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ÚVOD
Tato pravda vás osvobodí, ale ještě předtím se řádně naštvete.
GLORIA STEINEMOVÁ
PŠENICE NENÍ „zdravá celozrnná

době s tabákovým průmyslem – podvody záměrné i bezděčné, páchané
v globálním měřítku. Navenek šarmantní a okouzlující, uvnitř však sociopatická a destruktivní – procpe se do
vašeho života a zpustoší vám zdraví ve
všech myslitelných ohledech.
Jsou to nepochybně smělá tvrzení,
vmetená do tváře moderního nutričního poradenství – vy, kteří tyto argumenty neznáte, se o nich podrobně
dočtete v mé první knize Život bez
pšenice (Nakladatelství JOTA, 2013).
Potravní směrnice pro Američany,
vydávané americkým ministerstvem
zemědělství a ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb, rovněž
Americkou kardiologickou asociací,
Americkou diabetologickou asociací
a Akademií pro výživu a dietetiku, se
jednomyslně shodují: zdravé celozrnné obiloviny by měly tvořit podstatnou část vašeho jídelníčku.
A je to omyl přímo kolosální. Rada
„Jezte více zdravých celozrnných

obilovina“, za kterou se vydává. Nelze jí věřit, tak jako se už nedá věřit
věrnému manželovi, ze kterého se vyklubal sukničkář a polygamista. Dělají z ní ikonu zdraví, a přitom je to
hlavní původce nejhorší celosvětové
epidemie obezity a ohromujícího seznamu zdravotních problémů, od obyčejných mrzutostí, jako jsou lupy, až
po ochromující nemoci jako demence.
Pro většinu lidí je to šokující odhalení: znepokojivé, zneklidňující, až
vyloženě nevyhovující. Odsouzení pšenice znamená změnu paradigmatu,
zemětřesení a zásadní životní změny,
které lze přirovnat k nástupu internetu, vydání balíku zajištěných dluhových obligací a zhroucení trhu s hypotékami, bouřím arabského jara…, tedy
k událostem, které otřásly základními
jistotami, rozvrátily pohodlné zvyky
a většině lidí změnily pohled na svět.
Pšenice je Enron světa potravin,
opět kauza se vším všudy jako ve své
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obilovin“ se řadí mezi největší zdravotní hrubky, jaké se kdy vyskytly
v dějinách nutričního poradenství.
Moderní zdravotnictví, jež každoročně za cenu stovek miliard dolarů
léčí miliony lidí s vysokým krevním
tlakem, vysokým cholesterolem, obezitou, artritidou, kyselým reﬂuxem,
syndromem dráždivého tračníku, ﬁbromyalgií, migrénami, depresí, cukrovkou, různými formami neurologických poruch a tak dále a tak dále, ve
skutečnosti léčí – konzumaci pšenice.
A ta donekonečna omílaná rada, že
máme jíst víc „zdravých celozrnných
obilovin“, jen přilévá oleje do ohně, za
bouřlivého uznalého potlesku farmaceutického průmyslu. Ostatně výrobci
léků sponzorují značnou část pšeničné lobby, která toto poselství hlásá
a propaguje. Že jste to nevěděli? Ano,
je to tak. Spousta farmaceutických ﬁrem je v úzkém ﬁnančním styku s organizacemi, které lobbují v Kongresu,
podílejí se na normách školního stravování a paktují se s ministerstvem
zemědělství, aby dál bazírovalo na
vznešené nutriční úloze „zdravých celozrnných obilovin“.
Samozřejmě že už vznikly klinické studie, které tyhle protiargumenty
podporují, ovšem ty jen zřídka proniknou na výsluní médií, podporovaných korporací Big Food. Pro ni

jsou pšeničné výrobky hotovým darem
z nebe, neboť se na trhu komodit řadí
mezi hrstku vládou dotovaných potravin, které tak slouží jako základ
pro většinu průmyslově zpracovaných
potravin.
V otázkách zdraví stejně jako v počítačovém programování jsme živoucími příklady zásady „smetí dovnitř,
smetí ven“ (angl. garbage in, garbage
out – GIGO). Pusťte tuhle hmotu,
tenhle produkt genetiky z 60. a 70. let
do svého těla, a dostaví se celá řada
nečekaných, nežádoucích zdravotních
důsledků.
Od vydání Života bez pšenice jsem
dospěl k přesvědčení, že pšenice nepředstavuje jen zapeklitý zdravotní
problém, ve skutečnosti je situace
ještě horší, než se zprvu jevila. Kniha předčila všechna má očekávání
a ovlivnila spoustu lidí v takové míře,
že jen těžko mohu závažnost tohoto
problému přecenit. Není to žádná
módní dieta, která zazáří a zase zhasne, stejně jako ty pomýlené představy
o nízkotučné stravě. Tohle opravdu
není dietologická zásada typu „jezte
víc vlákniny“. Je to odhalení genetických a biochemických změn, které
této běžné potravině vnutili ve jménu
vyššího výnosu na akr, aniž by si však
někdo položil otázku, zda bude výsledek ještě vhodný k lidské konzumaci.
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PROČ MĚ
BOLÍ BŘICHO?
A PROČ MĚ POBOLÍVAJÍ KLOUBY A KRUČÍ MI V ŽALUDKU?
A PROČ MI OTÉKAJÍ KLOUBY A PROČ MI…
lentilkami, ani sladké limonády po litrech, ani kukuřičný sirup s vysokým
obsahem fruktózy. (Vím ovšem o pár
jedech, které svedou totéž.)
Konzumujete tuhle geneticky změněnou (všimněte si, že nepoužívám výraz geneticky modiﬁkovanou – nepřesnou a nepostižitelnou terminologii těch
mazaných genetiků) formu pšenice.
Jíte ji odjakživa, spolu s přáteli a rodinou, dáváte ji svým dětem. Preferujete
multicereální pečivo před bílým, protože vám řekli, že je to zdravější. U snídaně si naložíte misku ovesných otrub,
aby vám lépe fungovalo tlusté střevo.
A těstoviny? Nízkotučná základní potravina podávaná u večerní tabule.
Je tu ovšem problém: Moderní
pšenice není pšenicí, kterou jedla

SNĚZTE PÁR ŽELATINOVÝCH

bonbónů a stoupne vám krevní cukr,
přibude vám nějaký tuk v břiše a zkazíte si zuby. Vypijte slazenou limonádu
s bublinkami a stoupne vám krevní
cukr, přibude vám nějaký tuk v břiše
a zkazíte si zuby. Tečka.
Snězte však pšenici a stoupne vám
krevní cukr, přibude vám nějaký tuk
v břiše, zkazíte si zuby – a dostaví se
zvýšená chuť k jídlu, závislost, kyselý reﬂux, nutkání na stolici, bolest
kloubů, otoky nohou, migréna, kožní
vyrážka, lupy, náladovost, nespavost,
deprese, záchvaty, demence a tak
dále a tak dále. Žádná jiná potravina nedokáže podlomit zdraví od hlavy až k patě tímto způsobem – ani
želatinové bonbóny, ani ládování se
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vaše maminka, ani pšenicí z 19. století. Má hodně daleko k pšenici z bible a nesmírně se liší od pšenice, která
rostla divoce v přírodě a kterou začali
poprvé jíst dávní lovci a sběrači.
Co se tedy stane nám moderním
lidem, kteří tuhle hmotu jíme se souhlasem „oﬁciálních“ orgánů, řídíce se
heslem, že máme jíst „víc zdravých celozrnných obilovin“? Obilovin, které
všechny pocházejí z vysoce výnosných
polotrpasličích odrůd pšenice?
Obávám se, že to není právě krátký seznam. Seznam účinků – ne,
celý katalog účinků –, které pramení
z hojné konzumace tohoto moderního výtvoru genetického výzkumu, se
čte jako popis všech nemocí moderní doby. Je to popis důvěrně i hrozivě
známý, neboť zřejmě hovoří o lidech
kolem vás, možná dokonce i přímo
o vás.
Každý konzument pšenice nebude
pociťovat všechny zde popsané účinky.
Možná bude vaším problémem „jen“
kyselý reﬂux a špatné zdraví trávicí
soustavy, nebo „jen“ stimulace chuti k jídlu a návykové chování. Žádný
člověk však vůči jejím účinkům není
zcela imunní. Dovolte mi to zopakovat: Žádný člověk není vůči účinkům
moderní pšenice zcela imunní. Jinak
řečeno, nezáleží na tom, kdo jste, nezáleží na tom, jak vypadáte a jak se

cítíte, ať už jste vítězem Stardance
nebo mistrem v házení podkovami,
pšenice na vás uplatňuje svoje kouzlo. Účinkům moderní pšenice nikdo
neunikne, ať už je vnímáte nebo ne.
A vzhledem k její všudypřítomnosti
a neuvěřitelnému potenciálu vyvíjet tolik účinků na zdraví je vždy rozumné pokládat ji za původce takřka
všech zdravotních potíží, které se
u vás objeví.
Ačkoli většina lidí tyto symptomy,
které lze odůvodnit konzumací pšenice, vnímá, někteří nemají vůbec žádné
příznaky, pouze zkreslení četných metabolických jevů pod povrchem. Může
to být vysoká hladina krevního cukru
nebo skrytý zánět způsobený amylopektinem A a gliadinem; může to být
zvýšený průnik cizích látek z aglutininu pšeničného klíčku do krevního řečiště – ale všechno je to tam, doutná to
pod povrchem a dlouhodobě si vybírá
daň na zdraví.
Právě z toho důvodu neprosazuji jen vysazení lepku u citlivých osob,
nýbrž jsem pro odstranění pšenice ze
stravy každého člověka. My všichni
totiž zažíváme nežádoucí účinky v důsledku konzumace této věci, my všichni – a ne jen relativně nízký počet jedinců trpících celiakií nebo lepkovou
nesnášenlivostí zjištěnou při krevních
testech.
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Co tedy vlastně nic netušící jedinec zažívá, když jí víc „zdravých celozrnných obilovin“ obsahujících pšenici? Pojďme si ty účinky rozebrat pěkně
jeden po druhém.

Katastrofa
s krevním cukrem
Nahlédněte do kterékoli tabulky s glykemickým indexem (GI), která popisuje, jak se pohybuje krevní cukr
v rozmezí 90 až 120 minut po snědení
jakékoli potraviny. Uvidíte, že dva
plátky celozrnného pšeničného chleba mají vyšší glykemický index než
téměř všechny další potraviny – větší
než 6 polévkových lžic stolního cukru,
vyšší než tyčinka Snickers, vyšší než
zmrzlina.
GI celozrnného pšeničného chleba
= 72
GI sacharózy (stolní cukr) =
59–65
(GI sacharózy se v různých studiích liší.)
GI tyčinky Snickers: 41.
Zmrzliny: 36.
Celozrnné obiloviny, jako dvanáctizrnný či multicereální chleba, které
mají vyšší obsah vlákniny, skutečně

vykazují poněkud nižší GI, obvykle
v pásmu 50 až 55, tedy zhruba stejné
GI jako tyčinka Milky Way.
Heslo „jezte více zdravých celozrnných obilovin“ se tedy rovná radě,
abychom k snídani, obědu, večeři
i přesnídávkám jedli více potravin, které vysílají krevní cukr nad přípustné
hodnoty. A vězte, že GI potravin
se téměř vždycky získává měřením
krevního cukru u mladých, štíhlých
dobrovolníků. U starších lidí s nadváhou stoupne krevní cukr často mnohem
výš. Tyhle tabulky glykemických indexů
tedy popisují ještě ten nejlepší scénář.
Vysokou hladinu krevního cukru
nevyhnutelně doprovází vysoká hladina inzulínu, protože inzulín je potřebný k čištění krevního řečiště od
cukru a přesunu cukru do svalů a orgánů jako přímý zdroj energie a do
tukových buněk k uskladnění. Tak
jako pšeničné výrobky, a hlavně ty
celozrnné, zvedají krevní cukr výš než
téměř jakákoli jiná potravina, i hladinu inzulínu posílají mnohem výš, než
to umí málokterá z potravin.
Opakovaně se zvyšující hladina
inzulínu připravuje půdu pro vznik
rezistence na inzulín, tedy omezenou
citlivost svalů, jater a dalších orgánů
na vlastní inzulín produkovaný tělem. Inzulínová rezistence je rozhodující proces, který vede k prediabetes
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a posléze diabetes, situacím, kdy se už
tělo nedokáže vyrovnat s uhlohydráty,
jež opakovaně zvedají krevní cukr, až
se nakonec hladina krevního cukru
zvedne trvale. Inzulínová rezistence
způsobuje také hromadění hluboce
uloženého břišního neboli útrobního
tuku, tukové formy, která je vysoce
zánětlivá. Útrobní tuk plný bílých krvinek (jako jsou třeba v hnisu) vysílá
zánětlivé bílkoviny do krevního řečiště, čímž zvyšuje zánět všude v těle, od
kolen přes srdce až po mozek.
Mimochodem tento metabolický
chaos, charakteristický rezistencí na
inzulín, prediabetickou či diabetickou
krevní hladinou, útrobním tukem
a pšeničným břichem, je téměř vždy
doprovázen hojným výskytem malých, hustých LDL částic. A to je dnes
zdaleka nejčastější příčina onemocnění koronárních tepen a infarktu.
Takže vysoký krevní cukr vede
k vysokému krevnímu inzulínu, který
následně plodí inzulínovou rezistenci.
Inzulínová rezistence má za následek
hromadění útrobního tuku, který zesiluje zánět v těle, jenž zase zhoršuje
inzulínovou rezistenci a zvedá hladiny
krevního cukru a drobných LDL částic,
čímž začíná celý cyklus zase nanovo a je
čím dál horší – prostě začarovaný kruh.
A všechno to začalo vaším ranním
bagelem.

Opiát pro masy:
závislost a absťák
Gliadiny v pšenici, a zejména nové
formy, vytvořené genetiky, jsou opiáty. Pšenice je tudíž opiát. Ano, pšenice
patří do jedné party s Oxycontinem,
heroinem a morﬁnem.
Už sto let se ví o tom, že opiáty,
jsou-li podány laboratorním zvířatům či lidem, probouzejí chuť k jídlu.
Zhruba před třiceti lety přišli vědci
na to, že pšeničná bílkovina gliadin
je v podstatě opiát, neboť při trávicím
procesu z ní vznikají štěpné produkty, které se v mozku vážou na opiátové
receptory.
Gliadin se v zažívacím traktu štěpí
na menší polypeptidy nazývané exorﬁny (exogenně derivované, morﬁnu
podobné sloučeniny), jako je gluteomorﬁn a gliadorﬁn, které hned po
vstřebání do krevního řečiště pronikají do mozku a vážou se na opiátové
receptory; vyvíjejí tak účinky podobné
působení opiátů, jako je morﬁn. Rozdíl
je v tom, že pšeničné opiáty nenavozují až takový „úlet“ a jsou spíše mocnými chuťovými stimulanty.
Chuť stimulující účinek pšeničného gliadinu vysvětluje, proč lidé, kteří
jedí víc „zdravých celozrnných obilovin“, mají obvykle pořád hlad: v 7.00
si dají ke snídani cereálie s „vysokým
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obsahem vlákniny“, v 9.00 už jim
kručí v žaludku a potřebují přesnídávku v podobě nízkotučných preclíků či krekrů, v 11.00 opět přichází hlad, další hlad se dostaví jen za
pár hodin po obědě, v 18.00 večeře,
po níž ještě následuje potřeba zbaštit
něco malého ve 20. 00. Hodně lidí
„se pase“ celý den nebo jedí mnoho
malých jídel každé dvě hodiny, což je
sice strategie podporovaná dietology,
ale ve skutečnosti nejde o nic jiného
než nesmyslný a kontraproduktivní
prostředek, jak se má konzument
pšenice vypořádat s ustavičnou touhou po jídle.
Přestaňte jíst pšenici a váš apetýt prudce poklesne. Takoví lidé hovoří o tom, že během dne sotva pociťují hlad. Běžné je, že se v sedm
ráno nasnídají a pak najednou zjistí:
„To už je jedna hodina? Možná bych
měl něco sníst, ale nemám až takový hlad.“ Zmizí „mlsná“, se kterou
se mnozí potýkali po večeři. Celkový
denní příjem kalorií klesne zhruba
o 400, o čemž svědčí jak klinické studie, tak skutečný život. A tato hodnota představuje průměr: někteří lidé
omezí kalorický příjem o necelých
400 kalorií za den, zatímco u jiných
je redukce mnohem větší. Každý den
o čtyři stovky kalorií méně, znásobeno 365 dny v roce – to už je hodně

jídla, 146 000 nahromaděných kalorií, a spousta váhy, kterou nyní můžete bez námahy shodit.
Nyní už chápete, proč se tolik lidí
potýká s dietami na hubnutí, pokud
neudělají zásadní krok a nevysadí
pšenici. Neodstranili totiž chuťový
stimulant. Omezování kalorií se stává
mučením, jako kdybyste před bezmocným narkomanem mávali stříkačkou plnou heroinu.
Kde jsou špagety, tam jsou masové kuličky. A kde je závislost, tam je
i absťák. Ano, je to tak: abstinenční
syndrom po vysazení opiátu v pšenici. Nevěříte tomu? Zkuste tento malý
experiment: Přestaňte na 72 hodin
krmit manžela a děti pšenicí (nejlépe
o prodlouženém víkendu, kdy můžete kontrolovat jejich stravu), sedněte
si a pozorujte ty emocionální výlevy.
Pravděpodobně budete svědkem pláče, křiku, nevolnosti, ochromující
únavy, žebrání o rohlík nebo preclík,
nebo se odkradou do nejbližší večerky, aby si dali „dávku“. (Abstinenční
syndrom po vysazení pšenice je tak
důležitý fenomén, že ho podrobněji rozeberu v další kapitole.) Velice
rychle si uvědomíte, že žijete s rodinou závisláků na opiátech, kteří svou
drogu berou šikovně zamaskovanou
jako otrubový muﬃn, snídaňové cereálie nebo pizzu.
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KOKOSOVÉ LÍVANCE
DOBA PŘÍPRAVY: 15 MINUT | CELKOVÁ DOBA: 30 MINUT
Na 4 porce (4 palačinky na porci)

Zde předkládám další jednoduchou variantu palačinek, kromě receptu na palačinky na
straně 134.
Pro mnoho lidí znamená nedělní snídaně velký štos palačinek s máslem a javorovým sirupem. Ale už za hodinu pak usnou a hodiny po jídle bojují s mentální „mlhou“ a následně
ještě zápasí s přibýváním na váze, které nevyhnutelně následuje. My všichni bezpšeniční
však nemáme s tímhle pšeničným fenoménem nic společného.
Jaké překvapení, že vy i já umíme tuhle tradiční americkou snídani přetvořit tak, aby nepřišla ospalost, zamlženost ani přírůstek na váze! A příprava není těžší než kuchtění palačinkového těsta starým způsobem.
¼ šálku kokosové moučky

½ šálku vody

¼ šálku mandlové mouky

1 lžička vanilky

1 lžička jedlé sody

2 lžíce rozpuštěného másla

3 vejce

1 lžíce xylitolu nebo ⅛ lžičky tekuté
stévie či množství podle požadované sladkosti (volitelné)

½ šálku mandlového mléka nebo
kokosového mléka z tetrapaku

Na středně silném plameni předehřejeme plotýnku. Ve velké míse smícháme
kokosovou moučku, mandlovou mouku a jedlou sodu.
V malé misce rozšleháme vejce. Přidáme mléko, vodu, vanilku, máslo a xylitol
nebo stévii (pokud sladila používáme) a důkladně rozšleháme.
Vaječnou směs nalijeme k moučné směsi a řádně promícháme.
Kulatý plech nebo pánev vymastíme a rozehřejeme na středně silném plameni.
Na každou palačinku nalijeme do plechu ⅛ šálku těsta. Smažíme 2 až 3 minuty
nebo tak dlouho, až se utvoří bubliny a okraje budou upečené. Obrátíme a smažíme ještě 2 minuty, nebo dokud spodní strana lehce nezhnědne. Zbylé těsto
zpracujeme stejným způsobem.
Podáváme horké.
NA 1 PALAČINKU: 184 kalorií, 8 g bílkovin, 8 g uhlohydrátů, 16 g celkového tuku, 4 g nasyce-

ného tuku, 4 g vlákniny, 436 mg sodíku

136 RECEPTY PODLE ŽIVOTA BEZ PŠENICE

FRANCOUZSKÉ PALAČINKY S RICOTTOU A JAHODAMI
DOBA PŘÍPRAVY: 15 MINUT | CELKOVÁ DOBA: 45 MINUT
Na 8 porcí

Kdysi jsem si myslel, že francouzské palačinky mě naprosto nijak neoslovují; byly totiž
moc tenké a vzdušné. Oproti tomu bezpšeničné crêpes, i když se zdají lehké a vzdušné,
jsou díky kokosové mouce a lněnému semínku úžasně uspokojující a syté.
Pokud chcete, můžete ricottu nahradit neslazeným řeckým jogurtem. Rovněž xylitol lze
zaměnit za jiná sladidla v množství odpovídajícím 1 až 2 lžičkám cukru.
náplň
1 šálek ricotty (bílý měkký syrovátkový italský sýr)
1 lžička xylitolu nebo 1 kapka tekuté
stévie či množství dle chuti
1 lžička citronové kůry
2 šálky rozpůlených jahod

palačinky
¼ šálku kokosové moučky
¼ šálku moučky ze zlatých lněných
semínek
⅛ lžičky mořské soli
1½ šálku mandlového mléka nebo
kokosového mléka z tetrapaku
4 vejce
¼ lžičky vanilkového extraktu

Příprava náplně: V malé misce smícháme ricottu, xylitol nebo stévii a citronovou
kůru. Dáme stranou.
Příprava palačinek: Ve velké míse smícháme kokosovou moučku, moučku ze lněných semínek a sůl. V jiné malé misce rozšleháme vejce spolu s mlékem a vanilkou, vaječnou směs přidáme ke směsi s moukami a mícháme, až se vše dokonale
promísí.
Malou pánev s nepřilnavým povrchem vymastíme olejem a rozehřejeme na středně silném plameni. Odměříme ⅓ šálku těsta a nalijeme do pánve. Zakroužíme
pánví, aby se těsto rozlilo po celém jejím dně. Smažíme 3 minuty nebo do doby,
až se povrch palačinky jeví suchý. Pak ji obrátíme a smažíme ještě 1 minutu či
do chvíle, než je spodní strana suchá. Zbylé těsto zpracujeme stejným způsobem;
hotové palačinky skládáme na sebe.
Potom každou palačinku ozdobíme 2 lžícemi ricottové náplně a ¼ šálku jahod.
NA 1 PORCI: 130 kalorií, 8 g bílkovin, 9 g uhlohydrátů, 7 g celkového tuku, 2,5 g nasyceného
tuku, 4 g vlákniny, 128 mg sodíku

138 RECEPTY PODLE ŽIVOTA BEZ PŠENICE

ŠPENÁTOVO-RAJČATOVÉ QUICHE
DOBA PŘÍPRAVY: 25 MINUT | CELKOVÁ DOBA: 55 MINUT
Na 8 porcí

Toto jednoduché quiche využívá bezpšeničný korpus. Ořechová moučka se tu osvědčuje
velmi dobře, vytvoří křupavou vrstvu, která se vhodně doplňuje s měkčími ingrediencemi
v náplni. Duo špenátu a na slunci sušených rajčat přináší vynikající spojení bohatých chutí
a koncentrovaných živin.
Chcete-li snazší variantu, nahraďte špenát vařenou brokolicí nebo chřestem. Můžete také
přidat sekané kuřecí maso, šunku, klobásu nebo jiné maso.
Pro pohodlí si připravte quiche dopředu a pak je vychlaďte na teplotu vhodnou pro podávání. Já si občas přichystám 2 najednou a přes týden v době snídaní tak ušetřím hodně
času. Někdy toto jídlo podávám i k obědu nebo k večeři. Quiche vydrží v lednici několik
dní. Před podáváním je jen krátce ohřejte.
1 základní korpus na koláč (strana 300), připravený se slaným
máslem

½ šálku strouhaného sýra Romano
nebo rozdrobeného sýra feta

1 lžíce olivového oleje
1 velké rajče, zbavené semen a nasekané

1½ šálku smetany s vysokým obsahem tuku, směsi smetany a mléka
v poměru 1:1 nebo mléka

4 šálky baleného baby špenátu

½ lžičky cibulového prášku

4 vejce

1 rozmačkaný stroužek česneku

Troubu předehřejeme na 180 stupňů Celsia. Korpus na koláč pečeme v plechu
na koláč nebo na dort o průměru 20 cm po dobu 15 minut, nebo až je na dotek
pevný. Přendáme na poličku.
Mezitím si ve velké pánvi na středně silném plameni rozehřejeme olej. Osmahneme rajče po dobu 2 minut, nebo než začne pouštět šťávu, přičemž občas
zamícháme. Přidáme špenát a vaříme 2 minuty nebo do chvíle, než špenát začne zavadat. Přitom mícháme. Pak přidáme česnek a povaříme ještě 1 minutu.
Lžící naneseme náplň na upečený koláčový korpus. Náplň posypeme sýrem.
Ve středně velké misce rozšleháme vejce, smetanu, směs smetany a mléka nebo
mléko a cibulový prášek. Nalijeme na sýr se zeleninou.
Poté koláč položíme na plech a pečeme 35 minut nebo do doby, než nůž, který
zapíchneme do středu, vyjmeme ven čistý.
NA 1 PORCI: 561 kalorií, 14 g bílkovin, 12 g uhlohydrátů, 53 g celkového tuku, 21 g nasyceného tuku, 6 g vlákniny, 420 mg sodíku
144 RECEPTY PODLE ŽIVOTA BEZ PŠENICE

VHODNÉ PRO DĚTI

MUFFINY S ČEDAREM A VEJCEM
DOBA PŘÍPRAVY: 15 MINUT | CELKOVÁ DOBA: 35 MINUT
Na 12 porcí

Příprava těchto snadných muﬃnů s čedarem a vejcem zabere jen pár minut a příštích
několik dní budete u snídaně vždy odměněni. Uvedené muﬃny mají také rády děti.
Po upečení a vychlazení skladujte muﬃny v ledničce a před podáváním je vždy krátce
rozehřejte.
250 g směsi na krůtí karbanátky
(protější strana)
2 šálky najemno nasekané brokolice
1 šálek strouhaného sýra čedar
¼ šálku rajčat sušených na slunci
(naložených v oleji), nasekaných

1 lžička sušené bazalky
½ lžičky sušeného oregana
½ lžičky cibulového prášku
½ lžičky mořské soli
8 velkých vajec
1 lžíce pažitky

Troubu předehřejeme na 180 stupňů Celsia. Vymastíme formu na 12 muﬃnů.
Připravíme směs na karbanátky podle předpisu.
Ve velké míse smícháme směs na karbanátky, brokolici, sýr, rajčata, bazalku,
oregano, cibulový prášek a sůl.
Ve středně velké misce rozšleháme vejce. Nalijeme do směsi s brokolicí a řádně
promísíme. Pak směs rozdělíme do jednotlivých košíčků na muﬃny. Posypeme
pažitkou.
Pečeme 30 minut nebo do doby, než dřevěnou špejli, kterou zapíchneme do
středu, vyjmeme ven čistou.
NA 1 PORCI: 127 kalorií, 10 g bílkovin, 3 g uhlohydrátů, 9 g celkového tuku, 3 g nasyceného
tuku, 1 g vlákniny, 224 mg sodíku

SNÍDANĚ 149

VHODNÉ PRO DĚTI

SALÁTOVÉ KOŠÍČKY S KUŘETEM NA ZÁZVORU
DOBA PŘÍPRAVY: 15 MINUT | CELKOVÁ DOBA: 25 MINUT
Na 2 porce

Tohle si rád dopřávám v čínských restauracích, ale obyčejně jídlo podávají se slazenou sójovou omáčkou, která je pro nás bezpšeničné občany příliš sladká. Proto nabízím neslazenou verzi, která je pro ty z nás, kdo mají zvýšenou citlivost na sladké, přijatelnější. Pokrm
podávejte s něčím restovaným s nudlemi shirataki nebo se sushi.
1 lžíce kokosového oleje
1 nasekaná malá cibule
2 nastrouhané mrkve
1 rozmačkaný stroužek česneku
1 lžíce čerstvého zázvoru
½ šálku kotvice plovoucí, okapané
a nasekané
1 šálek tmavého kuřecího masa bez

kůže, uvařeného a nakrájeného na
kostičky
2 lžíce kuřecího vývaru nebo vody
1 lžíce bezlepkové sójové omáčky
2 lžíce rýžového octa
2 zelené cibulky, nakrájené na tenké
plátky
4 umyté listy salátu Bibb

Ve velké pánvi rozehřejeme na středně silném plameni olej. 5 minut nebo do
změknutí na něm opékáme cibuli. Přidáme mrkev, česnek, zázvor a kotvici
a pražíme ještě 1 minutu.
Poté přidáme kuře, vývar nebo vodu, sójovou omáčku a ocet a vaříme 3 minuty
nebo do doby, až se vše prohřeje. Sejmeme z plamene a vmícháme zelenou cibulku.
Následně kuřecí směs rovnoměrně rozdělíme na listy salátu. Na každý talíř pak
položíme 2 listy a podáváme.
NA 1 PORCI: 279 kalorií, 22 g bílkovin, 17 g uhlohydrátů, 14 g celkového tuku, 8 g nasyceného

tuku, 4 g vlákniny, 683 mg sodíku

168 RECEPTY PODLE ŽIVOTA BEZ PŠENICE

KRÉMOVÁ RAJSKÁ POLÉVKA
DOBA PŘÍPRAVY: 10 MINUT | CELKOVÁ DOBA: 50 MINUT
Na 4 porce

Když se pšenice rozlézá všude od pendreků po rajskou polévku, můžeme vůbec dostat
misku rajské polévky bez ní? Ano – pokud si ji uvaříte sami! Zde je návod, jak tento chutný oběd nebo večeři vrátit do vašeho života. Posypte si tuhle polévku krutony ze zbytků
základního chleba (strana 263).
1 lžíce extra panenského olivového
oleje
1 nasekaná malá cibule

2 lžíce rajského protlaku
1 lžička rozemnuté sušené bazalky

2 šálky zeleninového nebo kuřecího
vývaru

1 šálek směsi smetany a mléka v poměru 1:1 nebo kokosového mléka
z plechovky

1 plechovka (400 g) krájených rajčat

¼ šálku nasekané čerstvé bazalky

Ve velkém rendlíku rozehřejeme na středně silném plameni olej. Cibuli restujeme za občasného míchání 5 minut nebo do změknutí. Přidáme vývar, rajčata
(i se šťávou), rajský protlak a sušenou bazalku. Přivedeme k varu. Pak plamen
zmírníme, přikryjeme a necháme slabě vřít 20 minut nebo do doby, než polévka
mírně zhoustne. Potom necháme 10 minut vychladnout.
Směs postupně přendáme do mixéru nebo do kuchyňského robotu a rozmixujeme dohladka. Opět přendáme do rendlíku a přilijeme směs smetany a mléka
v poměru 1:1 nebo kokosové mléko. Vaříme a mícháme po dobu 3 minut, nebo
až se pokrm prohřeje a zhoustne. Podáváme ozdobené čerstvou bazalkou.
NA 1 PORCI: 153 kalorií, 3 g bílkovin, 12 g uhlohydrátů, 10 g celkového tuku, 5 g nasyceného

tuku, 2 g vlákniny, 577 mg sodíku

POLÉVKY A DUŠENÉ POKRMY

193

DUŠENÉ HOVĚZÍ
DOBA PŘÍPRAVY: 10 MINUT | CELKOVÁ DOBA: 1 HODINA 40 MINUT
Na 4 porce

Jestliže se vybičujete k tomuhle starodávnému dušenému hovězímu, bude na vás vaše
babička hrdá. Až na to, že v tomto pokrmu není na zahuštění pšeničná mouka ani žádné
jiné nezdravé ingredience, takže neztloustnete ani nedostanete cukrovku, jako po mnoha
jiných moderních jídlech.
Užijte si dušené hovězí se sendviči s grilovaným sýrem (strana 162) nebo se základními
suchary (strana 284), jimiž vytřete omáčku dosucha.
2 lžíce extra panenského olivového
oleje

¾ lžičky mořské soli

700 g odblaněné hovězí krkovičky,
nakrájené na dvouapůlcentimetrové kousky

1¾ šálku hovězího vývaru

1 nahrubo nasekaná velká cibule
1 řapík celeru, nakrájený na tenké
proužky
1 mrkev, nakrájená na kolečka

¼ lžičky mletého černého pepře
1 kg tykve obrovské, oloupané
a nakrájené na osmicentimetrové
kousky
2 lžíce citronové šťávy
2 lžíce kokosové moučky

1 lžička sušeného tymiánu

V litinovém kotlíku rozehřejeme na středně silném plameni olej. Hovězí opékáme 5 minut, nebo až všude zhnědne; pokud je třeba, přidáváme dávky masa
postupně. Pomocí děrované lžíce přendáme hovězí do misky a dáme stranou.
Do kotlíku přidáme cibuli, celer a mrkev a za občasného míchání vaříme 5 minut nebo tak dlouho, až cibule změkne.
Poté vmícháme tymián, sůl a pepř. Vrátíme do kotlíku odložené hovězí maso.
Přidáme 1½ šálku vývaru a přivedeme k varu. Plamen stáhneme, přikryjeme
a necháme slabě vřít 45 minut.
Následně vmícháme tykev a citronovou šťávu. Přikryjeme a opět necháme slabě
vřít 30 minut nebo do doby, až tykev změkne.
V malé misce rozšleháme kokosovou moučku se zbývající ¼ šálku vývaru. Přidáme do kotlíku a vaříme za občasného míchání ještě 3 minuty nebo do zhoustnutí šťávy.
NA 1 PORCI: 421 kalorií, 38 g bílkovin, 34 g uhlohydrátů, 16 g celkového tuku, 4 g nasyceného
tuku, 6 g vlákniny, 625 mg sodíku
204 RECEPTY PODLE ŽIVOTA BEZ PŠENICE

VHODNÉ PRO DĚTI

NE-MAKARONY SE SÝREM
DOBA PŘÍPRAVY: 25 MINUT | CELKOVÁ DOBA: 1 HODINA
Na 6 porcí

Recept mění neskutečně nezdravé jídlo k televizi v pokrm, který je zdravý a zachovává si
onu neodolatelnou slanou, sýrovou chuť, kterou všichni milují.
5 lžic másla

¼ lžičky mořské soli

1 podrcená malá cibule

2 šálky strouhaného hodně výrazného sýra čedar

1 rozmačkaný stroužek česneku
2 lžíce kokosové moučky

1 velká hlávka květáku, rozebraná na
růžičky a nasekaná na malé kousky

1 plechovka (400 g) kokosového
mléka

¼ šálku strouhaného parmezánu

½ lžičky sušené hořčice

2 lžíce mletých semínek zlatého lnu

Troubu předehřejeme na 180 stupňů Celsia. Vymažeme dvoulitrovou zapékací
misku.
Ve středně velké pánvi rozehřejeme na středně silném plameni 3 lžíce másla.
Cibuli opékáme za stálého míchání 5 minut nebo tak dlouho, až lehce zhnědne.
Přidáme česnek a restujeme ještě 1 minutu. Pak vmícháme kokosovou moučku
a vaříme za stálého míchání 3 minuty nebo do lehkého zhnědnutí. Poté vmícháme kokosové mléko, hořčici a sůl. Přivedeme k varu, přičemž stále mícháme.
Sejmeme z plamene a vmícháme čedar a květák. Vše se musí dobře promísit.
Následně nalijeme do zapékací misky.
V malé misce smícháme parmezán, lněné semínko a zbývající 2 lžíce másla.
Směsí posypeme obsah zapékací misky. Zapékáme 30 minut nebo do doby, až
pokrm začne bublat a potáhne se zlatohnědým odstínem.
NA 1 PORCI: 323 kalorií, 11 g bílkovin, 11 g uhlohydrátů, 27 g celkového tuku, 20 g nasyce-

ného tuku, 4 g vlákniny, 409 mg sodíku

HLAVNÍ JÍDLA 231

VHODNÉ PRO DĚTI

ZÁKLADNÍ CHLÉB
DOBA PŘÍPRAVY: 15 MINUT | CELKOVÁ DOBA: 1 HODINA 5 MINUT
Na 10 plátků

Tento předpis na základní chléb je vašim výchozím bodem pro mnoho variací. Náš chleba lze
opéci, může tvořit přílohu večeře nebo se dá jednoduše jíst namazaný smetanovým sýrem,
mandlovým či arašídovým máslem nebo máslem obyčejným. Použijete-li jej na sendviče, možná moc dobře neudrží hodně vlhké suroviny, takže ingredience jako třeba rajčata přidejte až
těsně před konzumací.
Snadná obměna vznikne přidáním většího množství skořice, dalších 3 lžic xylitolu a ½ až
¾ šálku rozinek – získáte skořicovo-rozinkový chléb. Nebo když do mouky přidáte česnekový prášek, dostanete česnekový chleba, který pak posypete strouhaným parmezánem nebo
sýrem Romano. Anebo ještě jinak – chcete-li kořeněný pomerančový chléb, dejte do těsta
pomerančovou kůru, víc skořice, mletý muškátový oříšek a hřebíček.
Sladidlo, například xylitol, je volitelné; xylitol však dodá povrchu vašeho chleba hezkou hnědou barvu.
1¼ šálku bělené mandlové mouky
¼ šálku + 2 lžíce cizrnové mouky
¼ šálku mletých zlatých lněných
semínek
1½ lžičky jedlé sody
1 lžička skořice (volitelné)

¼ lžičky mořské soli
5 vajec, žloutky a bílky oddělené
¼ šálku rozpuštěného másla
1 lžíce podmáslí
1 lžíce xylitolu nebo 4 kapky tekuté
stévie či množství podle chuti

Troubu předehřejeme na 180 stupňů Celsia. Vymažeme chlebovou formu o rozměrech 20 × 10 cm.
Do kuchyňského robotu dáme mandlovou mouku, cizrnovou mouku, lněné semínko, jedlou sodu, skořici (pokud ji používáme) a sůl. Pouštíme mixér pulzním chodem, až se suroviny dokonale promísí. Nyní přidáme vaječné žloutky, rozpuštěné
máslo, podmáslí a xylitol nebo stévii. Mixujeme pulzním chodem, než se vše smísí.
Ve velké míse šleháme pomocí elektrického šlehače vaječné bílky, až se začnou tvořit měkké špičky. Nalijeme do moučné směsi a mixujeme, než se bílky rovnoměrně
rozloží; nenecháváme však robot běžet konstantní rychlostí. Směs pak rozetřeme
do formy a pečeme 40 minut nebo do doby, než dřevěnou špejli, kterou zapíchneme
do středu, vyjmeme ven čistou.
Poté necháme ve formě 10 minut zchladnout. Vyklopíme na odkládací mřížku
a necháme zcela vychladnout.
NA 1 PLÁTEK: 158 kalorií, 7 g bílkovin, 7 g uhlohydrátů, 12 g celkového tuku, 2 g nasyceného
tuku, 3 g vlákniny, 299 mg sodíku
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