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je pro mě místo, kde jsem objevila nový 

domov. Místo, kde na každém kroku 

cítíte úžasnou ženskou pozitivní energii. 

Místo, které mě naprosto okouzlilo svou 

přírodou, vřelostí a dobrosrdečností 

lidí a jejich nekonečnými upřímnými 

úsměvy a žitím v přítomném okamžiku. 

Místo zasypané květinami a provoněné 

vonnými tyčinkami. Místo, kde se 

mnohdy velmi rychle dějí zázračné 

věci, pokud chcete zázraky pozvat do 

svého života. Místo, kde jsem se naučila 

být vděčná za každý okamžik v životě. 

Místo, kde se pořád něco slaví. Na Bali 

je totiž každý den svátkem a probíhající 

skoro každodenní ceremonie vás prostě 
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UBU D – RÁJ RAW RESTAURACÍ, 
JÓGY A DETOXIKACE
Pokud milujete jógu ve všech jejích podobách, pokud se chcete inspirovat luxusními RAW pokrmy od těch 

nejlepších šéfkuchařů a objevovat nezapomenutelné originální RAW restaurace (je jich tu opravdu hodně), 

pokud milujete pohled do rýžových polí, pokud si chcete užít vůně vonných tyčinek a pokud si třeba chcete 

změnit život, tak tohle je přesně to místo, kde se to všechno děje každý den. J Ubud je plný neuvěřitelně 

stylových kaváren, restaurací a uměleckých obchodů. Je to taková malebná Provence s asijským šmrncem. 

Dokonce si zde můžete udělat i několikatýdenní kurzy jógy či RAW food. Pokud se rozhodnete vycestovat na 

Bali, tak si Ubud rozhodně nenechejte ujít. J Já se sem vracím velmi ráda.

Na celém ostrově se nachází tisíce hinduistických chrámů a svatých míst, které se stávají každodenním 

dějištěm posvátných obřadů. Bali dokáže překvapit i nespoutanou přírodou, strmými vulkány, džunglí 

a mangrovníkovými lesy, mnoha jezery i řekami, které zavlažují malebná rýžová políčka rozesetá po velké 

části ostrova. Bali je opravdu ostrovem bohů. J



Rambutan – je králem ovoce. Roste na stromech ve 

skupinkách po 20 a jeho vůně láká velké množství 

hmyzu. Vypadá jako červený mořský ježek 

a chutí připomíná liči nebo ananas s meruňkovým 

nádechem. Používá se při léčbě úplavice, 

průjmu nebo snižování krevního tlaku. Z 80 % 

je tvořen vodou a obsahuje hodně vitamínu C. 

Papája – říká se jí ovoce andělů. Dorůstá délky 

až 80 cm a váhy až 9 kg. Uvnitř se nacházejí 

semínka, která se dají jíst, ale jsou hořká (někdy 

se využívají jako náhrada pepře). Obsahuje 

spoustu vitamínu C a vitamínu A. Má příznivý 

vliv na trávicí procesy, ekzémy a akné.

Durian – je to jeden z největších ovocných plodů 

na Zemi a má pudinkovou konzistenci. Je proslulý 

svou vynikající chutí, ale také extrémním zápachem 

podobným veřejným záchodkům, přezrálého sýra 

nebo kanálu. V Asii je dokonce zakázáno nosit ho 

do hotelů nebo hromadné dopravy. Durian pomáhá 

snižovat horečku a je považován za afrodiziakum. 

Je smrtelně nebezpečný v kombinaci s alkoholem.

Mango – říká se mu ovoce bohů. Má oválný, 

ledvinovitý až srdcovitý tvar. Barva plodu se liší 

dle odrůdy, kterých je na Bali spousta druhů. Chutí 

připomíná broskev s kořeněným aroma a každá 

z odrůd, kterou ochutnáte, vás překvapí jinou chutí.

Mangostyn – přezdívá se mu královna ovoce 

nebo také Buddhovo ovoce. V Asii je považován za 

nejcennější plod. Jeho slupka má červenohnědou 

až fialovou barvu, uvnitř se nachází 4–7 dílků jako 

u mandarinky s měkkou bílou sladkokyselou dužinou 

a podlouhlými jedlými jadérky. Používá se k hojení 

OVOCE, KTERÉ MUSÍTE ROZHODNĚ OCHUTNAT ran, při bolestech, při léčení tuberkolózy, malárie 

a při mnoha dalších problémech a nemocích. Má 

antiparazitální, antizánětlivé a antibiotické účinky.

Passion fruit – také se mu říká ovoce vášně. Je 

to kulatý plod modré nebo purpurové barvy, ale 

existuje ještě i odrůda se žlutou barvou. Šťavnatá 

dužina obsahuje plno malých jedlých semínek 

a chutná po černém rybízu s nádechem meruňky. 

Obsahuje v sobě hodně vitamínů a minerálů. 

Jackfruit – má oválný tvar a drsný povrch 

zelenožluté barvy, může vážit až 10 kg. Uvnitř má 

velké množství semen obalených do lepkavého 

pouzdra žluté barvy. Obsahuje hodně sacharidů, 

vitamínů a z minerálů zejména vápník a fosfor. 

Banány – chuť banánů z Bali se nedá 

vůbec srovnat s těmi, které koupíme 

u nás v supermarketu. Na Bali existují 

desítky druhů banánů, od tenkých, 

maličkých a sladkých až po velké.
9



Kokosová voda – je to čirá průhledná tekutina 

nacházející se uvnitř mladého kokosu, které si můžete 

koupit v mnoha malých stáncích, u místních obyvatel 

nebo přímo v restauracích. Kokosová voda hydratuje, 

má velké množství elektrolytů, antioxidantů 

a obsahuje kyselinu laurovou, která je podobná 

mateřskému mléku. Zajímavostí je, že kokosová 

voda se dá použít jako náhrada krevní plazmy.

Cold pressed coffee – v RAW restauracích 

máte možnost ochutnat i RAW kávu 

upravenou na cold pressed způsob.

Kombucha – perlivý sladký fermentovaný nápoj, 

nabízený v mnoha RAW restauracích na Bali. 

Pokaždé má jinou chuť i barvu dle toho, jak ho 

připraví. Kombuchu používají Asiaté, Číňané 

a Japonci už mnoho let jako zdraví prospěšný 

nápoj. Posiluje obranyschopnost, váže na sebe 

škodlivé a odpadní látky a odvádí je z těla pryč, 

podporuje tvorbu červených krvinek a vstřebávání 

železa a pozitivně působí na mnoho různých 

nemocí jako je třeba cukrovka, migrény, záněty, 

kožní a žaludeční onemocnění. Obsahuje celou 

řadu vitamínů a minerálů a dalších živin.

Cocobiotik – jedná se o fermentovanou 

kokosovou vodu. Pomáhá hydratovat tělo, čistit 

játra a trávicí trakt. Je to úžasný nápoj plný 

vitamínů, minerálů a elektrolytů. Obsahuje 

laktobacily a bifidobakterie (tzv. „hodné“ bakterie), 

které pomáhají tvořit vhodné prostředí ve 

střevě a trávit potravu a vytvářet vitamín B. 

Jamu – je to tradiční přírodní medicínský nápoj 

podávaný v Indonésii, vyrobený z části rostlin, 

kořínků, ovoce, větviček, semínek 

a listů. Pokud na něj narazíte v některé 

z restaurací, rozhodně ho ochutnejte.

Green smoothie – doporučuji ochutnat 

nejrůznější varianty skvělých tropických 

smoothies, ve kterých najdete velké 

množství ingrediencí od máty, 

manga, tropického ovoce, mladého 

kokosu, po čerstvou šťávu z kurkumy 

a i nejrůznější druhy superpotravin.

Voda s esenciálními oleji – ve velkém 

množství restaurací používají vodu 

upravenou reverzní osmózou (filtrací), 

do které přidávají pro chuť a terapeutické 

účinky vysoce kvalitní esenciální 

oleje, např. mátový, citronový atd.

CO SE PIJE NA BALI
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• Bali Spirit festival plný jógy, meditací 

a zajímavých přednášek a workshopů,

• Dopřejte si Extatic Dance v Ubudu, 

• Vyzkoušejte některou z hodin jógy 

v jednom z jógových center na Bali,

• Užijte si balijskou masáž s koupelí 

v tradiční balijské vaně plné květin,

• Projděte se rýžovými políčky,

• Zajděte si na trh s ovocem a vyzkoušejte 

ovoce, které jste ještě nikdy neochutnali,

• Kupte si od domorodců banány z pralesa 

a zjistěte, že banány chutnají úplně jinak,

• Celý den či několik dní pijte jenom vodu 
z kokosů a nastartujte své tělo k regeneraci, 

• Zažijte tradiční balijskou ceremonii,

• Každý den buďte jako balijci za něco 

vděční, udělejte si vlastní seznam 
vděčnosti a každý den ho rozšiřujte,

• Zkuste najít úžasně voňavý květinový strom 
frangipanu a dejte si její kvítek do vlasů,

• Nakupte si na trhu ceremoniální 

květiny a vytvořte si mandalu 

s nějakým silným záměrem,

• Vyhledejte tajemné posvátné vodopády 

a vydejte se k nim s nějakým průvodcem,

• Dejte si tradiční Bali coffee,

• Usmívejte se celý den, už jen proto, 

že všichni ostatní se také usmívají,

• Pokud začne pršet, tak zmokněte J,

• Zajděte si na ranní chi-kung,

• Vyšlápněte si na jednu ze sopek na 

Bali, nejlépe v rámci noční túry a buďte 

tak na vrcholku při východu slunce,

• Vyražte na motorce bez cíle maličkými 

vesničkami a objevujte… cokoli,

• Vyzkoušejte si smlouvání a na trhu nikdy 

nic nekupujte za první nabídnutou cenu,

• Pokud milujete opičky, tak navštivte Monkey 

Forest v Ubudu a zažijte jaké to je, když 

se na vás řítí tisíce opičích rodinek,

CO MUSÍTE ROZHODNĚ ZAŽÍT…
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• Kupte si dřevěnou destičku s afirmací, 
která vás zaujme, dovezte si ji domů 

a vystavte na viditelném místě,

• Vyzkoušejte si ten pocit, když vyberete 

z bankomatu peníze a najednou jste 
milionářem – a udržte si v sobě ten 

pocit neomezené hojnosti (1 000 000 

indonéských rupií je cca 2 000 Kč) 

• Navštivte výrobnu RAW čokolády 

Big Tree Farms a ochutnejte všechny 

jejich RAW čokoládové produkty,

• Zavítejte do Green School – jednoho z největších 

komplexů přírodních škol na světe, postaveného 

z bambusu a přírodních materiálů, a zažijte jiný 

koncept výuky, který je naprosto unikátní,

• Zajeďte si do Ubudu, je to centrum kulturního 

dění uprostřed ostrova Bali. Je to město 

klidu, relaxu, jógy, RAW food a meditací, 

které je obklopeno nádhernými rýžovými 

políčky. Najdete zde mnoho chrámů, 

galerií a malých řemeslných dílen,

• Ochutnejte božskou fresh RAW Ubud 
Chocolate – najdete ji ve speciálních 

lednicích v restauracích po celém Bali, 

je opravdu speciální v tom, že jednou 

z přísad je dužina z mladého kokosu,

• Najděte si svého řezbáře, choďte 

k němu na kurzy řezby, a vyzkoušejte 

si vyrobit třeba sošku Buddhy

• Kupte si ručně vyráběný lapač snů,

• Vyberte si jeden z meditačně-jogových retreatů 

s RAW stravou a vyzkoušejte si, jaké je to být 

ve skupince lidí, kteří si přijeli změnit život, 

a zažijte úžasných pár dní sami se sebou.



Skoro všechna jména na Bali začínají na „i“ 
a všichni se většinou jmenují Wayan

Zeptejte se kohokoli na Bali na jeho jméno a můžete 

vsadit krosnu na to, že první, co uslyšíte, bude 

písmeno „i“ (u mužů) či „ni“ (u žen). Tedy přesněji 

řečeno tu jména začínají často na „I Made“ a pak 

následuje řada vlastních jmen odvozených podle 

předků a dalších souvztažností, které jsou složitější 

než daňové přiznání.

Proč vstupní brány do chrámu vypadají tak, jak 
vypadají?

Nic není tak zlé, aby to nebylo pro vás dobré. To 

je zásada, která platí napříč celým Bali. Trochu to 

připomíná rovnováhu dobra a zla ve znaku Jin a Jang. 

Existuje totiž spektrum zla, smůly a destrukce na levé 

straně všeho a pak spektrum dobra, štěstí a tvořivosti 

na straně pravé. No a člověk by neměl stát ani na 

jedné z těchto stran, protože by pak přece nepoznal 

stranu odvrácenou. Měl by proto být uprostřed všeho 

a přijímat s otevřenou náručí cokoli přijde z jedné 

či druhé strany. Podle toho jsou například stavěny 

vstupní brány do chrámů – jako kdybyste je přesně 

v půlce rozřízli a odtáhli od sebe, aby návštěvník mohl 

projít přímo středem, mezi dobrem a zlem.

Na Bali je více chrámů než obytných domů

Na Bali milují chrámy. Milují je tak moc, že si tu každá 

rodina staví malý soukromý chrám uvnitř svého 

obydlí. A pak ještě královské chrámy, velké rodinné 

chrámy, co se už nevejdou na pozemek s domkem, 

obecní chrámy, chrámy věnované konkrétnímu 

bohu, chrámy pro srandu králíkům… Ve výsledku je 

jich tu skutečně tolik, že sami bohové z toho musejí 

být šílení.

CO JSTE O BALI NEVĚDĚLI Na Bali se každý den obětuje bohům

Astronomický počet chrámů místním zřejmě nestačí 

k pořádnému uctívání bohů, a tak jako bonus svým 

miláčkům ještě podkuřují. A to doslova – zapálí 

vonnou tyčinku a položí ji spolu s malým košíčkem na 

obětní poličku, na předek rybářské lodi, za nárazníky 

svého vozu, na křižovatky, před obchod nebo prostě 

jen na ulici před svůj dům. V košíčku naleznete 

spoustu pokladů. Třeba pár zrnek rýže, pěkné kytičky, 

sušenku či bonbon. V podstatě to je miniaturní 

dárkový koš, kterým si kupují přízeň bohů. 

Balijská abeceda má jen 18 písmen a samohlásky 
se zapisují jediným písmenem

Jejich jazyk zní složitě, ale gramatika je vlastně 

docela jednoduchá. Jednoduše vytvoříte větu tak, 

že za sebe poskládáte jednotlivá slova a nakonec 

dáte slovíčko, které označí minulost, budoucnost 

nebo přítomnost. Chcete-li slušně poděkovat, 

potěšíte místní slovíčkem „Suksma“.

Cibetková káva a kávové farmy

Sedět na jednom místě na pláži nebo u barů, se 

ale v případě ostrova Bali nevyplatí. Rozhodně 

je nutné vyrazit také do vnitrozemí ostrova, dál 

od pláží, kde začínají tropické pralesy, vesnice 

domorodého obyvatelstva a tamní tradiční život. 

Většina Balijců se živí řemeslnou výrobou nebo 

zemědělstvím, přičemž pod pojmem zemědělství 

je dobré vidět vždy spíše produkci rýže, čaje anebo 

kávy. Poslední zmiňovaný produkt se na ostrově 

vyrábí ve velmi vysoké kvalitě. Při každé prohlídce 

kávových plantáží se turistům naskytne pohled i na 

celý výrobní proces, včetně pražení kávy. Na Bali 

se vyrábí také velmi drahá cibetková káva, známá 

také jako Kopi Luwak. Jedná se o kávu vyráběnou 

z praženého trusu balijské lasičky, která se živí 

pojídáním bobulí kávy. Kilogram této luxusní kávy 

se prodává zhruba za patnáct tisíc korun. Na Bali 

můžete šálek této kávy ochutnat podstatně levněji.
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 Bali Buda www.balibuda.com – restaurace i s obchůdkem BIO a RAW potravin

 Alchemy www.alchemybali.com – restaurace s nejlepším RAW salátovým barem na světě

 Sari Organik síť RAW/vegan restaurací po Bali na úchvatných místech

 Yoga Barn www.theyogabarn.com – restaurace s retreatovým 

  a jógovým centrem, kde můžete zažít kromě jógy i Extatic Dance

 Moksa www.moksaubud.com – RAW/vegan restaurace 

  s jedním z nejlepších RAW šéfkuchařů na BalI

 Buddha Soul www.buddhasoul.com.au - restaurace, kde vám 

  připraví jídlo, které vyživí vaši mysl, tělo i duši.

 Cafe Clear www.clear-cafe-ubud.com – RAW/vegan restaurace na božském místě

 Seeds of life www.theseedsoflife.net – RAW restaurace s tonic 

  barem, jejíž majitelé pořádají RAW Chef kurzy 

MOJE OBLÍBENÉ RAW RESTAURACE NA BALI



Pod touto značkou najdete jednoznačně tu nejlepší 

RAW fresh čokoládu na Bali. Je vyráběná ručně, 

z lokálních surovin, s velkou láskou, vášní a nadšením. 

Z této čokolády to prostě ucítíte na první zakousnutí. 

Nic obdobného jsem nikdy neochutnala. Je opravdu 

výjimečná a to nejen chuťově, ale i svým speciálním 

složením.

Čokoládu vyrábí Ubud RAW Chocolate 
Factory v podobě čokoládových 40gramových kostek. 

Tyto čokoládové kostky jsou nesmírně krémové, 

nadýchané, jemné, vláčné a nebesky dobré. Kouzlo její 

konzistence spočívá v tom, že se do RAW kakaového 

másla a RAW kakaového prášku přimíchává ještě RAW 

kokosová smetana z dužiny z mladého kokosu a nabízí 

se vždy jen 14 dní od výroby. 

UBU D RAW CHOCOLATE FACTORY – 
KOUZELNÁ TOVÁRNA NA RAW ČOKOLÁDU

Kde tuto čokoládu můžete ochutnat?

Ve velkém množství RAW restaurací, 

kavárnách a obchůdcích na Bali. 

Hledejte lednici s logem Ubud RAW 

Chocolate Factory, pokud ji najdete, tak 

máte vyhráno J Slibuji, že se budete 

cítit jako v čokoládovém nebi.

Ochutnat můžete zatím 3 druhy této čokolády:

ABSOLUTE CHOCOLATE – PURE RAW 
Hořká čistá RAW čokoláda

GOJI MINT – COOLING SUPERFOODS POWER 
Goji-mátová RAW čokoláda

RAISIN CASHEW – MANIFESTING ABUNDANCE 
Kešu-rozinková RAW čokoláda
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Pro mě je to zatím nejlepší RAW čokoláda, 

kterou jsem v kdy v životě měla a rozhodně 

je i obrovskou chuťovou inspirací pro mé 

další čokoládové recepty. Celá výroba probíhá 

v neskutečně pohodové a pozitivní atmosféře 

v mém oblíbeném městečku Ubud. Měla jsem 

možnost dokonce výrobnu navštívit a udělat 

s majitelem a tvůrcem této čokolády rozhovor 

a hlavně ochutnat pár kousků přímo z výroby.

Tato čokoláda je mnohem lepší než jakákoli 

belgická nebo švýcarská čokoláda a díky 

tomu, že je v RAW variantě, tak je i obrovsky 

zdravá pro naše tělo.

Ve své syrové podobě je kakao velmi zdravé 

a euforické a májskými kulturami používané 

již před několika tisíci lety. Syrová RAW 

čokoláda je totiž zdrojem hořčíku, vápníku, 

antioxidantů, kterých má RAW čokoláda 

4× více než běžná čokoláda.

BIG TREE FARMS Z BALI – 
ČOKOLÁDOVÝ RÁJ
Miluju RAW čokoládu ve všech jejich podobách 

a naučila jsem se ji jíst právě díky skvělým 

čokoládovým produktům od firmy Big Tree 

Farms, které dostanete i na našem trhu. Dokonce 

jsem viděla i proces výroby přímo na Bali v jejich 

nádherné bambusové výrobně, kterou prorůstá 

obrovský strom a kde nás pohostili právě jejich 

RAW čokoládou na všechny možné způsoby.

Proč si dopřát právě živou (RAW) čokoládu?

Vysoká výživná hodnota čokolády závisí na její 

kvalitě a zpracování. Živá (RAW) čokoláda je 

vyrobena z tepelně nezpracovaných kakaových 

bobů a proto má tak velkou obrovskou výživnou 

sílu a je jednou z nejdokonalejších superpotravin na 

světě. Obsahuje koncentrované množství minerálů 

a vitamínů a také enzymů. Naše tělo tak tuhle 

čokoládu dokonale využije a vezme si z ní maximum 

toho, co obsahuje.

Jaký je rozdíl mezi živou (RAW) 
a klasickou čokoládou?

Klasická čokoláda se nevyrábí z nepraženého kakaa, 

ale z kakaa praženého a přidává se do ní mnoho 

nezdravých složek. 

Je rozdíl mezi živou čokoládou 
a vysokoprocentními čokoládami?

Faktem je, že cenné látky se při zpracování běžné 

čokolády zničí a navíc se pak do ní přidá cukr, mléko 

nebo další látky, které naopak tělu škodí. Takže 



i vysoce procentní čokoláda, která není RAW, není 

tak obsahově výživná právě jako RAW čokoláda.

Jaké podoby tedy RAW čokoláda má?

Kakaové boby, drcené kakaové boby (slazené 

kokosovým nektarem či neslazené), RAW kakaový 

prášek a RAW kakaové máslo (vzniká šetrným 

zpracováním syrových kakaových bobů, kdy se 

tyto dvě suroviny od sebe oddělí), tabulkové RAW 

čokolády s různými příchutěmi.

A co vám RAW čokoláda přinese?

JASNOU MYSL: Zvýšení hladiny určitých 

neurotransmiterů (nervových přenašečů) v našem 

mozku podporuje kakao pozitivní a jasnou mysl 

a zpomaluje proces stárnutí. Serotonin – kakao 

zvyšuje hladinu serotoninu v mozku, takže 

podporuje pocit pohody.

POHODU: Kakao stimuluje sekreci endorfinů, které 

navozují příjemný pocit, který zažívají sportovci po 

podání výkonu.

ZAMILOVANOST: Fenyletylamin, který je 

v čokoládě je stejným fenyletylaminem, který se 

vytváří v mozku, když jsme zamilovaní.

ŠTĚSTÍ: Anandamid je známý jako „chemikálie 

štěstí“, protože ho produkuje mozek, když 

se cítíme skvěle a šťastně. Kakao obsahuje 

N-acylethanolamin, který dočasně zvyšuje úroveň 

anandamidu v mozku, a tzv. MAO inhibitory, které 

zpomalují jeho odbourávání. Proto nám kakao dává 

dlouhodobější pocit blaženosti a uvolnění.

MINERÁLY:  Kakaové boby jsou bohaté na množství 

základních minerálů, včetně hořčíku, síry, vápníku, 

železa, zinku, mědi, draslíku a manganu.

HOŘČÍK: Kakao je bohatým zdrojem hořčíku. 

Nedostatek hořčíku v potravě je v současné světové 

populaci velkým úskalím a jeho nedostatek je 

spojován s vysokým krevním tlakem, srdečními 

chorobami, problémy s klouby a řídnutím kostí.

SÍRU: Kakao má vysoký obsah přírodní síry, 

považované za minerál krásy.

ESENCIÁLNÍ TUKY:  Kakao obsahuje kyselinu 

olejovou a jednoduché nenasycené tuky, které 

jsou prospěšné pro zdraví srdce a zvyšují dobrý 

HDL cholesterol. Tyto látky můžete nalézt 

např. v olivovém oleji.

KOFEIN: Kakao obsahuje malé množství kofeinu 

a theobrominu. Výzkumy ukázaly, že tyto 

povzbuzující látky se chovají zcela jinak v syrové 

formě, než ve vařeném či praženém stavu.

ANTIOXIDANTY: Kakao má více antioxidačních 

flavonoidů než jakákoliv jiná potravina, která kdy 

byla testována – např. borůvky, červené víno, černý 

a zelený čaj. Ve skutečnosti obsahuje až čtyřikrát 

více antioxidantů, než je v zeleném čaji.

DOBROU NÁLADU: Kakao je skvělým zdrojem 

serotoninu, dopaminu a fenyletylaminu, což 

jsou neurotransmitery, které zmírňují deprese 

a podporují euforii, blaženost a uvolnění. Vitamín B 

posiluje činnost mozku.

Produkty Big Tree Farms, které se dají 

zakoupit na www.vitalvibe.cz

• Kakaové boby 

• Kakaové boby drcené v kokosovém 

nektaru či bez běj

• Kakaové boby drcené s BIO kešu 

oříšky v kokosovém nektaru

• 73 % BIO a RAW čokoláda

• Čokoládový nápoj

ČOKOLÁDOVÝ TIP:

Pokud nemáte rádi vyloženě hořké čokolády, můžu 

vám z RAW čokolád doporučit moji nejoblíbenější 

100 % RAW čokoládu Ekvádor nebo čokolády My 

RAW Joy, které mají díky přidaným kešu oříškům 

mléčnou chuť.
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BALIJSKÉ ZELENÉ TAJEMSTVÍ 
ZVANÉ SPIRULINA
Spirulina mi nikdy nechutnala až do té doby, 

než jsem ochutnala skvělou crunchy (křupavou) 

spirulinu obohacenou masala kořením přímo z malé 

spirulinové farmy na Bali a než jsem slyšela úchvatné 

povídání o jejich účincích přímo od majitele této 

farmy a hlavně obrovského milovníka a nadšence do 

spiruliny, který jen deset let studoval to, jak spirulinu 

pěstovat, tak by byla prostě nejkvalitnější a nejlepší 

na světě. První ochutnání mě naprosto dostalo.

Na Bali jsme si vždycky tuto spirulinu kupovali a tak 

jsme se rozhodli, že se na tuto farmu podíváme 

a zjistíme o této výjimečné spirulině prostě 

všechno. A jak to dopadlo? Už nyní můžete tento 

spirulinový klenot ochutnat i v ČR J a to díky mému 

partnerovi a jeho společnosti VITALVIBE, která 

ji začala dovážet. Dováží se ale jen malé omezené 

množství, protože tato farma není nachystaná 

na odběry a export do celého světa. Jde opravdu 

o malou farmu s malou sušárnou a jejich cílem není 

expandovat, ale dělat výrobu pro místní obyvatele 

prostě a jednoduše nejlíp na světě J

Věděli jste, že:

Spirulina obsahuje až 65 % bílkovin, navíc i širokou 

paletu mnoha vitamínů, minerálů a dalších živin. Dle 

testů biologické hodnoty bílkovin přitom má tato 

sladkovodní řasa až 4× vyšší vstřebatelnost než 

hovězí maso. Z hlediska biologické využitelnosti 

bílkovin tedy řasa může nahradit maso, a to ještě 

v podstatně menším objemu. Lžička sušené řasy 

je srovnatelná s několika desítkami gramů masa, 

které tělo navíc zatěžuje skrytými tuky a dalšími 

nežádoucími látkami.

Jaké druhy spiruliny farma vyrábí?

Crunchy RAW spirulinu a to buď bez příchuti nebo 

její spicy verzi s masala a chilli kořením.

Fresh RAW spirulinu nebo spirulinový RAW prášek. 

Jejich produkty můžete koupit v nejrůznějších RAW 

restauracích a BIO obchůdcích v Ubudu nebo také 

v e-shopu VITALVIBE.

CO SPIRULINA OBSAHUJE?

• Spirulina obsahuje více než 100 živin. 

Spirulina je velmi často považována za jeden 

z nejkomplexnějších zdrojů potravy ve světě. 

(Americký Národní úřad pro letectví a kosmická 
agentura zahrnuje spirulinu astronautům do 

jejich jídelníčku a plánuje růst spiruliny ve 
vesmírných stanicích. A je snadné pochopit proč.

• Spirulina je ideálním zdrojem výživy pro lidstvo, 

což si uvědomuje třeba i NASA, která uvádí, 

že 1 gram kvalitní spiruliny je srovnatelný 
s 1 kg nejrůznějších druhů ovoce a zeleniny.

• Spirulina je často považována za nejvíce nutričně 

kompletní doplněk stravy, které obsahují bohatou 

zásobu mnoha důležitých živin, včetně bílkovin, 
komplexních sacharidů, železa a vitamínů 
A, K a B komplex. Má také vysoký přísun 
karotenoidů, jako je beta-karotenu a žluté 
xantofylů, které mají antioxidační vlastnosti. 
To je také bohatá na chlorofyl, mastných 
a nukleových kyselin a lipidů. Spirulina je 

bohatá na železo, hořčík a další stopové prvky.

• Spirulina je také zdrojem B-12, který 

je nezbytný pro zdravé nervy a tkání, 

zejména pro vegetariány.

• Asi 60% suché hmotnosti spiruliny 
tvoří protein, který je nezbytný pro růst 
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a regeneraci buněk. Spirulina je tedy 

perfektní náhradou za mléčné výrobky.

• Další zdravotní přínos spiruliny je, že stimuluje 
trávicí trakt a podporuje tak zdravé 
trávení a správnou funkci střev. Působí 

jako přírodní čistící prostředek tím, že 

odstraňuje z těla rtuť a další smrtící toxiny, 

které se nám mohou objevovat v těle.

• Spirulina také zvyšuje výdrž a odolnost 

u sportovců a díky vysokému obsahu 

bílkovin pomáhá budovat svalovou 

hmotu a ideální tělesnou hmotnost.

• Dnes naše těla neustále podléhají náporu 

toxických látek ze vzduchu, vody, potravin 

a léků. Naše tělo potřebuje neustále tyto 

nahromaděné toxiny eliminovat. Spirulina má 

zcela jedinečnou kombinaci fytoživin – včetně 

chlorofylu, fytocyaninu a polysacharidů, 

které mohou pomoci očistit naše tělo.

KDO BY MĚL SPIRULINU ROZHODNĚ UŽÍVAT?

• Děti, které nemají rády zeleninu anebo 

mají nevyvážený příjem potravy.

• Teenageři v průběhu jejich rychlé vegetačního 

období potřebují dostatečný injekci živin.

• Těhotné maminky, které potřebují 

živiny pro vývin plodu.

• Senioři

• Milovníci sportu a atleti, kteří potřebují další 

živiny, díky velkému energetickému výdeji

• Moderní zaneprázdnění lidé, kteří 

nemají čas na kvalitní jídlo.

• Pacienti, nebo lidé, kteří potřebují velké 

objemy živin pro regeneraci organismu

• Vegetariáni

JAK SPIRULINU 

POUŽÍVAT?

Spirulinu ve formě 

prášku, fresh spirulinu 

nebo křupavou formu 

spiruliny můžete použít 

do vašeho smoothie, 

salátu nebo třeba jako 

masku na obličej.

Recept na pleťovou 

spirulinovou masku z Bali:

• 1 polévková lžíce spiruliny

• rýžová mouka

• med

• voda

www.balispirulina.com
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MOJE NEJMILOVANĚJŠÍ JÍDLO 
A PITÍ V JEDNOM – MLADÉ KOKOSY 
A JEJICH ZÁZRAČNÉ ÚČINKY
Kokosy jsou jedním z největších darů na této 

planetě a jsou doslova a do písmene zázračné 

a unikátní svým složením. Najdete v nich 

veškeré minerály a vitamíny na světe kromě 

sodíku, takže pokud hledáte něco komplexního, 

přírodního a lahodného, tak mladé kokosy 

rozhodně vyzkoušejte. V každé zemi jsou mladé 

kokosy jiné, liší se velikostí a chutí dužiny 

i vody, takže pokud rádi cestujete, tak si mladé 

kokosy vždy najděte. Většinou je to velmi 

levná záležitost. Prodávají je v pouličních či 

plážových stáncích nebo v jakékoli restauraci 

či baru. Mladé kokosy vždy pokrývají velkou 

část mého jídelníčku na cestách. Jednak mají 

hodně tekutiny a jste tak díky složení kokosové 

vody, která je naprosto skvělým elektrolytickým 

nápojem, hydratovaní, ale také se kokosem 

zasytíte díky dužině v něm obsažené.

Z mladých kokosů se dají vytvořit i naprosto 

fantastická smoothie, dezerty, saláty nebo je 

můžete jíst jen tak samostatně. Jsem moc ráda, 

že si je můžu dopřávat už i doma díky mým 

přátelům, kteří založili skvělou firmu na kokosy 

a dovážejí různé druhy kokosů a prodávají mnoho 

kokosových produktů (www.mladykokos.cz)

Moje několikrát ověřená zkušenost – po týdnu, 

kdy mám ve svém jídelníčku kokosovou dužninu 

a kokosovou vodu, se mi vždy začnou neskutečně 

zpevňovat nehty. Vidím to i na pleti, která je hebčí 

a zářivější. Během svých cest po Filipínách jsem 

pila a jedla dokonce i 4–8 obřích kokosů denně, 

a to samé, když jsme cestovali po Srí Lance, 

Sumatře či Bali.

CO JSTE MOŽNÁ O KOKOSECH NEVĚDĚLI:

• Kokosová palma je přírodní filtr vody, 

kterému trvá devět měsíců přefiltrovat 

jeden litr vody do skořápky.

• Čistá kokosová voda je jedním z nejlepších 

zdrojů elektrolytu, které jsme vůbec 

schopni v divoké přírodě nalézt.

• Složení kokosové vody se velmi podobá naší 

krevní plazmě a také mateřskému mléku.
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• Kokosová voda není mléko! To se 

vyrábí z kokosové dužiny a obsahuje 

velké množství tuku. Kokosová voda 

neobsahuje žádný tuk ani cholesterol.

• Průměrný mladý kokos obsahuje 20 % 

požadované denní dávky vápníku, 2 gramy 

vlákniny, 2 gramy proteinu, 15 gramů 

cukru a 3 gramy nasyceného tuku. 

Obsahuje hodně proteinů, kterými se získá 

svalová vláknina pro posílení mozku.

• Kokosy fungují také jako lék při zažívacích 

problémech, kolikách a střevních nemocech.

• Dužina z kokosů se využívá na léčení nervových 

nemocí, při ztrátách paměti, slabosti a při 

pleťových chorobách a vadách plic.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI MLADÝM 
KOKOSEM A KOKOSY, KTERÉ JE MOŽNÉ 
SEHNAT U NÁS V OBCHODECH?

Mladý kokos je úplně jiná záležitost, než ten, 

který znáte z obchodů – hnědý. Mladý kokos 

uvnitř skrývá velké množství osvěžující 

kokosové vody a krémové kokosové hmoty. 

Jeden mladý kokos obsahuje cca 0,5 litru 

blahodárné kokosové vody a pak spoustu jemné 

kokosové dužniny, kterou budete milovat.

JE MOŽNÉ MLADÉ KOKOSY KOUPIT I NÁS 
A NECHAT SI JE PRAVIDELNĚ DOVÁŽET?

Ano a rozhodně o tom pouvažujte, protože je 

to opravdu velmi rozumný, lahodný a přírodní 

způsob, jak své tělo nadopovat živinami a vitamíny 

a dopřát mu to nejlepší. Neznám lepší investici, 

než do svého zdraví a do něčeho, co je opravdu 

ještě přírodní bez zásahu chemie a průmyslu. 

Kokosy je vhodné úplně pro všechny J  Od těch, 

kdo chtějí být superzdraví, až po sportovce, děti, 

dospělé, seniory a také těhotné ženy J Stačí jeden 

kokos denně a na svém těle uvidíte zázraky…

SECRET CERES – POSVÁTNÁ 
DETOXIKACE PRO ŽENSKÉ LŮNO
Secret Ceres je 100% přírodní produkt pro ženy, 

vyráběný ručně, rituálně a dle staré receptury na 

Bali. Každý kousek je originál. Každá tyčinka je 

ručně vyrobena v duchu posvátné tradice. Jde 

o unikátní a originální detoxikační prostředek pro 

ženy, které chtějí detoxikovat a regenerovat svoje 

pohlavní ústrojí, jak na fyzické tak energetické 

úrovni a zbavit se všech gynekologických 

obtíží (zánětů, mykóz, výtoků) a zvýšit svoje 

sexuální prožitky, citlivost vagíny a dělohy.

I když byl Secret Ceres původně vynalezen 

k zúžení a pročištění vagíny, po mnoho století byl 

používán asijskými ženami k zachování i omlazení 

pohlavních orgánů a zvýšení libida. Díky svému 

unikátnímu složení, zpracování 

a synergické spolupráci vybraných 

bylinných složek a minerálů zužuje 

Secret Ceres vagínu a zároveň 

stimuluje čistící mechanismus 

ženského organismu. Secret 

Ceres podporuje zdravou 

a vyváženou intimní mikroflóru 

a přispívá k větší 

intenzitě vzrušení 

při pohlavním styku. 

Rozsáhlé účinky 

Secret Ceres zlepšují celkovou 

pohodu ženy, zvyšují její libido i atraktivitu.
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SECRET CERES MÁ TYTO ÚČINKY:

• Příznivý efekt na konzistenci a vůni vaginálního 
sekretu. Zbavováním se mrtvých kožních 

buněk povrchových vrstev vaginální epitelové 

pokožky Secret Ceres regeneruje a vyrovnává 

vaginální mikroflóru, přičemž zachovává hladinu 

vlhkosti a vyváženost látek uvnitř vagíny.

• Antifungální a antibakteriální vlastnosti 
aktivních složek obsažených v Secret Ceres 

efektivně potlačují obtíže, které bývají často 

výsledkem nerovnováhy vaginální flóry, jako jsou 

plísňové infekce (vaginální kandidóza), vaginální 

suchost, vaginální zánět (vaginitida), nepříjemný 

zápach (vaginóza) nebo výtok (leukorea).

• Fytoestrogeny obsažené v Secret Ceres 

pozitivně potlačují příznaky menopauzy, 

které ženy prožívají kvůli snižující se produkci 

estrogenu v tomto období. Typické obtíže během 

menopauzy zahrnují návaly horka, bolesti 

hlavy, nespavost, deprese, únavu, osteoporózu, 

narušení libida, zánět pochvy, vysušenost pochvy 

a s tím spojenou náchylnost k zánětům. Také 

v případě nepravidelného menstruačního cyklu 

u mladých žen a menstruačních bolestí prokázal 

Secret Ceres při léčbě výborné výsledky, a to bez 

zbytečné zátěže organismu a vedlejších účinků.

• Regenerační a omlazující účinky na 

pokožku. Vnější užití se doporučuje při léčbě 

epidermálních reakcí, jako jsou nečistoty 

(např. pupínky), akné, ekzémy, alergické kožní 

vyrážky, plísňové infekce, malé řezné ranky, 

drobná poranění kožní inflamace, vytékání 

krve, kousnutí od hmyzu, strie nebo jizvy.

Secret Ceres obsahuje 100% přírodní složky v bio 
kvalitě. Zdlouhavý proces růstu těchto přírodních 

zdrojů v úrodném, bohatém, neznečištěném 

prostředí a tropickém ekosystému poskytuje 

produktu pevné základy pro nejvyšší čistotu, kvalitu, 

bioenergetickou hodnotu a účinnost. Právě proto 

je Secret Ceres produkován pouze v omezeném 

množství.

Asijská kultura na základě ajurvédské filozofie, 

znalosti života, předpokládá, že svět je tvořen 

5 prvky: nebesa (Visuddha), vzduch (Anahata), 

oheň (Manipura), voda (Swadisthan) a země 

(Muladhara). Spolu s příslušnými bioenergiemi 

(dóšami) ovládá těchto pět prvků fyziologické 

a duchovně-emocionální procesy v našem těle: 

Váta (vzduch a nebesa). Pitta (oheň a voda) a Kapha 

(země a voda). Dokud jsou tyto energie v dokonalé 

rovnováze, lidská bytost je považována za zdravou. 

V souladu s touto moudrostí byly smíchány 
pečlivě vybrané neupravené suroviny a tradiční 
metodou zpracovány do podoby Secret Ceres. 

Během tohoto původního procesu jsou bioenergie 

zakomponovány do každého kamene, aby mohly 

být poté uvolněny v našem těle.

SLOŽENÍ SECRET CERES:

Curcuma xanthorrhiza rhizoma, Curcuma 

domestica (kurkuma), Artemesia annua 

(Sweet Wormwood), Eurycoma longifolia, 

Piperis folium (Red Piper betle Leaf), oak 

gall výtažek, Ocimum Sanctum (bazalka 
posvátná), Scaphium affinis Pierre (malva 
ořech), Punica granatum (marhaník granátový), 

artézská pramenitá voda, alunit, kaolin

Zakoupit jej můžete na www.vitalvibe.cz
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CHIA OVOCNÁ VODA

• plátky pomeranče

• kousky jablek a hrušek

• další kousky ovoce, které máte rádi

• 4 pol. lžíce chia semínek*
• šťáva z jednoho citrónu

• plátky citrónu

Vše dáme do džbánu s vodou a necháme chia nasáknout vodu 15 min. Podáváme.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Nejlepší recept pro správné zažívání a hydrataci organismu s dokonalým poměrem Omega 3 

a Omega 6 mastných kyselin a velkou dávkou vápníku díky chia semínkům.

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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MELOUNOVO-MÁTOVÝ DRINK

• ¼ červeného melounu

• 0,5 l vody

• velká hrst nebo dvě čerstvé máty

Vše dáme do mixéru a rozmixujeme. Jestli chcete mít nápoj osvěžující, přidejte 

vychlazený meloun se studenou vodou nebo velkou hrst ledových kostek.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz


CO SE PODÁVÁ V RAW 
RESTAURACÍCH MÍSTO KÁVY?
V některých RAW restauracích na Bali mají třeba 

i tzv. Cold Pressed Coffee, takže je možné si dát 

i za studena presovanou kávu, kterou vám dají 

v malé panákové skleničce. Dále je možné dát si 

třeba nějaký druh medicínských hub s rostlinným 

mlékem a dalšími dobrotami. 

Co jsou to medicínské houby? Jak se používají 

a jak chutnají? A jaké mají benefity pro zdraví?

Já osobně používám medicínské houby Reishi, 

Cordyceps a Chaga, které se dají koupit ve vysoké kvalitě 

i u nás. Dají se přidat do smoothie, ovocných šťáv nebo 

zalít horkou vodou a připravit si teplý nápoj a nahradit si 

tak kávu něčím ohromně zdravým a výjimečným.

Chaga

Chaga houby jsou v tradičních kulturách nazývány 

„králem hub“, „lesním diamantem“ nebo „houbou 

nesmrtelnosti“. Rostou na severní polokouli na 

břízách. Tyto houby obsahují 10× více antioxidantů 

než ovoce a zelenina, které chrání organismus od 

volných radikálů, dále látky terpeny pomáhající tělu 

v boji proti virovým infekcím (dokonce rakovině 

i HIV), také polysacharidy a adaptogeny, které 

pomáhají tělu adaptovat se na stresové podmínky, 

obnovovat narušenou rovnováhu a podporovat 

imunitu. Adaptogeny se totiž nespecializují na 

určitou oblast nebo chorobu, nýbrž zasahují tam, 

kde je to právě zapotřebí. Mohou působit synergicky, 

což jejich účinek stupňuje a zesiluje.

Cordyceps

Cordyceps je významnou houbou tradiční čínské 

medicíny, která se vyskytuje v horských oblastech Číny 

a Tibetu. Její vývoj je navázán na housenku, na které 

cizopasí a později s ní žije v symbióze. Cordyceps pomáhá 

zvyšovat energetickou hladinu díky tomu, že zlepšuje 

krevní oběh a zvyšuje maximální kapacitu kyslíku v těle 

až o 15 % a je tak i skvělou sexuální vzpruhou. Obsahuje 

polysacharidy a adaptogeny, které podporují imunitu 

a pomáhají tělu přizpůsobit se stresovým situacím.

Reishi

Houba Reishi je obecně známá jako „královna hub“. Roste 

na různých místech světa, většinou na kmenech nebo 

pařezech. Reishi se používá už více než 4000 let, a je 

jednou z nejprozkoumanějších bylin na světě. Je známá 

především pro své účinky na vyvážení hormonů, čímž 

zlepšuje kvalitu spánku, účinně bojuje proti kvasinkám 

a pomáhá snižovat stres. Jako ostatní medicínské 

houby také obsahuje polysacharidy a terpeny.
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BALIJSKÉ 
CAPPUCCINO Z CHAGY

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Pokud přidáte navíc jednu čajovou lžičku BIO a RAW kakaového prášku, tak si vytvoříte nápoj se skvělou čokoládovou příchutí.

LATTÉ Z REISHI
• ½ sáčku Chaga instantního nápoje*
• 150 ml teplé filtrované vody 

• 100 ml rostlinného mléka (mandlové, 

lískooříškové, kešu či konopné mléko)

• 1 pol. lžíce medu či jiného sladidla

• ½ sáčku Reishi instantního nápoje*
• 150 ml teplé filtrované vody 

• 100 ml rostlinného mléka (mandlové, 

lískooříškové, kešu či konopné mléko)

• 1 pol. lžíce medu či jiného sladidla

Chaga instantní nápoj zalijte teplou vodou a dolijte 

teplým rostlinným mlékem. Do nápoje si zamíchejte 

své oblíbené sladidlo a případně přidejte špetku 

skořice či vanilky. Tento nápoj si zcela zamilujete 

a budete se po něm cítit naprosto skvěle.

Reishi instantní nápoj zalijte teplou vodou 

a dolijte teplým rostlinným mlékem. Do 

nápoje si zamíchejte své oblíbené sladidlo 

a případně přidejte špetku skořice, vanilky, 

kardamomu, zázvoru nebo hřebíčku.

ELIXÍR LÁSKY Z COR DYCEPS
• 1 čaj. lžička BIO a RAW kakaového prášku*
• 200 ml rostlinného mléka (mandlové, 

lískooříškové, kešu či konopné mléko)

• 1 pol. lžíce medu či jiného sladidla

• ½ sáčku Cordyceps instantního nápoje*
• 1 čaj. lžička Maca* 

• 1 čaj. lžička za studena lisovaného 

BIO a RAW kokosového oleje*

Cordyceps instantní nápoj zalijte teplou vodou a dolijte teplým rostlinným mlékem. Do nápoje 

si zamíchejte své oblíbené sladidlo a případně přidejte špetku skořice či vanilky.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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CHOCOLATE BUTTERFLY SMOOTHIE
• 2 pol. lžíce medu

• špetka vanilky

• 0,5 l filtrované vody 

• led 

• ½ hlávky kapusty

• 2 pol. lžíce BIO arašídového másla

• 1 banán

• 2 pol. lžíce chia semínek*
• 1 pol. lžíce BIO a RAW kakaového prášku*

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si smoothie. Vodu dolévejte 

postupně, až do požadované konzistence a hustoty smoothie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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ANANASOVO-VANILKOVÉ SMOOTHIE S PROTEINEM

• 20 g vanilkového proteinu 

SunWarrior Protein Classic Plus* 

• 1 čaj. lžička vanilky

• 0,5 l filtrované vody

• 200 g ananasu

• 2 pol. lžíce chia semínek* 

• 1 pol. lžíce za studena lisovaného 

BIO a RAW kokosového oleje*

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si smoothie. Vodu dolévejte 

postupně, až do požadované konzistence a hustoty smoothie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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PAPÁJA SMOOTHIE

• 300 ml kokosové nebo filtrované vody

• hrst čerstvé máty

• 200 g zralé papájy

• 1 malý banán

Všechny ingredience vložte do mixéru a rozmixujte do hladkého smoothie. Vodu 

přidávejte postupně a vytvořte si tak požadovanou hustotu smoothie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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GREEN KOKOSOVÉ SMOOTHIE
• ½ hlávkového salátu

• 2 ks banánu

• 1 pol. lžíce za studena lisovaného BIO a RAW kokosového oleje* 

• 0,5 l filtrované vody

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si smoothie. Vodu dolévejte 

postupně, až do požadované konzistence a hustoty smoothie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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KÁVOVÉ SMOOTHIE
• 100 g dužniny z mladého (www.mladykokos.cz) nebo 

zralého kokosu (hnědé kokosy v supermarketech)

• 2 pol. lžíce kávového RAW proteinu (Garden of Life)

• 2–5 ks datlí 

• 0,5 l vody

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si smoothie. Vodu dolévejte 

postupně, až do požadované konzistence a hustoty smoothie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Místo vody můžete přidat mléko z vlašských ořechů a slibuji vám, že se do tohoto 

smoothie zamilujete a stane se z něj jedno z nejoblíbenějších smoothie pro vás i vaše 

známé. Mléko z vlašských ořechů si připravíte jednoduše. Vložte do mixéru hrst vlašských 

ořechů a zamixujte s 0,4 l filtrované vody a přeceďte přes sáček na ořechové mléko nebo 

přes sítko. A nebo neceďte a vyzkoušejte tento recept v hustější podobě J

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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ČOKOLÁDOVÉ GREEN SMOOTHIE
• 1 jablko

• 1 banán

• 1 pol. lžíce prášku z mladého ječmene*
• 1 pol. lžíce BIO a RAW kakaového prášku*
• 0,5 l filtrované vody

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si smoothie. Vodu dolévejte 

postupně, až do požadované konzistence a hustoty smoothie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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ORMUS GREEN SMOOTHIE
• 1 pol. lžíce Ormus Greens*
• 1 banán

• 0,4 l vody

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si smoothie. Vodu dolévejte 

postupně, až do požadované konzistence a hustoty smoothie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Rostliny, z nichž je složen Ormus Greens, jsou ekologicky pěstovány na bývalém mořském dně v sopečné 

oblasti Utahu a Arizony, která je dodnes nedotčená civilizací. Tato půda je nabitá platinou, zlatem, 

stříbrem a stopovými ORMUS minerály, které dodávají rostoucí zeleni magnetické vlastnosti.

Sunwarrior Ormus Greens je zpracován patentovaným procesem sušením za studena, 

při kterém jsou chráněny a zachovány bioaktivní látky a fytoživiny. Ty jsou velice citlivé 

na teplo a mohly by být vyšší teplotou zničeny. Tímto způsobem je vyroben mimořádný 

zelený nápoj, jenž je živý a snadno vstřebatelný. Navíc je balen ve speciálních obalech, 

které zaručují 100% svěžest a kvalitu. Složení: alfalfa, moringa, mladý ječmen, mladý oves, 

zázvor, máta, špenát, probiotické kultury. Více informací najdete na www.vitalvibe.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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ELITE GREEN PROTEIN SMOOTHIE
• 1 pol. lžíce kakaového proteinu SunWarrior* 

• 1 pol. lžíce chia semínek*
• 1 pol. lžíce Baobab prášku*
• 0,6 l filtrované vody

• 2 zralé banány

• 2 jablka

• 1 čaj. lžička Elite Green Proteinu* 

• 2 pol. lžíce BIO a RAW kakaového prášku*

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si smoothie. Vodu dolévejte 

postupně, až do požadované konzistence a hustoty smoothie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz


ELITE GREEN PROTEIN
Jedná se o unikátní čerstvou zelenou bílkovinu – 

superfood, která obsahuje spoustu vitamínů, 

minerálů a rostlinných živin v RAW a vegan 

kvalitě. Obsahuje nejlepší kombinaci cenných 

proteinových řas chlorelly a spiruliny v prášku, 

zelených šťáv bylin a rostlin, enzymů a probiotik 

s dalšími přírodními látkami v maximální kvalitě 

dle standardu TruGanic™ (100 % bez pesticidů, 

ozařování a GMO). Díky dóze z jantarového 

skla a hermeticky uzavíratelného víčka je 

zajištěna maximální čerstvost, ochrana obsahu 

a dlouhá životnost. Elite je hypoalergenní, lehce 

stravitelný, má velkou sílu, doplňuje tělu mnoho 

důležitých látek a alkalizuje organismus.

VÍTE, ŽE…?

• Elite Green Protein je tvořen z 67 % proteinem 

a zbylých 33 % jsou téměř všechny živiny 

(vitamíny, minerály, enzymy, antioxidanty, 

probiotika a další stopové prvky), které vaše 

tělo potřebuje pro udržení pevného zdraví 

a optimálního sportovního výkonu.

• Obsahuje všechny esenciální aminokyseliny 

v poměrech podobných mateřskému mléku.

• Obsahuje živinu „chlorellový růstový 

faktor“ (CGF), která posiluje imunitu, 

podporuje sportovní výkon a vytrvalost.

• Spirullina je zase nejvyšší známý zdroj 

kyseliny gama-linolenové (GLA), která 

pomáhá normalizovat záněty, pomáhá 

tvořit svaly. A její barvivo pomáhá 

podporovat ledvinové a jaterní buňky.

• Obrovské množství chlorofylu obsaženého 

v Eliteu Green pomáhá budovat zdravou 

krev a zlepšuje energetický level.

• Podporuje zotavení z tréninkového stresu 

díky extrémně silnými antioxidanty 

a alkalizujícími minerály.

• Díky probiotikům Elite Green pomáhá 

optimalizovat trávení, tím pádem se 

maximalizuje sportovní výkon a regenerace.

• Obsahuje všechny vitamíny 

skupiny B včetně B12.

• Posiluje imunitní systém.

• Podporuje detoxikaci – odstraňuje toxiny.

• Pomáhá tělu přizpůsobit se fyzickým 

extrémům – zvyšuje odolnost, výdrž, 

regeneraci a odolnost proti stresu.

CO ELITE GREEN OBSAHUJE?

• Spirulina: vysoký podíl bílkovin, obsahuje 

aminokyseliny, je obsaženo široké spektrum 

vitamínu B, obsahuje široké spektrum vitamínů, 

má antioxidační a protizánětlivé účinky, obsahuje 

chlorofyl, vysoký obsah vápníku a železa

• Chlorella: pomáhá zvýšit vitalitu těla a energii 

organismu, podporuje prospěšnou střevní 
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mikroflóru a uklidňuje sliznice trávicího 

traktu, příznivé účinky při chronických 

zácpách, čištění organismu a napomáhá 

k odstranění škodlivých látek a těžkých kovů 

z těla, pomáhá posilovat imunitní systém, 

stimuluje optimální hladinu cholesterolu

• Máta peprná: pomáhá při zdravém trávení 

a má blahodárné účinky na zdraví trávicí 

soustavy, napomáhá tělu v boji se škodlivými 

mikroorganismy, podporuje fyzické 

i psychické zdraví, napomáhá při relaxaci, 

podporuje zdraví horních cest dýchacích

• Šťáva z ječmenné trávy: esenciální aminokyseliny, 

bohatý zdroj chlorofylu, široké spektrum 

vitamínů, minerálů a beta-karoten, nízký obsah 

nasycených mastných kyselin a cholesterolu, 

ochrana před kardiovaskulárními chorobami

• Šťáva z listů smetanky lékařské: podporuje 

zdraví trávícího a vylučovacího traktu, přispívá 

ke zdraví jater, pomáhá při metabolismu tuků, 

pomáhá zvýšit objem zdravé prsní tkáně

• Šťáva z ovesné trávy: pomáhá udržovat zdravý 

kardiovaskulární systém a srdce, pomáhá při 

kontrole hmotnosti, přispívá ke snížení chuti k jídlu

• Alfalfa šťáva z travin, plod 

rohovníku, nopalinový kaktus

• Proteáza, amyláza, lipáza, celulóza, alfa-

glykosidáza: podporují zdravé trávení, 

pomáhají absorbovat tělu nezbytné minerály, 

důležité pro jedince pravidelně konzumující 

potravu bohatou na tuky a cukry

• Bromelain: přispívá k normální funkci 

imunitního systému, podporuje zdraví cév

• Papain: podporuje normální funkci 

imunity a obranyschopnost

• Probiotika Lactobacillus plantarum: 

napomáhá rovnováze v trávicím prostředí, 

pomáhá udržovat zdraví trávicího 

traktu, pomáhá proti nadýmání

• Probiotika Lactobacillus rhamnosus: 

napomáhá komfortu při zažívání, podporuje 

zdravou střevní mikroflóru, pomáhá 

zlepšovat obranyschopnost těla, stimuluje 

imunitní systém a podporuje odolnost 

organismu proti bakteriální kontaminaci

• Probiotika Lactobacillus bulgaricus: 

napomáhá udržovat zdravou střevní mikroflóru, 

podporuje obranyschopnost organismu

• Probiotika Streptokok thermophilus: 

stimuluje imunitní systém, posiluje imunitní 

systém v případě alergie, napomáhá 

k rovnováze v trávicí mikroflóře, pomáhá 

udržovat zdraví trávicí soustavy

• Probiotika L. paracasei, L. salivarius

JAK HO ZAŘADIT DO SVÉHO ŽIVOTA?

• Pokud s Elitem Green začínáte, přidejte si 

každý den 1 čajovou lžičku do smoothie, 

drinku nebo čisté vody. Postupně 

zvyšujte dávku až na doporučené 

dávkování 1–2 polévkové lžíce denně 

najednou, nebo v oddělených dávkách. 

Ze začátku, než si na chuť a vůni Elite 

Green zvyknete, doporučuji Elite Green 

mixovat s banánem a případně ještě 

osladit datlemi nebo jiným sladidlem.
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RAW KAKAO

• skořice nebo vanilka dle chuti

• 1 a více čaj. lžiček medu nebo oblíbeného sladidla

• případně špetka chilli

• 1 hrnek rostlinného mléka

• 1 pol. lžíce BIO a RAW kakaového prášku*
• 1 čaj. lžička kokosového oleje*

Všechny ingredience vložíme do mixéru a rozmixujeme. Pokud chcete mít 

kakao teplé, přidejte teplé rostlinné mléko nebo při mixování trošku teplé vody. 

Kakao můžete ještě posypat skořicí nebo extra kakaem navíc.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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Recepty na jogurty, popsané níže, můžete doladit 

do ještě jogurtovější chuti přidáním probiotik. Mám 

vyzkoušené veganská probiotika Friendly Force od 

firmy HealthForce, která vám úžasně zlepší zažívání, 

vstřebávání živin a pomůžou vytvořit skvělý jogurt, 

kefír nebo sýr.

Naše tělo se skládá ze 100 bilionů buněk a více než 

90 % jsou jednobuněčné mikroorganismy, které žijí 

v symbióze s tělem a plní důležité funkce pro naše 

zdraví. Zdravý člověk má ve střevech okolo 85 % 

přátelských bakterií, zbylých 15 % tvoří patogenní 

mikroorganismy. Bohužel v dnešní době kvůli 

množství stresu, antibiotik, rafinovaných cukrů, 

málo přijímané vlákniny, chemikálii, alkoholu, 

lékům, kofeinu, cigaretám, ozařování, znečištěné 

vodě atp. se množství přátelských bakterií v našem 

trávicím traktu stále snižuje a zvyšuje se množství 

nepřátelských bakterií, které způsobují nadýmání, 

plynatost, poruchy trávení, průjem, zácpu, úzkost, 

podrážděnost, migrény, zápach z úst, onemocnění 

dásní, nadměrný tělesný pach, alergie, slabou 

imunitu, únavu atp. Pravidelnou konzumací probiotik 

lze podpořit zdravé trávení a snížit množství těchto 

nepřátelských (patogenních) mikroorganismů.

Probiotika (přátelské bakterie) jsou živé 

mikroorganismy, které obnovují zdravou střevní 

mikroflóru, podporují trávení, produkují enzymy, 

vitamíny, zlepšují vstřebávání živin a udržují 

zdravý trávicí trat i imunita. Až 80 % imunitního 

systému totiž sídlí ve střevech. Probiotika 

se nacházejí v kysaných výrobcích, kvašené 

zelenině a fermentovaných sójových bobech nebo 

v doplňcích stravy, které ale musí obsahovat odolné, 

kvalitní a vysoce životaschopné probiotické kultury, 

JAK SI VYTVOŘIT RAW JOGURT?



• Skleněná lahvička je recyklovatelná, neuvolňuje 

nebezpečné plyny a je netoxická při rozkladu.

• Není třeba uchovávat v chladu.

• Splňuje standard TruGanic™ – 

nejčistší a nejryzejší technická norma, 

která předčí i BIO certifikaci.

JAK PROBIOTIKA SPRÁVNĚ UŽÍVAT?

Vmíchejte 1,5 čajové lžičky do smoothie, nápojů, 

dresingů nebo 2 čajové lžičky pro výrobu RAW 

jogurtů, tvarohů, fermentovaného zelí, RAW sýrů 

nebo probiotických nápojů (RAW kefír).

CO OBSAHUJÍ PROBIOTIKA FRIENDLYFORCE?

• Lactobacillus plantarum: napomáhá rovnováze 

v trávicím prostředí, pomáhá udržovat zdraví 

trávicího traktu, pomáhá proti nadýmání

• Lactobacillus rhamnosus: napomáhá komfortu 

při zažívání, podporuje zdravou střevní 

mikroflóru, pomáhá zlepšovat obranyschopnost 

těla, stimuluje imunitní systém a podporuje 

odolnost organismu proti bakteriální kontaminaci

• Lactobacillus bulgaricus: napomáhá 

udržovat zdravou střevní mikroflóru, 

podporuje obranyschopnost organismu

• Streptokok thermophilus: stimuluje 

imunitní systém, posiluje imunitní 

systém v případě alergie, napomáhá 

k rovnováze v trávicí mikroflóře, pomáhá 

udržovat zdraví trávicí soustavy

• Probiotika – kořen lopuchu: má diuretický efekt, 

snižuje úroveň cukru v krvi, vhodný pro diabetiky, 

napomáhá ke zdraví močového měchýře a jater

• Probiotická ochrana

• Ibišek: pomáhá udržovat srdeční zdraví, 

podporuje kardiovaskulární systém, 

přispívá k normálnímu krevnímu tlaku, 

podporuje apetit, napomáhá při trávení

aby se dostaly trávicím traktem přes agresivní šťávy 

až do střev. Takovými mimořádně stabilními a vysoce 

účinnými vegetariánskými probiotiky jsou probiotika 

Friendly Force od společnosti HealthForce.

PROČ JÍST PROBIOTIKA?

• Probiotika pomáhají udržet zdravou 

hladinu cholesterolu a triglyceridů.

• Vyvažují hormonální hladiny.

• Pomáhají udržovat neporušenou střevní stěnu, 

snižují potravinové intolerance a alergie.

• Obnovují zdravou stolici.

• Podporují vaginální zdraví žen.

• Posilují náš imunitní systém.

• Zmírňují stres, úzkost, deprese a starají 

se o zdravou funkci mozku díky 

produkci serotoninu a dopaminu.

• Produkují enzymy, vitamíny B6, B12, K, 

kyselinu listovou a rozmanité aminokyseliny.

• Potlačují reprodukci a růst 

škodlivých mikroorganismů.

• Proč doporučuji FriendlyForce probiotika?

• Probiotika Friendly Force obsahují mimo 

stovky miliard živých a velmi odolných kmenů 

organismů (probiotik), které jsou schopny 

odolávat působení žaludečních kyselin, aniž 

by byly zničeny, také prebiotika, která fungují 

jako výživa pro probiotické organismy, 

podporují jejich odolnost, růst a aktivitu.

• Jsou veganské, geneticky nemodifikované, 

bez pesticidů, bez sóji, mléka, 

kukuřice, pšenice a lepku.

• Díky lahvičce z jantarového skla a speciálnímu 

víčku je zajištěna maximální čerstvost, 

účinnost, ochrana obsahu a dlouhá životnost 

(vytváří vakuum). Probiotika jsou lyofilizovány 

do nečinného stavu a jakmile se dostanou 

k vodě a živinám, vrátí se zpět k životu.
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ČOKOLÁDOVÝ RAW JOGURT
• 1 pol. lžíce medu 

• 240 ml filtrované vody 

• 1 pol. lžíce chia semínek* – můžou být i nemusí

• 40 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 1–2 pol. lžíce BIO a RAW kakaového prášku*

• 1 pol. lžíce za studena lisovaného 

BIO kokosového oleje* 

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte do hladkého krémovitého jogurtu. 

Vodu přidávejte postupně, až do požadované hustoty jogurtu. Pokud byste chtěli, 

aby byl jogurt ještě jogurtovější, tak přidejte probiotika (FriendlyForce) a nechejte 

24 hodin jogurt dozrát v pokojové teplotě a pak jej vložte do lednice.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
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JAHODOVÝ RAW JOGURT
• 1 pol. lžíce medu 

• 240 ml filtrované vody 

• 1 pol. lžíce chia semínek* – můžou být i nemusí

• 40 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 50 g jahod

• 1 pol. lžíce za studena lisovaného 

BIO kokosového oleje* 

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte do hladkého krémovitého jogurtu. 

Vodu přidávejte postupně, až do požadované hustoty jogurtu. Pokud byste chtěli, 

aby byl jogurt ještě jogurtovější, tak přidejte probiotika (FriendlyForce) a nechejte 

24 hodin jogurt dozrát v pokojové teplotě a pak jej vložte do lednice.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
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BORŮVKOVÝ RAW JOGURT
• 1 pol. lžíce medu 

• 240 ml filtrované vody 

• 1 pol. lžíce chia semínek* – můžou být i nemusí

• 40 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 50 g borůvek

• 1 pol. lžíce za studena lisovaného 

BIO kokosového oleje* 

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte do hladkého krémovitého jogurtu. 

Vodu přidávejte postupně, až do požadované hustoty jogurtu. Pokud byste chtěli, 

aby byl jogurt ještě jogurtovější, tak přidejte probiotika (FriendlyForce) a nechejte 

24 hodin jogurt dozrát v pokojové teplotě a pak jej vložte do lednice.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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PAPÁJA S RAW JOGURTEM A OVOCEM

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si jogurt. Vodu přidávejte 

postupně, než dosáhnete konzistence jogurtu, který si přejete.

Papáju si rozkrojte na půlku a vydlabejte si z ní semínka a část vnitřku, který pak použijte na 

ozdobu. Do vzniklé papájové lodičky naskládejte ovoce, které máte rádi a zalijte jogurtem.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Pro ještě jogurtovější chuť přidejte do jogurtu probiotika (FriendlyForce) – 1/2 čaj. lžičky nebo prášek 

ze dvou kapslí a nechejte 24 hodin jogurt zrát při pokojové teplotě a poté jej uskladněte v lednici.

Papája obsahuje spoustu důležitých a zdraví prospěšných látek. Mezi ty hlavní patří provitamín A, který 

chrání sliznice a ostří zrak, vitamín B5, vitamín C a také kyselinu pantotenovou. Enzym papain, který 

je obsažen v dužnině napomáhá štěpení bílkovin v našem těle na aminokyseliny a tím je prospěšný 

pro naše trávení. Kromě toho chrání papain plod papáji před hmyzem. Pro výrazné zlepšení trávení 

a zdravotního stavu stačí konzumace již jednoho kusu tohoto skvělého exotického ovoce za týden.

Jogurt:

• 40 g namočených (8 h) a poté oloupaných mandlí

• 20 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 4 datle

• šťáva z ½ citrónu

• 1 pol. lžíce chia semínek*
• 180 ml filtrované vody

Ozdoba:

• půlka papáji

• kiwi

• hrst borůvek

• hrst vinné révy

• datle, pomeranč a limetka

• jakékoli další ovoce, které máte rádi

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz


78

OVOCNÝ SALÁT S BORŮVKOVÝM JOGURTEM
Borůvkový jogurt:

• 40 g borůvek

• 30 g BIO a RAW kešu oříšků* 

• ½ pol. lžíce kokosového oleje*
• 1 pol. lžíce chia*
• 4 datle

• 240 ml vody

Ovocný salát:

• 1 banán

• 1 jablko

• 1 hruška

• hrst borůvek

Ovoce nakrájejte na kostičky, vložte do misky a zalijte borůvkovým jogurtem. Jogurt si vytvoříte 

tak, že vložíte všechny ingredience na jogurt do mixéru a umixujete si krémový jogurt. 

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Pro ještě jogurtovější chuť přidejte do jogurtu probiotika (FriendlyForce) – 1/2 čaj. lžičky nebo prášek 

ze dvou kapslí a nechejte 24 hodin jogurt zrát při pokojové teplotě a poté jej uskladněte v lednici.

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz


V RAW restauracích na Bali najdete spoustu 

zajímavých dezertů, které jsou chuťově 

mnohem lepší a nadýchanější než klasické 

ořechové RAW dorty u nás, a navíc jsou 

i lehčí pro náš trávicí systém. Jejich tajemství 

spočívá v tom, že místo ořechů používají 

irský mech, který má mnoho výjimečných 

nutričních benefitů pro naše zdraví. Rozhodně 

ho vyzkoušejte a naučte se s ním pracovat.

• Umí vytvořit nádherné želé a želatinu, které 

vaše dezerty nebo sýry pohádkově nadýchá

• Můžete ho použít do zmrzlin, nápojů, 

smoothie, dezertů, kaší, sýrů, aspiků, 

salátů, zeleniny a dalších pokrmů 

jako zahušťovadlo a pojivo

• Obsahuje 15 z 18 esenciálních prvků, 

které tvoří lidský organismus

• Obsahuje protein a kolagen

• Je bohatý na vápník, jód, síru, 

draslík a vitamíny A, D, E, F, K

• Pomáhá s problémy s močovým měchýřem, 

zánětem průdušek, zápachem z úst, 

střevními problémy, infekčními otoky 

kloubů, plicními potížemi, problémy 

se štítnou žlázou, tuberkulózou, 

nádory a vředy a dalšími problémy.

• Vyhlazuje pokožku a vyplňuje vrásky, 

upravuje trávení, podporuje růst 

IRSKÝ MECH
vlasů, pomáhá v dosažení ideální váhy, 

zharmonizování emocí i hormonů 

a odstraňuje těžké kovy a radiaci z těla.

• Kvalitní výživa pro stará nebo 

naopak velmi mladá zvířata pro 

podporu růstu a jako prevence

• Skvělý jako pleťová maska pro okolí 

očí, slupovací maska na pleť, součást 

krému nebo jen tak na pleť

• Řasy stačí na 2 hodiny namočit do teplé 

vody a poté je rozmixovat do hladké pasty

• V lednici vydrží až 1 měsíc
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ČOKOLÁDOVÝ PU DINK Z IRSKÉHO MECHU
• 2 pol. lžíce BIO a RAW kakaového prášku*
• 1 čaj. lžička lecitinu* 

• 2 pol. lžíce medu

• hrnek oblíbeného ořechového mléka (¼ 

hrnku ořechů a 1 hrnek vody)

• ¼ hrnku irského mechu* (3× propláchnutý a 6 h namočený)

• 1,5 pol. lžic za studena lisovaného kokosového oleje* 

• 1 pol. lžíce vanilky

Nejdříve si připravte irský mech. Řasy několikrát propláchněte. Jsou slané, takže je potřeba je důkladně 

propláchnout a poté je namočte v teplé vodě a nechte po dobu 2 hodin odstát. Poté řasy rozmixujte 

v mixéru na konzistenci želatinové hladké pasty. Můžete si připravit i větší část řas a uchovávat želatinu 

v lednici ve skleněné nádobě a použít želatinu třeba i jako masku na obličej. Jde o čistý kolagen, takže 

budete mít po této masce i nádhernou pleť. Vzniklou želatinu pak rozmixujte s ostatními ingrediencemi 

a vytvořte tak jemnou čokoládou pudinkovou hmotu, kterou nechejte hodinu uležet v lednici.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Pokud nemáte lecitin a irský mech, tak místo irského mechu použijte 

2 ks banánu a 3 polévkové lžíce chia semínek.

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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RAW SÝR Z IRSKÉHO MECHU S PAŽITKOU
• 12 h namočený a propláchnutý irský mech*
• 250 g namočených (8 h) a oloupaných mandlí

• špetka soli, pepře

• koření dle chuti či čerstvé bylinky

Namočený a důkladně propláchnutý irský mech (tak, abyste necítili vůni moře) dáme 

do mixéru společně s namočenými mandlemi, solí a pepřem a rozmixujeme do hladké 

konzistence. Vzniklý sýr obalíme v nasekané pažitce nebo jiných bylinkách a podávám.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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BANÁNY S VANILKOVOU OMÁČKOU A MANDLOVÝM MÁSLEM

Další ingredience:

• 1 ks banánu

• malá hrst namočených mandlí

• 1 pol. lžíce mandlového másla

Omáčka:

• 2 pol. lžíce BIO a RAW mandlového másla*
• 1 pol. lžíce vanilky

• 180 ml filtrované vody

• 4 datle

Všechny ingredience vložte do mixéru a rozmixujte do krémové konzistence. Banán rozkrojte na 

půlku a polijte vanilkovou omáčkou a posypejte mandlemi a pokapejte mandlovým máslem.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Pokud máte rádi čokoládu, tak přidejte i nějakou formu RAW čokolády – RAW drcené kakaové 

boby, RAW kakaový prášek nebo nalámejte či postrouhejte RAW čokoládu přímo na banán 

nebo si vytvořte jednoduchou RAW čokoládovou polevu rozmícháním 2 polévkových lžic 

BIO a RAW kakaového prášku s 2 polévkovými lžícemi za studena lisovaného kokosového 

oleje a vaším oblíbeným sladidlem (med, datlový sirup, agávový sirup atd.).

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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BANÁNY S ARAŠÍDOVOU POLEVOU
Další ingredience:

• 1 ks banánu

• čokoládová RAW poleva (2 pol. lžíce BIO a RAW kakaového 

prášku*, 2 pol. lžíce za studena lisovaného BIO a RAW 

kokosového oleje* nebo BIO a RAW kakaového 

másla*, 1 pol. lžíce oblíbeného sladidla (med, agávový, 

datlový či jiný sirup, kokosový palmový cukr atd.)

• 1 pol. lžíce arašídového másla

Arašídová poleva:

• 3 pol. lžíce BIO arašídového másla 

• 1 pol. lžíce BIO a RAW kakaového prášku* 

• 180 ml filtrované vody

• 4 datle

• 2 pol. lžíce chia semínek* 

Všechny ingredience vložte do mixéru a rozmixujte do krémové konzistence. Banán rozkrojte na půlku, 

polijte arašídovou omáčkou, posypejte BIO a RAW kakaovými boby a pokapejte arašídovým máslem.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Pokud máte rádi čokoládu, tak přidejte i nějakou formu RAW čokolády - RAW drcené kakaové 

boby, RAW kakaový prášek nebo nalámejte či postrouhejte RAW čokoládu přímo na banán 

nebo si vytvořte jednoduchou RAW čokoládovou polevu rozmícháním 2 polévkovým lžic 

BIO a RAW kakaového prášku s 2 polévkovými lžícemi za studena lisovaného kokosového 

oleje a vaším oblíbeným sladidlem (med, datlový sirup, agávový sirup atd.)

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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OVOCNÝ SALÁT S GOJI
• 1 čaj. lžička skořice na posypání

• šťáva z ½ citrónu

• 1–2 pol. lžíce medu

• 1 jablko

• 1 hruška

• hrst vlašských ořechů

• hrst goji* 

Ovoce si nakrájejte na kostičky a smíchejte v misce s hrstí goji, citrónem, medem, skořicí a vlašskými ořechy.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Plody kustovnice čínské rostou v divokých oblastech Mongolska a Tibetu a vypadají podobně jako 

keře s vinnou révou. Lidská ruka se nesmí neposbíraných goji plodů dotknout, jinak by zoxidovaly 

a zčernaly. Bobule se setřesou na podložku a nechají uschnout. V okolí keřů s goji se nepěstují žádné 

jiné plodiny, takže nehrozí přenos nákazy z jiných plodin a goji mají tudíž velkou sílu. Obsahují až 

18 aminokyselin, vysoký podíl vitamínu C, který má antioxidační účinky, široké spektrum vitamínu 

B, vitamín E pro silnou imunitu, spoustu minerálů, esenciální mastné kyseliny, beta-karoten, beta-

sistosterol, který pomáhá proti stárnutí cév, snižuje cholesterol a udržuje normální funkci ledvin 

a prostaty. goji zlepšují mužskou sexuální funkci, kvalitu spermatu a mají protizánětlivé účinky.

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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KAŠE Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ
• hrst vlašských ořechů

• 0,4 l filtrované vody

• 3 pol. lžíce chia semínek* 

• 4 velké datle

• skořice na posypání kaše

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si hustou oříškovou kaši. 

Poté ji nalijte do misky a ozdobte dle Vaší chutě a fantazie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
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KAŠE Z LÍSKOVÝCH OŘÍŠKŮ
• hrst lískových oříšků

• 0,4 l filtrované vody

• 3 pol. lžíce chia semínek*
• 4 velké datle

• ½ čaj. lžičky vanilky

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si hustou oříškovou kaši. 

Poté ji nalijte do misky a ozdobte dle Vaší chutě a fantazie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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KRÉMOVÁ KOKOSOVÁ KAŠE S RAW MÁSLEM
Máslo:

• 2 pol. lžíce BIO a RAW kakaového másla

• 1 čaj. lžička medu

Kaše:

• 100 g kokosové dužniny z hnědého kokosu

• 0,4 l vody

• 3 pol. lžíce chia semínek* 

• 4 datle

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si hustou kokosovou kaši. Poté ji nalijte do 

misky a ozdobte dle Vaší chuti a fantazie. Můžete si ji ozdobit stejně jako krupicovou kaši. 

Tedy zasypte kakaem a polijte máslem, které si před politím smíchejte s medem.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

JAK ROZBÍT HNĚDÝ KOKOS ZE SUPERMARKETU: Najděte si na kokosu 3 podélné vystouplé 

čáry vedoucí od vršku ke stopce kokosu. Kokos dejte do jedné ruky a druhou rukou tupou stranou 

sekáčku na kokosy nebo většího nože na maso udeřte do středu kokosu na vystouplou hranu. Otočte 

kokos o třetinu na další hranu a znovu udeřte. Otáčejte do doby, než napraskne. Poté silou rukou 

roztáhněte kokos na dvě poloviny. Vodu si vylijte do skleničky a kokosovou dužinu vyberte lžící.

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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SMETANOVÁ KAŠE S TROPICKÝM OVOCEM

• 4 datle

• skořice na posypání kaše

• ananas, mango, kiwi či jiné tropické ovoce, které máte rádi

• 0,4 l filtrované vody

• 3 pol. lžíce chia semínek* 

• hrst BIO a RAW kešu oříšků*

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si hustou smetanovou kaši. Poté ji nalijte 

do misky a ozdobte na kostky nakrájeným tropickým ovocem dle Vaší chutě a fantazie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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CHIA KAŠE SE SUŠENÝM OVOCEM
• 4 datle (nemusí být, dle sladkosti banánů)

• oblíbené sušené ovoce (meruňky, rozinky)

• skořice na posypání kaše

• 0,4 l filtrované vody

• 3 pol. lžíce chia semínek* 

• 2 banány

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si hustou kaši. Poté ji nalijte 

do misky a ozdobte sušeným ovocem dle Vaší chutě a fantazie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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MANDLOVO-ČOKOLÁDOVÁ KAŠE
• 3 pol. lžíce chia semínek*
• 4 datle nebo 2 pol. lžíce medu

• 1 pol. lžíce BIO a RAW kakaového prášku*

• 50 g namočených (8 h) 

a oloupaných mandlí

• 0,4 l filtrované vody

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte si hustou mandlovou kaši. 

Poté ji nalijte do misky a ozdobte dle Vaší chutě a fantazie.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
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JAHODOVÁ ZMRZLINA
• 2 zmrzlé banány

• 200 g zmrzlých jahod

Banány nakrájíme na kolečka a vložíme do sáčku a dáme do mrazáku min 3 hodiny 

nebo delší dobu. Jahody očistíme, odstraníme stopku a také zamrazíme. Zmražené ovoce 

vytáhneme z mrazáku a necháme cca 10 min při pokojové teplotě a poté rozmixujeme 

na hladkou zmrzlinu. Zmrzlinu můžeme ozdobit jahodovým sirupem, který vytvoříme 

z rozmixovaných čerstvým jahod se sladidlem a 1 polévkové lžíce kokosového oleje.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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MANGOVÁ ZMRZLINA SE SKOŘICÍ
• 2 ks manga

• 2 pol. lžíce skořice

Mango si oloupejte a nakrájejte na větší kusy. Poté jej zabalte do igelitového sáčku a dejte zamrazit 

nejlépe přes noc. Po vytáhnutí z mrazáku jej nechejte cca 15 minut při pokojové teplotě mírně rozmrznout, 

tak abyste jej mohli trošku zmáčknout a poté vložte do mixéru a pomocí šťouchadla mixujte do 

doby, než vám vznikne krémová mangová zmrzlina. Poté ji dejte do misek a posypejte skořicí.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Na Bali tuto zmrzlinu podávají s malinovou RAW marmeládou a jmenuje se MANGO TANGO. 

Vyhledejte restauraci ALCHEMY v Ubudu a objednejte si ji. Zaručuji, že se pak určitě vrátíte 

a dáte si jí ještě několikrát. Přeci jen z čerstvě natrhaných mang chutná prostě jinak.

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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KOKOSOVÁ ZMRZLINA
• 400 g kokosové dužniny z mladého kokosu (www.mladykokos.cz)

• 2 pol. lžíce vanilky

Vydlabejte si z malého kokosu dužninu, kterou zabalte do igelitového sáčku a nechejte ji přes noc 

v mrazáku. Po vytažení z mrazáku ji nechejte cca 15 minut při pokojové teplotě, aby maličko povolila. 

Poté ji vložte do mixéru společně se dvěma polévkovými lžícemi vanilky a mixujte do doby, než se vytvoří 

kokosová krémová zmrzlina. Zmrzlinu dejte do misek a ozdobte dle vaší fantazie a chuti, třeba zalijte 

RAW čokoládovou polevou, kterou si vytvoříte smícháním 2 polévkových lžic kakaa, 4 polévkových lžic 

kokosového oleje nebo kakaového másla a 1 polévkové lžíce oblíbeného sladidla (med, agáve, sirup).

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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MAKOVÁ ZMRZLINA SE ŠVESTKOVÝM SIRUPEM
• 2 ks nakrájeného zmrzlého banánu

• 2 pol. lžíce pomletého BIO máku

• švestkový sirup nebo med na polití zmrzliny

Banány si nakrájejte na kolečka, vložte do igelitového sáčku a nechejte přes noc v lednici. Po 

vytažení z mrazáku je nechejte cca 15 minut při pokojové teplotě trošičku povolit, tak abyste je mohli 

maličko zmáčknout. Poté je vložte do mixéru společně s mákem a mixujte do doby, než se vám 

vytvoří zmrzlina. Zmrzlinu pak dejte do misek a polijte švestkovým sirupem nebo třeba medem.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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KŘUPAVÁ ARAŠÍDOVÁ ZMRZLINA
• 2 ks zmrzlého na kolečka nakrájeného banánu 

• 2 pol. lžíce BIO arašídového másla

• hrst BIO arašídů

Do mixéru vložte zmrzlé banány a arašídové máslo a mixujte do doby, než se vytvoří hustá zmrzlina. 

Pomozte si šťouchadlem, abyste směs nemixovali příliš dlouho. Do vzniklé zmrzliny vmíchejte pak 

hrst arašídů případně drcených kakaových bobů a hned podávejte. Můžete zalít RAW čokoládovou 

polevou, kterou si vytvoříte smícháním 2 polévkových lžic kakaa, 4 polévkových lžic kokosového 

oleje nebo kakaového másla a 1 polévkové lžíce oblíbeného sladidla (med, agáve, sirup).

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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KRÉMOVÉ RAJČATOVÉ ŠPAGET Y S PARMEZÁNEM

Všechny ingredience rozmixujeme na hladkou omáčku. Omáčku můžete skladovat 

v lednici týden, ale odděleně od špaget. Špagety vydrží 2 dny, ale nejlepší jsou čerstvé. 

Z cukety vytvoříme špagety pomocí spiralizéru* a vložíme do misky. Ingredience 

na parmezán rozmixujte do hladké sypké směsi, kterou posypte špagety.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Špagety:

• 2 středně velké 

oloupané cukety

Parmezán:

• 50 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 3 pol. lžíce sušeného 

lahůdkového droždí*
• špetka himalájské soli*
• špetka pepře

Omáčka:

• 40 g  BIO a RAW kešu oříšků*
• 5 ks sušených rajčat

• 1–2 pol. lžíce sušeného oregana 

nebo ½ hrsti čerstvého

• 1–2 pol. lžíce sušené bazalky 

nebo ½ hrsti čerstvé

• 1 pol. lžíce citrónové šťávy

• 1 pol. lžíce za studena 

lisovaného olivového oleje

• 2 stroužky česneku

• 3 datle

• špetka himalájské soli* 

• špetka pepře

• čerstvý tymián 

na dochucení

• 2 rajčata nakrájené 

na kostičky na 

vmíchání do těstovin

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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PAD THAI NUDLE S MARINOVANÝMI KEŠU OŘÍŠKY

Kari dresing:

• 3 pol. lžíce tahini

• 4 ks datlí

• ½ čaj. lžičky kari

• špetka himalájské soli*
• špetka pepře

Nudle:

• 1 ks velké mrkve

• 1 ks kedlubny

• 1 ks cukety

Nudle si vytvořte pomocí spiralizéru* a smíchejte s kari dresingem. Posypte 

marinovanými kešu oříšky (recept na ně najdete na str. 120 a 122) a konzumujte.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
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PIKANTNÍ KEŠU V KARI
• cca ½ čaj. lžičky soli

• ½ čaj. lžičky agáve nebo jiného sladidla

• 1–2 čaj. lžičky olivového nebo jiného oleje

• trocha tahini pasty

• miska BIO a RAW kešu oříšků*
• 2–3 pol. lžíce lahůdkového droždí*
• 1 čaj. lžička kari

• špetka kajenského pepře

Najděte si zavařovačku s víčkem. Dejte do ní oříšky a tekuté ingredience (olej, agáve, tahini). 

Zavřete zavařovačku a pořádně protřepte, klidně déle, jen ať se všechny oříšky obalí. Nakonec 

přidejte ostatní ingredience a opět protřepte. V tomto bodě ještě déle. Směs prohrábněte lžičkou, 

bude se lepit na strany. Pokud bude koření na spodu sklenice, přidejte více oleje nebo tahini. 

Chceme, aby všechno koření bylo na oříškách (v závěru stejně kousek zůstane v zavařovačce, 

takže s olejem s mírou). Nechte směs naložit nejlépe na hodinku do ledničky a pak podávejte!

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Zpracování nezbytné pro RAW kešu oříšky je ve srovnání s tradičním zpracováním natural kešu 

oříšků ze supermarketů pomalé, ale vysoká kvalita a nepřekonatelná chuť a vůně jsou zaručeny. 

Typické kešu oříšky v Indii jsou zpracovávány rychlostí 12–14 kg na jednoho dělníka za den, zatímco 

pro RAW kešu oříšky se rychlost zpracování pohybuje pouze mezi 4–5 kg na dělníka za den. Tento 

nepoměr přispívá k rozdílu v ceně. Natural kešu oříšky ze supermarketů jsou však zpracovávány 

za vysokých teplot (vaření v oleji nebo žíhání plamenem), což ničí mnoho živin plodů. 

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz
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INDIÁNSKÉ KEŠU
• 150 g BIO a RAW kešu oříšků* namočených min. 8 h ve vodě

• 1 pol. lžíce koření garam masala

• ¼ čaj. lžičky himalájské soli*

Slijeme vodu z kešu a dáme je do misky, přidáme koření a sůl a promícháme. Oříšky 

vložíme do sušičky a sušíme 4–6 hodin na 42 °C. Pokud chcete, můžete do kešu 

před sušením přidat 2 polévkové lžíce olivového oleje pro obměnu receptu.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Proč jsou kešu tak výjimečné? Obsahují esenciální mastné kyseliny, které si tělo nedokáže samo 

vyrobit. Tyto kyseliny snižují hladinu cholesterolu, redukují riziko kardiovaskulárních chorob 

a přispívají ke správnému fungování nervového systému. RAW kešu jsou bohaté na minerály 

jako například mangan, železo, zinek, měď, hořčík a fosfor a vitamíny skupiny B a vitamín K. Kešu 

jsou také skvělým zdrojem antioxidantů a mají ochranný a čistící efekt pro organismus.
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PAPRIKOVÝ WRAP S ŘEPOVO-MRKOVOU NÁPLNÍ
Mrkvovo-řepová pomazánka:

• 100 g BIO a RAW kešu oříšků* 

• 1 ks řepy

• 4 ks malé mrkve

• 1 červená cibulka

• šťáva z jednoho citrónu

• špetka himalájské soli*

Wrap:

• 2 ks červené papriky

• 50 g BIO zlatého 

lněného semínka 

• špetka himalájské soli* 

• 180 ml filtrované vody

Všechny přísady na wrap vložíme do mixéru a rozmixujeme do hladka. Vzniklé těsto pak nalijeme 

na sušící plát a rovnoměrně rozprostřeme po celé jeho ploše. Wrap sušíme v sušičce při 42 °C 

6–8 hodin. Všechny přísady na pomazánku vložíme do menšího mixéru a rozmixujeme do hladké 

pomazánky. Mrkev a řepu si před vložením do mixéru nakrájejte na menší kousky. Wrapy potřeme 

pomazánkou. Na pesto položíme salát, rajčata, avokádo, klíčky, papriku a cibuli. Oba postranní 

konce každé placky ohneme ke středu, spodní okraj přehneme přes náplň a placku začneme 

stáčet směrem k vrchnímu okraji. Závitky obrátíme švem dolů a rozkrojíme na polovinu.

Samotné placky skladujeme stočené do válečku a zabalené v igelitovém sáčku, aby 

nevyschly. V lednici vydrží maximálně 2 týdny. Pesto můžete skladovat 3 dny.
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Místo wrapů je možné k balení závitků použít také listy kapusty.

Náplň wrapu:

• římský nebo hlávkový salát

• rajčata nakrájená na plátky

• avokádo nakrájené na plátky

• oblíbené klíčky 

• paprika nakrájená na proužky

• červená cibule nakrájená na plátky
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KŘUPAVÉ SÝROVÉ KAPUSTOVÉ CHIPSY
Sýrová omáčka:

• 100 g BIO a RAW kešu oříšků* 

• 1 čaj. lžička himalájské soli*
• 2 pol. lžíce za studena lisovaného olivového oleje

• 3 pol. lžíce sušeného lahůdkového droždí* 

• 240 ml filtrované vody

Chipsy:

• 1 ks kapusty

Nejdříve si omyjte kapustu a natrhejte kapustové listy na středně velké kousky. Vynechejte vždy střed 

listu. Natrhanou kapustu vložte do mísy. Do mixéru si vložte všechny ingredience na zálivku a mixujte do 

smetanové konzistence. Vzniklou směs pak nalijte do mísy s kapustovými listy. Všechny listy pořádně 

ručně promíchejte. Listy obalené v sýrové omáčce pak vyskládejte na plata sušičky a ještě je zasypte 

droždím a sušte při teplotě 42 °C po dobu 6 hodin. Chipsy by měly být krásně křehké a křupavé.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Kapusta je nesmírně zdravá zelenina a její listy jsou velmi dobré v syrovém stavu. Zkoušeli 

jste ji někdy? Rozhodně vás její lahodná chuť překvapí. Pokud si ji začnete zařazovat do salátů, 

získáte velké množství cenných látek a chlorofylu, které obsahuje ve vysoké koncentraci.
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PIKANTNÍ KAPUSTOVÉ CHIPSY
Pikantní omáčka:

• 80 g BIO slunečnice

• 2 čaj. lžičky sladké nebo uzené papriky

• 1 čaj. lžička himalájské soli*
• 1 čaj. lžička kayenského pepře

Chipsy:

• 1 ks kapusty

Nejdříve si omyjte kapustu a natrhejte kapustové listy na středně velké kousky. Vynechejte 

vždy střed listu. Natrhanou kapustu vložte do mísy. Do mixéru si vložte všechny ingredience na 

zálivku a mixujte do krémové konzistence. Vzniklou směs pak nalijte do mísy s kapustovými 

listy. Všechny listy pořádně ručně promíchejte. Listy obalené v pikantní omáčce pak vyskládejte 

na plata sušičky a ještě je zasypte paprikou nebo kořením, které máte rádi a sušte při teplotě 

42 °C po dobu 6 hodin. Chipsy by měly být po uplynutí této doby krásně křupavé.
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Kadeřávek je absolutní jedničkou v obsahu nutričních hodnot, minerálních látek a vitamínů. 

Benefity kadeřávku nelze poznat na první pohled, jsou totiž schované za jeho kudrnatými 

tmavě zelenými listy, které mají zasyrova úžasnou chuť a všestranné použití. Kadeřávek 

obsahuje vitamíny skupiny B, vitamín C, E a K, také minerály jako draslík, vápník, hořčík, železo, 

fosfor, selen, kyselinu listovou a hodně karotenů. Kadeřávek je skvělý pro lidi, kteří mají potíže 

s žaludkem, střevy nebo játry, pomáhá také zvyšovat imunitu a hojit ekzémy a kožní potíže. 

• 1 čaj. lžička mletého kmínu

• 2 pol. lžíce za studena 

lisovaného olivového oleje

• 240 ml filtrované vody
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MEXICKÉ TACOS S TATARKOU
Tatarka:

• 60 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 180 ml filtrované vody

• šťáva z ¼ citrónu

• půlka malé cibulky

• 2 pol. lžíce za studena lisovaného olivového oleje

• ½ čaj. lžičky hořčice

• špetka himalájské soli*
• špetka pepře

Tacos:

• 200 g mražené kukuřice

• 180 ml vody

• 4 pol. lžíce lahůdkového BIO droždí* 

• 2 pol. lžíce za studena 

lisovaného olivového oleje

• 1 čaj. lžička himalájské soli* 

• 1 čaj. lžička mletého kmínu

• 1 střední červená cibule

• 50 g BIO zlatého lněného semínka

Všechny ingredience vložte do mixéru a rozmixujte do hustého kukuřičného těsta, které nalijte na sušící plát 

a vložte do sušičky a po 3 hodinách sušení na 42 °C rozkrájejte na trojúhelníčky a dosušte ještě 3–5 hodin 

na 42 °C. Toto množství je na jedno pláto sušičky Excalibur. Podávejte s do krémova umixovanou tatarkou.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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ŠPENÁTOVÝ QUICHE

Ingredience na korpus vložte do mixéru a mixujte do doby, než se vám vytvoří těsto, které pak 

natlačte do koláčové formy předem vyložené pečícím papírem. Vložte do mixéru ostatní ingredience 

a umixujte si špenátový krém, který pak nalijte na připravený korpus do koláčové formy.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Před rozmixováním všech ingrediencí můžete ještě přidat vaše oblíbené koření nebo čerstvé 

bylinky. Těsto pak může být kmínové, rozmarýnové, paprikové, oregánové atd.

Do krému můžete zamíchat i trošku RAW tatarky. Vznikne tak dojem, že je 

koláč zalitý smetanou. Recept na tatarku naleznete na str. 130.

ČÍM SI ZDRAVĚ SOLIT? Nejlepší volbou je 100% himalájská krystalická sůl. Pokud solíte mořskou 

solí, vybírejte si vždy tu nerafinovanou, protože rafinací se ztrácí veškeré obsažené minerály. 

V Himalájích, se nacházejí doly, které byly ponechány bez doteku po milióny let. Himalájská 

sůl díky působení vrstev povrchu kombinuje 84 různých minerálů, které jsou velmi důležité 

pro velké množství metabolických procesů. Jedním z poznávacích prvků je železo, které 

dává soli její typickou barvu – čím větší obsah železa, tím růžovější je barva.

Špenátový krém:

• 300 g mraženého špenátu

• 1 velká cuketa

• 2 červené cibulky

Korpus koláče:

• 1 hrnek BIO a RAW kešu oříšků* 

• ½ hrnku BIO zlatého 

lněného semínka

• šťáva z jednoho citrónu

• 1 čaj. lžička 

himalájské soli* 

• 1 červená cibule

• šťáva ze dvou citrónů

• 2 velká avokáda

• himalájská sůl dle chuti* 

• pepř dle chuti

http://www.vitalvibe.cz
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ČOČKOVÝ SALÁT
• himalájská sůl dle chuti*
• pepř dle chuti

• 1 pol. lžíce mletého kmínu

• 3 stroužky česneku

• 550 g namočené čočky (váženo za namočeného stavu)

• 180 ml za studena lisovaného olivového oleje

• 240 ml filtrované vody

• šťáva ze 2–3 citrónů

Čočku vložíme do mísy a zalijeme vodou tak, aby vody byl dvoj až trojnásobek než čočky. Necháme 

cca 5 hodin při pokojové teplotě a pak vložíme do lednice na 2 dny. Čočka nám po dvou dnech 

krásně změkne a je výborná ke konzumaci jen se solí. Slijeme vodu a k čočce dáme olej a ostatní 

ingredience. A necháme minimálně půl dne uležet v lednici. Před konzumací mísu s čočkou 

vyndáme a z lednice a necháme na lince tak dlouho, než má čočka pokojovou teplotu.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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CIZRNOVÝ SALÁT
• himalájská sůl dle chuti*
• pepř dle chuti

• 1 pol. lžíce mletého kmínu

• 3 stroužky česneku

• malá hrst petrželky

• 550 g namočené BIO cizrny 

(váženo za namočeného stavu)

• 180 ml za studena lisovaného olivového oleje

• 240 ml filtrované vody

• šťáva ze 2–3 citrónů

Cizrnu vložíme do mísy a zalijeme vodou tak, aby vody byl dvoj až trojnásobek než cizrny. Necháme 

cca 5 hodin při pokojové teplotě a pak vložíme do lednice na 2 dny. Cizrna nám po dvou dnech 

krásně změkne a je výborná ke konzumaci jen se solí. Slijeme vodu a k cizrně dáme olej a ostatní 

ingredience. A necháme minimálně půl dne uležet v lednici. Před konzumací mísu s cizrnou 

vyndáme a z lednice a necháme na lince tak dlouho, než má cizrna pokojovou teplotu.
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POLNÍČKOVÝ SALÁT SE ZÁLIVKOU
• sůl

• pepř

• 4 pol. lžíce lahůdkového droždí*
• jedlé květy (pampelišky, sedmikrásky aj.)

• 200 g polníčku

• BIO a RAW konopná semínka na posyp*
• 100 g BIO a RAW konopného semínka*
• 4 pol. lžíce olivového oleje

• šťáva z ½ citronu

Polníček si dáme do mísy. Rozmixujeme si konopná semínka s olejem, solí, pepřem, droždím 

a šťávou z citronu na hladkou zálivku. Polijeme polníček, posypeme semínky a ozdobíme květy.
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KŘUPAVÝ SEMÍNKOVÝ SALÁT
• 4 pol. lžíce tamari/shoyu

• 4 pol. lžíce olivového oleje

• šťáva z celého citrónu

• pepř

• 4 mrkve

• ½ malého hlávkového zelí

• malá hrst sezamových semínek

• malá hrst dýňového semínka

Mrkev a hlávkové zelí nastrouháme na tenké proužky a dáme do mísy. Přidáme 

sezamová a dýňová semínka a ostatní ingredience a zamícháme.
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MRKVOVÉ ŠPAGET Y S KOKOSEM
• 200 ml vody

• himalájská sůl*
• pepř

• ½ červené cibulky

• 2 velké mrkve

• hrst plátků z dužiny zralého nebo 

mladého kokosu (www.mladykokos.cz)

• 100 g BIO a RAW kešu oříšků*
• šťáva z ½ citrónu

Mrkve naspiralizujeme na spiralizéru. Nakrájíme si kokos na plátky a v mixéru si 

připravíme dresing tak, že do něj vložíme všechny ingredience a rozmixujeme. 

Dresing promícháme se špagetami a ozdobíme plátky kokosu.
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AVOKÁDOVÉ ŠPAGET Y
• himalájská sůl*
• čtyřbarevný pepř

• 1 vylisovaný stroužek česneku

• 150 g kelp nudlí

• 1 avokádo

• šťáva z ½ citronu

Kelp nudle propláchneme vodou a dáme do mísy. V druhé misce si vytvoříme 

pomazánku rozmačkáním avokáda s dalšími ingrediencemi a vše promícháme 

s nudlemi. Můžeme podávat s pikantními kešu oříšky – viz recept na str. 120.
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Nemáte rádi mořské řasy? Pak zkuste kelp nudle, u kterých neucítíte typickou mořskou chuť. Jsou po 

propláchnutí bez chuti, jsou průhledné, křupavé, rychle připravené tzv. „ready to eat“ a můžete si je 

dochutit jakýmkoliv oblíbeným dresingem nebo omáčkou nebo zamíchat do salátu. Navíc jsou lehce 

stravitelné, bez tuku a cholesterolu, bez lepku a alergenů, mají málo kalorií i sacharidů a jsou v RAW 

kvalitě. Kelp řasa je nejbohatším zdrojem přírodního jódu (úžasná pro podporu štítné žlázy), díky 

obsahu zdraví prospěšných látek slouží i jako prevence proti rakovině prsu a pomáhá s odbouráváním 

tuku. Je bohatá na vitamíny A, skupiny B, B12, C, K, minerály jako jód, hořčík, draslík, zinek a vápník.
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KRÉMOVÉ ŠPAGET Y S KŘENEM
• himalájská sůl*
• pepř

• najemno nastrouhaný křen

• 150 g kelp nudlí

• 100 g BIO a RAW kešu oříšků*
• šťáva z ½ citrónu

• 200 ml vody

Kelp nudle propláchneme vodou. V mixéru si připravíme dresing tak, že do něj vložíme všechny 

ingredience a rozmixujeme. Dresing promícháme se špagetami a ozdobíme čerstvými bylinkami.
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OKURKOVÁ BAGETA
• 2–4 pol. lžíce hořčice

• šťáva z ½ citronu

• 4 pol. lžíce olivového oleje

• himalájská sůl*
• pepř

• okurek/cuketa

• klíčky

• rajčata

• hlávkový salát

• cibulka

• 150 g BIO a RAW kešu ořechů*

Okurek si nakrájíme podélně na 2 poloviny (nebo ho můžeme ještě překrojit napůl). Na okurek 

vložíme hlávkový salát, klíčky, cibulky a v mixéru si připravíme sýr rozmixováním kešu a všech 

ostatních ingrediencí do hutné sýrové konzistence. Sýr namažeme na bagetu a podáváme.
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ŘEPOVÉ JEDNOHUBKY SE SÝREM
• šťáva z ½–1 citronu

• čtyřbarevný pepř

• 2 řepy

• 300 g loupaných mandlí

• 2 stroužky vylisovaného česneku

• 3 pol. lžíce olivového oleje

Nejdříve si namočíme mandle přes noc, pak je zbavíme slupek a rozmixujeme s ostatními ingrediencemi do 

sýrové konzistence. Případně můžeme přidat čerstvé bylinky jako bazalku, oregano nebo tymián a vytvořit 

si bylinkovou variantu sýru. Sýr poté namažeme na tenké plátky řepy a vrstvíme na sebe do komínku.
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QUINOA SALÁT
• 1 pol. lžíce citrónové šťávy

• špetka himalájské soli*
• čtyřbarevný pepř

• 300 g naklíčené quinoi

• 3 rajčata

• 1 červená cibule

• 4 pol. lžíce olivového oleje

Quinou vložíme do mísy a zalijeme vodou. Po 1–2 dnech nám začne klíčit, poté slijeme 

vodu a vložíme quinou do misky na salát. Quinou ochutíme olejem, pepřem, solí 

a citronovou šťávou, přidáme na kostičky rajčata a najemno nakrájenou cibulku.
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RAW HUMMUS
• sůl

• pepř

• petrželka na ozdobu

• 300 g cizrny (2–3 dny namočené)

• 100 ml olivového oleje

• 2–3 stroužky česneku

• šťáva z 1 citronu

Cizrnu si namočíme do vody na 2–3 dny, poté vodu slijeme a vložíme do mixéru společně s ostatními 

ingrediencemi a rozmixujeme do jemné pomazánky. Ozdobíme nakrájenou petrželkou.
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TABOULEH
• 1 pol. lžíce skořice

• 300 g petržele hladkolisté

• himalájská sůl*
• 200 ml vody

• 1 pol. lžíce sušené máty

• 3 rajčata

• malá hrst sušené máty

• 3 jarní cibulky

• 100 ml olivového oleje

• 50 g bulguru

• šťáva z 1 citrónu

Petrželku si nasekáme nadrobno. V jedné míse si připravíme rajčata, která pokrájíme na kostičky 

a zasypeme skořicí a špetkou soli. Do další mísy si dáme na kolečka nakrájené jarní cibulky a sušenou 

mátu a zalijeme olejem. V jiné míse si připravíme bulgur, který zalijeme šťávou z citronu a přidáme 

cca 200 ml vody. Všechny misky necháme marinovat půl hodiny. Poté vše promícháme dohromady.
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ŠLEHAČKOVÝ KOKOSOVÝ RAW DORT

Kokos a kešu si rozmixujete v mixéru do hladkého těsta. Vzniklým těstem si vyložte 

dno dortového korpusu, jehož obvod je možný povolit a odstranit tak, aby vzniklý dort 

zůstal na spodní části dortové formy a zbytek jste mohli jednoduše odstranit.

Ingredience na šlehačku vložte do mixéru a rozmixujte do jemného šlehačkového krému. Je tak 

výborný a výjimečný, že doporučuji ochutnat, ale raději hned krém nalijte na dort, protože je možné, 

že byste ujedli velkou část krému. Krém tedy nalijte na korpus dortu a nechejte 4 hodiny v mrazáku.

Zbylé ingredience vložte do mixéru a mixujte do doby, než se vám směs začne lepit 

a pouštět tuk. Po vytažení dortu z mrazáku jej posypte touto drobenkou.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Pokud byste chtěli mít těsto sladší, přidejte ještě 8 datlí nebo vaše oblíbené sladidlo, ale až po 

rozmixování kokosu a kešu, aby se vám ořechy a kokos rozmixovaly dohladka. Záleží na tom, jaký 

strouhaný kokos a kešu máte k dispozici. Tato korpusová směs je totiž výborná i bez sladidla.

Šlehačková vrstva:

• 400 g dužniny z mladého kokosu

• 150 g BIO a RAW kešu oříšků* 

• 3 pol. lžíce za studena 

lisovaného BIO oleje* 

• 480 ml filtrované vody

Korpus:

• 150 g strouhaného BIO kokosu

• 150 g BIO a RAW kešu oříšků* 

Drobenka:

• 100 g strouhaného BIO kokosu

• 100 g mandlí

• 5 ks datlí nebo 3 pol. lžíce 

palmového kokosové cukru*

http://www.vitalvibe.cz
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RAW BALI KARAMELOVÉ T YČINKY

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Pokud byste neměli kakaové máslo, můžete vytvořit recept i bez něj, akorát pak nebudete tato 
vrstva tak tuhá po rozmrznutí. Nebo můžete nahradit kakaové máslo kokosovým olejem.

Karamelová náplň:

• 150 g vypeckovaných datlí

• 2 pol. lžíce BIO a RAW 
mandlového másla* 

• 1 pol. lžíce vanilky

• 200 ml filtrované vody

• 50 g BIO a RAW kakaového másla*
• dvě hrsti nepražených BIO arašídů – 

na posypání těsta, nepřidávat do krému

Těsto:

• 150 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 2 pol. lžíce BIO a RAW 

kakaového prášku*
• 100 g strouhaného BIO kokosu

• 2 pol. lžíce palmového 
kokosového cukru* nebo 
2 pol. lžíce medu

Čokoládová poleva:

• 4 pol. lžíce BIO a RAW 
kakaového prášku* 

• 4 pol. lžíce za studena lisovaného 
kokosového oleje nebo BIO 
a RAW kakaového másla*

• 2 pol. lžíce oblíbeného sladidla 
(med, agávový, datlový či jiný sirup, 
kokosový palmový cukr atd.)

Do mixéru si vložte všechny ingredience kromě medu (pokud jej budete používat) a mixujte do doby, než se vám vytvoří hladké a jemné těsto. 
Těsto poté vložte do nádoby na tyčinky a rozprostřete po celé ploše formy. Pokud budete používat med, tak med přidejte až do hotového těsta, 
které oslaďte až mimo mixér v nějaké misce nebo rovnou v nádobě na tyčinky (ideálně skleněná obdélníková forma cca 22 × 15 × 6 cm).

Nejdříve si rozpusťte kakaové máslo ve vodní lázni. Poté vložte všechny ingredience do mixéru, přidejte máslo a umixujte si karamelový hustější 
krém. Na těsto, které máte připravené v nádobě na tyčinky pak nasypte arašídy a zalijte karamelovým krémem a dejte na 2–3 hodiny do mrazáku.

Jednoduchou RAW čokoládovou polevu si vytvoříte jednoduše rozmícháním 4 polévkových lžic BIO a RAW kakaového prášku se 4 polévkovými 
lžícemi za studena lisovaného kokosového oleje a 2 polévkovými lžícemi vašeho oblíbeného sladidla (med, datlový sirup, agávový sirup atd.)

Po vytažení tyčinek z mrazáku zalijte celou nádobu čokoládovou polevou a dejte na 5 minut ztuhnout (já jsem si vytáhla tyčinky na pečícím papíře 
s nádoby a zalila čokoládovou polevou i strany tyčinek). Po vytažení z mrazáku pak můžete tyčinky nakrájet na pásky nebo kostky a podávat.

http://www.vitalvibe.cz
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BORŮVKOVÝ BU DDHA RAW CHEESECAKE

Lískové oříšky, kakaový prášek a kokosový palmový cukr si rozmixujete v mixéru do hladkého těsta. 

Vzniklým těstem si vyložte dno dortového korpusu, jehož obvod je možný povolit a odstranit tak, 

aby vzniklý dort zůstal na spodní části dortové formy a zbytek jste mohli jednoduše odstranit.

Všechny ingredience vložte do mixéru a rozmixujte do jemného krému. Krém nalijte na korpus dortu 

a nechejte 1 hodinu v mrazáku. Poté, co krém trošku ztuhne, tak můžete nalít na tuto vrstvu borůvkový krém.

Všechny ingredience vložte do mixéru a rozmixujte do jemného borůvkového krému. 

Krém nalijte na první krém, který ale musí být již trošku ztuhlý a nechejte další 2–3 hodiny 

v mrazáku. Poté dort vytáhněte z mrazáku, nechejte trošku povolit a můžete podávat

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Pokud nemáte kokosový palmový cukr, tak použijte med či třeba datle na doslazení 

korpusu. Datle můžete umixovat přímo s ingrediencemi na korpus, a pokud budete 

sladit medem, tak si těsto oslaďte až po rozmixování oříšků a kakaa.

První krém:

• 250 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 3 velké pol. lžíce za studena 

lisovaného kokosového oleje* 

• 480 ml filtrované vody

• 8 datlí

Korpus:

• 250 g lískových oříšků

• 3 pol. lžíce BIO a RAW 

kakaového prášku*
• 3 pol. lžíce kokosového 

palmového vanilkového cukru* 

Borůvkový krém:

• 200 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 100 g borůvek

• 3 velké pol. lžíce za studena 

lisovaného kokosového oleje* 

• 240 ml filtrované vody

• 8 datlí nebo 3 pol. lžíce vanilkového 

palmového kokosového cukru* 

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz


162

KOKOSOVÉ KULIČKY
• 2–4 pol. lžíce vanilkového 

kokosového cukru

• 300 g dužiny z mladého kokosu

• 300 ml vody z mladého kokosu

• 300 g strouhaného kokosu

Rozmixujeme dužinu s vodou na krém. Dáme do misky, přidáme strouhaný 

kokos a kokosový cukr a zamícháme. Dáme na půl hodiny ztuhnout do 

lednice. Pak tvoříme kuličky, které obalíme v kokosové mouce.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Dovnitř kuličky můžete dát oloupanou namočenou mandličku a mít tak zdravé „Raffaello“.
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BANÁNOVÁ ROLÁDA
• banán

• 300 g strouhaného kokosu

• 200 g zlatého lněného semínka

• 1–2 pol. lžíce medu nebo oblíbeného sladidla

Nejdříve rozmixujeme zlaté lněné semínko na mouku, přidáme strouhaný kokos a umixujeme těsto. Vniklé 

těsto dáme do mísy a osladíme. Do těstíčka obalíme banán, který na závěr ještě obalíme v kokosové 

mouce a dáme do lednice ztuhnout na cca 1 hodinu. Poté roládu nakrájíme na kolečka a podáváme.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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RAW KOKOSOVÁ ČOKOLÁDA
• 50 g BIO a RAW kakaového prášku*
• 50 ml za studena lisovaného BIO a RAW kokosového oleje*

• 300 g dužiny z mladého kokosu 

(www.mladykokos.cz)

• 50 g BIO a RAW kakaového másla*
• 2–4 pol. lžíce kokosového cukru*

Nejdříve si ve vodní lázni rozpustíme kakaové máslo, poté vložíme dužinu z mladého kokosu do 

mixéru, přidáme máslo, kakao, olej a cukr a rozmixujeme do hladkého čokoládového krému. Vzniklým 

krémem můžeme plnit formy na pralinky nebo můžeme krém nalít do obdélníkové formy a přidat celé 

kešu oříšky, rozinky či jiné ingredience vhodné do čokolády. Dáme formy s čokoládou do mrazáku 

na půl hodiny ztuhnout. Poté můžeme čokoládu nechat v lednici nebo ji můžeme konzumovat.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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GANESHA BROWNIES
• ½ čaj. lžičky skořice

• 100 ml vody

• 1 vanilka

• 4–6 pol. lžic javorového sirupu

• 350 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 4–6 pol. lžic BIO a RAW 

kakaového prášku*
• 1 čaj. lžička himalájské soli*

Kešu s kakaem, solí a kořením si rozmixujeme v mixéru na kakaové těsto. Těsto 

vložíme do mísy, osladíme sirupem a přidáme vodu. Poté vzniklé těsto přendáme 

na sušící plát a sušíme 6–8 hodin při 42 °C. Podáváme ještě teplé.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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Ke všem následujícím receptům najdete ve členské 

sekci webu Love of Raw instruktážní video.
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CITRONOVÁ GRANOLA
• 4 dl pomerančové šťávy

• šťáva z ½ citronu

• 2 čaj. lžičky vanilky

• 1 čaj. lžička pomerančové kůry

• 50 g BIO a RAW mandlového másla*

• 250 g ovesných vloček

• 150 g jahod

• 50 g BIO Goji*
• 50 g BIO moruše*
• 150 g strouhaného kokosu

• 50 g mandlí

Všechny ingredience smíchejte dohromady v míse a poté rozprostřete 

na sušící pláty sušičky a sušte 8–10 hodin při teplotě 42 °C.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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ČOKOLÁDOVÉ MÜSLI
• 1 čaj. lžička vanilky

• 100 g vlašských ořechů

• 50 g BIO drcených kakaových bobů*
• 2 banány

• 250 g strouhaného kokosu

• 4 pol. lžíce BIO a RAW kakaového prášku*
• 400 g namočené pohanky 

(Countrylife nebo Bioharmonie)

• 4 pol. lžíce BIO kokosového nektaru*
• 1 pol. lžíce za studena lisovaného BIO a RAW kokosového oleje*
• 1 čaj. lžička skořice

Pohanku si namočíme den předem do misky s vodou tak, aby bylo vody více než pohanky 

a dáme přes noc do lednice. Další den vodu z pohanky slijeme, dáme do sítka, propláchneme 

a vložíme do mísy. Dále přidáme ostatní ingredience, nakrájené banány na kolečka a ořechy 

nasekané nadrobno. Vše pořádně promícháme a můžeme ihned konzumovat anebo müsli 

rozprostřeme na sušící pláty a sušíme v sušičce po dobu cca 8–10 hodin při 42 °C.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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OVOCNÝ DŽEM Z LESNÍHO OVOCE
• 1 čaj. lžička vanilky

• malá hrst lístků bazalky

• 1 pol. lžíce psyllia

• špetka soli

• 120 g jahod

• 120 g malin

• 120 g borůvek

• 1 pol. lžíce BIO kokosového nektaru*
• 1 pol. lžíce sušené pomerančové kůry

Všechny ingredience dáme do misky a marinujeme 1 hodinu. Džem je poté připravený k konzumaci.

Džem můžeme použít na palačinky, linecké cukroví, na polití zmrzliny, do RAW jogurtu apod.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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BALI BANÁNOVÝ DORT SE ŠLEHAČKOU

Korpus si připravíme tak, že rozmixujeme ovesné vločky s kokosem. Vzniklé těsto dáme do mísy a přidáme 

zbylé ingredience na korpus. Těsto vtlačíme do formy na koláč. na karamel si nejdříve rozpustíme kakaové 

máslo ve vodní lázni, poté jej vložíme do mixéru společně s ostatními ingrediencemi a umixujeme karamelový 

krém, který poté nalijeme na korpus dortu. Dále si vytvoříme šlehačku tak, že všechny ingredience vložíme 

do mixéru a rozmixujeme do hladkého tužšího krému, který poté dáme do mísy, kterou necháme v lednici 

po dobu cca 4 hodin. Až šlehačka ztuhne, dáme ji do zdobičky na krém a vytvoříme pusinky, kterými 

zdobíme dort. Celý dort vložíme do mrazáku a necháme 2–3 hodiny ztuhnout. Poté můžeme servírovat.

Karamel:

• 150 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 100 g BIO a RAW kakaového másla*
• 100 ml za studena lisovaného 

BIO a RAW kokosového oleje*
• 1 pol. lžíce Mesquite prášku*
• 1 čaj. lžička skořice

• 4 pol. lžíce BIO kokosového nektaru*
• sůl

Korpus:

• 250 g ovesných 

vloček

• 150 g strouhaného 

kokosu

• šťáva z ½ citronu

• 4 pol. lžíce BIO 

kokosového nektaru*

Šlehačka:

• 150 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 200 g kokosové dužiny z mladého kokosu

• chia gel z 5 pol. lžic chia* a 2 dl vody

• 1 vanilkový lusk

• 100 ml za studena lisovaného 

BIO a RAW kokosového oleje*
• 3 pol. lžíce BIO kokosového nektaru*
• 1 dl vody

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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RAW BALI MANDLOVÉ LÍVANEČKY
Jogurt:

• 50 g BIO a RAW kešu oříšků*
• šťáva z ½ citrónu

• 1 pol. lžíce medu

• 2 pol. lžíce chia semínek*
• 1 vanilkový lusk

• 0,4 l vody

Lívance:

• 200 g BIO mandlí

• 2 banány

• 200 ml mandlového mléka

• 2 pol. lžíce za studena lisovaného 

BIO a RAW kokosového oleje*
• 3 pol. lžíce medu

Lívance sušte v sušičce při 42 °C cca 6–8 hodin. Sušte je do té doby, dokud budou stále hezky měkké a  

ohebné a zároveň ze spodní strany usušené. Podávejte přímo ze sušičky, tedy ještě teplé. Je to zážitek. J

Lívance si můžete slepit RAW mandlovým máslem a kolečky banánů a zasypat čerstvým ovocem 

nebo si dvě hrsti čerstvého ovoce (borůvky, maliny, jahody, meruňly) pomixovat s 2–3 polévkovými 

lžícemi chia semínek a medem a vytvořit si tak rychlou marmeládu, kterou pak lívance zalijete. J

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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MANGOVO-KOKOSOVÉ SMOOTHIE
• 1 zmražené mango

• voda z 1 mladého kokosu (www.mladykokos.cz)

• dužina z 1 mladého kokosu (www.mladykokos.cz)

• 2 pol. lžíce kokosového nektaru*

V mixéru si rozmixujeme všechny ingredience dohladka a pak už jen vychutnáváme.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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BALI SMOOTHIE „CHOCOLATE BUTTERFLY“
• 2 ks zmraženého banánu

• 2 pol. lžíce BIO arašídového másla

• 4 datle

• 1 čaj. lžička BIO a RAW kakaového prášku*
• 0,4 l vody

Všechny ingredience na smoothie vložte do mixéru a rozmixujte 

dohladka. Pak už si jen užívejte skvělou čokoládovou chuť.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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MANGO TANGO ZMRZLINA
Zmrzlina:

• 2 ks zmraženého manga

• 2 pol. lžíce skořice

Džem na polití:

• 100 g malin

• 2 pol. lžíce BIO chia semínek*
• 1 pol. lžíce medu

Do mixéru vložte zmražená manga a skořici. Zmrzlé mango je třeba velmi rychle rozmixovat, aby 

se nerozpustilo, proto mixujte krátce a použijte šťouchadlo, kterým si dopomožte k tomu, abyste 

vytvořili hladkou zmrzlinovou konzistenci. Do misky si dejte maliny a rozmačkejte je vidličkou 

(u mražených malin počkejte, až se rozmrazí), zasypte chia a oslaďte medem, promíchejte a počkejte, 

až chia zhoustnou. Kopečkovačem na zmrzlinu utvořte kopečky zmrzliny a polijte ji džemem.
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PIŇA COLADA
• 330 g ananasu

• 50 g strouhaného kokosu

• 100 g kokosové dužiny z mladého kokosu (www.mladykokos.cz)

• 0,4 l vody

• 4 pol. lžíce BIO kokosového nektaru*
• 1 vanilkový lusk

• 2 pol. lžíce za studena lisovaného BIO a RAW kokosového oleje*

Všechny ingredience rozmixujeme v mixéru a můžeme podávat ozdobené čerstvým exotickým ovocem.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz


190

RAW KOKOSOVÝ TVAROH
• 300 g dužiny z mladého kokosu (www.mladykokos.cz)

• 100 g BIO a RAW kešu oříšků*
• lesní ovoce

• BIO kokosový nektar* na oslazení (nebo jiné oblíbené sladidlo)

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte hladký krém. Můžete ihned konzumovat. 

Ozdobte ovocem, oříšky, sušeným ovocem nebo oblíbeným přírodním sladidlem.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Doporučuji zakoupit veganská probiotika a přidat ½ čaj. lžičky (1 kapsli) do směsi a umixovat. 

Poté směs nalijte do větší čisté skleněné nádoby, zakryjte čistou utěrkou a nechejte 

při pokojové teplotě 24 hodin fermentovat. Pro vytváření jogurtů, kefírů a tvarohů 

používám veganská probiotika Friendly Force* od společnosti HealthForce.
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RAW KOKOSOVÝ JOGURT
• 200 g dužiny z mladého kokosu (www.mladykokos.cz)

• 50 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 0,4 l vody z mladého kokosu

• 1 čaj. lžička probiotik Friendly Force od firmy HealthForce*
• ovoce

Všechny ingredience vložte do mixéru a umixujte hladký krém. Poté směs nalijte do větší čisté 

skleněné nádoby, zakryjte čistou utěrkou a nechejte při pokojové teplotě 24 hodin fermentovat. 

Ozdobte ovocem a můžete konzumovat. Uchovávejte v lednici maximálně týden.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

V případě, že nemáte kešu oříšky, můžete je v receptu vynechat. Kešu však 

v jogurtu udělají smetanovější chuť a hustší konzistenci.
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RAW ČOKOLÁDOVÉ T YČINKY S KARAMELEM
Arašídy:

• 100 g nepražených celých BIO arašídů

Poleva:

• 50 g BIO a RAW kakaového másla*
• 50 ml za studena lisovaného BIO a RAW kokosového oleje*
• 5 pol. lžic BIO a RAW kakaového prášku*
• 1 pol. lžíce medu nebo oblíbeného sladidla

Korpus:

• 200 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 100 g mandlí

• 1 vanilkový lusk

Karamel:

• 280 g datlí, případně voda

• 180 g arašídového BIO másla

• 2 pol. lžíce Mesquite prášku*

Na těsto si všechny ingredience rozmixujeme v mixéru. Mixujeme do doby, než se vytvoří lepkavé 

těsto, které poté položíme na vál obalený fólií a vytvarujeme obdélníkovou placku zhruba o výšce 

1 cm. Poté si vytvoříme karamel rozmixováním datlí (pokud nejsou měkké, tak je rozmixujeme 

spolu s vodou), arašídového másla a mesquite prášku. (Mesquite prášek není nutný.) Karamel 

rozprostřeme na korpus. Poté karamel posypeme celými nepraženými BIO arašídy a vše zalejeme 

čokoládovou polevou, kterou si připravíme v misce, ve které rozmícháme kakaové máslo a kakaový 

prášek s oblíbeným sladidlem. Dáme do lednice ztuhnout a poté nakrájíme na tyčinky.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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BALI BROWNIES
• 1 vanilkový lusk

• 4 pol. lžíce kokosového cukru*
• 2 pol. lžíce za studena lisovaného BIO a RAW kokosového oleje*
• trošku vody

• 200 g mandlí

• 200 g dužiny z mladého kokosu 

(www.mladykokos.cz)

• 4 pol. lžíce BIO a RAW kakaového prášku*

Do mixéru vložte všechny ingredience a rozmixujte do jemného těstíčka, které pak nalijte na sušící 

plát. Pokud nebudete mít dužinu z mladého kokosu, tak použijte 200 g strouhaného kokosu nebo 

dužinu z klasického hnědého kokosu, který běžně seženete v supermarketu. Původní recept je ale 

s čerstvou dužinou. Sušte po dobu cca 16 hodin na 42 °C. Výsledné brownies bude mít křupavou 

krustu na povrchu a uvnitř bude krásně vláčné. Doporučuji jíst ještě teplé, po vytažení se sušičky.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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KAKAOVÁ BALIJSKÁ CHALVA
Medová poleva:

• 5 pol. lžic medu

• 2 pol. lžíce kůry ze sušeného pomeranče

Těsto na chalvu:

• 400 g loupaných sezamových semínek

• 20 g BIO a RAW kakaového prášku*
• 5–7 pol. lžic medu

• 2 lusky vanilky nebo 2 čaj. lžičky vanilkového prášku

Všechny ingredience na těsto kromě medu vložte do mixéru a mixujte do doby, než sezam pustí tuk a stane 

se z něj jemné, lepkavé těsto. Vzniklou hmotu dejte do misky a oslaďte medem nebo vaším oblíbeným 

sladidlem a vložte do obdélníkové nádoby vyložené pečícím papírem. Chalvu nechejte ztuhnout v lednici po 

dobu 30 minut, poté na ní můžete nalít polevu, kterou si vytvoříte smícháním medu a kůry z pomeranče.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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POMERANČOVÉ TRUFFLES
• 170 g datlové pasty

• 2 pol. lžíce za studena lisovaného BIO a RAW kokosového oleje*
• 1 pol. lžíce pomerančové BIO kůry

• 4 kapky pomerančového esenciálního oleje Young Living

• 1 pol. lžíce skořice

• 3 pol. lžíce BIO a RAW kakaového prášku*

Všechny ingredience vložte do větší mísy a ručně z nich vytvořte těsto, ze kterého si 

vyválejte kuličky. Kuličky si můžete obalit ve skořici nebo kakaovém prášku.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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BÍLÁ RAW SMETANOVÁ ČOKOLÁDA

• 100 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 50 g BIO a RAW kakaového másla*
• 50 g za studena lisovaného BIO a RAW kokosového oleje*
• 1 pol. lžíce agáve sirupu

• ovoce (borůvky)

Roztopíme si kakaové máslo ve vodní lázni, nalijeme do mixéru a přidáme ostatní ingredience. Vše 

rozmixujeme do hladkého krému a vzniklou bílou čokoládu nalijeme do formičky na tabulkovou čokoládu 

nebo pralinky. Do čokolády přidáme oblíbené lesní ovoce (čerstvé nebo sušené). Čokoládu vložíme 

na 15 minut do mrazáku. Poté můžeme konzumovat. Pokud ji hned nesníte, uchovávejte ji v lednici.
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VAJÍČKOVÉ A SLANÉ KŘUPAVÉ KALE CHIPS
Vajíčkové chipsy:

• ½ hlávky kapusty

• 5 pol. lžic BIO a RAW olivového oleje

• ½ pol. lžíce himalájské černé soli

Slané chipsy:

• ½ hlávky kapusty

• 5 pol. lžic BIO a RAW olivového oleje

• ½ pol. lžíce himalájské růžové soli*

Kapustu okrájíme nebo otrháme tak, že nevyužijeme středovou tuhou část listu, ale 

pouze listovou část kolem. Olej smícháme v malé mističce se solí. Listy dáme do 

mísy a zalijeme připravenou olejovou směsí a pořádně ručně promícháme. Chipsy 

rozložíme na pláty do sušičky a sušíme při 42 °C 6–8 hodin do křupava.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Chipsy si můžeme posypat lahůdkovým droždím*, což na chipsech vytvoří lahodnou sýrovou krustu.
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VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA
• 1 avokádo

• 2 pol. lžíce hořčice

• himalájská sůl černá (má vajíčkovou příchuť)

• ¼ červené cibule

Avokádo oloupeme, vyjmeme pecku a vnitřek avokáda spolu s ostatními ingrediencemi 

dáme do misky a vidličkou vytvoříme pomazánku. Ochutnáme a případně dochutíme.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Podávejte na nakrájené syrové zelenině (cuketa, kedluben, okurek atd.) nebo RAW krekrech.
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SALÁT S VAJÍČKOVÝM DRESINGEM
Dresing:

• 50 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 2 pol. lžíce hořčice

• ½ červené cibule

• himalájská sůl*
• čtyřbarevný pepř

• 1–2 dl vody

Salát:

• půlka hlávkového salátu

• půlka avokáda

• himalájská sůl*
• šťáva z ½ citronu

• 2 pol. lžíce za studena lisovaného BIO a RAW olivového oleje

• malá hrst slunečnicových semínek

• malá hrst dýňových semínek

• hrst klíčků na ozdobu

Hlávkový salát natrháme nebo nakrájíme na kousky a vložíme do mísy. Přidáme ostatní ingredience 

a promícháme. Připravíme si zálivku tak, že si v mixéru rozmixujeme všechny ingredience na dresing. 

Vodu přilévejte postupně dle toho, jak chcete mít hustotu zálivky. Poté dresing nalijte na salát.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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SALÁT SE SÝROVÝM DRESINGEM
Dresing:

• 50 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 4 pol. lžíce lahůdkového droždí*
• ½ červené cibule

• himalájská sůl*
• čtyřbarevný pepř

• 1–2 dl vody

Salát:

• půlka hlávkového salátu

• hrst BIO a RAW konopných semínek*
• himalájská sůl*
• šťáva z ½ citronu

• 2 pol. lžíce za studena lisovaného BIO a RAW olivového oleje

• malá hrst BIO a RAW goji*

Hlávkový salát natrháme nebo nakrájíme na kousky a vložíme do mísy. Přidáme ostatní ingredience 

a promícháme. Připravíme si zálivku tak, že si v mixéru rozmixujeme všechny ingredience na dresing. 

Vodu přilévejte postupně dle toho, jak chcete mít hustotu zálivky. Poté dresing nalijte na salát.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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TAHINI SALÁT S KYSANÝM ZELÍM
• 250 g kysaného zelí

• 4 pol. lžíce tahini pasty

• himalájská sůl*
• kopr nebo petrželka

Kysané zelí smícháme s tahini a solí a dochutíme koprem, petrželkou nebo 

jinou oblíbenou bylinkou. Vše pořádně promícháme a servírujeme.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Zelí můžeme dochutit i houbovým kořením od firmy RAMRAM.
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RAW VAJEČINA

• 75 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 10 g psyllia

• 400 ml vody

• šťáva z jednoho citronu

• himalájská sůl černá (vytváří vajíčkovou chuť)

• čtyřbarevný pepř

• pažitka na ozdobu

Do malé misky nasypeme psyllium a přidáme vodu a necháme 15 minut odstát než psyllium 

vytvoří gelovitou strukturu. Poté vložíme vzniklý gel do mixéru a přidáme ostatní ingredience 

a rozmixujeme dohladka. Vzniklou vaječinu dáme na talířek a ozdobíme pažitkou.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Vaječinu můžete podávat spolu s RAW krekrem.
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RAW TĚSTOVINY S HOUBOVOU OMÁČKOU
• čtyřbarevný pepř

• pažitka na ozdobu

• 2 žampiony

• ¼ cibule

• 1 ks cukety

• 2 pol. lžíce za studena lisovaného BIO a RAW olivového oleje

• 75 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 10 g psyllia

• 400 ml vody

• 2 pol. lžíce houbového 

koření RAMRAM

• šťáva z ½ citronu

• himalájská sůl*

Nejdříve si připravíme těstoviny z cukety tak, že si cuketu oloupeme a škrabkou na brambory vytváříme 

postupně delší plátky, které jsou podobné širokým těstovinám. Vzniklé těstoviny zakápneme olivovým 

olejem a promícháme a necháme 30 minut uležet. Těstoviny změknou a vytvoří chuť těstovin. Omáčku 

na těstoviny si připravíme tak, že si nejdříve dáme nabobtnat psyllium do 400 ml vody. Psyllium vytvoří 

gel cca do 20 minut. Vzniklý gel spolu se zbylými ingrediencemi vložte do mixéru a umixujte na hladkou 

omáčku. Omáčku nalijte na těstoviny a promíchejte. Těstoviny ozdobte oblíbenými bylinkami.
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RAW FETA SÝR
• 200 g namočených a oloupaných mandlí

• 1 čaj. lžička probiotik HealthForce*
• 1 stroužek česneku

• 1 malá cibule

• šťáva z ½ citronu

• himalájská sůl*
• čtyřbarevný pepř

Všechny ingredience dáme do mixéru a rozmixujeme na tužší směs. Vzniklé těsto rozprostřeme 

na sušící plát v tloušťce 1,5 cm, nožem rozkrájíme na čtverečky a sušíme při 42 °C na cca 20 hodin.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz
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ŘECKÝ SALÁT
Zálivka:

• 4 pol. lžíce za studena lisovaného BIO a RAW oleje

• 1 pol. lžíce BIO jablečného octa

• 1 pol. lžíce medu

• 150 ml vody

• ¼ cibule

• himalájská sůl*

Salát:

• 1 červená cibule

• ½ salátové okurky

• malá hrst petrželky

• 2 rajčata

• 1 římský salát

• ½ papriky

• olivy

• himalájská sůl*
• čtyřbarevný pepř

• RAW feta sýr*

Cibuli, okurku a rajčata nakrájíme na kolečka, salát natrháme na kousky, papriku nakrájíme na proužky, 

přidáme petrželku, olivy a vložíme do mísy. Dochutíme pepřem a solí. Smícháme s feta sýrem. 

na zálivku si v mixéru rozmixujeme všechny ingredience a výslednou zálivkou zalijeme salát.
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FOCACCIA

• 1 pol. lžíce himalájské soli*
• 1 dl vody

• 2 pol. lžíce za studena lisovaného olivového oleje

• 1 cibule

• tymián a česnek na posyp

• 300 g mandlí

• 100 g psyllia

• 100 g cukety

• 150 g sušených rajčat

• 2 stroužky česneku

Nejdříve si rozmixujeme mandle na mouku a tu vsypeme to mísy. Poté si vložíme do mixéru ostatní 

ingredience kromě vody a umixujeme. Vniklou směs dáme do mísy k mandlové mouce a přidáme vodu. 

Vytvoříme lepkavé těsto. Těsto dáme na plát do sušičky v tloušťce 1 cm a sušíme při 42 °C 15–18 hodin.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Focacciu podáváme jako přílohu k salátu.
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BALI ALCHEMY SALÁT
Dresing:

• 4 pol. lžíce za studena lisovaného oleje

• 1 pol. lžíce BIO jablečného octa

• 1 pol. lžíce hořčice

• 150 ml vody

• himalájská sůl*
• šťáva z ½ citronu

Salát:

• hrst polníčku

• hrst špenátu

• hrst petrželky

• 3 ředkvičky

• 3 větší růžičky květáku

• hrst hrášku

Polníček a špenát dáme do mísy, přidáme nakrájenou petrželku, ředkvičky, květák a hrst hrášku. 

Všechny ingredience na dresing si rozmixujeme v mixéru a zalijeme salát a promícháme.
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QUINOA SALÁT
Dresing:

• 50 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 4 pol. lžíce lahůdkového droždí*
• ½ červené cibule

• himalájská sůl*
• čtyřbarevný pepř

Salát:

• 2 okurky

• 2 rajčata

• 40 g namočené quinoi na 6 hodin

• 4 pol. lžíce majoránky

• šťáva z 1 citronu

• himalájská sůl*
• 4 pol. lžíce za studena lisovaného oleje

Quinou, kterou jsme předtím namočili na 6 hodin smícháme s nakrájenou okurkou, rajčaty 

a přidáme ostatní ingredience. Poté si připravíme v mixéru dresing z ingrediencí uvedených 

v receptu, které rozmixujeme do hladkého krému. Dresing nalijeme na salát a zamícháme.
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LAHODNÝ ČOČKOVÝ SALÁT
• 400 g čočky namočené 2 dny

• 200 ml za studena lisovaného olivového oleje

• 1–4 stroužky česneku

• 2 dl vody

• šťáva z 1 citronu

• himalájská sůl*
• 1 pol. lžíce kmínu

• pažitka na posypání

Čočku zalijeme vodou tak, aby bylo vody více než čočky a dáme do lednice na 2 dny. 

Během 2 dnů vodu několikrát vyměníme. Čočka po dvou dnech krásně změkne a je 

velmi lahodná. Vodu z čočky slijeme a přidáme ostatní ingredience a necháme nejlépe 

na půl dne marinovat v lednici. Rozmačkaný česnek přidejte dle vaší chuti.
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OKURKOVO-AVOKÁDOVÁ POLÉVKA
• pepř

• bylinky, cibulka a ředkvičky na ozdobu

• 0,4 l vody

• led

• 1 ks avokádo

• 1 ks jarní cibulka

• ½ okurky

• šťáva z ½ citronu

• himalájská sůl*

Všechny ingredience na polévku rozmixujeme v mixéru na hladký krém. Ochutnáme 

a případně ještě dochutíme solí a pepřem dle chuti. Ozdobíme bylinkami (například 

pažitkou nebo petrželkou), nakrájenou cibulkou a ředkvičkou.
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HOŘČICOVÁ POMAZÁNKA
• 1 avokádo

• 2 pol. lžíce hořčice

• šťáva z ½ citronu

• himalájská sůl*
• pepř

Avokádo oloupeme, pecku vyhodíme a v misce avokádo roztlačíme vidličkou. Přidáme zbylé 

ingredience a promícháme. Ochutnáme a případně pomazánku doladíme solí a pepřem dle chuti.
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Pomazánku si můžeme namazat na plátky zeleniny jako např. okurky, kedlubny, 

řepy atd. nebo na RAW krekry. Můžeme ji také servírovat k nabírání s na hranolky 

nakrájenými kousky zeleniny (mrkev, řapíkatý celer, okurek).
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SÝROVÁ POMAZÁNKA
• 1 avokádo

• šťáva z ½ citronu

• 4 pol. lžíce lahůdkového droždí*
• 2 pol. lžíce za studena lisovaného olivového oleje

• himalájská sůl*
• pepř

• 5 ks oliv

Avokádo oloupeme, pecku vyhodíme a v misce avokádo roztlačíme vidličkou. 

Přidáme zbylé ingredience a promícháme. Ochutnáme a případně chuť ještě 

doladíme solí a pepřem. Nakrájíme olivy a pomazánku ozdobíme.
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Pomazánku si můžeme namazat na plátky zeleniny jako např. okurky, kedlubny, 

řepy atd. nebo na RAW krekry. Můžeme ji také servírovat k nabírání s na hranolky 

nakrájenými kousky zeleniny (mrkev, řapíkatý celer, okurek).
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UZENÁ POMAZÁNKA
• 1 avokádo

• ½ cibule

• 2 pol. lžíce uzené papriky

• 4 pol. lžíce lahůdkového droždí*
• 2 pol. lžíce za studena lisovaného olivového oleje

• himalájská sůl*
• pepř

Avokádo oloupeme, pecku vyhodíme a avokádo si dáme do mixéru. Přidáme zbylé ingredience 

a rozmixujeme na hladkou pomazánku. Ochutnáme a případně chuť ještě doladíme solí a pepřem.
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Pomazánku si můžeme namazat na plátky zeleniny jako např. okurky, kedlubny, 

řepy atd. nebo na RAW krekry. Můžeme ji také servírovat k nabírání s na hranolky 

nakrájenými kousky zeleniny (mrkev, řapíkatý celer, okurek).
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ZELENINOVÝ SALÁT SE SÝROVÝM DRESINGEM
Dresing:

• 100 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 4 pol. lžíce lahůdkového droždí*
• himalájská sůl*
• pepř

• šťáva z ½ citronu

• 1–2 dl vody

Salát:

• 3 rajčata

• ½ okurky

• ½ avokáda

• hrst polníčku

• hrst ledového salátu

• cibule

• RAW křupavá pikantní spirulina*

Rajčata, okurky, cibuli a avokádo nakrájíme na kousky a vložíme do mísy, přidáme 

polníček a natrhaný salát. Dresing si připravíme rozmixováním všech ingrediencí 

v mixéru na hladký krém. Vodu přiléváme dle toho, jak chceme mít dresing hustý. 

Dresingem polijeme salát a posypeme RAW křupavou pikantní spirulinou.
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TOMATOVÁ POLÉVKA
• 5 rajčat

• 70 g sušených rajčat

• 4 dl vody

• 1 pol. lžíce jablečného octa

• ½ cibule

• 1 stroužek česneku

• 1 pol. lžíce sladké papriky

• ½ čaj. lžičky pepře

• sůl

Všechny ingredience vložíme do mixéru a vymixujeme hladký krém. 

Ochutnáme a chuť případně ještě doladíme solí a pepřem.
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ŠPENÁTOVÝ QUICHE

Na korpus si rozmixujeme všechny ingredience kromě kokosového oleje. Rozteklým kokosovým 

olejem oříškovo-semínkovou mouku spojíme a vtlačíme těsto do formy. Poté si rozmrazíme 

špenátové listy a k nim přidáme ostatní ingredience a v míse promícháme. Můžeme také vše 

rozmixovat v mixéru a vytvořit si jemný špenátový krém. Špenátovou vrstvu položíme nebo nalijeme 

na vzniklý korpus. Krém připravíme tak, že si do mixéru dáme všechny ingredience a rozmixujeme 

je dohladka. Krém nalijeme na náplň a quiche dáme do lednice ztuhnout. Poté krájíme.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

Náplň:

• 750 g špenátu

• šťáva z ½ citronu

• sůl

• 50 ml za studena lisovaného 

olivového oleje

• ½ cibule

Těsto:

• ½ hrnku vlašských ořechů

• ½ hrnku dýňových 

semínek

• 1 hrnek mandlí

• sůl

• 3 pol. lžíce BIO 

kokosového oleje*

Krém:

• 1 ½ hrnku BIO a RAW kešu oříšků*
• 1 pol. lžíce miso pasty

• 1 čaj. lžička soli

• 1 dl vody

• šťáva z 1 citronu

http://www.vitalvibe.cz
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CHEDAR RAW SÝR

• 200 g BIO a RAW kešu oříšků*
• 1 dl vody

• 2 pol. lžíce sladké nebo uzené papriky

• 3 pol. lžíce lahůdkového droždí*
• šťáva z ½ citronu

• 2 pol. lžíce miso pasty

• sůl

V mixéru si rozmixujeme všechny ingredience dohladka. Vodu přidávejte 

postupně dle toho, jakou chcete mít konzistenci sýru.
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Sýr podáváme se zeleninou nakrájenou na hranolky nebo s RAW krekry.
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GOJICCINO
• 300 ml mandlového mléka

• 1 čaj. lžička BIO kokosového oleje*
• malá hrst BIO a RAW goji*
• 1 pol. lžíce agáve sirupu

• 100 ml teplé vody

Všechny ingredience rozmixujeme v mixéru a dopřáváme si ho místo klasického cappuccina.
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BALI LATTÉ
•  300 ml mandlového mléka

•  1 čaj. lžička BIO kokosového oleje*
•  1 vanilkový lusk

•  1 pol. lžíce agáve

•  100 ml teplé vody

•  ½ čaj. lžičky skořice

•  ½ čaj. lžičky kurkumy

Všechny ingredience rozmixujeme v mixéru a podáváme např. jako přípitek na oslavách a večírcích.
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BALI KURKUMOVÉ KULIČKY
• 300 g strouhaného kokosu

• 1 pol. lžíce kurkumy

• šťáva z 1 citronu

• 1 pol. lžíce olivového oleje

• 1 pol. lžíce sladké červené papriky

• 1 dl vody

• 1 pol. lžíce soli

• 5 pol. lžic lahůdkového droždí*

Všechny ingredience vložíme do mixéru a rozmixujeme na lepkavé těsto, ze kterého vytvoříme kuličky. 

Kuličky můžeme použít na ozdobení salátu nebo jako slanou jednohubku.
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RAW SÝROVÝ POPCORN
• jedna hlávka květáku

• himalájská sůl*
• 150 g kukuřice mražená

• 40 g lahůdkového droždí*
• šťáva z 1 citronu

• 1 pol. lžíce miso pasty

Rozeberte hlávku květáku na růžičky. V mixéru rozmixujte rozmraženou kukuřici s ostatními ingrediencemi 

a ve vzniklé omáčce obalte květák. Obalený květák poté rozprostřete na pláty sušičky a sušte v sušičce 

cca 7 hodin na 42 °C.

Suroviny označené hvězdičkou doporučuji od VitalVibe – www.vitalvibe.cz | Více o živé stravě najdete na www.loveofraw.cz

http://www.vitalvibe.cz
http://www.loveofraw.cz


254

MILUJU TENTO OSTROV,
jeho velmi ženskou energii prostoupenou vděčností, radostí a všudypřítomnou vůní květin. Pokud se hledáte, 

tak tady se můžete najít. Čas je zde nastaven na tady a teď a plyne velmi pomalu. Tady a teď si zde rozhodně 

užijete, prožijete a uvidíte, co vám přinese. Může vám toho totiž přinést tolik, že najednou změníte, práci, 

vztah, stravování, a nebo i celý život a na Bali prostě už zůstanete. I to se děje… J



DALŠÍ...

...najdete na www.loveofraw.cz

 Inspiraci, tipy a návody  E-booky Videorecepty

 A kompletní ONLINE KURZ RAW FOOD


