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Rawzhovor

Jídlo milovala a nenáviděla současně. Cecílie Jílková, dcera spisovatelů Lenky 
Procházkové a Ludvíka Vaculíka, od dětství bojovala s nadváhou. Pak objevila 
syrovou raw stravu a konečně se naučila, že jídlo může být čiré štěstí. Teď radí 

ostatním, jak zdravě jíst, a hrdě se hlásí ke kuchařské zástěře.
text KATEŘINA KOČIČKOVÁ  foto ALENA HRBKOVÁ

Čiré štěstí na talíři

CECílIE Jílková
o vášnI pro sladké a JídlE za syrova 

Říkáte o sobě, že jste byla tlusté dítě, 
dnes se živíte jako výživová poradkyně. 
Takže váha asi pro vás bylo zásadní téma.
Určitě. A to od věku, kdy jsem začala 
vnímat, že jsem jiná, silnější než ostatní 
děti. V pubertě jsem se naštěstí docela 
vytáhla, ale pak jsem znovu ztloustla 
a s váhou se potýkala do třiceti, jeden 
čas jsem měla až osmdesát pět kilo. to 
se střídavě nesnášíte a litujete. Máte 
pocit křivdy, že ostatní jsou štíhlí, ale vy 
ne, že někdo něco beztrestně sní – a vy 
po tom přiberete. A když si vytoužené 
jídlo dáte, nenávidíte se za to, že jste si 
dopřáli. Mně nakonec pomohlo, že jsem 
se zbavila patologické závislosti na jídle. 
Jíte rádi, ale už se nebičujete negativní-
mi pocity, protože kupujete a připravuje-
te jídlo, o kterém jste přesvědčeni, že je 
nejlepší a že díky tomu budete zdravější 
a krásnější. Když dneska nakupuju, 
mám skutečnou radost. Když jídlo 
připravuju, bavím se tím. A když ho jím, 
je to štěstí. 

Co bylo jídlo vašeho dětství?
Asi větrníky. S babičkou jsme také cho-
dily na laskonky a její domácí kremrole 
byly nepřekonatelné. Milovala jsem 
sladké a na sladké jsem pořád. Jen si je 

už dávám bez výčitek, protože jím přede-
vším zdravé cukry. Psychologie výživy je 
založena i na sebepřijetí. Je potřeba zba-
vit se pohledu na sebe jako na defektní 
osobu. to, že rádi jíme, neznamená, že 
jsme špatní.

Takže za tu váhu mohly dortíky?
Já byla plnější od narození. táta je 
robustnější typ a já jsem po něm. Navíc 
jsem už jako dítě jedla větší porce. I teď 
jím hodně, ale už to na mně není vidět. 
Nepočítám kalorie, ale vybírám si dobře 
stravitelné potraviny, zdravé potraviny 
a někdy i potraviny s menší kalorickou 
hodnotou. 

Jak jste přišla na to, že by mohla fungovat 
nevařená, tedy raw strava?
Raw funguje dobře na každého, protože 
stoupne množství živin a přestanete jíst 
věci, které tělu nic dobrého nepřinášejí –  
například paštiky, uzeniny, průmyslové 
sušenky, ztužené tuky. Máte víc přiroze-
né vody z potravy, víc vlákniny, jíte méně 
soli, minimum transmastných kyselin 
a méně nasycených mastných kyselin. 
odpadají i konzervanty. Největší potíž 
leží v tom, že si kupujeme jídlo, které už 
připravil někdo v továrně. Raději kupuj-

me základní suroviny a vše si připra-
vujme sami – ať už čerstvé, či vařené. 
Někdy se vyplatí jídlo nechat čerstvé, 
jindy je výhodnější je povařit. Některé 
prospěšné látky se lépe vstřebávají 
bez tepelné úpravy, jiné naopak po ní. 
Někdo se rozhodne jíst plně raw, jiný 
chce jen zařadit větší množství čerstvé 
stravy do jídelníčku. Já jsem do raw 
nejprve skočila naplno, protože všechny 
výživové trendy testuju na sobě a musím 
jít na dřeň. 

Pronásledovala vás představa teplé 
polévky?
Ne. Viděla jsem totiž výsledky od první-
ho dne. Nejen na váze, ale i na celkové 
vitalitě. A byla jsem nadšená a maximál-
ně motivovaná. Navíc jsem – ze svého 
pohledu – vlastně debužírovala. ořechy 
a ovoce jsem si totiž dříve moc nedo-
přávala, protože většina diet před je-
jich konzumací ve větším množství 
varuje. Jenže raw strava právě na těchto 
potravinách staví. teď už ale plně raw 
jídelníček nemám, protože nemám 
ráda dogmata a pro zdraví a optimální 
váhu není nutné jíst raw na sto procent. 
Nejsem dokonce ani vegetarián, občas 
si dám ryby a v mé lednici najdete  M
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       To, že rádi 
jíme, neznamená, 
že jsme špatní.  
Psychologie 
výživy stojí na 
sebepřijetí.

„

“



26   březen 2015 březen 2015   27

každý den nějaký kvalitní kysaný mléčný 
výrobek, například bio kozí kefír. 

Hrozí stoprocentním konzumentům raw jíd-
la, tedy vitariánům, nedostatky ve výživě?
Hrozí nedostatek vitaminu B12, ale ten 
se většinou dostaví až po několika letech 
této stravy. Navíc je snadné B12 doplnit –  
stejně jako to dělají poučení vegani. 
Vitariáni mohou mít také méně bílko-
vin, ale toho bych se tolik nebála. Nižší 
příjem bílkovin se projevuje úbytkem 
svalové hmoty, nikdy však nepřicházíte 
o svaly, které tělo doopravdy potřebuje. 
Pokud tedy k vyvážené vitariánské stravě 
zařadíte trénink, můžete si zachovat 
i „okrasnou“ svalovou hmotu. Někdy 
možná menší objem, ale v lepší kvalitě. 
Horší může být nedostatek vápníku, 
jódu nebo železa. Proto by vitariáni měli 
myslet na pravidelný příjem těchto prvků 
z rostlinných zdrojů. Dobrým zdrojem 
vápníku je například mák. Železo mnozí 
vitariáni doplňují řasou chlorella, jód zase 
obsahuje řasa kelp.

Jíte výrazně jinak než lidé ve vašem okolí. 
Není to společenský handicap?
Je. lidé, kteří jedí standardně, což 
u nás znamená ne příliš zdravě, někdy 
skoro šikanují ty s jiným životním 
stylem. Je to syndrom zrcadla. Napří-
klad vaši kolegové v práci vědí, že by 
měli jíst lépe, a denně jsou konfron-
továni s tím, že vy to zvládáte. takže 
do vás šijí a hledají negativa: „Už jsi 
moc hubená, nepřeháněj to s těmi 
vitaminy.“ Ale v restauraci už dnes nijak 
extrémně vyčlenění nejste. Vždycky mají 
salát, mnohde dělají freshe a smoothies. 

Jídlo ale také spojuje rodiny, pospolitost 
vzniká právě u stolu. 
Na rodinu musíte jít nenásilně a ne-
chodit do konfrontace. Když s novým 
jídelníčkem začínáte, budou malovat 
čerta na zeď, ale pokud po čase uvidí, 
že vypadáte výborně, sami se začnou 
ptát, jak to děláte. třeba rodinný oběd 
u babičky: ta svíčková vás pro jednou 
nezabije. Jedli jste ji přece celý život 

a přežili jste to. teď máte navíc čistší 
organismus, jenž se s jednorázovou 
zátěží lépe vyrovná. Rodina navíc uvi-
dí, že nejste fanatik. Nejdůležitější je 
vědět, že i když jste se rozhodli jíst 
zdravě, neznamená to, že už se nikdy 
v životě nemůžete dotknout něčeho 
nezdravého. Říkejte si: „Můžu si dát, 
cokoli chci, ale většinou si chci dát 
právě to zdravé.“

Ještě váš tatínek říká, že vaše jídlo je zvrhlé?
on to myslí jako vtip. Říká, že raw přípra-
va je zvrhlá, ale potom mi volá, že mu 
moje vánoční cukroví strašně chutnalo. 
oba rodiče mají velmi rádi raw štrúdl, 
ten je doslova nabitý chutí jablek a je to 
extrémně lehký dezert. 

Takže výživový poradce v rodině se šikne.
Určitě. Maminka přestala jíst lepek, zhub-
la, má lepší imunitu. 

Jak vlastně vzniká raw recept?
to takhle otevřete spíž a kouknete se, 
co je doma. Nebo vás zaujme nějaké 
jídlo a uvažujete, zda by šla vymyslet raw 
alternativa. třeba palačinky. Jak vyrobit 
palačinku, aby měla kýženou konzistenci 
a byla dobrá? Budu palačinku sušit, 
musím tedy připravit těsto, které sušením 

       Vyrostli jsme v domnění, že základ stravy je  
namazaný chleba s něčím, protože to bylo levné.  
Jenže ve skutečnosti je to čerstvé ovoce a zelenina.  

„
“

netvrdne a nekřehne, aby se hotová 
placka dala ohýbat. Postupně získáváte 
zkušenosti, takže víte, která přísada 
těsto slepí, jaká je zahustí. Pokud chys-
táte exkluzivnější jídlo, nešetříte ořechy. 
Pokud jde naopak o pokrm pro každo-
denní konzumaci, vyhnete se většímu 
množství tuku. A tak podobně.

Není zvláštní, když vytváříte raw varianty 
známých jídel, jako jsou pizza nebo bur-
ger? Nepůsobí to pak jako náhražka?
Ale ona to přece je náhražka. A co je 
na tom špatného? Přiznejme sobě 
i okolí, že nám některá nezdravá jídla 
vždy chutnala a že i dnes bychom si 
je občas dali. to není ostuda. Naopak 
bychom na sebe měli být hrdí. odříkat si 
něco, co nám nechutná, totiž umí každý. 
Ale vymyslet a jíst zdravější varianty už 
každý nedokáže. Proto by se vitariáni 
neměli stydět za raw pizzu.

Čím obvykle uctíte hosty?
Pro návštěvy moc raw jídel nepřipravuji. 
Nechci, aby měly pocit, že jsou u mě 
na nucené dietě. Většinou volím vegetari-
ánská jídla, která ostatně i já sama také 
denně jím. Jako dezert ale volím takzvaný 
gurmet raw. takový ořechový dort s čoko-
ládou je vždycky trefa do černého. Když 

někomu neřeknete, že právě jí raw 
cukroví nebo dort, bude se vás nadšeně 
vyptávat, co to je a proč je to tak strašně 
dobré. Raw sladkosti jsou luxusnější 
než klasické, místo mouky v nich bývají 
ořechy, používá se kakaové máslo, pravá 
vanilka a podobně. Jsou také sytější, 
takže jich sníte méně a cítíte se spoko-
jeni, protože tělo se nasytilo vitaminy, 
minerály, případně enzymy. 

Člověk ale nemůže být líný vitarián, musí 
nad jídlem přemýšlet. Raw chce větší 
plánování, co se týče namáčení, sušení 
a podobně. Nebo ne?
Když si doma chcete upéct buchtu, na-
dřete se víc. Málokdy jen něco smícháte 
dohromady, těsto kyne, musíte je vyválet, 
potřít vejcem, vymazat plech, péci… 
Raw recepty často vyžadují jen spojení 
ingrediencí mixováním – a hotovo. Nebo 
sušíte bez námahy, třeba přes noc, když 
spíte. Jediné, co potřebujete, je navyk-
nout si na nové stereotypy. Pokud chci 
ráno pohankovou kaši, musím pohanku 
před spaním namočit do vody. Místo 
do supermarketu jdu do zdravé výživy 
nebo na trh. tu práci s vymýšlením, jak 
to uděláte a kde nakoupíte, si dáte jen 
jednou, pak už následujete nové návyky. 
Hodně lidí vidí v raw složitosti, ale to je 

samozřejmě proto, že jejich motivace 
není dost silná a jejich návyky jim dávají 
pocit bezpečí. Vyrůstali jsme v domnění, 
že základ stravy je chleba s něčím, pro-
tože to bylo levné. Jenže je nejvyšší čas 
naučit se, že skutečný základ je ovoce 
a zelenina.

Jste z intelektuální rodiny. Je pro vás tvorba 
receptů dostatečně kreativní práce?
Já píšu i jiné věci než jen recepty. Ale 
je to velmi kreativní práce, publikuju 
články o jídle, ohromně mě baví focení, 
a především natáčení a stříhání mo-
tivačních a naučných videí. U toho se 
vždycky vyblbnu já i okolí. Ale musím 
na sebe prásknout jednu věc: lidé 
vinou mých fotek na webu často propa-
dají pocitu, že jsem šikovná kuchařin-
ka, ale to vůbec není pravda. Jsem spíš 
patlal, všechno mi neustále padá nebo 
i vystřeluje z ruky. Jsem ráda, když jídlo 
horko těžko naaranžuju na talíř, aby to 
vypadalo trochu k světu... 
takže raději než na kuchařku se chys-
tám na knihu o psychologii jídla, která 
bude čtenáře provázet přechodem 
od klasické stravy ke zdravému vyvá-
ženému jídlu, jež nás udělá šťastnými. 
Bude pro všechny typy strávníků, 
nejen pro vitariány nebo vegany.

Cecíliin zdravý svět 
Cecílie nedá dopustit na svůj výkonný mixér, 
miluje ořechy a raw kakaový prášek, skvělý 
základ dortů nebo domácí čokolády.
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