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Jasně, že to mávnutím kouzelné-
ho proutku nebylo. Strávila jsem 
několik let pozorováním vlastní-
ho těla a jeho reakcí na různé typy 

stravy. Studovala jsem také zásady raci-
onální výživy a nejrůznější alternativní 
výživové směry. Ze zdravé výživy se stal 
nejprve můj koníček a postupem času i po-
volání. Momentálně jím hodně, přesto si 
zachovávám optimální hmotnost, zdravý 
imunitní systém a vitalitu. Jak to dělám? 
Jím chytře.

Před
několika lety
Ve svém nejhorším období jsem měla při 
výšce 172 cm 85 kilogramů. Nejedla jsem 
bílé pečivo, nekupovala si domů čokoládu 
ani bonbony, pila jsem jen lehkou colu, ma-
so (pouze libové) jsem připravovala na oli-
vovém oleji a vždy jen na přírodní způsob. 
Přesto to na mou hmotnost nemělo žádný 
pozitivní vliv. Proto jsem se rozhodla vy-
nechávat večeře, po večerech jsem pila jen 

Kniha pro všechny, kdo chtě-
jí hubnout bez hladovění 
a diet. Poradkyně pro výži-
vu Cecílie Jílková dává vtip-
nou a čtivou formou praktic-
ké návody, jak přejít na nový 
a účinný způsob stravování. 
Součástí publikace jsou re-
cepty na chutná teplá 
i studená jídla. 320 Kč

● Jezte enzymy, 
vitaminy a minerály. 
Nutričně podvyživené 
tělo vysílá signály v po-
době nekontrolovatel-
ných chutí. Nejvíce en-
zymů a vitaminů najdete 
v čerstvém ovoci a zelenině. Ovoce ne-
bo zelenina by měly tvořit vždy polo-
vinu porce.

● Jezte preventivně. 
Nevynechávejte snídani, svačinu či 
oběd, i kdybyste neměla hlad. Tělo rea-
guje na nejedení přes den zpomalením 
metabolismu a větším ukládáním ener-
gie do tuku. 

● mlseJte zdravě.
Když si tělo odvykne závislosti na ne-
zdravé potraviny, bude vám vysílat chu-
tě na zdravé jídlo v podobě ovoce, zele-
niny a podobně. Do té doby ale můžete 
najít určité kompromisy v podobě raw 
tyčinek, krekrů i dortíků.

● UděleJte z mlsání hlavní Jídlo.
 Nemáte ráda striktní lpění na pravi-
dlech? To je v pořádku. A právě pro udr-
žení svobodného ducha je dobré ob-
čas svá vlastní pravidla porušit. Když už 
si ale chcete dopřát pytlík brambůrků, 
zakomponujte ho jako součást hlavní-
ho jídla. 

● naJděte si nové ritUály. 
Místo popcornu chroupejte u filmu 
kousky zeleniny nebo popíjejte ovocný 
čaj. Místo tabulky čokolády vás možná 
uklidní horká vana a čtivá kniha.

colu light, 
p ř í p a d -
ně alko-
hol, a cel-

ke m  r yc h l e 
jsem ztratila sedm kilogramů. 
Jenže potom se hubnutí zasta-
vilo. Zkusila jsem tedy jíst po-

slední jídlo dne už ve dvě hodiny odpoledne 
a od té doby až do dalšího rána hladovět. Ač-
koli šlo o opravdu extrémní jídelníček, byla 
jsem schopná shodit už jen jediný kilogram. 
Tehdy jsem pochopila, že přes hladovění ces-
ta nevede.

konečně to jde!
Prvním skutečně závažným krokem 
ke změně jídelníčku bylo vysazení sa-
charidových jídel kromě cukru samotné-
ho a ovoce. Snídala jsem slazený jogurt 

Activia a čerstvé ovoce, obědvala steak se 
zeleninou, večeřela sýr a šunku. Během ro-
ku jsem shodila hezkých 10 kilo. Pak se 
ale hubnutí opět zastavilo a já se trápila 
chutěmi na sladké. Začala jsem tedy stu-
dovat teorii výživy. Přece musí existovat 
správný způsob, jak zdravě a trvale zhub-
nout a váhu si udržet, aniž bych se trápila 
hlady nebo neustálou chutí na sladké po-
traviny! Našla jsem si informace o alterna-
tivních směrech ve výživě a ihned mě za-
ujala raw strava. A? Během dvou měsíců 
jsem díky výrazné detoxikaci shodila po-
sledních sedm kilogramů až na svou ide-
ální hmotnost, kterou si držím již šestým 
rokem až dodnes, přestože už raw stravu 
jím jen zčásti a zbytek mého jídelníčku 
tvoří teplá jídla.

 
Přemýšlejte o tom
Můj aktuální jídelníček je kombinací čers-
tvé rostlinné stravy bohaté na živiny, teplé 
vegetariánské kuchyně, ryb a plodů moře, 
ale čas od času si dám také kvalitní ma-
so z biochovu. Suroviny pro výrobu nej-
různějších jídel a delikates vybírám podle 
pravidla Čím více vitaminů a enzy-
mů, tím lépe. Prostě vím, proč 
co jím. Celá moje rodina 
postupně přešla na stravu 
bez cukru, lepku a z dů-
vodu alergií se vyhýbá-
me také laktóze.  Přeji 
všem čtenářkám, aby 
našly odvahu změnit 
svůj jídelníček a sku-
tečně zhubnout! 

2010 
85 kg

2014
68 kg

Jídelníček Cecílie

snídaně: 
300 ml čerstvé šťávy z pomerančů, 

bio citronu a zázvoru, plátek 
domácí bezlepkové vá-

nočky slazené xylitolem 
a bez obsahu laktózy 

namazaný marmelá-
dou bez přidaného 
cukru, vlašský ořech, 
jeden celý pomeranč

svačina:
menší miska zelňačky 

s bramborami a tempe-
hem

oběd:
italská tomatová polévka bez sýra, po-
lovina bezlepkové vegetariánské pizzy

svačina: 
500 ml čerstvé šťávy z pomeranče, 
mrkve a jablka.

večeře: 
pečený pstruh s grilovanou zeleninou 

na 1. den

nesportuje, 
má sedavé 
zaměstnání. 
Přesto se 
Cecílii 
jílkové (35) 
podařilo 
zhubnout 
25 kilo. 
Jak? 
Přečtěte si 
její příběh! 

inzerce 1/4
šířka

▼ inzerce  

Jak dostat chutě 
pod kontrolu podle 

Cecílie Jílkové?

Najím se 
 a zhubnu

Zhubla
25jsem kilo!

Tím, že 
jím chyTře 

a nehladovím.

Řekly byste do téhle éterické 
bytosti, že měla kdysi 85 ilo?

Evidentně se jí daří si 
svou vysněnou váhu držet.
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