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Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem.
Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez
souhlasu autorky je zakázáno a je porušením autorského
zákona, které může být stíháno. Děkuji za pochopení a
respektování tohoto sdělení. Informace obsažené v tomto
eBooku jsou pouze informace a je čistě na vás, jak je
použijete. Autorka nenese žádnou odpovědnost za jejich
použití.
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Vydejte se se mnou na cestu za
zdravou a lehkou stravou.
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Úvodem o mé cestě k tomuto eBooku
Jsem šťastná žena. Mám úžasného muže a dvě neméně úžasné děti. Dělám věci, které mě
baví. Mohu žít svůj “bio-život”. Vlastně musím. Proč?

Zdravý životní styl mě baví
Již před mnoha lety ještě za studií na univerzitě jsem se začala zajímat o životní prostředí. Baví mě
přemýšlet, jak při pohodlném městském stylu
života netvořit kolem sebe jedovatou lagunu – z
mytí nádobí, praní, úklidu atd. atd.
Denně si kladu otázku:

Není to, co jím, dýchám a mažu si na tělo
chemický útok na můj organismus?
Více o tématech, kterými se zabývám, čtěte na mém
blogu (www.luciekrivinkova.cz).
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Mé dítě není zdravé
Když jsme s manželem zatoužili po dítěti, netušila jsem, že se moje záliba ve zdravé stravě a prostředí
stane nezbytným denním chlebem.
Od raného dětství svého syna jsem si musela zvyknout, že musím každý den dbát o to, aby se cítil
dobře a nemoc nebrzdila jeho vývoj. Syn měl od narození potíže s trávením. Přesto byl pro mě šok to,
co následovalo, když bylo synovi rok a tři čtvrtě.
Všimla jsem si, že je zpomalený, působí unaveně,
zastavil se mu vývoj řeči. Jednoho dne krátce před
synovými druhými narozeninami jsem objevila v jeho
stolici krev. Byla jsem zděšená. Kolečko lékařských
vyšetření nepřineslo žádný výsledek ani radu, co si
počít.
Několikrát denně měl syn průjem a v něm krev. V
noci se budil a dlouho plakal. Bylo to hrozné. Někdy
tenkrát jsem podruhé otěhotněla a ta doba byla pro mě
vyčerpávající.

Trvalo půl roku, než se zdravotní stav mého
syna začal zlepšovat.
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Cesta k uzdravování mého dítěte vedla přes ordinaci celostní lékařky a homeopatky až do
centra tradiční čínské medicíny. Ortel, který zazněl z úst terapeuta, byl hrozivý – podezření na
počínající Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu.
Opět šok. Zároveň ale vidina, že při občasné léčbě a dodržování
diety má syn šanci na spokojený život. Můj velký dík patří našemu
terapeutovi, který synovi jako první dokázal pomoci a který mě jako
první podpořil a vlil mi do srdce naději, že vše bude v pořádku.
Nejtěžší úkol byl přijmout synovu nemoc a snažit se pochopit, co nám
svou nemocí chce sdělit.

Cesta k tomu ale nebyla snadná
Dnes se cítím velmi naplněná, protože mi synova nemoc a vyrovnávání
s ní ukázalo i mnohé o mně. Ze zoufalé matky se stala
sebevědomá žena – vědomá si svých předností i slabostí. A proto o
tolik silnější než kdysi.
Každý den žiju se svou rodinou svůj „bio život“ a sbírám další zkušenosti z oblasti zdravého životního
stylu. Přemýšlím nad tím, co vkládáme do úst – jestli je to opravdové jídlo nebo spíš jen jeho syntetická
náhražka. Vím, kde koupit zdravé a kvalitní výrobky. Umím si jich řadu vyrobit doma a stále se učím,
jak jejich okruh rozšiřovat.
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Svým přístupem inspiruji i lidi z širšího okolí, než je má rodina. Vědí ode mne, že jsou i jiné
způsoby uspokojení potřeb jídla, čistoty, krásy než ty nejsnazší, často ale bohužel nejméně šetrné k
našemu životnímu prostředí.
A pro ty z vás, kdo se zajímáte o zdravou
stravu, máte potíže s trávením nebo jste
v podobné situaci jako já před časem, jsem
vytvořila tento eBook. Přejděme tedy nyní k jeho
tématu.
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K samotnému tématu eBooku
Obsahem tohoto eBooku jsou tipy, co ve stravě vynechat při potížích s trávením.
Představuji v něm hlavní zásady, kterých se držíme ve stravě našich dětí, z nichž jedno má
potíže typu Crohnova choroba nebo Ulcerózní kolitida. Tyto dietní zásady mohou pomoci i
těm z vás, kdo chtějí svému trávení prostě jen ulehčit.
Čekají vás jednoduché rady na to, jak ulehčit svému trávení, konkrétně:
 pět kapitol, rozdělených podle problematických potravin, resp. jejich součástí, kterým se
v naší rodině při výživě dětí vyhýbáme nebo jsme vůči nim přinejmenším ostražití.
 tipy, jak tyto potraviny a jejich složky ve stravě nahradit, případně co z nich můžete jednoduše
připravit.
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Tip č. 1 : Kravské mléko
a výrobky z něj pro nás byly po vyslovení podezření na Crohnovu chorobu první tabu ve
stravě syna. Tuky a cukry, které kravské mléko a výrobky z něj obsahují, se pro mnoho lidí
vyznačují špatnou snášenlivostí a stravitelností. I já osobně mám s nimi nedobré
zkušenosti.
Náš syn velmi rád jídal jogurty. Vybírali jsme jen bílé, v bio kvalitě, zkoušeli jsme i kozí. S tím byl
ovšem s objevením se příznaků zánětu střev konec. Krmení dětí jogurty (oblíbená to činnost mnoha
matek, kdysi včetně mě) je pro našeho terapeuta jako červený hadr na býka.
Jogurty a další mléčné výrobky mohou způsobovat (zhoršovat) zahlenění stolice.
Čím nahradit kravské mléko?

Máte-li obavu z nedostatku vápníku, zkuste mák
nebo mandle. Z těchto potravin můžete koupit či
vyrobit i nápoje.

Náhradním nápojem mohou být obilná a
ořechová „mléka“, včetně zmíněného mandlového.
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Naše děti mají v oblibě ovesné a kokosové nápoje. Je ovšem třeba dát si pozor na jejich složení a
vybírat jen ta nejkvalitnější bez přídatných látek, cukrů a tuků (o těchto složkách potravin čtěte
dále).
Jak nahradit mléčné bílkoviny?
 Pokud nejste vegetariáni a vegani, samozřejmě masem nebo vejci.
 Co se týče sóji, osobně ji příliš nedoporučuji. Zdraví prospěšná sója je, zdá se, jen ta
fermentovaná. My si spíše výjimečně dáváme např. tempeh. A to nemluvím o ekologických
důsledcích pěstování sóji.
 Velmi výživově hodnotné jsou luštěniny,
pokud je dobře trávíte. Celkem dobře
bývá snášena červená čočka.
 Dobrou mléčnou alternativou může být
kozí mléko a další kozí produkty. My
jsme je do jídelníčku zařadili poměrně
nedávno a sledujeme bedlivě, zda se u
syna znovu neobjeví akutní potíže.
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Tip č. 2 : Přidané tuky
Naše zkušenost je taková, že tuky, které jsou do jídla dodány navíc a nejsou v něm pouze
ve své přirozené, tj. původní podobě, mohou vyvolat nebo zhoršovat zánětlivé procesy ve
střevě. Máslo už jsme eliminovali v předchozím bodu. Teď ještě olej.

Naše bývalá pediatrička mi jako novopečené mamince s těmi nejlepšími úmysly radila, co mám jako
kojící matka jíst a jak přikrmovat. Já jsem ji ve spoustě věcí poslechla, přičemž jsem neposlouchala
svou intuici i zkušenost. Přidávání oleje do zeleninového příkrmu byla jedna z těch, které se bohužel
neosvědčily. Po snězení misky takového mlsu měl totiž syn většinou velmi rychle průjem.
Pro nás to znamená žádné zdravé a ještě zdravější oleje. Co tedy?
Maso a zeleninu vaříme na vodě, ani do rýže a těstovin olej nepřidáváme. Jídlo je mnohem lehčí a
stravitelnější i pro mě. To bylo důležité hlavně, když jsem kojila a potíže s trávením měla občas i
naše mladší dcera. Vývary dětem příliš často nedáváme, spíš jen maso a zeleninu z nich.
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Čím nahradit ony nevhodné tuky?
 U nás je oblíbené maso, bohužel u obou dětí
vede, narozdíl od zeleniny. Střídáme bílé,
červené, ryby, občas si dáme králičí.
 Jsme milovníci vajec. Pokud nejsou
k snídani, hrozí rodinný rozvrat. 
 Máme rádi ořechy. Dětem ovšem nabízíme
celé, žádná másla.
 Bohudík za avokádo. To je u nás všech
doma velmi oblíbené. Občas si ho dáme jako
pastu s rajčetem. Výjimečně si ho dopřejeme
v sushi.
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Tip č. 3 : Přidané cukry
S cukry je to podobné jako s tuky. Dráždí citlivé trávicí ústrojí, mohou vyvolat nebo
zhoršovat zánětlivé procesy. Naše děti jedí obvykle jen cukry (sacharidy a škroby), které se
přirozeně vyskytují v potravinách, např. v ovoci, obilninách, bramborách atd.

My nepoužíváme obvykle ani „zdravější“ varianty sladidel jako jsou med, různé sirupy a slady. Pozor na
průmyslově vyrobenou a levnou fruktózu a glukózový sirup. K přírodním sladidlům mají daleko a
zatěžují organismus, zvláště játra.
Čím nahradit cukr a jiná sladidla?
Sladit můžeme tak, že používáme potraviny
s přirozeně se vyskytujícími se cukry:
 Kaši nebo pudink např. uvaříte v rýžovém
nápoji (my používáme kokosovo-rýžový).
Stačí ozdobit skořicí, karobem nebo ovocem.
 V rozumné míře ovocem, pokud se
nevyskytují průjmy. Osobně mám s ovocem
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nedobré zkušenosti z období, kdy jsem trpěla ekzémem. Můj první krok k léčbě byl vynechání
ovoce.
 Ideálním sladidlem, ale i „lepidlem“ do těsta, např. pokud se chcete vyhnout lepku, jsou banány.
 Základem sladkého těsta může být jablko, ale i mnohá zelenina (mrkev, dýně, cuketa atd.)
 Sladit můžete datlemi, které slouží jako sladidlo v raw stravě.
Ještě jednou ale pozor. Ovoce může u citlivějších osob způsobovat nadýmání, plynatost ve
střevech (což je výsledek rozkladu ovocného cukru ve střevech), o průjmu nemluvě. Proto jsme
v počátcích léčby zařadili synovi do stravy pouze ovoce zamíchané např. do rýže, aby došlo k zahuštění
potravy ve střevě.
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Co můžete zakoupit hotové?
Doporučuji např. raw tyčinky bez
přidaného cukru a tuku. Je ovšem třeba
sledovat složení. Některé obsahují mandlovou
pastu.
Jiné raw produkty „plavou“ v kokosovém tuku.
Čili jsou pro naše účely nevhodné.
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Tip č. 4 : Pšeničná mouka
Té my se při krmení dětí vyhýbáme. Lepek obsažený v pšenici může vadit nejen
opravdovým celiakům. Naopak lepek z jiných obilovin do jídelníčku s mírou zařazujeme. Já
se přikláním k názoru, že skutečným problémem nesnášenlivosti lepku není tolik lepek jako
takový, ale právě lepek pšeničný.
Kromě obtížné stravitelnosti se u výrobků z pšenice dočkáte i nízké nutriční
hodnoty, pokud se živíte tzv. běžným pečivem. A toho je na pultech
supermarketů i malých pekáren většina. Bílá mouka je zbavena cenných živin,
které jsou obsaženy v obalu zrna a v klíčcích.
Čím nahradit pšenici ve stravě?

Rýží. Já a děti jíme obvykle místo chleba a pečiva rýžové chlebíčky.
Jsou vhodné k snídani, svačině i lehčí večeři. Ideální jsou pro svou lehkou
stravitelnost. Občas volíme jiné, např. kukuřičné.

Žitným chlebem a pečivem.

Ovsem. Ten bývá označován za lídra v obilninách, co se týče poměru
výživových hodnot. My si rádi vaříme např. ovesnou kaši.

15

© 2016 www.luciekrivinkova.cz | 5-tipu-jak-si-jidlo-uzivat-a-snadno-ho-zazivat

5 tipů, jak si jídlo užívat a snadno ho zažívat

Lucie Křivinková

 Špaldou – starší odrůdou pšenice.
 Při pečení polentou, kukuřičnou, jahelnou, pohankovou
nebo ovesnou moukou.
 Těstovinami z kukuřičné a rýžové mouky, případně různě
kombinovanými – s amarantem, pohankou.
 Knedlíky z kukuřičné polenty. Dokonce můj manžel, vášnivý
to odpůrce kukuřice, si vcelku pochutnává na polentovém
knedlíku, je-li k němu například dýňová omáčka.
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Tip č. 5 : Uzeniny
jsou potraviny dle mého názoru nevhodné pro každodenní pojídání pro kohokoli, nejen pro
ty, kdo jsou stiženi projevy Crohnovy choroby a Ulcerózní kolitidy. Kromě nevhodného
způsobu tepelné úpravy obvykle obsahují řadu přídatných látek, tzv. éček.

Pokud máme tyto potraviny rádi, můžeme si vybrat zdravější alternativu a koupit například vařenou
šunku, nikoli uzenou. U kupovaných výrobků ovšem musíme počítat se značným množstvím soli, což
je nejen u malých dětí dosti nežádoucí.
Co s tím?
Řešením může být domácí šunka, u níž
odpadne nejen množství všeliké chemie ale i soli.
Šunka se jí čerstvá a u nás se obvykle sní dost
rychle. Je to praktická pochutina pro účely
cestování, při němž jsou omezené možnosti
vaření.
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Závěrem
Pokud jste dočetli až sem, milí čtenáři, tak vám moc děkuji a vážím si toho, že jste svůj
drahocenný čas věnovali mému eBooku.
Dozvěděli jste se, které problematické potraviny je podle mých zkušeností vhodné ve stravě vynechat
a čím je nahradit proto, aby se ulevilo přetíženému nebo zánětem stiženému trávicímu
ústrojí.
Dopřejte svému tělu hodnotnou, ale lehce stravitelnou výživu a bezproblémové zažívání a ono
vám za to poskytne jeho příjemné prožívání i poté, co si užijete jeho chutí a vůní.
Nejen pro inspiraci, jak popsanou dietu můžete uvést do praxe, ale zároveň jako poděkování
najdete na konci eBooku
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Pomohl vám můj eBook? Velmi ocením
zpětnou vazbu, protože mi záleží na tom,
abych vám poskytla hodnotné a podnětné
informace.
Pokud máte jakýkoli postřeh nebo dotaz,
týkající se mého eBooku, neváhejte se na
mě obrátit přes email:
luciekrivinkova@volny.cz
Více o tématu zdravé stravy a životního stylu
se dočtete na mém blogu:
www.luciekrivinkova.cz
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Tip – jak upéct vánoční cukroví, chceme-li dodržet výše
uvedené zásady:
Kokosové pusinky bez přidaných cukrů a tuků

Ingredience: 2 vaječné bílky, 80g strouhaného kokosu, 1 větší zralý banán
Postup: Z bílků ušleháme tuhý sníh. Přidáme
rozmixovaný banán a nakonec kokos. Dobře, ale
lehce promícháme. Polévkovou lžící nabíráme hrudky
nebo placky (jako cookies). Navrch lze přidat i
sušenou brusinku, ale ty už bývají s cukrem, proto ji
tam osobně nepřidávám. Klademe na plech na papír
na pečení. Pečeme dozlatova v předehřáté troubě na
cca 170 stupňů asi 15-20 minut.
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