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Úvod:
S termínem živá strava jsem se poprvé setkala v době, kdy jsem
léčila svoje nemocné střevo. Moje střevo bylo ochablé a velmi
vyčerpané, téměř nepracovalo.
Stalo se mi to, že při šestidenním půstu, kdy jsem si nedělala
klystýry k podpoře vyprazdňování, protože jsem netušila, že se to
má dělat, se do mého střeva dostalo velké množství toxinů z celého
těla a mé střevo bylo jimi otráveno.
Tři měsíce mě trápila těžká zácpa, než jsem přišla na to, co mě uzdraví. A byla to právě živá strava a klystýry
(Můžete si stáhnout manuál Očistný klystýr krok za krokem.), které mě za 6 týdnů uzdravily.
Živá strava nás provází v různé míře po celý život, i když o ní nepřemýšlíme jako o něčem významném či dokonce
léčivém. V poslední době se ale množí informace právě o čistícím a léčebném potenciálu živé stravy a o její
přirozenosti pro nás.
Na světě je znám jeden národ (Hunzové), jehož příslušníci se živí pouze živou stravou již mnoho pokolení, v určité
části roku se postí (když jsou omezené zdroje živé potravy) a dožívají se ve zdraví snad i 160 let. Ukazuje se, že od
přírody jsme naprogramováni k příjmu živé stravy.
Realitou však je, že jsme se od tohoto ideálu již značně vzdálili. Historicky to pramení z nedostatku vhodné
potravy v chladnějších oblastech na Zemi, kdy lidé hledali nové zdroje potravy nutné k přežití. Naučili se pěstovat
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obilí a péci primitivní chléb, začali lovit zvířata a požívat na ohni
upravené maso. To vše umožnilo přežít lidem těžké podmínky, kdy
přirozené živé zdroje nebyly dostupné. Dnes však už díky dopravě a
zemědělství máme možnost se pomalu zase k živé stravě navracet.
Ocitli jsme se v bodu, kdy strava průměrného obyvatele tzv.
vyspělých zemí je z velké části průmyslově zpracovaná a živé
potraviny jsou zastoupeny jen z malé části.
Roli také hraje intenzivní zemědělství, které využívá umělá hnojiva,
která půdu vyčerpávají, nevracejí do ní život v podobě živého
kompostu či hnoje. A tak i výpěstky z takovéto vyčerpané půdy nemají zdaleka takové nutriční hodnoty,
jako měly např. před 60 lety.
To vše je jeden z důležitých faktorů takřka epidemického výskytu civilizačních onemocnění, která nám
znepříjemňují život a často ho i zkracují. Tento trend ale můžeme zvrátit, pokud začneme naši stravu obohacovat
o cenné živé potraviny.
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Co je živá strava:
Živá strava je strava, která v sobě obsahuje mimo množství
vitamínů a minerálů i živé aktivní enzymy, které napomáhají
jejímu trávení a spoustu dalších vitálních látek. Dále obsahuje
živou jemnohmotnou energii.
Uvádí se, že každý z nás má určitý příděl enzymů ve svém těle a
pokud jsou používány k trávení neživé potravy, tak organismu chybějí v jiných funkcích, např. při čištění těla. Na
tomto principu funguje půst, kdy tělo není nuceno trávit, a tak volné enzymy a ušetřenou energii může použít
k vlastní očistě a regeneraci.
Živá strava se částečně kryje se syrovou stravou, ale chtěla bych zde vysvětlit rozdíl. Syrová strava je všechna
tepelně neupravená potrava.
Živá strava může být upravena sušením do 42 °C, kdy ještě nedochází k tepelnému rozkladu bílkovin a
tedy i enzymů, protože enzymy jsou látky bílkovinné povahy.
Syrové ořechy se nepovažují za živé, protože v sobě obsahují inhibitory klíčení, což jsou látky, které brání
předčasnému vyklíčení. Tyto látky naopak tělo zatěžují, protože k jejich neutralizaci a strávení tělo musí použít
vlastní enzymy.
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Živé jsou tedy ořechy, které jsou předem několik hodin
namočeny, kdy se z nich odplavily inhibitory klíčení a pak
již tělu prospívají. To samé se dá aplikovat i na semínka,
je lépe je předem také namáčet.
První a nejzásadnější živou potravou je mateřské
mléko.
Kdo nebyl kojen (i já mezi tyto nešťastníky patřím), tak
často moc živé stravy neokusil a nese to s sebou určitou
zátěž do celého života, i když pominu emoční a jiné další
dopady nekojení. Můžu to dokumentovat na svých dvou
dětech.
Dcera byla kojena do 1 roku, takže byla živena živou bohatou potravou a sama přirozeně preferovala jen živé
potraviny. Už jako roční byla úplně nadšená z čerstvě odšťavněné šťávy z mrkve a jablíček. Naopak úplně
odmítala maso, dušená zelenina či ovoce jí také nic neříkala. Odmítala je a z mého tehdejšího pohledu tedy
špatně jedla.
Syn byl z mých zdravotních důvodů kojen jen 3,5 měsíce, pak byl na umělé výživě, která je neživou potravou,
takže si na to zvykl a tepelně upravené příkrmy jedl naprosto bez problémů. Ty důvody, proč tomu tak bylo, mi
právě došly až době, kdy jsem se začala živou stravou zabývat.
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Jak živá strava působí na náš organismus:
Živá strava náš organismus vyživuje, přináší mnoho živých
elementů, výživných prvků a na energetické úrovni dodává
organismu energii. Tím nemyslím kalorie, ty samozřejmě taky
přináší, ale myslím tím už zmíněnou jemnohmotnou energii.
Po živé stravě není člověk utlumený, naopak se cítí lehce a plný
energie. Tělo nemusí své enzymy používat k trávení a tak je
použije k podpoře metabolismu (látkové přeměny), k čištění a
léčení míst, která jsou zanesena zplodinami metabolismu či
chemickými látkami. Tyto látky přijímáme v chemicky upravené potravě, kůží např. z oblečení ošetřeného
aviváží či vypraného v běžných pracích prášcích, z kosmetiky, či je vdechujeme ze znečištěného vzduchu.
Pokud jsme roky a desítky let jedli převážně tepelně upravenou potravu, pak v momentě, kdy začneme do svého
jídelníčku ve větší míře zařazovat živé potraviny, začne naše tělo ožívat a čistit se. Pokud je ta změna větší a
náhlá, pak dochází k výskytu příznaků detoxikace, které mohou být hodně intenzivní a nepříjemné. Naše tělo se
začne intenzivně čistit a bude regenerovat zanesená místa.
Můžeme pociťovat nejrůznější škálu obtíží od bolestí hlavy, slabosti, povleklého jazyku, ne zrovna vonícího dechu,
až třeba po zvracení.

MUDr. Barbora Müllerová

www.barboramullerova.cz

Stránka 7

Průvodce živou stravou
Ve většině případů není nutné takhle rychle a radikálně měnit
stravu, je lépe postupně cíleně do jídelníčku zařazovat to
zdravé tak, abychom se nemuseli vypořádávat s tak prudkými
reakcemi těla.
Výjimkou jsou například zhoubná onemocnění (rakovina), kdy
pokud se chce člověk sám vyléčit, tak mimo jiné musí dramaticky
změnit stravu právě ve prospěch živých potravin.
Na internetu je dnes už velké množství webových stránek, blogů,
které se zabývají propagací živé stravy. Z toho, co si na nich
přečtete, často získáte dojem, že je nutné se dostat do 100% raw,
tedy živé stravy téměř výhradně.
Osobně jsem udělala zkušenost, že jsem dva měsíce byla výhradně na živé stravě (zezačátku jsem léčila své
střevo), ale pak už to byla záležitost mého ega, ne potřeb mého těla. Chtěla jsem být štíhlá, zdravá a vitální. Ale
moje tělo bylo vyhublé, měla jsem neodolatelné chuti např. na sýr nebo bábovku a místo toho, abych naslouchala
vlastním signálům, tak jsem je ignorovala a myslela si, že dělám pro sebe to nejlepší. Moje duše též strádala.
To jsou hry ega, do kterých se dostane většina lidí, kteří takto radikálně mění jídelníček. Podle toho, jak sleduji i
jiné lidi, kteří propagují 100%ní živou stravu, tak někteří z nich po čase přiznávají, že je drželo jejich ego a že jejich
tělo také prahlo po něčem známém a neživém.
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A jak je to možné? Protože naše těla a těla našich rodičů, ze
kterých jsme vzešli a těla dalších našich předků po mnoho
generací byla živena převážně neživou stravou, na kterou se
adaptovala.
A tak nemůžeme po svých organismech chtít, aby byly v harmonii
po takové radikální změně. Nemůžeme rázem žít jako Hunzové,
kteří po generace nejedí nic jiného než živou stravu.
Nebuďme proto dogmatičtí a nesnažme se přecházet na živou
stravu náhle, neodpírejme si, co máme rádi a pomalu do
stravy přidávejme živé potraviny. Tak budou mít naše organismy šanci se postupně a harmonicky
přizpůsobovat žádoucí změně.
Často potřebujeme jíst něco neživého, abychom se utlumili a uvolnili a naše energie se vyrovnaly. Victoria
Boutenko, žena, která napsala ceněné knihy o živé stravě (12 kroků k živé stravě a Zelená pro život) sama píše,
jakou prožívá bolest při vzpomínce na palačinky, které jídávala v dětství. To je přesný příklad dogmatismu, hry
ega, kdy tělo i duše jasně říkají, co potřebují. Viděla jsem ji i naživo v některých videích a vůbec nepůsobí šťastně
a spokojeně.
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Takže platí výrok, že vařená strava zachovává život, živá strava
život prodlužuje, čistí nás a léčí, rozproudí životní energii, ale
nebraňme si jíst i to, na co jsme zvyklí. Každému může vyhovovat
různý podíl živé stravy a každá změna žádoucím směrem se počítá.

Ovoce:
Ovoce je pro nás přirozenou potravou. Objevují se však informace o
tom, že příliš ovoce organismu škodí.
Moderní ovoce je vyšlechtěno, aby bylo sladší a tedy chutnější.
Vysoký obsah ovocného cukru – fruktózy - má podle některých zdrojů velmi neblahé účinky na organismus.
Může vést k zvýšené inzulínové rezistenci, která je předstupněm cukrovky.
Rychleji se mění na tuk než ostatní druhy cukrů, způsobuje zatížení a ztukovatění jater, záněty, rychlejší
stárnutí těla, ukládání rizikového břišního tuku.
Může způsobit zvýšení krevního tlaku, zvýšení krevního tuku a špatného cholesterolu.
Může několika mechanismy přispět ke vzniku rakoviny, může vést k bolestem kloubů, dně, zánětům kloubů,
zvyšuje chuť k jídlu.
Toto jsou zneklidňující informace, které staví výtečné sladké ovoce, které bylo vždy považováno za blahodárné,
úplně do jiného světla. Znamená to tedy nepřehánět to s konzumací sladkých druhů ovoce.
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Bobuloviny (maliny, borůvky, rybíz,…) jsou považovány za
prospěšnější a méně rizikové než třeba jablka a ostatní sladké
ovoce.
Ve světle těchto nových informací bychom se tedy neměli
ovocem příliš „cpát“ v mylné víře, jak dobře děláme svému
tělu. Já jsem jedla opravdu hodně ovoce, bylo hlavní složkou
mého jídelníčku. Poté, co jsem upravila stravu ve prospěch
zeleniny, cítím se lépe. A je to znát, i když je to zatím jen pár
měsíců.
Úplně nejhodnotnější je čerstvě utržené ovoce, které
ihned sníme. To nám poskytne nejvíce prospěšných látek. A pokud vyroste na naší vlastní zahradě, kde
nepoužíváme chemii, tak to platí dvojnásob.
Je dobré kupovat ovoce na farmářských trzích, pokud máme tu možnost nebo od místních pěstitelů.
Ideální je léto, které nabízí mnoho druhů ovoce, zejména zmíněné bobuloviny. Ale můžeme dobře jíst i v zimě,
když budeme konzumovat i dovážené ovoce. Lepší je samozřejmě to místní, ale když jsou zdroje omezené, tak je
vítaným obohacením jídelníčku.
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Někteří lidé brojí proti tropickému ovoci, já si ho neodpírám, řídím se vlastní chutí. Takže i když se třeba o
pomerančích říká, že ochlazují, tak právě v zimě je často pojídám, protože mi v tuto dobu chutnají. Mám taková
období, kdy třeba vůbec několik měsíců nejím jablka, vůbec na ně nemám chuť a jím hrušky a švestky.

Nebojte se řídit vlastními chutěmi, ty vás povedou.
Čím déle budete se stravou pracovat, tím budou Vaše signály kdy, co a kolik jíst jasnější a jednoznačnější. Je to
jeden ze způsobů, jak se můžeme posouvat i v osobním rozvoji právě přes stravu.

Zelenina:
Syrová zelenina by měla být ve světle nových informací
převažující složkou jídelníčku.
Je považována za zdroj přinášející stavební látky, obsahuje
velké množství minerálů.
Důležité je zeleninu vydatně rozkousat, je trochu hůře stravitelná
než ovoce, tak aby nezpůsobovala nadýmání kvašením
nestrávených zbytků ve střevě.
Velmi důležitá je zelená listová zelenina, jejíž chlorofyl (zelené
barvivo), je léčivý, měla by tvořit velkou část jídelníčku. Možná
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vás překvapí tak jako tehdy mě, že třeba špenát či mangold
můžeme jíst syrový.
Mám to vyzkoušené, je to dobré a v některých zdrojích se
uvádí, že právě syrový špenát neobsahuje škodlivé šťavelany.
Výborný je odšťavněný s mrkví, ale dá se jíst i v salátech, na to
je ideální baby špenát, který je krásně jemný.
Můžete jíst rukolu, polníček, ledový salát, apod., nabídka je
dnes již velká. Je lépe střídat různé druhy, nejíst stále to samé.
Je možné jíst zeleninu v různých úpravách.
Třeba vám nechutná jen tak, tak si můžete připravit salát s nějakou chutnou zálivkou nebo dipem (hustší omáčka).
Na internetu najdete nesčetně receptů.
Zeleninu můžete různě nakrouhat, nastrouhat, pokaždé pak bude trošku jinak chutnat.
Určitě musím zmínit červenou řepu, čerstvá v podobě např. tenkých nudliček či nastrouhaná je výborná, o ní se
také dost často neví, že je možné a velmi vhodné jíst ji syrovou.
I šťáva z červené řepy je výborná, pozor ale na množství, vhodný je tak 1 dcl, je silně čistící. Stejně tak i syrová
petržel či celer, také jsou velmi léčivé, ale nesmí se to přehnat s množstvím.
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Ořechy:
Ořechy jsou vhodným doplňkem jídelníčku, obsahují mnoho
zdravých složek a mají v sobě hodně zdravých tuků.
Hodně se píše o kokosovém oleji, který je při běžné pokojové
teplotě tuhý, ale v dlaních se rychle rozpouští. Udávají se jeho
léčivé účinky a schopnost povzbuzovat metabolismus.
Já ho přidávám do jídla i používám místo tělového krému.
V dlaních nechám trochu oleje rozehřát a vmasíruji do pokožky
těla, je krásně jemný a voňavý.
Když jsme u kokosu, tak určitě znáte kokosové ořechy, které se dají koupit. Uvnitř mají trochu kokosové vody,
která je výborná a obsahují i čerstvou tuhou dužinu.
Dnes už se dají na e-shopu nebo v některých obchodech sehnat i mladé kokosy, které jsou čerstvé a mají v sobě
hodně kokosové vody, která je hodně ceněná. Čerstvá kokosová dužina se dá jíst lžičkou. Vyzkoušela jsem a jsou
výborné, čas od času si takový kokos dám.
Ořechy by měly být nepražené (jinak už nejsou živé) a ideálně několik hodin namočené, aby se odplavily
inhibitory klíčení, což jsou enzymy, které naše trávení zatěžují. Jsou pak úplně jiné, takové svěží a hezky křupavé.
Mně osobně velmi chutnají takto připravené mandle (někdo je považuje za semínka). Z ořechů můžete sehnat i za
studena vylisované různé druhy olejů, výborný je např. mandlový, má jemnou nasládlou chuť.
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Semínka:
Musím říci, že semínka jím téměř každý den. Jsou velmi zdravá.
Většinou je dávám do smoothie (mixovaný nápoj s ovocem) nebo
je klíčím.
Můžete si koupit slunečnicové semínko, které je též výborné
namočené, dále dýňové semínko, které obsahuje hodně zinku
a údajně vypuzuje ze střev parazity.
Ceněné je i konopné semínko, které se prodává většinou
vyloupané a má krátkou trvanlivost, ale dá se sehnat i neloupané,
které je možné dávat do smoothie.
Sezamové semínko je skvělé, jistě ho znáte jako posyp pečiva nebo jste možná někdy jedli chalvu. Je to
orientální dezert, taková tyčinka ze sezamových semínek a cukru nebo sirupu. Výborné je i tahini, což je
neochucená pasta ze sezamových semínek, která je skvělá třeba s medem a umletým lněným semínkem. Existuje i
černý sezam, také ho používám do smoothie.
Nesmím opomenout mák, který je výborným zdrojem vápníku, skvělý je např. banán posypaný čerstvě
umletým mákem a případně oslazený.
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Dále chia semínka, která se též doporučují jako léčivá, je ale
potřeba je namočit, vytvoří hustý gel, kterým se zahušťují
různé živé pokrmy. Je dobře ho pořádně rozkousat, semínka
jsou maličká, tak aby se dobře strávila. Nebo rozmixovat.
Důležité je právě i zmíněné lněné semínko, které má velkou
čistící schopnost, výborně čistí střeva, navazuje na sebe
toxiny, denně se doporučuje tak 1-2 polévkové lžíce. Je ale
nutné ho buď rozdrtit nebo ideálně umlít, protože je tvrdé a
nerozkousané se nestráví. Musí být čerstvě umleté, protože
brzy žlukne. Když se celé namočí, tak také gelovatí jako chia
semínka, takže se též používá do různých sušených placiček jako pojidlo.
Chia, lněná a konopná semínka obsahují velmi zdraví prospěšné omega3 mastné kyseliny.
Hodně se v živé (vitariánské) kuchyni používá i namočená či naklíčená pohanka, která musí být loupaná
zastudena, aby byla živá. Ideální je semínka různě střídat, protože každé má trochu jiné zastoupení výživných
látek.
Ze semínek se též dají sehnat různé oleje, ceněný je zejména konopný nebo lněný olej, které je nutné uchovávat
v chladu a kupovat jen v obchodech, kde je skladován v chladničce.
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Klíčky:
Klíčky jsou velmi zdravé a jsou ideálním zdrojem vitamínů,
enzymů a jiných živých látek hlavně v zimním období. Můžeme si
je jednoduše doma připravit a jsou i velmi chutné.
Dá se říct, že jsou to ty nejživější zdroje, protože jsou čerstvé a
velmi energeticky aktivní, velmi rychle rostou.
Možná znáte mungo klíčky, které se dají dnes koupit
v obchodech, ale naklíčit si můžete i čočku, hrách, různé druhy
obilí, slunečnicová semínka, alfalfa semínka, pohanku, možností je
celá řada.
Ale pozor, naklíčené fazole jsou jedovaté, ty prosím nenakličujte.
Nejprve je potřeba semínka či luštěniny namočit, tak 8-12 hodin, pak slít a propláchnout a nechat ve vlhkém
prostředí klíčit. Ideální je zavařovací sklenice, jejíž otvor zakryjete gázou a upevníte ji gumičkou. Přes gázu můžete
krásně obsah proplachovat a slévat. Proplachovat je potřeba 2x denně. Je to z důvodu, aby na klíčcích nerostly
plísně.
Sklenici je nejlepší nechat dnem vzhůru v šikmé poloze opřené třeba o zeď na nějakém tácku, aby mohly zbytky
vody odtéci a klíčky měly i přístup vzduchu. Pokud se chcete o klíčení dozvědět víc, můžete si přečíst článek zde:
Klíčení aneb superpotraviny snadno a levně .
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Divoké byliny a plody:
Příroda nabízí velké množství jedlých rostlin, které vás
možná nikdy nenapadlo jíst. Tyto divoké rostliny jsou
velmi zdravé, obsahují hodně živé energie a výživných
látek.
Dají se jíst třeba pampeliškové listy, dobré jsou pro
začátek umixované 2-3 mladé lístky s banánem a trochou
vody, kde není tolik cítit jejich nahořklá chuť. Mají čistící
účinky na játra. Dají se jíst i květy (žlutá část).
Dále třeba listy jitrocele, ptačinec žabinec, ochutnala jsem i jarní lipový list, který byl výborný. Skvělá je
kopřiva (ve smoothie).
Nemusíte toho sníst mnoho, i jeden lístek vám prospěje. Je ale důležité, abyste si byli jisti, co vlastně jíte, protože
samozřejmě příroda nabízí i jedovaté druhy bylin. Ideální je si k tomu koupit nějakou knihu, já mám doma knihu
Jedlé rostliny z přírody.
Tam najdete i bobule, které se dají jíst, můžu zmínit třeba šípky, které jsou nejlepší přemrzlé. Zmáčknete ze strany
šípek a vytlačíte přírodní „marmeládku“, která je výborná. Více o přínosu divokých bylin si můžete přečíst v článku
zde >> Chvála divokým bylinám.
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Zelené potraviny:
Mezi živé potraviny patří i kvalitní zelené potraviny, které jsou velmi léčivé. Nejznámější a nejúčinnější jsou
chlorella, spirulina a zelený ječmen. Pokud se o nich chcete dozvědět víc, můžete si přečíst články Jaké zelené
potraviny jíst? a Zelenými potravinami ke zdraví a vitalitě. Jsou opravdu velmi
prospěšné a je to de facto sušená zelenina.

Šťávy, smoothie, semínková a ořechová mléka:
Jak už jsem výše zmínila, můžeme si z ovoce či zeleniny připravit i čerstvě
odšťavněné šťávy. Jsou vynikající a velmi zdravé, nezatěžují trávicí trakt a
můžete najednou přijmout velké množství vitamínů a výživných látek.
Jsou vhodné buď jako zlepšení jídelníčku nebo pro nemocné a oslabené
osoby na začátek léčby živou stravou. Já osobně mám moc ráda čerstvou
mrkvovou šťávu, nebo pomerančovou, směs mrkev, petržel, celer, červená
řepa.
Tady ale pozor, té mrkve by měla být většina, petržel třeba jen jednu, celeru a
řepy také méně. Můžete si udělat i šťávu z mrkve a špenátu, případně
mangoldu. Na to jsou ideální čerstvé výpěstky, které se dají sehnat na farmářských trzích či u pěstitelů.
Smoothie jsou takové hustší koktejly z ovoce či směsi ovoce a listové zeleniny, eventuálně různých semínek,
koření apod., které rozmixujeme s přídavkem vody či semínkových či ořechových mlék.
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Jsou více sytící než šťávy a též velmi zdravé, je výhodné do nich přidat právě zelenou listovou zeleninu
nebo divoké byliny, které jsou v rozmixované podobě nejlépe stravitelné. Výborný je třeba banán nebo jablko či
hruška s listy špenátu, či jak už jsem zmínila s několika pampeliškovými či jitrocelovými lístky, skvělá a chutná je
kopřiva. Poslední měsíce zelené smoothie snídám a je to skvělý zdroj hodnotných živin.
Semínková a ořechová mléka se připravují z namočených semen či
ořechů, které se pak slijí a rozmixují s vodou a přes plátýnko přecedí.
Dají se připravit např. z mandlí, lískových či vlašských ořechů, kešu
ořechů, slunečnicových semínek apod.
Mně osobně nejvíce chutná mandlové mléko, dále kokosové mléko
připravené z předem namočeného sušeného strouhaného kokosu (lze i
bez namočení předem), který i s namáčecí vodou je potřeba hodně
dobře rozmixovat a pak přes plátýnko či jemné sítko přecedit.
Sušený kokos je většinou průmyslově zpracovaný, ale na lifefood.cz se
dá sehnat i výborný sušený za nízkých teplot.
Živé kokosové mléko se dá připravit i z kokosové dužiny rozmixované s vodou a přecezené, či pokud nebudete
mix cedit, je to pak hustší nápoj.
Mák k přípravě makového mléka se mixuje rovnou s namáčecí vodou.
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Sušené ovoce a zelenina:
Sušení musí probíhat při nízkých teplotách do 42 st.C, aby nebyly
poničeny enzymy a jiné vitální látky.
Můžete si je doma sami nasušit, pokud máte sušičku s regulací
teploty. Dnes se dá už na e-shopech koupit sušené ovoce či
zelenina. Měly by mít označení raw, což je anglický název pro
živou stravu.
Já nakupuji buď na www.lifefood.cz a nebo na www.superpotravina.cz, ale můžete si sami najít svůj e-shop, je jich
celá řada. Sušené ovoce není levné, ale když si vezmete, z kolika kg čerstvého ovoce pochází, tak to není tak
hrozné.
Já osobně si doma suším jablka, hrušky, švestky, zkoušela jsem i meruňky, ty mi ale připadají kyselé, protože
v obchodech se moc neseženou plně vyzrálé.
Koupit si můžete sušené datle, fíky (jsou krásně měkké a sladké, ne jako ty tvrdé, co známe z dětství o Vánocích),
meruňky, hrušky, jablka, rozinky (ty, co jsou běžně v obchodech nejsou živé a jsou sířené), švestky (v běžných
obchodech také seženete jen sířené a neživé).
Výborné jsou i moruše, ale vyplatí se koupit kvalitní, bývají často plesnivé. Vynikající je i sušený ananas, třeba
z lifefood.cz. Dnes v obchodech seženete většinou jen čerstvé ananasy, které již něco pamatují a jsou zespodu
plesnivé.
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Dále můžete koupit sušené mango, či různé další plody jako goji
(to mi samotné moc nechutná, dávám ho do smoothie), aronie
apod.
Se sušeným ovocem opatrně, je velmi koncentrovaným zdrojem
ovocného cukru - fruktózy. Takže spíše jen pro zpestření jídelníčku.
Dále si můžete zakoupit různé prášky z usušených plodů, které
stačí smíchat s vodou či přidat třeba do smoothie. Bývají to tzv.
superpotraviny, které se chlubí velkým zdravotním přínosem pro
konzumenta. Např. prášek z baobabu, jakonu, šípku, aronie, …
Můžete si koupit i sušenou zeleninu jako rajčata, která si pak můžete sami naložit a okořenit, či sušenou zeleninu
v podobě chipsů. Nabídka je dnes již široká, je to spíše pro zpestření jídelníčku, samozřejmě je nejlepší zelenina
čerstvá.

Sušené placičky:
Buď se dají koupit nebo si, pokud máte doma sušičku, můžete připravit vlastní. Můžete tvořit ovocné, zeleninové,
semínkové, z klíčků… Já jsem si jednu dobu hodně dělala placičky z rozmixovaných klíčků obilí, pohanky či
luštěnin, zahuštěné lněným nebo chia semínkem, ochucené sušeným medvědím česnekem či různými směsmi
koření, fantazii se meze nekladou, můžete si vyzkoušet své vlastní nebo na internetu najdete velké množství
různých ověřených receptů.
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Kysané a kvašené potraviny:
Nejznámějším příkladem je kysané zelí, které ale nesmí být
sterilované, protože pak není živé a jeho léčivé účinky se ztrácejí.
Dnes v obchodech jiné neseženete, takže to znamená, že by
kysané zelí mělo být domácí.
Můžete si připravit i pickles, což je kvašená směs různých druhů
zeleniny.
Dál musím zmínit kefírovou houbu, se kterou si připravíte velmi
zdravý a léčivý kefír ať už z mléka např. kravského či např.
z kokosového mléka.
Mezi tyto zdroje patří i kombucha, o té jste možná už slyšeli, dělají se z ní léčivé nápoje, a také Tibi krystaly, které
vytvářejí vodní kefír.
Kvasit se dá téměř vše, jen vědět, jak na to. 
Kvašené potraviny jsou velmi prospěšné našemu zdraví a zároveň levné a v e-booku o detoxikaci jim věnuji
velkou pozornost.
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Sladidla a koření:
V živé kuchyni se často používá agávový sirup, který je velmi sladký,
pokud máte raw, tak je i živý, je bez pachuti a dobře se s ním spojují
jednotlivé ingredience. Jenže obsahuje mnoho fruktózy a tedy by se měl
používat jen výjimečně.
Sladit se dá i medem, ale taky obsahuje fruktózu.
Dobrý je též tmavý třtinový nebo melasový cukr, který v sobě
obsahuje alespoň trochu nějakých živin nebo kokosový cukr.
Do smoothie dávám i sušenou stevii, která je hodně sladivá.
Výborný k ochucování je sušený raw vanilkový prášek, kterým lze úžasně vylepšit sladké pokrmy.
Ve zdravých výživách se dají sehnat i různé další druhy šetrně sušených druhů koření, můžete vyzkoušet. Výborná
je skořice, pokud ji máte rádi, tak je dobrá třeba na posypání nastrouhaných jablíček či banánů.
Za hodně zdravou je považována kurkuma, doporučuje se kombinovat s pepřem pro silnější účinek. Také zázvor,
nejlepší je čerstvý, nesušený.
Ráda si připravuji nápoj ze semínkového či ořechového mléka, do kterého přimixuji med, vanilkový prášek,
kurkumu, skořici a kardamon, trošku pepře. Můžete vyzkoušet vlastní kombinace.
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Závěr:
V tomto e-booku jsem se snažila Vám poskytnout základní
přehled o tom, co živá strava je, jaké má účinky na organismus a
nastínit, co vše je možné do svého jídelníčku zařadit.
Detailní informace o tom, co Vás zaujalo, najdete na webech,
které se živou stravou zabývají a samozřejmě tam najdete i
množství receptů na pokrmy i dezerty připravené z živé stravy.
Je už na Vás, zda budete konzumovat živé potraviny
nezpracované tak, jak nám je příroda připravila, či budete mít chuť zkoušet vytvářet z živých potravin různé
pokrmy.
Pokud vás téma zaujalo a chtěli byste se dozvědět více praktických informací, bude vám určitě k užitku e-book
zde: Jak se detoxikovat a zdravě žít. Léčivým účinkům stravy a zdravému životnímu stylu je zde věnována velká
pozornost.
Přeji Vám, ať Vám živá strava chutná a ať pocítíte pozitivní změny po jejím zařazení do jídelníčku.
MUDr. Barbora Müllerová
Zdroj nových informací o škodlivosti ovocného cukru (fruktózy): Dr. med. Joachim Mutter – kniha Jezte zeleně.
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Dr.Joachim Mutter je velmi vyhledávaný německý lékař, který úspěšně léčí pacienty s těžkými nevyléčitelnými
nemocemi, kteří by jinak během několika málo let zemřeli.
Jeho názory jsou poměrně radikální a mnohým nepohodlné, ale vycházejí z podložených poznatků a klinických
zkušeností. Není třeba se stresovat škodlivostí ovoce, ale můžeme se snažit preferovat zeleninu jako pro
organismus cennější a zdravější zdroj živin.

Co Vám ještě mohu nabídnout:
Napsala jsem e-book Jak se detoxikovat a zdravě žít.
V tomto e-booku ukazuji množství cest, jak své zdraví můžete zlepšit. Cest, které jsem sama vyzkoušela a zařadila
do svého života. Ráda pomohu i vám prožít zdravý, šťastný a dlouhý život. Díky detoxikaci mě postupem času
mě opouštějí letité neduhy a zdravotní problémy.
Přes čištění těla se dále harmonizuji a rozvíjím. Proudí mnou více energie, jsem vnímavější a moje prožívání je
bohatší.
Podívejte se, co všechno v e-booku najdete ZDE ˃˃˃.
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Pokud byste měli nějaké dotazy či nejasnosti, nebo mi chtěli napsat své zkušenosti s živou stravou, můžete mi
napsat na barbora@barboramullerova.cz nebo můžete využít kontaktní formulář na
www.barboramullerova.cz/kontakt/.
Pokud chcete tento e-book sdílet a šířit, využijte k tomu, prosím, tento odkaz: www.barboramullerova.cz/ebooky/.
Děkuji. 
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