička soli

na pórek s rajčaty:

~ 3 větší pórky i se zelenými natěmi (cca 500–600 g)

~ 1 smetana (250 ml) – viz Moje rada
~ čerstvě mletý pepř
~ 1 lžička soli

~ 2–3 stroužky česneku

~ 100–200 g kozího biosýru, např. Doral

~ cca 50 g vlašských ořechů (není nutné)

~ 1 50–200 g sušených rajčat (nakládaných v olivovém oleji),
prodává www.bionebio.cz nebo www.countrylife.cz
~ 3 lžíce olivového oleje
~ 2 lžičky mořské soli

postup

1. Očistěte pórky, nakrájejte je na velmi jemno a dejte je na pánev s olejem a s 2 lžičkami soli velmi pomalu restovat
skoro do měkka. Zelené části přidejte až po chvíli a společně poduste. Pak odstavte – bude to trvat cca 10 minut.
Jiná možnost, kterou dělám častěji, je uvařit pokrájený pórek na páře. Zapněte troubu na 160 °C.

2. Mezitím smíchejte všechny suroviny na těsto, vypracujte kompaktní těsto a prsty ho natvarujte (nebo ho vyválejte)
do dobře vymazané a hrubou moukou (nebo sezamem či konopným semínkem) vysypané formy. Máslo nerozehřívejte.
Přímo z ledničky ho nakrájejte na malé kousky a zapracujte do těsta.
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3. Těsto na několika místech propíchněte vidličkou a dejte předpéct na 10 minut do vyhřáté trouby. U tučnější varianty
(viz Obměna) těsto zatižte fazolemi.
4. Sušená rajčata nakrájejte na nudličky a vmíchejte je do chladnoucího pórku. A připravte si vaječno-smetanovou směs.
Rozkvedlejte celá vejce ve smetaně, ochuťte 1 lžičkou soli, pepřem, prolisovaným česnekem. Sýr nakrájejte na malé
kostičky.
5. Na předpečený korpus nandejte restovaný pórek, na něj naskládejte kostičky sýru a vlašské ořechy a vše zalijte směsí
smetany s vejci a dejte péct na cca 25–30 minut. Před koncem dejte na chvíli pod gril, aby vše hezky zezlátlo.

OBMĚNY:
TRADIČNĚJŠÍ TUČNĚJŠÍ VERZE
Tradiční těsto na slané koláče je
mnohem tučnější, a tím pádem také
křehčí. Můžete to zkusit i s celozrnnou
špaldovou jemně mletou moukou, je to
moc dobré. Já to tak dělám velmi často,
hlavně pro hosty. Dejte 250 g celozrnné
špaldové mouky jemně mleté, 125 g
biomásla, 2–3 lžíce ledové vody a lžíci
loupaných konopných semínek.
Na předpečení se pak používá zatížení
fazolemi, aby se křehké těsto nezvedlo.
Místo pórku můžete použít cibuli
nakrájenou na půlměsíčky nebo
barevné papriky, ke kterým je báječný
uzený ovčí sýr.
MOJE RADA:
Já v tomto receptu používám jedině
kravskou smetanu, ideálně v biokvalitě.
Pokud chcete rostlinnou smetanu, je
jich na trhu už celá řada. Nejběžněji
koupíte sójovou, kterou nemám moc
ráda, ale v tomhle jídle se její chuť celkem
bezpečně ztratí, takže ji klidně použijte.
Když už někdy potřebuji nějakou
rostlinnou smetanu, tak sáhnu buď po
kokosové Isola Bio (www.probio.cz),
nebo po mandlové EcoMil
z www.countrylife.cz, ale spíše do
sladkých jídel.
100% bezmléčnou variantu získáte
tak, když místo sýru dáte na kostičky
nakrájené uzené tofu či tempeh.

Zapečená dýně s jáhlami
a kysanou zeleninou
5 porcí / bez lepku

ingredience

~ 1 kg očištěné dýně Hokkaido

~ 1 50 g biojáhel v suchém stavu, www.probio.cz
(máte-li zbytek uvařených jáhel, použijte jich 500 g)
~ 350 ml vody (tj. 1 díl jáhel na 2 díly vody)

~ 200 g pickles nebo kysaného zelí (více o pickles na str. 314)
~ 3 velké cibule, nejlépe červené
~ 100 ml bio olivového oleje

~ 2 lžíce přepuštěného másla (www.ceskeghicko.cz) nebo kvalitního sádla
~ 3 lžičky mořské soli

~ 2 00 g bio eidamu nebo parmazánu, ale chuťově se výborně hodí
i ovčí či kozí biosýr.
~ hrst vlašských ořechů

postup

1. Pokud nemáte uvařené jáhly, vařte je v poměru 1 díl jáhel na dva
díly vody cca 15 minut.
2. Kartáčkem omyjte dýni, vydlabejte semena a dužinu pokrájejte
na menší kousky (podívejte se na Moji radu).
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3. Dýni uvařte s trošičkou soli do měkka na páře nebo dejte
cca 1–2 cm vody na dno většího hrnce a kousky dýně navrstvěte
v hrnci a přiklopte těžkou poklicí. Během vaření kontrolujte, zda
se nevyvařila voda, kdyžtak ji po troškách dolijte. (Nevařte ale dýni
ve vodě, aby nebyla vodnatá.) V pařáku je to snadnější. Vaření dýně
trvá cca 20–30 minut.
4. Mezitím nakrájejte cibuli na velké půlměsíce a restujte ji na
ghíčku či sádle se solí. Smažte na velmi mírném ohni. Trvá to
10–15 minut. Sundejte z ohně a osmaženou cibuli i s olejem
přidejte do uvařených jáhel, dále přidejte na jemnější kousky
nakrájené pickles či kysané zelí, 1/2 nastrouhaného sýru,
1/2 ořechů a uvařenou dýni.
5. Vše trochu rozmačkejte šťouchadlem na brambory. Podle chuti
směs dosolte, popřípadě dochuťte olivovým olejem.
6. D
 ejte do vymaštěné zapékací misky a nahoře vše posypte zbytkem sýra.
Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C cca 30 minut. Nakonec 5 minut před
dokončením posypte ořechy a nechte zapéct pod grilem. Servírujte
ozdobené nasekanou petrželkou, řeřichou nebo polníčkem.

MOJE RADA:
Každý recept z dýně je závislý na chuti jednotlivého
kusu. Někdy nemusíte jídlo z dýně nijak speciálně
dochucovat, protože ta konkrétní dýně je skvělá sama
o sobě. Ale jindy je vodnatá nebo třeba přesušená,
a pak už musíte dochucovat ostřejším kořením nebo
přidat více tuku či jiné tekutiny, aby bylo jídlo vláčné.
Takže nespoléhejte se pouze na recepty – k dýni je
třeba přidat i kousek své kreativity.

LOUPAT, NEBO NELOUPAT:
Dýně Hokkaido se nemusí loupat. Na polévku i na zapečení ji
nakrájejte i se slupkou, která je pak měkká, a tak ji můžete i sníst.
Stalo se mi ale párkrát, když mi dýně vydržely do jara, že jejich
slupka byla přirozeně čím dál tužší, a tak jsem pak polévku raději
pasírovala nebo při pečení slupku odstranila až poté, co jsem
nakrájenou dýni upekla. A také se může Hokkaido zkřížit s jinými
druhy dýní přímo na poli a tím získá tužší slupku, kterou je lepší pak
odstranit až po tepelné úpravě, protože to jde mnohem snadněji.
Ale není to běžná situace. Nejčastěji potkáte Hokkaida s měkkou
slupkou, kterou není třeba vůbec loupat.

Tvarohový špaldovo-kukuřičný
koláč s ovocem

náš letní
rodinný
favorit

1 koláč velikosti dortové formy / slazeno javorovým, pšeničným nebo rýžovým sirupem

ingredience

~ 50 g špaldové celozrnné krupice Bioharmonie (lze použít i špaldovou celozrnnou mouku hrubě mletou)
~ 50 g kukuřičné instantní polenty (mouky koupíte v bioprodejnách nebo na www.probio.cz)
~ 2 lžičky kypřicího prášku bez fosfátů
~ 0,5 lžičky pravé vanilky

~ 250 g biotvarohu ve vaničce nebo bioricotty
~ 70 g biomásla

~ 1 veliké biovejce nebo 2 menší

~ 70 ml javorového sirupu (obilného sirupu dejte 100 ml)
~ 2 lžíce citrónové šťávy
~ ovoce

V létě je koláč skvělý s jahodami, borůvkami a malinami (cca 150–250 g).
Na podzim jsou dobré i švestky.
V zimě můžete použít okapané kompotované ovoce a nebo 150 g mražených borůvek. Nemáte-li vlastní, pak mražené bioovoce
seženete na www.ecoorganicservices.cz. V zimě můžete zkusit i variantu jen s 50 g sušeného ovoce a hrstí vlašských ořechů. Já
dávám rozinky a sušené meruňky.

postup

1. Vyhřejte teplovzdušnou troubu na 160 °C.

2. Nejjednodušší je smíchat všechny suroviny kromě ovoce a pak je
společně vyšlehat ručním šlehačem – já to tak dělám, je to velmi rychlé!
Nebo můžete tradičnějším způsobem nejprve vyšlehat tuk s tvarohem
a pak zamíchat s ostatními surovinami.
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3. Nakonec lehce vmíchejte ovoce jako do bublaniny.
4. Vymažte a hrubou celozrnnou moukou vysypte formu – například
klasickou dortovou, těsto nalijte do formy a dejte péct cca na 30 minut.
Na focení jsme použili malé formičky. Chcete-li koláč vyšší, jako je na
fotce, do dortové formy musíte použít dvojnásobnou várku těsta.

ZKUSTE RICOTTU:
Když mám možnost, koupím bioricottu
(syrovátkový sýr). Pokud ji mám doma, vždy
ji použiju místo tvarohu – koláč je křehčí,
jemnější a zdravější! Syrovátka je lépe
stravitelná forma bílkovin!

Snadný a skvělý...
Je velmi snadný, rychlý a skvělý!

