AUTOŘI
Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk je gynekologem
v Metropolitním lékařském centru v Norimberku,
výživovým specialistou a předsedou Německé
společnosti pro omlazující medicínu (GSAAM). Mezi
jeho knihy patří například příručky Menopauzou
v pohodě nebo Prodlužte si život o 15 let1.

Anna Caveliusová pracovala po dokončení studia
ﬁlosoﬁe (M. A.) v Mnichově, Sieně a Salamance
pro americké vydavatelství časopisů. Od roku 1995
je autorkou na volné noze a vědeckou novinářkou.
Ve spolupráci s dalšími autory vydala například
úspěšné příručky na téma výživy, hubnutí, diabetu
a prevence rakoviny. S prof. Kleine-Gunkem napsala
příručku Menopauzou v pohodě.

Tanja Dusyová je gastronomickou novinářkou
na volné noze v Mnichově, ve své práci jde vždy
s dobou a je opravdovou odbornicí na výživové
trendy. Její recepty, které můžete nalézt už mnoho
let v různých knihách, se vyznačují především
kreativitou a naprostou spolehlivostí.

1

Česky nevyšlo (pozn. překl.).

JEZTE LÉPE – KONDICE,
ŠTÍHLOST A ZDRAVÍ DÍKY
SIRTUINOVÝM POTRAVINÁM
CO MŮŽETE ZÍSKAT:
•
•
•
•
•
•
•
•

zdravý způsob stravování bohatý na klíčové živiny
více energie a vitality
silný imunitní systém
rozzářený, svěží vzhled
skvělou ﬁguru a udržení své vysněné váhy
ochranu před záněty a rakovinou
zdravé střevo
viditelné omlazující účinky

SIRTFOOD DIETA
Striktní počítání kalorií je minulostí. Pokud ode dneška změníte své stravování a začleníte do svého jídelníčku více sirtuinových potravin, pomalu, ale jistě zhubnete
a dokážete si také zcela jednoduše udržet svou vysněnou váhu. Odměnou vám bude
mnoho zdravotních výhod  viz strany 20–27.
ZMĚNA STRAVOVÁNÍ MÍSTO HLADOVKY
U mnoha redukčních diet dochází ke ztrátě svalové hmoty,
která spaluje tuky, a po skončení hladovky se ztracená kila
zase rychle vracejí – často doprovázená i kily navíc. Tuková
tkáň roste a roste a skladba těla se zhoršuje. Tento bludný
kruh bývá označován jako jojo efekt. S potravinami používanými v sirtfood dietě aktivujete sirtuiny (ochranné enzymy
v těle), které způsobí pravý opak  viz strany 28–30: metabolismus se nastartuje, svalová tkáň zůstane zachována,
a je dokonce jednodušší vytvořit si nové svaly, obzvlášť
pokud máte pravidelnou tělesnou aktivitu.
ZÁKLAD: PAUZY MEZI JÍDLY
Při hubnutí nám pomáhají správné potraviny, ale také delší
pauzy mezi jídly. Mělo by jít minimálně o pět hodin. V těchto
fázích půstu metabolismus spaluje cukr a tuk. Nezapomínejte
však vždy pít dostatek nekalorických tekutin, jako je voda nebo
čaj! Stimuluje se tím další spalování tuků. Zelený čaj navíc patří
mezi mocné sirtuinové potraviny  viz strany 48–49.

RYZÍ POŽITEK!
Sestavte si svůj individuální dvoutýdenní program podle svého
gusta. Všechny recepty  viz strany 79–121 jsou bohaté na
lahodné sirtuinové potraviny: od lesních plodů přes kadeřavou kapustu a sójové výrobky až po červené víno a čokoládu.
Všechny tyto potraviny stimulují spalování tuků a pomáhají
vašemu zdraví. Zároveň jíte nízkosacharidově (low carb) a máte
dostatek bílkovin. Díky tomu jste sytí a šťastní. Jde o jediný
způsob, jak úspěšně a zdravě zhubnout. To je vědecky dokázáno! A pokud byste chtěli shazovat kila ještě rychleji, zařaďte
jednoduše jeden extra sirtuinový den.
OMLAZUJÍCÍ BONUS
Na světě najdeme místa, kde lidé žĳí déle a zdravěji
než u nás, protože konzumují velké množství sirtuinových potravin, například na Sardinii nebo Okinawě –
„ostrově stoletých“. Na italském ostrově je součástí
jídelníčku dostatek ryb, avšak málo jiného masa, také
hojnost ovoce a zeleniny a dále červené víno a olivový
olej. Odrůda hroznů Cannonau, která se na Sardinii
pěstuje, se vyznačuje obzvláště vysokým obsahem
resveratrolu, který chrání buňky. Na Okinawě naproti
tomu nehraje hlavní roli, co se konzumuje – oblíbené
jsou zde řasy, sója a pití zeleného čaje –, ale v jakém
množství. Hara hachi bu – „jez jen tolik, abys byl sytý
na osmdesát procent“ – tak zní místní pravidlo.

EXTRA SIRTUINOVÝ (HUBNOUCÍ) DEN
Chcete za krátký čas zhubnout jedno dvě kila? Žádný problém!
Stačí si dva dny připravovat tato skvělá jídla, která výborně chutnají
a optimálním způsobem nastartují váš metabolismus.
SNÍDANĚ

SIRTUINOVÁ SMOOTHIE MISKA

22
150 g brokolice | 1 zelené jablko (např. Granny Smith) | 1 banán | 100 g baby
špenátu | 1 pomeranč | 125 g lesních plodů (např. maliny, borůvky) | 2 PL
nasekaných vlašských ořechů | 1 PL drcených kakaových bobů
Pro 2 osoby | Příprava 10 minut
Každá porce cca 295 kcal, 7 g bílkovin, 15 g tuku, 33 g sacharidů

1 Brokolici očistěte, omyjte a nakrájejte na kousky. Jablko umyjte,
nakrájejte na kousky a odstraňte jádřinec. Banán oloupejte a nakrájejte na kousky. Pomeranč rozpulte a vymačkejte šťávu. Špenát
omyjte a mokrý ho dejte spolu s pomerančovou šťávou a zbylými
ingrediencemi do kuchyňského mixéru. Rozmixujte na jemné pyré.
2 Pyré rozdělte do misek na müsli. Lesní plody umyjte, osušte a nasypte
s vlašskými ořechy a drcenými kakaovými boby na smoothie.

OBĚD

SALÁT S NUDLEMI SOBA
A DRESINKEM MISO

22
90 g nudlí soba | 3 stonky řapíkatého celeru | 1 mini salátová okurka |
2 jarní cibulky | 1 ks zázvoru (cca 2 cm) | 1½ PL pasty miso | 1 PL másla
z ořechů kešu | 1½ PL bílého balzamikového octa | ½ ČL chilli omáčky | sůl
Pro 2 osoby | Příprava 20 minut
Každá porce cca 280 kcal, 12 g bílkovin, 7 g tuku, 42 g sacharidů

1 Nudle soba uvařte v osolené vodě podle pokynů na obalu, slĳte je do kuchyňského síta
a nechte okapat.

2 Celer očistěte, omyjte a nechte okapat. Stonky celeru nakrájejte šikmo na plátky.
Okurku umyjte, podélně rozčtvrťte a rozkrájejte na kousky. Jarní cibulky očistěte, omyjte,
odstraňte kořínky a nakrájejte i se zelenou částí na kroužky.
3 Zázvor oloupejte, nakrájejte na kostičky nebo nastrouhejte, vymíchejte do krémové
omáčky spolu s pastou miso, máslem z ořechů kešu, balzamikovým octem, chilli omáčkou
a 6–7 PL vody a osolte. Smíchejte všechny přísady s dresinkem a podávejte.

VEČEŘE

KUŘECÍ PRSA S HROZNY A SALÁTEM

222
½ čekanky červenolisté (120 g) | 1 čekanka salátová | 1 ČL dĳonské hořčice | 1 ČL medu |
3 PL balzamikového octa | 2½ PL olivového oleje | sůl | pepř | 10 vlašských ořechů |
150 g tmavých hroznů | 2 snítky estragonu | 200 g ﬁletu z kuřecích prsou | 1 ČL másla |
200 ml slepičího vývaru (lze nahradit slepičím fondem)
Pro 2 osoby | Příprava 1 hodina
Každá porce cca 400 kcal, 25 g bílkovin, 25 g tuku, 18 g sacharidů

1 Oba druhy čekanky omyjte, očistěte, odstraňte košťály a listy nakrájejte na tenké
proužky. Smíchejte hořčici, ½ ČL medu, 2 PL balzamikového octa a 1½ PL olivového oleje,
dochuťte solí a pepřem a dejte stranou. Vlašské ořechy nasekejte na hrubo.
2 Hrozny umyjte a otrhejte, rozpulte, případně vypeckujte. Estragon umyjte, otrhejte lístky
a nasekejte je na jemno. Do kuřecích prsou vetřete sůl a pepř, rozehřejte 1 PL olivového
oleje v pánvi s nepřilnavým povrchem, kuřecí prsa v něm z obou stran smažte na středním
plameni cca 10 minut a poté je udržujte teplé v alobalu.
3 Máslo a ½ ČL medu dejte do pánve a na mírném plameni nechte
zkaramelizovat. Potom podlĳte vývarem a zbylým balzamikovým
octem. Na silném plameni nechte prudce povařit, následně přidejte
hrozny a estragon a vařte na středním plameni 2 minuty.
4 Mezitím smíchejte salát s dresinkem a vlašskými ořechy. Kuřecí
prsa nakrájejte na plátky, vyteklou šťávu přilĳte ke hroznové omáčce.
Maso rozprostřete na talíř, polĳte omáčkou a podávejte se salátem.

