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Už od malička jsem nejedla 
maso a vždy se stravova-

la jinak než ostatní. V době, 
kdy jsme ještě neměli tolik 
informací o jídle, mi nikdo 
nerozuměl, ale já jsem cítila 
obrovskou moudrost a sílu 
přírody a vybírala jsem si ra-
ději ovoce a zeleninu než pe-
čivo nebo maso. Převážně na 
živé stravě jsem už čtyři roky, 
mám za sebou stovky poku-
sů se smoothie, stovky salátů, 
pomazánek nebo třeba dor-
tů, cukroví a snacků. Dělala 
jsem spoustu chyb a pořád 
jsem hledala, jak v živé stra-
vě najít rovnováhu. Hodně 
jsem se naučila a myslím, že 
po těch letech přesně vím, co 
moje tělo potřebuje a čeho 
se i v živé stravě vyvarovat. 
Ale protože jsme každý jiný, 
je potřeba, aby si každý našel 
to, co mu bude vyhovovat. 
Třeba si z živé stravy vezme 
jen kousíček.

Snažím se ukázat ostatním 
hlavně to, že je potřeba začít 
naslouchat svému tělu a vní-
mat ho – protože tělo je chy-
třejší než my a vždy nám na-
poví  a nechá nás pocítit, co 
je správně, a co špatně, které 

potraviny jsou pro nás jed, 
a které lék.

Začněte tedy naslouchat 
a vnímat to, co nám tělo po 
každém jídle sdělí. Promlou-
vá k nám svojí řečí v podo-
bě zvýšení či snížení energie, 
pocitů nadmutí, křečí, nebo 
příjemných pocitů. Velkou 
roli hraje také to, jak k jídlu 
přistupujete, jaké informace 
do něj vkládáte a zda jíte vě-
domě a radostně.

Mým cílem je sdílet s vámi ty 
nejlahodnější recepty a zna-
losti, které mám, a to jak 
osobně, na kurzech, tak i vir-
tuálně.

Budu mít radost, když vám 
budu moci ukázat cestu k zá-
řivému zdraví, přirozené krá-
se, vyrovnané mysli a radost-
né duši. Nechte se inspirovat 
a začněte milovat své jídlo. 
Budou se dít zázraky, které 
uvidíte nejen na své postavě, 
ale i na svém zdraví.

S láskou

Zuzka
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Když se narodí miminko, má s ním 
maminka doslova plné ruce prá-

ce. Příroda je ale úžasná a vyšla jí 
vstříc. Zařídila to úplně dokonale 
– vybavila mateřské mléko všemi 
důležitými látkami pro zdravý rozvoj 
miminka. Je v něm hodně bílkovin, 
vitamínů, minerálů, tuků, a dokon-
ce i obranné látky proti bakteriím 
a virům. Je to zkrátka první dokona-
lé mateřské smoothie J

Dala jsem si za úkol matku přírodu 
napodobit a připravila jsem pro vás 
jídla stejně zdravá a výživná. Vita-
míny, enzymy a stopové minerály 
jsou sice neviditelné, ale bez nich by 
naše tělo vůbec nemohlo fungovat. 
Nerostly by nám kosti, svaly, nová 
kůže a nehty, padaly by nám zuby 
a vlasy, a dokonce bychom rychle-
ji stárli… V poslední době lidé zno-
vu přicházejí na to, že našemu tělu 
nejvíce prospívá taková strava, která 
není chemicky upravená a je co nej-
čerstvější. 

Jsme součástí přírody, která má své 
vlastní zákony a ty my nezměníme. 
Musíme je respektovat, jinak na to 
doplatíme nemocí. Tělo nám dřív 
nebo později přesně řekne, že něco 
není v pořádku, ale my to ani tak 
mnohdy nevidíme, necítíme a ne-
vnímáme. Jsme zkrátka čím dál více 
odpojeni od přírody a hlavně od 
sebe samých. 

Tělo a žaludek máme stále stejné 
jako naši pravěcí předkové a také 
potřebujeme jíst v podstatě stejné 
jídlo jako oni. Čerstvé, maximálně 
sušené nebo kysané. Přirozené po-
traviny mají tu výhodu, že jsou ŽIVÉ 
a chovají se normálně – pokud je 

hned nespotřebujeme, kazí se. Po 
chemické úpravě sice takové potra-
viny vydrží rok ve spíži, ale jsou také 
zcela MRTVÉ. Nejenže jim chybí lát-
ky, které by nám mohly prospět, ale 
také obsahují škodliviny, které pou-
ze zanášejí naše tělo. Čerstvé jídlo je 
tedy tím průmyslově zpracovaným 
nenahraditelné. 

V každé čerstvé a přirozené potravině 
je něco skvělého a úžasného, co po-
třebujeme k životu. Kdo si to má ale 
všechno pamatovat! Proto je důleži-
té mít co nejpestřejší jídelníček – je 
to pak mnohem snazší i zdravější. 

Brzy zjistíte, že vám čerstvé a při-
rozené jídlo chutná mnohem víc, 
a vaše tělo vám bude hluboce vděč-
né. Na těle to rozhodně poznáte, 
protože najednou získáte mnohem 
více energie a lepší spánek, přesta-
nete být nervózní, naopak se bude-
te mnohem více usmívat a začnou 
se vám zlepšovat vlasy, nehty i pleť.

Tělo roste hlavně z bílkovin a důleži-
tých minerálů, jako je vápník, železo 
a hořčík. A právě živá strava – tedy 
ovoce, zelenina, oříšky a semínka – 
je těchto kouzelných látek plná. Pro-
to se nemusíte ničeho bát, přestože 
v receptech nenajdete žádné mléko 
ani maso. 

Jsem ráda, že vás můžu touto for-
mou inspirovat k drobným změ-
nám, které vás třeba dovedou k vel-
ké proměně a uvědomění toho, co 
naše tělo vlastně potřebuje. Zjistíte, 
že je úplně úžasné, když o něj za-
čnete láskyplně pečovat a dopřejete 
si jen to nejlepší. 

Naučte to i vaše děti! Dáte jim tak 
úžasný základ do života a umožní-
te jejich tělu ustát všechny nástrahy 
dnešního světa. Myslím si, že je to 
ten největší dárek, který jim kromě 
své lásky, porozumění a objetí mů-
žete dát J

Přeji hodně zábavy při 
přípravě živých receptů!
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Jak můžete své dítko 
živou stravou zaujmout?

Protože děti milují sladké, začněte 
třeba s čerstvě lisovanými ovoc-
nými šťávami. Velkou výhodou je, 
že takto děti snadno získají vel-
ké množství vitamínů, minerálů, 

zdravých cukrů a enzymů. Může-
te postupně přidávat třeba i šťávu 
z mrkve nebo červené řepy, která 
je ještě zdravější než ta ovocná.

Udělejte si z přípravy živého jíd-
la hru a zábavu. Nakrájejte ovoce 
nebo zeleninu na různé tvary a vy-

tvářejte si na talíři nejrůznější ob-
rázky, mozaiky či mandaly. Děti mi-
lují, když je do NEvaření zapojíte.

Učte je a vysvětlujte jim, proč je tato 
strava tak dobrá a jaký má pro je-
jich tělíčko přínos. Použijte jako pří-
klady třeba zvířátka nebo některé 

informace 
z tohoto 
e-booku, 
které děti 
určitě za-
ujmou. 



KOKOSOVÉ KAKAO
3 polévkové lžíce strouhaného BIO kokosu
1 polévková lžíce kokosového oleje 
1 polévková lžíce medu
1 polévková lžíce RAW kakaového prášku 
2 dcl vody
Ingredience vložte do blenderu a promixujte. Pro případné 
doslazení můžete přidat med nebo kousek banánu.

BANÁNOVÉ KAKAO 
1 ks zralého banánu
1 čajová lžička RAW kakaového prášku 
2 dcl vody
Ingredience vložte do blenderu a promixujte. Pro případné doslazení 
můžete přidat datle, lžíci medu nebo další kus zralého banánu.

MANDLOVO-SKOŘICOVÉ KAKAO
15 ks přes noc namočených mandlí
5 ks datlí
špetka skořice
1 polévková lžíce RAW kakaového prášku 
2 dcl vody
Ingredience vložte do blenderu a promixujte. Pro případné doslazení 
můžete přidat další datle, nebo kousek banánu.

KOUZELNÁ KAKAA

Kakao se řadí mezi superpotraviny. Obsahuje přibližně 300 
nám prospěšných látek, což z něj činí jednu z nejkomplexnějších 
potravin planety. Kakao obsahuje široké spektrum minerálů, 
vitamínů a antioxidantů. Je velmi důležitým zdrojem hořčíku 
a organické síry, přičemž právě hořčík je považován za jeden 
z nejvíce nedostatkových minerálů.

Víte, že živý kakakový prášek se vytváří 
lisováním nepražených kakaových bobů?
Oddělí se olej a suchá hmota se pak jemně pomele a proseje. Je 
tak alternativou ke konvenčnímu praženému kakaovému prášku 
a má výraznou čokoládovou chuť.
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Vysoký obsah hořčíku v mandlích je to pravé pro pružné a lesklé 
vlasy, pevné nehty a zdravě vyhlížející pleť. Stačí několik mandlí 
každý den a už po dvou měsících lze pozorovat zlepšení. Účinek 
je posílen vitamíny skupiny B a zinkem. Protože hořčík napomáhá 
využití vápníku pro kosti, zuby, srdce a funkční imunitu, je pro 
naše tělo velmi důležitý. Mandle jsou potravinou pro krásu 
a zdraví jak pro dospělé, tak pro děti.

Víte, proč nejíme zvířátka?
Svého pejska bychom také nesnědli, tak proč jíst kuřata nebo 
krávy? Jsou jako my, lidé – také cítí radost, smutek i bolest. Zvířata 
si svých životů váží stejně jako my, tak proč jim je zbytečně brát?

JAK PŘIPRAVIT MÁSLOVOU POLEVU?
Tekutý kokosový olej smíchejte s jednou lžící medu a míchejte tak 
dlouho, až se obě ingredience spojí a vytvoří krásnou nažloutlou 
polevu podobnou máslu.

KRUPICOVÁ KAŠE

¼ litru mandlového mléka
2 polévkové lžíce medu
4 polévkové lžíce chia semínek 
1 polévková lžíce RAW kakového prášku na ozdobu
1 lžíce medu a 1 lžíce kokosové oleje na máslovou polevu
dle chuti skořice
Mandlové mléko pomixujte se 3 lžícemi chia semínek do jemné kaše. Kaši 
nalijte do misky, nasypte do ní ještě jednu lžíci chia semínek a zamíchejte. 
Po chvilce se tak vytvoří struktura krupicové kaše. Kaši pak posypte RAW 
kakaovým práškem a polijte máslovou polevou a medem. Můžete přidat 
i skořici, případně kaši s dětmi dozdobit dle fantazie. 
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Banán obsahuje spoustu draslíku a také látky, které zlepšují 
náladu. Pomáhá i při komářím štípnutí – po potření bolestivého 
místa vnitřkem banánové slupky zjistíte, že se podrážděná kůže 
zklidní a přestane svědit.

BANÁNOVÁ KAŠE

2 banány  (1 a ½ banánu na kaši, 
½ banánu na kolečka na ozdobu)
2 polévkové lžíce chia semínek
goji a moruše na ozdobu
Banány a chia semínka pomixujte na jemnou kaši – jen pozor, 
nepřidávejte do ní vodu. Kaši nalijte do misky a ozdobte dle 
chuti a fantazie. Vytvořte si třeba malou mandalu z goji, moruší 
a kousků banánu.

Víte, že bobule goji obsahují 18 druhů 
aminokyselin a 21 stopových minerálů?
Jsou považovány za ovoce dlouhověkosti a patří mezi nejvýživnější 
plody na naší planetě. Jsou nejbohatším zdrojem karotenoidů 
ze všech známých potravin na světě, a to včetně beta-karotenu, 
a také obsahují až 500x více vitamínu C než pomeranče.
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½ hrnku nepomletého máku
2 polévkové lžíce strouhaného kokosu
2 polévkové lžíce chia semínek
1 hrnek filtrované vody
2 polévkové lžíce medu
skořice na posypání
ovoce (např. třešně nebo ostružiny) na ozdobení
Všechny ingredience vložte do blenderu a pomixujte na kaši. Kaši 
ozdobte dle chuti a fantazie.

MAKOVÁ KAŠE

Mák zklidňuje, zkvalitňuje spánek, a navíc dětem dodá mnoho 
vápníku a železa. Je to dokonalá sladká večeře. Doporučujeme si 
k doladění atmosféry přečíst krásnou pohádku o makové panence.

Víte, že slon je tak velký a silný, i když nejí maso?
Stačí mu tráva a výživné zelené listí.
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1 hrnek lískových oříšků 
1 hrnek vlašských ořechů 
1 hrnek vypeckovaných datlí
2 polévkové lžíce RAW kakaového prášku
jemně pomleté vlašské nebo lískové ořechy na ozdobu
Všechny ingredience vložte do blenderu a mixujte do doby, než 
vznikne jemné těsto. Těsto pak vložte do formiček na muffiny 
a ozdobte jemně nasekanými a celými oříšky.

ČOKOLÁDOVO 
-OŘÍŠKOVÉ MUFFINY

Vlašské ořechy připomínají svým tvarem lidský mozek, a nejen 
proto podporují jeho činnost. Vlašský ořech je velmi výživný, jeho 
výživová hodnota předčí například i hovězí maso. 100 g vlašských 
ořechů obsahuje 1,39 mg mědi, což je více než u většiny rostlinných 
potravin či masa. Měď umožňuje vstřebávání železa ve střevech, 
a pomáhá tak při prevenci chudokrevnosti.

Víte, že domorodci nazývají mangovník přírodní spižírnou?
Jde o zhruba dvacet metrů vysoký strom, na kterém vykvete 
přibližně čtyři miliony květů ročně a asi dvacet pět tisíc z nich 
se vyvine v plod. Mangovník se dožívá průměrně sta let a za tuto 
dobu stihne urodit až dva miliony kusů ovoce. Každý plod je 
mistrovským dílem přírody.
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MANDLOVO-KOKOSOVÉ 
BÁBOVIČKY S ČOKOLÁDOU

Slunečnicová semínka jsou zdrojem všech potřebných živin 
potřebných pro lidské tělo s výjimkou vitaminu D. Jsou velice 
bohaté na vitamin E, základní v tucích rozpustný antioxidant 
lidského organismu. Vitamin E plyne lidským tělem a hledá 
volné radikály, aby je vyřadil z provozu. Takto napomáhá 
chránit molekuly obsahující tuk před poškozením a předčasným 
stárnutím. Vitamin E zabezpečuje naše tělo také před záněty, je 
účinným bojovníkem proti artritidě, rakovině a cukrovce.

Víte, že existuje živá čokoláda?
Vyrábí se z nepražených kakaových bobů a můžete ji najít ve 
formě kakaového prášku, kakaového másla nebo kakaové pasty.

2 malé nastrouhané mrkve 
1 hrnek přes noc namočených mandlí
1 hrnek strouhaného kokosu
1 hrnek slunečnicových semínek
1 hrnek vypeckovaných datlí
1 čajová lžička skořice
šťáva z půlky citrónu
1 dcl vody
Všechny ingredience vložte do mixéru a pomixujte. Vznikne vám 
vláčné těsto, které vložíte do silikonových forem na malé bábovičky 
a dáte na zhruba 2 hodiny do mrazáku.

ČOKOLÁDOVÁ POLEVA
4 polévkové lžíce RAW kakaového prášku
2 polévkové lžíce tekutého kokosového tuku

POSYPKA
Půl hrníčku strouhaného kokosu najemno pomletého v blenderu.
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MALINOVÁ 
MARMELÁDA

hrst čerstvých malin
4 polévkové lžíce chia semínek
2 polévkové lžíce medu
Maliny nasypte společně s chia semínky do misky, zamíchejte 
a vzniklou směs nechte na přibližně 20 minut odstát, tak aby chia 
stačila nabobtnat. Následně doslaďte medem dle chuti a dozdobte 
třeba čerstvou mátou. Marmeládu můžete až 4 dny skladovat 
v uzavřené skleničce v lednici.

Víte, co všechno maliny obsahují?  Najdete v nich vodu, bílkoviny, 
tuk, sacharidy, barvivo lutein, vlákninu, železo, vápník, hořčík, 
fosfor, draslík, sodík, měď, selen, omega 3, omega 6 mastné 
kyseliny, vitamíny A, B, C, E, K, betakaroten, kyselinu listovou 
a kyselinu pantotenovou.

Víte, že chia semínka byla pro jihoamerické domorodce 
po celá staletí jedním z hlavních zdrojů potravy?
Jedli je i aztéčtí válečníci při válečných výpravách a Indiáni 
z jihozápadu Severní Ameriky, kteří putovali za obchodem 
od řeky Colorado až k Tichému oceánu.

OSTRUŽINOVO 
-MALINOVÝ KRÉM

malá miska čerstvých malin
malá miska čerstvých ostružin
½ zralého avokáda
2 polévkové lžíce medu nebo 5 ks datlí
Všechny ingredience rozmixujte do hladkého krému 
a podávejte posypané čerstvým ovocem.

Lesní plody obsahují vitamín C, vitamíny skupiny B, fosfor, 
železo, hořčík a vápník. Zlepšují celkovou tělesnou kondici, 
podporují regeneraci a povzbuzují imunitu.

Víte, že datlím se přezdívá božské ovoce?
Píše se o nich v Koránu a Židé věří, že patří mezi sedm svatých 
ovocí světa.Tento voňavý zázrak přírody se může pochlubit 
dostatkem vitamínů a minerálních látek, má o 25% více draslíku 
než banány a je bohatým zdrojem železa, vápníku, manganu, mědi, 
hořčíku a fosforu, jakož i bílkovin, vlákniny a vitamínů A, B, C a D.
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2 ks zmrzlých banánů nakrájených na kolečka 
2 polévkové lžíce drcených kakaových bobů
10 ks nepražených kakaových bobů
Banány nakrájejte na kolečka a nechejte je alespoň na 2 hodiny 
zamrazit. Zmražené banány pak vložte do blenderu a mixujte do 
doby, než vám vznikne hutná krémovitá hmota. Následně přidejte celé 
i drcené kakaové boby a krátce pomixujte tak, aby ve zmrzlině zůstaly 
kousky čokolády.

Banány podporují a zlepšují schopnost organismu vstřebávat 
živiny, jsou přímo pohlazením pro žaludek. Rychle zaženou 
hlad a potlačí chuť na sladkosti. Jsou výbornou dietou při potížích 
s trávením, jako jsou žaludeční potíže, narušená 
sliznice v oblasti trávicího traktu (vředy) a průjem.

Víte, že v mayské kultuře sloužily kakaové 
boby jako platební prostředek?

Při konzumaci banánů doporučuji odkrojit z každé strany plodu 
cca 1 cm, jelikož v těchto místech se nejvíce hromadí škodlivé 
látky. Ty se mohou dostat do banánů např. z chemického ošetření 
banánovníků.

BANÁNOVÁ 
STRACIATELLA

2 ks zmrzlých banánů nakrájených na kolečka 
hrst zmražených jahod
hrst zmražených borůvek
hrst zmražených ostružin
Banány nakrájejte na kolečka a nechejte je alespoň na 2 hodiny 
zamrazit. Zmražte i jahody, ostružiny a borůvky. Zmražené ovoce 
pak vložte do blenderu a mixujte tak dlouho, až vám vznikne hutná 
krémovitá hmota. Zmrzlinu si můžete dochutit například skořicí, 
citrónem, čokoládou nebo mátou.

Víte, že zvířátka nejsou nemocná proto, že nejí vařenou stravu?
Ta, kterým je vařená strava podávána, mohou 
trpět stejnými nemocemi jako člověk.

ZMRZLINA 
Z LESNÍHO OVOCE

Maliny jsou přírodními antioxidanty, díky svému červenému 
barvivu dokonce patří mezi nejsilnější antioxidanty v celé přírodě. 
Přitom platí, že čím červenější maliny jsou, tím více antioxidantů 
obsahují.
Maliny také obsahují enzym biotin, který se podílí na látkové 
výměně cukrů, tuků i bílkovin a je nezbytný pro správný stav 
pokožky. Velmi účinná je například přírodní pleťová maska 
z rozdrcených malin. Má přímo zázračné účinky – hloubkově čistí, 
stahuje póry a současně hydratuje vysušenou pokožku, kterou 
zásobuje vitaminy.

www.loveofraw.czwww.loveofraw.cz24 25



KRÉMOVÉ KOKOSOVÉ 
LEDŇÁČKY

1 čerstvý banán
2 polévkové lžíce strouhaného kokosu
1 polévková lžíce kokosového oleje
hrst kešu oříšků
1 dcl vody
Všechny ingredience vložte do blenderu a pomixujte na jemný 
krém, který pak nalijte do formy na ledňáčky a zamražte.

Kokosový olej je rozhodně nejzdravějším olejem na světě 
a můžete jej velmi všestranně využít. Má antibakteriální účinky 
a široké využití i mimo kuchyni. Používá se na masáže, při péči 
o pokožku, při opalování či jako zubní olej.

Víte, že mezi superpotraviny patří například syrové kakao, 
kokosový olej, mladý ječmen, chlorella, spirulina, včelí pyl, 
camu camu, goji, maca, lucuma, maqui, acai nebo aloe vera?

1 čerstvý banán
1 polévková lžíce kokosového oleje
2 polévkové lžíce RAW kakaového prášku
1 dcl vody
Všechny ingredience vložte do blenderu a pomixujte na jemný 
krém, který pak nalijte do formy na ledňáčky a zamražte.

Kakao ve své živé formě podporuje jasnou a pozitivní mysl. 
Je to doslova přírodní antidepresivum a startovač dobré nálady 
s velkou dávkou železa a draslíku.

Víte, že síra zlepšuje stav vlasů a nehtů 
a je nazývána minerálem krásy?
Najdete ji například v kakaových bobech.

KAKAOVÉ 
LEDŇÁČKY
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1 hrnek mandlí
2 hrnky kokosu
1 hrnek datlí
100 g chia semínek
2 lžíce kosového oleje
hrst goji
hrst drcených nepražených kakaových bobů
Směs mandlí, kokosu, datlí, chia a kokosového oleje pomixujte do 
jemné konzistence a nasypte ji do mísy. Přidejte zhruba 1 dcl vody 
a vypracujte vláčné těsto, které rozválejte do plochy. Na plochu 
těsta nasypte drcené kakaové boby nebo kousky čokolády a goji 
a přejeďte je jemně válečkem tak, aby se zapracovaly do těsta. Pomocí 
vykrajovátek na cukroví si vytvořte sušenky.

Víte, že chia semínka dokáží po namočení 10× zvětšit svůj objem?

MANDLOVO-KOKOSOVÉ 
SUŠENKY S KOUSKY ČOKOLÁDY

Chia semínka jsou plnohodnotnou komplexní potravinou. Nejen, 
že obsaují nejvíce omega-3 mastných kyselin ze všech přírodních 
zdrojů, ale jsou také plná antioxidantů, vápníku, bílkovin, vlákniny 
a mnoha dalších vitamínů a minerálů.

1 středně velký vodní meloun
jahody
třešně
ananas
jablka
hrušky
Melounový dort vytvořte vykrojením 3 vrstev ve tvaru kruhových 
dortových forem o různé velikosti tak, abyste je mohli položit na sebe. 
Následně je s dětmi ozdobte jakýmkoli ovocem, které připevníte 
párátky. Můžete přidat i svíčky a další ozdoby.

Melounová šťáva dokáže očišťovat náš organismus a zbavit ho 
nežádoucích toxinů. Kromě vody se zde nachází i vláknina, a hlavně 
minerály a vitamíny. V melounu najdeme například vitamíny A, B1, 
B2, B3, B6 a C. Z minerálů jde o vápník, hořčík, fosfor, sodík, draslík 
a v menším množství také měď, zinek a železo.

Víte, že díky enzymům je naše tělo schopné strávit 
potravu a přijmout vitamíny a minerály z ní?

MELOUNOVÝ DORT
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200 g čerstvého nebo mraženého hrášku
20 ks namočených kešu oříšků (stačí 2 hodiny)
¼ zralého avokáda
1 lžíce za studena lisovaného olivového oleje
1 cibule
špetka pepře
špetka himalájské soli
pár hrášků na ozdobu
Všechny ingredience najemno rozmixujte, pokud by polévka byla moc 
hustá, přidávejte postupně vodu. Servírujte posypané hráškem. Recept 
je na 2 porce.

Víte, že veverky zahrabávají ořechy do země, 
aby je za nějaký čas naklíčené vyhrabaly?
Někteří ptáci zase zadržují oříšky nebo zrní po určitou dobu ve 
voleti, kde je teplo a vlhko, čímž ho probudí k životu. Abychom 
semínko „probudili”, a dostali se tak k životadárným enzymům, je 
potřeba semínka a ořechy před jídlem namáčet. Namáčením se také 
zvyšuje nutriční hodnota těchto darů přírody.

HRÁŠKOVÝ KRÉM

Hrách je velmi výživný a zdravý. Tato luštěnina obsahuje velké 
množství vitamínů – především skupiny B – a minerálních látek, 
jako je draslík, fosfor, hořčík, měď a vápník. Mladý čerstvý hrášek 
představuje vitamínovou bombu. Obsahuje také vitamín C, 
který je nejdůležitějším antioxidantem a stejně tak i množství 
provitaminu A. Hrách má rovněž vysoký obsah lecitinu a ten 
dokáže v krvi rozpouštět cholesterol a nezdravé tuky. Stejně jako 
ostatní luštěniny i hrách je bohatým zdrojem rostlinných bílkovin 
a rostlinné vlákniny.
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1 rajče
10 ks sušených rajčat 
¼ šálku za studena lisovaného olivového oleje
3 datle 
1 lžíce nepasterizovaného jablečného octa
1 lžička himálajské soli
½ zralého avokáda
pepř
Všechny ingredience vložte do blenderu 
a rozmixujte do konzistence kečupu.

HRANOLKY S KEČUPEM

HRANOLKY
1 syrová cuketa
4 polévkové lžíce za studena lisovaného olivového oleje
1–2 polévkové lžíce kari koření
Cuketu oloupejte a nakrájejte ji do tvaru hranolek. Ty vložte do misky, 
zalijte je olejem, osolte a posypte kari kořením.

SÝROVÝ TIP
Hranolky můžeme posypat i RAW sýrem, který vytvoříte tak, 
že na hranolky jemně nastrouháte lískové nebo kešu oříšky.

Víte, že himalájská sůl je růžová proto, že obsahuje železo?
Navíc obsahuje 82 dalších minerálů.

Cuketa je bohatá na provitamin A (důležitý pro zrak), vitamíny 
skupiny B, vitamín E a důležité stopové prvky, jako je hořčík, 
vápník, železo a fosfor. Cukety jsou vhodné pro detoxikaci 
organismu, protože mají čistící účinek na zažívací trakt. Obsažený 
vitamin A zároveň pomáhá udržet střevní sliznice odolné proti 
infekcím, zánětům a mikroorganismům.
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MERUŇKOVÉ 
KNEDLÍKY

TĚSTO
150 g zlatého lněného semínka
250 g strouhaného kokosu 
1–3 polévkové lžíce medu na doslazení těsta dle chuti 
troška vody na slepení těsta

JAK PŘIPRAVIT RAW MÁSLO?
Tekutý kokosový olej smíchejte s jednou lžící medu a míchejte 
do té doby, než se obě ingredience spojí a vytvoří krásnou 
nažloutlou polevu podobnou máslu.

Víte, že sladit se dá i zdravěji?
Stačí používat med, datle, rozinky, fíky, nebo melasu. Ale všeho s mírou!

Zlaté lněné semínko je darem přírody pro naše zdraví! Zlaté 
lněné semínko má v rostlinné říši ojedinělou vlastnost – dokáže 
na sebe vázat velké množství vody a silným nabobtnáním 
mnohonásobně zvětšit svůj objem podobně jako chia semínka. 
V našich podmínkách plně pokrývá potřebu omega 3 mastných 
kyselin, a je tak vynikající alternativou k mořským rybám.

Zlaté lněné semínko společně s kokosem rozmixujte v blenderu na 
mouku a nasypte ji do mísy. Přidejte trošku vody a med podle toho, jak 
chcete, aby bylo těsto sladké. Vzniklé těsto prohněťte a obalením celých 
nebo půlek vypeckovaných meruněk vytvarujte knedlíky. Na závěr je 
posypejte jemně pomletým kokosem a polijte RAW máslem.

POSYPKA
150 g strouhaného kokosu
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MAKOVÉ KNEDLÍKY 
SE ŠVESTKAMI

TĚSTO
150 g nepomletého máku
250 g strouhaného kokosu 
1–3 polévkové lžíce medu na doslazení těsta dle chuti 
troška vody na slepení těsta

POSYPKA
150 g strouhaného kokosu

Mák společně s kokosem mixujte v blenderu do doby, než se 
uvolní tuk a směs začne vlhnout. Vzniklou směs nasypte do mísy, 
přidejte trošku vody a med dle toho, jak chcete, aby bylo těsto sladké. 
Vyhněťte těsto a tím pak obalte půlky nebo celé vypeckované švestky 
a vytvarujte knedlíky. Na závěr je posypte jemně rozmixovaným 
kokosem místo cukru a zalijte je RAW máslem.

Víte, že včelí pyl obsahuje kolem 5000 enzymů?

Významnou složkou máku jsou vitamíny a minerální látky, mezi 
nimiž bychom měli jmenovat hlavně draslík, hořčík, fosfor či 
železo a také velmi hodnotný antioxidant vitamin E, díky kterému 
se udržuje naše mládí. Mák má zázračné účinky na kvalitu naší 
pleti, nehtů i vlasů – působí pozitivně na jejich růst a napomáhá 
k jejich pevnosti a pružnosti.
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OMÁČKA
60 g BIO a RAW kešu oříšků
2 polévkové lžíce za studena lisovaného olivového oleje 
šťáva z půlky citrónu
špetka himalájské soli 
svazek pažitky
svazek čerstvého oregana
1–2 dcl filtrované vody
Všechny suroviny kromě pažitky vložte do blenderu a mixujte do 
doby, než vznikne krém. Vodu přidávejte postupně tak, abyste dosáhli 
hustější konzistence. Vzniklou směs dochuťte dle potřeby solí či 
citronem, nalijte ji do misky a zamíchejte do ní jemně posekanou 
pažitku.

PAŽITKOVÉ KRÉMOVÉ 
RAW FETTUCCINE

FETTUCCINE
1 cuketa

Cuketu omyjte a oloupejte škrabkou na brambory. Pomocí škrabky 
pak postupně opracujte celou cuketu na dlouhé fettuccinové plátky.

Víte, že máme jíst co nejvíce listové zeleniny?
Naše planeta je zelená. Je zelená díky látce zvané chlorofyl, která 
je pro naše zdraví doslova kouzelná! Pomáhá nám při výstavbě 
našeho těla, podporuje funkci krve a zásobuje náš organismus 
důležitými živinami.

Kešu jsou olejnaté ořechy se sladkou, jemnou chutí. Jsou známé 
zejména svým obsahem hořčíku, jedním z nejvyšších v rostlinné 
říši (převyšují je jen slunečnicová semínka).
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KRÉMOVÝ ČOKOLÁDOVO 
-OŘÍŠKOVÝ RAW PUDINK

2 ks zralých banánů
1 polévková lžíce kokosového oleje
30 g BIO a RAW kešu oříšků
1 a ½ polévkové lžíce RAW kakaového prášku 
2 polévkové lžíce medu nebo 5 ks datlí
Ingredience vložte do blenderu a mixujte do té doby, než vznikne 
hladký krémový pudink. Můžete jej ozdobit čerstvým ovocem 
– výborně chutná třeba s čerstvě natrhanými malinami nebo jahodami 
ze zahrádky.

Víte, že superpotraviny získaly svůj název proto, že obsahují 
super koncentrované množství minerálů a vitamínů?
Stačí nám tak sníst jen malé množství.

Za studena lisovaný kokosový olej velmi pomalu oxiduje 
a vzdoruje žluknutí. Naše tělo ho dokáže snadno strávit, 
a je tak vynikajícím zdrojem kvalitní energie.
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RAW PŘESNÍDÁVKA 
S PIŠKOTY

PŘESNÍDÁVKA
1 hruška
1 jablko
šťáva z půlky citónu
½ avokáda
1 polévková lžíce medu
1 čajová lžička skořice
Všechny suroviny vložte do mixéru a mixujte, než vznikne jemná 
ovocná přesnídávka. Pokud byste chtěli docílit ještě větší krémovitosti, 
můžete přidat 1 polévkovou lžící lecithinu.

Víte, že včely na svých cestách, kdy navštíví i více než 1000 
květů při jednom výletu z úlu, nasbírají miliony mikroskopických 
pylových zrníček?
Poté je zvlhčí medem a stlačí do malých kuliček. Ke sběru pylu slouží 
mřížky umístěné u vchodu do úlu, kterými včela musí projít, a tím na 
nich zanechá 10 až 50 procent pylu.

Zlaté lněné semínko pomáhá vylučovat škodlivé látky z těla, 
posiluje imunitu, a dokonce působí jako prevence proti rakovině 
a onemocnění srdce.

PIŠKOTY
150 g zlatého lněného semínka
300 g strouhaného kokosu
2 polévkové lžíce kokosového vanilkového cukru
2 polévkové lžíce medu
Do mixéru vložte semínka, strouhaný kokos a kokosový cukr a mixujte 
do doby, než se směs rozemele do jemné moukovité konzistence, která 
po chvilce začne lepit. Vzniklou směs vložte do misky a promíchejte 
s medem. Vytvořte malé piškoty, které můžete buď servírovat hned, 
nebo je usušit při teplotě do 42°C. V sušičce se suší přibližně 12 hodin.
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Víte, že enzymy v jídle vydrží jen do teploty 42°C a pak už se ničí?

Kurkumin neboli kurkumová žluť je jeden z nejsilnějších 
antioxidantů, působí protizánětlivě a proti plísním. Také na 
sebe váže těžké kovy a pomáhá je vyplavovat z těla.

1 květák
2 polévkové lžíce za studena lisovaného olivového oleje 
2 polévkové lžíce kurkumy
2 polévkové lžíce sladké papriky 
(doporučujeme RAW uzenou sladkou papriku) 
40 g sušeného droždí 
himalájská sůl
Hlavičku květáku nakrájejte tak, aby vznily kousky podobné popcornu. 
Vložte je do mísy a promíchejte je s ostatními ingrediencemi. Na závěr 
už popcorn stačí dochutit solí a kořením. Ve verzi pro dospělé můžete 
přidat ještě chilli.

KVĚTÁKOVÝ 
RAW POPCORN
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MAKOVÉ VARIACE - MAKOVÉ 
KULIČKY, JABLÍČKOVÉ NUDLE 
S MÁKEM A MAKOVÉ BANÁNY

100 g strouhaného kokosu
250 g nepomletého máku
15–20 ks datlí
Mák a kokos nasypte do blenderu a mixujte do té doby než se začne 
uvolňovat tuk a mák zjemňovat. U makových směsí je potřeba mixovat 
o něco déle než obvykle (cca 2 minuty) a opravdu si s mákem pohrát 
tak, abyste vytvořili jemnou hmotu. Pomožte si šťouchadlem. 

Hotovou směs nasypte do misky a pomixujte 15–20 datlí se zhruba 
1 dcl vody. Vytvořte hutnou datlovou pastu, kterou vmíchejte do 
makovo-kokosové hmoty. Vzhledem k tomu, že se tato směs mixuje 
déle, je mírně teplá a já ji nejraději sním hned jen tak.

Z vzniklé směsi můžete vytvarovat kuličky nebo ji namažte mezi dvě 
poloviny podélně rozkrojeného banánu, případně můžete z koleček 
banánu a směsi připravit jednohubky. Pokud vlastníte spiralizér, 
vytvořte si nudličky z jablek a makovou směs zamíchejte do nich.

Víte, že voda je živá a vnímá veškerá slova a pocity, a proto 
ji můžete „začarovat” a vložit si do ní jakákoli přání?
Vyzkoušejte to – uvidíte, co se vám splní J

Mák obsahuje asi 60 % tuku – je tak obrovským zdrojem energie 
a můžete z něj vyrábět vynikající makové mléko. Stačí mák 
louhovat přibližně 4 hodiny ve vodě, a následně rozmixovat do co 
nejjemnější konzistence.
Takto připravené makové mléko velmi zdravé, mimo jiné působí 
proti překyselení organismu. Navíc neobsahuje mléčný cukr 
laktózu, se kterou se organismus některých lidí neumí vypořádat, 
a může tak nahradit pro někoho těžce stravitelné kravské mléko.
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KRTKŮV RAW 
BANÁNOVÝ DORT

KORPUS
200 g zlatého lněného semínka
300 g strouhaného kokosu
3 polévkové lžíce RAW kakaového prášku 
3 polévkové lžíce medu
Všechny ingredience kromě medu rozmixujte v blenderu na lepkavou 
směs. Díky tomu, že se mixováním uvolní tuk z kokosu a semínek, 
bude směs lepit. Vmíchejte do ní med a trošku vody a vytvořte těsto, 
kterým vyložte dortovou formu.

Víte, že baobabu se často říká „starověký strom života“?
Kmeny těchto stromů mohou obsahovat více než sto tisíc litrů vody, 
což stromům pomáhá přežít dlouhá období sucha. Jejich ovoce 
najdeme uvnitř tvrdých částí, které visí ze stromu vzhůru nohama, 
má citrusovou chuť a je bohaté na vitamíny a minerály.

KRTKŮV POSYP NA DORT
150 g zlatého lněného semínka
300 g strouhaného kokosu
2 polévkové lžíce RAW kakaového prášku 
3 polévkové lžíce vanilkového palmového cukru
Dort vložte na alespoň 2 hodiny do mrazáku, a poté na ztuhlý krém 
naskládajte kolečka banánů a posypte posypem do tvaru kopečku.

DORTOVÝ KRÉM
5 zralých banánů
6 polévkových lžic kokosového oleje
5 polévkových lžic strouhaného kokosu
2 banány na kolečka na pokrytí již ztuhlého krému
Vložte všechny ingredience do blenderu a mixujte je do doby, 
než vznikne jemný krém, který následně nalijte na těsto.

Díky všeobecně dobré snášenlivosti, vysoké výživnosti a téměř 
nulovému riziku alergie, jsou banány vhodné i pro malé děti. 
Často je to právě banán, který je první tuhou stravou, jež 
lze podávat kojencům.
Banány čistí organismus, jsou zdrojem vitamínů, minerálů 
a enzymů, které brzdí proces stárnutí a udržují buňky v těle 
mladé. Toto ovoce také uklidňuje nervy, proto se po nich 
velmi dobře usíná.
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MILUJU TO, CO 
PRO VÁS TVOŘÍM

…a ohromně mě naplňuje, když vás mohu inspirovat k třeba i ma-
lým změnám, které jsou ale ve výsledku ohromně důležité. Stejně 
jako první krůčky dítěte jsou totiž i moje recepty prvními krůč-
ky k novému, radostnému a zdravím naplněnému životu. Vítejte 
tedy na této zdravé cestě! 

Jsem moc vděčná za to, že jste zakoupením e-booku podpořili 
moji snahu zlepšit nejen dětský svět J Moc si toho vážím a kaž-
dý zakoupený e-book zase motivuje a inspiruje mě k dalšímu 
tvoření. 

Sama používám téměř výhradně suroviny od VITALVIBE. A aby 
se vám lépe tvořilo, domluvila jsem speciálně pro vás 7% slevu 
na jejich e-shopu. Stačí při prvním nákupu na www.vitalvibe.eu 
zadat slevový kód LOVE.

Pokud se k vám e-book tdostal jinak než přes mé stránky Love of 
Raw, budu moc ráda, pokud mě podpoříte v další práci. Jeho běž-
ná cena je 180 Kč, přispět mi můžete na účet 2200878036/2010, 
případně si na www.loveofraw.cz zakoupit bonusovou verzi 
s videorecepty.

S láskou a radostí

Zuzka
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