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Pocit štěst ss  rodí z toho, co vkládáms do své mysli
i do svých úst.

Veronika Hanzlíková 

P rohlášsní: 

Než se začtete do dalších řádků, ráda bych vás upozornila, že informace a znalost v této e-knize jsou
mým  subjektvním  názorem  a  vlastní  zkušenost.  Leckteré  z  nich  (ale  rozhodně  ne  všechny)  jsou
podpořeny i odbornými studiemi. Nicméně nejsem schopná zaručit účinnost všech mých rad a tvrzení
přímo pro vás. 

Všechny informace v této e-knize mají proto pouze informatvní charakter. Nedoporučuji zde žádné
konkrétní dietní ani zdravotní postupy – veškeré informace spojené s konzumací potravin, potravních
doplňků a vašeho zdraví konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. 

Kopírování a šíření část či celého textu je dovoleno pouze se souhlasem autorky. Pokud se vám e-kniha
líbí, dejte, prosím, případnému zájemci vědět, kde si ji  může koupit. Děkuji, že toto sdělení chápete
a respektujete. 
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Závěrem úvodu: vezměte selský rozum do 
hrsti 
Pokud už jste  se  dokonale zamotali  mezi  pojmy jin  a  jang,  čakrami  a  ochlazujícími  nebo hřejivými
potravinami, běžte rovnou číst jen ty část, které povídají o potravinách. Taky je zde najdete. 

Nehodlám vás zahltt teorií, když potřebujete jejich praktcké použit. Jen se snažím předat vám celostní
pohled na zdraví a potraviny. 

I já jsem spíš praktk než ezoterik (i když to tak často nevypadá), proto vám dám několik rad: 

 Nemusíte jíst celá zrna pšenice jen proto, že jsou podle makrobiotky neutrální. 

 Pomeranče, mandarinky nebo banány klidně jezte dál, i když vám někdo bude tvrdit, že 

ochlazují. 

 Nenechte se svázat dogmaty různých výživových směrů. Jen nezapomínejte, že každá látka 

(nejen potravina) může být lékem, ale i jedem! 

„Jezte s radostí chut a  lssou toí co mlte rldi a nešsodí vašemu zdraví. Nedívejte se na výživové
poradceí vědce a  ésaře jaso na bohy ani v ob ast jíd a a tohoí co jíst či nejíst. Ani na mě ne. Dívejte

se na sebeí svoje tě o a svoje potřeby!“ 

Extrémy jsou opravdu škodlivé.  Ale to neznamená,  že byste  měli  zůstávat  v průměrné,  neutrální  a
nudné šedi. Spíš byste měli chtt vědět, jak získat nebo obnovovat rovnováhu nejen ve svém jídle. Aby
to, co učím, opravdu znamenalo „tělo a duši v harmonii“, dynamické stravování i život. Neusilujte o
neutrální nudu. 

http://veronikahanzlikova.cz/moje-sluzby/celostni-poradenstvi-zdravi-vyziva-strava/
http://veronikahanzlikova.cz/moje-sluzby/celostni-poradenstvi-zdravi-vyziva-strava/
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„Nedržte diety. Nejezte pří iš mnoho so i ani cusru. Nepřejídejte se masem a uzeninamií ani tusy
a m éčnými výrobsy. K idně jezte syrovou stravuí masrobiotsu nebo pa eoí a e opravdu jezte pod e

sebe!“ 

Teď už pojďme jíst…

Jaro 
Tak jako po noci přichází den, tak po zimě přichází nádherné roční období. Jaro. Do přírody se vrací
svěží zeleň a nám nová chuť a energie do žil. Stromy pučí, zvířata začínají plodit a přivádět na svět svá
mláďata. 

Mezi barvami hrají prim žlutá a zelená, barvy spojované se solar plexem (břišní třet čakrou) a srdeční
(čtvrtou) čakrou. K jaru patří svěží a kyselá chuť (jestli jste nikdy neochutnali šťovík v lese, o mnoho jste
přišli) a element Dřevo. 

Pohled na jaro podle čínské medicíny 

Jaro je spojeno s elementem Dřeva, který patří hlavně k játrům a žlučníku. Mezi potravinami Dřeva
najdete  ocet, petržel, bulgur, pšenici,  ostružiny     a  maliny,  šípkový čaj, výhonky, řeřichu,  rybíz, tvaroh,
fazole nebo rebarboru. 
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Superpotraviny jara 

Ze sáhodlouhého seznamu jarních potravin a superpotravin jsem vybrala tři – všechny jsou super a dvě
jsou navíc skutečně jarně zelené: 

 Brokolice podporuje svojí svěží jarní zelenou barvou radost ze života, i když s tm vybraní 
členové vaší domácnost možná nebudou při prvních deset pokusech souhlasit. 

 Řeřicha je jasný favorit tohoto období! Vítězí svojí chut, hlavně na chlebu s máslem. Čerstvě 
naklíčená řeřicha povzbudí játra i tlusté střevo a zažívání, o dobré náladě ani nemluvě. 

 Dobrý ocet propojuje jarní elementy do fantastckého salátu. Navíc je multfunkční – využijete
ho i jinde než v kuchyni.  Do své spíže si  můžete pořídit nejen klasický (kvasný lihový),  ale i
jablečný, vinný nebo delikátní balsamico. 

Někteří  možná  namítnete,  že  brokolice  spolu  s  chřestem patří  do elementu  Země,  tedy  elementu
pozdního  léta.  A  že  rozhodně  není  na  našich  záhonech  k  dispozici  hned  na  jaře.  Pro  mě  je  však
rozhodující jarní zelená barva a její neotřesitelná pozice superpotraviny.

Právě brokolice si zaslouží být první superpotravinou této knihy. Věřte, že nám hned naplno ukáže svoje
kvality.

Brokolice 

Brokolice sice není původně vyloženě česká, ale zeměpisně to k ní máme dost blízko. Taky se jí u nás
daří. Latnský název B rassica ols racsa, va r. Bot ryts italica napovídá, že pochází ze Středomoří. Možná
přímo z Itálie. Římané ji  ještě sthli vyšlechtt, než jejich říše zanikla (přibližně okolo šestého stolet
našeho letopočtu). 

Italský název b roccolo znamená kvetoucí zelí. Než ho krkolomně překládat, radši jsme se tmhle názvem
rovnou  inspirovali.  Brokolice  patří  do  čeledi  brukvovitých  a  je  vlastně  zvláštním  druhem  kapusty.
Blízkým příbuzným je květák, na zahradě i v kuchyni. 

Brokolice obsahuje tolik různých vitamínů, enzymů, minerálních a dalších látek, že se prostě musela
zařadit  po  bok  ostatních  superpotravin.  Existují  studie  potvrzující  její  protrakovinné  účinky.  Také
ochraňuje organismus prot volným radikálům i toxickým látkám. 

Za tohle vše mohou především všechny vitamíny, karotenoidy, indol-3-karbinol,  sulforafan a enzym
myrosináza. Tento významný enzym se ničí dlouhým vařením. Pokud můžete, jezte brokolici syrovou,
lehce  spařenou (blanšírovanou),  vařenou v  páře  nebo rychle  zapečenou v  troubě.  Samozřejmě asi
nebudete jíst polévku ze syrové brokolice, ale rozhodně si nemáte co vyčítat, pokud pár růžiček potají
uzmete před tm,  než zbytek  vhodíte  do hrnce.  Jen se  pak  nedivte  (a  nevyčítejte)  dětem a  drahé
polovičce, pokud vás začnou napodobovat. 

Když brokolice stárne, světlá a žloutne. Proto pozor na barvu! Čím zelenější, tm lépe. Dokonce čím víc
je brokolice tmavě zelená (až lehce do falova), tm víc v ní najdete beta-karotenu a vitamínu C. Ale taky
nadýmavých látek. 
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Těch  se  však  nezbavíte,  ani  když  brokolici  necháte  zestárnout.  Tady  vám  pomůže  jedině  čerstvé
naklíčené brokolicové semínko. Přiznám se bez mučení – tuhle informaci jsem nikdy předtm neslyšela,
a tm pádem ani nezkoušela. Ale na internetu jsem našla dokonce i několik e-shopů s  brokolicovými
klíčky, tak to asi bude pravda. :-) 

Podle některých zdrojů by brokolice údajně měla působit prot rakovině prostaty, močového měchýře,
prsu  i  tlustého střeva.  Ale  není  sama –  některé  výhody  této  superpotraviny  najdete  i  v  růžičkové
kapustě, květáku, řeřiše, rukole a křenu. 

Brokolicové příběhy aneb recepty ze života 
Jako dítě jsem brokolici nejedla. Ne že bych ji nějak odmítala. Prostě jsem ji asi ani neznala. Přes týden
jsme  všichni  –  já,  sestra  a  rodiče  jedli  ve  školních  nebo  zaměstnaneckých  stravovacích  zařízeních
a o víkendu podle mých prarodičů, se kterými jsme bydleli ve společné domácnost. Brokolicová nebo
dýňová polévka podle mých tehdejších znalost,  jako by ani  neexistovaly.  Doma jsme jídávali  vývar
z vepřových kost a podle sezóny pak králičí, vepřové nebo holubí maso. Ani ze školních jídelen si na
brokolicovou polévku nepamatuji. Jestli se opravdu tenkrát nedělala, nevím. Pokud někdo z vás vařil ve
školní jídelně před rokem 2000, napište mi, prosím. 

Zeleninu jsme na zahrádce také měli.  Ale jen tu obvyklou – kedlubny, brambory,  ředkvičky, rajčata
a papriky.  Až  o hodně později  jsme s rodiči  objevili  brokolici  a dýni.  V e-knize  10 klíčů k  tajsmství
pot ravin  už jsem psala,  že můj tatnek dokáže dýni  snídat,  obědvat i  večeřet.  To já ne! Ale kouzlu
brokolicové polévky a vůbec všestrannost brokolice jsem propadla zcela bez zábran. 

Tipy na zpracování brokolice: 

 Recept na brokolicovou polévku najdete například v e-kuchařce od Dariny. Já můžu jen 

doporučit, ať si do brokolicové polévky přidáte uzeného lososa. Můj muž takovou polévku 

miluje. 

 Brokolicí ráda ozvláštním rizoto nebo třeba zapečené těstoviny. 

http://veronikahanzlikova.cz/e-knihy/e-book-10-klicu-k-tajemstvi-potravin/
http://veronikahanzlikova.cz/e-knihy/e-book-10-klicu-k-tajemstvi-potravin/
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 Kombinuji ji také s quinoou, pohankou a dalšími obilovinami, kam ráda vpašuji zelenou barvu 

a trochu pestrost. 

 Když ji krátce spaříte (nevařte ji), bude tak akorát chutná a křupavá. Až budete vážně chtt „jíst 

duhu“, přidejte ještě kousek červené syrové papriky a hrst kukuřičných zrnek. Fialovo-červené 

zelí si nechte na příště. Nemusíte celou duhu zvládnout v jednom jídle, že ne? 

Důležité charakteristiky 

Obsah vitamínů  :   provitamín A (beta-karoten), vitamín C, vitamín B1, B2 a B9 (kyselina listová), 

vitamín K

Obsah dalších významných látek:     karotenoidy (lutein a zeaxanthin), vláknina, enzym myrosináza,

indol-3-karbinol

Vyšší obsah minerálních látek  :   draslík, vápník, fosfor, železo a síra

Charakter jin-jang:     neutrální povahy (tedy ani více jin, ani více jang)

Zařazení dle čínské medicíny:     spadá do elementu Země, pozdního léta

Termický účinek:     osvěžující (mírně chladivý)

Zdravotní rizika:
 Možná plynatost a nadýmání po konzumaci. 

 Obsah vitamínu K – vysoké nebo kolísající dávky vitamínu K ve stravě můžou vážně ohrozit lid  i   

s     poruchou srážlivost krve   (pokud užíváte léky na snížení srážlivost, dávejte pozor). 

Zdravotní účinky 

Prevence rakoviny1: 
 Močového měchýře – brokolice a zelí byly v jedné studii potvrzeny jako nejlépe chránící 

potraviny prot rakovině močového měchýře. 

 Tlustého střeva a konečníku – obsah kyseliny listové, vlákniny a antoxidantů pomáhá i našemu 

trávení. 

 Prsu – jedna čínská studie tvrdí, že šance na přežit rakoviny prsu se zvyšuje při konzumaci 

brukvovité zeleniny (nejen brokolice). 

1  Jídlo jako jed, jídlo jako lék, kol. Reader's Digest, 2016 

http://www.verunkova.info/web/cs/rady-pacientum/dieta-pri-lecbe-warfarinem
http://www.verunkova.info/web/cs/rady-pacientum/dieta-pri-lecbe-warfarinem
http://www.verunkova.info/web/cs/rady-pacientum/dieta-pri-lecbe-warfarinem
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 Plic – látka obsažená v brokolici zvaná sulforafan pomáhá bojovat prot infekcím i jako 

antkarcinogenní prevence. 

Zdraví nervového systému i kost: 2

Brokolice obsahuje velké množství draslíku, vitamínu K a vápníku. To vše pomáhá: 

 Mozku, aby lépe myslel. 
 Svalům, aby se hýbaly. 
 I kostem, aby nás udržely. 

Podpora při nachlazení, hubnut i redukci krevního tlaku a cholesterolu: 

 Brokolice obsahuje také vitamín C, který ovlivňuje nejen naši imunitu, ale dokonce i hubnut. 

V knize Jídlo jako jsd, jídlo jako lék se uvádí, že lidé s dostatkem vitamínu C v těle spalovali 

během cvičení až o třicet procent více tuku než t, kteří ho měli málo. 

 Vitamín C v brokolici se spolu s vlákninou může podílet na hubnut a také regulaci cholesterolu 

v krvi. 

 Minerální látky (hořčík, vápník a draslík) zase ovlivňují krevní tlak. 

Když brokolice mluví 
Brokolice nám přináší schopnost dělat více věcí zároveň. Její stvol se rozvětvuje do dalších a dalších
růžiček a „květů“. Stejně tak nám svojí barvou pomáhá otvírat srdce a srdeční čakru. Přináší pozitvní
účinky pro psychickou i fyzickou detoxikaci těla. Nejlépe jako jarní a zároveň šetrné vyčištění po zimě. 

2  http://www.vyvazenezdravi.cz/brokolice-vyzdvihovana-zatracovana-superpotravina, citace 1. 11. 2016 23 

http://www.vyvazenezdravi.cz/brokolice-vyzdvihovana-zatracovana-superpotravina
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