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Pro zdravý a šťastný život naprosto nezbytně potřebujeme čerstvé, průmyslově 

nezpracované potraviny a kvalitní vodu bez toxinů a chlóru. Dále pohyb a 

doplnění živin, kterých se může v naší stravě nedostávat. Jen tak se vyhneme 

civilizačním nemocem, pesimismu, zbytečnému stresu a budeme moci žít 

zdravě. 

 

Trojlístek zdraví a zdravého životního stylu by tedy měl vypadat následovně: 

1. Zdravá strava a pitný režim 

2. Pohyb a relaxace 

3. Cílená suplementace 

 

 Zařadíte-li do svého života jen jednu z těchto tří složek zdravého 

životního stylu, i tak pocítíte určitou změnu k lepšímu na Vašem zdraví.  

 Dokážete-li zařadit alespoň dvě složky, budete se cítit mnohem lépe. 

 Podaří-li se Vám spojit všechny tyto tři složky zdravého životního stylu 

dohromady, pocítíte na svém zdraví, kondici a životním pocitu úžasné   

zlepšení. 

 

Podívejte se na stránky www.zhubneteonline.cz/blog, kde najdete další 

zajímavé informace o tom, jak si posílit své zdraví a žít zdravý a spokojený život 

– ať už potřebujete zhubnout nebo ne.  

 

 

 

 

 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
http://www.zhubneteonline.cz/blog
http://zhubneteonline.cz/
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Koření 

 

Koření je zajímavý zdroj látek, které podporují metabolismus. Většina druhů 

evropského a exotického koření je zároveň léčivými rostlinami, i když 

v kuchyňských dávkách je jejich léčebný vliv slabší.  

V každém případě přispívají k chuti k jídlu, k tvorbě slin, trávicích šťáv, 

k dezinfekci zažívacího traktu, k pohyblivosti střev, k odstranění zažívacích 

potíží.  

Působí tedy významně na žaludek, žlučník, játra, ledviny, střevní trakt i na 

krevní oběh. Urychlují vstřebávání látek z potravy, zrychlují metabolismus a 

také oddělují odpadní látky a podporují jejich vylučování.   

Je vhodné užívat široké spektrum koření v podobě čerstvých bylinek nebo 

jednodruhového sušeného koření.  Dodají vašemu jídlu chuť. Snáze se tak 

uspokojí vaše chuťové buňky a je pravděpodobné, že nebudete mít už tak 

velkou chuť např. na sladké. 

Koření dodá vašemu jídlu také pestrost. I když základní suroviny v receptu 

budou stejné, díky koření z něj uděláte úplně jiné jídlo.  

Navíc každá bylinka, kterou do jídla použijete, předá vašemu organismu řadu 

důležitých látek, které jinde nenajdete. Jsou to tzv. rostlinné sloučeniny. Patří 

mezi ně např. bioflavonoidy, antokyanidy, saponiny, nukleoproteiny a řada 

dalších látek.  Vědci znají takových biologicky aktivních rostlinných sloučenin 

přibližně 20tisíc a pravděpodobně je jich v bylinkách ještě mnohem víc.  

Je velká škoda se o tyto látky připravovat.   

V této brožurce najdete 5 druhů koření, které byste rozhodně měli používat. Ke 

každé bylince tu najdete také recept, kterým můžete obohatit váš jídelníček. 
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Anýz vonný 
 

 

Původní pravlastí je východní Středomoří (Řecko, Egypt, 

Malá Asie). Anýz má svěží nasládlou vůni. Přidává se ke 

sladkým jídlům, ale koření se s ním také mléčné polévky 

a kaše, přidává se do kompotů (jablečného, švestkového 

a hruškového). Zcela jistě se bez něj neobejde vánoční 

pečivo a perník. Šmrnc dodá naložené či vařené červené 

řepě a červenému zelí, okořenit s ním můžete také 

zeleninové čatní a použít ho při přípravě nálevů na 

zavařování okurek. Anýz je možno přidat k dušeným 

houbám, především k žampiónům, do červeného zelí 

nebo k červené řepě. Je velmi oblíben v balkánské, indické a čínské kuchyni, 

kde se používá i do masitých jídel. 

 

 

Jak anýz pomáhá 

 

Staří Římané o něm psali, že „pomáhá při kašli a 

žaludečních potížích, dává dechu vůni, obličeji mladistvý 

vzhled a zahání těžké sny“.  Babky kořenářky ho 

doporučovaly mimo jiné také pro tvorbu mléka kojícím 

matkám.  

Plody anýzu obsahují polysacharidy, flavonoidy a 

především silici bohatou na izomerní E-etanol. O něm je 

známo, že usnadňuje trávení. Bylo také prokázáno, že mírní žaludeční křeče, 

nadýmání, plynatost a říhání. Podporuje uvolňování hlenu při dýchacích 

obtížích a tak pomáhá odkašlávání. 

Anýz semena 

Anýz mletý 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
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 Horké blumy s tvarohem a anýzem 

Výborný dezert 

 

Potřebujete:  

 zralé blumy 

 měkký tvaroh 

 trochu cukru krupice   

 anýz  

 vanilka 

 máslo 

 

 

Příprava: 

Tvaroh oslaďte, přidejte trochu vanilky a našlehejte. Je-li třeba, můžete ho 

zředit jogurtem. Blumy opláchněte, rozpulte a zbavte pecek. Takto připravené 

blumy naplňte tvarohem (ideálně pomocí sáčku na zdobení) a posypte semínky 

anýzu. Rozehřejte si pánev s nepřilnavým dnem a nechte rozpustit máslo. Na 

něj rozložte naplněné blumy, přikryjte pokličkou a duste přibližně 10 – 12 min.  

Podávejte teplé.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
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Bazalka 
 

Do Evropy přišla z tropických oblastí Asie a Afriky. 

Jako koření se používá čerstvá i sušená.  Je typická 

pro italskou kuchyni a její charakteristickou vůni a 

chuť využijete při přípravě nejrůznějších pokrmů. 

Báječně se snoubí s rajčaty, můžete ji přidat do 

fazolí, bílých omáček, špenátu, bylinkového 

tvarohu, různých salátů. Bazalku můžete použít 

také do receptů s rybami i zvěřinou. 

Přidejte pár čerstvých snítek bazalky do bílého vinného octa a získáte vynikající 

dochucovadlo do salátů.  

 

 

 Jak bazalka pomáhá 

 

Bazalka obsahuje zejména silice, třísloviny a éterický 

olej. Tyto složky mají příznivý vliv při chronickém 

zánětu žaludku. Prokázané účinky jsou při 

uvolňování křečí v trávicím traktu. Pomáhá při 

nadměrném nadýmání. Silice z bazalky má 

hlístopudný a antibakteriální účinek.   

 

 

 

 

 

Bazalka 

Bazalka - sušené listy 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
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Špenátová polévka s bazalkou a hermelínem 

Rychlá a výborná polévka 

Potřebujete: 

 250 g špenátu (čerstvý nebo mražený) 

 bazalka 

 1 cibule 

 1 stroužek česneku 

  1 lžíci olivového oleje 

 120 g hermelínu 

 sůl, pepř, strouhaný muškátový květ 

 600 ml kuřecího vývaru 

 

 

Příprava: 

Cibuli nakrájíme a necháme zpěnit na olivovém oleji. Přidáme nakrájený česnek 

a listy opraného špenátu (máte-li špenát mražený, nechte ho předem povolit). 

Osolíme, opepříme a zalijeme vývarem. Vaříme asi 10 min., potom přidáme 

lístky bazalky a sýr nakrájený na kostičky. Sýr necháme rozpustit. Nakonec vše 

rozmixujeme do jemné krémovité konzistence. Ještě přidáme strouhaný 

muškátový oříšek, podle potřeby dochutíme a necháme znovu chvilku prohřát. 

Na talíři ozdobíme snítkou bazalky. 

Podávejte s opečeným celozrnným chlebem. 

  

 

 

 

 

Polévka se špenátem a bazalkou 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
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Kmín 
 

Kmín je rozšířený po celé Evropě i západní a 

střední Asii. Také v Čechách má pěstování kmínu 

bohatou tradici, tento kmín nese označení 

původu Český kmín.  

Kmín je s oblibou používán v kuchyni buď jako 

celý nebo drcený k okořenění polévek, omáček, 

rybích, zeleninových a masových pokrmů. 

Zvláště tučná masa je vhodné okořenit kmínem. 

Kmín se také používá k ochucení chleba a jiného pečiva. Můžete s ním ochutit i 

tvarohové pomazánky.  

Pokud vaříte brambory, rozhodně k nim přidejte kmín. Jednak brambory 

příjemně ochutí a hlavně silice kmínu působí proti účinkům solaninu. 

Kmínový éterický olej se používá např. při výrobě likérů – kmínka. 

 

 

Jak kmín pomáhá 

 

Semeno kmínu podporuje vylučování žaludečních 

šťáv, a proto může zmírnit obtíže způsobené 

špatným trávením.  Pomáhá při nadýmání a 

zmírňuje střevní křeče. Navíc díky tomu, že silice 

kmínu obsahuje zajímavé množství karvonu, má 

kmín antiseptické účinky na střeva.  

 

  

 

 

kmín, rostlina 

Kmín, koření 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
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Vepřová pečeně s kmínovou krustou 

Voňavá vepřová pečínka 

Potřebujete: 

 1 kg vepřové pečeně 

 1 polévková lžíce mletého kmínu  

 celý kmín – podle chuti kvůli struktuře pokrmu 

 sůl 

 ½ lžičky čerstvé petrželky  

 250 g slaniny 

 2 ks žampiónů 

 1 větší cibule  

 1 lžička ostré hořčice 

 mletý pepř 

 smetana na vaření 

 
 

Příprava: 

Maso zbavíme přebytečného tuku. Smícháme oba druhy kmínu se solí a maso 

touto směsí dobře obalíme. Zabalíme do fólie a necháme v lednici odležet 

nejméně 4 hodiny, může být i přes noc.  

Na rozpáleném pekáčku osmahneme na kostičky nakrájenou slaninu a maso na 

ní z obou stran opečeme. Podlijeme trochu vodou a dáme péct. Dále nakrájíme 

cibuli nahrubo, očištěné žampiony na plátky a ještě nasekáme petrželku. Vše 

přidáme k masu asi po 30 minutách pečení.  

Upečené maso vyjmeme z pekáčku, ze stěn pekáčku oškrábneme napečenou 

vrstvu, která dá omáčce skvělou chuť. Výpek slijeme do vyšší nádoby a 

necháme chvíli odstát. Vytvoří se vrstva přebytečného tuku, který odstraníme. 

Zbytek rozmixujeme, přidáme smetanu a ještě chvíli povaříme. Maso 

podáváme přelité omáčkou a jako příloha jsou vhodné brambory nebo rýže.  

 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=zampiony
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Tymián 
 

Tymián obecný patří k tradičním bylinkám 

používaným ve středoevropské kuchyni. 

Tymiánem kořeníme pečené, dušené i mleté 

maso. Používáme ho na zvěřinu, do nádivek, 

polévek, omáček a pokrmů z luštěnin. Je 

výborný na marinování ryb a do grilovacích 

směsí. Dává zajímavou chuť uzenému masu. V 

italské kuchyni se přidává také do těstovin. 

Snítky tymiánu můžete vložit do lahvičky s octem nebo olejem a získáte tak 

skvělé ochucovadlo do salátů.  

  

 

Jak tymián pomáhá 

 

V lidovém léčitelství je tymián velmi ceněný pro 

své silné antiseptické účinky. Tato schopnost byla 

skutečně laboratorně prokázána. 

Mezi prokázané účinky patří také to, že tymián 

dokáže tlumit svalové bolesti. Je to díky tomu, že 

tymián obsahuje významné množství flavonoidů. 

Působí proti křečím, díky tomu vám pomůže při 

pomalém trávení, nadýmání, říhání, plynatosti i 

zánětech žlučníku. 

Tymián se používá také proti kašli a přechodnému chrapotu. 

 

 

Snítka tymiánu 

Tymián sušený 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
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Kuřecí prsa na tymiánu 

Rychlá a výborná minutka 

Potřebujete: 

 500g  kuřecích prsou 

 Česnek, sůl 

 Tymián – snítku ze tří větviček nebo 1/5 lžičky sušeného 

 200g rajčat 

 Olej – ideálně olivový 

 Cibuli 

 

Příprava: 

Nejdříve připravíme merinádu z oleje, soli, tymiánu a česneku. Maso nakrájíme 

na kostky nebo větší nudličky a vložíme do marinády. Necháke odležet hodinu, 

ale můžeme i přes noc.  

Pak maso zprudka orestujeme na větší pánvy. Je důležité, aby maso bylo 

v jedné vrstvě a dobře se opékalo. Pak k němu přilijeme zbytek marinády (i se 

snítkou tymiánu) a na proužky pokrájenou cibuli. Když zesklovatí, přidáme ještě 

nakrájená a slupky zvabená rajčata.  Necháme jen chvilku prohřát a podáváme. 

Jako příloha je výtečný dobrý žitný chléb. Můžete podávat i s bramborem nebo 

rýží.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
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Rozmarýna 
 

Pochází ze středomoří,  tam dorůstá do výšky 

téměř 1 metru. U nás se pěstuje hlavně jako 

truhlíková rostlina, protože nesnáší nízké 

teploty a venku vymrzá. 

Rozmarýna je vynikající koření používané 

hlavně ve středomořské kuchyni. Velice 

příjemně ochutí ryby a mladá masa jako je 

telecí, jehněčí a kuřecí maso. Čerstvá i sušená se přídává do rizota, 

těstovinových a zelenlinových salátů, do různých dipů.  Chutnají s ní výborně i 

pečené brambory.  

 

 

Jak rozmarýna pomáhá 

 

Rozmarána obsahuje řadu velice prospěšných 

látek. Flavonoidy, fenoly a fytosteroly. Známá je 

kyselina rozmarýnová.  

Má značné imunostimulující účinky, podporuje 

činnost jater, tvorbu žluči a má povzbuzující vliv 

na celkovou nervovou soustavu.  

Jsou známé její detoxikační účinky na játra. Má 

močopudné a pritizánětlivé účinky. Usnadňuje 

vykašlávání a mírní kředče trávícího pstrojí. 

Díky širokému spektru ochranných látek má také antioxidantní účinky.  

  

 

Rozmarýn snítka 

Rozmarýna 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
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Dušená mrkev na rozmarýně 

výborná příloha k masu 

Potřebujete: 

 500 g mrkve 

 1 větší cibule 

 Pepř 

 Rozmarýna (čerstvé snítky nebo lžičku sušené) 

 Sójová omáčka 

 Sůl  

 Olivový olej 

 Vodu  

 

Příprava: 

Mrkev oškráveme a nakrájíme na kolečka. Jestli si chcete s vařením vyhrát a mít 

jídlo opravdu pěkné, použijte na krájení  mrkve vlnkovaný nůž. Cibuli nakrájejte 

na jemno.  

Na rozehřátou pánev dáme olivový olej a cibuli a necháme ji osmahnout do 

žluta. Pak přidáme mrkev a pěkně orestujeme, aby pustila barvu. Přidáme pepř,  

na jemno nakrájené jehličky rozmarýny nebo drcenou sušenou rozmarýnu  a 

ještě 1 lžičku sójové omáčky. Podlijeme 1 dcl vody a dusíme pod pokličkou asi 8 

minut. Odklopíme a necháme zbytek tekutiny odpařit.  

 

 

  

 

 

 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
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To, čím se odlišují kuchyně různých koutů světa, je právě koření. Různé druhy a 

kombinace. Ostré, voňavé, nasládlé, hořké, … 

I vaše jídlo může být pestré, chutné a zdravé, když budete používat širokou 

škálu různých druhů koření. 

Rozhodně se nebojte využívat skvělé vlastnosti různých koření. Nechte se 

inspirovat a experimentujte.    

  

 

 Přeji vám dobrou chuť, pevné zdraví a radost ze života. 

 

 

 

Jarmila Hokrová 

akreditovaná výživová poradkyně 

www.zhubneteonline.cz/blog 

tel. +420 777 15 15 94 

e-mail: podpora@zhubneteonline.cz 

 

 

Tento eBook můžete volně šířit.  

Je dobře, když se tyto informace dostanou k dalším lidem.  

Vždyť pestrá strava je základem našeho zdraví. 

 

http://www.zhubneteonline.cz/blog
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