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Proč detox?

Pravdou je, že naše těla jsou stvořena k přirozenému zba-
vování se toxinů. Každý den se zbavujeme toxinů pomocí 
jater, ledvin, plic, střev, lymfy a kůže.

Nicméně	v	dnešní	době	jsme	dennodenně	bombardováni	toxiny.	
Jsme	vystaveni	nespočtu	škodlivin,	které	jsou	ve	vzduchu,	který	
dýcháme,	v	jídle,	které	jíme,	vodě,	kterou	pijeme	a	dokonce	ve	
zkrášlovacích	a	úklidových	produktech,	které	používáme.
	
Zatímco	některým	toxinům	jako	například	znečištěnému	měst-
skému	vzduchu	je	těžké	se	vyhnout,	jiné,	jako	třeba	potraviny,	
máme	pod	kontrolou.	Obrovské	množství	živočišných	proteinů,	
průmyslově	zpracovaných	potravin	s	konzervanty	a	umělými	che-
mikáliemi,	kofein	a	alkohol	můžou	bránit	tělu	dosahovat	opti-
málního	zdraví	a	řádnému	fungování	detoxikačních	procesů.
	
Pokud	přetěžujeme	tělo	toxiny,	musí	vyvíjet	extra	úsilí	k	jejich	
odstranění	a	to	může	vést	k	řadě	problémů	včetně	matné	nebo	
skvrnité	pokožky,	špatného	trávení	a	málo	energie,	a	to	jmenuje-
me	jen	zlomek.
	
Při	detoxu,	při	kterém	eliminujeme	konzumaci	jídla,	které	může	
zhoršovat	zdraví	a	přidáme	to,	které	naopak	zdraví	a	detoxikační	
procesy	podporuje,se	můžete	dočkat	zlepšeného	trávení,	pokož-
ky	a	energie.	Pravděpodobně	také	zhubnete	pár	kilo	a	tyto	ra-
pidní	výsledky	jsou	často	výbornou	inspirací	pro	udržení	nových	
zdravých	návyků	i	dlouho	po	3	dnech	detoxu.
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Detox 
j íd lem nemusí 

znamenat 
půst.

Výhody detoxu jídlem

•	 Pomáhá	tělu	zbavit	se	toxinů	přirozeným	způsobem.

•	 	Dodává	tělu	mikronutrienty.

•	 Napomáhá	vylučování	(ano,	myslím	chození	na	WC).

•	 	Chutná	dobře	a	zasytí	( je	zde	prostor	i	pro	svačiny,	
pokud	je	potřebujete).

•	 	Může	pomoci	zmírnit	záněty.

•	 	Udržuje	na	uzdě	chutě	na	sladké.

•	 	Nastartovává	nové	zdravé	životní	návyky.
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Detox není o hladovění

	
Stále budete jíst denně tři sytá a chutná jídla.

Obecně	prostě	nahradíte	potraviny,	která	přispívají	k	toxikaci	
těla	potravinami,	které	vyživují	tělo	a	podporují	jeho	přirozenou	
detoxikační	funkci.	 	
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•	 Zelenina

•	 Ovoce

•	 Syrové	nebo	naklíčené	ořechy	&	semínka

•	 Začerstva	lisované	zeleninové	šťávy	a	smoothie

•	 Luštěniny	a	fazole

•	 Bezlepkové	obiloviny

•	 	Hnědá	rýže	nebo	bezlepková	ovesná	kaše	(nezpracovaná)	
(celozrnný	chléb,	těstoviny	jsou	zpracované	obiloviny)

•	 	Bylinkové	čaje	(čaje,	které	jsou	přirozeně	bezkofeinové,	
např.	heřmánkový,	mátový	nebo	zázvorový)

Jaké potraviny 
zahrnout?

Všechny obiloviny 
by mě ly být v ce l é původní, 

nezpracované formě.
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Jaké potraviny 
vylou č i t?

•	 Zpracované	potraviny	(pamlsky,	hotovky	atd.)

•	 Pšenice

•	 Mléčné	výrobky

•	 Živočišné	proteiny	(včetně	masa,	vajec,	drůbeže	a	ryb)

•	 Alkohol

•	 Kofei

•	 Čokoláda	a	kakao

•	 	Kokosová	vodar	(kvůli	vysokému	obsahu	přirozených	
cukrů)

•	 	Čaj	(čaje	obsahující	kofein,	včetně	černého,	zeleného	
a	bílého	o	čaje,	Matcha,	Earl	Gray	a	Oolong)

•	 	Džusy	(včetně	lahvových	pasterizovaných	šťáv	i	čerstvě	
lisovaných	a	vymačkaných	(kvůli	vysokému	obsahu	přiro-
zených	cukrů)

Jídelníček obsahuje vydatnou 
snídani, oběd a večeři každý den. 

Pokud máte pocit, že jsou porce příliš velké, 
přestaňte jíst jakmile se cítíte plní 

a nechte si jídlo na později.
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ZAČÍNÁME
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1.  Př e č ís t
Napřed	si	přečtěte	celého	průvodce,	abyste	věděli	co	přesně	
očekávat	od	startu	do	konce.

Zvolte	3	dny,	ve	kterých	se	budete	schopni	držet	tohoto	jídelníč-
ku	a	vyznačte	si	je	do	kalendáře.

Nákupní	seznam	na	straně	5	upřesňuje,	co	budete	pro	detox	
potřebovat	(možná	už	máte	mnoho	z	těchto	ingrediencí	doma).	
Nakupte	den	PŘED	začátkem	abyste	si	zajistili	hladký	a	bezpro-
blémový	start.	Nezapomeňte	pro	jistotu	nakoupit	do	zásoby	
nějaké	ovoce	a	zeleninu	na	svačinu,	jen	pro	jistotu.

2.  Na plánova t

3.  Naku pova t



PIJTE	HODNĚ	VODY

Ideálně	mezi	2	a	2.5	litry	denně	(průměrně	8	čtvrtlitrových	
sklenic).	Nejsnadnější	způsob,	jak	sledovat	příjem	vody	je	mít	
celý	den	po	ruce	opakovatelně	použitelnou	litrovou	láhev.	Tak	
víte,	že	ji	máte	minimálně	dvakrát	vypít	a	to,	že	ji	budete	mít	
na	očích	by	vás	mělo	nabádat	k	průběžnému	usrkávání.	To	vám	
pomůže	zůsta	hydratovaní	a	sytí.	Nemáte	rádi	vodu?	Oživte	ji	
plátkem	okurky,	máty	nebo	kapkou	čerstvého	citronu,	limetky	
nebo	pomeranče.

PRO	EXTRA	OČISTU

Po	probuzení	vypijte	hrnek	teplé	vody	se	šťávou	z	půlky	citronu.	
Citrón	je	bohatý	na	fytonutrienty	a	teplá	voda	pomáhá	stimulo-
vat	pohyb	střev,	což	z	tohoto	nápoje	dělá	excelentní	volbu	pro	
první	ranní	činnost.

SVAČIT	JE	POVOLENO,	POKUD	TO	DĚLÁTE	SPRÁVNĚ

Tento	jídelníček	je	bohatý	na	vlákninu	a	jídla	jsou	navržena	tak,	
aby	vás	zasytila.	Pokud	ale	i	tak	máte	mezi	jídly	hlad,	je	zcela	
v	pořádku	svačit,	pokud	víte	jak	na	to.	Svačte	celé	ovoce,	zeleni-
nu	s	olivovou	tapenádou	nebo	hrstku	ořechů	či	semínek.	Důleži-
té	je	mít	svačinky	po	ruce	pokud	udeří	hlad.

Tipy
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STRACH	ZE	ZELENINY?

Většina	lidí	by	neměla	mít	problém	s	trávením	syrové	zeleniny,	
ale	pokud	vás	děsí	představa	jíst	syrovou	zeleninu	(protože	často	
způsobuje	zažívací	potíže),	nemějte	strach.	Jak	stárneme	a	jíme	
průmyslově	zpracované	jídlo,	začínáme	ztrácet	v	žaludku	kyse-
linu	chlorovodíkovou	(HCL),	která	umožňuje	trávení	rostlinné	
stravy	a	vlákniny.	Nicméně	tady	jsou	2	tipy	jak	zabránit	žaludeč-
ním	potížím:
	
PREVENCE	NADÝMÁNÍ	

Pokud jste náchylní na bolesti z jezení syrové zeleniny 
nebo potravin bohatých na vlákninu, je dobré dát si jako 
prevenci nadýmání před jídlem panáka jablečného octu 
(nebo citronové šťávy) smíchaného s vodou jako prevenci 
nadýmání.

ZMÍRNĚNÍ	NADÝMÁNÍ	

Pokud je už příliš pozdě a už máte bolesti, zkuste si dát 
velkou sklenici vody s 1 čajovou lžičkou jedlé sody. Po vy-
pití byste se měli rychle cítit lépe.
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OVOCE 

			3	banány
			2	hrušky
			3	avokáda
			1	mango
			1	limetka
			2	citrony
			maliny	nebo	borůvky

	
ZELENINA	

			2	balení	bio	baby	špenát	 	
			1	balení	mix	salátu
			2	velké	brokolice
			1	zázvor
			1	svazek	ředkviček
			1	bio	okurka
			2	cukety
			1	fenykl
			1	česnek
			1	cibule
			1	šalotka
			1	čekanka
			čerstvá	bazalka
			čerstvá	máta

	
KOŘENÍ

			himalájská	růžová	sůl

Nákupní seznam

			čerstvý	černý	pepř
			kurkuma
			kmín
			kajenský	pepř
			paprika

	
OLEJE

			extra	panenský	olivový	olej

OŘECHY A SEMÍNKA

			konopná	semínka
			chia	semínka
				slunečnicová	semínka	

nesolená,	nepražená
				dýňová	semínka	nesolená,	

nepražená
				mandlové	lupínky
				sušené	švestky	nebo	meruňky

	
OSTATNÍ

				fazole	Cannellini	
(1	konzerva	nebo	1	balení)

				cizrna	(1	konzerva	nebo	
1	balení)í

				2	litry	zeleninového	vývaru
				hrubozrnná	hořčice
				strouhaný	kokos
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DEN PRVNÍ
	
Vstaňte	s	dobrou	náladou!	Ja	čas	na	sklenici	teplé	vody,	která	
probudí	vaše	tělo.	Po	osmi	hodinách	bez	vody,	jste	nejspíš	de-
hydrovaní.	Do	oběda	byste	měli	vypít	1,5	litru	vody.
	

Snídaně

Ranní Rozcvička	
(str.	11)

Oběd
Salát	s	Baby	Špenátem	
(str.	13)

Večeře
Brokolicová	polévka	
(str.	14)
	

Přesnídávka
Hrst	sušených	švestek	nebo	meruněk	pomůže	pročistit	vaše	
střeva.
	
Cvičení
Oblečte	si	tepláky	a	tenisky	a	dopřejte	dneska	svižnou	pro-
cházku	kolem	bloku,	a	to	i	když	mokro	nebo	chladno.	Čerstvý	
vzduch	vám	udělá	dobře.

TIP
Najděte dneska čas na to, na co jste nikdy 
neměli na nicnedělání!	Zkuste	alespoň	30	mi-
nut	nedělat	vůbec	nic.	Pouhá	půlhodina	dopřeje	
odpočinek	mysli,	relaxaci	svalům	a	vám	příjemný	
pocit.	
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DEN DRUHÝ
	
Vstaňte	s	dobrou	náladou!	Ja	čas	na	sklenici	teplé	vody,	která	
probudí	vaše	tělo.	Po	osmi	hodinách	bez	vody,	jste	nejspíš	de-
hydrovaní.	Do	oběda	byste	měli	vypít	1,5	litru	vody.
	
	
Snídaně
Mango	Talíř
(str.	12)
	
Oběd
Brokolicová	polévka
(str.	14)
	
Večeře
Zelený	Salát	s	Cizrnou
(str.	15)
	

Cvičení
Je	čas	na	protažení.	Můžete	si	zacvičit	jógu	nebo	pilates,	klidně	
přes	Youtube.

	

Kdy jste se naposledy cítili skutečně uvolnění a odpočinutí? 
Pravděpodobně	je	vaše	vzpomínka	ne	hodně	vzdálená.	Pravda	
je,	že	často	nemáme	na	relaxaci	dost	času.	A	tak	se	nárok	na	čas	
pro	odpočinek	a	uvolnění	přidává	na	dlouhý	seznam	ostatních	
stresujících	požadavků.	 	

Nicméně	najít	si	čas	na	relaxaci	je	stejně	důležité	jako	se	dob-
ře	stravovat.	Objednejte	se	dneska	prosím	na	masáž.	Zavolejte	
hned	teď	a	udělejte	místo	v	kalendáři.	 	

TIP
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DEN TŘETÍ
	
Vstaňte	s	dobrou	náladou!	Ja	čas	na	sklenici	teplé	vody,	která	
probudí	vaše	tělo.	Po	osmi	hodinách	bez	vody,	jste	nejspíš	de-
hydrovaní.	Do	oběda	byste	měli	vypít	1,5	litru	vody.
	
	
Snídaně
Ranní	Rozcvička
(str.	11)
	
Oběd
Zelený	Salát	s	Cizrnou
(str.	15)
	
Večeře
Fenyklová	polévka
(str.	16)
	

Cvičení
Jdeme	plavat!	Nemusíte	byt	nejlepší	plavec	světa.	Plavte	aspoň	
30	minut	a	měňte	rychlost.	Jestliže	je	u	bazénu	také	sauna	nebo	
pára,	dopřejte	si	nejméně	15	minut	horkého	uvolnění.
	
Meditace
Posaďte	se	na	zahradě	nebo	uvelebte	na	lůžku	a	nechte	svou	
mysl	jen	tak	se	toulat.	Začnete	-li	myslet	na	konkretní	záležitost,	
poznamenejte	si	ji	pro	pozdější	zvážení	a	zase	nechte	starosti	
i	myšlenky	volně	odplývat.
	
	
	
	
	
	
	
	



RECEP TY



RANNÍ ROZCVIČKA

200	g	baby	špenátu
1	avokádo
1	banán
1	hruška
čerstvá	citronová	šťáva	z	1	citronu
konopná	semínka
250	ml	vody
	
Špenát opláchneme pod teplou tekoucí vodou a vložíme 
do mixeru. Dál přidáme ostatní ingredience. Dolijeme 
vodou a přisypeme konopná semínka. Vše rozmixujeme 
dohladka.

MANGO TALÍŘ	

1	mango
½	avokádo
60	ml	vody
	
Na ozdobu
2	lžíce	chia	semínek
1	lžicí	mandlových	lupínek
maliny	nebo	borůvky
	
Dejte stranou pár kousku manga. Zbytek rozmixujeme do 
hladká spolu s avokádem a vodou. Přelijeme do misky. 
Ozdobíme.
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SALÁT S BABY ŠPENÁTEM
	
200	g	Baby	špenátu
1	okurka
1	svazek	ředkviček
½	šalotky
dýňová	semínka
slunečnicová	semínka
konopná	semínka
¼	lžíce	kurkumy
2-3	lžíce	olivového	oleje
šťáva	z	půlky	citronu
sůl	a	čerstvé	umpletý	černý	pepř
	
Smíchejte všechny přísady a důkladně promíchejte.
	
	
BROKOLICOVÁ POLÉVKA
	
2	brokolice
1	stroužek	česneku
1	konzerva	fazole	Cannellini
1l	zeleninového	vývaru
čerstvá	bazalka
olivový	olej
	
Brokolici očistíme, omyjeme a rozdělíme na růžičky, koš-
ťály oloupeme a nakrájíme na plátky. Lehce povaříme ve 
vroucí vodě, cca 5 min. Česnek nasekáme a podusíme na 
rozpáleném oleji spolu s Cannellini cca 4 min. Přidáme 
brokolice. Za 3 minuty přidáme bazalku. Ještě necháme 
cca minutu. Poté brokolici spolu s vývarem rozmixujeme. 
Dochutíme solí a pepřem.
		
	

  Vydrží 
          v lednici 

3 dny
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ZELENÝ SALÁT S CIZINOU
	
OPEČENÁ	CIZRNA
sterilovaná	cizrna	1	konzerva	(400	g)
olivový	olej	1	lžíce
sůl	1/2	lžičky
mletý	kajenský	pepř	1/2	lžičky
mletý	kmín	½	lžičky
paprika	½	lžičky
	
Troubu rozpalte na 230 ˚C a plech pokryjte alobalem nebo 
pečicím papírem. Plechovku cizrny slijte přes cedník a pro-
pláchněte. Nechte dobře okapat a vsypte do mísy. Přidejte 
olej, sůl a kajenský pepř a důkladně promíchejte. Cizr-
nu rozprostřete na pečicí plech, aby byla v jedné vrstvě. 
Pečte v troubě asi 15 minut, vyndejte z trouby a protřeste, 
aby se cizrna mohla opéct ze všech stran a vraťte na dal-
ších 15 minut do trouby, aby se cizrna hezky opekla a byla 
křupavá.

ZELENÝ	SALÁT
1	balení	mix	salátu
1	čekanka
2	rajčatka
citron
olivový	olej
máta
dýňová	semínka
sůl
pepř
opečená	cizrna

Nakrájet čekanku na proužky. Přidat olej a šťávu z citronu-
,nechat marinovat. Po 10 min přidat salát, rajčata, mátu, 
semínka a hotovou cizrnu.



FENYKLOVÁ POLÉVKA
	
4	lžíce	olivového	oleje
1	ks	cibule
2	stroužky	česneku
3	ks	fenyklu
800	ml	zeleninového	vývaru
2	cukety
5	lžic	hrubozrnné	hořčice	 	
sůl
pepř
	
Na oleji nechte zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli 
a plátky česneku. Z fenyklu odřízněte jemnou nať. Bulvy 
zbavte dvou listů, nakrájejte je na silnější kola a opečte na 
oleji. Zalijte vývarem, přidejte cukety nakrájené na kostky 
a vařte doměkka, cca 12 min. Odstavte a rozmixujte. Osol-
te a opepřete, ozdobte lžíci hořčice.



Když	jsem	vyrůstala,	vždy	jsem	byla	ta	
“velká”	holka,	a	aby	toho	nebylo	málo,	
můj	obličej	byl	věčně	plný	akné.	Roky	
jsem	věřila,	že	jsem	byla	prokleta	smůlou,	
špatnými	geny	nebo	špatnou	karmou.	Ale	
pak	jsem	objevila	REÁLNÉ JÍDLO.	Uvědo-
mila	jsem	si,	že	mé	tělo,	které	jsem	tehdy	
nenáviděla,	mě	nepodvádělo,	ale	bilo	na	
poplach,	abych	změnila	jídelníček	a	životní	
styl.	Teď	tomu	říkám	“SOS	signály	těla”.

V	18	letech	jsem	drasticky	změnila	jídelní	
návyky.	Od	pizzy,	hranolek	a	coly	k	RE-
ÁLNÉMU JÍDLU,	včetně	zeleniny,	ovoce	
a	dalších	nezpracovaných	potravin.	Zmi-
zelo	mi	akné.	Zhubla	jsem	10	kg.	A	nikdy	
jsem	se	necítila	živější	a	energetičtější.
Inspirována	mou	vlastní	transformací	a	lás-
kou	k	uzdravující	síle	jídla	jsem	navštěvo-
vala	kurzy	přirozeného	vaření	a	studovala	
jsem	integrativní	výživu	a	nakonec	jsem	
si	v	roce	2015	otevřela	v	Praze	vlastní	
zdravotní	koučingovou	praxi	v	oblasti	
integrativní	výživy.	Začala	jsem	pracovat	

individuálně	s	klienty	(1:1)	a	pak	přidala	
skupinový	koučing	a	brzy	jsem	se	zapří-
sáhla	pomoci	co	nejvíce	lidem	dosáhnout	
stejných	výsledků.

Založila	jsem	online	školu	a	komuni-
tu	#DETOXFUN,	která	učí	účastníky	
jak	zhubnout	díky	zdravějším	jídelním	
návykům,	plánování	jídla	a	receptům	
(které	nikdy	nejsou	nudné	nebo	hladné!).	
Také	jsem	vytvořila	12-ti	týdenní	program	
#STOPAKNE	na	zbavení	se	akné	díky	
jídlu.

Moje	filosofie	se	soustředí	na	celistvou,	
rostlinnou	stravu	a	bere	v	potaz	to,	že	
každé	tělo	je	unikátní,	takže	se	naučíte,	
které	potraviny	jsou	nejlepší	pro	vaše	tělo.	
Nemusíte	jíst	nutně	100%	rostlinnou	stra-
vu	za	předpokladu,	že	jíte	to	nejkvalitnější	
REÁLNÉ JÍDLO.

Jídlo	mění	vše	a	je	mou	radostí	sdílet	
s	vámi	léčivou	sílu	REÁLNÉHO JÍDLA!
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