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Adventní inspirace pro tělo i duši                                      
 
…je malý E-book, který Vám v hektickém předvánočním čase přinese tochu zklidnění, zamyšlení, 

odpočinku, a v neposlední řadě zmíněné inspirace.  

 

Zastavte se… 

 

Přeji příjemné čtení, pohodu a klid. 

                                                                                                        Karla 

 
 

PS: původně to byl nápad na 24 receptů, ale nějak se to vysmeklo  

 

 
Prohlášení: Tento E-book je informační produkt, jakékoliv šíření bez vědomí a souhlasu autorky je ze zákona porušení autorských práv, které 

může být stíháno.



Polévka pro zahřátí (utopený trpaslík, zatoulaná želva, schovaný slon…dost jsem se u toho 

vyblbla…) 

S dýněmi  jsem si nikdy netykala a polévky obecně moc nejím. 

Jenže…se to změnilo.  

Syn dostal dýni hokaido a požádal o polévku. 

Koukala jsem trochu překvapeně, protože je „masovej“, ale dobře…. 

Poprvé to byl vyloženě „hokus-pokus“, ale protože si děsně pochutnával, zkoušela jsem dál. Nakonec- 

není to taková věda. 

 

Suroviny (cca 3 porce) 

 Dýně o váze cca 1kg 

 Větší cibule 

 Zázvor 

 Česnek 

 Sůl, curry koření nebo circuma, majoránka, oregano, bazalka, dle chuti… 

 Slunečnicová semena, rozemletá v tříštivém mlýnku na kafe 

 Snítka petržele nebo máty 

Postup: Dýni rozkrojíme, vydlabeme semínka, která zbavíme dužniny, a necháme pak usušit na slunci 

(jestli jste to stihli v létě, nebo můžete usušit na suché pánvi) 

Dýni nakrájíme na malé kousky, přidáme všechny ostatní suroviny a vaříme asi 20 minut. 
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Dýně by neměla být úplně měkká, jen tak, aby vidlička šla do ní ztuha  

Po vychladnutí všechno rozmixujeme na hladký krém. 

Slunečnicová (nebo dýňová) semínka opražíme na suché teflonové pánvi do světle hněda. 

Polévku okořeníme dle vlastní chuti. 

 

Z vršku dýně uděláme hlavu trpaslíka a položíme ho do talíře… 

Okolo nasypeme semínka. 

Varianty: 

        ..slon a želva 

  

K dýni přidáme mrkev, nebo (a) cuketu. Polévka je víc oranžová. 

Nebo červenou řepu, polévka je pak do červena. 

Koření dle nálady a chuti, polévka může být poakaždé jiná, slaná nebo sladká. 
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Vhodná je sladká paprika,  pepř, chilli, česnek, sušené houby (třeba chitake) , nebo navrch smažená 

cibulka, eventuálně na drobno nakrájené uzené a nasypat na polévku, můžete přidat do krému i 

zakysanou smetanu, já jsem do jedné varianty šoupla měkký tučný tvaroh…. 

 

Jen dýně, vařená bez přísad, je překvapivě dobrá rozmixovaná s banánem a troškou kokosové 

moučky. Jíme i za studena. Když přidáte mléko a kousek ledu, je to výborný nápoj. 

Bylo to moc dobré. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018 © www.karlakrausova.cz 6 

       Adventní inspirace pro tělo i duši                   Karla Krausová © 2018 

 Nápady z Itálie 

 
 Předkrmy studené 

 

Bruscheta-  polechtání pro chuťové pohárky 

Suroviny:  

 opečený žitný chléb, 

 rajská jablíčka, česnek, bazalka/oregano, olivový olej, sůl, pepř 

Postup: rajčata rozkrájej na malé šikovné kousky, osol a v cedníku nech okapat šťávu, přidej dle chuti 

rozdrcený česnek, hrubě nakrájenou bazalku, sůl, pepř, olivový olej. Směs nanášej na čerstvě opečené 

tousty. 

 

Caprese -talská národní vlajka na talíři 

Suroviny:  

 mozzarella, rajská jablíčka, bazalka/oregano, sůl, pepř, olivový olej 

Postup: na plátky rozkrájená a dle fantazie uspořádaná mozarella na talíři, proložená/pokladená 

plátky rajčátek, zvesela posypaná lístky čerstvé bazalky/usušeného oregana, zlehka politá olivovým 

olejem, osolená a sotva opepřená. 
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Plněná rajčata- dobrota nad dobroty 

Suroviny:  

 středně velká rajčata, petržel – ideálně listovou, capari, česnek, trochu 

strouhanky, sůl pepř, olej 

PPostup: vykuchej půlky rajčat, seřízni jim opatrně plošku, aby potvůrky stály naplněné 

na talíři, pozor, abys je neproděravěla, nebožátka. Udělej si náplň z lístků petržele - 

hodně, capari asi polévkovou lžíci, česneku – dle chuti a společenských povinností, 

čajovou lžičku strouhanky, ostatní přiměřeně, olej nakonec. Nejšikovnější nástroj je 

mezzaluna – kulatý nůž se dvěma rukojetěmi. Nacpi náplň do půlek rajčátek a navrch dej jednu 

capari, aby bylo hezké. 

 

Avokádová pomazánka - pro pohled nic moc, ale mňamka 

Suroviny: 

 zralé avokádo, cibulka šalotka/česnek, citron, sůl, pepř 

Postup: rozčvachtej vidličkou dužinu avokáda, posol, popepři, najemno nakrájej cibulku, nebo přidej 

rozdrcený česnek, pár kapek citronu a namaž na čerstvě upečený toust, jak říkám, žádný výbuch, ale 

příjemná změna a hlavně zdravé a rychlé. 

 

 

Dip-vhodné ke konzumaci zeleniny, grilovaného masa, salátu tzatziki, tuňákový, česnekový, chilli – 

malé čerstvé feferonky,  

Suroviny: 

 základ – tvaroh, bílý jogurt, zakysaná smetana v množství a proporci dle uvážení a kalorické 

poptávky, sůl a pepř k dochucení 
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Postup:do akorát zahuštěného základu přidáš správnou surovinu a v očekávání skvělého výsledku 

dochucuješ, u tzatziki nezapomeň, že oloupaná, nastrouhaná, osolená okurka musí být dobře 

vyždímaná, dostatečně očesnekovaná a oreganovaná, taky tam cmrndni čajovou lžičku vinného 

octa, ať to má říz a olivový olej, ať je to pěkně krémové. 

U tuňákové dipu se hodí přidat cibulku šalotku, malinko dijonské hořčice, sladkou papriku a na pidi 

kousíčky červenou, čerstvou papriku pro parádu. 

 

Řapíkatý celer s gorgonzolou _nezvyklá a překvapivě osvěžující kombinace 

Suroviny: 

 řapíkatý celer, gorgonzola 

Postup:není nic jednoduššího, je to chuťovka a originální. Odstraníš svrchní nohy z obvodu celeru, ty si 

schováš pro salát, vnitřní nohy celeru rozpůlíš na dvě části na délku, aby vznikla korýtka, odloupneš 

z vnějšího povrchu tvrdá vlákna a naplníš vnitřní část nohy vhodnou dávkou gorgonzoly.  

 

Peperonni barevné, šťavnaté, slizké – nevadí 

Suroviny:  

 papriky barevné, olivový olej, balsamikový ocet, sůl, česnek, bazalka 

Postup: očištěné, osušené na velké kusy pokrájené papriky vhoď na rozpálený olivový olej, ve 

kterém jsi zlehka maximálně do růžova orestovala plátky česneku. Chviličku cca. 2 min nech smažit, 

pak stáhni teplotu na velmi mírnou, dodej bazalku a sůl, přikryj rendlík, či pánev pokličkou a nech 

dodusit a vypéci šťávu, papriky změknou, ale drží pohromadě se šlupičkou. Po vychladnutí přenes do 

pěkné skleněné placaté nádoby s víčkem, přidej olivový olej a balsamikový ocet a nech vystudit 

v lednici. Baštěte to s bílým chlebema nezapomeň scarpetu – šťávička vcuclá do chleba. 
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Prosciuto + melone sladko – slané potěšení 

Suroviny: 

 cukrový meloun a parmská šunka, chléb 

Postup: opět velmi triviální – plátky očištěného melounu a plátky šunky a dle výběru chléb 

 

Lilek v marinádě chuťovka, ale pak jste společensky hůře přijatelní 

Suroviny: 

 lilek, česnek, olivový olej, petrželová nať, sůl 

Postup:necháš vypotit osolené tenké plátky lilku (posolené tenké plátky, opřené o okraj tácu, aby 

šťáva odtékala pryč), pak je osušíš a dáš na gril, nebo do trouby pod gril, ugrilované plátky jednotlivě 

vymácháš ve směsi, kterou připravíš z olivového oleje, jemně pokrájené natě, rozdrceného česneku a 

soli. Plátky budeš pokládat do skleněné placaté nádoby s víčkem. Uležené, alespoň přes noc v lednici, 

jsou ty pravé ořechové. 

 

Předkrmy teplé 

 

Plněná zapečená zelenina -jestli nemáš čas, přejdi k jinému receptu ;o) 

Suroviny: 

 cuketky, papriky, cibule, rajčata, lilek, lučina/tvaroh, parmezán, 1 vajíčko, strouhanka trochu, 

muškátový oříšek nastrouhaný, majoránka, sůl, pepř, čas a klid,  

Postup malé cuketky, středně velkou cibuli - chvilku povaříš, poté podélně rozkrojíš a z cuketky malou 

lžičkou opatrně vyšťouráš dužinu – vyrobíš „lodičku - kajak“, cibuli rozložíš na silnější plátky „tlusťoučké 

bárky“, ostatní zeleninu nakrájíš na podobné tvary, fantazii se meze nekladou, ale Titanic nedělej. 
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Náplň, kterou pak napěchuješ do plavidel, sestává z řečeného dle tvého uvážení – raději trochu hustší, 

(divný slovo)  ať se plavidla nevylijí. Posyp parmezánem a nech zapéct v troubě.  

 

Faggiolini in lumido malé zelené fazolky v rajčatové omáčce – s chlebíkem báječná letní večeře 

Suroviny: 

 krásné zelené tenké fazolky zbavené konečků, cibulka, olej, sůl, pepř, oregano – máte-li rádi, 

polpa di pomodoro, eventuelně ragů bolognese – možná ti trochu zbylo ze včerejška.  

Postup: orestuj na jemno nakrájenou cibulku, přidej polpu jen asi půlku krabičky, nech trochu zahustit, 

přihoď uvařené scezené fazolky, špetičku oregana a nech chvilku společně dusit. Ideálně se to dělá 

na pánvi. S opečeným tloustíkem to nemá chybku. 

 

Zuchine al prezzemolo( když nevíš co s cuketkama, šťavnaté a lehoučké) 

Suroviny: cuketky – nejlépe prťavé a tenké, petržel přiměřeně, česnek 4-6 stroužků, peperoncino pidi 

Popis: na olivovém oleji necháš zrůžovět podélně rozkrojený česnek, přidáš na hrubší plátky pokrájenou 

cuketku, osolíš, opeperončínuješ, a chviličku podusíš – jen do téměř změknutí.  

Odstav, přidej jemně pokrájenou petrželku, dosol a slupněte, jako lehký teplý i studený salátek. Můžeš 

do toho nadrobit kozí nebo ovčí sýr a opéct toustíky a vznikne z toho mňamková lehká večeře 

 

Hlavní jídla 

 

Scalopine al  limone -nečekaně dobré a výrazné chuti 

Suroviny:  

 kuřecí prsa, hladká ale i polohrubá mouka, co máš, citron, máslíčko, olivový olej, vývar nebo 

kostku na vývar 
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Popis: osolené a opepřené plátky podél rozpůlených prsíček obal v mouce, nech rozehřát olej 

s kouskem másla na pánvi, naklaď plátky na olej a zprudka – nepřežeň to, orestuj prsa z obou stran, 

stáhni teplotu a vymačkej na masíčko 1/2 – 1 citron – přes dlaň – aby se nevymáčkly pecky, nech 

zredukovat šťávičku a dolij vývar/kostku a vařící vodu. Pokryj téměř masíčko, stáhni teplotu na velmi 

mírnou, přikryj pokličkou a nech zvolna dusit. Pokud budeš šikulka, docílíš krásné krémové šťávy a 

měkkých sametových plátků, podlévej dle potřeby, nepřežeň, aby šťáva měla správné grády. Jako 

příloha od salátu, přes rýži, bulgur, brambor prakticky cokoli. 

Varianty: Scalopine al rozmarino, postup je stejný, jen místo citronu dodáš rozmarýn a podliješ bílým 

vínem asi 2dcl, pak už podléváš vývarem. 

 

Scalopine na houbách, tak to je tak – namočíš, máš-li sušené houby a orestuješ na cibulce, plátky 

masa vyrobíš stejně, jako minule, až budou plátky podlité vínem, dodáš houby a pak podlíváš 

vývárkem – připomínám, vývar většinou není – vařící voda a rozdrcená nejedovatá 1/2 -1 kostka do 

polívky 

 

Pollo con la verdura  kuřátko v zeleninové zahrádce 

Suroviny:  

 naporcované kuřátko, mix sezonní zeleniny, nejlépe zuketka, cibule, česnek, rajské, paprika, lilek, i 

žampiony, řapíkatý celer, záleží, co dá lednice a co vám šmakuje, koření rozmarýn, oregano, 

provensálské koření, sůl, pepř 

Popis. osolené a opepřené kousky kuřátka naklaď na připravené lůžko ze zeleninky, kterou prosypeš 

oblíbeným kořením, lehounce polij olivovým olejem a přikrytý pekáček vlož do trouby rozehřáté na 

vyšší stupeň tak 250°C, po asi 30 minutách dopeč na nižší teplotu, během pečení maso jednou otoč a 

polij šťávičkou, eventuelně podlij trochou vařící vody.  
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Pollo con la zuccina voňavé a šťavnaté, pikantní a lehoučké 

Suroviny: 

 paličky stehýnek ale i jiné kousky kuřete, cukety, hodně cibule, bobkový list, sůl, pepř, chilli, 

parmezán, olivový olej, špagety 

Popis:nakrájej cibuli na hrubší nudličky a orestuj ji na olivovém oleji společně s bobkovým listem, který 

nalámeš, aby uvolnil lépe chuť a přidej špetičku chilli, pak na směsi orestuj osolené a opepřené paličky 

a podlej bílým vínem, nebo vývarem, dělám to obojí, když je maso skoro měkké, doplň o cuketku na 

plátky nakrájenou. Recept je dobrý i bez cukety. Vyjmeš masíčko a zredukuješ šťávu, do které vyklopíš 

uvařené a scezené špagety. Na talíři posypeš parmezánem a pak už se jen olizujete 

 

Pizzaiollo - nekonečně jednoduché, nekonečně šmakovní 

Suroviny:  

 libové vepřové – plec/kýta/care, polpa di pomodoro, nebo v konzervě pokrájená rajčátka, 

česnek, olej, sůl, pepř, oregano, těstoviny 

Popis: na dno rendlíku s větším průměrem, nebo pánev nalij olivový olej, a na plátky asi 3 – 4 stroužky 

česneku vhoď, za studen poklaď tenkými plátky masa předem osoleného a opepřeného. Zalij rajčaty, 

aby se plátky úplně pokryly, posypej oreganem, osol, přikryj pokličkou, která dobře těsní, a na velmi 

mírném ohni nech tiše asi 1 hodinu bublat. S těstovinami (hodí se penne, fetucini, farfalle) je to zdravá 

mňamka. 
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Ještě něco malého na zub 

 

Matlakoule – sladké 

Honí vás mlsná? Zkuste tohle: 

Rozinky, všechny možné oříšky, ořechy, semínka, třeba i na sucho opražený mák, rozemelte, můžete 

přidat lžíci medu (ačkoliv rozinky mohou být slazené a to většinou stačí) 

Do hmoty přidejte (dle chuti) lžíci kakaa (ne Granko, to je moc sladké)nebo mletou skořici, nebo kokos, 

trošku rumu, nebo vanilku, chia semínka,  atd…variant je nespočet. 

Pak k tomu nalijte rozpuštěný kokosový olej (v chladu zůstává hodně tuhý). Alternativou může být 

změklé máslo nebo ghí. 

Lžící nebo rukama vypracujte malé koule, které můžete obalit v kokosu, mletých semínkách, 

pracharandě (sušené mleté hrušky) apod., a dejte cca na půl dne do lednice. Zdravá dobrota. 

 

 

Houbový burger 

Suroviny:  

 4 žampionové klobouky (větší)  

 ½ avokáda  

 kousek kedlubny  

 kousek okurky  
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 (4 plátky šunky, slaniny)  

 1-2 čaj lžíce kokosového oleje  

Postup: Opláchni a osuš žampiony. Udělej z toho plátek asi tak v polovině šířky klobouku a vyndej nohu.  

Rozehřej pánev, na ni kokosový (nebo jakýkoliv jiný panenský LZS,olej a rozlož kloboučkové plátky, 

smaž mírně do hněda, hlídej!!!  

Po čase přidej i šunku (slaninu), případně další ingredience.  

Slož do burgerů a přidej na plátky i další věci, dle libosti. A podávej s úsměvem :o)  
Příloha: míchaný zeleninový salát, pórkový s cibulkou, případně jiný zeleninovýMusí se jíst hned, teplé, jinak je houba za 

studena jako „žvejkačka“  

 

 
 

   Tak…jestli jste už z vaření unavení, jděte na procházku, nejlépe do lesa, k řece… 

nikoliv do nějakého ,,ócéčka”, tam se jen zbytečně budete stressovat z davů bláznivě utrácejících 

šílenců.Jestli dárky nemáte doteď, ještě je čas. Kupte je na internetu, to stihnete.   

Až se vrátíte z procházky, v klidu si odpočiňte u kafe a pak si dejte koupel 
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Osvěžující koupel pro unavené nohy 

Suroviny (kromě vody) 

 Sůl (v kalupu stačí kuchyňská) 

 Odvar z hřebíčku nebo máty, nebo esenciální olej dle nálady a oblíbenosti 

 Lžíce oleje (dávejte pozor, až ze škopíku budete vystupovat, ať neuklouznete) 

 Trošku jedlé sody nebo prášek do pečiva (to je taky soda bicarbona) 

Vše dejte do přiměřeně teplé vody a nohy si vykoupejte asi dvacet minut, respektive tak dlouho, 

aby to bylo tepelně příjemné. Po koupeli nohy osušte, můžete si udělat malou pedikůru, upravte nehty, 

pak namažte hojivým krémem nebo mastí (nejlepší zkušenost mám s domací měsíčkovou nebo 

kopřivovou, píšu o ní tady: https://karlakrausova.cz/zazrak-z-pangejtu/ 

Pak si vezměte teplé ponožky a nejlepší je hubnout na chvíli pod peřinu. 

 

 

 

 
 

https://karlakrausova.cz/zazrak-z-pangejtu/
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Celková koupel 

Nevěřili byste, co umí obyčejné ovesné vločky! 

Dejte do hadrového sáčku půl balení ovesných vloček, pověste na kouhoutek pod tekoucí vodu,  

a napusťte si vanu vody tak teplé, abyste se nepotili. Když se potíte, tak vydáváte, když se nepotíte, 

přijímáte vše prospěšné, co vám koupel může dát. Vločky pouští takový kluzky šlem, který pokožku těla  

neskutečně zvláční. 

 

Když si před tím uděláte na sucho z těch vloček peeling, celého těla, tak to ještě umocníte. 

Super peeling je taky z mleté kávy, případně lógru, spolu s olivovým olejem (taky pred koupelí, nebo 

jindy a pak se osprchujte) Tato masáž = peeling, působí I mírně proti celulitidě, hodně 

prokrvuje…)Ovšem když po takové masáži pak dáte klasické obyčejné sprchové gely a pod, pšlete to 

všechno do kytek, protože množství tenzidů, které běžné mycí záležitosti obsahují, vám zase  pokožku 

zbytečně zatíží). Na osušení pouzijte nějaký starší ručník, protože kafe trochu barví pokožku. 

 

Po ovesné koupeli je lepší nechat ,,se oschnout” a pak celé tělo natřít vhodným bio olejem, stačí 

panenský olivový, nebo kokosový. K tomu sice aktuálně probíhá na síti hejno rozporuplných názorů, ale 

je velmi vhodný. 

 

 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovesn%C3%A9_vlo%C4%8Dky
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Pleťová maska – botox z kuchyně 

Po koupeli, nebo kdykoliv jindy, završíte relaxací touto pleťovou maskou: 

 Nastrouhejte syrový brambor, přebytečnou šťávu slijte, pak ji můžete na lačno vypít. 

 Přidejte lžíci (nebo dvě)solamylu nebo kukuřičného škrobu a asi půl  dcl smetany ke šlehání, 

pečlivě rozmíchejte v  kastrůlku,  postavte na plotýnku a pečlivě stále promíchávejte. Až se směs 

zahřeje (strčte do ní prst   ), přilijte asi 1 dcl čerstvě vymačkané mrkvové šťávy. Míchejte do 

zhoustnutí, konzistence asi jako puding, a odstavte z ohně. 

 Za stálého míchání (aby se neudělal  škraloup) vymíchejte do studena. Vlezte si do vany s teplou 

lázní (můžete do ní přidat ovesné vločky jemně mleté a asi 1kg soli). 

 Mrkvovou směs si naneste na obličej, krk, dekolt, paže, ruce…  prostě podle toho, kolik jste si 

toho udělali. Zbytek můžete sníst, třeba přidat mleté ořechy. Je to jako trochu jiný puding. 

Celý článek tady: https://karlakrausova.cz/botox-z-kuchyne-pletova-maska/ 

 

 

 

 
 

 

https://karlakrausova.cz/botox-z-kuchyne-pletova-maska/
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Pro duši 

Něco vám povím: 

Mnohokrát v životě jsem byla na zemi. Na dně… Zdravotně, citově i finančně. 

Upadla jsem, nebo mě nekdo srazil, nesčetněkrát. 

Vždycky jsem vstala. Vždycky!  

 

Přísloví, že v nouzi poznáš přítele, jsem okusila na vlastní kůži měrou vrchovatou. 

 

A já jsem díky tomu poznala, kdo je opravdový přítel, a kdo si na něj hraje, protože mu to přináší 

prospěch na můj úkor. 

Jeden z těch skutečných mi řekl (když mě držel skoro tři roky nad hladinou):  

,,No tak máš problém. No a co? Pomůžu ti! Jsi moje kamarádka a kamarádi se prostě přes palubu 

neházej´! “ 

Pokaždé mi pomohly takovéty ,,kecy”, nad kterými člověk, který větší problémy nemá, jen mávne 

rukou a nenápadně si poťuká za vašimi zády na čelo. 

 

Strašně mě to trápilo až do té doby,než jsem si uvědomila, že je to problém jeho, ne můj. 

 

Pokud byste někdy potřebovali povzbudit, tady ještě něco, co by vam mohlo pomoci: 
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„Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň 

jim neubližujte”.  Dalajláma 
 

 
 

,,Na lidstvu mě nejvíce překvapují lidé!!! Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze. Potom obětují 

peníze, aby získali zdraví.Potom se tak znepokojují budoucností, že nežijí v přítomnosti. 

Žijí tak, jako kdyby nikdy neměli umřít, a potom umřou, aniž by předtím žili!”   Dalajláma 

 

 
 

„Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. 

Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít”. Dalajláma 
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„Hledat štěstí a zůstat při tom lhostejný k utrpení druhých je tragickým omylem”. Dalajláma 
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Plýtvání životem spočívá v lásce, kterou jsme nedokázali dát. 

V moci, kterou jsme nedokázali využít. 

V sobecké opatrnosti, která nám bránila riskovat, a která nás chtěla ušetřit zklamání, 

Takže jsme nedokázali naplno žít a nepoznali jsme štěstí!   

                                                                                                                  Anonym 
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Přeji vám splnění i těch nejtajnějších přání, klidné a pokojné svátky, 

sdílené s těmi, které máte rádi,  

a všechny dny příští bezproblémové… 

 

                                                                                                                                                                    

Karla 
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