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 Toužila jsem zhubnout už od 
osmnácti, ale podařilo se mi to 
až ve třiceti letech. Do té doby 
jako bych žila v těle jiného člo-
věka. Váhu jsem začala řešit 

tak, že jsem část dne hladověla. Ale to 
jen donutilo můj metabolismus zpo-
malit a ukládat víc tuku. Poté jsem 
zkoušela nízkosacharidovou dietu, kte-
rá mi pomohla shodit10 kg za rok, pak 
se ale hubnutí zastavilo. Navíc bez sa-
charidů jsem byla v depresi. Nakonec 
jsem zkusila stoprocentní raw stravu. 
Ta mi konečně pomohla spustit masiv-
ní detox a já shodila zbytek přebyteč-
ných kil. Dnes už nejím čistě raw, ale 
stále je to o vysokém procentu čers-
tvých potravin. Vyzkoušela jsem i frui-
tariánství, to bych však jako stálou stra-
vu nikomu nedoporučovala. Raw 
stravu považuji za perfektní detox, ale 
vyvážený jídelníček si představuji ji-
nak. Můžete jíst i vařená jídla včetně 
živočišných produktů, a přesto hub-

nout nebo si udržet hmotnost. Pokud 
si klient výslovně nepřeje něco jiného, 
jídelníčky stavím jen z 60–70% raw, 
zbytek tvoří tepelně upravené pokrmy. 
Připravuji i veganské jídelníčky, nic-
méně sama jím poměrně často ryby 
a kvalitní mléčné výrobky. Vyhýbám se 
pouze lepku, polotovarům a nekvalit-
nímu jídlu obecně. Chutě na nevhod-
né potraviny ale k životu patří a já už 
se dnes mám ráda i s nimi. Žádné ne-
potlačuji a snažím se vycházet tělu co 
nejvíc vstříc. Když dostanu chuť na 
něco ne zrovna úplně vhodného, sna-
žím se vymyslet zdravější alternativu, 
nebo si to dopřeji v menší míře – ale 
pořádně si to vychutnám. Ráda také 
jím mimo domov a vždy si vyberu 
i z běžného menu. Polévky, zeleninová 
jídla a ryby má v nabídce většina re-
staurací. Mlsám nejraději raw čokolá-
du nebo raw zmrzlinu, ale dám si 
i obyčejného nanuka. Váhu už si na-
štěstí nijak hlídat nemusím. 

Cecílii se podařilo 
zbavit během tří 
let pětadvaceti  
kilogramů!


