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Zachovat vnitřní klid a umírněný názor i v době 
stále nás atakujících nových módních směrů ve 
stravování není snadné. Neustálé změny nutně vedou 
k dysbalancím našeho zažívání, ale i psychiky. Nejen 
dietetika, ale celé učení tradiční čínské medicíny je 
založeno na neustálém vyvažování protikladných sil 
jin a jang a snaze o znovunastolení jejich rovnováhy, 
kdy nedochází k extrémním výkyvům vedoucím 
k onemocnění. Jídlo, jakožto jeden z nejsilnějších 
každodenních vlivů na naše tělo i mysl, by tedy také 
nemělo působit vyhraněně ani jedním směrem. 
Syrová strava je jedním z extrémů, zejména pokud 
je konzumována celoročně. Na opačném pólu stojí 
dlouhé pečení a vysušování pokrmů.
Podle TČM má každá potravina i způsob přípravy vliv na 
mechanizmus proudění čchi v našem těle. Pro využitelnost 
je tedy důležité, aby výběr a způsob úpravy nebránil  
v přirozeném koloběhu proudění a neoslaboval naši 
energii středu, sílu potřebnou na kvalitní přeměnu včetně 
tvorby nové čchi, čistých tekutin jin a krve. Čím méně 
energie bude spotřebováno, tím méně únavy se po jídle 
dostaví a kvalitní strava může být lépe zužitkována. Kdo  
z Vás si již zastavil trávení a způsobil křeče v břiše a následné 

potíže například zmrzlinou, melounem, chladným nápojem, okurkovým či rajčatovým 
salátem? I když se zprvu nemusí porucha trávení projevit,  z dlouhodobého hlediska, 
zejména u konstitucí piyangxu a shenyangxu (prázdnoty jangu sleziny a ledvin), 
dochází  k postupnému narušování koloběhu čchi, stagnacím, akumulaci chladu, 
vzniku nadbytku nečistých tekutin, hlenu, k zeslabování aktivního jangu pro děje v těle 
i naší činorodosti, nedostatku čchi a podobně.
Naopak lidé konstituce yinxu s tvorbou vnitřního horka a aktivní jangoví lidé, nebo 
případně nemocní po větším pocení a po horečkách si mohou do určité míry 
dovolit šťavnatou i syrovou zeleninu a ovoce zejména v jarním a letním období. Při 
kombinovaných stavech chladu i horka je opět vhodnější vařenou stravu vyvažovat 
cíleně zvolenými syrovými potravinami.
Vaření pokrmu nemění tepelný účinek vstupních ingrediencí, jen zlepšuje jejich 
stravitelnost. Vaření můžeme řadit k umírněnosti, klidu a harmonii, cestě zlatého 
středu. Posléze se i naše psychika zklidní, mizí rozkolísanost a sklon k labilitě. Volbou 
jednotlivých surovin a přídavků v podobě koření či jen malé části syrových doplňků 
vytváříme nekonečnou cestu pro individuální domácí vaření pro každého z nás.
Mou snahou je sestavovat recepty s důrazem na vyvažování a harmonizaci vyhraněných 
povah a účinků jednotlivých potravin, nebo je uvedeno zacílení pokrmu při určitých 
symptomech a zohledněno roční období. Stále častěji používám naše lokální produkty, 
exotické jen jako občasný doplněk k využití jejich speci�ckých účinků.
Cesta k jednoduchosti je složitá, proto vám přeji „šťastnou cestu“ k naplněnému životu.
Každý terapeut TCM Vám kvali�kovaně poradí, zda a jaká jídla jsou pro Vás skutečně 
vhodná.

DIETETIKA

Syrová versus vařená strava
Napsala: Michaela Nekovářová
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Letní recepty (období léta 16. 5. – 26. 7. 2015)

Květáková polévka s fenyklem, koprem a obilnými 
knedlíčky
(varianta na využití letní zeleniny s doplňky pro harmonizaci  
a ochranu trávení)
Potřebujeme: 1 menší květák, kousek celeru, polovinu bulvy 
fenyklu, 1 vejce, obilnou špaldovou krupici nebo polentu, 
čerstvý kopr, sůl, kousek másla nebo trochu kvalitního oleje, 
příp. muškátový oříšek, pár kapek citronové šťávy.
Postup: Očištěnou zeleninu zalijeme vařící vodou, mírně 

osolíme a vaříme s pár kapkami citronové šťávy do měkka. Mezitím si do 
rozšlehaného syrového vajíčka vmícháme obilnou krupici, pokud máme obilku 
bez lepku, přidáme lžičku škrobu, aby se knedlíčky nerozvařily. Můžeme doplnit 
kouskem posekané chilli papričky. Vytvoříme husté těstíčko, lžičkami tvoříme malé 
knedlíčky a ve vroucí vodě pár minut povaříme. Slijeme přes cedník.
Uvařenou zeleninu s vývarem rozmixujeme, dochutíme solí, krátce povaříme 
na jemno nakrájené proužky syrového fenyklu (již jen pár kousků), zasypeme 
hustě koprem a podáváme s knedlíčky. Zakápneme olejem nebo přidáme lžičku 
másla. Muškátový oříšek použijeme při větší zimomřivosti a následnými potížem 
i s trávením.

DIETETIKA
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Pstruh s dušenou zeleninou a barevnou rýží
Pstruh jako dravá sladkovodní ryba je vhodný i v letním 
období. Teplé počasí nám „krade“ čchi a pokud se únava 
spojí s nechutenstvím a oslabeným trávením, je právě 
lehce stravitelné bílé maso vhodné na posílení energie 
středu. Samozřejmě také záleží na vhodné přípravě  
v páře nebo rychlé úpravě �letů bez kůže s použitím 
jemné zeleniny a s bylinkami. Pro zdravé jedince pstruh 
krásně vyváží přílohy syrových salátů, které ale používáme 
obezřetně, viz výše.

Potřebujeme: čerstvé pstruhy, citron, rozmarýn, sůl, mrkev, cuketu, pórek, cibulku, 
barevnou rýži, koriandr nať, římský kmín, olej, máslo.
Postup: Kuchané pstruhy vy�letujeme, odřezky můžeme použít  na přípravu jemného 
rybího vývaru. Filety pokapeme citronovou šťávou, posypeme hrubě posekaným 
rozmarýnem a na chvilku odložíme do chladu. Mezitím si uvaříme barevnou rýži (různé 
druhy včetně divoké) a promícháme s čerstvým koriandrem. Na pánvi rozhřejeme 
kousek másla a necháme cca 10 minut podusit na jemno pokrájenou zeleninu, mírně 
osolíme a okořeníme podrceným římským kmínem. Rybu připravíme v páře nebo pár 
minut na rozpálené pánvi s malým množstvím kvalitního oleje či másla (často obojího), 
máslo by se nemělo přepálit. Solíme zlehka až před koncem úpravy. 

kuskusu na 1 díl mandlí. Na dno vyšších pohárků naskládáme část čerstvého ovoce 
a navršíme kuskus s mandlemi. V kastrůlku svaříme obilné mléko s kukuřičným 
škrobem a pár snítkami máty. Osladíme jen mírně. Po zhoustnutí mátu vyjmeme, 
krém nalijeme jako další vrstvu do pohárků a necháme v chladu ztuhnout cca 30 
minut. Připravíme agar dle návodu s vodou nebo ovocnou šťávou a můžeme mírně 
přisladit, ale nepřeháníme. Do pohárků navršíme zbylé ovoce a zalijeme mírně 
zchladlým agarem, vždy jen slabou vrstvou.

DIETETIKA

Pohárek jako dezert či lehká svačina
(pro radost z chuti léta a šťavnatého ovoce, pro děti)
Potřebujeme: ječný nebo pšeničný kuskus, mandle, obilné 
mléko, škrob, jahody nebo jiné čerstvé letní ovoce, agar, 
tmavý třtinový cukr, meduňku, mátu.
Postup: Kuskus připravíme dle návodu a promícháme 
s oloupanými a podrcenými mandlemi v poměru 3 díly 
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 Podzimní recepty (období podzimu 18. 8. – 28. 10. 
2015)
Na podzim je po pročištění naakumulovaného vnitřního 
horka z léta  ředkvemi všeho druhu a řapíkatým celerem 
s přídavky křenu a zázvoru důležité posilovat čchi plic 
a chránit tělo před ztrátou tekutin, případně doplňovat 
jin dle konstituce. U osob typu yangxu zahříváme, 
aniž bychom vysušovali. Při vnitřní vlhkosti působíme 
krátkodobě na její odstranění, zejména v mezidobí  
a na začátku podzimu, poté postupně doplňujeme čchi 
a zastavujeme pocení, abychom zabránili vpádu chladu. 
Vhodně sestavené polévky jsou ideální pro individuální 
hru poměrů jednotlivých surovin.

Zahuštěný rybí vývar s kořenovou zeleninou  
a kořením
Můžeme opět použít pstruha při potřebě více doplňovat 
čchi – únava, dušnost. Naopak při otocích použijeme 
kapra, při potřebě zastavit pocení, pokud nemáme vnitřní 
horkost, zvolíme variantu s žitnými vločkami bez petržele  
a polévku ochutíme malým množstvím octa.
Potřebujeme: nemraženou lokální rybu (pstruh nebo kapr, 
aj.), mrkev, celer, petržel, cibule, pórek, ovesné či žitné 
vločky, bobkový list, předem vařené bílé malé fazolky se 
saturejkou, nať libečku, sůl,  příp. ocet.
Postup: Rybí hlavy bez očí a žáber, odřezky z ryby  
a ocasní část zalijeme studenou vodou, přidáme cibuli 
a bobkový list, osolíme a vaříme 30 minut. V jiném hrnci 
zlehka orestujeme na maličkém kousku másla pokrájenou 
zeleninu mimo pórku, zasypeme vločkami a zalijeme přes 
cedník rybím vývarem. Povaříme do změknutí, žitné vločky 
se vaří déle. Nakonec vložíme vařené fazolky a dochutíme 
octem, libečkem, najemno pokrájeným pórkem. Do talíře 
přidáme obrané vařené rybí maso.

Celerová polévka s řapíkatým celerem či pórkem, 
slzovkou a adzuki
Je vhodná při potřebě odvedení vlhka z organizmu 

(pocením, močením, vysušením) před chladným zimním obdobím. Kombinace obou 
celerů se termodynamicky vyváží. Dle potřeby může převážit jeden z nich, řapíkatý 
při současné horkosti a pálení při močení či akné. Dalšími přídavky zacílíme na různé 
účinky, pórek přidáme při yangxu a potřebě rozhýbat čchi, na zesílení při bolestech 
kloubů s chladem a otokem přidáme kořen petržele.
Tuto polévku používáme krátkodobě léčebně a postupně cílíme na zabránění pocení  
a harmonizaci dle konstituce každého jedince.
Pro osoby konstituce yinxu je nevhodná!!! (vysušení hubení lidé s červeným jazykem  
s rýhami, bez projevů vlhka v organizmu)
Potřebujeme: ¼ celerové bulvy, 2 řapíky celeru, případně pórek, kořen petržele, malý 
šálek slzovky, malý šálek fazolek adzuki, rýži, sůl, pár kapek oleje, možné jsou i slupky 
čerstvého zázvoru pro povrchové otoky- vaříme krátce.
Fazolky, slzovka i rýže velmi zvýší svůj objem, proto jich použijte jen maličko.
Jako ochranu našich zdravých tekutin použijeme pro doplnění jin dlouhozrnnou rýži.
Postup: Nejprve si namočíme fazolky adzuki nejméně na 1 hodinu. Vodu z namáčení 
slijeme a v nové vodě vaříme do měkka. Slzovku propláchneme, necháme namočenou 
cca 1 hodinu a ve stejné vodě vaříme do měkka, fazolky se slzovkou je možné vařit 
dohromady, jen je nutné dodržet rozdílné úpravy před vařením. K luštěninám vždy 
přidáváme koření, mně se osvědčila saturejka. Když jsou poloměkké, přidáme 
propláchnutou rýži, později nastrouhaný celer, pokrájený řapíkatý celer a další zeleninu 
dle výběru, osolíme, dovaříme do měkka. Na talíři pokapeme kvalitním olejem  
a posypeme čerstvým pórkem či natěmi.

DIETETIKA
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Doporučené podávání max. 2x denně dle vývoje stavu, ne 
dlouhodobě.
Rozbor dle TČM:
Adzuki – neutrální povahy, sladké a kyselé chuti; 
tropismus – srdce, tenké střevo, ledviny.
Účinky: Pročišťují horkost, rozhýbávají blokádu krve, 
odvádějí vlhkou horkost.
Agar – chladné povahy, sladké chuti; tropismus – 
plíce, srdce, tlusté střevo.
Účinky: Pročišťuje horkost plic a srdce, prospívá při 
hemoroidech.
Celer kořen – teplé povahy, sladké chuti; tropismus 
– plíce, žaludek, slezina, ledviny.
Účinky: Posiluje slezinu, vyživuje žaludek, prospívá 
ledvinám, zmírňuje bolesti hlavy z větru, vylučuje 
vítr a vlhkost.
Celer řapíkatý – chladné povahy, sladké a hořké 
chuti; tropismus – žaludek, slezina, játra, močový 
měchýř.
Účinky: Uvolňuje stísnění jater, harmonizuje žaludek 
a trávení, podporuje pocení, podporuje močení.
Cibule – teplé povahy, ostré a hořké chuti; tropismus 
– plíce, žaludek, tlusté střevo.
Účinky: Doplňuje jang, přeměňuje hlen, otevírá 
hrudník, stahuje čchi, podporuje čchi střev.
Citron – chladné povahy, kyselé chuti; tropismus – 
žaludek, játra, plíce.
Účinky: Pročišťuje letní horko, rodí tekutiny, 
harmonizuje žaludek, přeměňuje horký hlen.
Cuketa – svěží povahy, sladké chuti; tropismus – 
žaludek, moč. měchýř.
Účinky: Pročišťuje horko, rodí tekutiny, odvádí 
vlhkost.
Cukr tmavý – teplé povahy, sladké chuti; tropismus 
– slezina, žaludek.
Účinky: posiluje slezinu, zastavuje křeče v břiše.
Fazole – neutrální povahy, sladké chuti; tropismus – 
slezina, ledviny.
Účinky: Posilují slezinu a ledviny, odvádí vlhkost.
Fenykl – teplé povahy a pikantní chuti; tropismus – 
játra, slezina, žaludek, ledviny.
Účinky: Napravuje čchi, harmonizuje žaludek, 
zprůchodňuje játra.
Jahody – neutrální povahy, sladké a kyselé chuti; 
tropismus – plíce, slezina, játra, ledviny, žaludek.
Účinky: Zvlhčují plíce, rodí tekutiny, doplňují játra  
a ledviny, posilují slezinu.
Ječmen – svěží povahy, sladké chuti; tropismus – 
slezina, žaludek, močový měchýř.
Účinky: Posiluje slezinu, harmonizuje žaludek, 
utišuje žízeň, rodí tekutiny, odvádí vlhkost.
Kapr – neutrální povahy, sladké chuti; tropismus – 
slezina, žaludek, ledviny.
Účinky: Odvádí vodu močením, snižuje otoky, 
podporuje tvorbu mléka a spuštění laktace.
Kmín – mírně teplé povahy, lehce pálivé chuti; 

tropismus – ledviny, žaludek.
Účinky: Posiluje slezinu a žaludek, vypuzuje chlad a vítr, léčí chladné bolesti břicha.
Kopr – teplé povahy, pálivé chuti; tropismus – slezina, ledviny, žaludek.
Účinky: Zahřívá jang, rozptyluje chlad, rozhýbává stagnující čchi.
Květák – svěží povahy, sladké chuti; tropismus – slezina, tl. střevo.
Účinky: Posiluje slezinu, zvlhčuje střeva.
Koriandr – teplé povahy, pálivé chuti; tropismus – plíce, slezina.
Účinky: Spouští pocení, pomáhá trávení potravy, vylučuje kůží škodliviny.
Mandle – Mírně teplé povahy, sladké chuti; tropismus – plíce, tlusté střevo.
Účinky: uvolňují stagnaci čchi plic, přeměňují hlen, zastavují kašel, zvlhčují střeva
Máta – svěží povahy, pálivé chuti; tropismus – plíce, játra.
Účinky: Rozptyluje větrnou horkost, pročišťuje horkost, uvolňuje játra, 
projasňuje zrak.
Mrkev – neutrální povahy, sladké chuti; tropismus – slezina, játra, plíce.
Účinky: Doplňuje játra, zlepšuje zrak, tráví potravu, posiluje slezinu, zastavuje kašel.
Muškátový oříšek – teplé povahy, pálivé chuti; tropismus – slezina, žaludek, 
tlusté střevo.
Účinky: Zastavuje průjem z chladu, zahřívá střed, rozhýbává čchi.
Ocet – teplé povahy, hořké a kyselé chuti; tropismus – játra, žaludek.
Účinky: Rozptyluje stagnace, zastavuje krvácení a pocení.
Oves – teplé povahy, sladké a lehce hořké chuti, tropismus – slezina, žaludek.
Účinky: Posiluje slezinu a žaludek.
Petržel - teplé povahy, pálivé chuti; tropismus – plíce, játra, slezina.
Účinky: Otevírá povrch a podporuje pocení, vypuzuje vítr a vlhkost.
Pórek – teplé povahy, pálivé chuti; tropismus – plíce, játra (ledviny).
Účinky: Doplňuje jang ledvin, doplňuje čchi, rozpouští stagnace krve, vypuzuje 
chlad, odvádí vodu močením, podporuje pocení.
Pstruh – neutrální až teplé povahy, sladké chuti; tropismus – slezina, žaludek.
Účinky: Doplňuje jang, harmonizuje slezinu a žaludek, rozptyluje chlad.
Pšenice – svěží povahy, sladké chuti; tropismus – srdce, slezina, ledviny.
Účinky: Vyživuje srdce, posiluje slezinu, utišuje ducha, žízeň, rodí tekutiny.
Rozmarýn – teplé povahy, pálivé chuti; tropismus – plíce, žaludek.
Účinky: Uvolňuje povrch, rozptyluje chlad, rozhýbává čchi, otevírá žaludek.
Rýže dlouhozrnná – neutrální povahy, sladké chuti; tropismus – slezina, 
žaludek.
Účinky: Posiluje slezinu, harmonizuje žaludek, zastavuje žízeň, rodí tekutiny.
Slzovka - svěží povahy, sladké a fádní chuti; tropismus – slezina, žaludek, plíce.
Účinky: Posiluje slezinu, odstraňuje vnější i vnitřní vlhkost, pročišťuje horkost.
Špalda - teplé povahy, sladké chuti; tropismus – slezina.
Účinky: Posiluje slezinu, zvlhčuje suché, vyživuje jin.
Sůl - chladné povahy, slané chuti; tropismus – ledviny, močový měchýř.
Účinky: Změkčuje tvrdé, pročisťuje horkost, odvádí spodem.
Vejce – neutrální povahy, sladké chuti; tropismus – slezina, žaludek, plíce.
Účinky: Doplňuje krev a čchi, vyživuje jin, zvlhčuje suchost.
Žito – neutrální povahy, sladké a hořké chuti; tropismus – slezina, žaludek, plíce.
Účinky: Posiluje slezinu a žaludek, zastavuje pocení, vysušuje vlhkost.
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