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Úvod 
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.

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…

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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Základní otázky
o biopotravinách 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. 
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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, 

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.

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.

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.

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
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. 

Bezobalu, ekodomácnost a přírodní kosmetika
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.

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. 

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.)

Biozelenina
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.

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.
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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.

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. 

Maso 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.

Dánský 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
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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. 

fakta
Vědci 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.  

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. 

Jablka se ošetřují proti strupovitosti 8–12krát za 
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. 

Vinná réva patří spolu se sady mezi plodiny nejvíce 
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, 
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. 

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. 

Evropská 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-planovane-
kontroly-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
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Ekofarmáři chrání půdu, vodu, 
vzduch a celý ekosystém 
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. 

fakta
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.

Pesticidy se dostávají do vodních toků i podzemních vod. 
Odhaduje se, že většina zdrojů vody je kontaminována 
pesticidy a těžkými kovy. Až 70 % znečištění má za následek 
zemědělská činnost. 

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. 

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.  

Evropská 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

UKÁZKOVÉ EKOLOGICKÉ  
ZEMĚDĚLSTVÍ V PRAXI

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. 
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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. 

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.

    K tomu, proč je důležité lépe jíst, nám ale stačí zdravý 
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.

    Současně se během posledních cca 50 let významně 
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 
75 % nemocí s jídlem, přičemž u poloviny zdravotních 
problémů je jídlo hlavní příčinou jejich vzniku 
a rozvoje.

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
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Co jíst více a co nejčastěji Co jíst méně nebo vůbec
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.

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. 

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. 
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Jak jíst a posilovat zažívání
Když už víme, co jíst a co raději nejíst, a máme nakoupeno a zdravě „navařeno“, pak je důležité ještě zmínit, jak 
jíst, aby naše tělo dokázalo živiny z potravy využít na obnovu buněk. Řeč je o síle našeho zažívání. Podle ájurvédy 
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.

Jak zdravě žít
Ke zdravému a pohodovému jídlu je dobré 
připojit i zdravější životní styl. Jak říká můj 
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 
navracet sílu. A nestresujte se tím, že je 
toho všeho nějak moc. Není, je to normální 
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…

Moudří lékaři, kteří se zabývají celostní medicínou, 
léčí tělo ve chvíli, kdy my ještě o své nemoci ani 
nevíme. Rozpoznají nemoc dříve, než se projeví. 
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. 

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. 
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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.

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 
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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? 

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) 

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.

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.

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.
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Návštěva po deseti letech  
ve společnosti PROBIO  
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 

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 

Karel Matěj

Martin Hutař

„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.
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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.

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? 

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. 

Martin Hutař mladší

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.
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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 

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. 

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. 

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, 

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

Plevel usměrňujeme 
prutovými branami, žádná 

nebezpečná chemie.
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Naučíte se  
zahušťovat  

jáhlami 
a zeleninou

info
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. 

Cuketová koprovka  
s jáhlami
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   Na 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   Poté zalijte horkou vodou, osolte, přidejte pepř a vařte cca 15–20 minut. Všechna 
zelenina i jáhly by měly být měkké. 

5   Rozmixujte 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   Teď 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   Servírujte s vajíčkem natvrdo, ztraceným vejcem nebo s kostičkami opečeného 
marinovaného tofu.

PolévkyPolévky
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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   Omyjte 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   Vše 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. 
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Naučíte se 
zahušťovat 

cizrnou

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. 

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

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   Uvařte 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   Máte-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   Dochuťte solí, pár kapkami citronové šťávy či necelou polovinou lžičky hořčice 
(hořčice není nutná, a pokud ji použijete, dejte opravdu jen trošičku). A máte hotovo.

5   Nakrájený 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   Pokud chcete, aby byla omáčka opravdu krémová, můžete ji dochutit pár lžičkami 
smetany. Já to většinou nedělám, ale přidávám podle chuti lžičku másla nebo ghí.

Oblíbený recept  
     z prvního vydání  
Biokuchařky…

Pokud nemáte právě čas uvařit 
cizrnu, dm drogerie nabízí 
sterilovanou biocizrnu ve skle.
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Jáhlový řez s letním ovocem
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   Jáhly 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   Ještě 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   Kulatou 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   Připravte 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   Agar 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   Nastrouhejte 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. 

Svěží,
nepečený!
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Skvělá  
svačina pro děti 

i sportovce

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.

Ovesno-semínkové 
placičky
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   Všechny 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   Pokud 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   Tvarujte 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.


