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Milé a milí, Milé a milí, 
je to malý zázrak, co právě držíte v ruce. Předtím, než jsem láskou ke kaši a k dobrému jídlu nakazila své okolí, jsem 
si vyzkoušela žít o průmyslových snídaňových směsích a ještě předtím o párcích s rohlíkem a bagetách ze stánku. 
Život je cesta a kosmické zákony neošidíte. Po pádu může přijít stoupání a z nevědomosti může vzejít osvícení, 
budete-li chtít. A budete-li někde uvnitř cítit, že všechno, co se děje, má jistý smysl. Třeba i to, že se vám dostává 
do ruky tato kniha. Tedy její druhé vydání. 

Možná jste mě někdy zahlédli za vařícím pultem v Dobrém ránu na ČT1 nebo v pořadu Sama doma. Možná mě 
znáte z rozhlasu jako webeditorku nebo z časopisu Apetit jako Věrušku v kuchyni. A možná mě teď vidíte a čtete 
poprvé. Zcela jistě tu však nejste náhodou.

Kdysi jsem studovala strojírenskou technologii a posléze ekonomii a řízení podniku na VUT v Brně, abych 
úspěšně nastartovala kariéru mimo obor, jakožto webdesignérka a poté webeditorka. 

Do svých dvaceti jsem nevařila a do pětatřiceti žila nevědomě.Do svých dvaceti jsem nevařila a do pětatřiceti žila nevědomě.
Moje nejzazší vzpomínka na sladké sahá k rohlíku s čokoládou, kterým mě coby batole krmila prababička. 
Odmalička jsem se potácela mezi tlustou a oplácanou, ne dost hezkou a málo výkonnou. Zdravotní problémy 
na sebe nenechaly dlouho čekat. V pubertě mi otékaly různé části obličeje, údajně to byla alergie. V pětadvaceti 
jsem po každém jídle běžela se střevními potížemi na záchod. Tělo troubilo na poplach a já to nechápala. 
Jídlo bylo jen částí skládanky. Emoce, vztahy, hra mysli a krkolomné životní situace, to vše spolu úzce souvisí. 

S rozvojem internetu u nás jsem vytvořila první stránky o receptech, pak magazín o jídle. Přišlo manželství, první 
dítě a pokusy o zdravou výživu. 

Snažila jsem se jíst zdravě bez znalosti souvislostí a bez napojení na sebe samu. Snažila jsem se jíst zdravě bez znalosti souvislostí a bez napojení na sebe samu. 
Založila jsem foodblog, měla vlastní rubriku v největším českém časopise o jídle a získala certifikát výživového 
poradce. Jenže teorie stále nezapadala do praxe. 

Cestu z nevědomí do vědomí, a tedy z rozumu do srdce, mi otevřel zdravotní políček v podobě zvýšené funkce 
štítné žlázy. Mému druhému dítěti bylo osm měsíců a já měla kvůli vysoké dávce léků okamžitě přestat kojit. 
Bylo mi mizerně, ale byla jsem vnitřně rozhodnutá, že se uzdravím. 

Prošla jsem detoxikací se strašidelnými projevy, absolvovala několik bylinných kúr, mnoho akupunktury 
a akupresury a dennodenního cvičení. Přečetla jsem řadu podnětných knih a upravila jídelníček. Po roce od 
diagnózy jsem přestala brát léky a po dvou letech mi můj čínský lékař řekl, že se u něj už nemusím objednávat. 
Nejdůležitější na tom všem však byla sama cesta a moje víra, že budu a jsem zdravá. „Věř a víra tvá tě uzdraví.“ 
Do života mi vstoupily laskavé spřízněné duše a já začala s láskou ladit tělo a samu sebe také jógou, dechem 
a meditací. Poznala jsem ájurvédu, zjistila svůj dóša typ a další část skládanky zapadla na své místo.

Mým posláním je dát vám informace, jak pečovat sami o sebe svobodně a nezávisle. Mým posláním je dát vám informace, jak pečovat sami o sebe svobodně a nezávisle. 
Dokážu v pravý okamžik ukázat nový (často šokující) směr či úhel pohledu. Dostáváte informace pasované přímo 
pro Vás, Vaše tělo a Vaši situaci tady a teď. Jediné, co k tomu musíte, je věřit a chtít. Osvojila jsem si práci s energií 
skrze Access Bars®, a díky tomu současně s výživovým poradenstvím pomáhám lidem učinit komplexní změny 
k lepšímu. 

I já se stále učím pozorovat to, čemu říkáme realita, kterou tvoří naše myšlenky. Naslouchám intuici 
a nepřestávám žasnout, jak dokonale do sebe zapadá každý dílek skládanky zvané život. Je to jako kouzlo 
nebo sen, který skutečně žijete. Byť není každý den posvícení. Pochopení světla předchází často prožitek tmy. 
Je to život, co má sílu, a nechat se tou silou vést je náročné, mystické a úchvatné zároveň.

Na svém zdraví i zdraví svých dětí pracuji každý den, ale je to práce radostná a automatická, stejně jako si každé 
ráno myjete obličej. Ladím ten náš svět prostřednictvím výživy, ale hlavně prostřednictvím prožitků, pocitů 
a vztahů s bytostmi, kterými se obklopuji. Zapadají do toho i naše rituální ranní kaše. A tak Vás teď s nimi chci 
seznámit. Věřte, že bez Vás všech, které tímto můžu inspirovat, by mé poslaní nebylo kompletní.  

S láskou 
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Fermentace obilovin, ořechů a semínek Fermentace obilovin, ořechů a semínek 
Zrna (pseudo)obilovin jsou ve své podstatě semena, stejně jako ořechy a semínka. Všechna semena, 
ořechy a semínka obsahují ve slupce takzvané antinutrienty neboli antiživiny: kyselinu fytovou, 
polyfenoly, inhibitory trávicích enzymů a vlákninu. Ty je chrání proti škůdcům a nepříznivým vlivům 
a zároveň ztěžují využití živin pro toho, kdo je jí – v našem zažívacím traktu jsou těžce stravitelná. 

Proces máčení a fermentování antiživiny neutralizuje a činí tak surovinu lépe stravitelnou. Máčením 
a fermentováním zpřístupníte tělu více živin z dané (pseudo)obiloviny, semínka či ořechu. 

Jak postupovat a kolik času je potřeba?

Semínka slunečnice či dýně stačí máčet pár hodin, doba máčení ořechů se významně liší (kešu 
2 hodiny, pekany a vlašské cca 5 hodin, lískové 7 hodin, mandle aspoň 10 hodin). Zrna obilovin máčejte 
minimálně přes noc a klidně i 24 hodin. 

Ideální je máčet semínka v kyselém prostředí – jde vlastně o zkrácenou verzi fermentace. 
Kyselé prostředí zajistí kapka citrónové šťávy nebo kysaný mléčný či nemléčný výrobek 
(zkuste například vodní kefír). 

Fermentovat je vhodné i vločky. V receptové části máte hned pět receptů na fermentované kaše 
přes noc:

Kaše na zalití (str. 103) 
Maková kaše (str. 111) 
Kaše fermentovaná přes noc (str. 123) 
Semínková zelená (str. 132) 
Relaxační kaše (str. 147)

Když zrovna svoji kaši nestihnete dát fermentovat, není třeba 
zoufat. Důležité je vědět, že k lepšímu využití živin z výše uvedených 
surovin v těle se máčení a fermentování hodí, a zařadit tento proces 
do jídelníčku co nejčastěji.
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Kaše na zalití Kaše na zalití 

250 ml tekutiny (viz kapitola o tekutinách na str. 51),  
nejvíce se hodí mandlové nebo kokosové mléko 
8 lžic jemných ovesných nebo pohankových vloček 
3 lžíce chia semínek 
3 lžíce slunečnicových semínek 
3 lžíce dýňových semínek 
3 lžíce rozinek 

Postup:

Všechny suroviny důkladně promíchejte, zakryjte a nechejte v chladu přes noc fermentovat. 
Hotovou kaši lehce prohřejte a ihned konzumujte. 

T ip: Semínka v receptu můžete nahradit vlašskými nebo kešu ořechy, T ip: Semínka v receptu můžete nahradit vlašskými nebo kešu ořechy, 
případně mandlemi. případně mandlemi. 

Fermentaci  Fermentaci  
můžete podpořit můžete podpořit 

přidáním tří kapek přidáním tří kapek 
šťávy z citrónu.šťávy z citrónu.

1
porce

bez laktózy

12
hodin

máčí se 
přes noc
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Maková kaše Maková kaše 

300 ml tekutiny (viz kapitola o tekutinách na str. 51), nejvíce se hodí mandlové mléko 
40 g krupice (já používám pohankovou)
20 g jemných ovesných vloček 
20 g mletého máku (modrého nebo bílého) 
špetka perníkového koření 
špetka soli 
1 lžička mletého máku na zdobení 
makový olej 
sladidlo dle chuti (ideálně med) 

Postup:

Do mléka zamíchejte krupici a vločky a nechejte je chvíli stát. Přikryté je můžete nechat 
v chladu fermentovat celou noc. Poté přimíchejte mletý mák a koření a na mírném plameni 
vařte do zhoustnutí, přičemž často míchejte. Medem slaďte až na úplný závěr tak, aby 
neprošel tepelnou úpravou. Kaši dozdobte mletým mákem a zakápněte makovým olejem. 

30
minut

bez laktózy pro děti 
od 12 měsíců

1
porce

nebo také 
přes noc
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Semínková zelená Semínková zelená 

200 ml tekutiny (viz kapitola o tekutinách na str. 51), nejvíce se hodí ořechové mléko
40 g dýňových semínek, jemně mletých 
40 g slunečnicových semínek, jemně mletých 
10 g lněných semínek, jemně mletých 
špetka soli 
spirulina nebo zelený ječmen 
olej z vlašských ořechů
sladidlo (viz kapitola o sladidlech na str. 55), nejvíce se hodí med 
mandlový krém (recept na str. 99) 
jedlé květy na ozdobu (lze vynechat) 

Postup:

Všechny suroviny kromě medu a spiruliny (nebo zeleného ječmene) dobře promíchejte 
a nechejte přes noc nasáknout. Pokud z nějakého důvodu děláte kaši až těsně před 
konzumací, nechejte nasáknout alespoň 30 minut. Poté kaši na mírném plameni prohřejte. 
Odstavte, a chcete-li, dochuťte medem. Promíchejte s trochou spiruliny nebo zeleného 
ječmene, tím se kaše zbarví více do zelena. Ke kaši se hodí podávat mandlové máslo 
a zdobit ji můžete jedlými květy. 

T ip: Semínka namelte těsně před použitím nebo je namletá skladujte T ip: Semínka namelte těsně před použitím nebo je namletá skladujte 
v lednici. Zamezíte tak jejich rychlému žluknutí. v lednici. Zamezíte tak jejich rychlému žluknutí. 

Spirulina  Spirulina  
i ječmen obsahují i ječmen obsahují 

prospěšný chlorofyl prospěšný chlorofyl 
a také (mimo jiné) a také (mimo jiné) 

podporují  podporují  
imunitu.imunitu.

bez lepku

1
porce

bez laktózy pro děti 
od 12 měsíců

12
hodin

máčí se 
přes noc
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Relaxační kašeRelaxační kaše

500 ml tekutiny (viz kapitola o tekutinách na str. 51), nejvíc se hodí mandlové mléko
30 g pohankové krupice 
20 g jemných ovesných vloček 
sladidlo (viz kapitola o sladidlech na str. 55), nejvíce se hodí javorový sirup, ale není nutný
špetka soli 
1 lžička včelího pylu 
1 lžíce drcených kakaových bobů nebo nasekané kakaové hmoty 
špetka sušených okvětních lístků měsíčku lékařského (není nutné) 

Postup:

Všechny suroviny kromě včelího pylu a kakaových bobů důkladně promíchejte metličkou, 
zakryjte a nechejte přes noc v chladu máčet. Ráno vařte na mírném plameni za častého 
míchání metličkou až do zhoustnutí. Trvá to zhruba 10 minut.

Hotové posypte včelím pylem, přidejte kakaovou hmotu nebo kakaové boby, případně 
javorový sirup. Na závěr ozdobte sušenými lístky měsíčku. 

Včelí pyl je Včelí pyl je 
antibakteriální antibakteriální 

a posiluje imunitu. a posiluje imunitu. 
Jste-li ale na pyl Jste-li ale na pyl 
alergičtí, raději se alergičtí, raději se 

mu vyhněte. mu vyhněte. 

1
velká 
porce

bez laktózy

12
hodin

máčí se 
přes noc
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Ájurvédská kořeněná Ájurvédská kořeněná 

250 ml tekutiny (viz kapitola o tekutinách na str. 51), nejvíce se hodí mandlové mléko
50 g jemně mletých mandlí (mandlové mouky) 
sladidlo (viz kapitola o sladidlech na str. 55), nejvíce se hodí datlový sirup 
10 g mletého zlatého lněného semínka 
15 g mletého slunečnicového semínka 
½ lžičky mleté kurkumy 
špetka mleté skořice
špetka kardamomu 
špetka čerstvě mletého pepře
špetka soli 
sušené okvětní lístky růže na ozdobu (můžete vynechat) 

Postup:

V mléce rozmíchejte koření a přiveďte těsně pod bod varu. Pak zmírněte plamen a tekutinu 
prohřejte. Do kořeněného základu zamíchejte semínka a mandle, odstavte ze sporáku 
a nechejte nasáknout alespoň 30 minut. Poté můžete opět lehce prohřát. Podávejte slazené 
datlovým sirupem a zdobené jedlými květy. 

Zajímavost: Kombinace koření a datlí vychází z legendárního zlatého Zajímavost: Kombinace koření a datlí vychází z legendárního zlatého 
mléka, které v ájurvédě slouží k povzbuzení životní esence. mléka, které v ájurvédě slouží k povzbuzení životní esence. 

bez lepku

1
porce

bez laktózy

40
minut
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CongeeCongee

60 g kulatozrnné rýže, propláchnuté studenou vodou
ke zdobení:
1 vejce natvrdo nebo naměkko (zkuste i křepelčí)
1 malá jarní cibulka, nakrájená na kolečka
přírodní fermentovaná sójová omáčka shoyu nebo tamari
1 lžička sezamového oleje
zelené listy dle sezony a chuti (koriandr, polníček, rukola, medvědí česnek, mladé listy 
pampelišky, jitrocele, pažitka), najemno nakrájené 
kvašená zelenina dle chuti

Postup:

Rýži dejte společně s 350 ml vody do rendlíku, přiveďte k varu, stáhněte plamen na 
minimum a za občasného a s postupujícím varem stále častějšího míchání vařte až do 
chvíle, kdy rýže vstřebá všechnu vodu. Trvá to minimálně 30 minut. Platí, že čím více rýže 
naráz vaříte, tím delší dobu k dokonalému rozvaření potřebuje. Čím častěji budete míchat, 
tím více škrobu rýže uvolní. 

Samotnou uvařenou rýži se hodí podávat malým dětem, jež si zrovna zvykají na pevné 
kousíčky ve stravě, a můžete ji doplnit uvařenou zeleninou, kterou už má vaše dítě 
vyzkoušenou.

Pro velké servírujte kaši v miskách, pokapanou sójovou omáčkou a sezamovým olejem 
a zdobenou vařeným vejcem, sekanou cibulkou a zelenými listy. Kvašenou zeleninu 
podávejte v misce zvlášť.  

Ke kaši  Ke kaši  
jsme podávali jsme podávali 

tradiční korejskou tradiční korejskou 
fermentovanou fermentovanou 

zeleninu  zeleninu  
kimči.kimči.

bez lepku

1
porce

bez laktózy pro děti 
od 8 měsíců

45
minut



193Vtipné kaše192 Slané kaše  /  nový recept

Dál s červenou čočkou Dál s červenou čočkou 
a fenyklem a fenyklem 

1 malá žlutá cibule 
1 cm zázvoru
1 velký stroužek česneku 
60 g červené čočky 
80 g čerstvého fenyklu 
300 ml vývaru (zeleninový nebo kuřecí, případně voda) 
¼ lžičky mleté kurkumy 
¼ lžičky mletého římského kmínu 
¼ lžičky drceného koriandru 
¼ lžičky soli 
špetka mletého pepře
špetka kardamomu 
1 lžíce přepuštěného másla (ghí) 
čerstvý koriandr nebo nať hladkolisté petržele k podávání 

Postup:

Na přepuštěném másle (ghí) krátce orestujte na kostičky nakrájenou cibuli, zázvor 
a nasekaný česnek. Jakmile se směs rozvoní a cibulka zesklovatí, přidejte všechno koření, 
zamíchejte a ještě minutu restujte. Do hrnce přihoďte propláchnutou červenou čočku, 
na kousíčky nakrájený fenykl a zalijte vývarem nebo vodou. Osolte, přiveďte k varu, zmírněte 
plamen a vařte až do chvíle, kdy se tekutina vstřebá a zelenina s čočkou jsou uvařené. 
Trvá to asi 20 minut. Podávejte s čerstvým koriandrem nebo petrželkou. 

Dál (nebo také daal, dhal, dahl) je termín používaný na indickém poloostrově pro sušené, půlené 
luštěniny a také je to název jídla z jednoho hrnce, z těchto luštěnin uvařeného. Jde o jídlo nabité 
proteiny, a díky koření i všemi chutěmi, které k základům ájurvédské kuchyně patří. Ráda jej 
doplňuji o zeleninu, kterou mám právě po ruce.

Někdy  Někdy  
zkuste fenykl zkuste fenykl 

namíchat s mrkví namíchat s mrkví 
či dýní nebo jej  či dýní nebo jej  

jimi úplně  jimi úplně  
nahradit. nahradit. 

1
porce

bez lepku

35
minut


