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Milí	čtenáři,	

děkujeme	Vám,	že	se	zajímáte,	jak	obnovit	zdraví	pomocí	správné	výživy.	

Tato	publikace	vznikla	na	základě	naší	zábavné	a	vzdělávací	kulinářské	

show,	kterou	jsme	připravili	společně	s	Jiřím	Králem	a	Helenou	Takačovou,	

kterým	děkujeme	za	sdílení	svých	životních	zkušeností,	které	načerpali,	

jako	vedoucí	autority	v	oboru	moderní	gastronomie	a	výživového	

poradenství.	Přejeme	vám	příjemné	čtení,	během	kterého	zjistíte	nejen	

jaká	3	největší	tajemství	zdravého	vaření	existují,	ale	také	vám	dáme	rady	

a	tipy,	které	díky	Club	LIVE	100,	pomohly	milionům	lidí	po	celém	světě,	žít	

život	šťastnější,	zdravější,	zábavnější	–	prostě	žít	na	100	%.	Žít	život	po	

jakém	každý	sní,	plný	energie,	radosti	a	úspěchu.	Protože	pokud	budete	

následovat	naše	doporučení,	tak	se	vyhnete	až	65	%	všech	známých	

nemocí,	obnovíte	vaše	zdraví,	získáte	více	času	na	sebe	i	své	koníčky	a	

budete	nahlížet	na	mnoho	věcí	ve	vašem	životě	novým	pohledem,	který	

způsobí	trvalé	změny	k	lepšímu.	
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6	ŠOKUJÍCÍCH	STATISTIK	O	ZDRAVOTNÍM		
STAVU	NAŠEHO	NÁRODA	
	

Ovšem	 ještě	před	 tím,	než	 se	dostaneme	k	samotnému	obsahu	 jsme	pro	

Vás	připravili	6	šokujících	statistik	o	zdravotním	stavu	našeho	národa.	

Tím	 důvodem,	 proč	 jsme	 připravili	 tyto	 statistiky	 bylo,	 že	 jsme	 chtěli,	

abyste	se	zamysleli,	jak	jste	na	tom	se	zdravím	Vy	sami	a	Vaši	nejbližší.	

	

	
	

České	 děti	 jsou	 deváté	 nejtlustší	 na	 světě.	 Každé	 desáté	 české	 dítě	 je	

obézní.	 To	 je	moc.	 To	 je	 více	 než	 ve	 většině	 jiných	 zemí.	 Nová	 zpráva	 o	

zdraví	obyvatel	třiadvaceti	zemí	OECD	ukázala,	že	s	nadváhou	bojuje	15	%	

českých	dětí	mezi	jedenácti	a	patnácti	lety.	
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V	 zemích	 v	 nízkým	 výskytem	 nadváhy	 a	 obezity	 u	 malých	 dětí	 hraje	

významnou	 roli	 dobrá	 informovanost	 rodičů	 o	 zásadách	 výživy	 a	 fyzické	

aktivitě	v	raném	věku.	

V	zemích	s	vysokým	výskytem	nadváhy	a	obezity	u	dětí,	která	přetrvává	u	

většiny	 až	 do	 dospělosti,	 jsou	 silné	 důkazy	 o	 tom,	 že	 kila	 navíc	 u	 dětí	

souvisejí	 s	 kily	 navíc	 u	 jejich	 matek	 a	 otců.	 Nejnovější	 výzkumy	 podle	

zprávy	 WHO	 také	 spojují	 výživu	 dětí	 v	 prvních	 letech	 života	 s	 jejich	

pozdějším	zdravím.	

	

Potvrzují	to	i	česká	data	–	normální	váhu	má	v	dospělosti	jen	22	%	z	těch,	

kteří	měli	 v	 dětství	 kila	 navíc,	 zatímco	78	%	 si	 nadbytečná	 kila	 nese	 i	 do	

dospělosti.	S	tím	se	pojí	vyšší	riziko	cukrovky,	infarktu	či	rakoviny.	

	

Vědci	 z	 atlantské	 Emory	 University	 loni	 zveřejnili	 závěry	 svého	

dlouhodobého	sledování	vývoje	výšky	a	hmotnosti	u	 téměř	8.000	dětí	ve	

věku	 5	 až	 14	 let.	 Zjistili,	 že	 předpoklady	 k	 nadváze	 a	 obezitě	 během	

dospívání	vznikají	již	během	prvních	pěti	let	života.	
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Mezi	 dětmi	 je	 stále	 více	 tlouštíků.	 Za	 posledních	 15	 let	 výrazně	

stoupl	 počet	 dětí	 a	 dospívajících,	 kteří	 jsou	 pod	 dohledem	

praktického	 lékaře	 pro	 obezitu,	 přejídání	 a	 jeho	 následky.	 Od	

roku	1996	stoupl	počet	těchto	dětí	o	300	%	!!!	

Výsledky	průzkumu	jsou	podle	odborníků	alarmující.	
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Češi	umírají	nejvíce	na	choroby	srdce	a	cév.	Na	nemoci	srdce	a	cév,	tedy	

oběhové	soustavy,	se	v	Česku	umírá	nejvíce.	V	loňském	roce	to	bylo	54100	

lidí,	 což	 je	54	procent	ze	všech	zemřelých.	Sdělil	 to	Ústav	zdravotnických	

informací	a	statistiky	ČR.	

	

Na	druhém	místě	jsou	onkologická	onemocnění.	Na	rakovinu	loni	v	Česku	

zemřelo	28	000	lidí.	

„Úmrtnost	 na	 kardiovaskulární	 onemocnění	 je	 vysoká	 i	 proto,	 že	 tato	

onemocnění	dlouhou	dobu	nebolí“.		

	

Vysoký	 krevní	 tlak	 mají	 v	Česku	 téměř	 dva	 milióny	 dospělých	 a	vysoký	

cholesterol	 zhruba	 800	 tisíc.	 Obě	 veličiny	 jsou	 vysoce	 rizikové.	 Příčinou	

vysoké	 úmrtnosti	 na	 nemoci	 oběhové	 soustavy	 je	 podle	 lékařů	 nezdravý	
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životní	 styl,	 který	 vede	 k	přejídání	 a	obezitě.	 Dále	 sedavé	 zaměstnání	

a	nedostatek	pohybu.	

„Člověk	by	měl	pro	své	zdraví	denně	svižným	tempem	ujít	alespoň	deset	

tisíc	kroků,	což	u	dospělého	muže	je	8,5	kilometru	a	u	ženy	6,5	kilometru,“	

soudí	 známý	 kardiolog,	 profesor	 Michael	 Aschermann	 ze	 stejné	

nemocnice.	

	
	

Čeští	 muži	 jsou	 v	 Evropě	 nejtlustší.	 Přes	 půl	 miliardy	 lidí	 –	 tedy	 každý	

desátý	 člověk	 na	 světě	 –	 trpí	 obezitou.	 Evropský	 žebříček	 přitom	 vedou	

čeští	 muži.	 Vyplývá	 to	 ze	 3	 studií	 vědců	 z	 Británie	 a	 USA	 a	 Světové	

zdravotnické	organizace	(WHO)	

Dnes	 už	 je	 obézní	 každý	 čtvrtý	 dospělý	 Čech.	 Časopis	 Lancet	 hodnotil	

průměrnou	 hmotnost	 lidí	 a	 v	 Evropě.	 Primát	 přisoudil	 českým	mužům	 a	

tureckým	 ženám	 –	 s	 BMI	 shodně.	 Trend	 je	 ve	 většině	 zemí	 stoupající,	

výjimky	tvoří	Italové	a	Švýcaři.	
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Obezitou	v	České	republice	trpí	přes	27	%	mužů.	Když	se	k	nim	připočítají	

i	ti	 s	nadváhou,	 dostaneme	 se	 na	 71	 %	 pánů,	 kteří	 mají	 vyšší	 než	

„normální“	 váhu.	 U	žen	 je	 to	 57	 %,	 horší	 čísla	 tuzemské	 zdravotní	

statistiky	nikdy	v	historii	nezaznamenaly.	
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České	 republice	 patří	 1.	 místo	 na	 světě	 v	 rakovině	 tlustého	 střeva	 a	

konečníku	v	přepočtu	na	100	000	obyvatel.		

Může	 za	 to	 nezdravý	 způsob	 života,	 obliba	 tučných	 jídel,	 nedostatek	

pohybu.	 Jíme	 moc	 živočišných	 tuků,	 červeného	 masa,	 tepelně	

zpracovaného	 smažením,	 pečením,	 a	 především	 uzenin	 a	 málo	 masa	

drůbežího	a	 rybího.	 I	když	za	posledních	deset	 let	 je	na	našem	stole	více	

zeleniny	stále	je	to	ve	srovnání	s	jinými	státy	málo.	

	

Češi	jsou	náchylnější	

Náchylnost	 k	rakovině	 tlustého	 střeva	 a	konečníku	 mají	 Češi,	 Slováci	

a	Maďaři	 v	genech.	 říká	 profesor	 Zavoral.	 Podle	 jeho	 slov	 za	 to	 může	

nezdravý	způsob	života,	obliba	tučných	jídel,	nedostatek	pohybu	atd.	

K	příznakům	rakoviny	tlustého	střeva	patří:	
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• permanentní	únava	nebo	schvácenost;	

• změna	 ve	 vyprazdňování	 –	 zácpa	 nebo	 průjem	 trvající	 déle	 než	

několik	týdnů;	

• pocit	ne	zcela	vyprázdněného	střeva;	

• jasně	červená	nebo	tmavě	červená	krev	ve	stolici;	

• stolice	užší	či	tenčí	než	obvykle;	

• bolesti	 břicha	 jako	 například	 větry,	 nadýmání,	 pocit	 plnosti	 nebo	

křeče;	
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Tady	jsou		závěry	z	nové	velké	studie	vědců	z	Harvardovy	univerzity,	kteří	

analyzovali	změny	ve	stravě	a	životních	návycích	120	877	lidí	po	dobu	20	

let!!!	 …"strava	 a	 cvičení	 jsou	 pro	 předcházení	 tloustnutí	 důležité,	 ale	

strava	 jednoznačně	hraje	 větší	 roli." Proto	 je	důležité	vědět,	 jak	 jste	na	

tom	s	Vaší	váhou	právě	teď,	a	to	zjistíte	pomocí	indexu	BMI.	
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Zkratka	 BMI	 (Body	 mass	 index)	 označuje	 index	 tělesné	 hmotnosti	 a	

používá	 se	 jako	 měřítko	 obezity.	 Tento	 index	 se	 vypočítá	 vydělením	

tělesné	 hmotnosti	 v	 kilogramech	 výšky	 daného	 člověka	 umocněné	 na	

druhou.	BMI	tak	umožňuje	statisticky	porovnat	různě	vysoké	lidi.	

	
	

Toto	 měření	 mohou	 zdraví	 lidé	 považovat	 za	 dobré	 vodítko	 při	 určení	

rizika	srdečních	nebo	cévních	onemocnění,	které	jsou	spojené	s	nadváhou	

a	obezitou.	
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Co	z	toho	plyne?	Že	nejničivější	zbraň	na	světě	je	příbor	!	

	
	

65	%	 všech	 zdravotních	 problémů	 souvisí	 s	nevhodnou	 přípravou	 stravy,	

nevhodnými	 surovinami	 a	 použitým	 nevhodným	 technologickým	

postupem.	
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1.	TAJEMSTVÍ	ZDRAVÉHO	VAŘENÍ	

	
Jedinou	 funkcí	 tuku	 na	 smažení	 je	 přenášet	 teplo.	 Rozehřátý	 tuk	

neobsahuje	 žádné	 živiny,	 dodává	 však	 obrovské	 množství	 zbytečných	

kalorií.	 	 Tuk	 na	 smažení	 produkuje	 při	 zahřátí	 velké	 množství	

karcinogenních	a	mutagenních	látek.		
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Během	 smažení	 pak	 tuk	 vyvolává	 změnu	 v	 molekulární	 struktuře	

esenciálních	mastných	kyselin,	čímž	dochází	k	jejich	okysličení.	Tyto	látky,	

známé	jako	„volné	radikály“,	mohou	způsobit	poškození	povrchu	buněk	v	

těle.	

	

Pojďme	se	na	tyto	naše	nepřátele	podívat	podrobněji….	

	

AGE	-	koncové	produkty	pokročilé	glykace	–	toxické	látky,	které	vznikají	a	

množí	 se	 při	 zahřívání,	 smažení	 či	 grilování	 potravin.	 Jídlo	 s	 obsahem	

cukrů,	tuku	a	bílkovin	se	může	při	vysokých	teplotách	spálit,	čímž	dochází	k	

tvorbě	 AGE.	 Dlouhodobé	 působení	 účinků	 AGE	 zvyšuje	 riziko	 diabetu,	

srdečních	chorob,	onemocnění	ledvin	a	dalších	chronických	nemocí.	

	

AKROLEIN	 –	 nebezpečná	 chemická	 látka,	 která	 vzniká	při	 smažení	 ve	 vy-	

sokých	 teplotách	a	 která	 je	 spojována	 s	 podezřením	na	 to,	 že	 způsobuje	

rakovinu,	 poruchy	 nervového	 systému,	 onemocnění	 jater	 a	 kožní	

problémy.	 Akrolein	 byl	 použit	 jako	 chemická	 zbraň	 během	 1.	 světové	

války;	v	současné	době	se	používá	jako	pesticid	

	

AKRYLAMID	 –	 vzniká	 tehdy,	 když	 jsou	potraviny	 s	 vysokým	obsahem	 sa-	

charidů	 a	 aminokyseliny	 asparagin	 zahřáty	 na	 teplotu,	 jež	 výrazně	

překračuje	 hodnotu	 120	 °C.	 Největší	 množství	 akrylamidu,	 jaké	 bylo	 v	

potravinách	 kdy	 zaznamenáno,	 vzniká	 ve	 fritovaných	 bramborách,	 které	

mají	 vysoký	 podíl	 asparaginu.	 Akrylamid	 je	 karcinogenní	 a	 genotoxický	

(poškozuje	buněčnou	DNA).	
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FURAN	–	velké	množství	furanu	vzniká	při	výrobě	a	zpracovávání	potravin	

-	 zejména	 těch,	 které	 mají	 vysoký	 obsah	 sacharidů	 (chléb,	 chipsy)	 -	 při	

vysokých	 teplotách,	 tj.	 při	 smažení,	 pečení	 a	 grilování.	 Toxický	 furan	 je	

výsledným	produktem	rozpadu	vitamínu	C	ve	vysokých	teplotách.	Furan	je	

karcinogenní	a	zvyšuje	riziko	rakoviny	jater,	žlučníku	a	střev.	Furan	rovněž	

poškozuje	buňky.	

	

HCA	–	heterocyklické	aminy	-	vznikají	tehdy,	když	kreatin	a	aminokyseliny	

(obsažené	v	mase)	reagují	s	teplem	při	teplotách	přesahujících	200	°C.	Jsou	

karcinogenní	 a	 genotoxické	 a	 způsobují	mutaci,	 eliminaci	 a	 změnu	 genů.	

Strava	 bohatá	 na	 HCA	 zvyšuje	 riziko	 rakoviny	 tlustého	 střeva,	 plic,	

močového	měchýře	a	ledvin.	

	

NITROSAMINY	 –	 vznikají	 při	 tepelném	 zpracování	 potravin	 a	 jejich	 ne-	

správném	uchovávání.	Nitrosaminy	se	řadí	mezi	nejvíce	nebezpečné	látky,	

které	jsou	příčinou	vzniku	zhoubných	nádorů.	

	

PAU	 –	 polycyklické	 aromatické	uhlovodíky	 -	 vznikají	 v	 potravinách,	 které	

jsou	 tepelně	 zpracovávány,	 tj.	 při	 smažení,	 pečení,	 uzení,	 grilování,	 atd.	

Čím	vyšší	 je	teplota	a	čím	déle	proces	zpracování	trvá,	 tím	vyšší	 je	obsah	

derivátu	benzenu	v	hotovém	výrobku.	

	

PCB	(polychlorované	bifenyly)	–	jsou	obsaženy	v	jídle	a	dlouhodobé	půso-	

bení	 jejich	 účinků	 může	 vést	 ke	 snížení	 imunity,	 k	 psychomotorickým	
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poruchám	(zejména	u	dětí),	poruchám	štítné	žlázy	a	k	výskytu	všech	druhů	

rakoviny.	 K	 přenosu	 PCB	 dochází	 již	 v	 děloze	 a	 také	 prostřednictvím	

mateřského	mléka.	

	

PFC	–	perfluorované	sloučeniny,	ve	kterých	 jsou	všechny	atomy	vodíku	v	

uhlovodíkovém	 řetězci	 nahrazeny	 fluorem.	 Vazby	 uhlík-fluor	 (C-F)	 jsou	 v	

organické	 chemii	 považovány	 za	 nejsilnější.	 Jedná	 se	 o	 vysoce	 trvanlivé	

toxické	 látky,	 u	 kterých	 snadno	 dochází	 k	 akumulaci.	 Nejčastějším	

zástupcem	je	polytetrafluorethylen	(PTFE),	běžně	známý	jako	Teflon®	

	

Hranolky	?	Ano	?	……		či	NE	

	

Bohužel	 poslední	 dobou	 sledujeme,	 že	 nejčastějším	 dětským	

jídlem	v	restauracích,	je	smažený	řízek,	smažený	sýr,	samozřejmě	

s	přílohou	 v	podobě	 smažených	 hranolek.	 A	 pokud	 chcete	 něco	

jiného,	 jsou	 vám	 s	úsměvem	 na	 tváři	 nabídnuty	 smažené	 rybí	

prsty.	Či	něco	jiného	podobného.			

	

Obliba	kombinovat	smažené	věci	řízek	a	hranolky	je	pochopitelná	

z	pohledů	provozovatelů	restaurací.	Z	mrazáku	rovnou	do	friťáku.	

Žádné	ztráty.	Žádná	velká	gastronomie.	Chápeme	je.	

	

Nechápeme	však	rodiče,	kteří	na	tuto	hru	přistupují.		
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Vždyť	v	jedné	porci	hranolků	je	cca	jeden	„panák“	oleje.	Proč	dvě	

smažené	věci	v	jednom	jídle	?		Vždyť	obsah	acrylamidů	v	jednom	

kg	hranolků	je	12	000	mg.	Denní	dávka	pro	dospělého	člověka	je	

podle	 světové	 zdravotnické	 organizace	 pouze	 120	 mg	

acrylamidů.	Následky	na	sebe	nedají	dlouho	čekat.	
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2.TAJEMSTVÍ	ZDRAVÉHO	VAŘENÍ	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vaření	 při	 vysokých	 teplotách	 zničí	 vitamíny,	 některé	 minerální	 látky.	

Takto	upravená	zelenina	nejenom,	že	nehezky	vypadá,	ale	ztratí	veškerou	

nutriční	 hodnotu,	 což	 dlouhodobě	 může	 vést	 k	avitaminoze.	 Nejlépe	

živená	je	v	tomto	případě	vaše	výlevka.	
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Jak	poznáte	nedostatek	vitaminů	v	těle?	

Únava,	špatná	kvalita	pleti,	vlasů,	nehtů,	špatná	nálada,	bolest	svalů.	

	

	
	

Pamatujte	 :	 Vaše	 tělo	 je	 motor.	 Vaše	 jídlo	 je	 palivo.	 Jaké	 dáte	 palivo,	

takový	bude	výkon.		

	

Za	živou	stravu	označujeme	potraviny,	které	nejsou	tepelně	ani	chemicky	

upravované.	 Vychází	 se	 z	poznatků,	 že	 jakákoliv	 tepelná	 úprava	 nebo	

průmyslové	zpracování	ničí	výživné	hodnoty,	mění	strukturu	molekul	a	ty	

se	 pak	 stávají	 nejenže	 nezdravými,	 ale	 mnohdy	 i	 toxickými	 a	

karcinogenními.		

	

Pod	označením	„živá	strava“	si	nepředstavujme	nic,	co	by	se	ještě	hýbalo	–	

není	to	nic	víc	ani	nic	míň,	než	syrová	rostlinná	strava.		Pokud	budete	jíst	
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živé	 potraviny,	 neochudíte	 se	 o	 žádné	 vitaminy,	 minerály	 a	 enzymy.	 Za	

živou	 stravu	 se	 považuje	syrové	 ovoce	 a	 zelenina,	 syrové	 ořechy	 a	

semínka,	 různé	obiloviny	–	pšenice,	pohanka,	klíčky	apod.	Živá	strava	 je	

stravou	nejpřirozenější	a	nejzdravější.		

	

	
	

Lidské	tělo	tvoří	živé	buňky	a	je	tudíž	logické,	že	tyto	buňky	budou	nejlépe	

živeny	živými	potravinami,	jejich	živinami	a	neporušenou	energií.		

	

Našemu	tělu	je	nejvíce	prospěšná	jednoduchá	strava	–	ta	obsahuje	nejvíce	

živin	 a	 je	 lehce	 stravitelná.	 Lidskému	 tělu	 nesvědčí	 mrtvé	 jídlo,	 které	 je	

ochuzeno	o	své	původní	vlastnosti	a	o	svou	přirozenou	energii	a	vitalitu.		

	

Zdravým	 základem	 pro	 náš	 jídelníček	 je	 nezpracované	 ovoce	 a	

zelenina.	V	souvislosti	se	syrovou	stravou	je	doporučování	konzumovat	80	
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%	 syrového	 jídla	 a	 20	 %	 uvařeného	 jídla.	 Uvařené	 a	 jinak	 tepelně	

zpracované	 mrtvé	 plodiny	 a	 umělé	 chemikálie	 a	 konzervanty	 nejsou	

přirozeně	 tak	 zdravé,	 jako	 nezpracované	 syrové	 ovoce	 a	 zelenina	 (také	

neobsahují	tolik	živin	a	přirozené	energie).		

	

Je	samozřejmě	na	každém	 jedinci,	aby	se	 rozhodl,	co	chce	 jíst	a	vybral	 si	

to,	 po	 čem	 se	 cítí	 nejlépe.	 Pravdou	 je,	 že	vyhnout	 se	 veškerým	 tepelně	

zpracovaným	jídlům	není	možné.	

	

Doporučuje	se,	aby	se	jídlo	uvařilo	při	nejnižší	možné	teplotě.		

	

Je	 dobré	 také	 pamatovat	 na	 skutečnost,	 že	 například	 vaření	 v	páře	 je	

zdraví	prospěšnější	než	vaření	ve	vodě	nebo	pečení.		

	

Pokud	 konzumujete	 pestrou	 a	 zdravou	 stravu,	 k	nasycení	 a	 doplnění	

energie	 jí	 potřebujete	 výrazně	 méně.	Člověk	 bude	 jíst	menší	 porce,	 ale	

současně	bude	mít	více	energie	a	 síly	–	obvyklým	následkem	konzumace	

většího	množství	syrového	jídla	je	hubnutí.	

	

V	ovoci	a	zelenině	je	čím	dál	méně	vitamínů	

Poměrně	 šokující	 informace	 přinesl	 výzkum,	 který	 provedl	 institut	 ve	

Švýcarsku.	 V	 tomto	 výzkumu	 bylo	 porovnáváno	 množství	 vitaminů	 a	

minerálů	 u	 několika	 druhů	 ovoce	 a	 zeleniny	 v	 roce	 1985,	 1996	 a	 2002.	

Výsledky	jsou	uvedeny	v	tabulce	níže:	
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Zdroj:	 Geigy	 Pharmakonzern,	 Switzerland	 (1985),	 Lebensmittellarbor	

Karlsruhe	(1996),	Sanatorium	Oberthal	(2002)	

	

Hladina	vitamínů	a	minerálů	v	čerstvých	plodech	se	během	17	let	razantně	

snížila.	 Na	 vině	 je	 hlavně	 zhoršující	 se	 životní	 prostředí.	 Znamená	 to,	

že	dnes	musíme	pro	splnění	denních	doporučených	dávek	vitamínů	sníst	

daleko	více	ovoce	a	zeleniny	než	v	roce	1985.	

	

Z	toho	 jasně	 vyplývá,	 že	 když	 je	 v	ovoci	 a	 zelenině	 nižší	 obsah	 vitamínů,	

musíme	o	to	šetrněji	upravovat,	aby	nedocházelo	k	dalším	úbytkům	těchto	

cenných	látek.	
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Řešením	 je	 vaření	 použití	 nových	 technologických	 postup	 –	 tzv.	 vaření	

v	páře	bez	přidávání	vody	–	které	je	úsporné	ekonomicky	a	je	nejšetrnější	

tepelnou	úpravou,	což	dokazují	výsledky	laboratorních	měření.	
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3.TAJEMSTVÍ	ZDRAVÉHO	VAŘENÍ	
	

No	 a	 tím	 třetím	 a	 posledním	 tajemstvím,	 jak	 začít	 vařit	 zdravě	 je	 právě	

poslední	část	rovnice	zdravého	vaření.	Tedy	mít	co	nejzdravější	a	zároveň	i	

nejpraktičtější	nádobí.		

	

My	takovému	nádobí	říkáme	kuchyně	21.	století.	

	

	
	

V	 současné	 době	 je	 kuchyně	 většinou	 nejvyšší	 položkou	 při	 zařizování	

bydlení.	Ale	sebedražší	překrásná	kuchyňská	linka,	s	mramorovou	pracovní	

deskou,	 nejmodernějšími	 spotřebiči,	 se	 skříňkami	 „v	 masivu“	 nebo	 ve	

„vysokém	 lesku“	není	nic	platná	pro	zdraví	vaší	 rodiny,	pokud	 ji	 vybavíte	

průměrným	nádobím.	
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Jak	tedy	vybrat	správné	nádobí.	

• Vysoce	kvalitní	chirurgická	ocel,	

• zabroušené	silné	dno,	

• tvarová	stálost	dna,	

• nepálí	úchyty,	

• zdravotní	nezávadnost,	

• snadná	údržba,	

• energeticky	úsporné,	

• rovnoměrně	rozváděné	teplo	

• prostorově	úsporné	

• zdravotně	vhodné	postupy	=	bez	vody	/	bez	tuku	

• ekonomicky	úsporné	vaření	=	nad	sebou	

• typizované	 průměry	 přinášejí	možnost	 postupně	 sadu	 doplňovat	 a	

nadstandardní	záruka	ukazuje	pečlivost,	jaká	byla	věnována	výrobě	

	

Dámy	a	pánové,	ještě	jedna	věc,	vaše	nové	nádobí	se	vám	musí	líbit.	

	

To	vše	totiž	ve	výsledku	bude	znamenat,	že	v	tomto	nádobí	budete	rádi	

vařit	a	bude	vám	sloužit	dlouhá	léta.			

	

	


