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Kapitola 4

Nový obsah vaší spíže
Než začnete s intenzivní očistou – a následným novým a lepším životem –, je důležité si uvědomit, jak velký význam v našem životě strava
má. Hippokrates si nedělal legraci, když prohlásil: „Nechť je potrava tvým
lékem a lék tvou potravou.“
Naše polévky představují způsob, jak organizmu poskytnout přirozené
makro i mikronutrienty, nutraceutika a enzymy, a tím mu pomoci s vlastní očistou. Stručně řečeno, v těchto polévkách darujete svému tělu každičkou zázračnou látku, kterou příroda stvořila. Na rozdíl od průmyslově
vyráběných potravin obsahujících syntetické přídatné látky a konzervanty, které mohou být příčinou zvýšené únavy, přibírání na váze, komplikací trávicího ústrojí a jiných nepříjemných problémů, jež ovlivňují délku
života, jsou naše polévky připravovány z čerstvých, geneticky neupravovaných ingrediencí (pro více informací viz „Co s GMO potravinami?“
na straně 78). Jsou také bohaté na vlákninu a neobsahují žádné pesticidy.
Naše polévky jsou zkrátka plné látek, které nejenže zmírní negativní dopad našeho stále toxičtějšího světa na vaše zdraví, ale také vás ochrání
před možnými zdravotními komplikacemi.
Je tedy jedno, zda si přejete zhubnout, vyléčit své zranění, zlepšit po
operační stav, zvýšit libido, nalézt nový pocit klidu nebo pouze zlikvidovat
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běžné nachlazení – polévky jsou tu pro vás! Nejsme žádné polévkové čarodějky, jídlo tak prostě a jednoduše funguje. Kvalita polévek je tedy závislá
na kvalitě potravin, ze kterých je uvaříte – a zde přicházíme ke slovu my.
Zjistily jsme, jak využít přirozené dobré vlastnosti celé řady neupravovaných potravin – včetně mnohých superpotravin – a zkombinovat je tím
nejlahodnějším a nejuspokojivějším možným způsobem. Intenzivně jsme
pracovaly, abychom dokázaly určit, jaké nutriční látky a vitamíny chybí v jídelníčku většiny lidí, a zaručily, aby se objevily na seznamu našich polévek.
Naši knihu si můžete představit jako lékařský recept, vaši spíž a ledničku jako novou lékárničku a potraviny, které konzumujete, jako nový
lék. Každá jedna zdravá potravina v přirozeném stavu, kterou sníte, vám
dodá veškeré nástroje potřebné k zajištění zdravé imunity, k dobrému
zažívání, mentální síle a bystrosti, k hormonální rovnováze, zvýšení libida a ke zlepšení emocionálního stavu. A protože je nám jasné, že krása
není pouze hluboko skrytá pod kůží, nebude na škodu ani to, že vám
uvedené potraviny dopomohou ke štíhlejšímu a sexy vzhledu a vy budete zářit zdravím do všech stran.
Abyste získali představu, jak důležitá je konzumace různých druhů zeleniny, ovoce, semen, ořechů, luštěnin, koření a bylinek, uvádíme níže malý
seznam mnohdy až neuvěřitelně znějících pozitivních účinků několika potravin, ze kterých připravujeme také naše polévky. A nejlepší zpráva? V našich receptech v jedenácté kapitole lze nalézt každou z nich. Tuto část knihy
si prostudujte a získejte ještě více informací o superúčincích všech potravin.

Ananas

■■
■■
■■

zpevňuje kosti
pomáhá trávení
působí při prevenci a léčbě běžného nachlazení

Banány

■■
■■
■■

redukují menstruační bolesti
zklidňují podrážděnou trávicí soustavu
snižují riziko rakoviny ledvin

Nový obsah vaší spíže

Cibule

■■
■■
■■

podporuje správnou funkci srdce
má protizánětlivé účinky
posiluje kosti a uzdravuje pojivové tkáně

Citrony

■■
■■
■■

mají antibakteriální vlastnosti
působí proti vráskám a pupínkům
zmírňují dopad psychické zátěže a deprese

Cizrna

■■
■■
■■

navozuje pocit sytosti
reguluje krevní cukr
poskytuje podporu trávení

Červená řepa

■■
■■
■■
■■

napomáhá udržet silné kosti
snižuje krevní tlak
zlepšuje funkci pohlavních hormonů
redukuje riziko rakoviny

Česnek

■■
■■
■■

zlepšuje vstřebávání železa
podporuje zdravou srdeční činnost
má protizánětlivé účinky

Čočka

■■
■■
■■

podporuje správnou funkci srdce
zlepšuje krevní oběh
dodává tělu energii a zrychluje metabolizmus
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Datle

■■
■■
■■

pomáhají léčit střevní problémy
zvyšují životní energii
posilují srdce

Jahody

■■
■■
■■

pomáhají v boji proti zánětům
redukují riziko rakoviny
snižují krevní tlak

Kokosový ořech

■■
■■
■■

má antibakteriální vlastnosti
představuje přirozený způsob hydratace
zvyšuje hladinu energie a zlepšuje metabolizmus

Kurkuma

■■
■■
■■
■■

redukuje riziko rakoviny
stabilizuje hladinu krevního cukru
napomáhá při detoxikaci jater
působí jako přírodní analgetikum

Lněné semínko

■■
■■
■■
■■

napomáhá udržet hormonální rovnováhu
stabilizuje hladinu krevního cukru
působí při regulaci hladiny cholesterolu
podporuje plodnost

Mandle

■■
■■
■■
■■

pomáhají při rozvoji mozku
regulují hladinu cholesterolu
posilují srdce
zlepšují pleť
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Kapitola 5

Jak zatočit s nečistotami
v našem těle: detoxikace

Konzumace polévek představuje nejlepší způsob, jak mohu své tělo
regenerovat, uvést do rovnováhy a zlepšit svůj životní styl i zúžit obvod pasu. Líbí se mi začínat každý den pitím alkalické vody, která
sníží přirozeně vznikající hladinu kyselosti v těle, a posléze si dát
vývar z kostí, abych si vyčistil a připravil trávicí soustavu, a ta pak
mohla vytěžit maximum ze zdravých potravin, které budu po zbytek
dne konzumovat. Kromě toho, polévky mají dobrou chuť. Od doby,
kdy jsem začal s očistou pomocí polévek, jsem přestal trpět nadýmáním a špatným trávením, méně se mi mastí pleť, vyčistily se mi póry,
pokožka začala zářit, a dokonce se mi více lesknou i vlasy. Soupure
změnila k lepšímu můj každodenní život a pomohla mi přejít ke svědomitějšímu životnímu stylu; to vše může poskytnout i vám.
Michael F.
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Naše očista představuje srozumitelný způsob, jak pomoci svému tělu
obnovit své přirozené cykly. Nenutíme váš organizmus, aby se nepřirozeně pročišťoval hladověním. Přirozeného očistného procesu, který
ve vašem těle nastává, dosahujeme pomocí jídla. Za normálních okolností potřebuje vaše tělo trávit potravu a na trávení je potřeba energie.
Takže, pokud vaše energie směřuje k jiným životním událostem – ať
již k negativním, jako stres v práci, nebo pozitivním, jako jsou činnosti, které vám dělají radost, vašemu organizmu se nemusí dostávat
dostatek síly, aby potravu správně rozložil. Když se tak stane, nedojde
ke vstřebání a adekvátnímu transportování všech živin na místa, která
to potřebují nejvíce. Z toho důvodu jsou polévky tak šikovná věc.
Dodáte-li buňkám všechny potřebné živiny a umožníte-li zároveň
trávicí soustavě, aby si odpočinula a přirozeně se pomocí svých zdravých orgánů zbavila odpadních látek, váš organizmus tak bude moci
soustředit svou energii na vlastní léčení a mnohem rychleji získá sílu –
a to vše díky konzumaci polévek. Dále tím, že tělo na nějakou chvíli
přestane přijímat dráždivé látky a toxiny, získá prostor, aby se mohlo
vrátit do žádoucího stavu: bude klidné, odolné a v rovnováze. Jedná
se o natolik šetrný proces, že jsme naše polévky mohly se schválením
lékařů a onkologů nabídnout i pacientům, kteří podstupovali chemoterapii a byli na tekuté stravě.
S našimi recepty budete moci využít veškeré prospěšné zdravotní
účinky čerstvého ovoce a zeleniny včetně jejich živinami napěchovaných slupek, semínek a kůry. Na rozdíl od tekutých detoxikací pomocí šťáv založených na ovoci s vysokým obsahem cukru, které mohou
vést k prudkému zvýšení krevního cukru a nevyhnutelnému deficitu
energie, nabízí naše očistné kúry kompletní spektrum různých příchutí od sladkých až k pikantním. A protože používáme rostlinné ingredience v přirozeném stavu, dostanou se jejich živiny do organizmu
šetrným způsobem, který vaše orgány nijak nezatíží. Co se detoxikace
týče, jedná se o vynikající věc, protože veškerá vláknina představuje
při očistném procesu klíčový prvek – přirozeně na sebe váže a odstraňuje všechny špatné látky z vaší trávicí soustavy. Vláknina se rovněž
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podílí rozumným způsobem na přirozeném úbytku na váze a je doporučována lékaři. A protože jsme se rozhodly určité potraviny uvařit –
zejména ty, které jsou pro náš organizmus obtížně stravitelné a využitelné –, poskytnete svému tělu i odpočinek včetně možnosti snáze
trávit a vstřebávat veškeré kvalitní živiny.
Při slovech „čistit“ a „detoxikovat“ můžete získat pocit, že budete
muset projít nějakým velkým odříkáním, ale na rozdíl od očisty pomocí šťáv, limonádové diety a jakékoli jiné detoxikace, která způsobuje hladovění, my našemu tělu dodáváme potravu a výživu. Zjednodušeně řečeno, tekuté diety nedokážou vaše tělo vyživovat. Naše polévky
však poskytnou živiny a podporu všem systémům vašeho organizmu
a navíc vám dodají dostatečné množství energie, abyste mohli ve svém
hektickém životě stále fungovat. Není nutné, abyste si kvůli absolvování našeho programu brali volno z práce. Celý den totiž konzumujete
skutečné jídlo! Je pouze přijímáno způsobem, který vašemu tělu ponechá prostor pro odpočinek a regeneraci.
Kdy je správný čas provádět očistu? V podstatě kdykoli: pokud
chcete získat více energie; chcete-li zhubnout; pokud máte absolvovat lékařský zákrok a chcete, aby vaše tělo pracovalo co nejefektivněji, když jste v rekonvalescenci po operaci nebo po úraze; máte-li
přání začít se zdravějším stravováním nebo je-li před vámi událost,
během které chcete vypadat co nejdokonaleji. Ať máte důvod jakýkoli,
slibujeme vám, že na konci očistné kúry se budete cítit lépe, než jste
si kdy dokázali představit. A protože jste kladného účinku nedosáhli
hladověním, bude pro vás snadnější si všechny dosažené výhody udržet
i po skončení programu.
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Kapitola 11

Zdravé recepty na dobu před
a po detoxikaci
Pokud právě začínáte či končíte s detoxikační kúrou, hledáte náhradu
za oběd či večeři při mini očistě nebo si chcete zajistit zdravější varianty
každodenních jídel, tyto recepty mohou dokonalým způsobem nahradit
naše detoxikační polévky. Představujeme vám některé z našich oblíbených nápadů včetně několika fantastických, takřka hříšných (ne však
úplně!) kulinářských zážitků.

SNÍDANĚ

Ořechová ovesná kaše s chia semínky
a bobulovým ovocem
BL, (V)
Tato miska plná zdraví obsahuje směs antioxidantů, vlákniny a účinných fytonutrientů, které poskytují energii, vitalitu a krásu. Bobulové
ovoce má vysoký obsah vitamínu C a spolu s chia semínky, které
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jsou zásobárnou omega 3 kyselin, představuje neomylnou volbu,
jak obohatit váš den.
Tento pokrm po vás zrána žádné kulinářské zázraky vyžadovat
nebude, ale přejete-li si ještě snazší přípravu bez vaření, tak smíchejte veškeré přísady do skleněné nádoby a nechte přes noc v lednici.
Snídaně je hotová!
MNOŽSTVÍ: 2 PORCE
DOBA PŘÍPRAVY: 5 minut
DOBA VAŘENÍ: 10 minut
2 3 šálku nedrcených bezlepkových ovesných vloček,
¼
nevařených
1 šálek bobulového ovoce (čerstvého či zmrazeného)
1 lžíce chia semínek
1 lžíce neslazených kokosových lupínků
1 lžíce nakrájených syrových mandlí
volitelné: kokosové či mandlové mléko (strana 192)
volitelné: ¼ lžičky medu v raw kvalitě nebo sirupu z agáve

V malém hrnci smíchejte ovesné vločky, ovoce, chia semínka a kokosové lupínky, přilijte 1½ šálku vody a přiveďte k varu. Snižte teplotu, občas zamíchejte a vařte přibližně 5 minut, dokud se vločky neuvaří úplně doměkka.
Ozdobte plátky mandlí, přidejte mandlové či kokosové mléko, med
(pokud máte chuť) a podávejte.

Ovocné müsli se superpotravinami a skořicí
BL, V

MNOŽSTVÍ: 1 PORCE
DOBA PŘÍPRAVY: 5 minut

Zdravé recepty na dobu před a po detoxikaci
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½ šálku bezlepkových nedrcených ovesných vloček
v syrovém stavu
1 až 2 lžíce raw vlašských ořechů, mandlí či pekanových
ořechů, nadrcených na malé kousky
1 lžíce čerstvě pomletých nebo drcených lněných semínek
nebo chia
½ šálku bio jahod, malin nebo borůvek
volitelné: 1 lžíce neslazených kokosových lupínků
½ šálku kokosového nebo mandlového mléka (strana 192)
skořice na ozdobení
Ve středně velké míse smíchejte ovesné vločky, ořechy, lněná semínka,
ovoce a kokos (pokud jej chcete použít). Polijte kokosovým či mandlovým mlékem a posypte skořicí. Promíchejte a nechte si chutnat.

Omeleta s farmářskou zeleninou a opečené

hranolky z japonských sladkých brambor
BL, PF
Omelety – se svými účinky na posílení imunity a podporu mozkových
funkcí díky vejcím, která jsou bohatá na cholin a síru – se dají vhodně
kombinovat se všemi možnými druhy sezónní zeleniny. Naší třešničkou
na dortu je v tomto případě kurkuma, vysoce účinné koření, které má
protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, snižuje riziko srdečních chorob
a rakoviny (možná dokáže rakovinu i léčit), podílí se na prevenci a léčbě Alzheimerovy nemoci, redukuje příznaky deprese a artritidy, zpomaluje stárnutí a eliminuje projevy počínajících chronických onemocnění.[1]
MNOŽSTVÍ: 2 porce
DOBA PŘÍPRAVY: 10 minut
DOBA VAŘENÍ: 10 minut
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4 velká vejce
špetka kurkumy
mořská sůl a pepř na dochucení
½ lžičky extra panenského olivového oleje
hrst nakrájeného baby špenátu
½ šálku cherry rajčátek, rozpůlených
1 šálek blanšírovaných chřestových hlaviček
1 lžička čerstvých nasekaných bylinek jako je bazalka,
majoránka, tymián nebo pažitka
1 porce pečených hranolků z japonských sladkých brambor
(recept následuje)
V malé misce smíchejte vejce, kurkumu, špetku soli a pepře a šlehejte,
dokud směs nebude hladká.
Na menší mírně zahřátou pánev nalijte olivový olej; pánví pohybujte, aby olej rovnoměrně pokryl celou plochu. Přidejte vaječnou směs
a smažte přibližně 60 vteřin. Dále přidejte zeleninu a trochu bylinek,
smažte další jednu či dvě minuty, nebo jak jste zvyklí. Posléze omeletu
přehněte na polovinu, aby zelenina byla zabalená ve vejcích. Dejte
na talíř, překrojte na dvě porce, posypte zbytkem bylinek a podávejte
spolu s pečenými hranolky z japonských sladkých brambor.

Pečené hranolky z japonských sladkých
brambor
BL, V, PF
Sladké brambory z Japonska jsou o něco sladší než americké sladké brambory a jsou doslova napěchované vlákninou a vitamínem C.
Výjimečně lahodnou chuť mají hlavně tehdy, když z nich připravíte
sladké a slané „hranolky“.

Zdravé recepty na dobu před a po detoxikaci
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MNOŽSTVÍ: 2 porce
DOBA PŘÍPRAVY: 10 minut
DOBA VAŘENÍ: 25 minut
1 velká japonská sladká brambora, oloupaná, pokud jste
zvyklí, a nakrájená na hranolky silné přibližně jeden
centimetr
1 až 2 lžíce kokosového nebo extra panenského olivového
oleje
špetka mořské soli
volitelné: 1 lžička nasekaného rozmarýnu
Troubu předehřejte na 200 stupňů a plech vyložte pečicím papírem.
Bramborové hranolky potřete dostatečným množstvím oleje a rozložte je na pečicí papír. Osolte, a chcete-li, posypte i rozmarýnem.
Pečte zhruba 25 minut, dokud nezískají zlatohnědou barvu.

SALÁTY A ZELENINA
Tato nenáročná, ale plnohodnotná jídla můžete konzumovat jako klasický chod během třídenní mini očistné kúry nebo je můžete pojmout
jako vynikající způsob, jak se na očistu připravit nebo vylepšit svůj jídelníček, když jste se již očistili. Doporučujeme je použít jako náhradu
za polévky při přechodu na pevnou stravu po detoxikaci, pomohou vám
udržet si zdraví a pocit pohody.
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Pečená růžičková kapusta
BL, PF, V

Naše růžičková kapusta nemá nic společného se zplihlou kapustou,
kterou vám servírovali v dětství, ale je křupavá a usmažená dozlatova. Růžičková kapusta je také bohatá na vlákninu, riboflavin, hořčík,
fosfor a měď, dále na vitamíny A, B, C a K. Úžasným způsobem
zlepšuje trávení a fungování oběhové soustavy, redukuje náchylnost
k zánětům, je významným dodavatelem antioxidantů a díky svým
prospěšným látkám výrazně napomáhá vnitřní očistě organizmu.
MNOŽSTVÍ: 4 až 6 porcí
DOBA PŘÍPRAVY: 5 minut
DOBA VAŘENÍ: 35 až 40 minut
cca 450 g růžičkové kapusty
1 lžička extra panenského olivového oleje
1 lžička mořské soli
½ lžičky čerstvě drceného pepře
Pečicí rošty v troubě přizpůsobte tak, aby jeden byl přesně uprostřed.
Troubu předehřejte na 200 stupňů.
Z růžičkové kapusty odkrojte zbytek košťálu, svrchní lístky oloupejte
a kapusty překrojte na polovinu.
Dejte je do středně velké misky, promíchejte s olivovým olejem, osolte a opepřete.
Kořeněnou kapustu rozložte na plech v jedné vrstvě. Pečte 20 minut,
poté kapustu obraťte. Pečte dalších 15 až 20 minut, nebo dokud kapusta nezměkne a nezíská světlehnědý odstín.

Zdravé recepty na dobu před a po detoxikaci
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Pikantní kuřecí polévka
BL, PF

Nedoporučujeme sice konzumovat velké množství masa, ale v rozumné míře – jednou či dvakrát týdně – poskytne maso vašemu
tělu rovnováhu i živiny. Snažily jsme se, aby byla polévka snadno
stravitelná, a tak jsme zkombinovaly kuře se silně aromatickým vývarem a zvýraznily jej chilli omáčkou, octem a limetkou. Dokonale se
hodí na víkendovou večeři nebo když potřebujete povzbudit během
nekonečného pracovního dne. Nezapomeňte ale, že si budete potřebovat naložit kuře do marinády předem.
MNOŽSTVÍ: 4 až 6 porcí
DOBA NA MARINOVÁNÍ: od 15 minut do 1 hodiny
DOBA PŘÍPRAVY: 20 minut
DOBA VAŘENÍ: 30 minut
½ šálku červeného vinného octa
2 lžíce drcených chilli papriček
3 vykostěná bio kuřecí prsa bez kůže
2 lžíce extra panenského olivového oleje
4 stroužky česneku, nakrájené najemno
2 střední šalotky, nakrájené na tenká kolečka
cca 120 g (přibližně ¼ šálku) nakrájených hub shiitake
1 (2,5 cm) kus zázvoru, oloupaného a nakrájeného nadrobno
6 šálků kuřecího vývaru (strana 183) nebo kupovaného
bujonu s nízkým obsahem soli (bez glutamanu sodného
a lepku)
1 lžíce čerstvě vylisované šťávy z limetky
¼ šálku rybí omáčky (dle preferencí lze nahradit veganskou
variantou)
1 malý svazek (přibližně 230 g) nakrájeného baby čínského
zelí
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Recepty

2 nakrájené jarní cibulky, na ozdobení
1 limetka nakrájená na měsíčky, na ozdobení
Nejprve si udělejte thajskou chilli omáčku. V malé misce smíchejte drcené chilli papričky a červený vinný ocet. Nechejte alespoň půl hodiny
zaležet.
Kuřecí prsa dejte na prkénko. Všimněte si, že prsa mají určitou strukturu, obsahují vlákna, která mají jasné uspořádání a směr. Doporučujeme maso krájet přes vlákna, protože uvedený způsob krájení zkracuje masová vlákna a maso se vám bude lépe kousat. Prsa nakrájejte
na cca centimetrové plátky.
Plátky kuřete vložte do menší mísy, přidejte 1 až 2 polévkové lžíce
chilli omáčky, se kterou všechny plátky kuřete pečlivě promícháte. Nechejte marinovat v ledničce minimálně 15 minut, lépe však jednu hodinu. Poté kuřecí plátky z omáčky vyndejte a položte je na kuchyňské
papírové utěrky.
Ve středně velkém hrnci rozehřejte 1 polévkovou lžíci olivového
oleje a postupně do něj vložte plátky kuřete. Nechejte je zhnědnout
a poté je pomocí kuchyňských kleští obraťte a orestujte i z druhé strany
(přibližně 1 až 2 minuty na každou stranu). V tomto okamžiku ještě
kuře nezpracováváte do finální podoby, pouze je po stranách rychle
orestujte dohněda. Pokud se vám maso nevejde do hrnce najednou,
můžete před smažením dalších plátků přilít olivový olej. Orestované
plátky z hrnce vyndejte.
Jakmile jsou všechny plátky kuřete opečené dohněda, přidejte
do prázdného hrnce další lžíci olivového oleje spolu s česnekem, šalotkou, houbami a zázvorem. Restujte za stálého míchání tak, aby zelenina nezhnědla, přibližně 2 minuty. Přidejte vývar a přiveďte k varu, poté
snižte teplotu a pozvolna vařte dalších 10 minut.
Kuřecí plátky vložte do hrnce k polévce a vařte na mírném plameni,
dokud není maso měkké, tj. 5 až 7 minut. Přidejte limetkovou šťávu, rybí
omáčku a čínské zelí a zvolna vařte cca 2 minuty, dokud zelí nezměkne. Ochutnejte a případně dochuťte solí, pepřem nebo chilli omáčkou.

