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Jíme moc masa, mléka, mouky, 
zato zeleniny, ovoce a zdravých 
rostlinných tuků si nedopřává-

me tolik, kolik bychom měli. Jednou 
z možností, jak zásadně zvýšit 
množství živin v jídelníčku, je zkusit 
nevařenou a živou raw stravu. To 

znamená, že žádnou potravinu při 
přípravě nevystavíte větší 
teplotě než 42 °C. Zpočátku 

taková informace šokuje: 
je totiž lehké uvěřit, 
že během diktátu ne-
vařených jídel člověk 
zemře hlady nebo se 
bude živit výhradně 
saláty. 

Vitariáni: 
Suš, odšťavňuj, 

marinuj 
Vitariáni jsou vynalézaví 
a k základním technikám úprav 
jejich jídla patří mixování, 
pomalé sušení, marinování, 
klíčení a odšťavňování. Pokud 
zalistujete vitariánskou 
kuchařkou, nebo procházíte 
webové stránky, snadno 
podlehnete dojmu, že ze 

všeho nejdřív musíte provětrat peně-
ženku koupí mnoha specializovaných 
přístrojů. Dobré jsou profesionální 
sušičky (vypadají jako trouby, na jed-
noduchá plastová síta, na nichž se 
v domácnostech suší houby, rovnou 
zapomeňte), supervýkonné drahé mi-
xéry a spiralizéry – speciální kráječe, 
které vykouzlí špagety z okurky či cu-
kety. Zdá se, že přechodem na stravu 
raw se totálně zruinujete. 

Výživová poradkyně Cecílie Jílková, 
která se mimo jiné věnuje alterna-
tivním směrům ve výživě, ale tvrdí, 
že je to nesmysl: „Zejména pokud si 
chcete raw jen vyzkoušet nebo zvýšit 
podíl čerstvé rostlinné stravy, stačí 
jen ponorný mixér a mlýnek na kávu.“ 
Elektrický kávomlýnek stojí jen pár 
stokorun a ze začátku udělá stejnou 
službu jako drahé blendery. Mlýnek 
na kávu spolehlivě umele semínka 
a hodí se i v případě, že od raw 
upustíte: doma se díky schopnosti 
umlít za pár vteřin mák nikdy neztratí. 
Ponorný mixér si poradí s polévkami, 
pomazánkami a omáčkami. 

„Raději než do blenderu bych 
na počátku investovala do odšťav-
ňovače. Uděláte si fresh za lepší 
cenu, navíc kvalitnější než kupovaný. 

A čerstvě vymačkané šťávy dodají 
vitalitu, využijete i zbytkovou drť,“ radí 
Cecílie, která jablečnou drť používá 
na nepečený štrúdl nebo palačinky. 
Spiralizér je pak podle ní hračka pro 
náročné. Podobně – byť s menší 
elegancí – poslouží obyčejná škrabka 
na brambory. Sušit placky na raw 
krekry či palačinky můžete v troubě, 
jen je to energeticky náročnější než 
v přesně řízené úsporné sušičce. 

Bez ořechů ani ránu 
Mezi recepty na raw najdete po-
lévky, hlavní jídla, dokonce variaci 
na svíčkovou (tu servíruje například 
restaurace Secret of Raw). Pro začá-
tečníky jsou nejpřitažlivější dezerty 
z kategorie gurmet raw, tedy jídel 
bohatých na ořechy. Dortové korpusy 
jsou většinou z rozemletých kešu, 
slunečnicových semínek a sušeného 
ovoce, náplně také z ořechů nebo 
kakaového másla. Jejich příprava je 
jednoduchá a výsledek zaručený, jen 
s dávkováním musíte opatrně: jsou 
velmi syté. 

Strava typu raw většinou souzní 
s veganstvím – obejdete se bez sýra 
či másla, mléko se dělá z mandlí 
nebo semínek. Základem tuků jsou 

Chuť zdraví



Ráj přístRojů 
při přípravě raw 
stravy se hodí  
kuchyňští po-
mocníci. Většina 
vitariánů přísahá 
na výkonné mixéry. 

Od bublajících kastrolů zpátky k syrovému ovoci a zelenině. 
To je v současnosti v oblasti výživových trendů hit číslo jedna. 
Vitariánství není určitě pro každého, ale jako směr může 
inspirovat všechny.
TExT Kateřina KočičKová RECEPTy CeCílie JílKová  FooD STyling Klára ZíKová
FoTo A DEkoR STyling alena HrbKová 

Tajemství syrawé stravy

Dort s mangem 

a zeleným 

ječmenem

žiVé JídlO
{       }

luxuSní dOrTneobeJdete se beZ:MixéRU, MlýnkU nA káVU  A MRAZákU – niC, Co bySTE DoMA Už nEMěli

il
U

ST
R

AC
E 

Th
in

k
ST

o
C

k



30   březen 2015 březen 2015   3130   březen 2015 březen 2015   31

dOrT S mangem 
a zeleným 
Ječmenem
nA FoRMU o PRůMěRU 19 CM  
(6-8 koUSků), PříPRAVA 15 MinUT, 
ChlAZEní 2 hoDiny 

Je luxusní, přitom nabitý 
živinami. Krém svěžestí připomíná 
tvaroh, hladkostí a plností zase 
mascarpone. Korpus překvapí 
souhrou chutí, v každém soustu 
jsou cítit ořechy nebo sušené 
ovoce. Pozor na dávkování, zasytí 
už malý kousek. 

koRPUS:
• slunečnicové semínko 270 g
• datle Medjool 6 ks
• prášek z kořene maca 2 lžíce

kRéM:
• zralé mango 2 ks
• kešu ořechy 250 g
• kakaové máslo 150 g
• šťáva z 1 citronu
• šťáva z ½ limety
• sirup z agáve 4 lžíce
• zelený ječmen v prášku 6 lžiček
• hrst pistáciových oříšků 
    na ozdobu

1. Slunečnicové semínko umelte 
na jemný prášek, smíchejte 
s práškem z kořene maca 
a společně s vypeckovanými datlemi 
uhněťte tuhé těsto. Datle Medjool 
lze rozmáčknout pouhou dlaní, 
v případě méně šťavnatých plodů 
si pomozte foodprocessorem. Těsto 
natlačte do formy a korpus umístěte 
do mrazáku.
2. Manga oloupejte, zbavte pecek, 
pokrájejte a rozmixujte na kaši. 
kešu ořechy umelte na prášek 
a vmíchejte do kaše. kakaové máslo 
rozehřejte ve vodní lázni a vmixujte 
do kaše, aby se hmota zcela spojila. 
Přidejte šťávu z citronu, limety, 
sirup z agáve a prášek z ječmene. 
Pokračujte v mixování, dokud není 
směs krásně hladká.
3. korpus vyjměte z mrazáku a nalijte 
na něj zelenou směs. opatrně 
vložte zpět do mrazáku tak, aby 
forma stála rovně a krém na dortu 
zatuhl rovnoměrně. Asi po hodině 
opatrně uvolněte formu, povrch dortu 
potřete lžičkou agávového sirupu 
(výborně poslouží štětec) a dort 

nazdobte sekanými pistáciemi. Dort 
vložte ještě na hodinu do lednice, 
po důkladném vychlazení jde 
pohodlně krájet.

rOzinKOVé COOKieS 
S mOruší
16 kS, PříPRAVA 10 MinUT, 
ChlAZEní 30 MinUT

Tyhle cookies připomínají sušenky 
jen tvarem. nejsou křupavé, ale 
vlhké a vláčné a při jejich přípravě 
místo trouby využijete lednici. 
moruše jim dodává sladkou 
a delikátní chuť, seženete ji 
v obchodech s oříšky.  

• nepražené kešu ořechy 200 g
• sušená moruše 100 g
• šťáva z 1 citronu 
• rozinky 1 hrst
• voda 1 lžíce

1. kešu a moruši umelte zvlášť 
v mlýnku na kávu na jemný prášek 
a smíchejte dohromady. Přidávejte 
postupně citronovou šťávu a vodu 
a uhněťte tuhé nedrolivé těsto.  
Vsypte menší hrst rozinek 
a zapracujte do těsta. 
2. Z těsta vytvarujte váleček, 
rozkrájejte asi na 16 dílků 
a z každého vytvořte placičku. nechte 
ztuhnout v lednici nebo mrazáku. 

Rozinkové  

cookies 

s moruší



za studena lisované oleje, ořechy 
a semínka – z nich vyrobíte korpusy 
na koláče, pomazánky a také „sýry“ 
nebo „majonézy“. Avokádo poslouží 
při přípravě omáček a krémů. 

A co sója, plodina, na kterou spo-
léhají vegetariáni a vegani? Cecílie 
doporučuje pouze tradiční fermento-
vané výrobky z této plodiny, jako je 
tempeh, natto, pasta Miso a omáčky 
Tamari či Shoyu. Moderní průmys-
lové sójové náhražky mléka nebo 
masa jsou pro organismus těžko 
stravitelné.
 

Potřebujete to? 
Prodejny zdravé výživy nabízejí nej-
různější superpotraviny a doplňky – 
zelený ječmen, výtažky z řas, prášky 
z kořenů tropických rostlin a ovoce. 
například maku – rozemletý kořen 
jihoamerické rostliny přezdívané 
peruánský ženšen – nebo lucumu, 
což je tropické ovoce v usušeném 
a pomletém stavu. Má smysl do nich 
investovat? 

„Je to trend a živin mají hod-
ně. když si můžete kaši obohatit 
o prášek z lucumy nebo baobabu, 
je to fajn. baobab je přirozený 
zdroj vitaminu C a je lepší dát si ho 
spíš než si do jídla sypat vitamin C 
v krystalické podobě. Jsem ráda, 

že jsou tyhle suroviny dostupné, ale 
obešli bychom se i bez nich,“ míní 
Jílková. Doporučuje však, aby se 
každý zajímal, co kupuje a proč to 
konzumuje. A nerozhodoval se jen 
na základě faktu, že je daný doplněk 
zrovna v módě. 

„řada lidí si pořídí různé doplňky 
stravy, třeba tři výrobky s vlákninou. 
nevědí ovšem, že se jedná o totož-
né věci. Je důležité si uvědomit, že 
třeba sladkovodní řasu chlorellu je 
dobré užívat kvůli obsahu železa, 
a ne proto, že psali, že po ní ,budu 
krásná‘. Dávat pozor je třeba 
i na dávkování. Pokud současně 
užíváte vitamin D prostřednictvím 
doplňku stravy z lékárny i v oleji 
z fermentovaných tresčích jater, 
předávkujete se raz dva.“ 

Cecílie Jílková varuje strávníky 
nadšené pro raw před nedostatkem 
některých živin. „Všichni bychom 
měli jíst hodně čerstvé rostlinné 
stravy, ale pokud chcete jíst čistě jen 
raw, po několika letech bez doplňo-
vání jiné stravy vám může dojít zá-
soba vitaminu b12. Je potřeba také 
používat více rostlinných potravin 
s obsahem vápníku, jódu a železa. 
Důležitá probiotika můžete přijímat 
v domácí kvašené zelenině.“ 

Měli byste si také dát pozor 
na přehnané ubývání na váze. 
Poučený vitarián ale může – stejně 
tak jako poučený vegan – dobře 
prospívat a často je zdravější než 
běžný strávník. 

„
“

     raw strava souzní s veganstvím, obejde se bez masa 
a mléčných výrobků. zdravé tuky zastupují třeba ořechy.

Co nesmí v „živé“ spižírně Chybět
Mák
zcela nepostradatelný 
zdroj vápníku, obsahu-
je ho více než mléko. 
z výživového hlediska je 
v raw stravě nenahradi-
telný a makové mléko 

je skvělé. mák kupujte 
vcelku a melte až těsně 
před použitím. 

Lněné semínko
Stojí pár korun a tělu 
dodá omega-3 mastné 
kyseliny. Podporuje trá-
vení a jeho konzistence 
po namočení pomáhá 
soudržnosti těsta. nahra-
zuje tedy vejce. 

Pohanka
Je bezlepková, 
není nutné ji vařit, 

stačí namáčet. Jde 
o nejvýznamnější zdroj 
rutinu, látky, která 
udržuje v kondici cévní 
systém. Při nákupu si 
dejte pozor na barvu – 
vybírejte světlou, tmavá 

prošla tepelnou úpravou 
a pro stravu typu raw 
není vhodná. 

Med nebo sirup 
z agáve
Jedná se o základní 
sladidla. zastánci 
striktnější varianty trvají 
na medu, při jehož 
tvorbě nebyly včely 
dokrmovány cukrem. 
Sirup z agáve i med   
mají vysokou sladivost 
a nízký glykemický 
index. 

Kakaový prášek
Pro raw kakao se boby 
nepraží na vysokou tep-
lotu, ale jen do 45 °C.  
Obsahuje tak více      
hořčíku a je nezbytnou 
přísadou do dezertů. 

{       }
KulaTá energiebudete potřebovat:MlýnEk nA káVU A lEDniCi či MRAZák, Aby CookiES ZTUhly
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Krémová 

mrkvová polévka

daTlOVé KOšíčKy
12 kS, PříPRAVA 10 MinUT, 
TUhnUTí 15 MinUT

nejlepší startovací recept. dětsky 
snadný na přípravu a plný v chuti. 
Když umíte košíčky, dokážete 
vyrobit i domácí raw čokoládu. 
místo kokosového cukru lze použít 
med. Pistácie kupte nesolené 
a nepražené.

• kakaové máslo 75 g
• raw kakao 7 lžic
• kokosový cukr 6 lžic
• datle 6 ks
• pistácie 12 ks a další na ozdobu

1. kakaové máslo rozehřejte 
ve vodní lázni. Přidejte kokosový 

cukr a kakao. Důkladně smíchejte, 
můžete si pomoci mixérem. 
Vznikne hladká čokoládová směs. 
Do silikonových košíčků o průměru 
5 cm nalijte zhruba 1 polévkovou 
lžíci hotové čokolády a dejte na pár 
minut ztuhnout do mrazáku. 
2. když je tento základ tuhý, 
rozkrojte datle příčně napůl 
a vycpěte vnitřek pistácií. 
Do každého košíčku postavte 
polovinu datle tak, aby kulatý konec 
vykukoval ven. opatrně kolem rozlijte 
1 polévkovou lžíci čokolády a vložte 
na chvíli do chladu.
3. nasekejte pistácie a zdobte 
košíčky. nejlépe to jde, dokud není 
čokoláda ani teplá, ani zcela ztuhlá. 
Uchovávejte v chladu a těsně před 
podáváním vyloupněte z formiček.

Datlové 

košíčky

g

KrémOVá mrKVOVá 
POléVKa
2 PoRCE, PříPRAVA 10 MinUT

Podává se studená či vlažná a serví-
ruje do dvaceti minut. Po delší době 
přijde částečně o chuť i  vitaminy. 
Chutná nasládle, což ocení zejména 
děti. 

• mrkev 1 kg
• avokádo 1 ks
• zralé rajče 1 ks
• čerstvá bazalka nebo oregano 
   1 malý svazek 
• citronová šťáva podle chuti
• sirup z agáve podle chuti

1. odšťavněte mrkev a šťávu rozmixujte 
s rajčetem, avokádem, bylinkami a hrstí 
drti z mrkve. Dolaďte citronem a siru-
pem z agáve podle chuti.  

Kari riSOTTO  
Se žamPiOny 
2 PoRCE, PříPRAVA 10 MinUT, nAMá-
čEní 12 hoDin, MARinoVání 6 hoDin

Vytvořit slané a chutné vitariánské 
jídlo bývá oříšek. Kari risotto je hra 
textur a chutí. rýže a květák je na skus, 
marinované žampiony jemné a pokrm 
podtrhuje pikantní kari omáčka. 

• indiánská rýže 14o g
• květák ½ hlávky   
• velká žlutá kapie 1 ks
• avokádo 1 ks
• žampiony 6 ks
• sójová omáčka shoyu 2 lžíce
• kari koření 2 lžičky
• jablečný ocet 2 lžičky
• šťáva z 1 citronu
• med 2 lžíce
• kmín

1. Rýži namočte do vody na 12 až  
18 hodin, musí ve vodě popraskat, 
teprve pak je vhodná k jídlu. 
2. Smíchejte sójovou omáčku, med, 
kmín a citronovou šťávu. žampiony na-
krájejte na plátky a ve směsi marinujte 
šest hodin nebo přes noc.
3. nakrájejte nadrobno květák a žlutou 
kapii, smíchejte se změklou rýží a mari-
novanými žampiony. 
4. Připravte kari omáčku: rozmixujte 
dužinu z avokáda, kari koření, med 
a jablečný ocet. Zamíchejte do risotta 
a servírujte.

{      }PrO začáTeK
nenáročný deZert: bUDE-

TE PoTřEboVAT JEn MRAZák, 

Aby košíčky Pěkně ZTUhly {       }
raw POléVKa poMoCníCi:oDšťAVňoVAč A MixéR.  Ty UžiJETE i nA PříPRAVU běžnýCh PokRMů. 
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Kari risotto  

se žampiony

„ indiánská rýže v základu kari risotta je unikát. Jde o vodní trávu, 
kterou lze jíst i bez vaření. Stačí důkladné namočení.  “ 

{      }Plné ChuTí
budete potřebovat:

MixéR A PAk čAS nA nAMá-

čEní. bobTnAT AlE MůžE 

RýžE SAMA, bEZ DoZoRU.


