Co je obsahem?
-

co je to stravování podle ročních období/ kola roku?
kdy je vhodné začít se změnou jídelníčku?
co přináší našemu tělu nerespektování stravování podle ročních období?
co je nejdůležitější při změně stravování?
deﬁnice léta podle TCM
které potraviny posilují/ oslabují srdce a tenké střevo?
co konkrétně konzumovat? zelenina, ovoce, obiloviny, klíčky, plevel
konvenčně pěstované ovoce
čím obohatit jídelníček? Jaké typy jídel a nápojů?
recepty a postupy
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Stravování podle ročních období
-

-

Stravování podle ročních období je také někdy označované jako
“stravování podle kola roku. Samotný název naznačuje, že se jedná o
cykličnost, o vzájemnou propojenost, jedno navazuje na druhé a
dohromady to tvoří komplexní uzavřený kruh.
Stravování se podle kola roku je nám zcela přirozené. Nevyžaduje to
žádné speciální přístupy, schopnosti, ani vybavení.
I když… jedna věc, která by se mohla zdát pro mnohé těžko proveditelná je
“následování signálů vlastního těla a naslouchání vlastní intuici.”
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Respekt k přírodě a jejímu cyklu
- Stravování podle kola roku stojí na principu respektování střídání ročních
období a všeho, co s nimi přichází.
- To nám pak umožňuje sladit naše tělo s biorytmy přírody.
- Vše má svou logiku, kterou vytvořila sama příroda, stačí ji jen následovat.
- To nejlepší, co pro sebe můžeme udělat je stravovat se v souladu s ročním
obdobím, tzn. vařit ze sezónních potravin, ideálně lokálních a prvotřídní
kvality.
- hledat svoje vlastní dodavatele ovoce, zeleniny, medu, moštů, masa,
vajec… (o tom, proč je to tak důležité si řekneme později…)
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Kdy a jak začít?
- přejít na tento typ stravování můžete naprosto kdykoliv
- nemusíme čekat na “až”... až nám někdo napíše jídelníček, až nám udělají
testy, až přijde ten správný moment.
- pro sladění se s rytmem přírody stačí udělat jen ten jeden krok a tím je
“začít.”
- nemusíme hned studovat v literatuře a googlit na internetu, stačí se
rozhlédnout kolem sebe, naladit se na prostředí, ve kterém žijeme a
užívat darů, které nám Matka Země vyloženě strká pod nos.
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Jarní únava? Podzimní nachlazení?
- Když porušujeme zákonitosti jednotlivých ročních období, dřív nebo
později se to někde projeví.
- Př. často na jaře řeším se svými klientkami tzv. jarní únavu. Podrobnějším
pátráním zjistíme, že klientka v zimním období chtěla zhubnout, jedla
syrovou zeleninu, tropické ovoce, pila nadmíru vody s citronem a nadmíra
fyzické aktivy.
- Zima není vhodná na diety… v zimě je nutné organismus zahřívat- teplé
výživné polévky, klidný režim, odpočinek- nabírání energie.
- Má klientka se o energii připravovala a jednotlivé orgány oslabovala. A tak
se stalo, že na jaře, když příliv energie je masivní, prudký, byla unavená
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Co je opravdu důležitě?
- těmi nejdůležitějšími surovinami při vaření jsou láska a nadšení.
- Tím nejlepším učitelem je naše tělo. Proto mu nezapomínejme naslouchat
a následovat ho.
- Buďte k sobě laskaví, nenaléhejte, nespěchejte a hledejte tu vaši ideální
cestu.
- nejde o dokonalost, ale o lepší alternativu
- pokud nevidíte schůdnou cestu a všechna doporučení se vám OSOBNĚ
zdají být zvláštní a nefunkční, najděte si vlastní cestu.
- nejde všechny lidi rozškatulkovat! Neexistuje univerzální doporučení!
To, že vám nefunguje to, co ostatní ano, není tím, že jste špatní!
MÁTE TO JINAK a dokud to nebudete respektovat, nebude se dařit.
- hledejte cesty k sobě, k uzdravení, ke znovunalezení vlastní síly
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Vaříme v elementu ohně
-

Výživa zaměřená na podporu srdce a tenkého střeva
léto je dynamické roční období plné radosti, sluneční energie, pohybu
vše, co přináší energii je hybnou silnou zdravého srdce
k tomuto období přiřazujeme barvu červenou
k létu patří smích, radost, vášeň, život...to všechno posiluje srdce
lidé by měli v létě chodit pozdě spát a brzy vstávat
žijme out doorově- výlety, cestování, poznávání vnějšího světa
strava v létě musí splňovat 2 body:
musí ochlazovat a musí napomáhat tvorbě tekutin, tedy nesmí mít
vysoušecí charakter.
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Co srdce a tenké střevo podporuje
- syrová zelenina obsahující hodně vody (rajčata, okurky, cukety)
- lehké šťavnaté zeleninové pokrmy (i teplé)
- čerstvé sezónní ovoce s dostatkem vody (melouny, broskve, meruňky)
- čerstvé bylinky jako je šalvěj, bazalka, oregano, máta, meduňka, kopr
- kvalitní mléčné výrobky (ovčí, kozí)
- odpočinek a klid
Potraviny s hořkou chuti:
- hořká chuť vede životní energii dolů, což podporuje zažívání a
správný tok žluči. (proto aperitivy hořké- nastartují zažívání)
- Dále usnadňují trávení, mírní nadbytečnou horkost a podporují
vylučování toxických odpadních látek.
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hořká chuť nám pomáhá otevřít póry, aby teplo mohlo pryč, což se
projeví pocením
Nápoje:
- vlažné bylinné čaje (šajvěj, máta, meduňka, heřmánek…)
- voda (př. harmonizovaná- krystaly (kalcit, citrín, křišťál…)
- květová voda
- probiotická limonáda (naočkovaná zázvorovou kulturou
- řepný kvas
- kefír od tibetské houby
- červené víno, pivo, hořký likér
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Co srdce a tenké střevo oslabuje
- hodně pálivé pokrmy
- hodně masa, zvláště grilovaného
- vysokoprocentní alkohol
- velké množství suché a studené stravy (pečivo, bílá mouka…)
- nadmíra sladkých a slaných pokrmů a pamlsků
- silně vychlazené nápoje s ledem oslabují zažívání- ne kupované
zmrzliny- extrémně ledové, plné chemikálii- a jakýkoliv extrém
rozhodí naši rovnováhu a ubere energii. Vyrábět zmrzliny doma!
Omezit cukr a sůl
- zaměřit se na neraﬁnované soli a cukry
- dosolovat fermetovanými dochucovadly
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Preferovat potraviny červené barvy či oranžové:
jahody, ředkvičky, řepa, rajčata, mrkev, paprika
Klíčky a výhonky: ředkvička, hořčice, řeřicha, jetel, vojtěška…
Divoké byliny: pampeliška, brutnák, pelyněk, kopr, máta, meduňka
Zelenina: čekanka, rukola, ledový, římský a hlávkový salát, červená řepa,
brokolice, růžičková
Ovoce: meloun, grepfruit, aronie, bezinky, jahody, třešně, maliny
Obiloviny: quinoa, amarant, žito, pohanka
Ořechy: Mandle, para ořechy, mák
Hořké koření: majoránka, rozmarýn, zázvor, tymián, kurkuma, oregano
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Sezónní byliny a plevel jako superpotraviny
-

jsou to superpotraviny, které nám rostou přímo pod nosem.
nemusíte chodit do obchodu a kupovat
na rozdíl od konvenčně pěstovaném ovoci a zelenině mají grády, energii
obsahují obrovské množství vitamínů a minerálů. Mnohdy je to
mnohonásobně více, než to, co obsahují konvenčně pěstované ovoce a
zelenina.
- jsou v BIO kvalitě- nikdo je záměrně neseje, neokopává, nehnojí, nikdo je
nezbavuje škůdců. Rostou zcela přirozeně samy, tam, kde se jim prostě a
jednoduše daří. Tím, že rostou ve svém přirozeném prostředí, tak jsou
silné a nabušené vitamíny a minerály.
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- Jistě víte, že ovoce a zelenina konvenčně pěstovaná se pěstuje způsobem,
aby plody narostly krásných velkých velikostí, aby barvy byly krásné syté a
po všech směrech odpovídaly požadavkům zákazníkům.
- Zelenina pěstovaná v roztoku, která nikdy neviděla sluneční paprsky může
jedlým plevelům opravdu závidět. Jednak co do podmínek růstu, tak
především do obsahu látek.
- ovoce a zelenina se sklízejí nezralé, uchovávají se v chladících boxech a
následně se nechávají narychlo „dozrávat" v umělé atmosféře.
- Málokdy víme, za jakých podmínek nebo v jaké půdě zelenina vyrostla.
- a proto NAJDĚTE SI SVÉHO FARMÁŘE A DODAVATELE
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*Zdroj:
Geigy Pharmakonzern,
Switzerland (1985),
Lebensmittellarbor
Karlsruhe (1996),
Sanatorium Oberthal
(2002)
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- příroda nám nabízí v určitém období přesně to, co zrovna naše tělo
potřebuje. (př.jaro-játra-kyselá chuť- vše kolem nás kyselé)
- Sezónní a lokální stravování- trávíme čas na čerstvém vzduchu…
- využijme tyto momenty pro náš osobní růst, pro naše zklidnění.
- Pracujete na svém psychickém i fyzickém zdraví, na soběstačnosti,
které se zdá být zvláště v této době velmi důležité
- stáváme nezávislými na průmyslově vyráběných potravinách.
- umocňuje napojení na Matku zemi- uzemnění, nalezení klidu a spojení
např s tím, s kým jdete sbírat/ pracujeme/ zavařujeme
- posilujeme naše vztahy s partnery, dětmi, rodiči… přáteli… komunitou, kde
žijeme...
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Čím obohatit náš jídelníček v létě?
-

KVÁSKOVÉ PEČIVO
PROBIOTICKÉ LIMONÁDY
NAMOČENÉ OŘECHY
KVAŠENÁ ZELENINA
ŽIVÉ POMAZÁNKY
V létě hodně grilujeme a pijeme alkohol, což je paradox, protože tohle
našemu organismu škodí! Musíme to něčím vyvážit.

Př. když grilované maso, tak k němu kváskové pečivo, kvašenou zeleninu,
čerstvou vodnatou zeleninu. Né každý den, ale udělat si z toho svátek a užít si to.
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Probiotické limonády
. - přirozeně kvašené limonády plné probiotik -jemně nás ochlazují
- jako základ můžeme použít čerstvé i sušené ovoce, květy rostlin,
stromů, i listy…
- pampelišky, bezinkový květ, lipový, růže, brutnák, sedmikrásky…
- třešně, višně, jahody, maliny, borůvky...
Návod:
převařená voda, cukr, ovoce nebo květy+ ideálně startér (zázvorový,
kombucha, jablečný ocet…)
pokud nemáme startér, nic se děje, zkvasí to i tak, jen to bude déle
trvat...
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.

Postup:
sklenice 2.5 l
převařená vychladlá voda
5 lžic cukru
velká hrst bezových květu
50ml startéru
Vše dát do sklenice, zavřít
a nechat v pokojové
teplotě 3-6 dní.
Následně slít.
Uchováváme v lednici. Do
14dní spotřebujeme.
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PROBIOTICKÁ ZMRZLINA
Suroviny:
200g mražených banánů
100g mražených jahod
limetová kůra
100ml probiotického kefíru
(od tibetské houby)
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KROUPOVÝ PUDING
suroviny:
2 hrnky uvařených ječných
krup, 1 hrnek rozinek, 1 PL
kakaa, šťáva a kůra z bio
citrónu, 1/2 ČL skořice, cca
1/2 hrnku vody
Všechny suroviny dáme do
mixéru a rozmixujeme na
hladký krém.
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NAKLÍČENÁ POHANKA, NAMOČENÉ OŘECHY
.

-

obsahuje velké množství rutinu (zvyšuje
pružnost cév a posiluje jejich stěny, pomáhá
při potížích s křečovými žilami, krvácení
dásní a nosu či při silné menstruaci.
- v kombinaci se lněným semínkem léčí
hemeroidy.
- v kombinaci s vitaminem C podporuje
schopnost působit v těle jako antioxidant
- obsahuje rozpustnou vlákninu, která slouží
jako potrava pro bakterie střevní mikroflóry).
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NAKLÍČENÁ POHANKA, NAMOČENÉ OŘECHY
- pohanka je tou nejvíce zahřívající ze všech
(pseudo)obilovin
- Klíčky mají energii spíše osvěžující, proto se
tím ten zahřívající charakter pohanky
"vynuluje".
- pohanka tmavá a světlá
- jak klíčit
- jak vařit/nevařit
- do dezertů, zmrzlin, pudinků, polévek, do
letních salátů
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ZMRZLINA Z NAKLÍČENÉ POHANKY
- pohanka je tou nejvíce zahřívající ze všech
(pseudo)obilovin
- Klíčky mají energii spíše osvěžující, proto se
tím ten zahřívající charakter pohanky
"vynuluje".
- pohanka tmavá a světlá
- jak klíčit
- jak vařit/nevařit
- do dezertů, zmrzlin, pudinků, polévek, do
letních salátů
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AGAROVÉ OSVĚŽENÍ
suroviny:
řasa agar, ovoce, ovocná šťáva
postup:
500ml ovocné šťávy nalijeme do hrnce, přidáme
1.5 čajové lžičky agaru. Mícháme a vaříme cca 3
minuty. Necháme vychladnout. Ještě vlažné
lijeme do mističek.
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Vyrábí se z mořských řas a v
Asii jde už po staletí o
nejběžnější želírovací
prostředek.Jak se agar vyrábí
Agar-agar vzniká povařením
červené mořské řasy tengusa,
vzniklý vývar má po
zchladnutí gelovitou
konzistenci a nakonec zcela
ztuhne. Tato tuhá hmota se
poté nakrájí na dlouhé úzké
hranoly, které se pak
protlačují skrz speciální
formu.

www.krasnoocko.eu

Vzniklé "špagety" se
pokládají na rohože,
kde dva týdny
schnou na slunci.
Schnutí musí
probíhat vždy v
zimě, kdy je největší
rozdíl mezi denní a
noční teplotou.
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Po 14 dnech je agar
hotový.
Nyní se už jen
pokrájí na tyčinky,
namele buď na
vločky nebo ještě
drobněji na prášek a
balí se.
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CUKETOVÝ TATARÁK
suroviny:
1 cibule, 1 lžíce oleje, 1 malá cuketa, 1 lžička hrubozrnné
hořčic,e ½–1 lžička mleté červené papriky, 1 lžíce sojové
omáčky, 2 stroužky česneku, špetka chilli, špetka
pepře, 1 lžička rajčatového protlaku, 2 špetky soli
postup receptu:
Na oleji orestujeme najemno nakrájenou cibulku se
solí. Přidáme utřené česneky, na hrubo nastrouhanou
cuketu (vymačkáme z ní vodu). Krátce podusíme.
Ochutíme kořením, hořčicí, protlakem a sojovou
omáčkou. Podáváme s topinkou z kváskového chleba.
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BATÁTOVÁ POMAZÁNKA
suroviny:
1 stroužek česneku,2 špetky soli , 1PL tahini,
2PL olivového oleje, ½ ČL římského kmínu,
1/2ČL sušeného koriandru
postup receptu:
Batáty rozřízneme podélně, pokapeme
olivovým olejem, posilíme a dáme péct do
trouby na 180°C. Pečeme cca 20min, do
změknutí.
Vychladlé batáty rozmixujeme s prolisovaným
česnekem a ostatními suroviny.
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BABA GANOUSH
suroviny:
1 lilek, 1 plechovka cizrny, 2PL tahini, 3PL
citronové šťávy, 1 stroužek česneku, ½ lžičky
soli, pepř dle chuti, Olivový olej dle chuti
postup receptu:
Lilek rozkrojíme na dvě části, pomažeme olejem
a upečeme v troubě na 200 °C cca hodinu úplně
doměkka. Poté lžící vyndáme vnitřek a
rozmixujeme do hladkého dipu společně s
kořením. Přemístíme do misky a zalĳeme lžící
olivového oleje.
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KAPUSTIČKY/
KVĚTÁK S
LAHŮDKOVÝM
DROŽDÍM
suroviny:
250g kapustiček nebo
květáku , 3PL
přepuštěného másla, 3
PL lahůdkového droždí,
sůl
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LETNÍ BRAMBOROVÝ
SALÁT
Brambory uvaříme do
měkka a necháme
vychladnout.
Do mísi nakrájíme jarní
cibulku, přidáme černou
čočku belugu, bylinky, sůl,
pepř, hořčice
Zakápneme citronovou
šťávou, nebo bylinkovým
octem.
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Letní zálivky a dresinky
- dobrý a chuťově vyvážený dresink by se měl skládat ze 4 základních složek:
- olej (za studena lisovaný)
- kyselá složka: citronová, limetková nebo pomerančová šťáva, jablečný ocet,
balzamikový ocet, umeocet
- sladká složka: sirup (rýžový, javorový, špaldový, datlový…), med, datle nebo
rozinky (namočené, rozmixované)
- slaná složka: sůl, tamari, shoyu, miso, umeocet
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MISO MEDOVÁ ZÁLIVKA
suroviny:
1ČL miso pasty, 1ČL medu, 1 stroužek česneku, 4 PL olivového oleje
MISO TAHINI ZÁLIVKA
suroviny:
1–2 lžičky misa 4 lžíce sezamové pasty tahini 2 lžíce javorového sirupu, 1 lžíce
rýžového octa
MISO ZÁLIVKA SE ZÁZVOREM
suroviny:
1 lžíce misa, 2 lžíce šťávy z limetky, 2 lžíce sezamového oleje, 1 lžička strouhaného
zázvoru,1 lžička utřeného česneku
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Děkuji Vám za pozornost.
Veronika
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