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70 % naší imunity leží ve střevech 

 

Pro zajištění optimální střevní rovnováhy je důležité, aby naše strava 

obsahovala tzv. probiotika, a to nejlépe v přirozené formě kvašených 

potravin. Probiotika jsou živé mikroorganismy, které se přirozeně 

nacházejí v lidském těle. Nedostatek probiotik ve stravě může ovlivnit 

nejen náš imunitní systém ale i způsobit chronické nezdravé střevní 

prostředí a být tak podkladem pro autoimunitní onemocnění. 

Mikrobi v našich střevech se podílejí na 

zpracování stravy, fungování imunity, 

ovlivňují naši psychiku, náladu, emoce, 

chutě na jídlo, na sladké, a tedy i 

nadváhu.  

Správné a vyrovnané složení střevní 

mikroflóry je tedy základem nejen naší 

imunity ale i celkového fyzického a 

psychického zdraví. 

Probiotika si můžeme také koupi 

v lékárně. Mnohem větší potřebné 

rozmanitosti „správných“ mikroorganismů pro zdraví našich střev si 

však můžeme zajistit z kvašených/fermentovaných potravin. Navíc za 

pár korun. 

 
 
Mléčně kvašená zelenina je vynikajícím doplňkem naší stravy: 

o Posiluje imunitu a regeneruje střevo. 

o Podporuje růst střevní mikroflóry. 
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o Udržuje rovnovážné složení žaludečních šťáv. 

o Přispívá k udržení acidobazické rovnováhy (snižuje 

překyselení). 

o Podporuje krvetvorbu 

 

 

Probiotika obsažená v kvašených potravinách jsou nezbytné pro mnoho 

systémů v našem těle. Přidávejte si ke každému teplému jídlu jednu 

polévkovou lžíci fermentované / kvašené zeleniny (kysané zelí, kimči 

nebo jiný druh kvašené zeleniny). Fermentované potraviny nám dávají 

mnohem větší variabilitu a komplexnost zdraví prospěšných bakterií než 

probiotika v doplňcích stravy. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zajištění osídlení střeva „přátelskými“ bakteriemi je jedním z 5 

zásadních kroků, které najdete v mé e-Knize JAK POSÍLIT 

IMUNITU ZA 90 DNÍ. Objednejte si ji ještě dnes zde. 

 

https://ziveorechy.cz/produkt/jak-posilit-imunitu-za-90-dni/
https://ziveorechy.cz/produkt/jak-posilit-imunitu-za-90-dni/
https://ziveorechy.cz/produkt/jak-posilit-imunitu-za-90-dni/
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KDO JSEM? 

Jsem celostní terapeutka a výživová poradkyně.  

Komplexně řeším PŘÍČINY zdravotních potíží a prevenční přístup ke 

zdraví. 

Klientům upravuji jídelníček tak, aby 

podporoval celkovou rovnováhu v těle a 

energeticky oslabené oblasti. 

K tělu i mysli klientů přistupuji 

komplexně. Pomocí frekvenční terapie 

eliminuji zátěže a toxiny v těle (virové, 

bakteriální, plísně či těžké kovy). Tělo a 

mysl tak směřuje k vlastní autoregulaci 

zdraví. 

Testuji potravinové intolerance a 

alergeny. Tato metoda umožňuje 

eliminovat zátěže, řešit autoimunitní 

poruchy, chronické a akutní potíže a 

hormonální nerovnováhy. 

V případě zájmu pracuji s bylinami a technikami uvolnění mysli. Tento 

komplexní přístup je velmi účinný, neinvazivní a bez vedlejších účinků. 

 

Přečtěte si zkušenosti z uzdravení klientů zde. 

        Nicole Lukášková, Ph.D. 

 

https://zdravesnicole.cz/zkusenosti-klientu/
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MŮJ KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP PŘI ŘEŠENÍ CHRONICKÝCH I AKUTNÍCH POTÍŽÍ 

 

 

 

www.zdravesnicole.cz 

 

https://zdravesnicole.cz/frekvencni-terapie/
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VYSVĚTLIVKY: 

 

PZ potravina působí protizánětlivě 

 

Označení a kalibrace: 

1 hrnek   250 ml 

½ hrnku  125 ml 

¼ hrnku  60 ml 

1 lžíce  15 ml 

½ lžíce   7,5 ml 

1 lžička  5 ml 

½ lžičky  2,5 ml 

¼ lžičky  1,25 ml 
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1. Domácí probiotická salsa 
 

10 min příprava, 3–5 dní kvašení 

Salsu jsem nikdy nevyhledávala a považovala jsem ji spíše za jakýsi 

kečup, u kterého jsem valné léčivé účinky nespatřovala. Od té doby, co 

jsem ale objevila kouzlo domácí fermentované salsy, jsem z ní nadšená 

a používám ji ke kterémukoli jídlu, kam se nehodí pickles. Kromě skvělé 

chuti tato salsa prošla procesem mléčného kvašení, což je blahodárné 

pro naše trávení a zdravé střevní prostředí. Působí protizánětlivě. 

Kvašení zvyšuje množství vitamínu C a využití mikroživin obecně, v čele 

s vitamíny skupiny B a některými minerály. 

 

Budeme potřebovat: 

4 rajčata 

1 červená paprika 

1 mrkev PZ 

2 cibule PZ 

2 stonky řapíkatého 

celeru PZ 

2 chilli papričky 

(není nutné) PZ 

5 stroužků česneku 

PZ 

mořská sůl  
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Postup: 

1. Připravíme si slaný nálev z převařené vody podle množství 

zeleniny. Nálev nechte vychladnout na 42 °C.  Na každých 250 ml 

vody přidáme 1 lžičku soli. 

2. Cibuli a česnek oloupeme, papriku zbavíme semínek a všechnu 

zeleninu pokrájíme na větší kusy. 

3. Zeleninu naskládáme na těsno do sklenice s patentním víčkem 

nebo přímo do kvasicí nádoby s pružinou. Je důležité zeleninu 

dobře ve sklenici utěsnit, protože se během kvašení trochu zmenší 

a má tendence vyplavat. Pokud nemáte nádobu s pružinou, je 

potřeba zeleninu zatížit vhodným skleněným závažím či 

kamenem.  

4. Zeleninu zalijeme slaným nálevem tak, aby byla zcela ponořena a 

pod víčkem zůstaly ještě 2–3 cm. 

5. Takto uzavřenou sklenici necháme kvasit na kuchyňské lince. Po 

5–7 dnech je zelenina zkvašená a můžeme ji rozmixovat do 

konzistence salsy a dále uchovávat v ledničce. Pokud chceme mít 

salsu hustší, před mixováním část vody ulijeme/vypijeme. 

 

 

Moje tipy: 

Její pikantnost si můžeme jakkoli upravit podle chuti, ročního období a 

aktuální kondice. 

Do salsy ráda přidávám ještě další koření podporující trávení. Mé 

oblíbené je mleté semeno pískavice řecké seno, která je vynikajícím 

lékem na oslabené trávení. 
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2. Krátce kvašená zelenina neboli pickles 
 

Tzv. pickles, rychle kvašenou zeleninu jakéhokoli druhu, si můžeme 

snadno a rychle udělat doma i v malém bytě. Pickles také doporučuji 

spíše než klasické kvašené zelí v případech „oslabené“ či „přetížené“ 

oblasti jater, která je v naší společnosti velmi častá. Tady jsou 

jednoduché recepty na blahodárné doplňky jídla plné pro nás 

přátelských bakteríí. 

 

PICKLES ZELÍ: 

15 min příprava, 3–5 dní kvašení 

Budeme potřebovat: 

1kg zelí červené/bílé (můžeme 

doplnit mrkví, cibulí, řepou, 

trochou čerstvého křenu 

apod.) PZ 

1 lžička kmínu (dle chuti) 

1 lžička soli 

Postup: 

1. Zelí a případně další zeleninu nakrouháme najemno. Mrkev 

nastrouháme nahrubo. 

2. Vše smícháme dohromady, přidáme mořskou sůl, kmín a dobře 

propracováváme rukama, aby se porušila buněčná struktura a uvolnila 

šťáva. Potom ji začneme pěchovat do sklenice/nádoby. Pokud nemáte 

kvašák nebo sklenici s pružinou, tak zeleninu v nádobě musíte zatížit 
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talířkem, kamenem či sklenicí s vodou tak, aby zelenina byla ponořená 

ve šťávě. Zakryjte víčkem a dejte pod sklenici talířek pro případný únik 

šťávy. 

3. Nádobu se směsí necháme 3 až 5 dní kvasit při pokojové teplotě. 

Zeleninu hned konzumujeme nebo skladujeme v ledničce cca 3 měsíce. 

 

 

Stejným způsobem můžeme připravit jakoukoli 

kořenovou zeleninu. Mám ráda na jemné 

proužky nastrouhanou bílou ředkev podporující 

trávení nebo zde na fotce pickles mrkev s cibulí. 

 

 

 

https://i1.wp.com/zdravesnicole.cz/wp-content/uploads/2018/10/20181004_175105-e1540723764115.jpg
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3. Vodní pickles 

15 min příprava, 3 - 5 dní kvašení 

 

Budeme potřebovat: 

5-7 dílů vody : 1 díl ume octa 

(koupíte v prodejně zdravé výživy) 

Zeleninu – např. půlené ředkvičky, 

růžičky květáku, špalíčky daikonu 

nebo malé cibulky 

 

Postup: 

1. Převaříme vodu a po 5 min přidáme ume ocet v poměru 1:5-7; 

vychladíme na 42 °C (prst by nás měl stále ještě pálit). 

2. Zeleninu pečlivě a natěsno naskládáme do sklenice (vyplňujeme 

každý prostor sklenice:-) a zalijeme připraveným teplým 

nálevem. Zelenina musí být zcela zatopená (buďte pečliví, pokud vám 

nějaké kousky vyplavou, dílo se pokazí a zplesniví), můžeme zatížit 

kamínkem nebo pružinou; sklenici zašroubujeme. 

3. Necháme na kuchyňské lince 3-5 dní fermentovat. Pak můžeme hned 

konzumovat nebo uskladnit v chladničce. 

4. Nádobu se směsí necháme 3 až 5 dní kvasit při pokojové teplotě. 

Zeleninu hned konzumujeme nebo skladujeme v ledničce. 

 

 

https://i1.wp.com/zdravesnicole.cz/wp-content/uploads/2018/10/fermentace_pickles-e1540721074907.jpg
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4. Panák přírodního antibiotika 
 

15 min příprava, cca 5 dní kvašení 

Malá sklenička tohoto tonika ráno a večer je skvělým pomocníkem 

trávení a přírodním antibiotikem. Čistí játra a podporuje krvetvorbu. 

Detoxikuje a je celkově velmi regenerační. Díky mléčnému kvašení nápoj 

podporuje zdravou střevní mikroflóru. Červená řepa je přímo studnicí 

zdraví. Obsahuje velké množství minerálů, vitamínů a barviva – 

betakaroten a betain. Podporuje produkci žaludečních šťáv, působí 

protizánětlivě a chrání proti rakovině. 

 

 

Budeme potřebovat: 

3 středně velké červené řepy PZ 

1 čerstvý křen PZ 

1 lžíce soli 

4 lžíce syrovátky nebo nahradíme další 

½ lžící soli 

filtrovaná voda 
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Postup: 

1. Řepu i křen oloupeme a nakrájíme na větší hrubé kostky. (Pokud 

máme zeleninu z vlastní zahrádky či v biokvalitě, nemusíme 

loupat, stačí omýt). 

2. Pokrájenou řepu s křenem vložíme do dvoulitrové sklenice, 

přidáme sůl, syrovátku a zalijeme převařenou a vychlazenou 

vodou tak, aby byla nádoba zaplněná.  

3. Sklenici uzavřeme víčkem, protřepeme, aby se sůl rozptýlila, a 

necháme na kuchyňské lince kvasit cca 4 dny při pokojové teplotě.  

4. Scedíme šťávu a skladujeme v ledničce.  

 

Moje tipy: 

Ve sklenici s řepou ponecháme cca třetinu zkvašené tekutiny a můžeme 

ji ještě jednou zalít vodou, a nechat tak proběhnout ještě jeden 

fermentační proces. (Pokud by kvasný proces nebyl dostatečný, 

přidáme syrovátku.) Výsledná tekutina z tohoto „druháku“ už bude 

slabší než předchozí, ale pro zažívání stále blahodárná.   

Pokud netolerujeme syrovátku, nahradíme jí další ½ lžíce soli. Pak je 

nutné počítat s tím, že kvasný proces bude v tomto případě delší.  

Tento řepný kvas můžeme použít i na dochucení salátů nebo polévek. 

 

Víte, že: 

Křen je doslova přírodním antibiotikem. Působí antibakteriálně, 

podporuje trávení a obsahuje vitamín C. Je skvělý při rekonvalescenci. 

Harmonizuje střevní prostředí a podporuje hormonální rovnováhu. 

Rozpouští hleny a čistí průdušky.    
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5. Probiotický sýr 

 

4–10 porcí, 12 h máčení, příprava 5 min, zrání 24 h 

Ať žije zdravé střevní prostředí! Fermentovaných potravin není nikdy 

dost. Tento sýr je bez mléka, plný bílkovin, nenasycených mastných 

kyselin a zrající díky bakteriím. Pomáhá odbourávat stres a 

podrážděnost. Pokud použijete para ořechy, bude doslova našlapaný 

selenem (skvělý antioxidant, podporuje imunitu, podílí se na tvorbě 

hormonů štítné žlázy, silný protizánětlivý účinek). Pokud použijete 

mandle, doplníte vápník ve formě pro tělo velmi dobře vstřebatelné. 

Mandle navíc jako jediné z ořechů působí zásadotvorně. Použité 

ingredience navíc podporují chuť sýru, obsahují skupinu vitamínů B a 

podporují trávení. 

 

Budeme potřebovat: 

2 hrnky para ořechů nebo ŽIVÉ 

OŘECHY® Aktivované/klíčené 

mandle (koupit můžete zde) 

¼ - ½ hrnku vody 

1 lžička soli 

1 lžíce lahůdkového droždí 

1 lžička sušeného česneku PZ 

(případně černuchy/černý 

kmín PZ)  

½ obsahu kapsle probiotik 

 

 

 

https://ziveorechy.cz/produkt/aktivovane-mandle/
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Postup: 

1. Ořechy namočíme přes noc do vody se špetkou soli. Ráno 

propláchneme a scedíme. (pokud použijete aktivované/klíčené 

mandle, nemusíte již proplachovat, stačí, že jsou vlhké, abychom 

získali jemnou konzistenci „sýru“) 

2. Vložíme do mixéru a mixujeme na maximum, přidáme vodu a sůl. 

Čím méně vody se nám podaří při mixování použít, tím lepší, tužší 

bude výsledná textura „sýra“. Mixujeme a několikrát stíráme ze 

stěn mixéru a zase mixujeme, dokud nevznikne jemná lepkavá 

struktura. 

3. Finálně zamícháme zbytek ingrediencí a stlačíme ve formičkách na 

sýr (použít můžeme např. kulatá vykrajovátka na linecké cukroví, 

do nichž „sýr“ natlačíte). 

4. Necháme fermentovat 24 h na kuchyňské lince přikryté gázou či 

utěrkou. Poté se buď rovnou pustíme do hodování, anebo sýr 

uskladníme v lednici. Sýr si vychutnáme nejlépe s kvašeným 

chlebem (snadný recept bez složitého hnětení najdete zde) a 

napařenou zeleninou. 

 

Můj tip:  

Použít můžeme makadamové ořechy, kešu, mandle nebo slunečnicová 

semínka. Budeme-li s kořením kreativní, připravíme si pokaždé jiný sýr. 

Osobně mám ráda semena koriandru, hořčice či pískavice, která má 

kromě podpory trávení i celkové regenerační účinky. 

Probiotika můžete použít jakákoli nebo použijte s takovými kmeny, 

které odpovídají vaší aktuální zdravotní kondici.  

 

https://zdravesnicole.cz/jednoduchy-celozrnny-zitny-kvaskovy-chleb/
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Věděli jste, že ŽIVÉ OŘECHY® Aktivované/klíčené mandle: 

1. dodávají tělu více dostupné („odemknuté“) minerály a jsou lépe 

stravitelné 

2. jsou křupavé a velmi jemně sušené do 42 °C, aby zůstaly "živé" a 

zachovaly si enzymy 

3. celý proces jejich výroby trvá až 5 dní pro získání maxima živin, 

optimální stravitelnosti a jemné chutě 

4. jsou báječné na svačinku nebo na vlastní aktivované mandlové máslo 

 

 

 

 

 

 

https://ziveorechy.cz/produkt/aktivovane-mandle/
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6. Kešu jogurt 

 

4–5 porcí, 3 h máčení, příprava 10 min, fermentace 10 h (dle teploty) 

Kešu jogurt je nejen rostlinou alternativou kravského jogurtu. 

Kešu posílí vaši nervovou soustavu. Působí proti nervozitě a depresím. 

Podporují regeneraci, snižují únavu a vyčerpání. Zmírňují projevy 

premenstruačního syndromu. Regulují LDL cholesterol. Kešu obsahují 

hořčík, vápník, zinek, draslík, selen a měď ale také železo. Jsou tedy 

vhodnou potravinou pro dětí s anémií. Pro zahuštění použijeme agar 

agar (koupíte v prodejně zdravé výživy), který je čistě přírodní želatinou 

z mořských řas. Agar je bohatý na jód, vápník a železo. A samozřejmě 

spousta „přátelských“ bakterií díky fermentaci. 

Budeme potřebovat:  

200 g kešu ořechů 

400 g vody (pokud byste chtěli méně hustý jogurt než 

je na fotce, přidejte o 100 ml více vody) 

Obsah kapsle probiotik nebo jogurtové kultury 

40 g javorového sirupu 

½ lžičky agar agar 

Špetka soli 

Špetka vanilkového extraktu nebo dřeně 

z vanilkového lusku 

 

Postup: 

1. Kešu namočíme na 3 h do dostatečného množství vody. 

2. Vodu slijeme a kešu přesuneme do mixéru. Přidáme vodu, sirup, 

sůl, vanilku a mixujeme do hladka. 
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3. Směs přesuneme do hrnce, abychom ji prohřáli a mohli přidat 

želatinu. Jakmile začne směs vařit, přidejte agar agar, krátce 

prohřejte a stáhněte z ohně.  

4. Směs necháme vychladit na 42 °C a zamícháme probiotika či 

jogurtovou kulturu. Přesuneme do čistých skleniček a 

zašroubujeme víčkem. 

5. Necháme fermentovat při 42 °C cca 10 hodin. Můžete nechat 

pracovat v teple i 15 - 24 h (záleží jak se vám podaří udržet 

teplotu). Čím déle tím větší kyselost jogurtu. 

 

Jak zajistit 42 °C? 

• Můžete využít parní troubu 

• Uchovat v termoboxu či pod peřinou 

• Jogurtovač 

• Nebo multifunkční Thermomix, ve kterém můžete nejen mixovat, 

sekat, ale i vařit, restovat, šlehat, emulgovat, použít jako rýžovar, 

na přípravu sous vide, a samozřejmě i na fermentaci. Pokud byste 

zvažovali nákup, ráda vám ukážu všechny vychytávky, jak si v něm 

vařit zdravá jídla a k jeho nákupu ode mě dostanete dárek e-Knihu 

„Jak posílit imunitu za 90 dní“.  

 

Jaká probiotika použít? 

• Pokud chcete použít probiotické kapsle, je důležité, aby probiotika 

obsahovaly jogurtové bakterie (L. Bulgaricus, S. thermophilus), což 

ne každá probiotika obsahují.  

• Pokud použijete vyloženě jogurtovou kulturu – řeckou či 

bulharskou (koupíte na internetu), nemůžete udělat chybu. 
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SNADNÉ PROBIOTICKÉ DOBROTY 

Nicole Lukášková 

Udělá mi radost, když mi napíšete, jak 

se vám daří díky ZMĚNĚ přístupu ve 

stravě a v přístupu k životu zvýšit 

imunitu, případně jaké zdravotní potíže 

se u vás zlepšily.  

Vážím si toho a děkuji za důvěru všem 

těm, kteří se mnou sdíleli i to, jak je 

Kniha posunula i ve vztahu sama/sám 

k sobě. 

Napište, pokud vám v knize něco 

chybělo nebo bylo příliš zestručnělé. 

Případně budete chtít řešit zdravotní 

potíže individuálně. 

e-mail: jajsem@zdravesnicole.cz 

 

© 2020 / Text Nicole Lukášková  

Web celostního zdraví: www.zdravesnicole.cz 

E-shop: www.ziveorechy.cz 

Sledujte mě a žijte se mnou celostní/komplexní zdraví těla a mysli 

FB:  https://www.facebook.com/zdravesnicole/ 

Instagram: https://www.instagram.com/zdravesnicole/ 

Budu moc ráda, když budete na svém profilu sdílet vaše fotky jídel s 

hastagem #zdravesnicole 
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