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„Kniha, kterou držíte 
v rukou, by vám měla pomoci 

najít svou vlastní optimální cestu 
stravování v případě, že jste 

otevřeni a připraveni přijmout 
skutečnost, že i bez masných  

a mléčných výrobků může  
člověk žít.“

Eva Hájková
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Úvodem
M ilí rodiče, prarodiče, budoucí ma-

minky a tatínci, milé děti a mláde-
ži. Úvodem děkuji všem, kteří si zakoupili 
tuto publikaci a podpořili moji vášeň a práci  
v jednom. Už delší dobu jsem měla potřebu 
napsat knihu plnou kvalitních a praktických 
informací zaměřených na vitariánské, vegan-
ské a vegetariánské stravování u dětí. Koneč-
ně mi byla dána příležitost a děkuji z celého 
srdce všem, kteří se na tvorbě knihy podíleli 
a kteří ji momentálně drží v ruce. Tato kniha 
není jen odbornou publikací, ve které najdete 
spoustu odkazů na vědecké studie a odborné 
články, ale je plná praktických informací včet-
ně nevařených i vařených receptů pro celou 
rodinu. Mým cílem není vás o ničem přesvěd-
čovat, jen poskytnout odborné informace  
a sdílet zkušenosti tak, abyste se mohli  
o formě stravování ve vaší rodině lépe roz-
hodnout.

V dnešní době plné informací se může 
leckterý rodič ztratit a cítit se zmaten v proble-
matice zdravého stravování. Zcela to chápu! 
Téměř každý je specialista v nějakém oboru 
a šíří informace, o kterých je přesvědčen, že 
jsou pravdivé. Sama za sebe, jako specialistka 
v preventivní medicíně a výživě, tvrdím, že jen 
sám život nás neustále učí a měli bychom na-
slouchat signálům, které nám život i tělo dá-
vají. Jako maminka dvou dětí naprosto chápu 
všechny rodiče, fandím jim a oceňuji to, že 
se rozhodli na tento svět přivést děti, které 
jsou naší budoucností. Opečovávejme je tedy, 
poskytněme to nejlepší, co v dané chvilí mů-
žeme, a nezapomínejme ani na sebe.

Poslední dobou se velice rozmohl „trend“ 
veganství a převážně vitariánství (také zná-
mo pod pojmy živá strava, raw food či syrová 
strava). 

Již mnohé studie prokázaly, že nemusí-
me, zjednodušeně řečeno, jíst maso a kon-
zumovat mléko, abychom měli dostatek 
bílkovin a vápníku. Není proto divu, že se 
spousta lidí ubírá jinými směry, a to nejenom 
ve stravování.

Kniha, kterou držíte v rukou, by vám měla 
pomoci najít svou vlastní optimální cestu 
stravování v případě, že jste otevřeni a připra-
veni přijmout skutečnost, že i bez masných 
a mléčných výrobků může člověk žít. Nepro-
paguji jeden směr, jelikož jsem si moc dobře 
vědoma, že jeden správný směr pro všechny 
jednoduše neexistuje. Je jich mnoho a každý 
si ten svůj vhodný musí najít sám.

V této knize však zdůrazňuji přínosy vi-
tariánství, veganství a vegetariánství. Najdete  
v ní informace, jak si děti i dospělí mohou po-
sílit a udržet své zdraví pomocí tohoto typu 
stravování, informace o mikro a makronutri-
entech, které je třeba sledovat, praktických 
tipů, jak s dětmi komunikovat a postupně 
přecházet na zdravější stravování. Nechy-
bí ani jednoduché jídelníčky dle věku dítěte 
a rychlé, nutričně vyvážené recepty. Chtěla 
bych hned v úvodu zdůraznit, že osobně ne-
propaguji 100% raw veganství u malých dětí, 
netvrdím však, že není možné.

Veškeré informace jsou prověřeny nejen 
naší osobní zkušeností jako vitariánské a ve-
getariánské rodiny, která žila dlouhou dobu ve 
Velké Británii a nyní v Austrálii, ale i spoustou 
dalších rodin. Navíc zde najdete názory před-
ních odborníků, kteří se tématu vitariánství, 
vegetariánství či veganství věnují už delší 
dobu. Tímto bych jim také chtěla poděkovat 
za podporu a sdílení jak svých profesních, tak 
i osobních zkušeností. 

Držíte v rukou vůbec první publikaci  
v českém jazyce, která se zabývá problemati-
kou a vhodností vitariánství u dětí.

„Zdravé a šťastné děti jsou 
odrazem zdravých a šťastných 
rodičů. Pojďme si tedy hravě 

popovídat o živé stravě.“

S láskou Eva

Mgr. Eva Hájková , MBA

—
Specialistka 

v preventivní medicíně 
a výživě
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O  knize
S Evou jsem se prvně setkala ve světě 

internetu, jak je dnes již zcela přiro-
zené. Ale nedávno jsme se setkaly osobně  
i s celou její rodinou. Drobná usměvavá Eva 
se zářícíma očima, její stejně tak zářící man-
žel Michal a děti Eliška a Tomáš. Měly jsme 
pro sebe jen chvilku času, ale prolínaly se 
mezi námi tak nádherné životodárné ener-
gie, že nebylo potřeba mnoho slov.

Zaujal mne způsob života této celé rodi-
ny. Cestují i s malými dětmi po světě a jsou 
tam, kde se právě cítí dobře. V pojetí evrop-
ského způsobu života „můj dům – můj hrad“ 
je to dost nepochopitelné. 

Mám radost z této knihy, neboť je skvě-
lou pomůckou pro rodiny, které chtějí žít 
zdravě. Eva v ní předává osobní zkušenos-
ti, které jsou pro další následovníky oprav-
dovým darem. Neboť v dnešním světě do-
stupnosti obrovského množství informací 
jsou pro člověka důležité osobní zkušenosti  
a osobní doporučení.
Kniha mě zaujala z několika pohledů: 
 • Eva ji pojímá jako průvodce různých 

způsobů stravování,
 • upřednostňuje především rostlinnou 

stravu a vysvětluje její příznivý vliv na 
zdravý život člověka,

 • vysvětluje, proč zařadit do svého jídel-
níčku větší množství nevařené – živé 
stravy,

 • ukazuje přírodu, jak se o nás stará pro-
střednictvím úžasné nabídky potravin,

 • uvádí přímo postupy pro zařazování živé 
stravy do života dětí, i celé rodiny,

 • přímo nás vede, jaké potraviny bychom 
měli jíst a jaké bychom ze svého jídel-
níčku měli vynechat,

 • vytvořila pro rodiny skvělé pomocníky: 
jídelníčky pro malé a rostoucí děti.

Protože sama jím živou stravu 6 let, vím, 
jak je úžasným pomocníkem, který přináší 
řešení. Pokud máme zdravotní problém (ale  
i nemáme), je živá strava skvělou cestou ke 
zdraví. Ve světě dnešního způsobu stravo-

vání jsme přehlceni spoustou nefunkčních 
potravin. Nefungují jako potřebná výživa 
pro buňky, mají spíše manipulativní charak-
ter. Umělé látky do nich přidávané nás totiž 
vedou k různym závislostem, které nakonec 
mohou vyústit až ke zdravotním problémům 
nejen fyzickým, ale z velké části i psychic-
kým. 

Malé děti, které jsou v obrovském mě-
řítku zahlcovány různými sladkostmi, trpí 
nadměrnou hyperaktivitou. Jejich jídelníček 
tvoří velké množství masných a mléčných 
produktů, které způsobují různé alergie, vy-
soký tlak, osteoporózu, cukrovku atd. Pokud 
by pokračovala výživa tímto směrem, splnila 
by se prognóza, kdy za 20 let budou rodiče 
přežívat své děti.

Proto mě nadchla myšlenka Evy na-
psat tuto knihu. Je další inspirací, jak tato 
prognóza může zůstat pro lidstvo nenaplně-
na.

Tím, že jíme živou stravu, více se při-
bližujeme ke svému prapůvodnímu způso-
bu života. Tedy jsme více v přírodě, máme 
více pohybu, trávíme méně času v kuchyni  
a tento čas „navíc“ můžeme využít pro sebe, 
pro svůj rozvoj. Můžeme více času trávit se 
svými blízkými. Přibližujeme se více sami 
sobě. Hodnoty života začneme vnímat jiným 
pohledem. Začneme více věřit svému srdci  
a mysl se pro nás stává dobrým průvodcem. 
Zažíváme ve svém životě celkovou „Promě-
nu“. Živá strava není dogmatem, je přiroze-
ným stravovacím systémem.

Živou stravu můžeme do svého jídelníč-
ku zařadit jen na určitou dobu, kdy se pro 
nás stane pomocníkem při řešení životních 
situací. Jakmile poznáme její blahodárné 
účinky, i když se pak nestaneme strávníky 
pouze živé stravy, budeme ji mít už ve svém 
jídelníčku zastoupenu. A tím si zabezpečíme 
celkové zdraví. Přeji vám, aby tato kniha pro 
vás byla milým pomocníkem na vaší „Cestě 
proměny“.

S láskou Anna

Anna Hýžová
—

Zakladatelka 
Školy živé stravy (2009)

Autorka knih o živé stravě 
Easy raw food (2011) 

a Vitariánství jako Cesta (2013)
Lektorka kurzů živé stravy
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Naše cesta 
k vitariánství

Náš  osobní  příběh

Ráda bych se s vámi podělila o náš 
vlastní příběh, abyste měli představu 

či inspiraci a pochopili, jak jsme se vlastně  
k vitariánství dostali.

„Poprvé jsem se o tomto 
směru dozvěděla od své sestry 

a pamatuji si, že má reakce 
byla asi následující: 

To nechápu, jak se takto někdo 
může stravovat!“

Naše rodina změnila stravovací návyky 
v roce 2012. Důvodem nebyla nemoc, kli-
nická studie či kniha, ale jednoduše vnitřní 
potřeba cítit se zdravěji, šťastněji a svěžeji. 
Vše začalo po našem návratu z Ekvádoru, 
kde jsme si s manželem prošli speciální očis-
tou těla i duše. Byli jsme si vědomi, že mů-
žeme být zdravějšími a šťastnějšími. Začali 
jsme tedy vyřazením masných výrobků (kro-
mě kvalitních ryb), postupně pak mléčných 
(kromě bio másla a vajec), pečiva, těstovin 
a bílé rýže (tyto stravovací změny probíhaly 
v době, kdy jsem byla těhotná a nosila mlad-
šího brášku Elišky, Tomáška). Postupně si 
naše těla žádala co nejvíce čerstvého ovoce, 
zeleniny, ořechů, semínek a klíčků. Po mém 
domácím orgasmickém porodu se z nás 
stali převážně raw vegetariáni. Eliška měla 
tenkrát dva roky a přechod na živou stravu 
byl pro ni vcelku přirozený a bezproblémový  
– kopírovala rodiče. Tomáška jsem exkluziv-
ně kojila do 10 měsíců, do té doby mi tuhou 
stravu odmítal, maximálně žužlal jablíčka, 
mrkev a okurky. 

Procentuální zastoupení raw potravin 
se u nás neustále mění podle toho, jak se 
cítíme, kde žijeme a zda cestujeme. 100% 
raw vegany jsme byli s manželem jen krátce  
a zjistili jsme, že je tato cesta pro nás do-
sti obtížná vzhledem k našim častým pře-
sunům, cestování a faktu, že nemáme rádi 
plýtvání jídlem, a tak po dětech tzv. dojídá-
me. 

Co mohu říci z období 100% raw vegan-
ství za sebe je fakt, že je to výborný způsob, 
jak ulehčit tělu, zbavit se případných nemocí 
a napojit se na své „Vyšší Já“. Tohoto sta-
vu můžete také dosáhnout dlouhodobějším 
půstem, který je však nevhodný pro děti, tě-
hotné a kojící ženy!

„Momentálně 
se s manželem stravujeme 

z cca 90 % vitariánsky, zatímco 
naše děti z cca 60 –75 %.“
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Vitariánství

Tuto otázku bych otočila a zeptala se 
raději, proč bychom se měli stravovat 

podle klasické a dle mého názoru zastara-
lé potravinové pyramidy, když je evidentní, 
že tento způsob nefunguje moc dobře, ba 
dokonce může být zdraví škodlivý? Proč to-
lik dětí i dospělých trpí nedostatkem hlavně 
makronutrientů? Konkrétně, když se podí-
váme na standardní typ stravování a zdraví 
populace, zjistíme, že je zde přemíra kon-
zumace tuků, a to převážně těch ne příliš 
zdraví prospěšných (více než 30 % z cel-
kového energetického denního příjmu tvoří 
tuky), zatímco konzumace ovoce a zeleniny 
je pod doporučované normy 600 g za den 
dle statistik Světové zdravotnické organiza-
ce (WHO) z roku 2003. (1) 

Česká republika i Slovensko se potýká 
se zvýšenou prevalencí (výskytem) nadvá-
hy, obezity, chronických onemocnění a ra-
koviny. Tento problém se začíná prohlubovat  
i u dětí. WHO uvádí, že jedno dítě ze tří ve 
věku mezi 6 – 9 rokem trpí nadváhou či obe-
zitou s nejvyšší prevalencí v zemích jižní 
Evropy. (2) Dospělá populace středovýchod-
ní Evropy trpí nejčastěji deficitem železa  
a jódu, u dětí se pak přidává i vitamín D.  
Z mé vlastní profesní zkušenosti z Austrálie 
a Velké Británie, kde jsem měla možnost žít 
a pracovat přes 8 let, lidé trpí velmi často 
deficitem magnézia, zinku, vápníku a ome-
ga-3 mastných kyselin. Velmi častá je situ-
ace, že člověk ani neví, že trpí určitým de-
ficitem, jelikož lidské tělo je velmi dokonalé  
a nedá na sobě nic znát do té doby, kdy už 
si samo neporadí. 

Proč tedy nezkusit nové přístupy stra-
vování? Dnes již víme, že vegetariánství  
a dokonce i veganství jsou cestou k udržitel-
nému zdraví. Žádný lékař vám neřekne, že 
konzumace bio ovoce a zeleniny je nezdravá 
a WHO vřele doporučuje konzumaci alespoň 
600 g denně. Lékař či nutriční terapeut vás 
může upozornit, že ovoce a zelenina obecně 
jsou nízké na kalorie, a tohle je i jeden z dů-
vodů, proč vitariánství není doporučováno  
u dětí, které mají větší nároky na energe-
tický příjem. Dalším důvodem nevhodnos-
ti je přílišný příjem vlákniny, která nemusí 
být vždy blahodárná na vyvíjející se trávící 
soustavu těch nejmenších. Pojďme si tedy  
o tom postupně popovídat.

Než se pustíme dále, je třeba si vysvětlit 
pár pojmů, abychom se v tom všem 

nějak vyznali.
Raw (čti ró) – syrový.
Raw food (čti ró fůd) – syrová nebo také 
živá strava.
Vegetariáni – lidé, kteří tzv. nejedí maso, 
ale konzumují jiné živočišné produkty. 

Dále rozeznáváme následující podka-
tegorie:
Laktoovovegetariáni – jsou zřejmě nejroz-
šířenějším typem u nás a  konzumují mléčné 
výrobky včetně vajec.
Laktovegetariáni – konzumují jen mléčné 
výrobky a odmítají vejce.
Ovovegetariáni – nekonzumují žádné mlé- 
čné výrobky.
Vegani – nekonzumují žádné živočišné pro-
dukty včetně medu, hmyzu apod.
Vitariáni (také známí jako raw foodisti) 
– jde o směr založený na přijímání tepelně 
neupravených potravin (z více než 75 %) 
převážně rostlinného původu, mezi něž pa-
tří zelenina, ovoce, ořechy, semena, byliny, 
naklíčené obilniny, pseudoobilniny, luštěniny 
a mořské řasy. Když mluvíme o tepelně ne-
zpracovaných potravinách, povoleno je su-
šení do maximálně 48 °C, ideálně však do 
42 °C. 

Vitariáni se dále dělí na:
Raw vegetariány – konzumují syrová vejce 
a nepasterizované mléčné výrobky.
Raw vegany – nekonzumují žádné živočiš-
né potraviny. 

Do této podskupiny dále patří: 
Frutariáni – konzumují převážně ovoce.
Sprutariáni – konzumují převážně naklíče-
ná semínka, zrna, obilniny a luštěniny.
Džusariáni – převážně konzumují čerstvé 
šťávy.

Najdou se i raw foodisti, kteří konzumují 
syrové maso.

Když mluvíme o procentech raw potra-
vin, hovoříme o jeho váhovém zastoupení  
z celkového příjmu. Např. jeden krajíc chleba 
s raw pomazánkou, celou okurkou a třemi 
rajčaty – raw potraviny váhově (cca 65 %) 
převyšují pečený chléb (cca 35 %). 

Vůbec se ale nezatěžujte těmito kate-
goriemi. Mají pouze edukační význam, aby-
chom se v pojmech lépe vyznali. Nebudeme 
tady nikoho škatulkovat ani zařazovat. Cílem 
je si tuto životní cestu užívat co nejvíce a do 
ničeho se nenutit.

V této knize budu mluvit převážně  
o raw veganství, raw vegetariánství, vegan- 
ství a vegetariánství. Striktně nevylučuji 
konzumaci lepku a mléčných výrobků, ka-
ždopádně lepek a pasterizované mléčné 
výrobky nedoporučuji anebo jen v minimál-
ním množství. Teď už víme, že se nemusíme 
stravovat 100% vitariánsky a stále používat 
termín „vitariáni či „raw foodisti“. Když už 
se bavíme o 100% vitariánství, každý, kdo 
konzumuje kešu ořechy, by se neměl nazý-
vat 100% vitariánem, jelikož proces získává-
ní kešu jadérek z plodu a další zpracování 
vyžaduje napařování při teplotě cca 80 °C. 
Pro zjednodušení však klasifikuji své recepty 
obsahující kešu ořechy za raw.

Co znamená 
vitariánství 
neboli raw 
foodismus 

Proč vitariánství?
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Přínosy vitariánství
a vhodnost u dětí

Ráda bych zde zdůraznila doposud exis-
tující studie podporující vitariánství, 

ale na druhou stranu upozorňující i na stin-
né stránky tohoto stravování tak, abyste se 
mohli sami za sebe a své děti rozhodnout, 
jakým směrem se ubírat. Také bych chtě-
la zdůraznit, že odpovědi najdete jen sami  
v sobě, a to tím, že si sami na sobě vyzkou-
šíte tento typ stravování. Jelikož ale jde  
o děti, zkoušení není na místě, protože jim 
můžeme i nevědomky ublížit. Za sebe tvr-
dím, že nevědomost nás neomlouvá, a tak 
si nejprve řádně nastudujme a promysleme, 
co vlastně děláme. Mohu vás ale ubezpečit, 
že pokud vaše strava bude nutričně vyváže-
ná, nejlépe v bio kvalitě a pestrá, rozhodně 
se všichni budete cítit báječně.

V dnešní době je vhodnost vitariánství 
u dětí velmi diskutovaným tématem. Obec-
ně téma stravování je velmi široké a opět  
z vlastní zkušenosti vím, že ne vždy se 
nutriční terapeuti shodnou na jediné věci. 
Jak jsem již zmínila, nepropagu-
ji striktní 100% raw veganství u dětí,  
a to z těchto hlavních důvodů:
 • Nejsem velkým zastáncem výživových 

doplňků, na kterých se v dnešní době 
velmi profituje. Některé mikronutrien-
ty jsou obsaženy převážně v živočiš-
né stravě (více na str. 28), a tudíž při 
100% raw veganismu mohou chybět  
– konkrétně vitamín B12. To, zda budete 
konzumovat maso či ne, je jen na vás  
a mým cílem není vás přesvědčovat. 

 • Vitariánství může být dosti obtížné prá-
vě v chladnějších klimatech a mírném 

pásmu, ve kterém leží Česká republika 
a Slovensko. Je mnohem přirozenější 
a jednodušší se stravovat vitariánsky  
v tropech či subtropech. 

 • Abychom zajistili dětem optimální pří-
jem jak energetický, tak hlavně nutrič-
ní, je třeba zkonzumovat mnohem vět-
ší množství syrových potravin oproti 
vařeným, což bývá problémem hlavně  
u těch nejmenších a později pak u do-
spívajících. Také u dětí i dospělých  
s oslabeným trávením je pak syrová 
strava hůře stravitelná a je ji potřeba te-
pelně upravit. Zde se však již dostává-
me do výživové terapie, do jejíž proble-
matiky se v této knize nechci pouštět.

Proto prosím, berte tuto knihu jako průvod-
ce k (ne)vařené a bezmasé stravě. Je jen 
na vašem uvážení, co je pro vás, vaše děti  
a rodinu nejpřijatelnější, nejpřirozenější  
a jaké stravování vám pomáhá se udržet  
v dobré zdravotní i psychické formě. Pokud 
cítíte, že jste často nemocní, děti mají opa-
kovaná respirační onemocnění, bakteriální 
či virové infekce, autoimunní onemocnění, 
alergie, astma, ekzémy apod., je více než 
pravděpodobné, že přechod na vegetari-
ánství, vitariánství a u dospělých veganství 
může být klíčem k uzdravení. (3)

Kolik by děti měly živé stravy přijímat?
Z praktického i zdravotního hlediska, ze stu-
dií, které jsem měla možnost prostudovat, 
a i z vlastních zkušeností s vitariánstvím 
usuzuji, že optimální strava pro děti by měla 
obsahovat od 60 – 80 % tepelně nezpraco-
vaných (vitariánských) bio potravin a zbytek 

jídelníčku by měly tvořit tepelně zpracova-
né či naklíčené luštěniny, obiloviny a pseu-
doobilniny typu amarant, bezlepkový oves, 
quinoa, freekah, cizrna, pohanka, čočka, 
fazolky apod. 

Pokud nejste etičtí vegani, navrhuji dě-
tem zařadit občasné bio vajíčko (2–3 × týd-
ně) a máslo kvůli vitamínu B12, K2 a D. Pro 
vegany pak navrhuji občas zařadit fermen-
tovaný tempeh, miso pastu či nattó a velmi 
zřídka konzumaci tofu. Zdravotní přínosy sóji 
jsou také velmi častým diskutovaným téma-
tem a mé stanovisko je následující:
Nejsem zastáncem časté konzumace nefer-
mentované sóji, jelikož může být geneticky 
modifikována a obsahuje izoflavonoidy jako 
je genistein  a daidzein, které fungují jako 
ženský hormon estrogen, jen se sníženou 
aktivitou, a existují studie, které prokazují 
neblahé účinky hlavně u mužů typu zvět-
šených mléčných žláz, redukce růstu vousů  
a snížené libido. (4)

Neblahé zdravotní důsledky se sledují  
i u dětí a žen. Uvádím jednu studii, kdy tyto 
estrogeny pozorované na krysách měly za 
následek snížení fertility (5), popřípadě senzi-
tivitu na vývoj varlat u narozených mláďat. (6)  
I když studie nebyly provedeny na lidech, byla 
bych velmi opatrná s podáváním sójové umě-
lé výživy (SUV) dětem, hlavně novorozen-
cům, i když většina studií zatím neprokázala 
zdravotní riziko. (7) O vhodných alternativách 
UV se zmiňuji na str. 52.
Vitariánství přináší tělu mnohé bonusy: 
 • Zvýšení energie (tělo nepotřebuje zdlou-

havě natravovat živočišné bílkoviny, kte-

ré jsou pro lidský trávící systém velkou 
energetickou zátěží).

 • Zlepšení kůže, vlasů a nehtů (živá stra-
va obsahuje hodně vody, která se ztrácí 
vařením, a také hojnost vitamínů a mi-
nerálů k obnově tkání).

 • Zlepšení a zkvalitnění spánku (po nějaké 
době se doba spánku zredukuje). Ano, 
tento fakt platí i u některých dětí.

 • Zlepšení hormonální rovnováhy (úpra-
va menstruačního cyklu u dívek a žen, 
zlepšení funkce štítné žlázy apod.).

 • Napomáhá pravidelné detoxikaci or-
ganismu (zbavení se ekzémů, alergií, 
akné, těžkých kovů, chronických one-
mocnění apod.). S tímto máme osobní 
zkušenost, kdy mladší syn se zbavil ek-
zému a manžel alergií a astmatu.

 • Váhový úbytek či naopak přírůstek 
(záleží na celkovém zdravotním stavu, 
většinou jde nejprve váha dolů, tělo se 
vyčistí, a pak se váhový úbytek opět vy-
rovná).

 • Zlepšení duševního zdraví.

Všechny zmíněné přínosy můžete s dět-
mi začít pociťovat v případě, že větší polovi-
na (cca 55 %) konzumovaných potravin ne-
bude tepelně upravena. Není potřeba přejít 
na 100% vitariánství. Cílem je, abyste našli 
svoji vlastní cestu, která vám i vašim dětem 
bude vyhovovat. Každý člen rodiny má rád 
něco jiného, a zřejmě i konzumace raw stra-
vy bude u každého člena rodiny jiná. Netře-
ba se znepokojovat, je třeba si tuto cestu 
užívat, mít ze všeho radost a potěšení.
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Co říká věda na raw 
veganismus u dětí?

Pohledem  vědce

nované vegetariánské i veganské stravování 
uspokojuje nutriční potřeby a dovoluje nor-
mální růst kojenců, těhotných i kojících žen  
i dospívajících dětí. Může být však deficitní  
v oblasti některých vitamínů, minerálů i ma- 
kronutrientů, pokud se nesleduje variabilita 
a kvalita konzumovaných potravin. Zde bych 
chtěla zdůraznit, že deficitem můžeme tr-
pět, ať už se stravujeme jakkoli, není to tudíž 
specifické jenom u raw veganismu.

Pokud se do této problematiky chce-
te pustit do větší hloubky, vřele doporuču-
ji knihu „Becoming Raw“ od Brendy David, 
RD, Vesanto Melina, MS, RD a Rynn Berry. 
Tato kniha založená na vědeckých důkazech 
přehledně vysvětluje přínosy raw veganství  
a jaké makronutrienty a mikronutrienty sle-
dovat, abyste dosáhli optimálního zdraví. 
Brenda a Vesanto ve své knize nerozebírají 
vhodnost tohoto stravování u dětí, každo-
pádně mi poskytly vyjádření, která zde uvá-
dím.

Eva
Jaký je Váš názor na vhodnost 100% raw 
veganství u malých dětí a je možné dlou-
hodobě vést děti k tomuto typu stravování?
Brenda
Věřím, že je možné praktikovat adekvátně 
plánované 100% raw veganství u dětí, ale 
obecně není doporučováno. Je to riskant-
ní, i když máte dobré znalosti o výživě. Bylo 
by dosti pracné se ujistit, že tento typ stra-
vování poskytuje dostatečný příjem všech 
potřebných nutrientů a energie pro rostoucí 
děti. Velmi bych doporučila zařazení syrové 

škrobové zeleniny, jako je kukuřice a dýně, 
bezpečné naklíčené luštěniny a naklíčené 
obilné produkty, jakým je například chléb 
z  naklíčených obilovin. Samozřejmě také 
ověřené zdroje vitamínů B12 a D musí být 
zahrnuty. Jídelníček musí být naplánován 
tak, aby obsahoval dostatečné množství bíl-
kovin, železa, vápníku, zinku a jódu.  

Eva
Jaký je Váš názor na 75% raw vegetarián-
ství, které zahrnuje vařená či syrová vejce, 
máslo, krilový olej, vařené a naklíčené  pse-
udoobilniny, jako je amarant, quionoa, po-
hanka, apod.?
Brenda 
Obecně preferuji 60 –75% raw před 100% 
raw stravováním u dětí, které zahrnuje vaře-
né luštěniny, obiloviny a škrobovou zeleninu. 
Takto umožníte adekvátní příjem nutrientů  
a také se vyhnete konzumaci přílišného 
množství syrové stravy. Nevidím žádnou 
potřebu konzumace vajec, másla, krilového 
oleje, i když tyto produkty mohou být kon-
zumovány těmi, kteří nejsou etickými ve-
gany. Inklinuji raději ke konzumaci bio tofu, 
tempehu, fortifikovaného sójového mléka, 
ořechových a semenných másel a mikrořas 
pro příjem EPA/DHA.

 

O tom, že vegetariánství a veganství 
je zdraví prospěšné, už v dnešní době 

není pochyby. Tento fakt je potvrzen jak me-
dicínskou, tak vědeckou komunitou. Americ-
ká a Kanadská asociace pro výživu potvrzuje, 
že adekvátně naplánovaný vegetariánský či 
veganský jídelníček je nutričně dostačující, 
zdraví prospěšný a podporuje prevenci ne-
mocí, a dokonce i léčbu některých z nich. (1)

Zde je vyjádření americké instituce 
Physicians Committee for Responsible 
Medicine (PCRM) na raw veganismus:
„Raw veganské jídelníčky mohou být nároč-
né jak časově, tak finančně. Přestože existu-
jí důkazy, že lidé stravující se raw vegansky 
nemusejí vždy přijímat všechny nutrienty, 
zdá se, že tento fenomén je spíše dán ne-
informovaností a nepřílišnou variabilitou  
a výběrem potravin než deficitem nutrientů 
v daných raw potravinách.“ 

Raw potraviny jsou plné vlákniny a nutrientů. 
Přestože je výzkum na toto téma stále limi-
tován (část tohoto problému je dána tím, že 
není striktně definován pojem raw veganis-
mus, a z tohoto důvodu je těžké tuto proble-
matiku studovat komplexně), menší studie 
však potvrzují přínosy raw veganství na urči-
té nemoci či problémy, jakými jsou například 
bolesti kloubů, rakovina a nemoci srdce.  

Pokud jde o výběr životního stylu, raw 
veganství se zdá zdravou a adekvátní vol-
bou. Vědecké důkazy jsou však stále limito-
vány. (2)

Co se vědeckých studií raw veganismu 

u dětí týče, zatím jsem nenarazila na žádnou 
obsáhlejší studii, která by tento fenomén 
sledovala delší dobu. Abych byla schop-
na posoudit vhodnost tohoto stravování  
u dětí obecně, čerpala jsem informace nejen 
z dostupné vědecké literatury, ale také od 
rodin, které se stravují vitariánsky již desítky 
let. Jako příklad těchto rodin uvádím: Shaz-
zie a její kniha Evie’s kitchen, Ka Sundace  
a jeho kniha Raising Healthy Children, Ka-
ren Ranzi, frutariánka Anne Osborne, Vikto-
ria Boutenko apod. Koncept tohoto stravo-
vání obzvláště u dětí je nový a je fakt, že 
ne mnoho rodin s dětmi striktně praktikuje 
stravovací návyky tohoto typu a to hlavně 
ze sociálních důvodů a tlaků. Společným fe-
noménem je, že ani jedna z těchto rodin se 
nestravuje 100% raw vegansky po celou tu 
dobu, hlavně tedy děti, které měly a stále 
mají různé požadavky a přání, co se stravo-
vání týče. Tento fakt pozoruji i u svých dětí  
a dětí svých vitariánských přátel.

„Můj osobní 
odborný názor je, 

že pokud chcete své děti vést 
ke 100% raw veganství od útlého 

věku, je třeba přistupovat 
s maximální informovaností 
a opatrností, netvrdím však, 

že to není možné.“

Co se vědeckých studií u dospělých 
týče, většina jich byla krátkodobá, tudíž limi-
tující, a vidím zde velký potenciál k dalšímu 
průzkumu. Co ale víme, je fakt, že dobře plá-
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Vitariánská  výživa
Vitariánská výživa 
u dětí v praxi

Teď už víme, že dobře plánované vitari-
ánství je možné i u malých dětí.  Pojď-

me se tedy podívat na tento typ stravování  
z praktického hlediska.

Děti mají v jednotlivých stádiích vývoje 
různé výživové nároky. Miminka se spokojí  
s mateřským mlékem, které jim dodává veš-
keré potřebné živiny. Mladší děti potřebují 
dostatek živin pro správný mentální a fyzic-
ký vývoj. Předpubertální děti a adolescenti, 
kteří jsou v dnešní době vystaveni ne příliš 
zdravé stravě ve školních jídelnách, po-
třebují dostatek živin a hlavně energie pro 
správný růst a vyrovnávání se s bouřícími 
hormony.

Jsem si vědoma, že někdy může být 
pro rodiče dosti náročné svému dítěti 
zajistit dostatečný energetický příjem  
a přísun potřebných živin pokud:
1. Je dítě vybíravé a nejí vše, co mu na-

chystáte. Z vlastní zkušenosti a ze zku-
šenosti jiných je právě vybíravost v jídle 
velice častá.

2. Žijete v chladnějším klimatu, kde kvalita 
potravin může být horší a velmi často 
limitována, a pokud dětem nepodáváte 
doplňky výživy a superpotraviny, které 
jsou ve většině případů drahé a někdy 
těžko k dostání. 

Abychom zajistili bezpečný a opravdu vyvá-
žený vitariánský jídelníček pro naše děti, je 
nejprve třeba pochopit funkci a potřebnost 
makro a mikronutrientů a také jejich vitari-
ánské zdroje. 

Tato kapitola by mohla být knihou jen 

sama o sobě, a tak se zaměřím jen na ty nej-
důležitější makro a mikronutrienty, které je 
potřeba sledovat, pokud praktikujete nebo 
se chystáte praktikovat raw veganismus 
nebo raw vegetariánství s vašimi dětmi.

Vitariánská strava je velmi hodnotná na 
většinu živin, takže není nutné počítat dopo-
ručené denní dávky (DDD). 

„Nejsem 
propagátorem 

počítání DDD ani kalorií. 
Přikláním se k tomu, abychom 
nedělali ze stravování našich 

dětí vědu, ale spíše se zaměřili 
na jejich celkový zdravotní stav, 
psychickou pohodu a konzumaci 

co nejčerstvějších a tepelně 
neupravených potravin v bio 
kvalitě v takovém množství, 

které je pro daný 
věk adekvátní.“ 

Jediné,co bych zde opět zdůraznila, je fakt, 
že 100% vitariánství nemusí splňovat dosta-
tečný energetický příjem. Pokud však zajistí-
te nejlépe denní konzumaci listové a škrobo-
vé zeleniny, jako je špenát, kadeřávek (kale), 
rukola, salát, kukuřice apod. ať už v syrovém 
či mírně tepelně zpracovaném stavu s vel-
kou variací potravin, bude vše v pořádku. 

Sledujte, zda jsou děti zdravé, aktivní  
a mají radost ze života. Prvním příznakem  
u malých dětí, že není něco v pořádku, je 
úbytek na váze či výrazná únava.

Nicméně jako rodič musíte mít na pa-

měti, že i vitariánský typ stravování může při 
nesprávně sestaveném jídleníčku vést k de-
ficitu některých živin. Jedna věc je sestave-
ný jídleníček a druhá, ta důležitější, co vaše 
dítě opravdu zkonzumovalo. 

„Důležité je si uvědomit, 
že vitariánství má být zábava 

a ne každodenní boj. Proto pro-
sím, přistupujte ke svým dětem 

s láskou, tolerancí a velkou 
trpělivostí.“

Následující informace jsou zaměřeny na 
nejdůležitější živiny, které je vhodné u raw 
veganismu sledovat, a na několik tipů, jak 
dětem zajistit jejich optimální přísun.

„Následující 
kapitola není příliš zábavná,

ale velmi důležitá k pochopení 
celého konceptu vitariánství 

u dětí. Pojďme se tedy 
na to společne 

podívat.“
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VápníkVitamín D

Vitamín D je důležitý pro syntézu kalcit-
riolu, hormonu, který významně ovliv-

ňuje metabolismus vápníku a fosforu. Fos-
for i vápník jsou důležité pro stavbu kostí. 
Vitamín D je proto významný pro uchování 
silných a nepoškozených kostí. Vitamín D je 
rovněž důležitý pro správné fungování imu-
nitního systému. Dlouhodobý nedostatek 
vitamínu D je prokazatelně spojen s vyšší 
náchylností k tzv. akutním respiračním one-
mocněním a chřipce. Nedostatek vitamínu D 
se projeví změknutím kostí v důsledku ztrát 
a nedostatečné resorbce vápníku a fosfátu. 
U dětí se toto projeví jako křivice, u dospě-
lých pak jako osteomalacie. Také se projevu-
je zvýšenou kazivostí zubů.

Jaké jsou zdroje?
Tento vitamín se syntetizuje v kůži působe-
ním slunečního záření – mělo by stačit na 
pokrytí až 80 % denní potřeby, v závislosti 
na zeměpisné šířce a ročním období. Zna-
mená to tedy, že v zimě si tělo bude vytvářet 
mnohem méně vitamínu D než v létě, i když 
jste vystaveni sluníčku. Existují dva typy vi-
tamínu D – vitamín D2 (ergokalciferol) a vi-
tamín D3 (cholekalciferol). D3 je živočišného 
původu a naleznete ho v rybím tuku, játrech, 
vaječném žloutku a mléce. D2 je rostlinného 
původu a hlavními zdroji jsou listová zeleni-
na, jako jsou kopřivy a některé druhy hub 
(na tyto zdroje však nelze spoléhat). 

Jak zajistit dostatek?
Sluníčko, sluníčko a opět sluníčko. Hladinu 
tohoto vitamínu byste měli sledovat, po-

kud žijete v chladnějším podnebním pásmu  
a nemáte dostatek slunečního záření (defi-
cit vitamínu D můžete získat také v Austrálii  
– zeměpisná šířka a délka hrají důležitou roli 
kvůli dopadu a síle UV paprsků), pokud natí-
ráte pokožku krémem s vysokým UV filtrem, 
čímž bráníte prostupu paprsků a tvorbě vi-
tamínu D v kůži. Dvacet minut opalování bez 
použití opalovacích prostředků vám zajistí 
denní potřebu tohoto vitamínu. Máte-li však 
tmavší pokožku, musíte na slunci zůstat 
déle! Tento vitamín je rozpustný v tucích, 
což znamená, že tělo je schopno si ho udr-
žet po nějakou dobu. Pokud žijete v oblasti 
s omezeným slunečním zářením, je vhodné 
dítěti vitamín D dodávat pomocí kapiček. 
Pokud jste vegany, hledejte kapičky s D2. 
Poraďte se se svým lékařem o vhodnosti 
doplňování vitamínu D, neboli suplementa-
ce, jelikož může dojít k předávkování, tzv. 
hypervitaminóze, která se projevuje naruše-
ním metabolismu fosforu a vápníku. Naopak 
samotné sluneční záření kvůli regulačním 
mechanismům organismu nikdy nevede  
k hypervitaminóse vitamínem D. Příroda vše 
umí krásně zařídit, viďte? Obecně řečeno  
– přírodními zdroji jak vitamínů, tak minerálů 
se nemůžete nikdy předávkovat.

Kolik ho děti potřebují?

 

Jak jsem již zmínila, vápník je v synchro-
nicitě s vitamínem D. Vápník, stejně 

jako vitamín D, je důležitý pro správný růst 
kostí a zubů. Nachází se ale i ve svalech, krvi 
a dalších tělesných tkáních. Pro využití váp-
níků je důležitý i hořčík.

Jaké jsou zdroje?
Ještě v dnešní době mají někteří lidé za to, 
že hlavní zdroje vápníku představuje mléko 
a mléčné výrobky. Mnoho studií již proká-
zalo, že vápník v kravském mléce má hor-
ší vstřebatelnost (okolo 30 %) ve srovnání 
s některými rostlinnými zdroji ( je ale třeba 
mít na paměti, že rostlinné zdroje, obsahují-
cí vysoké množství oxalátů, snižují absorbci 
vápníku). Také fytáty (soli) mohou obecně 
snižovat absorbci minerálů. Každopádně 
klíčení, namáčení, fermentování, mixování  
a odšťavňování lámou komplex neboli vazbu 
mezi minerálem navázaným na fytát, a tím je 
vstřebatelnost vyšší.

Vápník najdeme i v rostlinné říši, hlavně 
tedy v listové zelenině, máku, tahini (seza-
mová pasta), mandlích, quinoy, chia semín-
kách, brokolici a dalších. Špenát také obsa-
huje vysoké množství vápníku, ale pro svůj 
vysoký obsah oxalátů je vstřebatelnost jen 
okolo 5 %. Ideální pro děti je makové mlé-
ko nebo kaše z chia semínek s kokosovým 
nebo mandlovým mlékem (z důvodu mož-
né alergie nebo zvýšené citlivosti na ořechy 
nedoporučuji vyrábět mléko z  kešu ořechů 
dětem mladším 12 měsíců).

Jak zajistit dostatek?
Pokud vaše děti konzumují dostatek listové 
zeleniny, což v mnohých případech je pro-
blémem, doporučuji začít odšťavňovat a při-
pravovat zelená smoothie dětem odmalička 
(zhruba od 10 měsíců, kdy mixování více 
druhů potravin je už snesitelné pro vyvíjející 
se trávící soustavu). 
Zde přikládám recept na „vápníkový 
džus,“ který vašemu dítěti dodá okolo 
250 mg vápníku:
2 velké hrsti petržele, 2 velké hrsti ře-
řichy, 2 šálky kapustových listů, 1 šálek 
brokolice, 1 ananas. 
Vše smíchejte s  kokosovou vodou, což 
dodá nápoji lepší chuť. Tento džus pokryje 
denní potřebu vápníku pro děti do 1 roku 
věku. Do 6 měsíců věku dítěte se ovšem 
snažte jen kojit, pokud je to ve vašich mož-
nostech. Od 10 měsíců můžete zařazovat 
džus pravidelně a starším dětem můžete 
připravit i kaši z chia semínek (chia semín-
ka rozmixujete s mandlovo-sezamovým 
mlékem a banánem, starším dětem, kte-
ré již mají zoubky, můžete přidat nakrájené 
ovoce). Džusy by neměly nahrazovat kojení. 

Kolik ho děti potřebují?

 

Věk DDD vitamínu 
D3 v μg/den

Kojenci 0  – 12 měsíců 10

1 rok  –14 let 13

Věk DDD Ca v mg/den

Kojenci 0  –  6 měsíců 210

7–12 měsíců 270

1–  3 roky 500

4  –  8 let 800

9  –13 let 1300
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Vitamín B12 
(Kobalamin)

Tento důležitý vitamín je velmi dis-
kutovaným ve vegetariánské, ve-

ganské a raw veganské komunitě. Exi-
stují dva tábory: 
1. Ti, kteří tvrdí, že není potřeba uměle do-

plňovat B12.
2. Ti, kteří jsou pro doplňování tohoto vi-

tamínu. Já osobně jsem z těch, kteří 
rozhodně doporučují spolehlivý doplňek 
B12 hlavně u striktně raw veganských 
či veganských dětí, a to z následujících 
důvodů:

 • Argument, že příroda je tak dokonalá, 
že není potřeba B12 uměle dodávat, je 
jistě pěkný, a souhlasím, že suplemen-
tace není přirozená. Každopádně když 
se podíváme do historie, jak se stra-
vovali naši předci, tzv. sběrači plodů, 
kteří nekonzumovali maso, můžeme si 
povšimnout, že nebyli striktními vegany  
a konzumovali i hmyz společně s ne-
omytými plody jak ovoce, tak zeleniny.

 • Zdroje vitamínu B12 najdeme i v rost-
linné říši. Ano, to je sice pravda, ale na 
hodnoty a kvalitu B12 z těchto zdrojů 
bohužel nemůžeme spoléhat! Neví-
me, jak tyto zdroje, například spirulina 
či chlorella, byly zpracované a zproce-
sované a jaký úbytek tohoto vitamínu 
vznikl. Také existuje neaktivní forma vi-
tamínu B12, který naše tělo neumí vyu-
žít. Doposud neexistují žádné vědecké 
studie, které by podpořily toto tvrzení,  
a já osobně si nechci zahrávat se zdra-
vím těch nejmenších.

 • Další z argumentů je ten, že B12 se tvo-

ří v ústech a tenkém i tlustém střevě,  
a tělo tedy vstřebává dostatek. Ano, 
bakterie mohou produkovat B12, ale 
nemůžeme vědět kolik a v jaké kvali-
tě. B12 se vstřebává do krve z tenké-
ho střeva, a tak, i když se vitamín B12 
tvoří v tlustém střevě, většinou končí  
v toaletě.

 • Někteří lidé i po několika letech na raw 
vegan dietě mají stále dostatek B12. 
Ano, někteří lidé mají vysokou schop-
nost tzv. recyklace vitamínu B12. Je 
ale velmi individuální, a i když existují 
studie, kdy lidé měli dostatek B12 bez 
žádného suplementu po dobu 20 let, na 
efektivitu recyklace B12 nelze spoléhat. 

Například Giessenova studie potvrzuje, 
že právě raw vegani praktikující toto stravo-
vání po dobu minimálně dvou let bez žád-
ných suplementů byli do jednoho deficitní 
na B12. Existují další studie potvrzující čas-
nou hypovitaminózu u lidí na raw veganské 
dietě, a ještě bez jakýchkoli symptomů. (1)

Nedostatek kobalaminu se projevu-
je chudokrevností (perniciózní anémie), 
hubnutím, zhoršováním paměti, dušev-
ní výkonnosti, svalové koordinace, třasem  
a „mravenčením“ v končetinách. Jazyk je  
nápadně červený a lesklý, jeho povrch vy-
hlazený z důvodu vymizení veškerých papil. 
Dalšími příznaky deficitu jsou neprospívání  
a neurologické příznaky.

Proč je tak důležitý?
Tento vitamín je rozpustný ve vodě a je dů- 

ležitý především pro správnou funkci kr-
vetvorby, podílí se na syntéze DNA a ATP 
a je nezbytný pro správnou funkci nervo-
vého systému. Důležitý je především u tě-
hotných a raw veganských maminek, kojí-
cích své děti, jelikož pokud jsou deficitní na 
tento důležitý vitamín, mohou tento deficit 
přenést na svého kojence/plod. Pokud jste 
tedy striktními raw vegany, prosím, kontro-
lujte si hladinu tohoto vitamínu pravidelně  
v krvi. Doporučuji alespoň 1 × ročně.  Jeden 
z nejspolehlivějších testů na B12 je tzv. MMA 
test buď z moče, kde se měří hodnota kre-
atininu, anebo z krve, kde se měří hodnota 
kyseliny methylmalonové.

Jaké jsou zdroje?
Pokud je vaše dítě raw vegan, měli byste 
dbát na dostatečný přísun tohoto vitamínu, 
jelikož jeho hlavním zdrojem jsou mléčné 
výrobky, vejce a obecně živočišná strava. 
Vitamín B12 obsahují také některé druhy řas 
jako spirulina, chlorella, některé druhy hub, 
ale člověk by na ně neměl spoléhat a už vů-
bec ne, pokud jde o děti! Takže pokud vaše 
dítě nejí živočišné potraviny, měli byste zvá-
žit suplementaci. 

Jak zajistit dostatek?
Existují podjazykové spreje, které mají vel-
mi dobré výsledky nebo čistý methylkobal-
tamin ve formě kapek. Pokud si vaše děti 
nenechají stříknout do pusy, nevadí. Stříkně-
te tedy dávku či kapičky nakapejte do hr-
níčku dle dávkování na příbalovém letáčku  
a rozmíchejte s trochou vody, kokosové vody  

nebo mandlového mléka. Pokud nechce-
te suplementovat, měli byste do jídelníčku 
vašeho dítěte zařadit pravidelně alespoň  
vejce.

Kolik ho děti potřebují?

 
Věk DDD vitamínu B12

v mg/den 

Kojenci 0  –  6 měsíců 0,4

od 7–12 měsíců 0,5

1–  3 roky 0,9

4–  8 let 1,2

9  –13 let 1,8
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Železo

Tento minerál se vyskytuje v tzv. hemo-
vé a nehemové podobě. Hemová for-

ma železa se lépe vstřebává než nehemová  
a jejím hlavním zdrojem jsou živočišné pro-
dukty, především maso. Nehemovou formu 
najdeme v rostlinné stravě a vejcích. Je tedy 
zřejmé, z jakého důvodu mívají vegani a ve-
getariáni nízkou hladinu železa. 

Železo je důležité k zajištění krvetvorby 
a jeho nedostatek vede k chudokrevnosti 
(anémii). Deficit železa je v naší společnos-
ti velmi častým fenoménem, hlavně u dětí 
mezi 6 měsíci a 4 roky, těhotných a kojících 
žen a starších lidí. Nedostatek železa v pre-
natálním období může zapříčinit poškození 
mozku nenarozeného plodu a u menších 
dětí zpomalený růst a problémy chování.

Jaké jsou zdroje?
Pokud jste vegetariány či vegany, nejvíce 
nehemového železa a vitamínu C obsahu-
jí tyto potraviny: listová zelenina, spirulina, 
chlorella, melasa, amarant, pistácie, dýňová 
semínka, sezamová semínka, quinoa, suše-
ná rajčata a  goji neboli kustovnice čínská.

Jak zajistit dostatek?
S doplňováním železa buďte velmi opatrní, 
můžete se předávkovat! Jelikož je naduží-
vání železa toxické, zjistěte hladinu železa 
v krvi dítěte ještě předtím, než začnete s po-
dáváním doplňku a poraďte se se svým léka-
řem. Ke zlepšení vstřebání železa do krve se 
doporučuje zařadit do jídelníčku také stravu 
bohatou na vitamín C. 

Jelikož tělo vstřebává nejvíce železa 

ráno, je vhodné do jídelníčku zařadit potra-
viny bohaté na železo hlavně na snídani. 
Ideální je kaše s chia semínky a goji, nebo 
džusy z listové zeleniny či smoothies mixo-
vané s ovocem a drcená semínka, kterými 
jen posypete salát či ranní kaši. Pokud stá-
le kojíte, nemějte obavy. Železo přechází 
do mateřského mléka, takže vaše dítě de-
ficitem trpět nebude, pokud tedy vy sama 
nejste deficitní! Pokud je vaše dítě ane-
mické a potřebujete zvýšit přísun železa, 
doporučuji ionické železo, které se vstřebá  
z 99 % a které můžete přidat dětem do ná-
poje.

Pokud máte podezření z nedostatku 
železa, podívejte se dítěti pod spodní víčko. 
Měli byste vidět výrazný kontrast červené  
a bílé barvy pod víčkem. Pokud tomu tak 
není, obraťte se na svého lékaře.

Kolik ho děti potřebují?

 

Věk DDD Fe v mg/den

Kojenci 0  –  6 měsíců 0,27

7–12 měsíců 11

1–3 roky 7

4–  8 let 10

9  –13 let 8
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Vitamín K 
(K1 a K2)

Ráda bych také zmínila důležitost vita-
mínu K2, jelikož není příliš znám a hra-

je důležitou roli při správném růstu a vývoji 
dětí, stejně jako v prevenci zubního kazu či 
deformit obličeje. Kontrola hladiny tohoto 
vitamínu je důležitá hlavně u striktních raw 
veganů.

Proč je tak důležitý?
Obecně vzato je skupina vitamínů K rozpust-
ná v tucích, které jsou v těle na krátkou dobu 
ukládány pro případ potřeby. Lidské tělo po-
třebuje vitamín K k syntéze určitých bílkovin, 
které jsou potřebné pro správnou srážlivost 
krve, a také určité bílkoviny, kterou tělo po-
třebuje pro navázání vápníku v kostech a ji-
ných tkáních. Vitamín K2 se tvoří z vitamínu 
K1 za pomocí bakterie žijící ve střevě. 

Dlouho panoval názor, že deficit vita-
mínu K není běžný. Požadavky na adekvát-
ní příjem mohou být dosaženy skrze vy-
váženou stravu a mikrobiální biosyntézou 
ve střevech. Nejnovější vědecké poznatky  
ovšem dokazují, že běžná strava neobsahu-
je dostatečné množství vitamínu K, jak se  
v minulosti tvrdilo. Dokonce ani dobře vyvá-
žená strava nemusí zajistit dostatečný pří-
sun tohoto vitamínu. Z poznatků vědkyně 
C. J. Prynneové vyplývá, že je v současné 
době výskyt vitamínu K ve stravě výrazně 
nižší, než tomu bylo před 50 lety, přičemž se 
denní spotřeba vitamínu K rapidně snížila od 
roku 1950. (2)

Pokud naše tělo nemá dostatečný pří-
sun vitamínu K2, může dojít k poruchám 

růstu a vývoje zubů, k obličejovým defor-
mitám, či dokonce k zastavení růstu. Mezi 
další závažná poškození organismu z ne-
dostatečného příjmu patří také krvácení ze 
zažívacího traktu, snadná tvorba modřin  
a další symptomy poruchy krvetvorby.

Jaké jsou zdroje? 
Jak jsem již zmínila, existují dvě formy vita-
mínu K: K1 najdeme v listové zelenině, řa-
sách a trávě (pokud jste raw vegani, není 
zde žádný problém s výběrem potravin).  
K2 najdete ve vaječném žloutku, másle vyro-
beném ze zvířat živících se trávou, v někte-
rých druzích sýrů a ve vnitřnostech. Vegani 
mohou čerpat vitamín K2 z fermentovaných 
produktů, jako jsou fermentované sójové 
boby a kysané zelí. Pokud vaše rodina není 
nakloněna konzumací sójových bobů a ky-
sané zelí nekonzumujete pravidelně, můžete 
si hladinu tohoto vitamínu udržet zařazením 
organických vajec. Pokud je vaše dítě raw 
veganem, ujistěte se, že má zabezpečený 
dostatečný přísun vitamínu K2, jehož ne-
dostatek může způsobit špatný vývoj zubů  
a kostí.
Vitamín K2 (Menaquinony) je nejčastěji ná-
zev skupiny příbuzných sloučenin, rozděle-
ných na menaquinony s krátkým řetězcem 
(s MK-4 jako nejdůležitějším členem) a me-
naquinony s dlouhým řetězcem, ze kterých 
jsou MK-7, MK-8 a MK-9 nutričně nejdůle-
žitější.  Vitamín K2 je spjat s vitamínem D  
a oba vitamíny jsou potřebné k zajištění 
správného růstu a vývoje dětí.

Jak zajistit dostatek?
Pokud jste vegetariáni, tak pro dostatečný 
přísun vitamínu K1 doporučuji pít denně ze-
lené džusy, zařaďte do jídelníčku řasy, ve 
kterých je také vitamín K2, a pokud nejste 
vegani, zařaďte také vejce. 

Nejlepším zdrojem vitamínu K2 je nattó, 
ale není raw, takže pokud jste raw vegani, 
doporučuji konzumovat kysané zelí nejlépe 
každý den.

Pokud se rozhodnete doplňovat vita-
mín K2 po konzultaci s vaším lékařem, do-
poručuji vitamín K2 od Dr. Mercola (MK-7,  
150 mikrogramů v jedné kapsli vyrobené  
z fermentovaného extraktu cizrny). (3) Dítě-
ti  můžete kapsli otevřít a prášek vysypat do 
vody. Pokud někdo v rodině bere antikoagu-
lancia a zároveň doplňuje vitamín K2, měl 
by být velmi opatrný. Pokud jste zdraví, není 
třeba mít obavy z předávkování.

Kolik ho děti potřebují? 

Pokud vím, momentálně neexistuje žádná 
DDD vitamínu K2 pro děti. Pro 4 leté dítě 
bych doporučila dávku alespoň 60 μg (mi- 
krogramů) denně.

Věk DDD vitamínu K 
v μg/den

Kojenci 0 – 6 měsíců 2

7–12 měsíců 2,5

1–  3 roky 30

4  – 8 let 55

9 –13 let 60
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Omega-3 
a omega-6 
mastné kyseliny 
(DHA & EPA)

Jód

Omega-3 a omega-6 nenasycené ma- 
stné kyseliny jsou nezbytnými pro 

lidský organismus a tělo si je neumí samo 
vytvořit, tudíž musí být tělu dodávány ve 
stravě. Jsou nezbytné pro správný vývoj  
a funkci nervové soustavy, hlavně tedy moz-
ku, kde se omega-3 vyskytují ve vysoké kon-
centraci. Mateřskou kyselinou pro omega-6 
je kyselina linoleová (LA) a pro omega-3 je 
to kyselina alfa-linolenová (ALA). ALA je ná-
sledně v těle konvertována na EPA (kyselinu 
eikosapentaenovou) a DHA (kyselinu doko-
sahexaenovou).

Omega-3 jsou důležité hlavně v období 
prenatálním, kdy nedostatek těchto kyselin 
může způsobit oční a nervové komplikace 
po narození miminka. Také v období růstu 
dětí jsou velmi důležité. Hlavními zdroji jsou 
převážně tučné ryby, jako je losos, makrela, 
sardinky. My se však zaměříme na veganské 
zdroje těchto kyselin.

Velmi často diskutovaným tématem je 
poměr omega-3 k omega-6 mastným ky-
selinám, kdy ideální poměr by měl být mezi  
1 : 2 až 1 : 4 (4) (omega-3 : omega-6). Pokud 
se stravujete standardně, je velmi možné, 
že váš poměr je něco okolo 1 : 10 i více pro 
omega-6, pokud jste standardními vegany, 
toto může způsobovat nerovnováhu ve va-
šem organismu a zdravotní problémy.

Jaké jsou zdroje?
Výborným veganským zdrojem LA jsou oleje 
ze slunečnicových, dýňových, sezamových, 
konopných semínek, piniové a vlašské oře-
chy, sójové boby a kukuřice. Zdrojem ALA 

kyselin jsou konopná, lněná a chia semínka, 
vlašské ořechy a organické panenské oleje 
těchto semen či ořechů. Výborným zdro-
jem je i listová zelenina, brokolice a mořská 
zelenina. EPA a DHA jsou pak v mořském 
fytoplanktonu, rybách, vejcích (prosím ne-
kupujte vejce s označním omega-3, která 
jsou uměle obohacena), mateřském mléce  
a mořských řasách (wakame, irský mech  
– výborný zdroj kolagenu, který můžete za-
koupit v e-shopu www.lahodnosti.cz). Po- 
kud nejste vegany, dobrým zdrojem je i kri-
lový olej.

Jak zajistit dostatek?
Pokud jste striktními vegany a nekonzumu-
jete tučné kvalitní ryby či nedáváte dětem 
krilový či rybí olej, je zapotřebí zajistit, aby 
děti příjímaly nejlépe denně kvalitní oleje bo-
haté hlavně na omega-3 mastné kyseliny. 
Lžička chia, konopného, vlašského či lněné-
ho oleje by měla pokrýt denní potřebu dítěte 
do 3 let věku. Můžete vmíchat do ranních 
smoothie, džusů, polévek či kaší.

Kolik ho děti potřebují?
Doporučené denní dávky nejsou stanove-
ny. Pokud však používáte oleje, dětem stačí  
1 čajová lžička denně a dětem od 4 let  
1 lžíce denně.

Česká republika nepatří mezi přímoř-
ské státy, v  jejichž ovzduší, ale také 

půdě můžeme najít tolik cenný jód. V jídel-
níčku klasického strávníka je tento stopo-
vý prvek většinou zajištěn konzumací ryb, 
vajec, případně mléka. Jak si však pohlídat 
jeho adekvátní příjem i ze stravy rostlinné?

Proč je tak důležitý?
Jód v prvé řadě zodpovídá za správnou funkci 
štítné žlázy, kdy se podílí na tvorbě nezbyt-
ných hormonů. Zapojen do jejich struktury 
pak ovlivňuje téměř všechny buňky naše-
ho těla, urychluje metabolismus živin při- 
jímaných potravou, dělení a zánik buněk, 
zlepšuje kvalitu vlasů, kůže, ale také zubů  
a nehtů, zklidňuje nervový systém a zlep-
šuje mentální funkce. Významně snižuje ri-
ziko rakoviny, neboť navozuje tzv. apoptó-
zu, přirozený zánik nemocné buňky. 

Rakovinné buňky tuto schopnost ztrá-
cejí, a tak se množí a množí a infikují tkáně, 
které pak mnohem snáze přejímají ona po-
křivená pravidla. 

Jód dále platí za velmi významný an-
tioxidant, který stimuluje produkci žalu-
deční kyseliny, předchází množení zákeřné 
bakterie Helicobacter pylori, ovlivňuje slz-
né žlázy, kterým jódu potřeba pro tvorbu 
slz. Mimo jiné potlačuje autoimunitní pro-
cesy, kterými jsou dnes tolik častý diabe-
tes I. typu, lupus, roztroušená skleróza, 
revmatoidní artritida atd. U žen pak půso-
bí preventivně proti fibrocystickému one-
mocnění prsu, taktéž i rakovině. Pro správ-
ný mentální vývoj miminka pak dbejme na 

jeho adekvátní příjem také v  těhotenství,  
i v průběhu kojení.

Jaké jsou zdroje?
Pomineme-li jeho živočišné zdroje, z  těch 
rostlinných vzpomeňme višně a třesně, 
mořské řasy, kterých denně postačí do jí-
delníčku přidat zhruba jeden gram. Dále jej 
najdeme v  citrónu, špenátu, žampiónech, 
hrachu, případně pak v minerální vodě Vin-
centka, která vykazuje velmi vysoké hodno-
ty. Jeho obsah v potravě je taktéž ovlivněn 
kvalitou zemědělské půdy či blízkostí moře. 
Co se soli týká, pro vyšší využitelnost jódu 
upřednostněme sůl mořskou, oproti běž-
nému chloridu sodnému, i kdyby na obalu 
výrobku stálo, že je obohacen jódem. 

Velmi kvalitním zdrojem jódu jsou také 
višňové a třešňové stopky, které lze zkom-
binovat s dalšími bylinkami, které společně 
zalijeme vroucí vodou a uchystáme čaj.

Jak zajistit dostatek?
I veganskou, případně raw veganskou stra- 
vou lze zajistit odpovídající dávku jódu 
rostlinnou cestou. V  prvé řadě jídelníček 
obohaťme o mořské řasy. Třešně a višně, 
případně pak čaj z  jejich stopek, jsou rov-
něž zajímavým zdrojem tohoto stopového 
prvku. Špenát lze kombinovat s banánem  
a připravit tak lahodná smoothies, případně 
jej přidávat k  zeleninovým salátům nejen 
jako zdroj jódu, ale také protizánětlivého 
chlorofylu. V neposlední řadě pak pitný re-
žim obohaťme o minerální vodu Vincentka.
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Bílkoviny

Kolik ho děti potřebují? 
 Zde bych chtěla zdůraznit, že opravdu 

každá potravina, kterou nám nadělí 
Matka Příroda a která není dále zproceso-
vaná chemicky či jinak průmyslově, obsahu-
je bílkovinu! Pokud tedy jíte v dostatečném 
množství, není třeba se obávat nedostatku 
bílkovin. O bílkovinách se zmiňuji, protože je 
to velmi časté téma, na které se lidé neustá-
le ptají a chtějí mít jistotu, že když přejdou 
na rostlinnou stravu, tak budou mít dostatek 
proteinu. Podívejme se například na slona 
či koně. Tito savci jsou krásným příkladem 
toho, že lze přežít i bez živočišného protei-
nu a netřeba kombinací rostlinných bílkovin. 
Samozřejmě si uvědomuji, že slon i kůň mají 
jiné nutriční potřeby než člověk!

Proč jsou tak důležité?
Aminokyselinou rozumíme základní staveb-
ní jednotku bílkovin. Celkem jich čítáme na  
22, z nichž 8 je esenciálních, to znamená, 
že tělo si je nedokáže utvořit samo, a je tedy 
nutné je přijímat stravou. Zbývajících 14 řa-
díme mezi neesenciální, kdy v případě potře-
by si je tělo vyrobí na míru. Mezi esenciální 
aminokyseliny řadíme valin, leucin, izoleu-
cin, threonin, lysin, methionin, fenylalanin, 
tryptofan. U dětí, na rozdíl od dospělých, 
pak ještě histidin a arginin. Aminokyseliny 
totiž nejsou pouhým stavebním kamenem, 
taktéž se podílejí na tvorbě hormonů, en-
zymů, barviv a trávicích šťáv. Dále pomáhají 
udržovat stálý osmotický tlak vnitřního pro-
středí, a tím zajistit rovnováhu vody v orga-
nismu, přepravují např. tuky, a v neposlední 
řadě pak chrání před infekcemi.

Jaké jsou zdroje?
Když pominu živočišný protein ať už z masa, 
ryb či mléčných výrobků, jaké zdroje bílkovin 
se nám tedy nabízí z rostlinné říše? Přísun 
aminokyselin lze zajistit listovou zeleninou, 
mandlemi, slunečnicovým semínkem, troš-
kou fazolek, cizrnovým humusem s  tahini 
pastou, případně pak pokrm posypat pomle-
tými oříšky či semínky různého druhu. Vý-
bornou alternativou mléčných výrobků jsou 
pak nejrůznější oříšková či semenná mléka 
a rostlinné jogurty. Dalším bohatým zdro-
jem bílkovin jsou konopné a chia semínko, 
pyl, quinoa, goji, houby a dýně. Nelze opo-
menout i mořské řasy, konkrétně spirulinu, 
která se řadí za „krále“ rostlinného proteinu.   
Z procesovaných potravin zde uvedu fer-
mentovaný tempeh. Z  tradičních potravin 
našeho kraje má vysoký obsah bílkovin na-
příklad pohanka. Pohanka je významným 
zdrojem rutinu, který napomáhá při léčbě 
problémů s cévami, hemeroidy i křečovými 
žilami. Vhodná je také pro psychicky a fy-
zicky namáhané osoby. Posiluje také imunitu 
člověka a užívá se i jako pomocník při deto-
xikaci organismu. V zimě pak pohanka po-
máhá prohřívat organismus.

Možná máte otázku, zda je třeba určitá 
kombinace rostlinných proteinů tak, aby tělo 
získalo plnohodnotou bílkovinu, jak je tomu 
u živočišné bílkoviny. Nejprve bych zde zmí-
nila, že rostlinnou bílkovinu můžeme pova-
žovat za plnohodnotnou. Není to tak, že by 
zcela chyběla určitá aminokyselina. Pravda 
je ta, že určitá aminokyselina (nejčastěji ly-
sin) se vyskytuje v menším množství. Pro 

Věk DDD jódu v μg/den

Kojenci 0  – 6 měsíců 50  –  80

7–12 měsíců 80  –100

1– 3 roky 100  –120

4–  8 let 120  –140

9 –13 let 140  –180

13  –18 let cca 200 
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ilustraci uvádím tabulku, která ukazuje, jak 
to vlastně s těmi aminokyselinami u rostlin 
je.

Dle nejnovějších poznatků (5,6) kombino-
vání není potřeba, i když najdeme vědecké 
studie z dřívějších let, které podporují prá-
vě kombinování potravin, například luštěnin 
s mořskými řasy či rýží apod. Jak už jsem 
zmínila, pokud jíte dostatečné množství ka-
lorií, není třeba se obávat nedostatku pří-
jmu bílkovin. U dětí je však třeba dbát na 
to, aby jedly pravidelně a dostatečně dle 
jejich věku. Pokud máte nejedlíka anebo 
vám odmítá určitou rostlinnou potravinu, nic 
nelamte přes koleno a nabídněte například 
vařené bio vajíčko, kozí sýr či tvaroh (nejlépe 
z nepasterizovaného mléka). Jakmile obdo-
bí „nejezení“ pomine, můžete opět živočišné 
potraviny nahradit rostlinnými. Nedostatek 
bílkovin hrozí u vitariánů, pokud jsou převáž-
ně frutariány, jelikož ovoce není tak bohaté 
na bílkoviny – ale stále je obsahuje.

Zde je stanovisko Marion Nestle, Ph.D, 
vedoucí katedry výživy na univerzitě  
v New Yorku: 
„Již se vůbec nebavíme o potřebnosti bíl-
kovin jako takových, jelikož bílkoviny nejsou 
problémem ani u dětí. O čem se však baví-
me,  je nebezpečná přemíra bílkovin. Dosta-
tek příjmu bílkovin je jednoduše v dostateč-
ném kalorickém příjmu.“

Stanovisko Marion i ostatních vysvět-
luje, proč lidé, kteří přejdou na vitarián-
ství, mohou rapidně ztratit svalovou hmotu  
a váhu. Je to tím, že nepříjímají dostateč-
né množství kalorií. Totéž platí i u dětí. Proto 
prosím, sledujme, jak často a v jakém množ-
ství naše děti jedí, místo počítání příjmu pro-
teinu v g/kg či kombinováním potravin.

Jak zajistit dostatek?
Jak jsem již zmínila, bílkoviny nejsou pro-
blémem, pokud dítě přijímá dostatečné 
množství kvalitních potravin. Důležitá je i va-
riabilita potravin. Pokud dítě upřednostňuje 
ovoce, je třeba dbát na dostatečné množství 
a přidat zdroj luštěnin, obilovin či pseudo-
obilnin, oříšků či semínek, abychom zajistili 

dostatek bílkovin. Snídejte zelená smoothie 
a upřednostněte sladší listovou zeleninu. Do 
ranních smoothie či kaší přidejte lžící konop-
ného či chia semínka. Do každého jídla se 
snažte vsunout potravinu s vyšším obsahem 
bílkovin, hlavně v období růstu či vyšší fy-
zické aktivity. Také pokud žijete v tropech či 
subtropech, tělo vyžaduje vyšší příjem bílko-
vin.

Kolik ho děti potřebují? 

*množství bílkovin v g za den je v závislosti na věku a váze dítěte

Rostliny jsou plnohodnotnou bílkovinou
Věk CHLAPCI

bílkovina g/den*

Kojenci 0  –  6 měsíců 10,2

1 rok 11,6

1,5 roku 11,8

2 roky 11,9

3 roky 13,1

4  –  6 let 17,1

8  –10 let 25,9

11–14 let 40,5

15  –18 let 57,9

Věk DÍVKY
bílkovina g/den*

Kojenci 0  –  6 měsíců 9,4

1 rok 10,8

1,5 roku 11,1

2 roky 11,4

3 roky 12,7

4  –  6 let 16,2

8  –10 let 26,2

11–14 let 41

15  –18 let 47,4

→ 
Amino-
kyselina

Izoleu-
cin

Leucin Lysin Fenyla-
lanin
+Tyro-
sin

Methio-
nin

Threo-
nin

Trypto-
fan

Valin Histidin

Potřeba • ••• •• •• ••• • • •• •

Hnědá 
rýže •• •••• •• ••••• ••••• •• • ••• ••

Rajčata •• ••• •••• •••••••• ••• •••• • •• •••

Bram-
bory •• ••• •••• ••••• •••• ••• •• ••• ••

Zelená 
paprika ••• •••• ••••• ••••••••• ••• ••••• ••• •••• ••

Kuku-
řice ••• ••••••• ••• ••••• •••••• ••• • •••• ••••

Ledový 
salát ••• •••• •••• •••• ••• ••••• ••• •••• •••

Celer ••• •••• •••• ••• •• ••• ••• •••• •••

Okurka ••• •••• ••••• ••• ••• ••• • ••• •••

Ovesné 
vločky •••• •••••• •••• ••••• •••••• •••• ••• ••••• •••••

Mrkev •••• ••••• ••••••• •••• •••• ••••••••• • •••• •••••

Broko-
lice •••••• ••••••• ••••••••• •••••••• ••••••••• ••••• •••• ••••••••• •••••••••

Pinto 
fazolky •••••• ••••••••• •••••••• ••••••••• •••••• ••••• ••• •••••••• ••••••••
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Něco  málo  o  vodě
Proč destilovaná 
voda? 

Všichni víme, že voda je nezbytnou sou-
částí nejenom našeho života na pla-

netě Zemi. Také určitě víte, že lidské tělo je 
tvořeno z cca 65 –70 % vodou. Z toho lo-
gicky vyplývá, že kvalita vody, kterou denně 
konzumujeme, je velmi důležitou součástí 
jídelníčku.

Mnozí z vás ví, že jsem osobně zastán-
cem konzumace té nejkvalitnější a nejčist-
ší vody, kterou jsme schopni v dnešním, 
bohužel znečištěném, světě pořídit, a tou 
je destilovaná voda. Destilovanou vodu 
konzumujeme již přes tři roky a vyrábíme 
si ji pomocí domácího destilátoru, který je 
běžně dostupný zakoupením přes internet.  
K pití destilované vody nás přivedl Pavel Má-
cha, když jsme začali praktikovat pravidelné  
i dlouhodobější půsty. (1)

Destilovaná voda není vodou filtrova-
nou, ionizovanou ani jinak upravovanou. 
Jediný způsob, jak lze vytvořit destilovanou 
vodu,  je destilací parou. Přesně tak, jak  
k tomu dochází v přírodě a všichni jsme se 
o tomto procesu učili už na základní škole. 
Rozdíl mezi dešťovou a destilovanou vodou 
je ten, že dešťová voda obsahuje další anor-
ganické složky, které jsou obsaženy v atmo-
sféře, ne vždy zdraví prospěšné v dnešní 
„znečištěné“ době, a tak bezpečnou se stá-
vá voda destilovaná, která je bez veškerých 
minerálů a dalších anorganických složek, 
prostě čistá H2O. 

V dnešní době existují kontroverzní 
názory na pití destilované vody a někte-
ří odborníci vám dokonce budou tvrdit, že 
je zdraví škodlivá tím, že vyplavuje potřeb-

né minerály z těla. Jak může být čistá H2O 
zdraví škodlivá? Dává to smysl? Další odbor-
níci vám budou tvrdit, že destilovaná voda 
je vodou „mrtvou“, jelikož nic jiného než H2O 
neobsahuje, a dokonce vám mohou tvrdit, 
že pitím destilované vody můžete zemřít, tak 
jako v ní hynou ryby. Samozřejmě, že ryby 
ke svému životu potřebují daleko více, jako 
my lidé, a toto srovnání je irelevantní. Už  
v roce 1952 Dr. Walker ve své knize vysvět-
luje přínosy pití destilované vody. 

Naše rodina si destilovanou vodu ještě 
přemrazí v nerezových hrncích v mrazáku, 
abychom zharmonizovali její chemickou 
strukturu, a pak ji přirozeně rozmraženou  
a stále chladnou popíjíme. Chutná jako voda 
ze studánky, která je tou nejlepší vodou  
z mého pohledu, ale kolik takovýchto čis-
tých studánek najdeme v České republice či 
na Slovensku? Do vody si přidáváme štávu  
z citrónu, jablečný ocet či mořský fytoplank-
ton, a tak si ji obohatíme o potřebné mine-
rály a vitamíny. Pitím čerstvých, živých šťáv 
do sebe dostanete tolik vody, že mnohdy 
více vody k doplnění tekutin nepotřebuje-
te. Dbejte prosím na to, abyste svým dětem 
nabízeli co nejkvalitnější vodu. Vyhněte se 
vodě v plastových lahvích.

Chápu, že tvorba domácí destilované 
vody může být časově náročná. My máme 
své „funkce“ doma rozdělené. Manžel zajiš-
ťuje destilovanou vodu a já to ostatní. Pokud 
si destilovanou vodu nemůžeme přemrazit, 
nově používáme, hlavně na cesty, skleně-
nou flaštičku, vyrobenou ze speciálního skla, 
která vodu harmonizuje. (2)
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Jak začít? Jak změnit stravu z vařené 
na nevařenou? Jak dlouho to trvá a jak 

přesvědčit rodinu? To jsou klasické otázky 
vás, rodičů, kteří jsou na cestě a rozhodli se 
změnit své stravovací návyky, či už je změ-
nili, ale stále mají potíže v určitých situacích.

Odpovědi na výše uvedené otázky se 
budou v každé rodině lišit, v souvislosti  
s vaším dosavadním životním stylem, zda 
jíte maso nebo jste už vegani či vegetariá-
ni. Jednou z nejdůležitějších věcí je pracovat 
jako tým. Pokud o tento styl váš partner ne-
jeví příliš zájem, nebo je dokonce proti, bude 
to pro vás obtížné zvláště proto, že děti uvidí 
protichůdné postoje. Nicméně, pokud jste 
přesvědčeni začít a váš partner vás podpo-
ruje, nemusíte hledat žádné další výmluvy. 
Můžete začít jen vy a děti i partner se postu-
pem času připojí. 

„Děti jsou přirozeně velmi zvída-
vé a ty nejmenší jednoduše snědí, 

cokoli jim připravíte.“ 

Pokud máte již starší děti, které bývají 
více vybíravé v jídle cca. od 4 let, je potře-
ba se na všem domluvit a nejlépe stravova-
cí změnou projít jako rodinný tým. Je třeba 
velké tolerance a respektu jeden k druhému.

Změna stravování může chvíli trvat  
(z praxe od 6 měsíců do 3 let, podle věku 
dítěte a dosavadních stravovacích zvyklostí), 
a je to zcela normální. Vy sami se stanete 
prvním „raw modelem“ pro vaše děti, proto 
je nezbytné, abyste především začali sami 
u sebe a zbytečně děti nemátli. Například, 

když dítěti tvrdíte, jak je důležitá snídaně  
a sami jste tak zaneprázdněni, že si nesed-
nete a nenajíte se, nemůžete ani očekávat, 
že vaše děti budou jiné.

Děti jsou velmi zvídavé, a pokud jim po-
víte zajímavé příběhy, které se pojí k jednot-
livému ovoci či zelenině, ke kterému nemají 
příliš kladný vztah, může to pomoci k tomu, 
aby je alespoň okusili.

Z vlastní zkušenosti vím, že stát se vitari-
ánem vyžaduje dosti úsilí, trpělivosti, oběto-
vání, srdce, času a podpory. Někde hluboko 
uvnitř musíte cítit dostatek sebelásky, díky 
které tuto cestu budete chtít podniknout. Je 
to nádherná věc a znamená to, že se chcete 
naučit umění „mít rád(a) sám (sama) sebe“. 

Mnoho z nás má spoustu negativních 
zážitků, traumat, a zbavit se jich, vyžaduje 
čas a trpělivost. Nesmíme však zapomenout 
na fakt, že naše děti mají svou vlastní ces-
tu, a to i tu stravovací, která se nemusí sho-
dovat s tou vaší. Já osobně toto respektuji 
a dávám svým dětem na výběr, a to nejen 
ve smyslu stravování. Jsme s manželem jen 
průvodci, kteří upozorní na určité výhody, 
přínosy, či naopak na nevýhody a úskalí.                                       

S dětmi se neustále učíme. Pro nás do-
spělé je snadné říct si: „Ano, zkusím to“. Ale 
u malých dětí? Ony ještě mnohdy nechápou, 
o co se snažíme. Snažte se vždy vše vysvět-
lit, být upřímní, děti si tohoto velmi cení. Za-
řazujte postupně více živé stravy do jejich jí-
delníčku. Buďte vytrvalí, tolerantní a ony vás 
časem pochopí. 

Jak s dětmi začít s vitariánstvím 
dle věku a praktické tipy 

Vitariánství  dle  věku
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Pár tipů, jak začít s vitariánskou stra-
vou:
1. Vykliďte kuchyňskou linku a zbavte se 

veškerých potravin, které již nechce-
te konzumovat! Do této aktivity určitě 
zahrňte i děti, vysvětlete a domluvte 
se s nimi, jaké potraviny už nebudete 
nakupovat. Může to být bolestivé, ale 
je třeba si uvědomit, kolik nezdravého 
jídla máte skutečně doma a co jste kon-
zumovali.

2. Nekupujte nic, co nechcete jíst! Tohle 
je velice důležité, protože pokud máte 
ve spíži jakoukoli nezdravou potravi-
nu – věřte mi – že jakmile budete mít 
hlad, sníte ji! Pokud už žádné nezdravé 
potraviny doma mít nebudete, pomůže 
to také vašim dětem! My tomu říkáme 
vědomé nakupování.

3. Upřednostněte organické potraviny  
– nechcete přece jíst jahody se spous-
tou pesticidů!

4. Vyhněte se geneticky modifikovaným 
potravinám tím, že si přečtete infor-
mační štítky.

5. Do svého jídleníčku přidejte více živé 
stravy – první týden můžete začít sní-
daní, kdy si místo cereálií nebo pečiva 
připravíte zelené smoothie. Děti milují, 
když je v kuchyni zaměstnáte. Jsem 
velkým zastáncem toho, aby děti po-
máhaly v kuchyni od útlého věku, a to  
i s krájením ovoce a zeleniny nožem, sa-
mozřejmě pod dohledem. Jezte hodně 
ovoce hlavně v dopoledních hodinách, 
kdy potřebujete nejvíce energie ve for-
mě přírodních cukrů.

6. Zásobte vaši domácnost všemi dru-
hy ovoce a zeleniny na dobu nejméně  
3 – 4 dny. Nebojte se, pokud se něco 
zkazí. Pokud máte dostatečné „zásoby“, 
bude vás lákat jíst více syrové ovoce  
a zeleniny než zprocesovaných potra- 
vin, jako je například chleba. Pokud má- 
te hlad, dejte si něco živého, než uvaříte 
jídlo. Zjistíte také, jaké množství budete 
potřebovat pro vaši potřebu a potřebu 
rodiny. Mohu vám říci – množství ovoce 
a zeleniny, i když nejste 100% vitariány, 

bude obrovský – je to něco, na co ne-
jsme zvyklí. 

7. Jezte dostatečně v závislosti na ener-
getickém výdeji. Nebuďte překvapeni, 
pokud budete mít chuť sníst 6 banánů 
nebo velkou misku borůvek na oběd! 
Jednou z největších chyb je nedosta-
tek jídla! Váš pokrm musí být dostačující  
k vaší tělesné aktivitě. Pamatujte si, že 
ovoce a zelenina jsou málo kalorická, 
takže je budete muset jíst ve větším 
množství v případě, že se rozhodnete 
být 100% vitariány. Toto u dětí může 
být problém, hlavně u tzv. „nejedlíků”, 
pak doporučuji i vařená jídla bohatá na 
luštěniny, obiloviny, škroby apod.

8. Pijte dostatek čisté a kvalitní vody! 
Osobně doporučuji zharmonizovanou 
destilovanou vodu anebo ještě lépe 
vodu přímo ze studánky. Více se o vodě 
zmiňuji na str. 40.

9. Mějte se rádi. Pokud dostanete chuť 
na čokoládu (všichni ji občas máme!), 
tak si ji prostě dejte. Dejte přednost čo-
koládě v bio kvalitě s vyšším obsahem 
kakaa (nad 60 %) či raw čokoládě.

10. Najděte si komunitu vitariánů, kde na-
jdete recepty, podporu, pomoc, motiva-
ci. Pokud používáte Facebook, pak do-
poručuji skupiny jako je RAW FOOD CZ  
a SK, Raw maminky a miminka apod.

11. Pokud se vás někdo bude snažit od-
radit, zeptejte se jich: „Zkusil jsi to?“ 
Zřejmě 99 % odpovědí bude záporných,  
a tak se nenechte odradit. 

„Zkrátka, 
přidejte více 

syrové stravy k vašemu 
vařenému jídlu a postupně 

snižujte vařené porce 
a zvyšujte porce 

syrové.“ 

I   když jde o další obsáhlé téma, dotknu se 
ho jen okrajově, jelikož existuje spousta 

zdrojů a odkazů, kde se dozvíte velké množ-
ství informací o superpotravinách pro děti  
i dospělé. Superpotraviny jsou skvělé v tom 
smyslu, že jich nemusíte sníst tolik, jako je to 
třeba u ovoce či zeleniny, jsou tzv. „kids fri-
endly“ a dostanete do těla potřebné množ-
ství živin. 

Sepsala jsem ty superpotraviny, o kte-
rých si myslím, že jsou důležité a v našem 
rodinném jídelníčku téměř denně používané. 
Některé z nich jsou relativně drahé, proto se 
rozhodněte sami, které z nich si vyberete  
v závisloti na vašem životním stylu.

M  ořský fytoplankton je složen z jedno- 
buněčných živočichů žijících v oce- 

ánech. Tyto komunity vytvářejí živoucí ener-
gii pomocí fotosyntézy. Výhodou mořského 
fytoplanktonu (MF) je fakt, že je plný důle-
žitých živin a stopových prvků, které nejsou  
v této koncentraci v žádné jiné doposud 
známé rostlině.

Mořský fytoplankton obsahuje:
 • Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny 

(pro funkci mozku a duševní stabilitu)
 • Esenciální aminokyseliny  

(růst svalů a jejich udržování)
 • Vitamíny A, B1, B3, B5, B6, B12 (1) 

(zrak, funkce a obnova nervů)
 • Selen (antioxidant, enzymatická funkce)
 • Molybden (enzymatická funkce)
 • Chlorofyl (regulátor trávení)
 • Superoxid dismutázu (volný radikál  

a antioxidant).

MF je v čisté formě velmi drahý. Opět to 
záleží jen na vás, zda na sobě budete chtít 
vyzkoušet jeho účinky. Běžně jej přidáváme 
do vody, smoothies, polévek nebo džusů.
Koupit si ho můžete v mém oblíbeném ob-
chůdku Vitalvibe. 

www.vitalvibe.eu

Superpotraviny 
neboli superfood 
pro děti

Mořský fytoplankton 
(MF)
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Chlorella Raw kakao

Jde o nutričně bohatou superpotravinu 
( jednobuněčnou řasu), která obsahuje 

18 aminokyselin a další vitamíny a minerá-
ly. Obsahuje unikátní fytonutrient s názvem 
CGF (růstový chlorella faktor), který je zdro-
jem aminokyselin, betaglukanů, nukleových 
kyselin, peptidů a polysacharidů.
Chlorella poskytuje všechny esenciální ami-
nokyseliny ve vynikajících poměrech. Chlo-
rella obsahuje také vysoké množství chlo-
rofylu, beta-karotenu, více než 20 vitamínů  
a minerálů, včetně železa, vápníku, draslíku, 
hořčíku, fosforu, provitamínu A, vitamíny C, 
B1, B2, B2, B5, B6, B12 (pozor, jde převážně 
o analog tohoto vitamínu) (1,2), E a K, bioti-
nu, inositolu či kyseliny listové. Chlorella má 
i detoxikační účinky.
Chlorellu můžete získat ve formě prášku 
nebo tablet. My preferujeme prášek, který 
si přidáváme do smoothies. Bio chlorellu 
ve formě prášku můžete například koupit  
v tomto e-shopu.

www.ziva-strava-obchod.cz

Raw kakao je naše oblíbené, jelikož mi-
lujeme raw čokoládu! Existují různé 

názory na tuto superpotravinu – někteří vita-
riáni tvrdí, že je tělu prospěšné, jiní naopak, 
že je toxické. V naší rodině jej používáme 
běžně, stejně tak si vyrábíme raw čokolá-
du. Raw kakao je dobrým zdrojem hořčíku, 
vápníku a aminokyselin. Pokud se vyhýbá-
te kakau, jako alternativu můžete použít 
karobový prášek, který je dobrým zdrojem 
vápníku a je sladší než raw kakaový prášek. 
Karobový prášek můžete například koupit  
v tomto e-shopu.

www.alternativashop.cz
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Chia semínka Mladé kokosyGoji Berries 
(Kustovnice čínská) 

Konopné semínko

Silný antioxidant, bohatý na vitamín A  
a železo. My přidáváme sušenou kus-

tovnici do snídaňových smoothies nebo kaší. 
Teď už víte, že železo se nejlépe vstřebává 
v ranních hodinách, a tak si goji dopřávejte 
i jako ranní svačinku. Kustovnici si můžete 
zakoupit na níže uvedeném odkazu.

www.lahodnosti.cz

Tato superpotravina je cenným zdrojem 
vlákniny, bílkovin a esenciálních mast-

ných kyselin (omegy-3 a omega-6). Z ko-
nopného semínka můžete udělat mléko, kte-
ré je však velmi hořké a je lepší ho smíchat  
s mandlovým mlékem. Semínka můžete 
také přidat do kaší, salátů, koktejlů a polé-
vek. Konopné semínko naleznete v bio kva-
litě na níže uvedeném odkazu.

www.rawsuperfood.cz

Tato malá semínka jsou buď bílá, tmavě 
hnědá nebo černá a mají neskutečně 

vysokou nutriční hodnotu – obsahují vápník, 
mangan, fosfor a jsou také skvělým zdrojem 
omega-3 mastných kyselin. Chia jsou také 
dobrým zdrojem bílkovin. Z chia semínek 
děláme pudinky nebo je přidáváme do po-
krmů a smoothies. Výborný je chia pudink  
s mandlovým mlékem ke snídani právě bo-
hatý na vápník. Semínka v bio kvalitě může-
te například koupit v tomto e-shopu.

www.alternativashop.cz

Kokosová voda z mladého kokosu je bo-
hatá na enzymy, vitamín C, minerály 

(hořčík a draslík) a aminokyseliny. Zároveň je 
nízkokalorická. Kokosovou vodu používáme 
při přípravě smoothies a tzv. bílé kokosové 
maso je výborným zdrojem tuků.

Mladé kokosy jsou někdy k dostání v Bi- 
lle na Slovensku či Glóbusu v České republi-
ce. K zakoupení jsou také na níže uvedených 
odkazech.

www.mladykokos.cz
www.mladykokos.sk 
www.freshbedynky.cz

Za zmínku určitě stojí i mladý ječmen, 
který si můžete krásně vypěstovat doma  
a poté z trávy vyrobit džus. Na odšťavnění 
budete potřebovat šnekový typ odšťavňo-
vače. Zakoupit si ho můžete i v prášku.

Nyní zmíním několik tipů, jak pomoci 
dětem s jejich transformací dle věku, v dal-
ší kapitole pak najdete příklady raw dnů dle 
věku a příklad tranformačního jídelníčku.
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Jaké jsou možnosti v případě, že nemo-
hu kojit?
Pokud své dítě nemůžete kojit ze zdravotní-
ho či jiného důvodu, je zde několik možností:
Banky mateřského mléka – v bankách je 
mléko zpracováváno od dárkyň. Kvůli možné 
kontaminaci virem HIV je mléko pasterizo-
váno (provádí se v pasterizátoru při teplo-
tě 62,5 °C po dobu 30 min), dále je mikro-
biologicky vyšetřeno, ověřena jeho tučnost 
a vyšetřeno na bílkovinu kravského mléka. 
Dostupnost mléka je pouze v okolí dané 
mléčné banky a takovéto mléko je možno 
získat na lékařský předpis (může být hraze-
no zdravotní pojišťovnou). Cenově se pohy-
buje 700  – 900 Kč/litr mléka. 

Seznam bank mateřského mléka pro ČR  
a SR najdete na těchto odkazech:
www.kojeni.cz
www.mamila.sk

Přímá dárkyně mateřského mléka – od 
roku 1987 je v ČR zakázáno dle doporučení 
WHO kojit dítě cizí matkou či krmit dítě cizím 
neošetřeným mateřským mlékem vzhledem 
k možnému přenosu HIV. Zde si dovolím 
připomenout, že všechny maminky jsou  
v těhotenství běžně testovány na HIV. Takže 
tato možnost je na zvážení každé z vás.

Kojení adoptovaného dítěte
Kojení je možné, i když jste miminko neporo-
dila vy sama, tím, že si navodíte laktaci. Pro 
adoptované dítě je kojení nesmírně přínosné 
z hlediska vytvoření vztahové vazby. Nee-

xistuje horní hranice věku dítěte, do kdy se  
o kojení pokoušet. Nicméně u dětí, které 
jsou starší 18 měsíců je pak otázkou ochota 
přisát se.

Kdy se začít připravovat? 
Nejlépe devět měsíců před příchodem dítě-
te. Nicméně jakýkoliv čas přípravy je přínos-
ným, minimální jsou však dva měsíce. 

Příprava na kojení adoptovaného dítěte:
1. Najděte si zkušenou laktační poradkyni.
2. Naučte se, jak přisát dítě k prsu, v ja-

kých polohách se dá kojit, jak poznáte, 
že miminko pije, a náhradní způsoby kr-
mení, které podporují kojení.

3. I když nejsem zastáncem umělých hor- 
monů, je zde možná hormonální pří-
prava – lze samozřejmě vynechat! 
Dodávané hormony simulují hormo-
nální změny v těhotenství. Užívá se  
30 dní dvousložková antikoncepce (lé- 
pe 60 dní, ideálně 5 měsíců). 

Je zde určitá pravděpodobnost, že se 
vytvoří mléko pouhým přikládáním dítěte, 
pokud jej máte ihned po porodu, nebo dlou-
hodobou stimulací elektrickou odsávačkou 
(20 minut každý prs v intervalu co 3 hodi-
ny, v noci alespoň 1 × kolem 5 hodiny ráno  
– 9 měsíců případně alespoň 5 měsíců). 
Ano, je to velmi náročné, ale zdraví našich 
adoptovaných dětí za tu přípravu stojí, ne-
myslíte?

Z přírodních přípravků prokazatelně lak-
taci podporují benedikt lékařský a řecká trá-

Kojenci do 6 měsíce

U těch nejmenších je zapotřebí plně 
kojit, a to na požádání miminka samot-

ného místo někdy doporučovaných intervalů 
na krmení. Není nutné podávat žádné jiné 
tekutiny.

Zde se zaměřím na alternativy v pří-
padě, že kojení není ze zdravotních důvo-
dů anebo jiných ( jako je například adopce 
miminka) možná. Ráda bych zdůraznila, že 
nejsem propagátorkou umělé výživy! Jsem 
přesvědčena, že každá maminka je schopna 
kojit své miminko. Jde jen o řádnou přípra-
vu, klidný porod a celkovou pohodu. Tím-
to děkuji Mgr. Lucii Šimkové, specialistce  
v preventivní medicíně a laktační poradky-
ni za příspěvěk ohledně možných alternativ 
kojení. Je bez diskuze, že mateřské mléko 
obsahuje stovky jedinečných a ničím nena-
hraditelných látek. Není mu podobná žádná 
jiná potravina či nápoj. O novorozence je 
kojením z fyziologického i emocionálního 
hlediska perfektně postaráno. Věřím, že 
všechny ženy jsou si dobře vědomy všech 
předností kojení a jak blahodárný účinek ko-
jení a mateřské mléko má na vývoj dítěte. 
Složení mateřského mléka versus umělé vý-
živy (UV) si můžete pročíst zde: www.ma-
mila.sk. 

Velmi častou otázkou je, zda jsou rost-
linná mléka a doma vyráběná umělá výživa 
vhodná pro děti. Po konzultaci s dalšími od-
borníky a prostudováním dostupných studií 
jsem dospěla k názoru, že rostlinná mléka 
nejsou vhodnou náhradou pro kojence, a to 
především ve věku 0 – 6 měsíců. Rostlinná 
mléka jednoduše neobsahují nezbytné látky 

pro rapidní vývoj kojence. Zde bych si roz-
hodně nezahrávala s domácky vyrobenou 
rostlinnou formulí. Dítě potřebuje být plně 
kojeno minimálně do jednoho roku. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) doporučuje 
kojení do 2 let a déle, pokud to mamince  
i dítěti vyhovuje. Pokud z jakýchkoli důvodů 
nemůžete kojit po jednom roce věku dítěte, 
netřeba dávat UV a můžete přejít na rostlin-
ná mléka.

V mateřském mléce je vše potřebné pro 
zdravý vývoj miminka (tedy za předpokladu, 
že maminka netrpí deficitem některých mi-
nerálů či vitamínů. V tomto případě se deficit 
může přenést i na kojence). V těhotenství se 
standardně dělají krevní testy, kde se hlídá 
především železo. Pokud jste etickou vegan-
kou či raw vegankou, doporučuji ještě ověřit 
vitamín B12. Kojící veganské ženy by měly 
do své stravy zařadit věrohodný zdroj vita-
mínu B12, aby měly jistotu, že v jejich ma-
teřském mléce je správné množství tohoto 
vitamínu. Nejlépe vstřebatelnou formou vi-
tamínu B12 je látka „methylcobalamin“.

„V případě jakéhokoliv 
problému s kojením kontaktujte 
laktační poradkyni (telefonické 

konzultace jsou zdarma).“

Více informací naleznete na níže uvedených 
odkazech nebo telefonním čísle: 
www.kojeni.cz
www.mamila.sk
Národní linka kojení – tel. 261 082 424 
(ve všední dny od 10 do 13 hodin)
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6 měsíců až 2 roky

Od šestého měsíce můžete pozvolna 
začít s příkrmy, pokud vaše mimin-

ko projeví zájem o tuhou stravu (u mladší-
ho Tomáška jsem začínala s příkrmy až od  
10 měsíce, jelikož neprojevoval zájem). Pří-
krmy, jak už z názvu svědčí, nemají nahrazo-
vat mateřské mléko. Miminko stále potřebu-
je „bombu“ živin, kterou může poskytnout 
jen mléko mateřské. Do příkrmů můžete 
zařadit rostlinná mléka, obohacená o su-
perpotraviny a další prospěšné živiny. V ka-
ždém případě, pokud plně kojíte, další mléka 
nejsou zapotřebí. Z rostlinných mlék dopo-
ručuji u těch nejmenších mléko kokosové 
(z mladých kokosů), mandlové a konopné. 
Mléka můžete obohatit o B12 a probiotika. 
Jak taková mléka připravit, najdete v sekci 
receptů. Nedoporučuji v tomto raném věku 
oříšková mléka kvůli případným alergiím  
a obtížnější stravitelnosti. Věděli jste, že 
mandle a kokosy nejsou ořechy, ale ovoc-
né plody? Mandloň je příbuzná broskvoním. 
Plod je tedy dužnatý s jedním semenem, 
dužnina se nejí, ale loupe se a jedí se se-
mena – mandle. Kokos je také dužnatý plod 
s jednou „peckou”, kterou známe jako hně-
dou skořápku, ze které pak vyškrabáváme 
bílé živné pletivo – „maso“.

Představujte nové potraviny pomalu  
a jednu po druhé. Není třeba se znepokojo-
vat, pokud miminko odmítá. 

Pokud chcete zavádět lepek, tak dle 
nejnovějších studií se jeví, že nejlépe je 
představit lepek v malých dávkach – cca 
lžička obilovin obsahujících lepek do podá-
vaného jídla. Kojené děti pak mají snížené 

riziko vzniku celiakie. (3) Americká studie, 
která zkoumala vliv doby zavedení lepku do 
stravy na rozvoj celiakie, uvádí, že u dětí, 
kterým byl lepek zaveden do stravy před 
3 měsícem věku, bylo riziko vzniku celiakie 
pětkrát vyšší než u dětí, kterým byl lepek za-
veden ve věku 4 –  6 měsíců. U dětí, jejichž 
výživa byla bezlepková 7 a více měsíců po 
narození, bylo riziko mírně vyšší než ve sku-
pině dětí, kterým byl lepek do stravy zave-
den mezi ukončeným 4 a 6 měsícem. Což by 
znamenalo, že pokud se nechcete obejít bez 
klasického chleba z pšenice, špaldy či žita, 
je nejlepší představit lepek mezi 6  –7 měsí-
cem a přitom plně kojit. (4) Někteří nutriční 
terapeuti se stále přiklánějí k zavedení lepku 
až od 10 měsíce, a tak nebuďte překvapeni 
různorodými názory.

Můžete začít ovocem, protože je přiro-
zeně sladké jako mateřské mléko. S tvrze-
ním, že by se mělo začít zeleninou, jelikož 
není sladká, a tudíž ji dítě nebude v budouc-
nu odmítat, nesouhlasím. 

„Miminku by se mělo 
představovat vše nové 
co nejpřirozeněji, a tak 

i úprava potravin by měla 
být minimální.“ 

Začít můžete avokádem (avokádo je 
pro děti skvělou zdravou potravinou, jeli-
kož neobsahuje cukr a je velmi přívětivé  
k zažívacímu traktu), pomixovaným s bí-
lým „masem“ z mladých kokosů. Zde mohu 
doporučit www.mladykokos.cz, kteří vozí 

va (řecké seno neboli pískavice, slovensky 
senovka grécka).

Složení umělé výživy z kravského mléka
Při výrobě náhradního mléka z kravského 
mléka je obvykle zvýšen poměr  syrovátko-
vých bílkovin  ke kaseinu, aby se více blížil 
jejich poměru v mateřském mléce, každo-
pádně lidský a kravský kasein mají jiný cha-
rakter a působí jinak na trávící trakt. Tudíž 
tvrzení některých výživových poradců či 
pediatrů, že kravské mléko zahleňuje, tak 
kojená miminka by musela být také zah-
leněná, není korektní. Někteří výrobci při-
dávají i některé volné aminokyseliny. Dále 
jsou přidány minerální látky, vitamíny, mléč-
ný cukr laktóza (v bezlaktózových typech  
i jiný  cukr),  tuky  (rostlinné oleje, rybí tuk) 
a do některých typů i další složky, které se 
jeho složení snaží o něco více přiblížit lid-
skému mateřskému mléku, jako je ve vodě 
rozpustná prebiotická vláknina, probiotika, 
karnitin, nukleotidy atd.

„Prosím, vyhněte se umělým 
mlékům vyrobených ze sójových 

bobů. Také se vyhněte konzu-
maci sójového mléka, pokud jste 

těhotná či kojíte.“

Pokud z jakéhokoli důvodu necítíte po-
třebu své miminko krmit mateřským mlékem 
jiné maminky a není jiného vyhnutí, pak te-
prve zvažte umělou výživu. Zde doporučuji 
podávání UV z kozího mléka, jehož bílkovi-
na je mnohem snažší na trávení ve srovnání  
s kravskou bílkovinou. Konkrétně mohu do-
poručit Nanny Care Goats Milk, které se vy-
rábí z mléka volně se pasoucích koz z Nové-
ho Zélandu. Je k zakoupení z Velké Británie 
– českého distributora se mi v době psaní 
knihy nepodařilo najít. Věřím, že nebude 
problém si tuto UV opatřit na níže uvede-
ném odkazu.

www.natureshealthbox.co.uk
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thajské kokosy a doručí vám je až domů, 
pokud v okolí nejsou k sehnání. Kokosy 
zakoupíte také v Bille či Glóbusu. Můžete 
také zařadit jablko, hrušky, švestky či mr-
kev a dýni. S banány bych počkala až do 
cca 10 měsíce, jelikož mohou způsobovat 
zažívací potíže. Použijte uvedenou tabulku, 
ve které popisuji, s jakou potravinou za-
čít dle věku dítěte.  Nechejte „ožužlávat“ 
okurku (bez jadérek, které jsou také těžce 
stravitelné pro ty nejmenší), mrkev či cu- 
ketu. Později můžete začít s podušenou  
a rozmixovanou cuketou, hráškem, červe-
nou čočkou, namočenými ovesnými vlo-
čkami ve vodě apod. Vyzkoušet můžete  
i povařené vajíčko (vajíčka – tedy bílek z nich 
je alergenem, tak se mějte na pozoru), jáh-
lovou či pohankovou kaši, povařená a roz-
mixovaná quionoa jako výborný zdroj bílko-
vin či amarant bohatý na železo. Pokud jste 
100% vitariány, ujistěte se, že děti příjímají 
dostatek kalorií.

Jakmile si děti zvyknou na více potra-
vin, začněte představovat zelená smoothies 
a džusy. Recepty najdete v sekci receptů  
– nápoje. 

„Čím více listové zeleniny 
vaše miminka zkonzumují, 
tím lépe, jelikož do sebe 

dostanou potřebné minerály, 
jako je například vápník 

a důležité proteiny.“ 

V létě můžete zelené džusy či smoo-
thies zamrazit jako kostky ledu a přidávat do 

hrníčku s vodou a pozorovat, jak se roztopí 
a barví čirou vodu. Výborné jsou tzv. zele-
né kapsičky, které lehce naplníte smoothies 
nebo džusem. Děti nevidí zelenou barvu ná-
poje, a tak je větší pravděpodobnost konzu-
mace nápoje. Tyto kapsičky najdete napří-
klad na níže uvedeném odkazu:
www.zelenyobchodik.sk

V tomto období je důležitý dostateč-
ný přísun kvalitních tuků, hlavně omega-3 
mastných kyselin. Zařaďte lžičku kvalitního 
lněného, chia či konopného oleje.

Na pití je nejlepší čistá neslazená voda 
obohacená například mořským fytoplankto-
nem anebo zelenou řasou 100% aphanizo-
menon flos-aquae (AFA), která je mimo jiné 
velmi bohatou na chlorofyl (10 g AFA obsa-
huje kolem 300 mg chlorofylu ve srovnání 
s 10 g spiruliny obsahující kolem 115 mg). 
AFA se prodává ve zmraženém stavu a po 
rozmražení vydrží až týden v lednici. Můžete 
přidávat jak do vody, tak do smoothies, kaší, 
polévek atd.

Tabulka vysvětluje, v jakém věku zařadit 
jakou potravinu. Zaměřuji se na ty nejčastě-
ji používané potraviny. Prosím, nemusíte si 
tímto nijak lámat hlavu. Tabulka slouží jako 
„průvodce“ v případě, že si nejste jisti. Pla-
tí zde jednoduchá zásada – potraviny, které 
jsou lehce stravitelné, jako je například vět-
šina ovoce a zeleniny, se představují jako 
první (existují vyjímky kvůli případným aler-
genům, horší stravitelnosti a většího obsa-
hu vlákniny, jejichž vysoká konzumace není 
vhodná u malých dětí).

Kdy a jakými potravinami začít

Měsíce Ovoce Zelenina
Obiloviny 

Pseudoobilniny
Tuky  

a bílkoviny
Ostatní

6  –  9

Broskve, nekta-
rinky, švestky, 
hrušky, papája, 
avokádo, mango, 
jablka, mladé 
kokosy (voda  
i „maso”).

Cuketa, dýně,  
řapíkatý celer, 
celer, yucca, 
sladké brambory 
(batáty), mrkev, 
okurka (u těch 
nejmenších je 
lepší bez semí-
nek uvnitř, které 
mohou být těžce 
stravitelné), špe-
nát a kadeřávek 
(black kale).

Amarant, jáhly, 
quinoa, jasmíno-
vá rýže. Můžete 
zavést i lepek ve 
formě pšenice, 
žita, špaldy a ječ-
mene v malém 
množství cca 
lžička v kaši. 

Více o lepku na 
str. 53

Avokádový  
a olivový olej  
v menším množ-
ství. 

Lněný olej od 
6–24 měsíce 
nabídněte cca 
1/3 lžičky oleje  
v každém jídle  
a maximálně jed-
nu lžičku denně.

Chia semínka  
mixujte do kaší či 
smoothies a vždy 
namáčejte.

Upřednostňujte 
veškeré potravi-
ny v bio kvalitě 
až do 3 let věku! 
Nejlépe však ne-
ustále. Rostlinná 
mléka do příkrmů 
(kokosové, man-
dlové, konopné, 
makové). S kešu 
mlékem  a jinými 
ořechovými 
mléky prosím 
opatrně kvůli pří-
padným alergiím 
či senzitivitě.

9  –12

Vše jako 6 – 9 
měsíců.

Plus banány 
(mám zkušenost 
jak od svých dětí, 
tak od dalších, 
že banány 
mohou iritovat 
trávící ústrojí, 
což se projeví 
velmi vodnatou 
a páchnoucí 
stolicí, někdo 
uvádí i případné 
zahleňování), 
maliny, ostružiny, 
hroznové víno 
(pozor na pecky), 
meloun, sušené 
ovoce bez siřiči-
tanů, citrusové 
plody, kiwi a acai.

Vše jako 6 – 9 
měsíců.

Plus zelené fa-
zolky, brokolice, 
květák, houby, 
hrášek, hlávkový 
salát, řepa, 
petržel, zelí, 
mořská zelenina 
(řasy jako nori, 
wakame, hijiki, 
kelp), chřest, 
brambory, kuku-
řice, pórek, lilek, 
paprika  
a rajčata.

Vše jako 6 – 9 
měsíců.

Plus oves a oves-
né vločky,  těs-
toviny z hnědé 
rýže či z quionoy 
apod.

Sezamový, vlaš-
ský, makadamo-
vý a kokosový 
olej, tempeh, 
miso, nattó. Po-
mleté ořechy  
a semena: 
vlašské, mandle, 
pekanské, slu-
nečnicové, dýňo-
vé a sezamové, 
vařený či raw 
vaječný žloutek, 
luštěniny (cizrna, 
červená čočka), 
freekah.

Měkké raw 
chleby, tahini 
pasta, ořechová 
másla, sladidla ze 
sušeného ovoce, 
melasa, stévie, 
mořský fyto-
plankton, čistá 
aloe vera, spi-
rulina, chlorella, 
mladý ječmen  
v malém 
množství. Pokud 
děláte džusy 
dětem, doporu-
čuji mixovat se 
zeleninou a ředit 
vodou.

Užívání olejů: 
Dresingy – lně-
ný, makadamový, 
chia, konopný, 
vlašský 
Pečení – koko-
sový olej, pro 
vegetariány Ghí  
a máslo, olivový 
při nižších tep-
lotách 
Smažení – olivo-
vý (nižší teploty), 
avokádový  
a kokosový 
při vyšších 
teplotách. Pro 
vegetariány Ghí. 

„Smažení se 
ale vyhýbáme 
celkově!“
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3 roky až 6 let

Komunikujte opatrně se svými mlad-
šími dětmi, pokud se rozhodnou, že 

nebudou něco jíst, tak prostě nebudou. To 
nejhorší, co můžete udělat, je do jídla nu-
tit. Buďte jim přítelem a „příkladem“. Budou 
zvědavé ochutnávat nové věci.

Buďte kreativní a „čtěte“ své děti. Mů-
žete si všimnout, že některé děti nemají 
rády kašovitou stravu, takže smoothies pro 
ně nebude to pravé. Některé děti nemají 
rády všechny druhy zeleniny, a takto bych 
mohla pokračovat dále. Nezoufejte! Co jsem 
se naučila od svých dětí je, že jeden den 
rajčata nejsou atraktivní a další den je milují! 
Stačí nabízet tolik ovoce, zeleniny, ořechů, 
semen a jiných živých potravin, jak jen mů-
žete. Trvalo nám 6 měsíců zbavit se jogurtů, 
rýže a těstovin!

Děti milují přírodu, naučte je sbírat 
všechny možné jedlé plody i traviny, jako 
jsou například všechny šťavelany. Vezměte 
s sebou jablka či hrušky a všechny zelené 
lístky mohou zakousnout sladkým ovocem.

Pokud nechcete používat klasický chle-
ba a pečivo, nejste však 100% vitariány, 
vřele doporučuji chleby z naklíčeného obi-
lí, nejlépe v bio kvalitě. Určitě přes google 
najdete tyto chleby v bio kvalitě. Klíčení je 
totiž způsob, jak udržet v obilí životně dů-
ležité nutrienty. Při klíčení se zvyšuje množ-
ství využitelných vitamínů, minerálních látek  
a enzymů, snižuje se množství antinutrič-
ních faktorů (např. inhibitorů enzymů). Tím, 
že se obilí nakličuje, snižuje se i obsah lep-
ku (pokud se jedná o obilí obsahující lepek), 
chleby se pečou, ale při nízkých teplotách 

do 100 °C a jsou „mazlavé“, velmi vláčné 
(nejlépe se krájí ostrým a navlhčeným no-
žem) a musí se uchovávat v lednici, kde vy-
drží cca týden až 10 dní. Velmi chutné je 
tyto chleby toustovat. Maji velmi výraznou 
chuť, na kterou je třeba si zvyknout.

„Neodměňujte 
děti za to, že jedí zdravě. 

Raději je naučte, že jíst zdravě je 
zcela normální a vysvětlete jim 
pozitiva zdravého stravování, 

jakmile budou starší 
a pochopí to.“ 

Můžete je však motivovat k pití ne moc 
oblíbených zelených džusů, a to tím, že jim 
slíbíte nějakou oblíbenou aktivitu. U nás 
vede plavání a jízda na koních.

Diskutujte s vašimi dětmi o nezdravém 
jídle. Zjistíte, že jakmile jsou vaše děti z vel-
ké části na živé stravě, může jim být po ne-
zdravém jídle zle. Takovou reakci měla naše 
dcera nejméně třikrát. Jakmile jí bylo zle  
z párku, přestala ho vyžadovat. Vždy vy-
světlete, proč jejich bříška bolí, proč se cítí 
unavení nebo je bolí hlava. 

Diskutujte se svými dětmi o tom, jak 
vypadá zdravá stolice a jak často by měli 
chodit na záchod.

Používejte superpotraviny – listovou ze- 
leninu, zelená smoothies, zelené šťávy, ze-
lené polévky – v případě, že vaše dítě nehol-
duje konzumaci listové zeleniny v přirozené 
podobě. Říkám zelené, ale pokrm nebo ná-
poj nemusí nutně vypadat zeleně.

Měsíce Ovoce Zelenina
Obiloviny 

Pseudoobilniny
Tuky  

a bílkoviny
Ostatní

12  –18

Jahody a vše 
ostatní.

Můžete před-
stavit veškerou 
zeleninu včetně 
česneku a cibule 
v menším množ-
ství, které mohou 
být dosti silné  
v raw podobě 
pro trávící trakt.

Hnědá rýže či 
basmati rýže, 
divoká rýže (dá 
se klíčit a kon-
zumovat raw). 

Ryby pokud ne-
jste vegetariáni  
a vegani, vaječný 
bílek (pozor, 
alergen), čočka, 
tempeh, miso  
a nattó. 

„Pokud chcete 
dětem podávat 
kravské mléko 
a jiné mléčné 
produkty, 
počkejte až  
do 18 měsíce.“

Raw kokosový 
cukr, kokosový 
nektar, hima-
lájská či keltská 
sůl v malém 
množství, bylinky 
a koření, chleby  
z naklíčených 
obilovin, raw 
chleby a krekry.

18 +

Bílá rýže  
– nedoporučuji 
vůbec anebo jen 
ve výjimečných 
situacích. Pokud 
konzumujete 
sushi, upřednost-
ňujte je s hnědou 
rýží. 

Bílou rýži 
nahraďte jasmí-
novou, basmati 
či divokou.

Seafood – kre-
vety, chobotnice, 
mušle apod.

Domácí popcorn.

2,5 roky +

Med – některé 
studie podporují 
konzumaci medu 
od 12 měsíců 
kvůli možnému 
výskytu bakterie 
clostridium 
botulinum, která 
může způso-
bit kojenecký 
botulismus. FSA 
(Food Standards 
Agency, Velká 
Británie) dopo-
ručuje med od 
12 měsíců, já se 
spíše přikláním 
až od 2,5–3 let, 
kdy je imunita 
mnohem silnější, 
střevní mikroflóra 
vyvinutější  
a s případnou 
bakterií se tělo 
lépe vypořádá. 
Pozor také na 
včelí pyl, který 
může být silným 
alergenem.
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Starší děti 7 let 
a výše

Další tipy

Vysvětlete pozitiva živé stravy například 
tak, že nebudou tolik trpět na akné, 

když nezdravou stravu vymění za zdravější 
– živou.

Ujistěte se, že vaše děti mají živou sní-
dani, tím zajistíte skvělý start do nového 
dne, pokud již nemáte kontrolu nad tím, co 
během dne jedí. Skvělým tipem je chia pu-
dink s ovocem, zelené smoothie a lámaný, 
ve vodě namočený oves s rostlinným mlé-
kem a ovocem. Není pravdou, že raw snída-
ně nezasytí!

Nechejte je, aby si samy vybraly, co 
chtějí jíst ve škole nebo kroužcích. Vše ne-
jste schopni kontrolovat. Naučte se „nechat 
být” a důvěřovat vašemu dítěti. Můžete však 
stanovit pravidlo, že „junk = fast food“ se 
doma jíst nebude.

Nechejte je, aby samy rozhodovaly. 
Vždy s láskou vysvětlete vše, co potřebují 
vědět.

„Nechte děti, aby si samy 
připravily alespoň jeden 

pokrm do školy.“

Starší děti motivujte tím, že mohou 
uspořádat raw stánek na „Den dětí“ a něco 
málo vydělat na prodaných zdravých pokr-
mech. Mohou vytvořit letáčky pro ostatní 
děti s informacemi  a zajímavostmi o daných 
potravinách.

Společně vyhoďte veškeré nezdravé 
potraviny.

Ujistěte se, že je vaše domácnost dobře 
zásobená živou stravou. Neschovávej-

te nic. 
Nechejte je, ať mají vlastní skříňku se 

svými oblíbenými potravinami, lahůdkami, 
jako jsou semínka, ořechy, raw tyčinky, čo-
koláda apod.

„Mějte vždy ovoce na dosah 
a na viditelném místě.“ 

Pokud začínáte se zelenými či zele-
ninovými džusy, začněte pomalu od cca  
9  –10 měsíců kombinací jablíčka s řapíkatým 
celerem či okurkou. Postupně pak přidávej-
te další listovou zeleninu a později bylinky. 
Výborné jsou listy kadeřávku, petržel, která 
je bohatá na vápník, koriandr, rukola, špenát 
apod. Buďte, prosím trpěliví a pamatujte, že 
čím více zelených potravin do dětí dostane-
te, tím lépe!

Nakupujte s dětmi, pokud se vám to 
hodí, a společně se rozhodněte, jaké potra-
viny nakoupíte.

Kupujte především organické potraviny. 
bio bedýnkování je možné po celé České 
republice i na Slovensku, sice stojí více, ale 
co je lepší než investice do vašeho zdraví  
a zdraví vašich dětí?

„Zralé ovoce, které 
nespotřebujete, zamražujte nebo 
sušte, ať se zbytečně nezkazí.“

Pokud si dítě řekne o chléb s máslem, 
upřednostněte žitný, či raw chléb nebo chléb 

Živou stravu podávejte na oblíbeném talíři 
nebo misce a hezky upravenou.

Dovolte dětem, aby vám pomáhaly  
v kuchyni. Naučte je, jak si udělat smoo-
thies, džusy, atd. Nechejte je krájet zeleninu 
a ovoce (nožem určeným dětem). Vybavte 
je kuchařskou čepicí.

Pokud máte chůvu, ujistěte se, že jim 
nepodává jídlo a pití, které byste jim sami 
nedali.

Mladší děti většinou nemají rády mixo-
vané nebo rozmačkané jídlo. Klidně jim ne-
chejte jednotlivé přísady daného pokrmu 
vedle sebe na talíři, pokud budou chtít, smí-
chají si je. Téma sociálních tlaků řeším po-
drobně na svých pravydelných „webinářích“ 
a proto mě neváhejte kontaktovat.

„Ujistěte se, 
že má vaše dítě dostatečný 

přísun vody. Prosím, nenechávej-
te je pít balenou vodu z plasto-

vých lahví kvůli uvolňujícím 
se toxinům z plastu!“ 

Mladším dětem raději kupte nerezové 
lahve, starším dětem pak i skleněné. Nejlep-
ší je čerstvá voda ze studánky nebo destilo-
vaná voda, popř. alespoň filtrovaná. 

Nezapomeňte, že v jednoduchosti je jak 
krása, tak i síla. Většina dětí nemá ráda kom-
plikované recepty s mnoha ingrediencemi.

„Nevzdávejte to!“ 

„Děti mohou ze začátku 
živou stravu odmítat, 

ale velmi rychle 
se adaptují.“

Pokud cestujete, ujistěte se, že máte dosta-
tečné množství trvanlivých a raw potravin. 
Pokud nemáte čas na přípravu, vřele do-
poručuji výrobky od „Rawzinky“, kde vyrábí 
raw krekry, placky, proteinové kuličky apod. 
Skvělé na cesty a vždy po ruce.

www.eshop.rawzinka.cz
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V  tomto věku stačí, když dítě zkonzu-
muje několik lžiček tuhé stravy, stále 

se seznamuje s novými chutěmi, konzisten-
cemi a mateřské mléko je nedílnou součástí 
energetického příjmu. Jakmile se bude blížit 
k 9 měsíci, některé děti zkonzumují i men-
ší misku jako jednu porci, jiné děti stále jen 
několik lžiček – netřeba se znepokojovat, 
pokud dítě prospívá, přibírá na váze a men-
tálně se správně vyvíjí. 

„Připravované 
pokrmy by měly být 

vždy čerstvé, maximálně 1 den 
uchované v lednici. Větší množ-

ství můžete zamrazit jako 
kostky ledu. Nikdy 

nepoužívejte 
mikrovlnku 
na ohřev.“ 

„Pokud 
chcete zavést více 

vařené stravy, doporučuji 
začít s kašemi z jáhlí, amarantu 

či quinoy.“ 

Osladit je můžete rozmačkanou pa-
pájou, mangem, hruškou či jiným ovocem 
vhodným pro toto věkové období (viz. ta-
bulka na str. 55). Pokud plně kojíte, netřeba 
často nabízet vodu na pití.

z naklíčeného obilí, a zavádějte postupně 
pažitku, listy kadeřávku, špenát, cokoli ze-
leného, co můžete najemno nakrájet a po-
sypat na chléb.

Pokud jíte mimo domov, vyberte si re-
stauraci, kde nabízejí saláty nebo jiné zdra-
vější alternativy. Můžete také drobné změny 
navrhnout i kuchaři.

„Pokud cestujete, 
vše si řádně naplánujte. A jestli
nebude stravování vaší rodiny 

ideální, nezoufejte. Přece po vět-
šinu roku se stravujete zdravě
a tělo si poradí s občasnými 

zátěžemi.“

Jídlo chutná dětem lépe, pokud je 
spjato s nějakým příběhem. U nás funguje 
„Smoothie zeleného dinosaura a Polévka 
prasátka Pepy“.

Pamatujte, že nejde o to, abyste byli 
100% raw vegany za každou cenu! Zjistíte, 
že každý člen rodiny má jiné potřeby, což je 
zcela v pořádku. Stačí, když budete naslou-
chat svým instinktům, tělu a svým dětem.

„Nebuďte vitariánstvím posedlí. 
Posedlost nepřináší nikdy 

nic dobrého.“

„Buďte k sobě a svým dětem 
ohleduplní, trpěliví
…a užívejte si to!“

Praktické  jídelníčky
Transformační 
jídelníček a příklady 
raw dnů pro děti 
dle věku

Příklad raw dne 
pro dítě 6 – 9 měsíců

Snídaně

Mateřské mléko, avokádo 
rozmačkané s mateřským, 
kokosovým či mandlovým 
mlékem.

Svačina

Mateřské mléko, rozmixovaná 
papája nebo mango či broskve  
s mateřským, kokosovým, 
mandlovým nebo konopným 
mlékem a ⅓ lžičky lněného 
oleje.

Oběd
Mateřské mléko, kokosové 
maso rozmixované s kokoso-
vou vodou.

Svačina Mateřské mléko.

Večeře

Mateřské mléko, cuketa  
s hráškem na páře – rozmixo-
vat a smíchat se ⅓ lžičkou 
lněného oleje a posypat konop-
ným semínkem.
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P okud již vaše dítě začalo chodit, bude 
potřebovat vyšší energetický příjem. 

Dbejte na to, aby mělo dostatečný přísun 
kvalitních tuků. 

„Začněte přidávat 
rozmixované mořské řasy,

například nori.“ 

N yní můžete kombinovat více dru-
hů potravin. Nekombinujte však raw 

ovoce se zeleninou kromě listové zeleniny, 
což může způsobovat nadýmání či zažívací 
potíže. Meloun by se měl konzumovat sa-
mostatný, ořechy by se neměly ve větším 
množství kombinovat s ovocem. Sami zjistí-
te, co vašim dětem dělá dobře, hlavně pod-
le stolice. Můžete začít nabízet čistou vodu  
k pití a čerstvé zeleninové džusy. 

„Nebojte se přidávat 
více superpotravin do každého 

jídla, hlavně pokud doma nemáte 
velké jedlíky.“ 

„Neuchovávejte 
čerstvé smoothie a džusy 

v lednici déle než hodinu. Dochá-
zí k oxidaci, kdy se ztrácí pod-

statná část živin.“

Příklad raw dne 
pro dítě 12–18 měsíců

Příklad raw dne 
pro dítě 9  – 12 měsíců

Snídaně

Mateřské mléko, zelené 
smoothie či džus – viz recepty, 
naklíčená pohanka rozmixo-
vaná s ovocem – viz recepty, 
obohacená o ⅓ lžičky oleje 
bohatého na omega-3 NMK.

Svačina

Avokádo s banánem a karobo-
vým práškem.

Mateřské mléko.

Oběd

Mateřské mléko, naklíčená 
quinoa rozmixovaná s lehce 
povařenou či napařenou dýní, 
řapíkatým celerem a špenátem. 
Posypat konopným semínkem  
a přidat ⅓ lžičky chia oleje
Raw verze: cuketové špagety 
s kešu omáčkou.

Svačina
Ovoce všeho druhu či mladý 
kokos či zelené smoothie  
a mateřské mléko.

Večeře

Mateřské mléko, usušený raw 
burger z pomletých semínek, 
zeleniny, hub a zelený džus.

Nori závitky plněné hnědou rýží 
a avokádem.

Snídaně

Mateřské mléko, zelené smoo-
thie či džus viz recepty  
či rozmixovaný chia puding  
s banánem a ⅓ lžičky oleje 
bohatého na omega-3 NMK.

Svačina

Mateřské mléko, nechat ochut-
nat nakrájená jablka, hrušky, 
popřípadě jiný druh ovoce 
a rozmixovat a mandlovým 
mlékem. 

Přidat můžete kapku mořského 
fytoplanktonu, ⅓ lžičky maca, 
lucuma prášku či acai.

Oběd

Mateřské mléko, nakrájené 
okurky, zeleninová kaše  
s jáhly, amarantem nebo qui-
noou či freekah. 

Pokud chcete čistě raw stravu, 
můžete připravit špenátovou 
polévku s hráškem – viz recep-
ty a přidat kvalitní olej bohatý 
na omega-3 NMK.

Svačina
Mateřské mléko, zelené smoo-
thie či mladý kokos. 

Večeře

Mateřské mléko, lehce povaře-
ná sladká brambora s mrkví   
a řapíkatým celerem s přidáním 
konopného či lněného oleje. 

Rozmixovat a posypat na-
drcenými či rozmixovanými 
semínky. 
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M ůžete přidávat superpotraviny všeho 
druhu. Pokud již nekojíte, dbejte na 

dostatečný příjem čisté vody. Můžete při-
dat kapku mořského fytoplanktonu či AFA 
(Aphanizomenon flos-aquae).

Pokud vaše dítě začíná chodit do škol-
ky, můžete mu nabalit následující:
 • kokosovou vodu
 • 2 banány
 • půlku avokáda
 • goji berries
 • mrkvičku, cuketu a okurku nakrájenou 

na plátky
 • raw tyčinku či kuličky
 • humus či jiný dip na zeleninu.

Příklad 
vyváženého 
veganského 
jídelníčku

Příklad raw dne 
pro dítě
18 měsíců–3 roky

Snídaně

Pokud stále kojíte, tak mateř-
ské mléko, zelené smoothie 
či džus – viz recepty, a chia 
pudink s mandlovým mlékem, 
nastrouhaným jablíčkem, ba-
nánem a skořicí – viz recepty. 
Přidat ⅓ lžičky oleje bohatého 
na omega-3 NMK.

Nakrájené ovoce všeho druhu.

Amarantový chléb s ořecho-
vým máslem a medem.

Svačina
Maso z mladého kokosu roz-
mixované s mangem  
a konopným semínkem.

Oběd

Mateřské mléko, řasa nori pl-
něná rozmačkaným avokádem, 
klíčky ze slunečnice a na tenké 
plátky nakrájenou okurkou.
K tomu cherry rajčata.

Svačina

Zelený džus či smoothie  
s přidáním ⅓ lžičky oleje boha-
tého na omega-3 NMK  
a ovoce všeho druhu.

Večeře

Mateřské mléko, cuketové 
a mrkvové špagety s ořecho-
vým dressingem, brokolicí  
a přidat ⅓ lžičky oleje bohaté-
ho na omega-3 NMK.

Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře

Pondělí
Ovesná kaše  
s makovým mlé-
kem a medem.

Pomeranč Dušená červená 
čočka a salát.

Mandle a suše-
né švestky.

Plněná špageto-
vá dýně směsí  
z mrkve a jáhel.

Úterý
Kváskový chléb 
a tofu poma-
zánka.

Banánová 
chalva

Zeleninový 
seitan s kari rýží 
a salát.

Mrkvová šťáva 
a kešu ořechy.

Dušená quinoa  
s brokolicí  
a rajčetem. 

Středa
Ovesná kaše  
s makovým 
mlékem.

Strouhaná mr-
kev s rozinkami 
a kokosem.

Pyré z dýně ho-
kkaido a batát.

Avokádová po-
mazánka  s lně-
nými krekry.

Cizrnový hum-
mus s řapíkatým 
celerem. 

Čtvrtek
Ovocný salátek 
s chia semínky.

Müsli tyčinka 
se sušenými 
švestkami.

Ječné kroupy se 
zelím a hříbky.

Fíková přesní-
dávka s pome-
rančem.

Cuketa pečená 
s amarantovou 
směsí.

Pátek
Ovesná kaše  
s hruškou a goji.

Banánový pu-
dink s karobem.

Fazolkový salát 
s rajčaty.

Makové mléko  
s datlemi.

Jahelné rizoto 
s žampióny.
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D ěti od 4 let mají zafixované zvyklosti 
včetně oblíbených a neoblíbených jídel. 

Zde vám poskytuji transformační jídelníček  
z velmi nezdravého stravování (čímž nechci 

tvrdit, že se takto stravujete) na téměř 100% 
raw veganské stravování v případě, že vám 
i vašim dětem tato cesta vyhovuje. Dbejte 
však na dostatečný energetický příjem!

Transformační 
jídelníček – příklady 
pokrmů

Standard Malé změny Raw z cca 60 % Raw z cca 99 %

Snídaně

Slazený čaj, cereálie 
s mlékem, bílý chléb 
nebo toast s más-
lem šunkou  
a sýrem.

Ovoce nebo ovocný 
džus a celozrnné 
cereálie s mlékem.
 
Špaldový či žitný
chléb nebo toast  
s máslem a tvrdým 
sýrem.

Voda nebo čerstvý 
ovocný džus nebo 
smoothie, ovesná 
kaše či jáhlová 
nebo amarantová 
kaše (s kokosovým 
nebo mandlovým 
mlékem) a čerstvým 
ovocem.

Žitný či naklíčený 
chléb s avokádovou 
pomazánkou nebo 
ořechovým máslem 
a medem.

Voda nebo čerstvý, 
ovocno-zeleninový 
džus nebo zelené 
smoothie, vitariánská 
kaše s mandlovým 
mlékem nebo chia 
pudinkem a čers-
tvým ovocem.

Sušené vitariánské 
palačinky s banánem 
a vlaškými ořechy  
– plněné borůvkami 
či vitariánské krekry 
s avokádovou poma-
zánkou či vitarián-
ským ořechovým či 
semínkovým dipem 
(pokud nemáte čas 
na sušení krekrů, 
výborné jsou od  
www.lifefood.cz).

Svačina

Sycený nápoj, slad-
kost – čoko tyčinka.

Mléčný koktejl a bílý 
chléb s nutelou.

Ovocný džus  
a cereální tyčinka.

Kozí nebo rýžové 
mléko a čerstvé 
ovoce.

Tmavý chléb s más-
lem a medem.

Voda a raw tyčinka.

Čerstvé mandlové 
či kokosové mléko, 
čerstvé ovoce nebo 
zeleninové tyčinky 
(okurka, mrkev, čer-
vená paprika, cherry 
rajčata, řapíkatý 
celer) s ořechovým 
dipem.

Naklíčený chléb 
s raw medem nebo 
raw džemem.

Voda, kokosová 
voda, mix semínek  
a sušeného ovoce.
 
Čerstvé mandlové 
nebo jakékoli oře-
chovo-semínkové 
mléko, míchaný 
ovocný nebo 
zeleninový salát se 
sekanými ořechy.

Raw krekry nebo 
chléb s ořecho-
vým  máslem a na 
kolečka pokrájeným 
banánem.

Standard Malé změny Raw z cca 60 % Raw z cca 99 %

Oběd

Sycený nápoj, 
sýrový sendvič 
(bílý chléb), křupky, 
brambůrky a čokolá-
dová tyčinka.

Sycený nápoj/kon-
centrovaný džus, 
těstoviny (bílé) se 
sýrem a omáčkou, 
sladkost.

Sycený nápoj, 
tortilla wrap (bílý 
chléb) a čokoládová 
tyčinka.

Ovocný džus, sýrový 
sendvič (tmavý
chléb) s mixem listů, 
rajčaty a okurkou, 
domací pečené 
brambůrky nebo 
špaldové tyčinky  
a ovoce.

Ovocný džus, 
těstoviny (špaldo-
vé) s kozím sýrem, 
krájenou zeleninou 
(paprikami,okurka-
mi, mrkví) a ovoce.

Ovocný džus, tortilla 
wrap (tmavý chléb) 
s míchaným salátem 
a zeleninou, cereální 
tyčinka.

Voda, čerstvý 
ovocný džus nebo 
smoothie, pita chléb  
s raw sýrem, mixem 
listů, okurkami  
a rajčetem.

Voda/kokosová 
voda, čerstvý 
ovocný džus nebo 
smoothie, rýžové 
těstoviny  
s omáčkou z pesta 
a nakrájenou ze-
leninou a mícha-
ným salátem, raw 
tyčinka.

Voda, čerstvý ovoc-
ný džus, pita chléb  
s avokádovou 
pomazánkou, mí-
chaným salátem  
a rajčaty, semínka  
a mix ořechů.

Voda nebo koko-
sová voda, čerstvý 
zeleninový džus 
nebo smoothie, 
míchaný salát s raw 
sýrem a raw krekry, 
raw brambůrky  
z kadeřávku.

Voda/kokosová, 
čerstvý zelený džus 
nebo smoothie, raw 
těstoviny (mrkvové 
a okurkové špagety) 
s raw omáčkou, raw 
tyčinka či kuličky.

Voda nebo kokoso-
vá voda, salátový 
wrap s avokádovou 
pomazánkou  
a nakrájenou 
červenou paprikou, 
semínka  
a mix ořechů.

Svačina

Sycený nápoj  
a brambůrky.

Instantní horká čo-
koláda a čokoládový 
dort.

Sendvič s margarí-
nem a šunkou.

Ovocný džus  
a popcorn.

Horká čokoláda  
s mlékem a slad-
kost.

Žitný kváskový 
chléb s máslem  
a kozím sýrem.

Voda a zeleninové 
tyčinky s humusem.

Horká čokoláda 
vysoké kvality s čer-
stvým mandlovým 
mlékem, raw dezert.

50% raw zeleninová 
polévka.

Voda, zeleninové ty-
činky s avokádovým 
nebo raw sýrovým 
dipem.

Raw horká čokoláda 
s čerstvým mandlo-
vým mlékem a raw 
dezert.

Raw polévka nebo 
zelené smoothie.

Večeře

Sycený nápoj, 
bramborový salát  
s majonézou  
a pečeným masem.

Sycený nápoj, bílý 
chléb s tuňákovou 
pomazánkou  
z majonézy.

Sycený nápoj  
a instantní polévka.

Neperlivá voda 
nebo ovocný džus, 
domácí americké 
brambory a salát.

Neperlivá voda nebo 
ovocný džus, tmavý 
chléb s domácí 
tuňákovou poma-
zánkou s kukuřicí, 
okurkou a rajčaty.

Neperlivá voda nebo 
ovocný džus  
a zeleninová po-
lévka.

Voda, čerstvý ovoc-
ný džus, velký salát, 
pečené brambory 
ve slupce s raw 
kysaným zelím 
a tamari.

Voda, čerstvý 
ovocný džus, žitný 
chléb s raw sýrovou 
pomazánkou, okur-
kou a rajčaty.

Voda, čerstvý ovoc-
ný džus a 50% raw 
polévka.

Voda, čerstvý zele-
ninový džus, velký 
salát s raw houbo-
vými placičkami.

Voda, čerstvý ze-
leninový džus, raw 
chléb nebo krekry 
nebo wrap z nori 
řasy se sýrovou po-
mazánkou, okurkou 
a rajčaty.

Voda, čerstvý 
zeleninový džus, 
raw polévka s raw 
krekry.
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Zdravé děti potřebují konzumovat po-
traviny nejrůznějších barev. Dbejte na 

pestrost. Jako pomůcka vám může poslou-
žit duhové spektrum barev.

Červená
—

meloun,

řepa, červené,

granátová jablka, 

pomeranče, třešně, brusinky,

čekanka, ředkvičky, maliny, 

guava, růžový a červený 

grapefruit, červená jablka, 

červené papriky, červené chilli 

papričky, červené hrozny, 

červená cibule, červené 

brambory, rebarbora, jahody,

červené papriky, 

červené hrušky, 

rajčata 

Zelená
—

avokádo,

artyčoky, chřest, 

brokolice, růžičková 

kapusta, celer, cuketa, okurky, 

zelená jablka, zelené fazolky, 

zelené hrozny, zelená cibulka, 

zelené hrušky, kiwi, listová 

zelenina (špenát, medvědí 

česnek, pampeliškové listy 

a listy kadeřávku, kopřivy), 

pórek, hlávkový salát, 

citrusy, hrachové 

výhonky,

klíčky

Fialová
—
fíky

hrozny

ostružiny

červená řepa

fialové zelí

maliny

lilek

Žlutá
—

citrón

banány

grapefruit

nektarinky

sladké brambory

žluté papriky

broskve

ananas

hrušky

Bílá
—

květák

česnek

kedlubna

houby

cibule

hrušky

pastiňák

brambory

bílé nektarinky 

bílé broskve

bílý chřest

tuřín

Indigo
—
fíky

borůvky

černý rybíz

švestky

hrozny

Oranžová
—
dýně

mrkev

mango

meloun

meruňky

mandarinky

máslová dýně

oranžová paprika

sladké brambory

pomeranče

papája

tomel

Barvy
Pestré
Stravy
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Kuchyně  a  nakupování

Co budete do začátku potřebovat? Po-
kud jste odhodláni a přesvědčeni, tak 

máte vše, co opravdu potřebujete!  
Některé kuchyňské vybavení vám ov-

šem pomůže užít si tuto úžasnou cestu plnou 
poznání, protože ovocné a zeleninové saláty 
vás brzy omrzí. Na trhu je spousta doplňků, 
které vám usnadní práci v kuchyni, ovšem  
z velké části záleží na vašem rozpočtu a po-
třebách. 

„Doporučuji si dražší přístroje 
nejdříve půjčit, vyzkoušet a zjistit, 

zda je potřebujete. Na základě 
toho se pak rozhodnete, zda 

do jejich koupě je vhodné 
investovat, či nikoli.“

Pokud berete vitariánství vážně a sna-
žíte se tento styl držet již pár dní, mohli 
by vás zajímat tito pomocníci: 
1. Kvalitní a silný mixér. Na trhu je ne-

přeberné množství mixérů. Mezi vitariány 
je nejpopulárnější Vitamix. Hodně jsem  
o tomto mixéru slyšela, měla možnost si 
ho vyzkoušet a z mého pohledu jediná 
jeho nevýhoda je cena (výroba v USA). 
Vitamix je jedním z nejdražších na trhu! 
Pokud ale máte omezený rozpočet, exis-
tují i jiné značky, které jsou také kvalitní. 
Osobně jsme dlouho používali slabší Ma-
gimix a byli jsme spokojeni. Nyní použí-
váme Optimum 9400 (australská značka, 
výroba Thaiwan) a jsme velmi spokojeni. 
Dá se sehnat i v ČR a v SR zde: www.fro-
othie.cz. Má velmi silný motor a otáčky až  

44 000 za minutu. Samozřejmě záleží  
i na tom, jaké jsou možnosti na trhu dané 
země, ve které žijete. Dobrou značkou 
je i Omniblend (levnější než Optimum  
a také výroba v Thaiwanu) či G21. Ide-
ální je zeptat se vitariánů ve vaší blíz-
kosti, který typ vám doporučí, případně 
si je vyzkoušet. Mixér a plátýnko nebo 
pytlík na výrobu ořechového či semínko-
vého mléka jsou jediné dvě věci, které 
bych vám doporučila si pořídit jako prv-
ní. Ostatní zmíněné přístroje vám sice  
s přípravou pokrmů výrazně pomohou, 
ale nejsou nutné.

2. Kuchyňský robot (food processor)  
– je dobré mít na vytváření těst na dor-
ty, pomazánky, těst na krekry a chleba 
apod. Menší verzi hlavně doporučuji, 
když cestujete. Můžete v něm vyrobit  
i smoothies, sice ne tak hladké a vláčné 
jako ve vysokorychlostním mixéru, ale 
účel splní. Výborná značka je Catler, ale 
cenově dosti vysoká. My osobně pou-
žíváme Russell Hobbs s 1,7 l nádobou, 
jelikož vytvářím dorty na objednávku,  
a tak potřebuji větší nádobu. Novější typ 
Optimum blender 9400 má velmi prak-
tickou funkci, a to tu, že když mixujete 
na nejnižší možné rychlosti 1, počet otá-
ček za minutu je jen 1 000, a tak můžete 
vytvářet i těsta a dipy typu guacamole, 
kdy nechcete pokrm rozmixovat úplně 
do hladka.

3. Tyčový mixér – výborná věc hlavně 
při přípravě kaší a polévek. Většinou se 
tyčové mixéry prodávají v sadě s mini 

Vybavení kuchyně  
a nakupování  
bio potravin 

food procesory, a tak máte 2 v 1. Mohu 
doporučit značku Phillips.

4. Různé velikosti ostrých nožů – bude-
te hodně krájet!

5. Velké mísy – pro přípravu velkých sa-
látů.

6. Spiralizér – velký pomocník při přípravě 
špaget.

7. Odšťavňovač – existuje několik typů, 
z nichž nejběžnější jsou buď vertikální 
– tzv. centrifugové, anebo horizontál-
ní – tzv. šnekové, ale nemyslím si, že je 
nutný. Každopádně pokud vaše děti mají 
rády džusy, zvažte jeho koupi. Já osob-
ně upřednostňuji šnekové před centri-
fugovými odšťavňovači, jelikož šnekový  
(i když pomalejší) vám kvalitně odšťavní 
i zelené listy jako špenát, ječmen, listy 
kadeřávku a další. My používáme Ome-
gu 8006, kterou máme již několik let, ale 
existují již vylepšené verze. Centrifugové 
jsou zase velmi rychlé, a tak pokud od-
šťavňujete velmi často, doporučuji na-
příklad Breville Professional. Dalším ty-
pem je kvalitní šnekový Rohnson R450. 
Jeho nižší cena je dána tím, že tato spo-
lečnost neinvestuje tolik do marketingu,  
a tudíž tuto položku pak nepotřebuje 
promítat do konečné ceny výrobku, což 
je v  dnešní době skutečně na pováže-
nou.

8. Plátěné či nylonové pytlíky – pokud 
si chcete udělat lahodná ořechová či se-
mínková mléka.

9. Sušička – pokud máte rádi chléb, bur-
gery, chipsy, wrapy atd., budete potře-
bovat sušit. My používáme Excalibur  
s pěti přihrádkami. Místo sušičky můžete 
využít také sluníčko či troubu (v průbě-
hu sušení nechejte dveře trouby mírně 
otevřené) na nejnižší teplotu (nemohu 
ovšem garantovat, že sušené potraviny 
jsou raw, ale domnívám se, že jsou stá-
le velice hodnotné na živiny – rozhodně 
lepší, než ve vařené formě!).

10. Síta, špachtle, vykrajovátka, formy 
pro výrobu krásných a chutných dortů  
– tyhle věcičky se náramně hodí, pokud 
už holdujete tomuto životnímu stylu.
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Nakupování bio potravin může být ex-
trémně drahé, nebo naopak velmi 

levné – vše záleží na tom, jaké potraviny ku-
pujete, kde žijete, zda si je pěstujete a jaké 
je jejich množství. Nejdražší je především 
tropické ovoce, mimosezónní ovoce a vše  
v bio kvalitě. Z toho vyplývá, že vždy existuje 
cesta, jak ušetřit. Chce to pouze více sledo-
vat ceny, ale jakmile jednou najdete dobrého 
dodavatele, zjistíte, že můžete ušetřit spous-
tu peněz. Já osobně tvrdím, že bio potraviny 
si může dovolit každý! Záleží jen na vašich 
prioritách. Proč nakupovat v bio kvalitě zde 
nebudu rozebírat, jelikož předpokládám, že 
jste s výhodami ekologického zemědělství 
obeznámeni. Snad jen zmíním, že existuje 
spousta vědeckých studií potvrzujících, že 
organické potraviny mají vyšší nutriční hod-
noty a nezatěžují organismus chemickými 
pesticidy a herbicidy. Zvláště u dětí byste 
měli dbát na kvalitu potravin, které konzu-
mují, a to nejméně do tří let věku.

Když sháníte potraviny v bio kvalitě, je 
třeba si všímat  a vyžadovat certifikaci od 
farmářů či prodejen, které bio potraviny na-
bízejí. Nespoléhejte na dobré slovo farmářů 
na trzích. V ČR v současné době kontrolují 
biopotraviny čtyři organizace: ABCert AG, 
BIOKONT CZ, KEZ o. p. s. a BUREAU VERI-
TAS. Když píši kontrolují, tak všichni, kteří 
chtějí své produkty prodávat pod značkou 
bio kvality, se musí podrobit podmínkám 
stanovených legislativou. Kontroly jak půdy, 
tak samotných potravin probíhají pláno-
vaně i neplánovaně. Bio však neznamená 
100% bio v EU! Pokud si například koupíte 

bio čokoládu, 95 % všech ingrediencí musí 
být v bio kvalitě, zbylých nemusí a dokonce  
0,9 % může pocházet i z geneticky modifiko-
vaných (GM) potravin! To je například rozdíl 
mezi EU a Austrálií, kde GM potraviny nejsou 
v bio produkci povoleny vůbec. 

Následuje pár tipů, které bez výjimky 
hrají roli z hlediska času a peněz:
 • Sdílejte s ostatními jednotlivé zdroje, 

můžete objednávat hromadně, sdílet 
vaše vědomosti a také můžete nakupo-
vat či objednávat. Také zjistíte, že když 
si objednáte společně s ostatními lidmi 
a sousedy, vyzkoušíte si i nové druhy 
potravin, které byste jinak nevyzkou-
šeli a objevíte nové a chutné potraviny 
či ingredience. My například v Austrálii 
máme každý čtvrtek trhy a s farmáři, 
od kterých odebíráme 15 kg banánů 
nasmlouvám lepší cenu za kg. Totéž  
s dalšími druhy ovoce či zeleniny, kterou 
nakupujeme i pro ostatní, jelikož jsme 
na trzích opravdu každý týden. Založte 
si neziskovku a nasmlouvejte lepší ceny 
s okolními biofarmáři, kterých je údajně 
na území ČR okolo 4 000! (1)

 • Snažte si vypěstovat tolik potravin, ko-
lik můžete. Pokud nemáte čas a místo  
k zahradničení, stále si můžete hod-
ně zeleniny či klíčků vypěstovat doma  
v bytě, což vám ušetří spoustu peněz, 
a také získáte velmi cenné zdroje živin, 
kolikrát kvalitnější než kupované. Výbor-
né jsou klíčící nádoby a sporák můžete 
rovněž použít pro tyto účely.

 • Nasušte anebo si zamrazte potraviny, 
které již nejsou nejčerstvější (ale ještě 
jedlé), které neplánujete použít v nej-
bližší době. Nasušit si je můžete něko-
lika způsoby (plátky, chipsy, marinovat 
a usušit atd.) a použít později. Výborné 
jsou zmražené banány, mango, jahody, 
třešně, borůvky, maliny a další ovoce. 
Sušit pak můžete jablka, houby, hrušky, 
banány, meloun, rajčata, třešně apod.

 • Další rada, která vám ušetří peníze, je 
zjistit si, kdy obchod, ve kterém naku-
pujete, zlevňuje potraviny, které pou-
žíváte k přípravě pokrmů. V některých 
supermarketech jsou slevy velmi vý-
razné, např. na konci dne. Například 
zralé banány, které mají již černé tečky  
a pro nás ty nejlepší, se mnohdy zlevňují 
anebo vyhazují! Nejdůležitější je vystih-
nout správný čas, kdy k těmto slevám 
dochází. Také je dobré nakupovat na 
místních trzích před jejich ukončením  
a smlouvat ceny.

 • Pokud se rozhodnete koupit knihy nebo 
nějaké přístroje, jednou z možností je 
nákup použitého kousku dobré kvality. 
Hledat můžete na internetu, facebooku, 
v novinách, na různých diskuzních fó-
rech atd. 

 • Tím, že jste si koupili tuto knihu, na-
smlouvala jsem pro vás slevy u různých 
dodavatelů. Na konci knihy najdete sle-
vové kupóny od Vitalvibe a Mama Sel-
va Herbs. Ode mě získáte 5% slevu na 
spotřebiče značky Optimum.

Jak ušetřit při nákupu 
bio potravin? 
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Ingredience 
v živé kuchyni 
a kde nakupovat

Ingredience

Tuto obsáhlejší kapitolu mi pomohli se-
psat Daniel Škubal s Andreou Bitom-

skou, kteří jsou zakladateli Black Kale s. r. o. 
a vyrábí za studena lisované bio raw džusy. 
Mají bohaté zkušenosti s nákupem potravin 
v bio kvalitě a jsem jim vděčná, že se o své 
zkušenosti podělili v této kapitole. Mgr. Zu-
zana Švédová, DiS., která je nutriční terape-
utkou, pak upozorňuje a doplňuje informace 
ohledně vhodnosti určitých potravin u dětí. 

„Zde musím zdůraznit, 
že pokud máte doma ty správné 
ingredience, víte, kde je nakupo-
vat a jak je používat, máte polo-

vinu úspěchu v kapse  
– tak pojďme na to!“

Představuji zde Vita talíř (viz fotografie), 
který by vám měl pomoci si ujasnit, kolik  
a jakých potravin denně konzumovat. Vita 
talíř vychází z doporučení PCRM a jejich  
The Power Plate (1), je však poupraven na 
vitariánské podmínky. 

Mezi základními ingrediencemi v  raw 
food stravování řadíme jednoznačně na 
první místo čerstvé ovoce a zeleninu (cca  
55 % Vita talíře). Důležitou součástí jsou 
také bylinky (které však u malých dětí nepo-
užíváme tak často, a pokud ano, tak v men-
ším množství), ať už čerstvé nebo sušené. 
Dále jsou to psedoobilniny a obiloviny (cca  
20 % Vita talíře), ořechy a semínka, luště-
niny, klíčky (cca 20 % Vita talíře), sušené 
plody, dochucovadla (která nemusí být vždy 
raw), za studena lisované oleje (cca 5 % Vita 

talíře), řasy, superpotraviny, neboli super-
food, a sladidla (také ne vždy raw). 

U jednotlivých skupin se pokusíme vy-
světlit, proč jsou pro nás důležité, jakou roli 
v živé kuchyni zastupují a kde se dají pohodl-
ně nakoupit. V každé skupině si pak vybere-
me jednu méně známou potravinu a zamě-
říme se na ni více do hloubky. U všech výše 
zmíněných skupin vždy dbáme na kvalitu. 
Ekologicky vypěstované suroviny mají vel-
ký obsah živin, jsou chutné, voňavé, krásně 
barevné a oku lahodné. Díky šetrnému pěs-
tování neobsahují pesticidy a jiné chemické 
látky, které našemu zdraví významně škodí, 
neznamená to však, že jsou zcela bez toxic-
kých látek!

Všechny uvedené ingredience se dají 
sehnat buď u lokálních farmářů, certifikova-
ných distributorů nebo v  prodejnách zdra-
vé výživy. Při výběru potravin v  bio kvalitě 
kontrolujte obal, který musí obsahovat logo 
bio certifikace platné pro EU, Českou repub-
liku  či Slovensko a kontrolní kód organizace, 
která danou certifikaci vydala. Seznam bio 
prodejen najdete na níže uvedeném odkazu.

www.pro-bio.cz 

Teď už ale přejděme k určitým raw food sku-
pinám, tvořících jídelníček vitariánů.
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Čerstvé bio ovoce, 
zelenina, bylinky 
a šťávy

Ovoce
lokálního 
původu

Ovoce obsahuje nejvíce vody ze všech 
druhů potravin a zásobuje nás nezbyt-

nými vitamíny, minerály, aminokyselinami,  
a dokonce i mastnými kyselinami. Proto-
že se ovoce tráví velice rychle (obvykle  
2–3 hodiny), nezanechává v  našem systé-
mu toxické zbytky a poskytuje nám energii, 
která je použita jako okamžité palivo. Jedna 
ze základních otázek ohledně vitariánství je: 
„Odkud získáváš bílkoviny?”. Zelenina, a to 
především tmavě zelená listová zelenina, 
obsahuje jednoduše vstřebatelné aminoky-
seliny. 

„Bylinky 
nejsou jen krásnou 

ozdobou na talíři. Dodávají 
jídlům chuť, barvu a obsahují 

spoustu výživných 
a léčivých 

látek.“ 

Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy mají 
svůj opodstatněný význam v našem jídelníč-
ku. Spočívá v  rychlém využití minerálních 
látek, vitamínů a solí, a také blahodárných 
enzymů. Obsahují tzv. organickou vodu, kte-
rou najdeme jen v čerstvých džusech.

Nezapomínejme na lokální druhy ovoce, 
které rostou u nás a jsou přes sezónu 

cenově dostupné, nebo zcela zdarma, po-
kud si je pěstujeme na zahrádce.

jablka
hrušky
broskve
meruňky

hroznové víno
rakytník
ostružiny
borůvky
mandloň

třešně
jahody
ringle
maliny
rybíz
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Exotické 
ovoce

Bobuloviny

Samozřejmě i exotické ovoce je u nás 
dostupné a vitariány hojně využívané, 

a to především banány a datle, které jsou 
skvělým přírodním sladidlem. Někteří vitari-
áni jsou proti konzumaci exotického ovoce 
kvůli zdlouhavému převážení z tropických či 
subtropických zemí. Je na každém z vás, jak 
se rozhodnete – jen vaše tělo zná odpověď! 

Upozorním zde na citrusové plody jako 
možný alergen u dětí, a proto prosím podá-
vejte opatrně, v malém množství a sledujte 
reakci dětského organismu.

Úžasné bobulovité ovoce, které dopo-
ručujeme si přes letní sezónu vychut-

nat jsou malou vitamínovou bombou. Sbírání 
a ujídání plodů je pro děti skvělou zábavou. 
Myslete na to, co a kdy u nás roste, a pře-
dejte tyto vědomosti i svým dětem.  

borůvky
ostružiny

maliny
rybíz

jahody
rakytník

citrón
banány

pomeranče
mandarinky
grapefruit

limetka
durian
mango
ananas

kiwi
avokádo

kokosový ořech
datle
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Avokádo Zelenina

Toto exotické ovoce s krémovou konzi-
stencí je hojně využíváno pro přípravu 

dezertů, omáček nebo je skvělou součástí 
jakéhokoliv salátu. Má velké množství ne-
nasycených tuků, které jsou prospěšné pro 
zdravě vypadající kůži, lubrikují zažívací trakt 
a pomáhají absorbovat vitamíny rozpustné 
v tucích. 

„Avokádo má největší 
množství aminokyselin ze všech 

druhů ovoce.“ 

„Můžete 
ho použít místo 

másla.“

Druhy zeleniny jsou opravdu různorodé. 
Rozeznáváme zeleninu listovou, koře-

novou, a dále pak je zelenina plodová, koš-
ťálová atd. Každá z těchto skupin je různým 
způsobem výjimečná.

římský
a hlávkový salát

špenát
kapusta
mangold
brokolice

hrášek
květák

kedlubna
ředkev
mrkev
petržel
řepa

rajčata
papriky
okurky
cukety

řapíkatý celer
bílé a červené zelí

česnek
cibule
křen
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Listová zelenina
a bylinky

Petržel

V  České republice se dá pěstovat obrov-
ské množství listové zeleniny. Několik 

druhů salátů, špenát, kadeřávek, mangold, 
polníček, rukola, medvědí česnek, čekan- 
ka a jiné. Za zmínku také stojí kopřivy a pa-
mpeliškové listy, které jsou volně rostoucí  
a ideálně se hodí do smoothies (sbírejte jen 
mladé listy pampelišek a ochutnejte, zda ne-
jsou nahořklé), polévky nebo salátu.

Výborný na posílení imunity. Je ideální 
k  pročištění organismu a napomáhá 

játrům při odstraňování škodlivin z  těla. Je 
bohatým zdrojem vitamínu C a vápníku. 

„Petržel doporučuji 
dětem přidávat do džusů, 

smoothies, anebo 
polévek a kaší.“

Listová zelenina
—

salát
špenát

kadeřávek
man gold
polníček

medvědí česnek
čekanka
rukola 

Čerstvé nebo
Sušené bylinky

—
máta

pažitka
libeček
bazalka
tymián

meduňka
koriandr
oregáno
petržel

kopr
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Výhonky
(Klíčky)

Kde nakupovat 
v bio kvalitě čerstvé 
ovoce, zeleninu 
a bylinky?

Dnes si můžeme čerstvé ovoce, ze-
leninu a bylinky koupit v  každém su-

permarketu. Problém nastane ovšem teh-
dy, když začneme hledat bio kvalitu. Z naší 
zkušenosti bývají v nabídce velmi omezené 
druhy. Většinou jde o bio cherry rajčátka, 
okurky, mrkve, citróny, pomeranče a jablka. 
To je ovšem málo a ceny bývají neúnosné. 

Je třeba se zaměřit na jiné zdroje:
 • ČR – Internetový obchod, kde si může-

te objednat čerstvé bio ovoce, zeleninu 
a bylinky v rámci celé České republiky: 
www.freshbedynky.cz

 • Ekologičtí farmáři jako hrdinové. Na-
jděte si v  místě vašeho bydliště nebo 
v blízkém okolí ekologické farmáře, 
od kterých můžete odebírat suroviny. 
Zkontrolujte si od farmáře, jestli vlastní 
bio certifikaci, jeho platnost a seznam 
surovin na něm uvedené. 

 • Na internetových stránkách www.ces-
kyfarmar.cz si podle daného regionu 
můžete vyhledat bio farmu (přes zá-
ložky farmář – region). Užitečný svaz 
je take PRO-BIO, na jejichž stránkách 
www.pro-bio.cz naleznete seznam bio 
zemědělců a bio prodejen.

 • Systém bedýnkování: 
můžou to být bio košíky nebo bio be-
dýnky.  V obou případech jde o zasílání 
nebo osobní vyzvednutí bedýnky/koší- 
ku s čerstvou bio zeleninou a ovocem. 
Užitečné informace o bedýnkování  
a kontakty nalezte zde: www.bioinfo.cz  

 • Sušené bio bylinky: 
www.sonnentor.cz

 • Bio panenské za studena lisované 
ovocné a zeleninové šťávy: 
www.blackkale.cz

 • SR
www.bioska.sk
www.debnickari.sk
www.farmarskebednicky.sk
www.svetbedniciek.sk
www.bioprevas.sk

„Pozor na pojmy. 
Farmářský produkt ve většině 

případů neznamená ekologický 
produkt v bio kvalitě!“

 „Farmářský výrobek” je využívaný pře-
devším na farmářských trzích a vyvolává 
pocit, že je to produkt domácí, ze zahrád-
ky, a tudíž pěstovaný přirozeně. Ale nemu-
sí tomu tak být. To, že váš farmář pěstuje 
ekologicky, zjistíte pouze tak, že je to váš 
blízký známý a důvěřujete mu, anebo je to 
farmář s  bio certifikací. Nejjistější forma je 
samozřejmě certifikát. Farmář se dobrovol-
ně přihlásil ke kontrolní organizaci, dodržuje 
pravidla a podléhá pravidelným kontrolám. 
Za nepoctivé pěstování mu hrozí až milio-
nové pokuty. Tito farmáři dělají svou práci 
s  poctivým úmyslem a nemají důvod spo-
lečnost šidit. 

Naklíčené rostlinky a jejich výhonky 
jsou nejbohatším zdrojem enzymů, vi-

tamínů, minerálů a aminokyselin. Předávají 
životní energii. Většinou jsou snadno stra-
vitelné a mají vysokou výživovou hodnotu. 
Klíčky však konzumujte co nejčerstvější! 

Jak klíčit doma?
Nejlevnější způsob je pořídit si semínka  
v bio kvalitě a jednoduše si výhonky vypěs-
tovat za pár dní doma ve skleněné zava-
řovací sklenici s proděravěným víkem. My 
používáme sporák pro veškeré namáčení  
a klíčení.

Kde nakupovat?
 • ČR – již vypěstované:

www.freshbedynky.cz
 • Zde si můžeme zakoupit semínka  

a vypěstovat si své výhonky doma: 
www.sonnentor.cz

 • SR
www.osiva-semena.sk

mungo
hráškové

ředkvičkové
slunečnicové

vojtěška (alfalfa)
brokolicové

řeřicha

Řeřicha a Vojtěška
—

Doporučila bych 

malé množství řeřichy a vojtěšky, 

jako doplněk vitamínu C přes 

dlouhé chladné měsíce.
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Ořechy, semínka 
a másla z nich 
vyrobená

Pseudoobilniny
a obiloviny

Obiloviny obsahují inhibitory enzymů, 
které blokují proces klíčení, takže se 

dají dlouhodobě skladovat (taktéž ořechy, 
semínka, luštěniny). Jde-li vám opravdu  
o tělesnou vitalitu a regeneraci, vyhněte se 
nenaklíčeným obilovinám, ořechům, semín-
kům a luštěninám. Obiloviny jsou vydatným 
zdrojem škrobů. Pseudoobilniny se dají jak 
klíčit, tak konzumovat vařené. 

Kde nakupovat?
 • ČR

www.biokvalita.cz
www.countrylife.cz
www.aso-online.cz

 • SR 
www.zelenyobchodik.sk
www.vitaline.sk
www.slnecnica.sk

„Pseudoobilniny 
jsou dvouděložní rostliny, 

které tedy mezi (obilné) trávy 
nepatří. Hlavní zásobní látkou 
je také škrob, ovšem nemívají 

lepek, a tak se hodí 
pro bezlepkovou 

dietu.“ 

 

Ořechy, semínka a produkty z nich jsou 
velice výživné nejen pro děti. Obsahují 

tuky, ale především bílkoviny, také spous-
tu vitamínů, minerálů a důležitou vlákninu. 
Je potřeba semínka i ořechy namáčet, tím 
je aktivujeme a ulehčíme našemu trávení.  
U nejmenších dětí ořechy, spíše než je na-
bízet vcelku, chystejme výživná ořechová 
mléka, do kterých lze rozmixovat sušené 
datle, vanilku a med, čímž dětem připravíme 
zajímavou odpolední svačinku.

Kde nakupovat?
 • ČR – bio ostropestřec, mandle, sluneč-

nicová semínka, strouhaný kokos:
www.biokvalita.cz

 • bio mandle a kešu:
www.zdraveorechy.cz

 • bio konopná semínka, kešu, chia, lísko-
oříškové máslo, mandlové máslo:
www.vitalvibe.eu

 • bio chia semínka:
www.awashopbrno.cz

 • téměř vše:
www.countrylife.cz
www.lifefood.cz
www.wolfberry.cz 

 • ořechová a semínková másla:
www.feelgoodfamily.cz

 • SR
www.slnecnica.sk
www.vitaline.sk

Nejpoužívanější 
Ořechy

—
kešu 
para 

lískové
vlašské

makadamové 
strouhaný a sušený

kokos

Semínka
—

chia
mák

lněná
konopná

slunečnicová
sezamová

dýňová
ostropestřec 

řeřicha
alfalfa

quinoa
amarant

ovesné vločky
jednozrnka
pohanka

jáhly

Ovesné Vločky
—

Ovesné vločky jsou přirozeně 

bezlepkové. Problém nastává při jejich 

zpracování, kdy se většinou dostanou 

do styku s obilovinami obsahujících 

lepek. Vždy hledejte na obalu nápis: 

bezlepkové vločky nebo oves.
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Sušené plodyLuštěniny

Luštěniny lze konzumovat jak naklíčené, 
tak vařené, a jsou bohatým zdrojem bíl-

koviny a minerálů. 
Zde upozorňujeme na klíčky některých 

luštěnin, které se běžně doporučují namá-
čet, zmiňme jakékoli fazole, kromě munga, 
hrách či cizrnu, které dětem, a nejen jim, 
mohou navodit trávicí obtíže. 

Naklíčenou cizrnu shledávám hůře stra-
vitelnou, dětem nepodáváme ani naklíčené 
fazole adzuki, které jsou mnohými publika-
cemi stále hojně vyzdvihovány. 

Kde nakupovat?
 • ČR 

www.pro-bio.cz
www.aso-online.cz
www.biolevel.cz
www.countrylife.cz

 • SR
www.zelenyobchodik.sk
www.vitaline.sk
www.slnecnica.sk

 

Sušené plody mohou být sladké (ro-
zinky), ale i slané (olivy, rajčata), stej-

ně jako u jiných surovin se hojně používají 
v živé, vegetariánské nebo veganské kuchy-
ni. Před konzumací nebo přípravou různých 
pokrmů doporučujeme sušené plody namá-
čet na několik hodin dopředu, aby byly lépe 
stravitelné a i zpracovatelné, například při 
mixování sušených rajčat do omáček. V pří-
padě, že byste si však chtěli vytvořit něja-
kou směs nebo gel v kombinaci se lněnými 
semínky, tak jsou plody vhodné i mlít před 
namočením, jako tomu je například v přípa-
dě sušených goji semínek, rakytníku, jeřabin  
a podobně. Při výběru sušených plodů dbej-
te na to, abyste nekupovali plody sušené 
v extrémních teplotách nebo zakonzervova-
né toxickým a projímavým oxidem siřičitým. 
Kupováním sušených plodů s bio certifikací 
a v raw kvalitě se těmto nežádoucím vlast-
nostem jednoduše vyhnete.

Kde nakupovat?
 • ČR

www.zdraveorechy.cz (rozinky)
www.wolfberry.eu
www.countrylife.cz
www.lifefood.cz

 • SR
www.biokamo.sk
www.zelenyobchodik.sk
www.vitaline.sk
www.slnecnica.sk

Nejpoužívanější 
Sušené Plody

—
goji

rozinky
švestky
meruňky

sušené olivy
jablka
datle
fíky

Goji
—

Sušené plody goji 
by mohly být zařazeny hned  

do několika kategorií pro svou škálu 
použití a nutriční hodnoty, které je 
zároveň řadí mezi superpotraviny.  

Mají silné antioxidační účinky potla-
čující předčasné stárnutí, vylepšují 
imunitní systém, napomáhají zlep-
šovat paměť, podporují sexuální 

funkce, pomáhají ulevit od bolesti 
hlavy, stresu a neklidu 

a dodávají lepší 
náladu. (3)

cizrna
hrášek

červená čočka
fazole
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Dochucovadla

Zde  uvedená dochucovadla neobsahují 
žádné chemické přísady jako je napří-

klad glutamát sodný, nebo ostré a dráždivé 
koření. Navíc mají tyto dochucovadla pozi-
tivní účinky na organismus. 

Kde nakupovat?
 • ČR

www.vitalvibe.eu
www.countrylife.cz
www.feelgoodfamily.cz

 • SR
www.slnecnica.sk

Oleje
lisované
za studena

Za studena lisované oleje ve správném 
složení a kvalitě patří mezi nejzdravější 

substance. Mnoho olejů obsahuje doslova 
stejné živiny jako rostliny nebo plody, ze kte-
rých se lisují, avšak v koncentrované formě. 
Takže například 1 lžíce kokosového oleje 
obsahuje díky koncentraci a výtažkům těch 
nejlepších látek obrovské množství živin. 
V kuchyni se používají do omáček, dresinků, 
dezertů, salátů apod. Je také nutné rozlišit, 
které oleje by se měly výhradně konzumo-
vat raw – nezahřívané. Například konopný, 
lněný nebo olivový olej nikdy nepoužívejte 
na smažení kvůli jejich nízkému zahřívacímu 
indexu. 

„Zahřátí 
na více než 150 °C 

doslova přemění olej na 
nasycené mastné kyseliny, kte-
ré jsou zdraví škodlivé. Naopak 

kokosový olej svou formu při 
zahřátí nad 150 °C 

nemění.“ 

Dále bychom se měli určitě vyvarovat 
olejům nízké kvality, které v  podstatě jídlu 
spíš uškodí. (3)

Za studena lisovaný kokosový olej
Je bohatý na triglyceridy se středním řetěz-
cem (MCT), které jsou unikátní formou na-
sycených zdraví prospěšných tuků.  Přínosy 
MCT lékaři spatřují při boji proti nejrůznějším 
civilizačním chorobám, jako diabetes nebo 
Alzheimer. Jsou také skvělým zdrojem ener-

gie a fungují pozitivně při redukci hmotnos-
ti (pozor – nic se nemá přehánět, a to platí  
i pro zdraví prospěšné tuky). V živé kuchyni 
můžeme tento olej použít kvůli jeho tuhnou-
cí konzistenci pro přípravu různých dezertů. 
Často se kokosový olej dává i do čajů, kávy 
nebo čerstvých ovocných – zeleninových 
šťáv!

Kde nakupovat?
 • ČR – kokosový olej – za studena 

lisovaný: 
www.awashopbrno.cz
www.biopuro.cz
www.wolfberry.eu

 • SR – kokosový olej – za studena 
lisovaný:
www.biokamo.sk
www.vitaline.sk
www.zelenyobchodik.sk

 • ČR – olivový olej:  
www.zdrave-oleje.cz
www.mj-krasazdravi.cz 

 • SR – olivový olej: 
www.bioska.sk
www.biokamo.sk

Nakupujte oleje ve skleněných lahvích nejlé-
pe ve tmavém skle.

Miso
a Tamari

—
Sójové omáčky tamari a pasta 

miso patří do skupiny fermento-
vaných produktů, díky kterým jsou 

plné vitamínů, minerálů a především 
enzymů. Ty přispívají ke zdravému 
trávení a udržení přirozené imunity. 
Fermentací se bílkoviny obsažené  

v sóji stávají velmi dobře 
stravitelné. 

Lahůdkové 
Droždí

—
Nejde o pekařské droždí 

používané do kynutých těst, ale jde 
o inaktivní kmen kvasinek Saccha-
romyces Cerevasie pěstovaný na 
obohacené melase pod pečlivým 

dohledem a za podmínek, které mu 
umožňují svobodně růst. Obsahuje 
vysoké množství vitamínu skupiny 

B a draslíku, který chrání před 
osteoporózou a pomáhá ke snížení 
krevního tlaku. Má sýrovou chuť. 

Některá lahůdková droždí jsou obo-
hacena vitamínem B12, a tak 

se i stávají vhodným doplňkem 
v případě, že jej používáte 

pravidelně.

Raw Bio 
Jablečný Ocet

—
Je vyroben bez síření a rychlého 

zahřátí. V kuchyni se používá k do-
chucování, nakládání a do salátových 
dresinků. Napomáhá k redukci váhy  

a očistě organismu.

Nejpoužívanější 
Oleje

—
kokosový
konopný
olivový
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Superfoods
(Superpotraviny)

Řasy

Mořská zelenina patří mezi nejvíce 
nutričně bohaté potraviny vůbec. 

Obsahují mimo jiné důležitý jód, vápník, že-
lezo a chlorofyl. Složením vitamínů a mine-
rálů jsou řasy doslova nejlepším přírodním 
zdrojem elektrolytů. Ty dovolují našim buň-
kám lepší a delší hydrataci a zvyšují výkon 
organismu. Málokdo ví, že například spousta 
vrcholových sportovců si dávají lžičku su-
šených řas (např. dulse) do láhví s pitím při 
nějakém závodu, což je skvělý způsob, jak 
průběžně doplňovat potem ztracené mine-
rály! Řasy mají určitě nezastupitelné místo 
v našem jídelníčku a jsou základem pro op-
timální zdraví. (3)

Upozorňuji zde však na možnost velmi 
snadného předávkování mořskými řasami, 
kdy doporučená denní dávka čítá pouhý 
jeden gram. Toto množství nepřekračujte, 
mohlo by negativně ovlivnit činnost srdíčka 
a štítné žlázy nejenom u dětí.

Kde nakupovat?
 • ČR

www.lifefood.cz – jediná společnost, 
která se zaručuje za to, že jejich pro-
dávané mořské řasy jsou opravdu raw  
a v bio kvalitě.
www.bioobchod.cz
www.lahodnosti.cz

 • SR
www.slnecnica.sk
www.vitaline.sk
www.zelenyobchodik.sk

 

Přestože superfood neboli superpotra-
viny nemají žádnou právní nebo me-

dicínskou definici, tak se tento pojem užívá 
u potravin, které obsahují vysoké množství 
antioxidantů, polyfenolů, vitamínů, minerálů 
a jiných esenciálních živin, které si naše tělo 
neumí samo vytvořit. Jsou lehce stravitel-
né, mají neutrální nebo vyšší pH, pomáhají 
redukovat tvorbu zánětů, posilují imunitní 
systém a rychlost regenerace. V  podstatě 
přidáním jedné lžíce této superpotraviny se 
z  obyčejného smoothie nebo salátu může 
stát doslova nutriční bomba. I přesto, že 
většina z nich nepochází z České republiky, 
tak v dnešní době není těžké si tyto super-
potraviny pořídit.

Naprosto fantastická superpotravina je 
maca. Díky její chuti se často používá do 
různých dezertů nebo smoothies, má lehce 
nasládlou, ale výraznou chuť. Tato potravi-
na, která se pěstuje ve výškách až 4 000 
metrů v Peru, je bohatá na vitamín B, pod-
poruje plodnost mužů i žen, potenci, zlepšu-
je paměť a myšlení, posiluje kosti, zvyšuje 
energii organismu a fyzickou aktivitu, ale ne 
prostřednictvím stimulace, jako tomu je na-
příklad u kávy, ale díky živinám. (3)

Kde nakupovat?
 • ČR

www.lifefood.cz, www.vitalvibe.cz
www.wolfberry.eu
www.mamaselva.eu 

 • SR
www.biokamo.sk
www.zelenyobchodik.sk

www.vitaline.sk, www.slnecnica.sk

lucuma
raw karob
raw kakao
spirulina
včelí pyl
chlorella

maca

Spirulina
—

Modro-zelená sinice, 
která brání růstu nežádoucích 
virů, je účinným antioxidantem  
a významným zdrojem všech 
esenciálních aminokyselin.

Chlorella
—

Sladkovodní řasa, 
která je skvělá k detoxikaci 

organismu a těla od těžkých kovů. 
Obsahuje nejvíce mastných kyselin, 

snižuje špatný LDL 
cholesterol.

Včelí Pyl
—

Lze koupit přímo u včelařů nebo  
v uvedeném e-shopu.

www.alternativashop.cz

Nejznámější 
Řasy

—
nori

kelp nudle
wakame

dulse
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ProbiotikaSladidla Datle

Sladidla jsou velkou součástí živé a ve-
ganské kuchyně. Používají se nejen 

k přípravě různých dezertů, ale také do omá-
ček, kaší, zálivek nebo jako doplňující ingre-
dience pro různá smoothies. Kromě toho, že 
dokážou osladit a zpříjemnit chuť v různých 
pokrmech, mají také naprosto fantastické 
pozitivní vlastnosti a přínosy pro naše tělo. 
I díky tomu se v souvislosti se syrovou stra-
vou hovoří o „zdravém mlsání”. 

I u sladidel je na prvním místě samozřej-
mě kvalita a také způsob zpracování. Opět 
doporučujeme, aby se například u sušených 
datlí nepoužívaly ty, které byly přislazovány 
cukrem, a nebo při výběru medu, aby se 
dbalo na kontrolu, jestli med nebyl vyroben 
přikrmováním cukrem a při zpracování ne-
byl zahřát na více než 42 °C. Nejlepší vari-
antou je v  tomto případě volit rovnou med 
pěstovaný v  bio kvalitě. Na druhou stranu 
však nedoporučujeme agáve neboli agávový 
sirup, který je v poslední době vyzdvihován, 
jako „zdravé“ sladidlo s nízkým glykemickým 
indexem. I přesto, že nízký glykemický index 
opravdu má, tak obsahuje až 90 % fruktózy, 
která při vysoké konzumaci může velmi za-
tížit slinivku břišní hlavně u diabetiků. Navíc 
je sirup agáve zpracovaný pomocí chemikálií  
a při vysoké teplotě, dokonce i přesto, že 
je na mnoha baleních uveden jako „raw”. 
Agáve sirup je tedy vysoce zpracovaný cukr, 
mnohdy s nejasným původem, ale dobrým 
marketingem. Proto agáve neuvidíte v žád-
ném z mých receptů.

Jsou snad nejpoužívanějším sladidlem 
v  syrové stravě, ideálním přírodním 

sladidlem a mohou být použity ve všech re-
ceptech.  

„Díky 
vysokému obsahu 

přírodního cukru patří datle 
mezi plody nejbohatší na energii 
a jsou často doporučovány jako 
svačina před, během nebo po 

cvičení pro jejich rychlou vstře-
batelnost a nejvyšší glykemický 

index. Jde doslova o ‚přírodní 
palivo‘.“ 

Kromě toho datle podporují kvalitní spá-
nek, protože obsahují aminokyselinu tryp-
tofan, která podporuje tvorbu spánkového 
hormonu melatoninu. Nejlepší a nejznámější 
jsou datle Medjool pro jejich velikost, vláč-
nost, čerstvost a malou pecku. Pozor ale 
u malých dětí, jelikož sušené plody se lepí 
na zuby a mohou podporovat vznik zubního 
kazu.

„Mezi další 
nejpoužívanější sladidla patří:

banány, kokosový nektar, stévie 
s glykemickým indexem 0, tudíž 

velmi vhodná pro diabetiky, 
a ‚raw‘ med.“

Vždy upřednostněte med v raw kvalitě 
a nikdy med nezahřívejte na vysoké teploty 
(např. pečení), může se stát toxickým.

P robiotika hrají důležitou roli při zacho-
vání kvalitního zdraví, protože se starají 

o naše střeva, a tedy i o celé tělo. Pomáhají 
snížit výskyt a množení nežádoucích pato-
genů a na druhou stranu obohacují náš trá-
vicí systém zdraví prospěšnými mikrobakte-
riemi. Trávící systém obohacený o probiotika 
je zárukou nejen kvalitního trávení, ale také 
prevence proti civilizačním onemocněním. 
Doporučujeme také zvýšit konzumaci pro-
biotik například při cestování do exotických 
destinací, po provedení střevních výplachů 
nebo v případě, že vám budou naordinována 
antibiotika, která v podstatě ničí nejen špat-
né, ale i dobré bakterie v těle. Probiotika jsou 
tak rychlou cestou, jak znovu nastolit zdra-
vou mikroflóru. Probiotika jsou vhodná i pro 
děti a mohou je už od narození. Napomáhají 
střevní mikroflóře a posílení imunity. Může-
me je suplementovat pomocí různých kapslí, 
u dětí však doporučuji v prášku. Pokud bys-
te se však chtěli suplementaci vyhnout, tak 
se probiotika dají získat také z nakládaného 
zelí, okurka, domácího kefíru nebo raw jo-
gurtu (například z kokosu), z nápoje kombu-
cha nebo z  fermentovaného sojového sýru 
nattó.

Kde nakupovat?
 • CZ

www.cz-biovea.cz
www.lahodnosti.cz
www.ezyprotein.eu

 • SK
www.biovea-slovensko.sk
www.ezyprotein.eu

Zdroje pro 
Suplementy

—
ezyflora

—
Bezmléčná probiotika 

australské výroby v bio a raw 
kvalitě jsou vhodná pro děti  

i kojence. Nemusíte je 
uchovávat v lednici.
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směs masitě, byl buďto GI stejný, ne-li vyšší 
než u lidí na syrové stravě. (4)

Na závěr je třeba připomenout také in-
formaci, že není cukr jako cukr. V  případě 
cukru, který je obsažen například v banánu, 
jde o organickou formu sacharidu, která je 
nejen rychle, ale také naprosto přirozeně 
vstřebatelná pro lidské tělo. 

U průmyslově zpracovaného, zejmé-
na bílého cukru, je tato potravina naprosto 
zbavena biologické informace. Na rozdíl od 
zmíněných datlí nebo banánů jde doslova  
o anorganickou látku nepřirozenou pro naše 
tělo. Cukr získaný z řepy je navíc důkladně 
očištěn, krystalizován a filtrován. Aby získal 
bílou barvu, je podroben působení jedovaté-
ho chloridu vápenatého! Do našeho žaludku 
se cukr dostává jako prvek čistě chemický  
v podobě sacharózy, zbavený vitamínů, mi-
nerálních solí i biologicky aktivních látek. Aby 
takový produkt organismus vstřebal, musí 
se spojit s dalšími látkami. V  přírodním ře-
pném cukru jsou všechny nepostradatelné 
složky, ale v průmyslově vyrobeném cukru 
nejsou, tudíž je organismus musí obětovat  
z vlastních zásob. Vápník čerpá ze zubů, 
proto vznikají zubní kazy, železo a jiné prvky  
z krve, což vede k anémii, cukrovce a po-
dobně! Vědecké údaje potvrzují, že nadměr-
né požívání průmyslově zpracovaného cukru 
vede k zániku cév, mutaci nebo degenera-
ci buněk, v nejhorším případě k nádorovým 
onemocněním. Cukr, jak víme, se používá 
nejen do čaje a kávy. Obsahují ho bonbóny, 
oplatky, zákusky, pečivo a nápoje. Všechny 
cesty, jakými se dostává do našeho organis-
mu, jsou nespočitatelné.

Ohromnou chybou mnoha rodičů i pra-
rodičů je vytváření chuti na sladkosti u ma-
lého dítěte. Nejhorší na tom všem je to, že 
v celém jeho dalším životě bude těžké tuto 
chybu napravit!  

Takže je naprosto zásadní umět rozli-
šit rozdíl mezi cukrem v  syrovém banánu, 
medu, kokosovém nektaru nebo sušených 
datlích, a cukrem, který je průmyslově zpra-
cován a obsažen v oplatcích z  obchodů. 
Zkrátka – čím přírodnější forma sacharidu, 
tím lépe! (5) 

Není cukr jako cukr 
a glykemický index

Glykemický  index

Jelikož je syrová strava složena z  vyšší 
konzumace ovoce a jiných sacharidů 

než u konvenční nebo případně jiné masité 
stravy, je třeba věnovat pozornost i glykemic-
kému indexu a zdůraznit jeho spojitost. 

Glykemický index (GI) je definován jako 
rychlost vstřebávání glukózy do krve. Nárůst 
koncentrace glukózy je ovlivněn konzumací 
různých druhů sacharidů. Čím vyšším gly-
kemickým indexem je potravina označena, 
tím rychleji se zvýší hladina glukózy v  krvi 
po její konzumaci. Potraviny s  jednoduchý-
mi sacharidy mají vysoký glykemický index 
a potraviny se složitými sacharidy mají gly-
kemický index nižší. Obsah vlákniny, tuků, 
kyselin a samotná konzistence potravy má 
přímý vliv na hodnotu glykemického indexu. 
Ovoce bude mít nižší glykemický index než 
šťáva z něj. Brambory mají nižší glykemický 
index než bramborová kaše a podobně. Vliv 
na hodnotu GI má také technologická úpra-
va potravin. Jen pro pochopení – například  
u rozvařených těstovin bude glykemický index 
vyšší než u těstovin uvařených na skus. (1,2)

„Obecně se doporučuje, 
že by ve stravě měly převažovat 
spíše potraviny s nižším glyke-
mickým indexem, a to z toho 

důvodu, že glukóza nevyhnutelně 
souvisí s hormonem inzulínem. 
Ten reguluje hladinu krevního 

cukru, a tak dává příkaz 
ke vstupu glukózy do buněk 

a mění ji na tuk.“ 

Čím vyšší je po konzumaci potraviny hladina 
glukózy v krvi, tím vyšší je také hladina inzulí-
nu, a tím více tuku se uloží. Proto po snězení 
třívaječné omelety, která glukózu nezvyšuje 
vůbec, nepřibude ani miligram tělesného 
tuku, zatímco dva plátky pšeničného chleba 
její hladinu velmi zvýší. (3) Měli bychom také 
myslet na slinivku břišní, kterou potravinami 
s vysokým GI můžeme dosti zatížit a časem 
vyčerpat.

U ovoce mají jeden z nejvyšších glyke-
mických indexů například datle, rozinky nebo 
banány. Jsou tedy velice rychle vstřebatel-
né, díky čemuž se dostávají i rychleji do krve  
a dokážou nám vytvořit téměř okamžitou zá-
sobu energie. 

„Ne nadarmo se právě datle 
nebo banány velice často kon-
zumují několik minut před nebo 

téměř okamžitě po sportovní 
aktivitě.“

Naopak velice nízký GI má například ce-
ler nebo brokolice. V případě syrové stravy, 
která je založena na vyšší konzumaci ovoce, 
se tedy předpokládá, že hladina glykémie, 
a tedy koncentrace glukózy v krvi, by měla 
být vyšší než u běžného stravování. Nicmé-
ně tomu tak není. Bylo uskutečněno několik 
výzkumů, které prokazují zcela jiné závěry. 
Například při nedávné studii s názvem „Lovci 
vs. Sběrači“ Vysoké školy tělesné výchovy  
a sportu Palestra spol. s r. o., která proběhla 
počátkem roku 2015, se došlo k závěru, že 
u lidí, kteří se stravovali konvenčně nebo ve-
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Nápoje
Rostlinná Mléka

—
Recepty

Tipy

—
Vysvětlivky

hrnek vody
hrnek filtrované nebo destilované vody 

1 hrnek
300 ml 

1 lžíce
standardní polévková lžíce 

1 lžička
standardní kávová lžička
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Ořechová 
a  semínková  mléka
Ořechová a semínková mléka jsou výbornou, lahodnou  
a zdravou alternativou před živočišnými mléky.

Nejlepší je si různé druhy mlék vyzkoušet, otestovat a zvolit si vámi 
preferovanou formu. U nás vede čisté mandlové mléko a pak v kom-
binaci s kokosovým, sezamovým, konopným a kešu mlékem. Makové, 
sezamové a mandlové mléko jsou velmi bohatým zdrojem vápníku. Ko-
nopné je sice nahořklé, avšak bohaté na bílkovinu a naše preference je 
ho mixovat s přirozeně lahodným mandlovým či kokosovým mlékem.

Ořechová a semínková mléka můžete používat do smoothie, jak 
ovocných tak mixovaných se zeleninou, do omáček, polévek, raw dor-
tíků například mixované s banánem, do kaší, pudinků apod. Každé ráno 
začněte s přípravou mléka, které pak můžete použít po celý den do 
různých pokrmů.

Poměry
 • Pokud chcete hustější mléko s výraznější chutí, zvolte poměr  

3 hrnky vody a 1 hrnek ořechů či semínek. 
 • My volíme poměr 4–5 hrnků vody a 1 hrnek ořechů  

či semínek – ekonomičtější a splní účel.

Tip
Ořechy a semínka vždy namáčejte minimálně na čtyři hodiny do vody, 
poté vodu sceďte a přidávejte vždy vodu čerstvou.

Nápoje
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Kokosové 
Mléko
Ingredience na 2 hrnky mléka
1 hrnek kokosové dužiny z čerstvého kokosu nebo 1 hrnek 

sušeného kokosu
2 ½ hrnku vody, pokud použijete čerstvý kokos nebo 4 hrnky vody  

při použití sušeného kokosu  

Postup 
Všechny ingredience rozmixujte do hladka. Pokud jste použili sušený 
kokos, pak použijte pytlík na scezení.

Tip 
Mléko uchovávejte ve skleněné láhvi v lednici maximálně 1–3 dny. Po 
určité době se vám vytvoří na povrchu mléka lahodná smetana, kterou 
můžete použít do dezertů nebo opět vmíchat do mléka.

Info 
Kokos je druh ovoce, dutý nepukavý plod kokosovníku ořechoplodého 
s tvrdou skořápkou na povrchu, bílou dužinou a kokosovou vodou. Měří 
20 –30 cm a váží až 2,5 kg.

Nápoje Raw vegan od 6 měsíců
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Mandlové 
Mléko
Ingredience na 1,2 l mléka
1 hrnek raw a předem namočených mandlí ve slupce či oloupaných 
4 hrnky vody 
1–2 datle na oslazení (dle chuti)

Postup 
Mandle s vodou dejte do mixéru a mixujete asi 2 minuty. Mandlové 
mléko nalijte do pytlíčku na výrobu rostlinného mléka (postačí také 
bavlněná plenka) a jemně mačkejte, dokud neoddělíte všechno mléko 
od dužiny. 

Tip
Mléko uchovávejte v uzavřené skleněné nádobě v lednici, kde vydrží 
2–3 dny. Dužinu dejte do neprodyšné nádoby a uchovejte v mrazáku 
na další recepty. 

Nápoje Raw vegan od 6 měsíců
Info

Mandle
—

Jedna hrst mandlí obsahuje 
až 20 různých flavonoidů, látek, které 
pomáhají před rozvojem nemocí srdce 
a cév. Mandle jsou výborným zdrojem 

vápníku a antioxidantů. (1)
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Ovesné 
Mléko
Ingredience na 1,2 l mléka
1 hrnek namočených ovesných vloček
5 hrnků vody
2 čerstvé datle

Postup 
Všechny ingredience dejte do mixéru a mixujte zhruba 2 minuty. Přes 
tkaný nebo nylonový pytlík přeceďte a oddělte vlákninu od mléka. Mlé-
ko nalijte do skleněné láhve a skladujte v lednici maximálně 2–3 dny.

Tip
Domácí ovesné mléko je hustší a mazlavější, tudíž vhodnější do příkr-
mů, omáček než jako nápoj.

Info
Ovesné mléko  je bohaté na vitamíny B a E. Nechybí v něm minerály 
jako magnésium, selen, měď, mangan a dokonce i nemalé množství 
železa.

Nápoje Vegan od 6 měsíců
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Mandlovo -sezamovo - 
konopné  mléko
Ingredience na 1,2 l mléka
¾ hrnku namočených mandlí
¼ hrnku konopného semínka
2 lžíce sezamového semínka
2 čerstvé datle
1 lžička skořice
4 hrnky vody

Postup 
Všechny ingredience rozmixujte do hladka a přeceďte přes tkaný nebo 
nylonový pytlík. 

Info 
Vysoký obsah vápníku v sezamu pozitivně ovlivňuje kvalitu kostí, čin-
nost jater, ledvin a má vliv i na kvalitu vlasů. Obsahuje také vitamíny 
skupiny B, hořčík, železo, draslík, fosfor a zinek. Známý je jako tahini 
pasta či olej.

Nápoje Raw vegan od 6 měsíců
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Kešu 
Mléko
Ingredience na 1,2 l mléka
1 hrnek namočených kešu ořechů
4 hrnky vody
1 čerstvá datle

Postup 
Všechny ingredience rozmixujte do hladka.

Tip 
Kešu mléko společně s banány jsou výbornými ingrediencemi na výro-
bu dezertů. 

Info
Kešu ořechy jsou pro svoji krémovou konzistenci s vysokým obsahem 
tuků ideální ingrediencí pro výrobu krémů, sýrů, dresinků, omáček, jo-
gurtů a mlék.

Nápoje Vegan od 9 měsíců (pozor alergen)
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Raw 
Kakao
Ingredience na 2 hrnky kakaa
2 hrnky mandlového mléka (recept na str. 104)  
1 ½ lžíce raw kakaa
1 lžíci maca a lucuma prášku 
2 banány

Tip 
V zimě můžete mléko dětem lehce ohřát a přidat špetku skořice. Tento 
recept je výborný jako náhrada kávy pro dospělé.

Info 
Raw kakao je opravdovou superpotravinou charakteristickou svými sil-
nými antioxidačními účinky. Jakmile objevíte chuť raw čokolády, lehce 
se zbavíte závislosti na tu konvenčně vyrobenou.

Nápoje Raw vegan od 12 měsíců
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Nápoje
Smoothies

—
Recepty

Tipy

—
Vysvětlivky

hrnek vody
hrnek filtrované nebo destilované vody 

1 hrnek
300 ml 

1 lžíce
standardní polévková lžíce 

1 lžička
standardní kávová lžička
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Smoothie 
pro  nejmenší
Ingredience na 2 porce
1 zralé mango
1 hrnek listů kadeřávku
1 hrnek vody

Postup 
Všechny ingredience vložte do vysokorychlostního mixéru a rozmixujte. 
Ihned podávejte. Smoothie můžete dětem podávat v kapsičkách, aby 
neviděly zelenou barvu, v případě, že jim vadí.

Tip 
Aby měla smoothies ještě vyšší nutriční hodnotu,  
přidejte jednu z těchto superpotravin:
1 lžičku chia semínek
1 lžičku konopného semínka
1–2 lžičky raw kakaa 
1 lžičku maca prášku 
1 lžičku lucumy
1 lžíci lněného semínka
½ lžičky mladého ječmene (od 3 let)
½ lžičky chlorelly (od 3 let)

Nápoje Raw vegan od 6 měsíců

Info
Mladý Ječmen 

—
Mladý ječmen je bohatým zdrojem 

esenciálních mastných kyselin, vitamínů  
a minerálů. Lze koupit v prášku 

nebo tabletách.

116



Mangový 
Koktejl
Ingredience
1 zralé mango
1 zralá broskev
1 hrnek špenátu nebo lžička spiruliny
2 hrnky vody nebo 1 hrnek vody a 1 hrnek kokosové vody 
2 lžičky citrónové šťávy

Postup 
Všechny ingredience vložte do vysokorychlostního mixéru a rozmixujte. 
Ihned podávejte. 

Tip 
Spirulina je jednobuněčná řasa žijící ve sladkých vodách a obsahuje 
cca 60 % bílkovin, a proto je vhodnou alternativou masa a mléčných 
výrobků u vegetariánů a veganů. Je to potravina s nejvyšším obsahem 
betakarotenu, kterého obsahuje 10x více než mrkev. Je považována za 
jeden z nutričně nejúplnějších potravinových doplňků. (3)

Nápoje Raw vegan od 9 měsíců
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Pro  zelené 
ďáblíky 
Ingredience
2 zralé banány
½ jablka
1 hrnek špenátu
1 hrnek vody nebo kokosové vody
2 lžičky citrónové šťávy

Postup 
Všechny ingredience vložte do vysokorychlostního mixéru a rozmixujte. 
Ihned podávejte. 

Info 
Špenát patří mezi nejcennější listovou zeleninu. Obsahuje více než 
85 % vody a je plný vysoce hodnotného železa. Kromě toho obsahuje 
velké množství sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku.

Nápoje Raw vegan od 10 měsíců

120



Koktejlová 
Hvězda 

Nápoje Raw vegan od 10 měsíců

Ananasové 
Smoothie  
Ingredience
2 banány (mohou být zmrazené)
½ ananasu
2 hrnky listů kadeřávku nebo špenátu
1 lžíce chia semínek
1 hrnek kokosové vody

Postup 
Všechny ingredience vložte do vysokorychlostního mixéru a rozmixujte. 
Ihned podávejte.

Tip 
Vhodné v  letních dnech. Velmi osvěžující smoothie a dětem velice 
chutná.

Info 
Ananas má spoustu léčivých účinků: ulevuje slinivce břišní, odvodňuje 
a odbourává otoky, pomáhá při střevních poruchách a průjmech, při 
slunečním úžehu, odstraňuje pigmentové, tzv. stařecké skvrny.

Nápoje Raw vegan od 10 měsíců

Ingredience
2 banány
1 hruška
1 hrnek listů kadeřávku
½ hrnku vody
2 lžičky citrónové šťávy

Postup 
Všechny ingredience vložte do vysokorychlostního mixéru a rozmixujte. 
Ihned podávejte.

Tip 
Pro vyšší nutriční hodnotu můžete přidat lucumu (zlato Inků). Toto ovo-
ce obsahuje vysoká procenta beta-karotenu, vitamínů skupiny B, mine-
rálů a hlavně velmi výživných, pomalu vstřebatelných sacharidů. (4)
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Brokolicové 
Smoothie
Ingredience
2 banány
½ ananasu bez vnitřní stopky
2 velké listy kadeřávku (můžete vynechat)
½ hrnku brokolice
1 ½ hrnku mandlového mléka
1 lžíce konopného semínka

Postup 
Všechny ingredience vložte do vysokorychlostního mixéru a rozmixujte. 
Ihned podávejte.

Info 
Tento nápoj dětem obvykle velmi chutná, má tvarohovou chuť, díky 
konopnému semínku, které obsahuje vyvážený poměr nenasycených 
mastných kyselin. Konopné semínko je vhodné pro kojící matky, pro-
tože podporuje laktaci a zvyšuje množství kyseliny gamma-linolenové  
v mateřském mléce. (5)

Nápoje Raw od 10 měsíců
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Pomerančové 
Smoothie
Ingredience
3 pomeranče
2 hrnky mandlového mléka
1 lžička vanilky
1 lžíce chia semínek
1 hrst ledu
2 čerstvé datle

Postup 
Všechny ingredience vložte do vysokorychlostního mixéru a rozmixujte. 
Ihned podávejte.

Info 
Vhodný a velmi osvěžující nápoj pro letní dny. Tento nápoj můžete po-
dávat i mladším dětem, pokud jim pomeranč nedělá problémy.

Nápoje Raw vegan od 12 měsíců (pozor alergen)
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Klárčino
Smoothie

Nápoje Vegan od 12 měsíců

Ingredience
1 hrnek mandlového mléka
1 zmražený nebo čerstvý banán
1 hrnkek listů špenátu či kadeřávku
1 zralé mango
1 pomeranč
1 lžíce lněných semínek
1 lžíce chia semínek
1 lžička maca prášku

Postup 
Všechny ingredience vložte do vysokorychlostního mixéru a rozmixujte. 
Ihned podávejte.

Tip 
Nejmenším podávejte v jejich oblíbených hrnečcích se slámkou.

Autorka receptu 
Klára Dlouhá – Shoot me with love
www.shootmewithlove.com
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Proteinové 
Smoothie
Ingredience
1 hrnek zmražených banánů
1 hrnek vody
¼ hrnku ovesných vloček
1 malá hrstka namočených mandlí
3 medjool datle
½ hrnku malin nebo jahod
1 lžička včelího pylu
2 lžičky předem namočeného dýňového nebo slunečnicového  

semínka
1 lžička konopného semínka

Postup 
Všechny ingredience vložte do vysokorychlostního mixéru a rozmixujte. 
Ihned podávejte.

Tip 
Vhodné podávat i jako kaši. Pokud nepoužijete včelí pyl, můžete podá-
vat dětem od cca 12 měsíců.

Info 
Husté smoothie, které zasytí.

Nápoje Vegan od 2,5–3 let
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Snídaně
—

Recepty
Tipy

—
Vysvětlivky

hrnek vody
hrnek filtrované nebo destilované vody 

1 hrnek
300 ml 

1 lžíce
standardní polévková lžíce 

1 lžička
standardní kávová lžička
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Pohanková
Kaše
Ingredience
¾ hrnku přes noc namočené pohanky
3 banány
2 lžíce nepraženého kakaa
¼ hrnku mandlového mléka
1 lžíce goji berries (kustovnice čínská)

Postup 
Všechny ingredience vložte do mixéru, rozmixujte do hladka a ihned 
podávejte. Starším dětem můžete přidat nasekané oříšky či lesní ovoce.

Tip 
Místo nepraženého kakaa můžete přidat jedno jablko a půl lžičky skoři-
ce, posypte namletým lněným semínkem.

Info 
Pohanka pochází z oblasti střední Asie a u nás se zpracovává šetr-
ným způsobem: loupe se za studena a mechanicky obrušuje tak, aby 
se zachovaly enzymy, vitamíny, minerály a aminokyseliny. Pohanka je 
bezlepková a obsahuje rutin, který podporuje celkovou imunitu. Obsa-
huje také vitamíny B1, B2, niacin, E, C a cholin, který pomáhá při rege-
neraci jaterních buňek.

Snídaně Raw vegan od 9 měsíců Snídaně Vegetarián od 12 měsíců

Vařená
Jáhlová  kaše
Ingredience
1 hrnek jáhel (propláchnuté horkou vodou)
2 ½ hrnku vody
¼ hrnku mandlového mléka (recept na mandlové mléko naleznete 

na str. 104)
1 hruška
2 lžíce javorového sirupu
1 lžíce másla

Postup 
Jáhly povařte ve vodě do změknutí. Jáhly rozmixujte ručním mixérem, 
přidejte ¼ hrnku mandlového mléka, lžičku másla, přimíchejte najemno 
nastrouhané hrušky a oslaďte sirupem.

Tip
Místo jáhel můžete použít quinou nebo amarant.

Info
Jáhly jsou loupané proso pocházející z Číny. Obsahují vitamíny skupiny 
B, železo, fosfor, draslík, hořčík, jsou bezlepkové s vysokým obsahem 
vlákniny. Zlepšují metabolismus, posilují slinivku, žaludek a slezinu. Za-
hřívají organismus a proto jsou vhodným pokrmem v zimním období.
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Chia 
Pudink
Ingredience na 3 porce
½ hrnku chia semínek
1 ½ hrnku čerstvého mandlového mléka
1 zralý banán
1 hrnek borůvek

Postup 
V mandlovém mléce namočte chia semínka a přidejte nalámaný zralý 
banán. Banán vmačkejte do směsi a vyčkejte než chia semínka na-
bobtnají (cca 5 minut). Přidejte borůvky či jiné lesní plody, které mají 
vaše děti rády a podávejte. Nejmenším dětem borůvky rozmačkejte  
z důvodu možného zaskočení.

Tip 
V zimním období podávejte s nastrouhaným jablkem, špetkou vanilko-
vé esence a skořicí.

Snídaně Raw vegan od 9 měsíců
Info

Chia Semínka
—

Chia semínka (šalvěj hispánská) 
jsou nutriční bombou! Obsahují 10 × více 
omega-3 MK než losos, 13 × více vlákniny 

než celozrnné pečivo 
a 5 × více vápníku 

než mléko.
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Quinoové
Pohlazení
Ingredience na 3 porce
1 hrnek quinoy (může být mix bílé, hnědé a červené)
1 lžička konopného nebo lněného oleje
2 hrnky vody
2 jablka
3 banány
— šťáva z 1 citrónu

Postup 
Povařte quinou po dobu cca 20 minut, dokud se voda nevpije. Vmíchej-
te olej. Rozmačkejte banány na oslazení, nastrouhejte jablka a zakáp-
něte šťávou z citrónu. 

Tip 
V zimním období můžete pro zahřátí přidat i špetku skořice, kurkumy 
nebo zázvoru. Pokud chcete raw vegan snídani, quinou nemusíte vařit, 
ale nechte ji naklíčit 2 dny.

Snídaně Vegan od 9 měsíců
Info

Quinoa
—

Pochází z jihoamerických And, 
kde je základní ingrediencí jídelníčku 

indiánů již přes 5 tisíc let. Je výborným 
zdrojem bílkovin, polynenasycených 

mastných kyselin, antioxidantů, vlákniny, 
kyseliny listové, thiaminu, riboflavinu, 
beta-karotenu, vitamínu C, hořčíku, 

železa, manganu, zinku, fosforu 
a dalších! Výborná je jak naklíčená 
do salátů, tak povařená do rizot, 

kaší a polévek. 
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Vanilkový 
Jogurt   s  Ovocem
Ingredience na 3–4 porce
1 hrnek namočených kešu ořechů
¾ hrnku vody
2 lžíce kokosového nektaru
½ lžičky probiotického prášku či vysypat prášek z tablety
1 lžička vanilkové esence
— šťáva z půlky 1 citrónu nebo 1 limetky
1 hrnek oblíbeného ovoce

Postup 
Všechny ingredience rozmixujete ve vysokorychlostním mixéru do 
hladka. Nechejte jogurt zrát při pokojové teplotě cca 24 hodin a poté 
uskladněte v lednici. Ozdobte ovocem a případně doslaďte dle chuti.

Tip 
Jogurty můžete připravit také z makadamových nebo vlašských oře-
chů. Ostatní druhy ořechů vždy doporučuji smíchat s kešu pro krémo-
vější konzistenci. V případě alergií na kešu můžete použít mandle. 

Snídaně Raw vegan od 12 měsíců
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Jablečný
Závin 

Snídaně Raw vegan od 12 měsíců

Těsto na 2 menší záviny
1 hrnek zralých banánů
1 hrnek nakrájených jablek
¼ hrnku zlatého lněného semínka

Náplň
2 větší nastrouhaná jablka
1 lžička skořice
1 banán
1 hrst vlašských a pekanových ořechů

Postup 
Do mixéru vložte banán s jablky a rozmixujte. Přidejte lněné semín-
ko a opět rozmixujte. Směs nalijte na nepřilnavou fólii, rozetřete rov-
noměrně tak, aby těsto mělo 0,5 cm a sušte v sušičce do 46 °C po 
dobu 8 hodin. Poté placku obraťte a sušte další hodinu. Sušit můžete  
i v troubě na pečícím papíře na nejnižší teplotě a s pootevřenými dvířky.
Do misky dejte nastrouhaná jablka, nakrájený banán, nakrájené oříšky  
a skořici. Směs promíchejte. Položte usušenou placku na rovný povrch  
a doprostřed vložte vaši předem nachystanou náplň. Zabalte a rozkrojte.

Tip 
Těsto na závin můžete podávat dětem již od cca 9 měsíců, místo peči-
va. Zabalte do roličky jako rohlík.
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Namočený
Oves
Ingredience na 3–4 porce
¾ hrnku nalámaného ovsa (namočeného přes noc) nebo raw bezlep-

kových ovesných vloček (nenamočených)
½ hrnku čerstvého mandlového mléka
1 lžíce medu (u mladších dětí místo medu použijte kokosový nektar)
2 nastrouhaná jablka
½ lžičky skořice

Postup 
Do větší misky s namočeným ovsem přidejte mandlové mléko a oslaď-
te medem, poté smíchejte s nastrouhanými jablky a skořicí.

Info 
Skořice zahřívá a stimuluje zažívací trakt, uklidňuje koliky, průjmy, ne-
volnosti a nadýmání. Díky dezinfekčním a antibiotickým účinkům ji lze 
použít i jako prostředek proti nachlazení, kašli a chřipce. (6)

Snídaně Raw vegan od 2,5 let
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Ovesná
Kaše
Ingredience
1 hrnek nalámaného ovsa (namočeného přes noc)
½ hrnku mandlového mléka
1 lžíce nepraženého kakaa
1 lžíce medu (mladším dětem podávejte kokosový nektar)
1 lžička maca prášku
1 lžička lucuma prášku
½ manga

Postup 
Namočený oves smíchejte s ostatními ingrediencemi. Mango nakrájej-
te na kostky a vmíchejte do kaše.

Tip 
Recept je vhodný i pro mladší děti od cca 12 měsíců, jen místo medu 
podávejte kokosový nektar nebo oslaďte banánem či datlovým siru-
pem.

Snídaně Raw vegan od 2,5 let
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Krupicová
Kaše

Snídaně Raw vegan od 2,5 let

Ingredience
¼ litru mandlového mléka
2 lžíce medu
5 polévkových lžic chia semínek 
1 lžíce raw kakaového prášku na ozdobu 
1 lžíce medu a 2 lžíce kokosového oleje na vytvoření máslové polevy
— skořice dle chuti (může a nemusí být)

Postup 
Mixujte mandlové mléko se 4 lžícemi chia semínek do jemné kaše. Kaši 
nalijte do misky a nasypte do ní ještě jednu lžíci chia semínek a za-
míchejte. Po chvilce se vytvoří, až chia semínka nabobtnají, struktura 
krupicové kaše. Kaši zasypte raw kakaovým práškem a polijte máslovou 
polevou. Pokud máte rádi skořici, tak si přidejte do kaše i tu. Zkrátka si 
kaši ozdobte, tak jak jste zvyklí u klasické krupicové kaše, akorát pou-
žijte naše raw a bio variace másla a kakaa.

Máslová poleva 
Kokosový olej smíchejte s 1 lžící medu. Míchejte do té doby, než se obě 
ingredience spojí a vytvoří krásnou nažloutlou polevu podobnou máslu.

Autorka receptu
Zuzana Lužná – Love Of Raw 
www.loveofraw.cz, www.centrumzdravibrno.cz, www.nejlepsi-odstavnovac.cz, www.nejlepsi-mixer.cz
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Svačinky
—

Recepty
Tipy

—
Vysvětlivky

hrnek vody
hrnek filtrované nebo destilované vody 

1 hrnek
300 ml 

1 lžíce
standardní polévková lžíce 

1 lžička
standardní kávová lžička
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Avokádová
Zebra
Ingredience
1 zralé avokádo
½ plátku řasy nori

Postup 
Rozpulte avokádo a rozdělte na půlky, vyjměte jádro a lžící opatrně vy-
jměte vnitřek tak, aby se nerozpadlo. Nakrájejte na měsíčky. Nastříhejte 
nůžkami plátek řasy nori na tenké proužky a ozdobte avokádo.

Tip 
Menší děti milují vydlabávat avokádo lžičkou, které můžete polít tro-
chou kokosového nebo datlového sirupu.

Info 
Řasa nori je mezi řasami jedním z nejbohatších zdrojů bílkovin, pomáhá 
snižovat krevní tlak, je výbornou prevencí ateriosklerózy, pomáhá a ob-
sahuje řadu vitamínů, minerálů, bílkovin a chlorofyl. Stejně jako ostatní 
řasy, obsahuje dostatek jódu a kyselinu alginovou, která odvádí toxiny 
z těla. (7)

Svačinky Raw vegan od 6 měsíců
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Cizrnová  pomazánka 
s  Červenou  paprikou
Ingredience
1 hrnek povařené cizrny
1 lžíce kokosového oleje
½ červené papriky
½ hrnku velmi studené vody
2 lžíce tahini
1 lžíce olivového oleje
— štáva z půlky citrónu a himálajská sůl (dle potřeby)

Postup 
Cizrnu povařte s troškou kokosového oleje, aby byla vláčnější po dobu 
cca 1 hodiny. Cizrnu sceďte, vložte do mixéru a mixujte cca 1 minu-
tu. Poté přidávejte studenou vodu do té doby, než bude pomazánka 
dostatečně řídká. Vložte zbytek ingrediencí do mixéru a rozmixujte do 
hladka. Pokud je pomazánka příliš hustá, přidejte trochu vody a do-
chuťte dle potřeby. Podávejte s nakrájenou čerstvou mrkví, brokolicí, 
květákem a kedlubnou. Starším dětem namažte pomazánku na rýžové 
chleby či vitariánské krekry.

Tip 
Nakrájejte okurky nebo cukety na širší plátky, natřete pomazánku mezi 
dvě kolečka a spojte do sendviče.  Pro starší děti či dospělé můžete na 
jemno nakrájet červenou cibuli a vmíchat do pomazánky. 

Svačinky Vegan od 9 měsíců
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Ovocné
Tkaničky
Ingredience
1 hrnek čerstvých banánů
1 hrnek jakéhokoli lesního ovoce (i zmrazené)
¼ hrnku zlatého lněného semínka nebo chia semínek

Postup 
Ovoce vložte do mixéru a rozmixujte do hladka, poté přidejte se-
mínka a opět mixujte. Směs nalijte na nelepící se fólii a rovnoměr-
ně rozetřete tak, aby měla placka 0,5 cm. Vložte do sušičky a sušte  
8 hodin, poté obraťte a sušte další hodinu. Nakrájejte pomocí kráječe 
na pizzu na tenké proužky.

Info 
Zlaté lněné semínko patří k nejlepším zdrojům omega-3 nenasycených 
mastných kyselin. Blahodárným vlivem působí na trávící soustavu, pod-
poruje imunitní systém, pomáhá při autoimunních onemocněních a po-
siluje nervovou soustavu. Má antibakteriální, protizánětlivé a protiplís-
ňové účinky.

Svačinky Raw vegan od 9 měsíců
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Proteinové
Tyčinky 

Svačinky Raw vegan od 12 měsíců

Ingredience na 6–7 větších tyčinek
½ hrnku namočených a scezených kešu či jiných ořechů
½ hrnku namočených ovesných vloček
½ hrnku mandlí
12 sušených a vypeckovaných švestek
1 lžíci kokosového nektaru
1 lžíci goji berries (kustovnice čínská)

Postup 
Všechny ingredience vložte do kuchyňského robotu a rozmixujte. Těs-
to by mělo být vláčné. Nesmí se sypat. Rozložte na plát sušičky či 
trouby (použijte nelepivý pečící papír) a sušte v sušičce 8 hodin nebo  
v troubě při nejnižší teplotě s pootevřenými dvířky po dobu 6 hodin. Jak-
mile je těsto tvrdší, můžete nakrájet na tyčinky. Otočte a dosušte cca  
1 hodinu.

Tip 
Každou tyčinku zabalte do celofánu či eko papíru, ozdobte oblíbenou 
nálepkou vašeho dítěte a uchovejte v lednici po dobu maximálně dvou 
týdnů.
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Sýr 

Svačinky Raw vegan od 12 měsíců

Ingredience
2 hrnky namočených kešu ořechů
4 lžíce tamari
3 lžíce nutričního droždí
½ lžičky probiotického prášku
— česnek, bylinky, cibulka

Postup 
Rozmixujte kešu ořechy, tamari, nutriční droždí a probiotický prášek ve 
vysokorychlostním mixéru. Pokud je potřeba, přidejte dvě lžíce vody. 
Směs nalijte do formičky a sýr nechejte zrát při pokojové teplotě po dobu  
24 hodin. Poté sýr vyklopte z formy, ozdobte konopným semínkem 
nebo cibulkou a uchovávejte v lednici. Sýr mažeme na krekry, chleba 
nebo podáváme se zeleninou.

Tip 
Pro větší tuhost sýru můžete použít dobře propláchnutý irský mech.

Info 
Nutriční droždí (lahůdkové droždí) je jedním z nejbohatších přírodních 
zdrojů vitamínů skupiny B a stopových prvků. 
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Kokosová
Slanina

Svačinky Raw vegan od 12 měsíců

Ingredience na slaninu
— maso ze 2 mladých kokosů

Marináda
3 lžíce tamari
2 lžíce raw octa
3 lžičky kokosového nektaru nebo medu
— koření (dle potřeby)

Postup 
Vydlabejte maso ze 2 mladých kokosů a nakrájejte ho na libovolně 
velké kousky, podobné třeba slanině. Rozmixujte marinádu. Do té pak 
kousky masa naložte přes noc. Další den dejte sušit do dehydrátoru při 
42 °C na 8−12 hodin. Servírujte až jsou plátky křupavé.

Info
Slanina vydrží v lednici 1 týden.

Autor receptu
Filip Říha – Mladý Kokos, High Vibe Tribe 
www.mladykokos.cz
www.highvibetribe.eu  
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Avokádová
Pomazánka

Svačinky Raw vegan od 12 měsíců

Ingredience
2 avokáda
10 cherry rajčátek
½ červené papriky
2 stroužky česneku
2 špetky himalájské soli
— šťáva z 1 limetky

Postup 
Všechny ingredience kromě cherry rajčátek vložte do mixéru a rozmi-
xujte do hladka. Na jemno nakrájejte cherry rajčátka a vmíchejte do 
pomazánky.

Tip
Mladším dětem vynechejte česnek. Pro starší děti či dospělé můžete 
na jemno nakrájet červenou cibuli a vmíchat do pomazánky. Slupky od 
avokáda nevyhazujte, můžete v nich pomazánku servírovat. Pokud při-
dáte více vody, pomazánka se stane výborným salátovým dresinkem.
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Bazalkové
Pesto

Svačinky Raw vegan od 12 měsíců

Ingredience
¾ hrnku kešu
¼ hrnku mandlí
3 stroužky česneku
3 hrnky čerstvé bazalky (místo bazalky můžete použít rukolu nebo 

medvědí česnek)
¼ hrnku olivového oleje
2 lžíce tamari
— šťáva z 1 limetky

Postup 
Všechny ingredience vložte do kuchyňského robotu a rozmixujte. Po-
dávejte s mrkví nebo kedlubnou nakrájenou na hranolky. Pesto můžete 
také použít na rýžové nudle nebo vitariánské krekry.

Tip
Bazalkové pesto je vhodné i pro děti od cca 10 měsíců, místo kešu 
ořechů použijte mandle a mixujte v mixéru místo v kuchyňském robotu 
do hladka s přidáním trochou vody. Vynechejte česnek.

Info
Medvědí česnek obsahuje mnoho vitamínů a minerálních látek, které 
jsou prospěšné pro lidský organismus. Jde o přírodní antibiotikum a má 
antibakteriální a protiplísňové schopnosti.
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Pohanková
Granola

Svačinky Raw vegan od 18 měsíců

Ingredience na 1 hrnek
1 hrnek namočené pohanky (nechte ve vodě přes noc, minimálně 

12 hodin)
4–5 lžic nepraženého kakaa
4–5 lžic medu anebo kokosového nektaru

Postup 
Pohanka musí být měkká. Pokud je ještě tvrdá, je třeba ji nechat ve 
vodě. Z namočené pohanky slijte zbytek vody a pořádně propláchně-
te. Dejte do mísy a přidejte zbytek ingrediencí. Ochutnejte a případně 
doslaďte. Směs rozložte rovnoměrně na sušící plát a sušte po dobu  
6 hodin. Granola by měla být krásně křupavá. Můžete nalámat a ucho-
vávat ve skleněné nádobě. Důležité je, aby granola byla úplně suchá. 
Jedině tak vám nechytí plíseň. 

Tip
Granolu podávejte s kešu jogurtem nebo s mandlovým či jiným rostlin-
ným mlékem.
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Bramborákové
Chlebíčky

Svačinky Raw vegan od 18 měsíců

Ingredience na bramborákové těsto
½ hrnku lněného semínka namočeného v cca 2 hrnků vody po 

dobu alespoň 20 minut
1  ½ hrnku rozmixovaného nebo namletého lněného semínka
¼ hrnku rozmixovaného nebo namletého slunečnicového semínka
3 lžíce sušené majoránky 
1 lžíce olivového oleje
5 stroužků česneku
2 lžičky himálajské soli

Postup 
Všechny ingredience rozmixujte v kuchyňském robotu, až vznikne lep-
kavé těsto. Přidejte trošku vody, pokud je těsto suché. Rozprostřete 
těsto rovnoměrně na sušící pláty dehydrátoru (sušičky), použijte nele-
pící se fólii. Těsto by mělo být 1–2 cm tenké. Sušte v sušičce 6 hodin 
při 46 °C. Poté nakrájejte na čtverce, odstraňte nelepící se podložku, 
placky otočte a sušte další 1–2 hodiny.
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Pizza
Krekry

Svačinky Raw vegan od 18 měsíců

Ingredience
½ hrnku lněného semínka namočeného v cca 2 hrnků vody po 

dobu alespoň 20 minut
1  ½ hrnku rozmixovaného nebo namletého lněného semínka
¼ hrnku rozmixovaného nebo namletého slunečnicového semínka
¼ hrnku rozmixovaného nebo namletého dýňového semínka
¼ hrnku sušených rajčat, namočených ve vodě do změknutí
½ na jemno nasekané cibule
1 lžíce olivového oleje
1–2 stroužky česneku
1 lžíce tamari
— sůl (dle potřeby)

Postup 
Všechny ingredience rozmixujte v kuchyňském robotu, až vznikne lep-
kavé těsto. Přidejte trošku vody, pokud je těsto suché. Rozprostřete 
těsto rovnoměrně na sušící pláty dehydrátoru (sušičky), použijte nele-
pící se fólii. Těsto by mělo být 1–2 cm tenké. Sušte v sušičce 6 hodin 
při 46 °C. Poté nakrájejte na čtverce, odstraňte nelepící se podložku, 
placky otočte a sušte další 1–2 hodiny.

Tip
Pizzu a bramboráčky (raw krekry) můžete servírovat s avokádovou po-
mazánkou. Recept naleznete na str. 168.
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Marinovaný 
Tempeh  se  zeleninou

Svačinky Vegan od 18 měsíců

Ingredience
1 balíček čistého a nebo marinovaného tempeh
— cherry rajčata (dle potřeby)
— slunečnicové klíčky nebo polníček (dle potřeby)

Postup 
Vše nakrájejte a pěkně naaranžujte na oblíbený talíř vašeho dítěte.

Tip
Tempeh můžete lehce osmahnout na kokosovém nebo avokádovém 
oleji.

Info
Tempeh je nekvalitnějším produktem ze všech sójových výrobků a ob-
sahuje všechny aminokyseliny jako komplexní bílkovina.
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Domácí
Popcorn

Svačinky Vegan od 2 let

Ingredience na velkou mísu
3 polévkové lžíce kukuřice na popcorn (nejlépe organické a ne ge-

neticky modifikované!)
1 lžíce kokosového oleje
— himalájská sůl nebo raw cukr (pokud chcete popcorn na sladko)

Postup 
Připravte si hlubší hrnec s pokličkou. Dejte do něj kokosový olej a ku-
kuřici na popcorn. Na středně velkém plameni nechte popcorn pras-
kat pod pokličkou. Jakmile praskání ustane, popcorn je hotov. Popcorn 
dejte do velké mísy a osolte nebo oslaďte raw kokosovým cukrem.

Tip
Do popcornu můžete přidat nori vločky.

Info
Himalájská sůl obsahuje okolo 84 různých minerálů, které jsou velmi 
důležité pro velké množství metabolických procesů v těle. Obsahuje 
železo, které dává soli její typickou růžovou barvu – čím větší je obsah 
železa, tím růžovější je její barva.

176



Hlavní
Jídla

—
Recepty

Tipy

—
Vysvětlivky

hrnek vody
hrnek filtrované nebo destilované vody 

1 hrnek
300 ml 

1 lžíce
standardní polévková lžíce 

1 lžička
standardní kávová lžička
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Cuketová
Kaše / Omáčka

Hlavní
Jídla Vegan od 6 měsíců

Ingredience na 3–4 porce
1 středně velká cuketa
1 hrnek čerstvého nebo zmraženého hrášku
1 jarní cibulka
1 hrnek špenátu
1 lžíce avokádového nebo olivového oleje
2 stroužky česneku (pro mladší děti nepřidávejte)
¼ hrnku vody
¼ hrnku čerstvého mandlového mléka (nemusí být, stačí voda)  

recept na mandlové mléko naleznete na str. 104
½ lžíce himalájské soli (pro mladší děti nepřidávejte – sůl můžete 

nahradit řapíkatým celerem)

Postup 
Do hlubšího hrnce přidejte olej, nakrájenou jarní cibulku a na kostky 
nakrájenou cuketu. Lehce osmahněte a přidejte vodu. Poduste 3 minu-
ty, přidejte hrášek a duste další 2 minuty. Nakonec přidejte špenátové 
listy, nakrájené stroužky česneku a mandlové mléko a nechte mírně 
vařit po dobu 2 minut. Přidejte sůl dle chuti a tyčovým mixérem roz-
mixujte. Nejmenším dětem rozmixujte úplně do hladka, starším dětem  
a dospělým můžete nechat kousky zeleniny.

Tip
Omáčka je výborná s quinoou, jáhly, jasmínovou rýží či amarantem. 
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Dýňová
Kaše

Hlavní
Jídla Vegetarián od 6 měsíců

Ingredience na 3–4 porce
¼ oloupané a vypeckované dýně
3 velké mrkve
1 řapíkatý celer
1 neoloupaná cuketa
3 hrnky vody
2 stroužky česneku (pro menší děti nepřidávejte)
¼ hrnku vody
½ – 1 lžíce himalajské soli (pro miminka nepřidávejte sůl)
½ hrnku quinoy
1 lžíce másla (pro vegany použijte olivový olej)
5 lžic mandlového mléka
1 lžíce konopného semínka
— pažitka na ozdobu

Postup 
Vše povařte ve vodě do měkka (cca 15 minut) a rozmixujte tyčovým 
mixérem. Přidejte máslo a trochu mandlového mléka na zjemnění. Po-
sypte konopným semínkem a pažitkou.

Tip
Pokud přidáte více vody, máte výbornou polévku. 
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Jáhlové
Rizoto

Hlavní
Jídla Vegan od 9 měsíců

Ingredience
1 hrnek jáhel
2 ½ hrnku vody
1 lžíce olivového oleje
1 cuketa
1 celá jarní cibulka
1 hrnek čerstvého nebo zmraženého hrášku
1 lžička himalájské soli
¼ hrnku mandlového mléka (recept na mandlové mléko naleznete 

na str. 104)

Postup 
Jáhly 3 × properte v horké vodě, aby ztratily hořkost. Poté je s vodou 
vařte 20 minut na středně mírném ohni a pak na mírném ohni do změk-
nutí. V menším hrnci osmahněte cibulku na olivovém oleji, nakrájejte 
na kostičky cuketu, přidejte hrášek a 3 minuty poduste. Trošku rozmi-
xujte tyčovým mixérem, přidejte mandlové mléko a smíchejte s pova-
řenými jáhly. Pro ty nejmenší vše rozmixujte na kaši a přidejte dostatek 
mandlového mléka, aby byla kaše dostatečně tekutá.

Tip
Místo cukety a hrášku je výbornou alternativou dýně s mrkví. Neza-
pomeňte přidat olej, který pomáhá vitamínům rozpustným v  tucích  
(A, D, E, K) se lépe vstřebat do těla.
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Hlavní
Jídla Vegetarián od 9 měsíců

Zeleninová
Kaše
Ingredience
4–5 bramborů (ve slupce)
¼ brokolice
2 větší mrkve
1 sladká větší brambora (batáty)
¼ litru mandlového mléka (recept na mandlové mléko naleznete  

na str. 104)
1 lžíce bio másla (nebo olivový olej) 
1 špetka himalájské soli

Postup 
Všechny ingredience vložte do osolené vody, uvařte do měkka, slijte 
většinu vody (ponechejte na dně hrnce) a přidejte mandlové mléko. 
Vše rozmixujte ručním mixérem a dochuťte solí. 

Tip 
Starším dětem můžete zeleninovou kaši podávat s vařeným vejcem  
a kysaným zelím. 
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Quinoové
Rizoto

Hlavní
Jídla Vegan od 9 měsíců

Info
Na lepší trávení

—
Použijte jakoukoli zeleninu 

a malým dětem rozmixujte společně 
s quinoou pro lepší trávení.

Ingredience na rizoto – 3 porce
1 hrnek quinoy (může být mix bílé, hnědé a červené)
2 hrnky vody
2 špetky himalájské soli

Omáčka
2 mrkve
¼ hrnku vody
1 jarní cibulka
½ červené papriky
2 lžíce olivového oleje
½ balení tempeh (může být i marinovaný)
3 lžíce tamari

Postup 
Povařte quinou do měkka. Do hrnce přidejte olivový olej, nastrouhejte 
mrkev a najemno nakrájejte jarní cibulku, papriku a tempeh, přidejte 
vodu a krátce poduste. Nakonec přidejte tamari dle chuti. Zamíchejte 
s quinoou, posypte konopným semínkem a podávejte s čerstvou zele-
ninou či salátem. 
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Hlavní
Jídla

Špenátová
Polévka

Raw vegan od 10 měsíců

Ingredience na 4 porce
2 250 g balení špenátových listů
3 hrnky zmraženého nebo čerstvého hrášku
3 stroužky česneku
2 lžíce bio másla nebo olivového oleje
1 litr vody
4 lžičky himalájské soli
3 lžíce konopného semínka

Postup 
Špenátové listy dejte do většího hrnce společně s  hráškem a zalijte 
vodou. Přiveďte do varu a vařte cca 3 minuty na mírném ohni, dokud 
se špenátové listy nespaří a hrášek nerozmrzne. Přidejte česnek, olej, 
dochuťte solí a rozmixujte tyčovým mixérem do hladka. 

Tip 
Takhle připravuji i špenát, jen přidám ½ hrnku vody místo 1 l a trochu 
zahustím ovesnými vločkami. Vařím po dobu 5 minut a nakonec zjem-
ním mandlovým mlékem.
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Cuketové
Karbanátky

Hlavní
Jídla Vegan od 12 měsíců

Ingredience na 2 porce
1 velká cuketa
1 mrkev
¾ hrnku ovesných vloček
½ hrnku vody
1 lžíce sušené majoránky nebo hrstka čerstvé a najemno nakrájené
2 stroužky česneku (vynechte u mladších dětí)
2 lžíce celého lněného semínka
3 lžíce namletého lněného semínka 
1 lžíce namleté slunečnice

Postup 
Všechny ingredience zpracujte v kuchyňském robotu tak, aby bylo těs-
to mazlavé a spojilo se. Pečte v troubě na kokosovém či avokádovém 
oleji. Použít můžete také máslo ghí a pečte dozlatova při 220 °C. Podá-
vejte s čerstvou zeleninou, která chutná vašim nejmenším.

Tip 
Karbanátky jsou vynikající i za studena jako svačinka.
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Hrášková
Polévka 

Hlavní
Jídla Raw vegan od 12 měsíců

Ingredience na 3–4 porce
3 hrnky čerstvého nebo rozmraženého hrášku
1  ½ hrnku mandlového (mléka recept na mandlové mléko naleznete 

na str. 104)
1 hrst špenátových listů
1 lžíce misa
— můžete dochutit špetkou himalájské soli (u dětí do 12 měsíců sůl 

vynechejte)

Postup 
Všechny ingredience vložte do mixéru a rozmixujte do hladka. Ochut-
nejte a dochuťte dle potřeby.
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Pečená 
Kořenová  Zelenina

Hlavní
Jídla Vegan od 12 měsíců

Ingredience na 4 porce
6 větších brambor (ve slupce)
2 červené řepy
2 sladké brambory (batáty)
2 cukety
1 hrnek raw kysaného zelí (pro miminka nepřidáváme kvůli chybějí-

cím zubům)
1 lžíce olivového nebo avokádového oleje
5 lžic tamari

Postup 
Zeleninu očistěte a se slupkou nakrájejte na jemná kolečka a hranolky.
Polijte olivovým olejem, tamari a dobře promíchejte. Pokud se vám ze-
lenina zdá příliš suchá, přidejte více olivového oleje. Pečte v pekáči při 
200 °C 1 hodinu 30 minut. Poté zamíchejte s kysaným zelím a podá-
vejte. Pro ty nejmenší je potřeba finální verzi rozmačkat vidličkou nebo 
rozmixovat a nepřidávat tamari, které obsahuje sůl.
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Pizza

Hlavní
Jídla Raw vegan od 12 měsíců

Těsto na 9 kusů
2 menší cibule
1 oloupaná cuketa
½ hrnku zlatého lněného semínka
2 lžíce tamari
2 lžíce olivového oleje
1 lžička kurkumy
¼ hrnku vody
1 špetka černého pepře

Postup na těsto 
Všechny ingredience kromě lněného semínka dejte do mixéru a rozmi-
xujte do hladka. Přidejte ¼ hrnku lněného semínka a mixujte se směsí. 
Přidejte zbytek celého lněného semínka a jen zamíchejte, už dále nemi-
xujte! Těsto rozprostřete na sušící plát buď do tvaru kruhu nebo čtver-
ce. Sušte po dobu 8 hodin z jedné strany, poté odstraňte nepřilnavou 
podložku a sušte z druhé strany další hodinu.

Rajčatová omáčka
6 předem namočených sušených rajčat
6 čerstvých cherry rajčátek nebo 2 velká rajčata
2 lžíce jablečného octa
2–3 lžíce kokosového nektaru

198



Hlavní
Jídla

Postup na omáčku 

Rozmixujte všechny ingredience na rajčatovou omáčku. Ochutnejte  
a dochuťte dle potřeby. Omáčku nalijte na těsto pizzy.

Sýr
1 hrnek namočených kešu ořechů
½ hrnku vody
¼ hrnku nutričního droždí
3 lžíce tamari

Zdobení
6 rajčat
1 sáček rukoly
1 žlutá paprika
1 jarní cibulka

Postup zdobení
Pizzu ozdobte dle libosti a fantazie. Já obvykle dávám listy rukoly, 
nakrájená rajčata, posekanou papriku a cibulku. Nakonec přelijte sý-
rem, nakrájejte a podávejte se salátem.
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Pečený
Lilek

Hlavní
Jídla Vegan od 12 měsíců

Ingredience na 3–4 porce
2 lilky
3 lžíce tamari
3 lžíce olivového nebo avokádového oleje

Postup 
Nakrájejte lilek na tenká kolečka, rozložte na pekáč či zapékací mísu. 
Polijte rovnoměrně olejem a tamari omáčkou. Zamíchejte tak, aby bylo 
dostatek oleje na všech kouscích lilku. Pečte v troubě při 220 °C do 
změknutí. 

Tip 
Podávejte se salátem nebo povařeným amarantem, jáhly či quinoou. 
Lilek můžete namarinovat a v létě grilovat místo masa.

Info 
Tamari je vyrobena pouze ze sóji a vzniká jako vedlejší produkt při vý-
robě misa (sójové pasty). Při dochucování pokrmů se přidává ke kon-
ci vaření, aby se nevytratila jeho chuť. Na rozdíl od levných sójových 
omáček tamari neobsahuje žádný glutamát, cukr, barviva nebo živo- 
čišné extrakty.
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Rýžové 
Nudle  s  kelpem

Hlavní
Jídla Vegan od 12 měsíců

Ingredience
¾ balíčku rýžových nudlí
¼ balíčku kelp nudlí 
1 hrnek slunečnicových klíčků
2 mrkve
½ hrnku cherry rajčátek

Kešu dresink
1 hrnek kešu ořechů
½ hrnku vody
3 lžíce tamari
2 lžíce nutričního droždí
½ malé cibule

Postup 
Rýžové nudle zalijte horkou vodou a nechte změknout, vodu sceďte  
a nudle dejte do velké mísy. Přidejte nakrájené kelp nudle, nastrouhejte 
mrkev (nebo zpracujte na spiralizéru), přidejte do mísy. Slunečnico-
vé klíčky nakrájejte na jemno a smíchejte. Do mixéru přidejte všechny 
ingredience na kešu dresink a rozmixujte do hladka, nalijte na salát  
a celou směs promíchejte a ozdobte cherry rajčátky.

Tip 
Místo mrkve použijte najemno nakrájené červené zelí nebo kysané zelí. 
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Salát  s Quinoou

Hlavní
Jídla Raw vegan od 12 měsíců

Ingredience na 2–3 porce
1 hrnek naklíčené quinoy (2 dny)
1 hrnek rukoly
1 hlávka římského salátu
1 hrnek kapustových listů, špenátu, polníčku, medvědího  

česneku apod.
1 hrnek cherry rajčátek
½ červené papriky
¼ hrnku sezamového semínka

Dresink
— šťáva z velkého pomeranče
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce jablečného octa
2 lžíce kokosového nektaru
1 lžíce tamari

Postup 
Do velké mísy dejte naklíčenou quinou a nakrájenou zeleninu. Polijte 
rozmixovaným dresinkem, promíchejte a podávejte.
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Špagety  s Kečupem

Hlavní
Jídla Raw vegan od 12 měsíců

Tip
Nudle

—
Některé děti 

nemají rády cuketové špagety. 
Vyzkoušejte třeba mrkvové, okurkové, 

batátové nebo rýžové nudle, 
než si přivyknou.

Ingredience na 3–4 porce
2 velké cukety
2 kedlubny

Omáčka/kečup
1  ½ hrnku cherry rajčátek
5 sušených rajčat
2 lžíce olivového oleje
¼ hrnku namočených kešu ořechů (nemusí být)
1 stroužek česneku (nemusí být)
2 medjoul datle
1 lžíce jablečného octa
1 hrst čerstvé bazalky
— himalájská sůl (dle chuti)

Postup 
Pomocí spiralizéru vytvořte špagety z cukety a kedlubny. Nechejte chvíli 
odstát, cuketa pustí vodu, kterou slijte. Všechny ingredience na omáč-
ku vložte do mixéru a rozmixujte do hladka. Ochutnejte a dochuťte dle 
potřeby (někdo má radši sladší, někdo kyselejší omáčku). Špagety zalij-
te kečupem, smíchejte, ozdobte bazalkou a podávejte.
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Zeleninový
Závitek

Hlavní
Jídla Raw vegan od 12 měsíců

Těsto
3 hrnky oloupané cukety
¾ hrnku zlatého lněného semínka
2–3 lžíce tamari
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce nutričního droždí
1 lžička kurkumy
1 špetka pepře
¼ hrnku vody

Náplň
2 mrkve
1 hrnek raw kysaného zelí
1 hrnek nastouhaného červeného zelí
1 hrnek slunečnicových klíčků

Kešu majonéza
1 hrnek namočených kešu ořechů
½ hrnku vody
2 medjoul datle
1 špetka himalájské soli
— šťáva z 1 citrónu
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Hlavní
Jídla

Avokádový dip (str. 164) 

Postup na těsto 

Do mixéru vložte všechny ingredience kromě lněného semínka a roz-
mixujte do hladka. Přidejte lněné semínko a opět mixujte. Ochutnejte 
a případně dochuťte dle libosti. Poté přidejte do těsta zbytek lněné-
ho semínka a promíchejte. Rozetřete na nelepící se podložku dehyd-
rátoru tak, aby placka byla cca 2 cm hrubá. Sušte v sušičce po dobu  
6 – 8 hodin při teplotě 42 –  48 °C. Poté placky otočte, odstraňte nelepící 
se podložku a sušte další hodinu. Těsto by mělo být ohebné a vláčné. 
Poté placku rozkrojte napůl, pomažte avokádovým dipem a rozprostře-
te nastrouhanou mrkev, červené zelí, kysané zelí a slunečnicové klíčky. 
Nakonec náplň polijte kešu majonézou, zabalte a pokud je potřeba, 
zpevněte párátkem. Důležité je dostatečné množství dipu a majonézy 
tak, aby závitek byl vláčný.

Tip 
Menším dětem můžete náplň udělat co nejjednodušší jen pomocí 
nakrájené mrkve, řepy apod.

Info 
Kurkuma neboli turmeric je koření podobné zázvoru s oranžovou bar-
vou. Jde o vynikající antioxidant, působí protizánětlivě a proti rakovin-
nému bujení. Lepšího účinku dosáhnete v kombinaci s černým pepřem.
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Mrkvová
Polévka

Hlavní
Jídla Raw vegan od 18 měsíců Info

Miso
—

Miso je fermentovaný 
výrobek ze sóji. Miso rozdělujeme 

na tmavé a světlé a na slané nebo sladké. 
Vše záleží jak dlouho je miso fermentováno 

a na použití základního 
typu startéru 

(tzv. kóji).

Ingredience
1 větší mrkev 
1 lžíce nakrájeného celeru
2 lžíce šťávy z citrónu
1 stroužek česneku 
½ lžičky tmavého misa
2 snítky čerstvého libečku
1 bobkový list (nejlépe čerstvý)
¼ lžičky kari
1 špetka chilli
1 lžíce olivového oleje
1 lžička kurkumy
¼ litru teplé vody (37 °C)

Postup 
Vše rozmixujte. Do hotové polévky můžete přidat kelp nudle, čerstvé 
řasy wakame, čerstvou petrželku a jarní cibulku.

Autorka receptu
Anna Hýžová – Škola živé stravy
Recept z knihy: Vitariánství jako Cesta
www.ziva-strava.cz 
www.bazalkahk.cz (tento pokrm můžete ochutnat v restauraci Bazalka v Hradci Králové)  
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Miso 
Polévka  se  zeleninou

Hlavní
Jídla Raw vegan od 18 měsíců

Ingredience na 2 porce
2 lžíce bio misa
3  ½ hrnku vody
½ jarní cibulky
1 mrkev
½ řapíkatého celeru

Marinované houby
½ hrnku žampiónů nebo portobello
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce tamari

Postup 
Nakrájejte houby na jemno a marinujte po dobu 10 minut. Do mixéru 
nalijte vodu, přidejte miso a jarní cibulku. Vše rozmixujte. Nakrájejte 
mrkev a řapíkatý celer na menší kousky a společně s houbami přidejte 
do polévky.

Tip 
Menším dětem od 12 měsíců, které ještě nemají stoličky, podávejte 
polévku bez zeleniny a marinovaných hub. 
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Nori
Závitky

Hlavní
Jídla Raw vegan od 2 let (pro děti se zuby)

Ingredience na 4 nori závitky
4 plátky nori řasy
— kešu majonéza (recept na str. 214)
2 okurky
¼ hlávky fialového zelí
1 hrnek raw kysaného zelí
2 klíčky ( jakékoliv – velmi chutné jsou slunečnicové nebo alfalfa)

Postup 
Na řasu nori rovnoměrně rozetřete kešu dip. Po celé délce řasy rozpro-
střete trochu kysaného zelí. Nakrájejte na jemno zelí, okurky na tenké 
tyčinky a rozprostřete po celé délce. Opatrně zabalte a velmi ostrým 
nožem rozkrojte napůl. Ze čtyř závitků budete mít osm. Dbejte na to, 
abyste vymačkali většinu vody z kysaného zelí

Tip 
Tento recept je vhodný i pro menší děti, jen je třeba jim závitek nakrájet 
na velmi tenké plátky nebo jim dát vše zvlášť.

Info 
Pokrm je vhodný pro děti již s vyrostlými stoličkami.
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Houbové
Rizoto

Hlavní
Jídla Raw vegan od 2 let

Ingredience na 4 porce
2 hrnky naklíčené pohanky
1 hrnek nakrájených žampionů
3 jarní cibulky
4 lžičky majoránky
2 stroužky česneku
8 lžic tamari
8 lžic olivového oleje
2 špetky kurkumy
2 špetky drceného kmínu

Postup 
Do větší mísy vložte na jemno nakrájené houby a smíchejte s olivovým 
olejem, tamari a utřeným česnekem. Nechte marinovat cca 10 minut. 
Nakrájejte na jemno jarní cibulku, koření a nakonec přidejte naklíčenou 
pohanku. Nechte marinovat cca 2 hodiny (můžete sušit v sušičce, aby 
rizoto bylo vlažné při servírování).

O receptu
Recept je inspirován knihou Tajemství syrové stravy
www.secretofraw.cz 
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Slaný
Koláč

Hlavní
Jídla Raw vegan od 3 let

Těsto
¼ hrnku namočených kešu ořechů
1 hrnek namočených makadamových ořechů
¼ hrnku zlatého lněného semínka
1 lžíce nutričního droždí
1 lžíce citrónové šťávy
1 stroužek česneku
1 lžíce olivového oleje
4 lžíce tamari anebo lžička himalájské soli

Náplň
1 hrnek předem namočených kešu nebo makadamových ořechů
1 hrnek oloupané cukety
1 decilitr vody
1 lžička misa
2 lžíce nutričního droždí
2 lžíce tamari
1 velká hrst pažitky

Zdobení
2 na tenko nakrájená rajčata
½ na tenko nakrájená červená cibule
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Hlavní
Jídla

Postup na těsto 

Všechny ingredience dejte do mixéru a rozmixujte do hladka. Těsto by 
mělo být vláčné a lepivé. Vyplňte zapékací mísu potravinovou fólií a těs-
to vmačkejte do mísy tak, abyste těsto nalepili i na okraje kulaté mísy. 
Rozmixujte všechny ingredience (kromě pažitky) na náplň v mixéru do 
hladka, vmíchejte najemno nakrájenou pažitku a nalijte na základ. Ná-
plň by neměla být příliš tekutá. Pokud je, přidejte více ořechů a pokud 
je příliš hustá, přidejte více vody. Nakrájená rajčata a cibuli rozložte na 
náplň a sušte v sušičce po dobu 5 hodin při cca 42 –  48 °C. Nakrájejte  
a servírujte s listovým salátem anebo okurkou, rajčaty či mrkví.

Tip
Koláč ozdobte dle libosti a fantazie. Já obvykle dávám listy rukoly, 
nakrájená rajčata, posekanou papriku a cibulku. Nakonec přelijte sý-
rem, nakrájejte a podávejte se salátem.

Info
Tento pokrm je díky velkému mnořství ořechů težší na trávení, proto je 
vhodnější pro strarší děti. Makadamové ořechy jsou velmi chutné, hod-
notné a patří k nejdražším ořechům na trhu. Díky svému obsahu jedno-
duchých nenasycených tuků, které pomáhají snižovat LDL cholesterol, 
jsou považovány za jedny z nejzdravějších ořechů.
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Falafle 
Na  římském  salátu

Hlavní
Jídla Raw vegan od 2,5 let

Postup na salsu 
Ingredience nakrájejte najemno  
a smíchejte s olivovým olejem.

Servírování
Podávejte na římských listech. 
Přidejte 2–3 kuličky falafelu a lžíci 
rajčatové salsy.

Autorka receptu
Recept do knihy poskytla Lenka Zivkovic
Šéfkuchařka, která se specializuje na raw vegan-
ská a veganská jídla. Lenka pořádá workshopy  
a edukační programy ve Filadelfii (USA), kde sdílí 
své kulinářské dovednosti s ostatními.
www.facebook.com/lenka.zivkovic.5

Falafle
1 hrnek raw ořechů 
1 větší a drobně nasekaná mrkev
1 lžíce neslazených rozinek
½ lžičky himalájské soli 
1 špetka mletého kmínu
1 stroužek čerstvého nebo špetka sušeného česneku
1 špetka sušeného nebo lžíce čerstvého oregána
1 hrst čerstvé petrželky

Postup na falafle 
Vložte všechny ingredience do kuchyňského robotu s nožem „S“. Roz-
mixujte tak, až dosáhnete lepivé konzistence a v ruce vytvořte větší 
kuličky.

Rajčatová salsa
2 větší rajčata
3 sušená, předem namočená rajčata
1 stroužek česneku
2 lžíce olivového oleje
— čerstvé oregáno
— sůl a pepř (dle potřeby)
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Dezerty
—

Recepty
Tipy

—
Vysvětlivky

hrnek vody
hrnek filtrované nebo destilované vody 

1 hrnek
300 ml 

1 lžíce
standardní polévková lžíce 

1 lžička
standardní kávová lžička
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Čokoládový
Pudink

Dezerty Raw vegan od 9 měsíců

Info
Karob

—
Karob lidově zvaný „Svatojánský chléb“ 

je adekvátní nízkotučnou náhražkou 
čokolády se specifickou chutí. 
Karobový prášek je výborným 

zdrojem vápníku.

Ingredience na 2–3 porce
1 větší zralé avokádo
2 banány
1 lžíce lucuma prášku
1 datle
— maliny na ozdobení

Postup 
Všechny ingredience kromě malin dejte do mixéru a rozmixujte do 
hladka. Ozdobte malinami a podávejte.

Tip 
Pokud se vyhýbáte kakau, můžete použít karobový prášek, který je vý-
borným zdrojem vápníku.
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Jablečný
Dortík

Dezerty Raw vegan od 9 měsíců

Tip
Citrónová Šťáva

—
Před podáváním 

ozdobte čerstvými jablky, 
která pokapejte citrónovou šťávou, 

aby nezhnědla.

Korpus ingredience na 23 cm formu (12–16 porcí)
½ hrnku vlašských ořechů
1 hrnek mandlové dřeně z přípravy mandlového mléka
12 medjoul datlí
1 lžíce kokosového oleje

Jablečný krém
2 hrnky namočených kešu nebo makadamových ořechů (nebo mix)

1  ½ hrnku mandlové nebo kokosové dřeně (vzniká při výrobě mléka)
2 jablka
1 lžička skořice
1 lžička vanilkového extraktu
4 lžíce kokosového nektaru
3 lžíce kokosového oleje
¼ hrnku vody
— šťáva z 1 citrónu nebo 1 limetky

Postup 
Ingredience na korpus rozmixujte v kuchyňském robotu. Začněte s oře-
chy a dření, pak přidejte datle a olej. Těsto musí být vláčné a mazlavé.
Formu na dort vystelte potravinovou fólií a natlačte korpus rovnoměr-
ně na dno. Do vysokorychlostního mixéru dejte všechny ingredience na 
krém a mixujte do hladka. Ochutnejte a případně doslaďte. Krém nalijte 
na korpus. Vložte dort do ledničky ztuhnout na 8 hodin (nezamrazujte).
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Zmrzlina 
z  Lesního  ovoce

Dezerty Raw vegan od 9 měsíců

Ingredience na 4 porce
1 hrnek zmrazených banánů
2 hrnky zmrazeného lesního ovoce nebo jahod, malin apod.
¼ hrnku mandlového mléka
1 datle
1 lžička vanilkového extraktu (bez alkoholu) nebo 1 vanilkový lusk

Postup 
Vše rozmixujte ve vysokorychlostním mixéru do hladka a ihned podá-
vejte. Ozdobte čerstvým ovocem.

Tip 
Pro miminka od 9 měsíců použijte jen banány. Jahody by mohly vyvolat 
alergickou reakci. Zbytek zmrzliny můžete nalít do tvořítek na nanuky  
a zamrazit. Výborná zmrzlina pro ty nejmenší od 6 měsíců je z melou-
nu. Rozmixujte meloun, nalijte do tvořítek na nanuky a zamrazte.
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Čokoládky

Dezerty Vegan od 12 měsíců

Ingredience
½ hrnku rozpuštěného kokosového oleje
½ hrnku nepraženého kakaa
2 lžíce arašídového másla
4 lžíce kokosového nektaru

Postup 
Ve vodní lázni rozpusťte kokosový olej. Přidejte kakaový prášek, ara-
šídové máslo a kokosový nektar. Ochutnejte a pokud upřednostňujete 
sladší chuť, doslaďte. Doslazovat můžete i stévií. Nalijte do tvořítek na 
led (nejlepší jsou silikonová) a nechte zamrazit na 10 minut. Uchová-
vejte v mrazáku.

Tip 
Moc rádi děláváme plněné čokoládky banánem a arašídovým máslem. 
Do tvořítek na led dejte malou lžičkou trochu čisté čokoládové smě-
si, nechte zatuhnout v mrazáku na 3 minuty, přidejte arašídové más-
lo, nakrájený banán a dolijte čokoládovou směsí až na okraj. Nechte 
ztuhnout v mrazáku.
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Malinovo - vanilkový 
Dort

Dezerty Raw vegan od 12 měsíců

Korpus ingredience na 23 cm formu (12–16 porcí)
2 hrnky mandlových ořechů
12 čerstvých datlí
5 lžic nepraženého kakaa
2 lžíce vody

Postup na korpus 
Formu vyložte potravinovou fólií, ať se vám dortík dobře vyklápí. Všech-
ny ingredience dejte do kuchyňského robotu a rozmixujte tak, aby bylo 
těsto lepkavé. Pokud není dostatečně lepkavé, přidejte lžíci vody. Těsto 
vmačkejte do formy.

Krém
2 hrnky předem namočených kešu ořechů
¼ hrnku rozpuštěného kokosového oleje
¾ hrnku vody
4–5 lžic kokosového nektaru
1 lžička vanilkového extraktu nebo jeden vanilkový lusk
— šťáva z 1 limetky
1 hrnek čerstvých či zmrazených malin nebo jahod, borůvek apod.

(pokud použijete zmrazené ovoce, tak ho nerozmrazujte)
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Dezerty
Info

Kokosový Nektar 
—

Sladký nektar z kokosové palmy 
je skvělým tekutým sladidlem, které výborně 

chutná a přináší skutečné vlastnosti „zdravého 
sladidla“. Nektar má vysoký obsah minerálů, 
je přírodním zdrojem vitamínů, neobsahuje 

přidaná aditiva a není míchán 
s cukrem z cukrové řepy. (8)

Postup na krém 
Všechny ingredience na krém dejte (kromě jahod, borůvek, malin apod.) 
do mixéru a rozmixujte do hladka. Krém by měl být hladký, bez kous-
ků ořechů. Nalijte polovinu krému na korpus, rozprostřete lesní ovoce  
a zalijte zbytkem krému. 

Čokoládová poleva
½ hrnku nepraženého kakaa
½ hrnku kokosového nektaru
½ hrnku kokosového oleje

Postup na polevu
Rozpusťte si kokosový olej ve vodní lázni, přidejte kokosový nek-
tar, kakao a vidličkou promíchejte a spojte. Ochutnejte a doslaď-
te, pokud je potřeba. Nalévejte z výšky na krém od středu smě-
rem k okrajům. Párátkem pak vytvořte jemné vlnky. Hotový dort 
dejte do mrazáku na 4 hodiny nebo do lednice na 8 hodin ztuhnout. 
Pokud je dort zmrzlý, nechte cca 20 minut na částečné rozmražení  
– dortík se pak lépe a čistě krájí.
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Palačinky 
S marmeládou

Dezerty Raw vegan od 12 měsíců

Tip
Kešu Šlehačka

—
Ingredience

1 hrnek namočených kešu ořechů
1/2 hrnku vody

3 lžíce kokosového nebo javorového sirupu
1 lžička vanilkové esence

štáva z 1 citrónu nebo limetky

Postup
Všechny ingredience rozmixujte.

Těsto na 4 malé palačinky
1 hrnek banánů
2 hrnky lesního ovoce nebo jahod, malin či jiného oblíbeného ovoce
¼ hrnku zlatého lněného semínka nebo chia semínka

Postup na palačinky 
Rozmixujte ingredience na palačinky kromě lněného semínka v mixéru. 
Přidejte lněné semínko a rozmixujte do hladka. Naneste na dva sušící 
pláty a sušte po dobu 8 hodin z jedné strany. Pak odstraňte nelepící se 
podložku, otočte palačinky a sušte další hodinu.

Marmeláda
1 hrnek čerstvých nebo rozmrazených jahod
1 lžíce kokosového nektaru
¼ hrnku chia semínek

Postup na marmeládu
Rozmixujte ingredience na marmeládu. Ochutnejte a případně doslaď-
te. Marmeláda by měla být gelovitá a hustá. Pokud je řídká, přidejte 
více chia semínek (záleží na vodnatosti vašich jahod či jiného ovoce, 
ze kterého marmeládu tvoříte). Uchovejte v uzavřené nádobě po dobu 
maximálně 3 dnů. Rozmažte marmeládu na palačinky, zabalte a podá-
vejte s čerstvým ovocem.
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Muffiny

Dezerty Raw vegan od 12 měsíců

Těsto na cca 15 mini muffinů
1  ½ hrnku namočených para ořechů
½ hrnku namočené a usušené pohanky
15 sušených švestek
1–2 lžíce vody dle potřeby

Postup na palačinky 
Zpracujte těsto v kuchyňském robotu a vmačkejte do papírových košíč-
ků na muffiny tak, že obalíte okraje těstem a ve spodní části necháte 
místo na náplň. Nechte ztuhnout v lednici.

Vanilkový krém
2 hrnky namočených kešu ořechů
4–5 lžic kokosového nektaru
½ hrnku vody
— šťáva z 1 limetky
1 lžička vanilky
1 lžíce kokosového oleje

Čokoládový krém
Do vanilkového krému přidejte 2 lžíce nepraženého kakaa, 1 lžíci lu-
cumy a 1 lžíci maca prášku a doslaďte 1–2 lžícemi kokosového nektaru.

Postup na krém 
Rozmixujte všechny ingredience 
na vanilkový krém ve vysokorych-
lostním mixéru do hladka. Krém 
by měl být tužší a držet tvar. Na-
plňte igelitový sáček krémem  
a zbytek, zhruba ⅓ krému ne-
chejte v mixéru, udělejte do sáč-
ku menší dírku a vyplňte košíček 
krémem. 

Zdobení a servírování
Do zbytku krému přidejte ingre-
dience na čokoládový krém, roz-
mixujte, dejte krém do čistého 
sáčku a krémem ozdobte vrch 
košíčků. Párátkem můžete spojit 
vanilkový a čokoládový krém do 
mozaiky. Dejte muffiny do lednice 
ztuhnout. Před podáním ozdobte 
čerstvým ovocem.
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Speciální 
poděkování
Zuzaně Švédové

249

Vita Mecenáši
Poděkování
partnerům
knihy

„Zvláštní poděkování patří 
mému manželovi Míšovi a dětem za veškerou podporu 
a trpělivost během vzniku této knihy a také mým skvělým 

rodičům Pepovi a Zděničce za jejich lásku.“ 

— 
„Ze srdce děkuji Evě a Marcelovi 

za krásnou grafickou úpravu knihy.“

— 

„Ráda bych také poděkovala všem, 
kteří podpořili vznik knihy na www.startovac.cz 

a konkrétně Vita Mecenášům .“ 

— 
Mgr. Josef Lys
Eva Reichelová

Miloš Levčik
Jiří Kuděla

Lenka Bízová
Karel Bránka

Blanka Matznerová
Filip Říha

— 

Vaše Eva

Zuzana působí jako nutriční terapeut, kdy prostřednictvím osobní zkušenosti, na které staví, 
pomáhá těm, kteří kráčejí ve stejných šlépějích. Spíše než ke klasické medicíně, tíhne k léčivé 
stravě, přírodě, blahodárnému spánku, čisté vodě, radostnému pohybu, vyrovnaným mezi-
lidským vztahům, neboť vše je jedno, vzájemně se prolíná a tvoří onen dokonalý celek, kte-
rý nazýváme ŽIVOTEM. Zuzana se specializuje na diabetes I. a II. typu, poruchy štítné žlázy, 
potravinové alergie, vysoký cholesterol v krvi, redukci váhy, neustálou únavu a jakékoli další 
metabolické poruchy. 

— 

„Sami sobě
jsme těmi nejlepšími lékaři, 

veškeré poznání je ukryto v duši, 
vezměme tedy zodpovědnost 

do vlastních rukou a žijme tak, 
jak velí náš životní 

zákon.“

— 

„Naší
podstatou

je rovnováha, stabilita,
energie a radost – věřím,

že je společně
najdeme.“ 

— 

Mgr. Zuzana Švédová , DiS. 
nutriční terapeutka

poznejsvezdravi@gmail.com, www.poznejsvezdravi.cz
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SECRET OF RAW 
vše pro váš zdravý život

CUKRÁRNA 
Sweet Secret of raw

Rumunská 25, 120 00 Praha 2
 tel.: 799 501 255

PO-PÁ: 8:00 - 21:00 / SO-NE 10:00 - 21:00

RESTAURACE - CUKRÁRNA - KUCHAŘKA - ESHOP
secretofraw.cz | sweetsecretofraw.cz | rawkucharka.cz | eshop.secretofraw.cz | facebook.com/secretofraw

RESTAURACE 
Secret of raw 

Seifertova 13, 130 00 Praha 3
tel.: 222 513 258

PO-NE 11:00 - 22:00

Naše jídla 
a dezerty jsou

 veganské, bez lepku, 
bez laktózy 

a v raw kvalitě.



Z lásky k živé stravě...

www.loveofraw.cz

Kurzy RAW food pro začátečníky i pokročilé

Kurzy RAW food pro děti a maminky

Online RAW kurz s více než 100 videorecepty 

E-booky o RAW stravě pro děti i dospělé

Prodej mixérů, odšťavňovačů a BIO a RAW potravin

RAW food individuální kurzy šité na míru

Přednášky, workshopy, poradenství, koučink 

www.veganz.cz

e-shop | bistro | kamenný obchod | Vinohradská 44, Praha 2

V I D E O  P R O D U C T I O N  -  R E E L M O T I O N . E U

R E E L M O T I O N

Shoot me with Love.
Fotíme s láskou

Rodinné fotografie • Portréty • Svatby • Produktové fotografie a další
+420 739 903 900 info@shootmewithlove.com

Letenské náměstí 3, 170 00 Praha 7
 

www.shootmewithlove.com



www.BLACKKALE.cz

BIO OVOCNÉ A ZELENINOVÉ ŠŤÁVY
PŘÍRODNÍ DETOXIKACE ORGANISMU

SNADNÁ CESTA K OVOCI A ZELENINĚ
REGENERACE A OMLÁDNUTÍ

,,Chceme, aby si lidé uvědomili, že mají zodpovědnost za své zdraví a je v jejich 
zájmu o ně pečovat. Naše BIO produkty a BIO raw šťávy lisované za 

studena jsou vyrobeny tak, aby  pomohly každému se zastavit a zkusit jeden 
den jinak. Zdravěji, lehčeji, svěžeji, snadněji, s větší energií a dobrým pocitem.”

Vitariánská inspirace k plnému zdraví 
a radostnému životu...

NEFILTROVANÝ
RAW BIO 
AGÁVE SIRUP
dovoz a prodej

www.zivepoteseni.cz
zivepoteseni@seznam.cz
+420 724 717 068

David Šubrt
Irena Štítkovcová

Kurzy
videa    
recepty    
kuchařky   
�ermomix





ALTERNATIVASHOP.cz

Pomůžeme vám uspokojit

Nabízíme ve vysoké kvalitě:
Bio potraviny, zdravé panenské oleje, 
spiralizéry, smoothie mixéry, sušičky ovoce, 
odšťavňovače, přírodní kosmetiku i chytré rady
Nákup na splátky
Zasíláme také na Slovensko

bříška vaše i vašich dětí

info@alternaavashop.cz - www.AlternaavaShop.cz
tel. č.: +420 774 858 015




