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Začněte ještě dnes žít zdravěji aneb tipy a recepty pro šťastnější tělo i ducha

Úvod

Podzimní období je plné barev, vůní a chutí. V přírodě dozrává velké množství plodů, ze kterých 
si můžete snadno a rychle připravit skvělé dobroty, které vám zpříjemní sychravé podzimní 
dny. V našem e-booku naleznete několik receptů, na které můžete některé z nich použít. 

Můžete se těšit na dobroty z bezinek, recepty pro detox s červenou řepou nebo návod pro přípra-
vu sirupu z arónie, který nabízí vitamíny a antioxidanty.

Symbolem podzimu je samozřejmě i dýně. Každý určitě zná a někdy ochutnal výbornou dýňovou 
polévku. My vám však přinášíme recepty méně tradiční. Jsou to palačinky a placičky z dýně, které 
lze upravit jak na sladký, tak i na slaný způsob. Podzimní období nabízí také velké množství zele-
niny. Ta je vhodná nejen pro přípravu vynikajícího salátu, ale můžete ji upravovat také pečením. 
Díky tomuto způsobu úpravy získáte jak hlavní chod, tak i vynikající přílohu nebo základ pro další 

vaření. I tento recept naleznete v našem e-booku.

Pro děti znamená konec léta a začátek podzimu návrat do školních lavic. Pro většinu z nás konec 
dovolených a návrat do běžného kolotoče všedních dnů. Tato představa v nás vyvolává mrzutou 
náladu. Poradíme vám, jak bojovat proti splínu a ukážeme, jak očistit svoje tělo a připravit jej na 
zimu pomocí bylinek. Pro mnohé znamená podzim také období plískanic, mlhy a častého nachla-
zení. Zjistěte, které potraviny jsou vhodné pro posílení vaší imunity a které potraviny vás zahřejí 

a vůbec se nemusí jednat o potraviny tepelně zpracované.
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Domácí dobroty z bezinek
Bezinky jsou plody, které mají nejen vynikající chuť, ale i léčivé účinky, nesmí se však konzumovat syrové. Po-

máhají podporovat naši imunitu, lze je užívat při kašli i nachlazení. Jsou dobré při zažívacích obtížích a lze si z nich 
připravit celou řadu dobrot.

Začněte ještě dnes žít zdravěji aneb tipy a recepty pro šťastnější tělo i ducha

Suroviny pro přípravu:
• 2 kg jablek

• 1 kg bobulí bezinek

• 0,8 kg cukru

• šťáva ze dvou citronů

Postup přípavy:
Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců, rozvaříme, prolisujeme a ještě 

jednou povaříme. Následně přidáme bobulky černého bezu a 

vaříme. Jakmile je směs rozvařená, vmícháme cukr a ještě vaříme, 

dokud směs nezačne želírovat. Většinou je to 10 minut, před dova-

řením přidáme šťávu z citronů.

- Bezinkový džem s jablky -

Suroviny pro přípravu:
• Prolisovaná šťáva z bezinek

• Na 1l šťávy 300g cukru

• 1 lžička kyseliny citrónové

Postup přípavy:
Prolisovanou šťávu vlijeme do hrnce, přidáme cukr s kyselinou 

citronovou a vzniklou směs přivedeme k varu. Šťávu přelijeme do 

lahví a sterilujeme při teplotě 80ºC po dobu 20 minut.

Pokud máte rádi koření, můžete během vaření přidat vanilkový 

lusk, kousek skořice, hřebíček nebo badyán.

- Bezinková šťáva -

Suroviny pro přípravu:
• 2 litry kuliček bezinek

• 300g cukru

Postup přípavy:
Otrhanými a omytými kuličkami naplníme skleničky, které pro-

sypeme cukrem. Řádně je uzavřeme a sterilujeme 15 minut při 

teplotě 80ºC.

- Kompot z bezinek -
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Jaké druhy zeleniny lze využít?
Ke konci léta jsou to především papriky, cukety, patizony, lilek, květák 

nebo brokolice. Na podzim lze použít řepu, zelí či kapustu a v zimním 

období pak uskladněné druhy zeleniny, mezi něž patří mrkev, petržel, 

pastiňák, dýně, pórek, tuřín nebo růžičky kapusty.

Postup přípravy
Ať použijete jakýkoli druh zeleniny, pro všechny je postup stejný:

• Nejprve je potřeba zeleninu zbavit nejedlých částí a řádně ji oči-

stit. Očištěné a omyté kousky pokrájejte na kousky velikosti sousta, 

snažte se krájet kousky stejné velikosti, jinak se menší kousky spálí a 

větší budou syrové.

• Než dáte zeleninu do trouby, je potřeba troubu řádně předehřát.Nízká 

teplota nedokáže zajistit karamelizaci a zlátnutí zeleniny. Kromě toho 

je potřeba zeleninu péci zprudka a v krátkém časovém rozmezí.

• Při pečení je potřeba použít dostatečné množství oleje, ten způso-

buje zezlátnutí a opečení zeleniny. Ideální je, pokud kousky zeleniny 

promícháte s olejem v misce a teprve pak je dáte na plech.

• Sůl používejte současně s olejem.

• Můžete využít i koření nebo bylinky podle vaší chuti. Ideální volbou 

je římský kmín a chilli. Pokud chcete používat bylinky, raději dejte 

sušené a asi 5 minut před dokončením pečení. Čerstvé jsou křehké a 

snadno se sežehnou.

• Zeleninu skládejte tak, aby kolem každého kousku bylo dostatek 

prostoru.

Využití pečené zeleniny
Jakákoli pečená zelenina je vhod-

ná jako příloha, ale i hlavní chod. 

Pokud vám nějaká zbyde, lze ji 

využít i do dalších pokrmů.

Je vynikající do krémových i zele-

ninových polévek. Kousky pečené 

zeleniny lze prohřát v rajčatové 

nebo sýrové omáčce, která se 

podává k těstovinám. Může tvořit 

součást těstovinového salátu. Část 

zeleniny můžete rozmixovat se 

smetanou či maskarpone a použít 

jako zálivku na těstoviny. Pečená 

zelenina je vynikající pro výrobu 

náplně do slaného domácího 

pečiva, mezi něž patří slaný štrúdl 

nebo přílohy na slaný způsob.

Začněte ještě dnes žít zdravěji aneb tipy a recepty pro šťastnější tělo i ducha

Pečená zelenina jako příloha i hlavní chod

V podzimním sychravém počasí vyhledáváme jídla, která nám dodají nejen vitamíny, jež podpoří naši imunitu, ale 
také ta, která naše tělo zahřejí. Patří k nimi pečená zeleninová směs, kterou můžeme použít nejen jako přílohu, 

ale i jako hlavní chod.
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Podzimní detox s červenou řepou
Podzimní čas je období, kdy se tělo připravuje na zimu. Ta mu dá trochu zabrat a to nejen chladem, 

ale i menší dávkou pohybu. Je tedy vhodné očistit tělo. Očista je přirozený způsob a zároveň skvělý 
krok k tomu, aby se naše tělo cítilo dobře.

Začněte ještě dnes žít zdravěji aneb tipy a recepty pro šťastnější tělo i ducha

Detoxikace s červenou řepou
Červená řepa je vysoce zásaditá zelenina, která má vysokou nutriční hodnotu a velmi účinným 

způsobem pomáhá čistit náš organismus, jež bývá velmi často překyselený. Děje se tak především 
kvůli stravě s vysokým obsahem tuků a sacharidů. Způsobuje to také nadměrná konzumace jídel 

smažených.

Červená řepa je silný antioxidant, který na sebe umí vázat volné radikály, jež se vyskytují v našem 
těle. Kromě toho pomáhá zvyšovat imunitu, což je ideální vlastnost vhodná právě pro sychravé 

podzimní počasí. Našemu tělu nabízí vitamíny B a C, sodík, hořčík, draslík, vápník, železo a antoky-
any.

Co si můžete z řepy připravit?

Salát
Postup přípravy:

Postačí nastrouhat syrovou řepu 

a dochutit ji cukrem či přírodní 

alternativou a trochou citronové 

šťávy. 

K řepě můžete přidat nastrouha-

nou kedlubnu, nakrájené čínské 

nebo klasické zelí nebo třeba 

cherry rajčátka.

Suroviny a postup přípravy:
• 2 menší syrové červené řepy

• 2 jablka

• 2 mrkve 

Všechny přísady řádně omyjeme, 

pokrájíme na malé kousky nebo 

nastrouháme na hrubém struha-

dle a vsypeme do mixéru. Přidáme 

6 dl vody vše řádně rozmixujeme. 

Vzniklou směs nalijeme do džbán-

ku a necháme vychladit. 

Tip pro vás:
Pokud chcete svůj organismus 

řádně vyčistit, pijte 3x denně po 

2 dl. Před pitím je důležité směs 

vždy řádně promíchat. Zpočátku je 

dobré začít s pitím menší dávky, 

asi 0,5 dl.

šťáva Polévka

Suroviny a postup přípravy:
• Cibule a česnek dle chuti

• Olivový olej

• Červená řepa

• Vývar

• Sůl

• Pepř

Cibuli a česnek pokrájíme na 

jemné kousky, které orestujeme 

na oleji. Přidáme pokrájenou 

řepu, vše orestujeme, zalijeme 

vývarem, osolíme a opepříme 

dle chuti, povaříme, přelijeme 

do mixéru a rozmixujeme. Pokud 

je směs hustá, můžeme dolít 

trochu vývaru.
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Začněte ještě dnes žít zdravěji aneb tipy a recepty pro šťastnější tělo i ducha

Bezlepkové palačinky s dýní
Suroviny na těsto:

• 200 g celozrnné rýže Basmati

• 30 g mandlí a 30 g vlašských ořechů nebo jen 60 g 

ořechů

• 200 – 250 ml studené vody

• 100 g dýňové dužiny

• 1 lžička řasy – Dulce nebo Nori

• špetka kurkumy

• špetka soli

Suroviny na náplň:
• 50 g dýně

• 100 g cibule

• olej

• špetka soli

• trocha octa, pokud je hotová směs sladká

Palačinky nebo placičky z dýně
Dýně patří mezi výrazné plodiny podzimní zahrady. Objevuje se v mnoha podobách. Mezi nejznámější patří más-

lová, muškátová, špagetová nebo hokaidó. Její původní domovinou je Střední Amerika, ale velice rychle zdomác-
něla i na našem území a stala se plodinou velmi oblíbenou. Lze ji upravovat mnoha různými způsoby – vařit, péci, 
smažit, zavařovat nebo zapékat. Kromě toho našemu tělu poskytuje celou řadu užitečných látek. Patří mezi ně sodík, 

draslík, hořčík, železo a některé druhy vitamínů. Je to potravina nízkokalorická a velmi snadno stravitelná. 

Postup přípravy:
Rýži a ořechy namočíme do vody a necháme 

přes noc. Druhý den slijeme, vsypeme do mixéru, 

přidáme 2 dl čerstvé vody, osolíme, přidáme dýni 

nakrájenou na kousky, řasu a kurkumu a mixuje-

me, dokud nevznikne těsto. Pokud je směs hustá, 

přilijeme ještě vodu. 

Ze vzniklé směsi smažíme palačinky, měly by být 

o trochu silnější, než palačinky klasické.

Náplň:
Do kastrůlku vlijeme olej a do něj přísady pro 

přípravu náplně, které podusíme do měkka.

Tip pro vás:
Pro plnění palačinek lze použít i pomazánky z 

luštěnin nebo kvašenou zeleninu

Placičky z dýně
Suroviny na přípravu:

• 400 g dýňové dužiny

• Cukr dle chuti, lze nahradit i přírodními druhy 

sladidel

• 1 lžička skořice

• Špetka soli

• 1 hrnek celozrnné mouky

• 2 vejce – zvlášť žloutky a ušlehané bílky

• 1 hrst rozinek nebo brusinek

• 1/2 hrnku mléka, může být i nízkotučné

Postup přípravy:
Dužinu z dýně zbavenou semínek pokrájíme na 

kousky a povaříme do změknutí. Jakmile je měk-

ká, rozmačkáme ji na kašovitou směs, do které 

vmícháme cukr, sůl, skořici, mléko, žloutky, rozinky 

či brusinky a mouku.
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Arónie, někdy známá pod názvem černý jeřáb, je strom či keř, který se vyskytuje nejčastěji v lesích, na místech, 
kde je vlhko. Původní domovinou je východní část Severní Ameriky. V současné době se její černé plody stávají 

velmi oblíbenými a to především s rostoucím trendem zdravé výživy. Obsahují velké množství antioxidantů, mine-
rálů, vitamínů a tříslovin. 

 
Zdravotní přínosy sirupu 

 
Sirup z arónie dodá našemu tělu velké množství antioxidantů. Jejich úkolem je ochrana těla proti škodlivým 

účinkům volných radikálů. Dále obsahuje antokyany a bioflavonoidy, které mají blahodárný vliv na krevní oběh, 
pomáhají zpomalovat stárnutí buněk, omezují škodlivé účinky cholesterolu a snižují riziko vzniku mrtvice či 

infarktu. Dodá tělu velké množství vitamínů a minerálních látek, které jsou pro správné fungování celého orga-
nismu nezbytné. 

 
Suroviny pro přípravu: 

 
Plody arónie 

Cukr – na kilo plodů 0,5 kg cukru 
Na přichucení vanilkový lusk a šťáva u jednoho citronu 

 
Ideální je, pokud plody přešly prvním mrazíkem, ale zase riskujete možnost, že je za vás sklidí ptáci. Pokud 

chcete napodobit přírodu, dejte je na dva dny do mrazáku. 
 

Postup přípravy: 
 

Otrhané kuličky propláchneme a necháme okapat. Oschlé vsypeme do hrnce a přidáme potřebné množství 
cukru. Vše dobře promícháme a necháme několik hodin uležet. Ideální je, pokud si směs připravíme večer a ne-
cháme do rána v klidu. Pokud šťávu připravujeme ze zmrzlých plodů, počkáme až do jejich úplného rozmrznutí. 

 
Po uplynutí potřebné doby přidáme asi 0,5 litru vody a vaříme 15 minut. Odstavíme z plamene a po vychladnutí 
uložíme přes noc do chladu. Následující den přelijeme přes sítko, plody vložíme do plátýnka a vymačkáme zby-
tek šťávy. Vzniklý sirup přivedeme k varu a ještě vroucí lijeme do předem připravených, suchých lahví. Ty pevně 

uzavřeme, případně ještě použijeme vosk. Šťávu uchováváme na tmavém a chladném místě.

Začněte ještě dnes žít zdravěji aneb tipy a recepty pro šťastnější tělo i ducha

Sirup z arónie dodá tělu nejen antioxidanty
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I na podzim si vaše tělo zaslouží detoxikaci

Podzim převzal po létu žezlo, děti se vrátily do školních lavic a i čas dovolených nám již nenávratně sko-
nčil. Život se vrací do zajetých kolejí, které přinášejí všední radosti, ale i starosti. To vše vyžaduje spoustu 

energie. Možná si všímáte, že i vám energie ubývá a přemýšlíte nad tím, jak ji znovu obnovit.

Začněte ještě dnes žít zdravěji aneb tipy a recepty pro šťastnější tělo i ducha9

Nastartujte podzimní detoxikaci
Nejen jaro, ale i podzim je vhodné období pro detoxikaci našeho těla. Podzimní detox přináší celou 
řadu výhod. Kromě toho, že vám přinese energii potřebnou pro zvládnutí nadcházejícího chladného 

období, pomáhá také v boji proti únavě. Sychravé dny, kterých se na podzim objevuje velké množství, 
podporují naši melancholickou náladu a mohou vést i k depresím.  

 
Podzimní detoxikace pomáhá v odstraňování nahromaděných toxinů z těla, stimuluje metabolismus 
a podpoří imunitu, která  je pro podzimní čas tolik potřebná. Při detoxikaci nehraje žádnou roli vaše 

Detoxikační jídelníček
Pro očistu organismu je podstatné to, co jíte nebo naopak vynecháte. Do jídelníčku zařaďte tyto druhy 
potravin. Především je to zelenina a ovoce. Ze zeleniny je vhodná mrkev, červená řepa, cuketa, dýně, 
špenát, cibule nebo fenykl. Z ovoce pak meruňky, broskve, jablka, hrušky, švestky banány či avokádo. 

Připravte si z nich lahodný salát nebo smoothie.  
 

Další, velmi důležitou částí jídelníčku by měly tvořit obiloviny, především pak rýže, oves, quinoa nebo 
celozrnná pšenice. Vhodné jsou i různé druhy ořechů a semínek – dýňové, lněné, sezamové, slunečni-

cové a ořechy vlašské nebo lískové.Zapomínat nesmíme ani na pitný režim. Ten je velice důležitý neboť 
podporuje vyplavování škodlivin z našeho těla. Z jídelníčku rozhodně vyřaďte nezdravé tuky, červené 
maso, bílou mouku a produkty z ní připravované, cukr, alkohol a kofein. Detoxikace by měla trvat 2 

týdny až měsíc.



Nepusťte splín k sobě domů

Nastal podzim, příroda se zbarvuje do zářivých barev a ukazuje se nám v celé své kráse. Na polích, 
zahrádkách i v sadech dozrává úroda. Je to však také období, které může někomu přinášet splín. 

Vracíme se po dovolené do práce a do všedního života, kde nás zase čeká stres. Noci jsou delší a slune-
čních paprsků je čím dál méně. Do našich životů se pomalu, ale jistě vkrádá únava a ztrácíme energii na 

cokoli. Co můžeme proti tomu dělat a jak zase náš organismus nastartovat?

Pohyb
V žádném případě k sobě nepusťte lenocha, který vám našeptává, ať se zazimujete na gauči u televize. 
I v podzimním čase si můžete zasportovat. Stále je mnoho aktivit, kterým se můžete věnovat. Vydejte 
se do posilovny či fitka, zajděte si zaplavat do bazénu. Pokud je hezké počasí můžete vyrazit na kole 
nebo jen na vycházku. Máte-li zahradu, připravte ji na zimní období. Vždyť i činnosti na zahradě patří 

mezi pohybové aktivity. Každý pohyb, i ten sebemenší, podporuje produkci serotoninu, což je hormon, 
který navozuje naši dobrou náladu.

Veselé barvy
Jakmile se objeví sychravé podzimní počasí, každý se zahalí do tmavých barev. Zkuste do svého šatníku 
pustit trochu barev, třeba v podobě elegantních doplňků jako je šátek, kabelka či drobný šperk. Stejně 

to platí i pro domácnost. Vždyť podzim s sebou přináší pestrobarevné květy, které můžete rozmístit 
téměř do všech místností. Skvělou dekorací mohou být i některé podzimní plody.

Vhodná strava
Během podzimního období je dobré konzumovat větší množství zeleniny a ovoce. Ideální jsou banány, 
které obsahují trytofan. Je to látka, jíž si naše tělo neumí samo vyrobit. Tryptofan se mění na serotonin, 
který je považován za hormon štěstí a má velký vliv na naši náladu. K dobré psychické pohodě přispívá 

i vitamín B6, který banány také obsahují.
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Připravte svoje tělo na zimu. Tyto bylinky vám pomohou

S příchodem chmurného podzimního počasí je ideální doba pro odlehčení organismu pomocí deto-
xikačních šťáv a bylinných čajů. Ty nejen, že naše tělo pročistí, ale dodají mu i potřebné množství 

vitamínů, minerálů a dostatek energie pro chladné zimní počasí. Podzimní detox je jedním ze způsobů, 
jak podpořit naši imunitu a předcházet celé řadě onemocnění.

Příznaky velkého množství toxických látek v organismu
Příznaků je celá řada. Mezi nejčastější patří bolesti hlavy a kloubů, trávicí obtíže spojené s plynatostí 
a pocity plnosti, celková únava, špatné soustředění, problémy se spánkem, špatná nálada, deprese  a 
opakující se zdravotní obtíže, mezi něž patří časté angíny a chřipky, rýma, kašel a obtíže s dýcháním.

Bylinky ideální pro podzimní detox
Jednou z možností, jak své tělo vyčistit, jsou bylinné čaje. Nejenže pročistí tělo, uvolní játra a trávicí 
trakt, ale také tělu dodají potřebnou energii. Mezi bylinky vhodné pro přípravu detoxikačního čaje 
patří kopřiva, heřmánek, měsíček lékařský, ostropestřec, borůvčí nebo šípky. Bylinky v kombinaci s 

pravidelným pitným režimem podpoří odplavování škodlivin nahromaděných v našem těle.
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Kopřiva Měsíček Heřmánek Šípek
Ideální je, pokud si na-

sbíráte čerstvé rostlinky, 
které rostou na okraji 
lesa či louky nebo na 

vaší zahradě. Vybírejte 
si menší rostlinky, mají 

více účinných látek.

Pomáhá při celé řadě gy-
nekologických obtíží, při 
problémech jaterních a 

žlučníkových, v boji proti 
vnitřním zánětům (žíly, 
jícen, střeva, žaludek).

Tato bylinka nabízí 
velké možnosti využi-
tí. Pomáhá redukovat 

záněty v těle, podporuje 
správné trávení, funguje 
jako skvělé diuretikum, 

podporuje relaxaci a 
dobrý spánek, má účinky 
spasmatické, antibakte-
riální a antimykotické.

Většina z nás ví, že šípek 
obsahuje velké množství 
vitamínu C. Kromě toho 

nabízí i vitamíny skupiny 
B, P a K. Látky obsažené 
v šípku podporují naši 
imunitu, mají pozitivní 
vliv na metabolismus, 

močový měchíř a pomá-
hají v boji proti boles-

tem kloubů.

https://farmazdravi.cz/mesicek-lekarsky-jedna-z-nejsilnejsich-lecivych-bylin-vubec/
https://farmazdravi.cz/hermanek-pravy-je-jednou-z-neuniverzalnejsich-bylinek-muzete-si-ji-snadno-vypestovat/
https://ceskozdrave.cz/pustte-se-do-sberu-dozravajicich-sipku-jak-je-susit-a-co-dobreho-si-z-nich-pripravit/


Víte, které potraviny podpoří vaši imunitu?

Imunita je něco, co nám pomáhá odolávat virům a bakteriím, které na nás číhají všude kolem. 
Posilovat imunitu je potřeba především v přechodném období, do kterého patří i podzim. Pod-

zimní čas s sebou přináší mlhy a plískanice. Častěji se u nás objevuje i únava.

Zdravá střeva = dobrá imunita
Nyní se asi někdo může pozastavit nad tím, jak zdraví střev souvisí s imunitou. Je tomu tak. Na povrchu sliznice 
zažívacího traktu se nachází celá řada probiotických bakterií, které mají, krom jiného, vliv i na dobře fungující 

imunitní systém a pomáhají bránit růstu patogenních bakterií. Obdobnou funkci plní i střevní mikroflóra. 
 

Aby byla střeva zdravá, je potřeba jim dodávat probiotika. Ta se vyskytují v mléčných výrobcích, především v 
jogurtech s živou kulturou, v kvašené zelenině nebo v rostlinných sýrech. Důležitá je i vláknina, jíž dodáme 

především zeleninou, hlavně tou zelenou, ovesnými vločkami či luštěninami.

Důležité vitamíny Nezbytné minerály
Kromě vitamínu C, který podporuje naši 
imunitu, je potřeba tělu dodávat i další 

druhy vitamínů. Velké množství vitamínu 
C obsahuje šípek, černý rybíz, červená 
paprika, růžičková kapusta, brokolice 

nebo zelí. Vitamín D redukuje náchylnost 
vůči infekčním chorobám, podporuje imu-

nitní systém, který rychleji reaguje proti 
virům. Vitamín D se nachází v rybím mase 
(především makrela či losos), ve vaječném 

žloutku nebo v mléce. 
 

Vitamín A se nachází ve špenátu, v broko-
lici, mrkvi, kapustě nebo zelí. 

 
Vitamíny skupiny B nalezneme především 
v kvasnicích, masu, v celozrnných obilovi-

nách, luštěninách a v ořeších.

Mezi minerály, které jsou nezbytné pro 
dobré fungování naší imunity, patří selen 
a zinek. Kromě toho fungují jako dobrá 
prevence proti chorobám civilizačním. 

 
Zinek se nachází v játrech, tmavém masu, 

mléce, vaječném žloutku a mořských 
plodech.  

 
Selen lze doplnit konzumací rybího masa, 

plodů moře, vnitřností nebo ořechů.
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Potraviny, které zahřejí

Některé potraviny naše tělo zahřejí, jiné naopak ochladí. Pokud během chladného zimního ob-
dobí do svého jídelníčku zahrnete více potravin „zahřívacích“, a v žádném případě se nejedná 

pouze o pokrmy horké, pomůžete svému tělu udržet tolik potřebnou rovnováhu.

Zahřívací pokrmy a potraviny
V zimním období dáváme daleko častěji přednost hutnějším polévkám a omáčkám.

• Maso – drůbeží, hovězí, jehněčí a vepřové

• Koření – skořice, zázvor, oregano, bazalka, roz-

marýn, tymián, hřebíček, pepř, sůl, chilli, kari, 

badyán, fenykl, kmín

• Pochutiny – ocet, sojová omáčka, hořčice, kakao

• Zelenina – cibule, pórek, křen, česnek, chilli papri-

čky, pažitka

• Mléčné výrobky – sýry (především plísňové, kozí 

a ovčí) 

• Rybí maso – losos, úhoř

• Vařená zelenina – především v páře, lehce osmah-

nutá či opečená

• Rýže, jáhly, pohanka, sója
• Potraviny celozrnné
• Máslo a další druhy tuků
• Káva
• Čaj – černý či zázvorový
• Semínka – slunečnice
• Vlašské ořechy
• Ovoce – broskve, maliny, třešně, datle, ovoce 

sušené (pozor na obsah síry, ideální je suše-
né doma)

• Masové náhražky – tofu, tempeh, seitan

Zázvor
Je typický svou štiplavou chutí a tím, že pro-
hřívá. Kromě toho nabízí i léčivé účinky. Je 
ideálním prostředkem při nachlazení a dý-

chacích obtížích, podporuje pocení, pomáhá 
snižovat bolest. Ideální je pro přípravu čaje, 
ale můžete jej používat i při přípravě maso-

vých směsí, kterým dodá pikantní chuť.

Skořice
Můžete ji přidat do jakéhokoli sladkého jídla. 

Pokud si ráno připravujete smoothie, přidejte do 
něj lžičku skořice.

Pohanka
Pohanka je potravina, která náš organismus ne-
jen zahřeje, ale také zrychlí jeho činnost. Přede-

vším v zimním období si ji dopřávejte pravidelně. 
Můžete si z ní připravit snídaňovou kaši nebo ji 

využít jako přílohu k masu či zelenině.
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Magazín ČeskoZdravě.cz se snaží hledat nejrůznější metody, které za-
jistí člověku zdraví i bez každodenního braní léků. Některé naše texty 
jsou kontroverzní svou metodickou odlišností, některé vám pomohou 
v diagnostice nemoci klasickou cestou. Máme tu spoustu článků pro 

každého, kterého zajímá zdraví a přírodní léčba.
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