
4 5 ÚvodemCecílie Jílková

Tuto knihu píšu jako druhou v pořadí pro všechny, kdo chtějí hub-
nout bez hladovění a nevěří už na diety. Pokud jste četli mou první 
knihu, tak už víte, že je možné jíst opravdu hodně a přitom hubnout. 

V první knize jste se dozvěděli, jak změnit svůj jídelníček už napo-
řád, jakým potravinám se vyhnout, jak správně nakupovat, jak jíst 
na cestách nebo v restauracích a také několik jednoduchých receptů.

V této knize najdete dostatek receptů na celý rok, abyste nemuseli zby-
tečně tápat a měli inspiraci po ruce v každém ročním období. Zatím-
co první kniha je praktickou příručkou ke změně životního stylu, tato 
kniha slouží jako sbírka receptů, z nichž si snadno můžete sestavit nový 
jídelníček. Přeji vám dobrou chuť a hodně zábavy s novými recepty!

Cecílie

ÚVODEM
Než začnete…
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Nezáleží na tom, které roční období 
právě je, začněte kdykoli. 

Na jaře jezte pouze jarní recepty, v létě jezte jarní 
a letní recepty, na podzim jezte jarní, letní a podzim-
ní recepty a v zimě můžete jíst všechny recepty této 
knihy.
 Jaro je období vhodné pro detox, proto jsou jar-
ní recepty ultra lehké, složené víceméně jen z ovoce, 
zeleniny, zdravých tuků a trochy luštěnin. Čím méně 
energie tělo vloží do trávení, tím více jí použije pro 
sebe ‑ozdravné procesy a imunitu.
 Nedivte se, pokud vás v prvních dnech nebo do-
konce týdnech bude bolet hlava, mandle nebo kosti. 
Příznaky detoxu mohou být nejrůznější, od běhavky 
až po pocity jako při těžké chřipce. Nakonec ale při-
jde úleva a nával nové energie. Proto vydržte, stojí to 
za to!
 Léto je období nejvhodnější pro hubnutí, proto-
že v létě nemáme chuť na těžká jídla. Máme také více 
pohybu v rámci dovolené, doplňujeme vitamin D ze 
slunce a jód při pobytu u moře. Letní recepty jsou 
proto lehké a nekomplikované. Osvěží vás a snadno 
vám dodají energii.
 Podzim je v našich končinách chladný, deštivý 
a větrný, proto jsou podzimní recepty hřejivé, syté 
a voňavé. 
 A nakonec přichází zíma a s ní svátky. Po celém 
roce máme chuť trávit čas v pohodlí domova s naši-
mi nejbližšími. Sladké i slané dobroty na stole přitom 
nesmí chybět. I svátky však můžeme prožít se zdra-
vými jídly a přitom si pochutnat a procítit slavnostní 
atmosféru. Vyzkoušejte to a uvidíte sami!
 Recepty, které naleznete v této knize, sama dlou-
hodobě používám doma i ve výživových plánech pro 
své klienty. Málokdy se přitom jedná o zcela původní 

recepty, neboť v této sféře už bylo vymyšleno téměř 
vše. Proto čerpám inspiraci z tradičních nebo roky 
prověřených receptů, které upravuji tak, aby vyhovo-
valy nárokům zdravého redukčního jídelníčku.
 Všechna jídla jsou bez cukru a lepku a většina 
jídel je také bez soli. Drtivá většina jídel splňuje po-
žadavky vegetariánského jídelníčku a mnohá jídla 
jsou dokonce čistě veganská. Ne že by kvalitní maso 
bylo pro člověka nezdravé, ale bez masa se tělo bude 
efektivněji detoxikovat a rychleji zhubnete. 
 Neznamená to ovšem, že maso odteď už nikdy 
nesmíte jíst! Obzvlášť na podzim a v zimě na ně 
možná budete mít chuť a můžete si je dopřát jednou 
až dvakrát týdně. V takovém případě můžete o maso 
doplnit obědové nebo večerní podzimní recepty 
z této knihy. Pamatujte si ale pravidlo, že kvalita je 
důležitější než kvantita a že nic z velkochovu není 
pro naše zdraví vhodné. Pokud nejste schopni se-
hnat farmářské nebo bio maso, dejte si místo toho 
raději domácí nebo bio vejce, případně luštěniny. 
 Kvalitní ryby si dopřávejte ideálně dvakrát týdně, 
ale i častěji při pobytu u moře, nebo kdykoli, když 
nastane příležitost ochutnat kvalitní rybu.
 Všímejte si poznámek a tipů, které vám pomo-
hou jídla variovat. Některé recepty tak můžete použít 
ve více mutacích a užít si s nimi více zábavy. Jste při-
praveni začít? Tak jdeme na to!

1. Jak používat tuto knihu
Je to jednoduché…

Dobrou chuť!
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ovocný salát, čerstvé ovocné šťávy, ovocné koktej-
ly nebo ovoce samotné. Připravte se na velké porce, 
protože ovoce a zelenina se tráví rychleji než jiné po-
traviny a je potřeba jíst časteji a ve větším množství. 
 Obavy z přibírání hoďte za hlavu. Z ovoce se 
netloustne. Tloustne se ze špatných kombinací, jako 
je například tučný jídelníček s přídavkem ovoce a po-
dobně. V době, kdy jsem jarní detox držela poprvé 
já, jsem denně zkonzumovala až dvacet tisíc kilo-
joulů, což je skoto třikrát více, než je moje běžná 
denní potřeba energie, a přesto jsem hubla! Kalorie 
jsou relativní a více než to, kolik jich sníme, je pod-
statné, z jakých potravin si je bereme.

Jak už jsem psala v úvodu této knihy, jarní recep-
ty slouží k detoxikaci organismu, a proto jsou ultra 
lehké, protože čím méně energie tělo investuje do 
trávení potravy, tím více mu jí zbyde na jiné důležité 
procesy, jako je například imunita. 
 Poté, co se vaše tělo tedy díky jarním receptům 
očistí, měli byste zaznamenat příval nové energie 
a cítit se ihned o něco lépe (a to nezmiňuji kila, která 
přitom mimochodem ztratíte).
 Ovocná jídla konzumujte ráno a dopoledne, 
případně v době oběda, zeleninová jídla můžete jíst 
k obědu, odpolední svačině nebo k večeři. Velikost 
porcí záměrně neuvádím, protože každé tělo je jiné 
a má jinou spotřebu energie. Snažte se jíst nikoli do 
polosyta, ale až do pocitu zasycení a následující jíd-
lo konzumovat až ve chvíli, kdy cítíte, že žaludek je 
prázdný (ale ještě v něm nekručí). 
 Velmi důležité je jíst ráno do hodiny od probu-
zení, proto pokud vstáváte brzy do práce, vyšetřete 
si deset minut navíc k přípravě snídaně. Večer jezte 
nejméně dvě hodiny před spánkem, ale můžete jíst 
i více než tři hodiny před spánkem v případě, že 
v oněch třech hodinách před ulehnutím opravdu ne-
cítíte hlad.
 Večerní přejídání a chutě na sladké jsou znakem 
zanedbaného dopoledního jídelníčku, proto po-
kud vás večer trápí vlčí hlad nebo nekontrolovatel-
né chutě, přidejte o to více jídla (především ovoce 
a škrob natých příloh) další den na snídani, dopolední 
svačinu a oběd. Když tělo dostane dostatek energie 
v první části dne, nebude vás nutit se dojídat navečer. 
 V seznamu jarních receptů naleznete několik 
snídaňových kombinací (smoothiebowl, chia puding, 
tapioka puding), které můžete variovat přidáním 
různých druhů ovoce. Mimo to můžete snídat také 

5. JARO
Detox

Co jíst k snídani:
• čerstvé ovoce: jablka, hrušky, citrusy, banány, les-

ní plody, melouny
• ovocné smoothie bez mléka a jogurtu. Použijte 

pouze ovoce a vodu, případně rýžové nebo ovesné 
mléko

• čerstvé ovocné šťávy. Je možné kombinovat je 
i s těmi zeleninovými (jablko ‑okurka, hruška‑
‑mrkev apod.)

Vyhněte se složitým kombinacím, proto do ovocné-
ho salátu nepoužívejte více než tři druhy ovoce. To-
též platí pro smoothies.
 K obědu můžete použít zeleninové recepty 
se škrobovými přílohami, jako je Rajská omáčka, 
Čočkový slát, Batátové hranoky, Zapečená paprika 
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 Ovocná zmrzlina je vhodná jako dopolední nebo 
odpolední svačinka, případně dezert po obědě. Já si 
ji ale občas dávám i k snídani!
 Nebojte se, že se vám jarní jídla brzy omrzí, 
vždyť je můžete obměňovat s použitím různých 
druhů ovoce a zeleniny. Jaro má navíc jen tři měsíce 
a poté budete moct svůj jídelníček rozšířit o všechny 
recepty na léto!

nebo pohanková pomazánka. I k obědu je možné 
jíst v rámci detoxu ovoce, ale je nutné přihlédnout 
k tomu, že oběd je hlavní jídlo dne, a tedy by porce 
měla být větší než snídaně.
 Čiště zeleninová jídla si nechte na večeři. Ve-
čer už tělo nepotřebuje tolik energie, pokud ovšem 
nenastupujete zrovna na noční směnu. V takovém 
případě je nutné večeřet až po ukončení práce před 
spánkem. Večerní recepty: Jarní závitky, Salát s peče-
nými citrony, Hrášková pomazánka, Pečená zelenina, 
Mrkvová polévka.
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ovoce a podobně. Škrobová jídla by měla vždy tvořit 
pouze čtvrtinu vaší porce. V praxi to znamená, že ke 
100 g banánového chlebíčku přidáme například dvě 
lžíce mandlového másla nebo dvě řádky čokolády 
bez cukru, případně pár vlašských ořechů a čerstvé 
jahody či jiné ovoce.
 Moučníky můžete konzumovat také k dopolední 
svačině, za použití stejného principu jen s tím rozdí-
lem, že servírujete na dezertní talířek.
 Pomazánky využijete společně s čerstvou ze-
leninou nebo bezlepkovými krekry jak k odpoled-
ní svačině, tak k večeři nebo ke studenému obědu, 
zde však za předpokladu, že zvětšíte porci zeleniny 
a bezlepkového pečiva.
 Obědová jídla jsou: Pečené brambory s rozma-
rýnem, Špagety na sezamu, Brokolicové karbanátky, 
Pizza bez lepku a Rizoto s pórkem a houbami.
 K večeři můžete použít Raw sushi, pomazánky 
a také Brokolicové karbanátky v kombinaci se zele-
ninovým salátem.

Jak už jsem psala v úvodu této knihy, léto je výbor-
né období pro hubnutí, protože v teple máme menší 
apetit a automaticky si vybíráme lehčí jídla. Tělo tou-
ží se ochladit, proto nás vede ke konzumaci stravy 
bohaté na vodu, jako je čerstvé ovoce a zelenina. 
 Proto jsou letní recepty podobně lehké jako ty 
jarní, pouze s tím rozdílem, že přece jenom obsahují 
více tuku a složených sacharidů, čili škrobů. Detox 
skončil, nyní potřebujeme i sytější jídla, protože vy-
dáváme více energie díky aktivitám tráveným na čer-
stvém vzduchu.
 Nezapomeňte, že v tomto období můžete jíst 
nejen letní recepty, ale stále i ty jarní. K jarním snída-
ním tedy přibyl letní recept na ovocný salát a palačin-
ky a také můžete snídat jídla z letních moučníhových 
receptů, jako jsou mrkvové sušenky, rybízové muffi-
ny, banánový chléb nebo ovocný krambl.
 Vždy se snažte dodržovat rozvržení porce 
dle principu Zdravého talíře, proto pokud snídáte 
moučník, nezapomeňte k němu přidat také čerstvé 

5. léto
Lehká jídla

Další tipy na lehké letní večeře:

• zeleninové saláty
• husté zeleninové polévky
• grilovaná zelenina
• zapečené žampiony se zeleninou
• hráškové pyré
• cuketové špagety
• hummus a jiné pomazánky
• carpaccio z červené řepy

Recepty na všechna tato jídla naleznete v mé první knize!
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k nim nepřidáte čerstvé ovoce a zdravé tuky ve for-
mě ořechů nebo semínek. Opět platí pravidlo Zdra-
vého talíře, a proto by škrobová složka jídla měla 
tvořit jen čtvrtinu porce. V praxi to znamená, že na 
talíř položíme dva lívance, polovinu talíře zaplníme 
ovocem a vše posypeme hrstičkou ořechů. Pokud 
nemáte chuť na ovoce, je možné ho tu a tam nahra-
dit čerstvou ovocnou šťávou.
 Podzimní obědové recepty jsou: Brokolicové 
kari, Špenátová roláda, Zeleňáky a Congri. K obědu 
je možné použít i všechny polévky z této knihy, po-
kud si dáte dostatečně velkou porci, abyste byli syti. 
Večerní jídla jsou: Omeleta s brokolicí, Lečo a všech-
ny polévky. Na moučníková jídla platí totéž, co u let-
ních receptů.

Podzim je většinou chladný, deštivý a větrný. Po let-
ních ochlazujících jídlech dáváme nyní naopak před-
nost těm zahřívacím, jako je teplá zelenina, luštěniny, 
kořeněná a sytá jídla.
 Stále platí, že k podzimním receptům můžete jíst 
i ty jarní a letní. Snažte se těmto lehčím jídlům dávat 
dost prostoru, především, co se snídaní, svačin a ve-
čeří týče. Příchod podzimu tedy neznamená nástup 
teplých snídaní sedmkrát týdně, ale poskytuje mož-
nost si tyto snídaně dopřát jednou až třikrát týdně.
 Podzimní snídaňové recepty jsou Jáhlová kaše 
a Lívance. Zatímco jáhlová kaše může být velmi vý-
živná, protože obsahuje ovoce a ořechy, lívance jsou 
vedle toho spše laskominou pro potěšení. Z nutrič-
ního hlediska však pro tělo prospěšné nejsou, pokud 

6. PODZIM
Hřejivá kuchyně
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atmosféru vánočních trhů, pochutnáme si na cukro-
ví, Vánočce i pro nás trochu exotickém Vánočním 
pudingu, provoníme byt Skořicovými sušenkami 
Speculatius a na Štědrý den si dáme Rybí polévku 
a Bramborový salát. Nezapomeneme ani na Sil-
vestr, pro který využijeme Tuňákovou pomazánku 
a Čočkovou polévku.
 Pokud při tom všem budeme ctít pravidlo Zdra-
vého talíře a cukroví budeme považovat jen za tro-
chu jiný druh snídaně nebo svačiny (a nikoli za kon-
tinuální přísun extra energie mezi běžnými denními 
jídly), není důvod, proč bychom měli přibrat jediné 
kilo. Všechny zimní recepty jsou samozřejmě bez 
lepku, cukru i přemíry soli. Všechny jsou z kvalitních 
ingrediencí a jistě si mezi nimi najdete své favority. 
Zbývá jen popřát vám dobrou chuť a veselé svátky!

Jak říkám v jednom ze svých videí: „Vánoce jsou 
svátky klidu, míru a jídla!“ Samozřejmě, že v zimě 
nejíme jen vánoční jídla, ale na druhou stranu bylo 
by pokrytecké tvrdit, že většina Čechů přes svátky 
nepřibere nějaké to kilo nebo dvě… To mě přimě-
lo k nápadu věnovat celou zimní kapitolu této knihy 
svátečním jídlům, která konzumujeme před vánoci, 
během vánoc i po vánocích.
 Začneme tradiční Ovesnou kaší, jež po ránu za-
hřeje a zasytí na celé dopoledne. Až se budete bro-
dit závějí se stromkem na rameni, bude se vám tato 
energie hodit!
 Potom si dáme nadýchané Vafle, které v podsta-
tě zosobňují rodinnou snídani v den, kdy se nikam 
nespěchá… Zahřejeme se pohádkovým Máslovým 
ležákem a Ovocným punčem, který nám připomene 

6. ZIMA
Zdravé svátky
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 ○ 150 g bio jogurtu
 ○ 100 ml rýžového mléka
 ○ 1 bio vejce
 ○ 100 g pohankové mouky
 ○ 100 g jemných ovesných vloček
 ○ 2 PL medu
 ○ 1 lžička prášku do pečiva bez fosfátů
 ○ přepuštěné máslo nebo kokosový olej

Jogurt, mléko, med a vejce rozmícháme v míse. Při-
sypeme mouku, vločky, prášek do pečiva a dobře 
promícháme. Těsto necháme 15 minut odpočinout.
Připravíme si kvalitní pánev s nepřilnavým povrchem 
a plotnu nastavíme na střední plamen nebo na stupeň 
pět. Když je pánev rozpálená, vymastíme ji naprosto 
minimálním množstvím přepuštěného másla nebo 
oleje. Použijte třeba mastipírko nebo silikonový ště-
teček. Menší naběračkou přeneseme trochu těsta na 

pánev a pomocí lžíce z něho vytvarujeme alespoň 
přibližně kulatý tvar. Po malé chvilce bude spod-
ní část lívance už dost pevná na to, abychom ho 
opatrně otočili a opekli i z druhé strany. Snažte se 
lívance opékat jen nezbytně dlouhou dobu, aby 
nebyly syrové, ale současně nebyly ani moc tmavé. 
Sytě hnědé nebo dokonce černé plochy rozhodně 
nejsou žádoucí!

Lívance můžete podávat například s bílým bio jogurtem a medem, sirupem nebo 
marmeládou bez přidaného cukru. Nezapomeňte jídlo doplnit o čerstvé ovoce 
a hrstičku ořechů.

Tipy:



92 93 KulajdaKulajda

KULAJDA

○ 3 středně velké brambory
○ 1/4 hrnku sušených hub (nebo adekvátní

množství čerstvých)
○ 2 větší žampiony
○ 2,5 lžíce jablečného octa
○ 1 PL rýžové smetany
○ 3 kostky zeleninového bujonu bez soli
○ malá lžička xylitolu
○ pepř dle chuti
○ 1 lžička kmínu
○ 4 lžíce kopru
○ špetka soli

Sušené houby zalijeme horkou vodou a necháme 
je alespoň hodinu namočené. Oloupeme brambo-
ry a nakrájíme, dáme vařit do hrnce s vodou, kte-
rou jsme slili z hub a ke které přidáme čistou vodu, 
aby celkový objem byl 1,25 l. Nakrájíme žampiony 
a dáme je vařit do 1 cm vody na pánvi. Zasypeme 
lžičkou kmínu a necháme bublat, dokud se voda zce-
la nevypaří. Když voda s bramborami vaří, přidáme 

namočené pokrájené houby, povařené žampiony, 
zeleninový bujon, xylitol, ocet a pepř. Když jsou 
brambory uvařené, vybereme je spolu s částí svět-
lých hub a vody a rozmixujeme do hladka. Vrá-
tíme do hrnce, promícháme a přilijeme rýžovou 
smetanu. Necháme prohřát, vypneme sporák, při-
dáme kopr a špetku soli. Hotovo!

Rýžová smetana není tak sladká jako ta živočišná, proto může-
te polévku na závěr ještě trochu přisladit xylitolem.

Tipy:



106 107 Ovesné sušenky s čokoládouOvesné sušenky s čokoládou

ovesné suŠenky s čokoládou

○ 80 g bio másla
○ 60 g xylitolu
○ 3 PL datlového sirupu nebo medu
○ 2 PL čerstvě mletého lněného semínka
○ 6 PL vody
○ 5 PL rýžového mléka
○ 1 lžička vanilkového extraktu
○ 1 lžička jedlé sody
○ 200 g rýžové mouky
○ 140 g ovesných vloček
○ 65 g čokolády bez cukru slazené maltitolem

Lněné semínko umeleme v elektrickém mlýnku na 
kávu, kuchyňském robotu nebo výkonném mixéru 
na prášek a dvě lžíce smícháme v hrníčku s šesti lží-
cemi vody. Promícháme a necháme pět minut stát, 
než se vytvoří hustá kašička. Máslo utřeme s xylito-
lem. Přidáme gel ze lněného semínka, datlový sirup 
nebo med, rýžové mléko, jedlou sodu, vanilkový 
extrakt a dobře promícháme. Přisypeme rýžovou 
mouku a mícháme, až se vytvoří husté těsto. Přidá-
me ovesné vločky a nadrobno nasekanou čokoládu 

a hněteme, dokud se vše nespojí dohromady. 
Troubu předehřejeme na 180°. Připravíme si dva 
plechy vyložené pečicím papírem nebo silikono-
vými podložkami. Z těsta vždy odebereme lžící 
hromádku, vytvoříme z ní kuličku a na plechu ji 
prsty stlačíme a vytvarujeme do asi osm centime-
trů velké kulaté placičky. Osmicentimetrové su-
šenky pečeme asi 25 minut, až budou na povrchu 
zaoblené, mírně rozpraskané a změní barvu více 
dozlatova. Hotovo!

Menší sušenky se upečou rychleji, proto je raději kontrolujte 
čichem a pohledem, aby se vám nepřipálily!

Tipy:



100 101 Brokolicové kariBrokolicové kari

BROKOLICOVÉ KARI
 

 ○ 1 brokolice (500 g)
 ○ 1/2 sklenice bio nakládané cizrny
 ○ 2 paličky česneku
 ○ 1 PL kari
 ○ 1/2 PL kmínu
 ○ 1 kostka zeleninového bujonu bez soli
 ○ 1/2 PL kokosového oleje
 ○ 100 ml rýžové smetany
 ○ 200‑300 ml rýžového mléka

Brokolici nakrájíme na menší kousky a vaříme v páře 
do měkka. Česnek oloupeme a nakrájíme na tenké 
plátky. Krátce orestujeme na kokosovém oleji spo-
lečně s kořením. Potom přidáme brokolici, cizrnu 
a podlijeme smetanou a mlékem. Přidáme kostku 
bujonu a vaříme, dokud se chutě nepropojí. Potom 
odebereme tři naběračky směsi a rozmixujeme ji na 
kaši. Vrátíme do pánve a zamícháme. Hotovo!

Vaření v páře není nic složitého a nebudete k tomu potřebovat 
parní nádobí. Stačí obyčejný pařáček na knedlíky a hrnec s po-
kličkou. Postupujte jako při ohřívání knedlíků.

Tipy:



120 121 Ovocný punčOvocný punč

ovocný punč

○ 1 jablko
○ 1/2 pomeranče
○ 1,5 PL nesířených rozinek
○ 1 PL xylitolu
○ 2 lžičky ceylonské skořice
○ 2 hřebíčky
○ 1/2 l jablečného džusu
○ hrst červených hroznů
○ granátové jablko
○ 7 PL bio brusinkové šťávy bez cukru
○ 2 PL medu
○ zázvor
○ 2 lžička vanilkového extraktu
○ 1/2 l vody

Troubu předehřejeme na 200 °C. Jablko nakrájíme 
na kousky. Pomeranč oloupeme a také pokrájíme. 
Kousky jablka a pomeranče dáme do pekáčku, při-
dáme rozinky, 1/2 lžíce xylitolu, 1/2 lžičky skořice, 
hřebíček a promícháme. Pečeme 30 minut. Potom 

směs přendáme do hrnce, vlijeme vroucí vodu, 
džus, přidáme 1/2 lžíce xylitolu, 1 a 1/2 lžičky 
skořice, vanilkový extrakt, med, brusinkovou 
šťávu, pokrájené hrozny, necháme přejít varem 
a poté odstavíme. 

Domácí ovocný punč podáváme horký a ozdobený plovoucí-
mi zrníčky granátového jablka.

Tipy:

Zdravá a nealkoholická 
náhrada za svařené víno!




