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NEJLEPŠÍ ŽIVOTABUDIČ: 
SUPERPOTRAVINY 

Z ČECH 
Základním zdrojem energie je 
pro nás jídlo. Ale není jedno, 

jaké je. Nekvalitní strava 
nakonec energii ubere a tělo 

oslabí. Jak tedy poskládat 
nejvíce energizující jídelníček?



Zeptali jsme se na to Veroniky Hanzlíkové, autorky 
nedávno vydané knihy Příběhy českých superpo-
travin aneb když jídlo mluví. „Většina z nás si pod 
pojmem energie z potravin představí kalorie ze ži-
vin v potravinách. Nemusí to být ale jen toto. Ener-
gii, kterou nám potraviny dodávají, totiž můžeme 
hodnotit i podle toho, jestli jsou v něčem super. 
Jestli mají třeba víc enzymů a látek s potvrzený-
mi účinky proti rakovině nebo kardiovaskulárním 
chorobám. Nebo jestli mají takový obsah vitami-
nů, že vynikají nad všemi ostatními. Případně jestli 
se nedají použít i jako přírodní pomoc při různých 
neduzích,“ vysvětluje odbornice na výživu.
Důležité je, jestli jsou potraviny vypěstované 
u nás a jestli je jíme v ročním období, kdy vyrost-
ly. Pak nám totiž přinášejí nejen prospěšné lát-
ky a vitaminy, ale i energii naší země a našich lidí.  
Právě v tom tkví jejich největší síla. 

Veronika Hanzlíková 
vystudovala 
výživu, biochemii 
a technologii 
výroby potravin. 
Vydala také 
e-knihu 10 klíčů 
k tajemství potravin 
a elektronickou 
příručku Ulcerózní 
kolitida a Crohnova 
choroba od A do Z.

Veronika Hanzlíková 
se podílela na 
sestavení  naší 
přílohy. Ještě 
podrobnější 
informace najdete 
v její knize, kterou 
lze objednat na 
veronikahanzlikova.
cz. Tady jsou také 
termíny, kde se 
s ní můžete setkat 
naživo na besedách 
po celé republice.
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Jarní energie na talíři
  Brokolice

Svou svěží zelenou barvou pod-
poruje radost ze života. Ob-
sahuje hodně vitaminů, enzy-
mů i minerálních látek. Některé 
z nich umějí chránit organismus 
proti volným radikálům i toxi-

nům. Proto je brokolice považo-
vána za potravinu vhodnou pro 
prevenci některých druhů rako-
viny: prostaty, močového mě-
chýře, prsu i tlustého střeva. 
Stárnutí brokolice se projeví tím, 
že světlá a žloutne. Proto po-
zor na barvu! Čím víc je brokoli-
ce tmavě zelená (třeba až lehce 
do � alova), tím víc v ní najdeme 
betakarotenu a vitaminu C. 

          Náš tip:
Pokud můžete, jezte brokolici syrovou, 
lehce spařenou, blanšírovanou, 
vařenou v páře nebo rychle zapečenou 
v troubě.

KDYŽ BROKOLICE MLUVÍ

Brokolice nám přináší schopnost 
dělat víc věcí zároveň. Její stvol 
se rozvětvuje do dalších a dalších 
růžiček a „květů“. Stejně tak nám 
svou barvou pomáhá otvírat srd-
ce. Napomáhá psychické i fyzické 
detoxikaci těla, nejlépe jako jarní 
šetrné vyčištění těla po zimě.

  Chřest
Je to výborná nízkokalorická 
zelenina. Vláknina a látky s mo-
čopudnými účinky zajišťují při 
pravidelné konzumaci chřestu 
přiměřené vyčištění organismu. 
Vitaminy a velké množství dů-
ležitých stopových látek zase 
podporují naši celkovou kondi-
ci. Kdysi byl chřest dokonce po-
važován za afrodiziakum.
Pěstuje se bílý, zelený, a dokon-
ce � alový. Bílý a zelený chřest 
obsahují významné množství 
vitaminu B9, čili kyseliny listo-
vé. Ta je důležitá v těle matky 
pro správný vývoj miminka. Uži-
tečná je i pro muže, protože se 
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podílí na správné krvetvorbě 
i na mnoha dalších metabolic-
kých procesech v těle.

          Náš tip:
Zelený chřest je jemnější a lahodnější 
než ten bílý. Oba chřesty je dobré před 
dalším zpracováním či konzumací 
blanšírovat, především bílý. Zelený se 
dá jíst i syrový.

KDYŽ CHŘEST MLUVÍ

Chřest nám přináší vzkaz o síle 
Matky Země, energii přírody i pů-
dy. Na rozdíl od kořenové zeleni-
ny roste přímo k nebi, podporu-
je nás tudíž v „otvírání se světu“ 
a ve víře v Boha.

  Ocet
Tato univerzální potravina je 
použitelná jak v kuchyni, tak 
v celé domácnosti. Představu-
je nízkokalorickou potravinu 

s minimálním obsahem sodíku. 
Proto je na rozdíl od jiných do-
chucovadel zdravější. Při nad-
měrném příjmu sodíku se v tě-
le zadržuje voda a zhoršují se 
srdečně-cévní choroby. Ocet 
je také nesmírně chutný, jen 
zapomeňte při přípravě jídla 
na obyčejný kvasný lihový ocet 
za pár korun. Ten má místo při 
ekologickém úklidu či v domá-
cí lékárničce. Je dobré vybírat 
ve vyšších regálech v obchodě – 
najdeme tam octy vinné, jableč-
né, ovocné, bylinkové nebo ital-
ský balzamikový. 

          Náš tip:
Ocet je skvělý pomocník při hubnutí, 
pomáhá diabetikům i všem, kdo si 
chtějí udržet stabilní hladinu cukru 
v krvi. Snižuje totiž glykemický index 
potravin, což znamená, že nás na delší 
dobu zasytí.
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KDYŽ OCET MLUVÍ

Co je kyselé, není veselé. Někdy 
nám však „kyselé obličeje“ pomo-
hou vyříkat si, co nás trápí. Ocet 
nám vzkazuje: vysvětlujme si nedo-
rozumění a snažme se být vnitřně 
spokojení. Pokud budeme šťastní, 
budeme přitahovat i druhé.

  Řeřicha
Používá se jako koření i léčivá 
bylinka už od dob antiky. Do-
dá tělu vitaminy i minerály a je 
ceněna jako dobrý zdroj žele-
za. Má lehce kyselou, ale také 
štiplavou chuť i vůni – podob-
né ředkvičce. Pomáhá při ne-
mocech močového ústrojí, jako 
prevence při opakovaných zá-
nětech a infekcích. Podporuje 
tvorbu trávicích šťáv, zlepšuje 

činnost žlučníku a jater – vyplatí 
se ji přidávat k tučnějším jídlům, 
protože ulehčí jejich trávení.

          Náš tip:
Používejte ji hlavně za studena 
nebo k ochucení již hotového jídla. 
Přidávejte ji do jarních salátů, 
na bramborovou kaši, chleba s máslem 
nebo jako ozdobení do polévky. Příliš 
tepla jí škodí.

KDYŽ ŘEŘICHA MLUVÍ

Řeřicha je odolná rostlinka a ta-
ky pěkně ostrá. Kdo jí čerstvou ře-
řichu pravidelně, najednou zjis-
tí, že umí ve vhodnou chvíli přijít 
na ostrou odpověď hezky od plic. 
Její štiplavá chuť nakopne nejen 
naše zažívání, ale i energii a chuť 
do života.
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  Borůvky
Udává se, že borůvky pomáhají 
zvyšovat citlivost buněk vůči in-
zulinu a vyvažují hladiny „hod-
ného“ HDL a „zlého“ LDL chole-
sterolu v krvi. Jsou známé svým 
protizánětlivým působením 
na zažívání, vylučování a také 
vlivem na kvalitu zraku, protože 
snižují riziko makulární degene-
race i šerosleposti. Významnou 

roli hrají v prevenci rakoviny dí-
ky obsahu rostlinných barviv, 
antioxidantů a kyseliny elagové.
Čerstvá šťáva z borůvek pomá-
há při zácpě, sušené borůvky 
zase naopak při průjmu, proto-
že pomáhají zadržet v těle vodu 
a případně i zklidnit zvracení.

          Náš tip:
Když chcete borůvky ke svačince, klidně 
sáhněte po větších kanadských, ale pro 
ty na čaj se vypravte do lesa. Divoké 
borůvky prostě mají víc léčivých látek 
než ty šlechtěné.

KDYŽ BORŮVKY MLUVÍ
Borůvky mluví vůní stromů a jeh-
ličí. Posílají hladivý vzkaz hojnos-
ti a tajemství. Otevírají naše oči 
krásám lesa i života – prostě nám 
pomáhají prohlédnout.

  Rybíz
Černý rybíz je bomba naplně-
ná rutinem, neboli vitaminem P, 
a především vitaminem C. Čer-
vený rybíz sice vitaminu C obsa-
huje méně, přesto hrst červené-
ho rybízu pokryje třetinu denní 
dávky potřebných vitaminů. Bílý 
rybíz je ze všech odrůd nejslad-
ší, dá se jíst i přezrálý. Nepěstu-
je se sice ve velkém, ale našel si 
své zastánce mezi milovníky „ry-
bízáku“ – z bílého rybízu je prý 
nejjemnější víno.
Nápoje, odvary a sirupy z rybí-
zových bobulek se doporučují 

Letní energie na talíři
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na podporu energie, při rekon-
valescenci a pro zlepšení stavů 
spojených s nemocemi cév a žil.

          Náš tip:
Pokud vás rybíz v podobě bobulek 
neláká, vyzkoušejte aspoň likér 
z černého rybízu Creme de cassis. 
Miloval ho z literatury i � lmu známý 
detektiv Hercule Poirot.

KDYŽ RYBÍZ MLUVÍ

Rybíz nám dává do života i tro-
chu potřebné kyselosti, osvěžu-
je nás a probouzí nás z letargie. 
Vyvažuje svou chutí průmyslově 
přeslazená a přesolená jídla, kte-
rých je kolem nás dost a dost.

  Maliny
Podobně jako všechny ostatní 
letní superpotraviny mají ma-
liny vysoký obsah vitaminu C 
a působí celkově protizánětli-
vě. Jejich konzumace pomáhá 
předcházet civilizačním cho-
robám a spolu s ostružinami, 
borůvkami či rybízem vydatně 

vyvažují vliv znečištěného ži-
votního prostředí a nekvalitní 
stravy. Jsou také výborným pří-
rodním zdrojem kyseliny listo-
vé, která brání vzniku vrozených 
vad u vyvíjejícího se plodu.
Podle lidového léčitelství ma-
jí listy z maliníku zásadní vý-
znam v posledním měsíci před 
porodem: odvar z nich půso-
bí na uvolnění svalstva v malé 
pánvi, a je tedy vhodný jako pří-
prava na porod i pro jeho zkrá-
cení.

          Náš tip:
Dobrou zprávou pro muže je, že maliny 
podporují potenci, pomáhají proti 
poruchám erekce a zvyšují hladinu 
testosteronu.

 KDYŽ MALINY MLUVÍ 

Mají pro nás vzkaz z lesů a remíz-
ků: pro trochu trní bychom nemě-
li zapomínat na jejich prospěch 
v podobě látek zlepšujících naše 
zdraví.

  Rajčata
Jsou asi jedinou superpotravi-
nou, která u nás zdomácněla 
po příchodu z Jižní nebo Střed-
ní Ameriky. Zpočátku se pěs-
tovala jen na okrasu, pak ale 
Španělé zjistili, že plody nejsou 
jedovaté jako rajčatové listy, 
a dnes už obliba rajčat  v kuchy-
ni nezná hranic.
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Obsahují spoustu vitaminů a ta-
ké hodně ceněný lykopen. To je 
barvivo s antioxidačními a pro-
tirakovinnými účinky, které se 
do organismu obzvlášť dobře 
vstřebává po tepelné úpravě 
rajčat.

          Náš tip:
Pokud rajčata kupujete, vybírejte plody 
prodávané na větvičce – zachovávají si 

při skladování víc prospěšného lykopenu 
než ta samostatně utržená.

KDYŽ RAJČATA MLUVÍ

Rajčata stojí na pomezí zeleniny 
a ovoce, proto nás dokážou pře-
vést z jednoho životního období 
do druhého. Díky jejich celoroč-
ní konzumaci získáváme odol-
nost a energii nutnou pro životní 
změny.
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  Cibule
Cibuli používali i ve starém Egyp-
tě, třeba jako hodnotné jídlo pro 
dělníky při stavbě pyramid. Ka-
ždý den dostávali cibulovo-čes-
nekové chlebové placky. Podob-
ně jako chřest je cibule bohatá 
na kyselinu listovou, ale i na další 
vitaminy skupiny B a na vitamin 
C. Obsahuje i vitaminy D a E. Na-
jdeme v ní karoteny, železo, síru, 
zinek, fosfor či hořčík. V domá-
cí léčbě se dá cibule využít jako 
podpůrný prostředek při léčbě 
kašle, zánětů průdušek a bolesti 
v krku, protože má výborné anti-
bakteriální účinky.

          Náš tip:
Cibule, pokud ji chcete použít jako lék, 
je nejlepší syrová. Při vysoké teplotě 
se v ní ničí látka, která má uznávané 
protirakovinné účinky.

KDYŽ CIBULE MLUVÍ

Staří Římané věřili, že cibule do-
dá sílu a odvahu. I když na prv-
ní pohled nevypadá cibule nijak 
úchvatně, její klidná síla prý do-
káže přinést i zklidnění nervů.

  Česnek
Česnek má až neuvěřitel-
né antibiotické, antivirové, 

protiparazitární a protiplísňové 
účinky. Hlavní účinnou látkou 
česneku je allicin. Ten vzniká 
až při mechanickém poškození 
česnekových buněk, tedy poté, 
co stroužky rozkoušeme či roz-
mačkáme. Snězte je co nejdříve! 
Své skvělé vlastnosti si totiž alli-
cin zachovává jen sedm hodin 
po narušení buněk.
Coby léčivku česnek využíváme 
nejen při nachlazení, ale i jako 
podpůrný prostředek pro imu-
nitu. Je vhodný pro snižování 
krevního tlaku a údajně působí 
i jako preventivní potravina pro-
ti rakovině.

           Náš tip:
Dva týdny před plánovaným 
chirurgickým zákrokem česnek 
v jídelníčku vynechte. Obsahuje látku 
podobnou acylpyrinu, tudíž může 
zvyšovat krvácivost.

Podzimní energie na talíři
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KDYŽ ČESNEK MLUVÍ

Je potravinou země, ale i nebe. 
Svou bílou a bílo-� alovou bar-
vou slupek nás pojí s nebeskými 
mračny. Česnek nám pomáhá 
zvyšovat víru v sebe, ale i v nebes-
ké a přírodní zákony.

  Červená řepa
Červená ře-
pa nabízí vy-
soký obsah 
betakyanu 
a dalších an-
tioxidantů 
a protizánětlivých látek, díky če-
muž pomáhá snížit riziko vzni-
ku některých druhů rakoviny, 
například tlustého střeva. Tady 
působí prospěšně i množství 
vlákniny. Je také považována 
za potravinu podporující detoxi-
kační mechanismy těla a za po-
travinu doplňující krev, takže se 
doporučuje konzumovat ji při 
chudokrevnosti. Pozor si na ni 
ale musí dávat lidé trpící na led-
vinové a močové kameny vznik-
lé ze solí kyseliny šťavelové. 

          Náš tip:
Díky antioxidantům, jako je lutein, 
chrání červená řepa oči před makulární 
degenerací a šedým zákalem.

KDYŽ ČERVENÁ ŘEPA MLUVÍ

Červená řepa je plod, kořen Mat-
ky Země. Tmavě červenou barvou 

podporuje životní sílu, krvetvorbu 
a vitální energii. Umí čistit nejen 
tělo, ale i myšlenky.

  Šípky
Šípky obsahují hodně vitami-
nu C. Už staří Řekové považova-
li šípky za přírodní lék a božský 
plod, proto je svým pacientům 
ordinoval i Hippokrates, který žil 
v 5. až 4. století před naším leto-
počtem. U nás se používají ne-
jen do čajů, ale i do tinktur, siru-
pů nebo do omáček. Vyrábějí se 
z nich také dobré víno, marme-
lády nebo džemy.
Naše prababičky věděly, že ne-
ní nad šípkový čaj. Pomáhal jim 
při nachlazeních, virózách i pro 
pročištění organismu. 

          Náš tip:
Šípky sušte v tenkých vrstvách, a to 
do teploty maximálně 60 °C, aby v nich 
zůstalo co nejvíce prospěšných látek. Ani 
šípkový čaj nezalévejte vroucí vodou.

KDYŽ ŠÍPKY MLUVÍ

Šípky rostou na trnitém keři, kte-
rý nám někdy připomíná, že ces-
ta za štěstím a spokojeností může 
být trnitá a bolestivá.



  Kysané zelí
Kysané zelí se 
vyrábí ze ze-
lí hlávkové-
ho – alias 
brukve zel-
né, která má 
dvě barevně 
odlišné varian-
ty: bílou a červenou. Kysané zelí 
je vitaminovou bombou plnou 
„céčka“. Proto ho využívali v ob-
dobí dobyvatelských plaveb ja-
ko spolehlivou prevenci kurdě-
jí u námořníků. Naložené zelí se 
solí (případně s kmínem, jiným 
kořením nebo i s jablky) v kera-
mickém hrnci patřilo k povin-
né výbavě sedlákovy usedlosti 
i chudinského domku.
Bílé zelí obsahuje dvojnásobné 
množství kyseliny listové než zelí 
červené. A červené zelí zase dva-
krát více vitaminu C než to bílé.

          Náš tip:
Zelná šťáva má silně hojivé účinky, 
používá se jako podpůrný prostředek 
při kašli a při léčbě žaludečních 
a dvanácterníkových vředů.

KDYŽ KYSANÉ ZELÍ MLUVÍ

Zelí je krásně kulatá zelenina. Při-
pomíná hlavu nebo třeba i ze-
měkouli. Svým tvarem přináší ce-
listvost a harmonii. Průřez zelím 
může napodobovat i náš mozek. 
Proto dokáže podpořit jasné myš-
lení a energii.

  Lněná 
  a konopná semínka

Lněná semínka se už od sta-
rověku používala pro léčení 
střevních potíží. Namočená se-
mínka totiž utvoří na sliznici za-
žívacího traktu ochranný slizo-
vý � lm, který údajně vydrží až 
několik hodin, a pomáhá tak 

Zimní energie na talíři
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k regeneraci a uzdravování. Už 
dvě polévkové lžíce mletých se-
mínek denně prospívají našemu 
zdraví. Obsahují příznivé množ-
ství rozpustné i nerozpustné 
vlákniny, omega-3 mastné ky-
seliny, minerální látky, vitamin E 
a vitaminy skupiny B.
Konopných semínek si cení-
me kvůli obsahu prospěšných 
tuků, vitaminů a také bílkovin. 
Konopné produkty – od semí-
nek přes olej až po konopnou 
mouku a prášek – se doporučují 
v době rekonvalescence, po fy-
zicky namáhavém výkonu nebo 
sportovcům i manažerům.

          Náš tip:
Nezapomeňte, že pokud lněná semínka 
nepomelete nebo nenecháte pár hodin 
předem nabobtnat ve vodě, projdou 
zažívacím traktem bez užitku.

KDYŽ LEN A KONOPÍ MLUVÍ

Semínka nám přinášejí tichou sí-
lu do života, zlepšují a hladí za-
žívání. Oleje jsou tekuté, žluté až 
lehce nazelenalé „rodinné stříb-
ro“. Hojí zvenčí i zevnitř. Přinášejí 
nám hladivý účinek pro celé tělo 
i pokožku.

  Máslo
Tuk je v našem těle potřeba, 
funguje jako zdroj a zásobárna 
energie. Ve stravě by ho nemě-
lo být málo, ale ani moc. Máslo 

je tuk bohatý na všechny vita-
miny rozpustné v tucích: A, D, E 
a K. A také na betakaroten. Je je-
diným jedlým tukem, který ob-
sahuje vitamin A. Ten podporuje 
kvalitu sliznic, kostí, krvetvorbu 
i zrání a vývoj pohlavních buněk 
– spermií a vajíček. Také aktivuje 
imunitní systém a uplatňuje se 
při léčbě akné a kožních zánětů.

          Náš tip:
Přepuštěné máslo, říká se mu ghí, 
je zbaveno bílkovin, a díky tomu má 
bod zakouření 230 °C. To znamená, že 
odolává přepálení, a je tedy ideální pro 
pečení a smažení.

KDYŽ MÁSLO MLUVÍ

Máslo nám přináší vzkaz od krav, 
koz a ovcí, že tuk z jejich mléka 
pomáhá i nám lidem. Tento tuk 
navíc můžeme vyrobit, aniž by-
chom kvůli tomu museli ublížit 
jakémukoliv zvířeti.
 

  Med
Český med je ve světě vyhlá-
šený, u nás ho ale ročně sníme 
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méně než v jiných zemích – půl 
kila na osobu. Devadesát pět 
procent medu tvoří sachari-
dy, převážně glukóza a fruktó-
za, které se snadno vstřebávají 
do krve a rychle doplní energii. 
V malém množství med tělu do-
dává i vitaminy a minerály. Med 
se často využíval jako podpůr-
ný prostředek při mnoha nemo-
cech. Teď už pro většinu z nás 
slouží spíše jako sladidlo do ča-
je, na pečivo nebo při pečení 
perníčků.
Světlejší květový med vzni-
ká z rostlinného nektaru, kte-
rý si včely nosí do úlu z květů. 

Na tmavší lesní med včely sbírají 
tekutinu vylučovanou stejnokří-
dlým hmyzem, který se krmí mí-
zou stromů a rostlin.

          Náš tip:
Sirup vyrobený z medu a cibule je 
tradicí prověřený zachránce nejen 
spánku, ale i našich průdušek.

KDYŽ MED MLUVÍ

Med voní po květech a loukách, 
po lesu i polích zalitých zlatým 
sluncem. Oslazuje život a přináší 
silný vzkaz ze světa zvířat. Pro na-
ši potřebu medu pracují tisíce včel 
a každá jedna z nich je důležitá.
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Ať už sníme cokoliv, pokud 
všechnu zkonzumovanou ener-
gii nevydáme prací či pohybem, 
uloží se v našem těle ve formě 
tukových zásob. Když je jich 
moc, je to špatně, ale určité 
množství tuku prostě potřebu-
jeme. Představuje pro nás něco 

jako palivovou nádrž. Bez něj 
tělo nemá kde brát energii a ne-
může fungovat.
Ženy by měly mít minimálně 
dvacet, ale lépe třicet procent 
tělesného tuku, aby jim správ-
ně běžel menstruační cyklus 
a nebyly zimomřivé. Muži pro 

ENERGIZUJÍCÍ STRAVA 
PODLE NAŠICH BABIČEK
Potrava sloužila vždy jako pojistka přežití. Jídelníček 
nebyl žádná velká věda jako dnes. Jídla bylo málo, 
takže se zdrojem energie stalo vždy to, co zrovna 
nabízela chudá spíž.
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správné fungování těla potře-
bují jen deset až dvacet procent 
tuku. Zajímavé však je, že břiš-
ní tuk mívají pánové vždy vyšší 
než ženy. Až na malé výjimky.

Podle selského rozumu
Babské, tedy stoletími ověře-
né rady, jak si udržet co nejvíc 
energie, hovoří o tradičních po-
travinách, jako jsou máslo, sád-
lo, med, ovoce, zelenina a také 
nezbytné brambory a zelí, ať už 
vařené nebo kysané. A vzpomí-
náte na pohádku Lotrando a Zu-
bejda? To, co pobledlé a mátož-
né princezně vlilo krev do tváří, 
byl obyčejný chléb s tvarohem. 
Při výběru energizující stravy se 
zkrátka stačí řídit selským rozu-
mem. A pořídíte ji úplně levně! 
A víte, co je vedle stravy garan-
tem dostatku energie? Pravidel-
ný pohyb. Nejenže zajistí tvorbu 
hormonů štěstí endor� nů, ale 
i pomůže spálit případné přeby-
tečné kalorie, které jste zkonzu-
movali, když vás honila mlsná.

Tradiční tuky nezatracujte
Čerstvému máslu hospodyňky 
za Rakousko-Uherska říkaly put-
ra – z německého Butter. „Z put-
ry se máslo zpracovávalo do po-
doby přepuštěného másla, 
které byste ve starších kuchař-
kách našli pod názvem šmolc,“ 
píše Veronika Hanzlíková ve své 

knize Příběhy českých superpo-
travin. No vida, a pak že ghíčko, 
jak zní jeho sanskrtský název, je 
nějaká moderní vymoženost! 
Přepuštěním se máslo zbaví bíl-
kovin, a stává se tak mnohem 
trvanlivějším. V lednici vydrží 
sterilní ghí třeba i půl roku.
Sádlo dostalo od moderní zá-
padní medicíny nálepku „ne-
zdravé“, přitom vždy tvořilo 
základ naší kuchyně. Vydrží 
dlouho kvalitní, nepotřebu-
je konzervační látky a stačí mu 
uzavřená nádoba na chladném 
a suchém místě. Bylo by škoda 
přestat si ho vážit jen kvůli to-
mu, že je kalorické. To je rostlin-
ný olej taky. Sádlo navíc může 
nahradit máslo u lidí, kteří trpí 
intolerancí laktózy.

Do sádla můžete naložit 
nejrůznější bylinky. 
Naše prabáby používaly 
sádlo jako pleťový 
krém. Není 
parfémované, 
neobsahuje 
žádné 
chemické 
látky, a díky 
tomu se hodí 
na ekzematickou 
i suchou pokožku.

NÁŠ TIP
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    S námi se vám

 bude žít líp!


