™

Alyssa
Milano

Její nejduležitější rolí je –
být dobrou matkou

ZDARMA!

www .garden oflife.cz

Fit v roce 2015
Snadná cesta ke
zdraví
Krerý protein je pro
tebe ten pravý?

Neuvěřitelně těžké,
opravdu nákladné,
velmi časově náročné.
...

Ale stojí to za to.
Zákazníci v obchodech zaměřených na zdravou výživu si
zaslouží dostat výrobky, které jsou zcela čisté, přírodní,
netoxické a bez umělých přísad.
Zaslouží si ujištění, že značky jsou transparentní a
tvrzení na produktech pravdivé.
Nedávné rozšíření značek, které naskočily do rozjetého
vlaku zdravých doplňků stravy, vám dá zatěžko
rozpoznat ty pravé. Ceritifkace USDS Organic a NonGMO Project Verified je určený pro rozpoznání
důvěryhodných značek.
Garden of Life je jednoznačný lídr na trhu s dvojí
certifikací. Od začátku jsme s nadšením věřili ve
zdravotní výhody, které přináší čisté, kontrolované a
ekologické whole food potraviny.
Pro naši rodinu organických zemědělců, kteří nám
poskytují ingredience, to je velice těžké udržet tuto
kvalitu. Pro nás v Garden of Life to může být ještě těžší.
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no ngmoproject.org

Whole food doplňky stravy obsahují z vědeckého
hlediska širokou škálu organických látek.
KAŽDÝ původ produktu musí být ZCELA dohledatelný,
abychom dosáhli získání těchto pečetí.
Doplňky stravy jsou koncentrované látky, jež poskytují
tělu základní živiny, které standartní americká strava
nenabízí.
U konvenčně pěstovaných plodin dochází k soustředění
toxických hnojiv a pesticidů, které mohou v plodinách
zůstat, což je velmi nežádoucí.
Ale organické zemědělství nepoužívá tyto chemikálie a
zajišťuje tak čistou výživu, která je přirozená a
stravitelná pro naše tělo.
Máme proto maximální respekt ke všem, kteří se
zavázali k tomuto ekologickému směru pěstování.
Ze všeho nejvíce si vážíme rostoucího počtu zákazníků,
kteří nám pomáhají tuto změnu uskutečnit.

Empowering Extraordinary Health®
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Organické hnutí potřebuje všechnu pozornost a následovníky které jen
můžeme sehnat. Naše individuální projekty, jakými je například nakupování
produktů ověřených certifikacemi USDA organic a Non-GMO Project
můžeme společně vytvářet změnu.
Organické a geneticky nemodifikované zemědělství regeneruje naši půdu,
která má pak pozitivní dopad na zdraví našeho prostředí a ekosystému v
mnoha směrech. Přečtěte si klihu Marii Rodaleové (rozhovor na straně 16),
Organic Manifesto. Jsem si jist, že budete inspirování, jako jsem byl já.
Odlišnými činnostmi můžeme uzdravit naši planetu, pokud jen dovolíme
matce přírodě dělat to co má!
Závěrem si užijte čtení 23. čísla časopisu Extraordinary Health. Ale co je
nejdůležitější je vědět, že individuálně i kolektivně můžeme zapříčinit
změnu. Pokračujme v hnutí, aby generace našich následovníků žila zdravý,
prospěšný a produktivní život, jak jen to je možné.

Extraordinary Health™ is published
by Garden of Life, LLC. 4200
Northcorp Parkway, Suite 200 Palm
Beach Gardens, FL 33410
www.gardenof ife.com

©2015 Garden ofLife, LLC. Všechna práva vyhrazena.

S mimořádným pozdravem

Tento časopis není určen pro lékařskou pomoc osobního
zdravotního stavu, ani nenahrazuje doporučení zdravotníků.
Názory přispěvatelů a zdrojů uvedených v článcích nejsou
nezbytně stanoviska šéfredaktora či vydavatele.Informace

Guy Burgstahler
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uváděné v ExtraordinaryHealth™nesmí být reprodukovány
jako celek, ani částečně bez výslovného svolení vydavatele.
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S oddaností pro pomoc planetě
a podporování lidí používáme
certifikaci USDA Organic a
Non-GMO Project ověřených
plodin, které rostou na
pravých farmách. Je to vědomá
volba a naše svědomí může žít.

SPOLEČNĚ ROSTEME, ABYCHOM
UDĚLALI SVĚT LEPŠÍM MÍSTEM.

Vážíme si naší komunity ekologicky zemědělských rodin, kteří s
námi spolupracují a dělají to nejlepší pro vaše zdraví a naši
planetu. Vztahů, které s nimi sdílíme, si velice vážíme.
Empowering Extraordinary Health®

Karen Mirlenbrink

PA D D L E B O A R D I N G
A PILATES
kombinuje sporty jako nikdo jiný!

P

roč nevyzkoušet nové
fitness šílenství?
Paddleboardnig patří mezi
nejrychleji rostoucí vodní sporty.
Sportovci a nadšenci do fitness
míří k nejbližší řece, jezeru nebo
oceánu, aby naskočili na prkna, zatímco
osobní trenéři doporučují pilates na
prknech, protože tímto cvičením spálíte
500 kalorií za hodinu a navíc mají
úžasné kardiovaskulární účinky. Značka
Garden of Life® podporuje Karen
Mirlenbrink, která je v pilates na prknu
o krok napřed. Je jako jedna z mála
certifikovaná instruktorka pilates v
zemích nabízejících kurzy surfování.
„Jóga na prknech je také populární, ale
více chytlavé je pilates,“ řekla. „Pilates
na prkně je skvělé, protože cvičení na
vodě vyžaduje určitou balanci,
koordinaci a sílu srdečních svalů.
Potřebujeme více certifikovaných
instruktorů, a proto pořádám
workshopy po celé zemi.“

Certifikovaní trenéři a kondiční specialisté
ji začali učit jógu a pilates roku 2002.
Jelikož vyrůstala v mexickém zálivu v
Clearwateru na Floridě, stala se aktivní v
každém vodním sportu, který si jen
dokážete představit, ale přece jenom se v
roce 2010 rozhodla pro pilates na prkně.
Karen a její manžel brzy začali pravidelně
cestovat po USA a přihlašovat se do
závodů. Seznámili se s Jeffem Archerem,
zakladatelem nadace YOLO, jenž sháněl
závodníky, kteří by mohli posílit jeho tým.
„YOLO produkuje nejkvalitnější a nejlépe
umělecky navržená prkna v okolí,“ řekla
Mirlenbrinková. „Věděla jsem, že měli
závodnický tým a sponzorují některé z
nejlepších surfovacích závodů světa,
takže jsem byla velice nadšená, když se
mi naskytla příležitost se k nim přidat!“
Zapsáním se k týmu YOLO jako člen
závodního týmu a instruktorka jógy, se
začala Mirlenbrinková postupně učit i
pilates ve svém studiu a na pláži v
Dunedinu na Floridě.

Autor: Rhonda Price

Řekla, že opakované cvičení zlepšuje
rovnováhu, koordinaci a posiluje břišní
svalstvo.
„Přidáním pilates na prkno je z
počátků obtížné, protože musíte více
zapracovat na rovnováze na vodě,“
řekla. „Dokonce i jednoduchá cvičení
vyžadují větší úsilí.“
Mirlenbrinková rozšiřuje pilates do
celého světa, včetně Maui, Itálie a
Jamajky. Svým klientům také dává
rady ohledně výživy a od svého
nástupu do YOLO týmu doporučuje
výrobky Garden of Life.
„Jedna z dobrých výhod bytí členem
YOLO závodního týmu je dostávat
všechny tyto potravinové doplňky,
protože Garden of Life je naším
sponzorem,“ řekla. „ Mám jich ráda
spousty – například multivitaminy,
vitamínové spreje B-12 a D3, RAW
Organics™ lněné produkty, Perfect
Food® čokoláda a RAW Fit®. Miluji
panenský kokosový olej. Je úžasný.
Používam ho na všechno!”

TM

YOLO Paddleboard
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YOLO surf je vynikající produkt,
který je vytvořen podle druhu
životního stylu a designové
volby. Můžete vyhrát 12 stop
velký surf, v hodnotě $1,500,
který je navržený s logem
Garden of Life®. S tímto
surfem budete na hladině
vypadat stylově!
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Vystavěli jsme zahradu
Na West Palm Beach na Floridě
vyklíčila nová budova Garden of Life.

ato nová správní budova je přibližně o 4,500
čtverečních stop větší, tím pádem je pro naše
firemní velitelství vhodnější. Náš projektový
management asi přes rok tvrdě pracoval na
vytvoření dokonalého prostoru.
„Začali jsme v prázdné budově, takže jsme si mohli sami
navrhnout design, tak jak jsme chtěli, což pro nás bylo
velice důležité“. Naším cílem bylo poskytnout dokonalý
pracovní prostor pro naše zaměstnance, a přitom být šetrní
k životnímu prostředí,“ řekla Teresa Miller, vrchní ředitelka
HR. „Zažádali jsme o LEED Certifikaci a věříme, že budeme
schopni dosáhnout jednoho z největších ocenění.“

Photo Credit: Doug Castanedo

LEED, neboli Leadership in Energy & Environmental Design,
je ekologicky zaměřený certifikační program, který uznává
nejlepší stavební strategie a postupy. Aby organizace
obdržela LEED certifikaci, musí splňovat několik
předpokladů, které mají pozitivní dopad na zdraví obyvatel,
přičemž podporují obnovitelné zdroje a čistou energii.
Nová GoL pracovna má udržitelné funkce, jako je Greenguard
Indoor Air Quality, LED osvětlení, úpravu VOC. Jsou použité
recyklované materiály, certifikovaný a ekologicky šetrný
vnitřní nábytek, zařízení na snížení spotřeby vody, energeticky

úsporné osvětlení a systém ventilace, vytápění a klimatizace
HVAC, společně s filtrací vody za pomoci reverzní osmózy.
„Naší prioritou při vytváření designu našeho zařízení bylo
především zdraví a blaho našich pracovníků“ zdůraznila Teresa
Miller. „Každá kancelář má nastavitelný stůl a všechny kabiny
mají nastavitelný mechanismus pro práci v sedě nebo ve stoje.
Našim zaměstnancům také nabízíme balanční balón.“
Naše zařízení má moderní tělocvičnu s fitness vybavením.
„Schůze mívám většinou v tělocvičně,“ řekl Brian Ray, prezident
společnosti, „ Zatím co vykládáme můžeme klidně chodit na
běžeckém páse. I když posilovat budeme moci jít, až skončíme.“
Jedním z nejvíce unikátních rysů našeho zařízení je „Žijící stěna“,
celá stěna pokryta živými rostlinami vytvářející nápis GoL. „ Ta
stěna je dech beroucím prohlášením a funguje jako přírodní filtr
vzduchu,“ řekla Millerová.
Půdorys byl navržen tak, aby poukázal na interaktivní a kreativní
prostředí. Jsou tu obrovské, světlé, otevřené prostory, které
dovolují floridskému slunci zářit v centru dění.“ Strategicky jsme
vytvořili odpočinkové prostory kvůli zvýšení brainstormingu
pracovníku a kooperativní práce . Také jsme navrhli a věnovali
tiché místo naším zaměstnancům, kde mohou „vypustit“ a
relaxovat,“ řekla Patricia Medina, ředitelka prodejních operací.
Medina také promluvila o že bude instalována infrastrukturní
síť, která zvýší produktivitu jejich kontaktních týmů.
Momentálně je pro GoL tým úžasná doba. Máme pracovní
prostory, které podporují naše mise o posílení a udržitelnosti
mimořádného zdraví.

30 DAY FITNESS CHALLENGES
(30 denní fitness výzva) $2.99

FOODUCATE
(Jez zdravě, zhubni, buď zdravý) ZDARMA

(APLIKACE K DISPOZICI NA ANDROID NEBO IOS)

(APLIKACE K DISPOZICI NA ANDROID NEBO IOS)

Pokud chcete být fit bez navštěvování
tělocvičny, v tom případě je pro vás 30
denní fitness výzva perfektní. Denně
vám tato výzva zabere okolo 1-5 minut
a můžete si vybrat lehkou, normální
nebo těžkou obtížnost pro každý den.
Dostanete video ukázku o každém
cvičení, můžete sledovat průběh vašeho
cvičení a sdílet vaše úspěchy s přáteli na
sociálních sítích. Přijmi výzvu!

Je načase začít s Fooducate! Pokud chcete
shodit kila navíc, nebo jen jíst zdravě, tato
aplikace vám pomůže najít a jíst PRAVÉ jídlo.
Stačí jen oskenovat čárový kód produktu ve
vašem obchodě, aby jste viděli co se opravdu
nachází v daném produktu. Fooducate vám
zařídí výživový průlom. Ohodnoťte produkty
písmenem A, B, C nebo D a pak vysvětlete
důvod, proč jste je tak ohodnotili. Poté vám
tato aplikace vyhodnotí zdravější možnosti.

Knihy & Aplikace
GRAIN BRAIN
THE SURPRISING
TRUTH ABOUT
WHEAT, CARBS,
AND SUGAR—
YOUR BRAIN’S
SILENT KILLERS
AUTOR: DAVID PERLMUTTER, M.D.
Velký celozrnný podvod. Překvapivá
pravda o pšenici, sacharidech a cukru –
tiší vrazi tvého mozku. Doktor Perlmutter
vysvětluje co se stane, když se váš mozek
denně setkává s běžnými ingrediencemi
například v chlebě nebo ovocných mísách,
proč vašemu mozku prospívá tuk a
cholesterol a jak můžete napomáhat růstu
nových mozkových buněk v každém věku.
Do hloubky probere jak můžeme převzít
kontrolu nad našimi „chytrými geny“ skrz
specifickou dietu a zvyky, demonstruje jak
se opatřit proti našim nejobávanějším
chorobám bez léků. S revolučním čtyřtýdenním plánem. Velký celozrnný
podvod nás naučí jak přeorganizovat náš
genetický osud k lepšímu.

THE ROLL MODEL

ORGANIC
MANIFESTO

A STEP-BY-STEP
GUIDE TO ERASE
PAIN, IMPROVE
MOBILITY AND
LIVE BETTER IN
YOUR BODY

HOW ORGANIC
FOOD CAN HEAL
OUR PLANET, FEED
THE WORLD AND
KEEP US SAFE

AUTOR: JILL MILLER

Vzor. Krok za krokem se chraňte proti
bolesti, zlepšete pohyblivost a žijte lepší
život ve vlastním těle. Bolest je
epidemie. Zabraňuje vám v předvedení
toho nejlepšího co ve vás je, protože vás
okrade o vaši koncentraci, sílu a klid. Ale
většina bolesti se dá předcházet a dá se
léčit na dosah vašich rukou, alespoň
podle Jim Millerové. Ve Vzoru vám
Millerová předá rady ke změně kurzu
vašeho života v méně než 5 minutách
denně. Jste plně vybaveni sebe-hojícím
organismem a tato kniha vás bude
strážit skrz snadno-prováděné, sebemasážové techniky, které vyhladí bolest
a zlepší vaše výkony při jakýchkoli
aktivitách.

AUTOR: MARIA RODALE

Organický manifest. Jak organické zemědělství
může léčit naši planetu, nasytit svět a udržet
nás v bezpečí. Na základě poznatků od
předních výzkumných pracovníků
zdravotnictví, stejně jako rozhovory s oběma
chemickými a organickými zemědělci od
pobřeží k pobřeží, organický manifest Marie
Rodaleové naznačuje nepřijatelně vysoké
náklady chemického zemědělství na našem
zdraví a životním prostředí. Pro každého rodiče
je otázkou jak nejlépe chránit zdraví a bezpečí
svého dítěte; pro každého ekologa hledání
řešení v zhoršujících se krizích které postihují
zemi, vzduch a vodu; pro každého zákazníka
který si klade otázku jestli se vyplatí více platit
za Bio potraviny, Maria Rodaleová nabízí přímé
odpovědi a jediný, definitivní postup: musíme
požadovat to, co je ekologické!
.

Vyhlášený
vitamín
První certifikovaný veganský vitamín D3 na trhu.
Zazařte s tímto vyhlášeným vitamínem:
exkluzivním 100% veganským Vitashine
vitamínem D3 ve formě cholekalciferolu,
který je produkován v lidském těle po
pobytu na slunci.

J

e jediným vitamínem D3, který je registrovaný jak
u Vegan Society, tak u Vegetarian Society.
Vitashine nabízí silnou a aktivní formu vitaminu D, jež je
přirozená pro tělo, protože tento vitamín je vytvářen
stejným způsobem jako při pobytu na slunci. Zatímco
běžné vegetariánské vitamíny D jsou obecně D2
(ergokalciferol), Vitashine je jiný. Vitashine září jasněji ve
formě D3 (cholekalciferol), která je u většiny vědecké
komunity uznávanější než forma D2.
Vitashine je skvělým doplňkem vitamínu D pro každého,
nicméně vegani i vegetariáni mohou mít zvláště vysoké
riziko nedostatku vitamínu D, protože nepřijímají jiné
výborné zdroje tohoto vitamínu (kromě slunečního
záření), kterými jsou živočišné produkty, včetně
tučného rybího masa.
Význam vitamínu D pro blažené zdraví je
dobře znám. Tento vitamín hraje důležitou
roli v téměř 2000 genech a stejně tak i v
každé buňce a tkáni. Avšak 75 % dospělých
Američanů pociťuje nedostatek tohoto
vitamínu. Proto je tu nyní vitamín D, který je
ideální pro každého, kdo jej postrádá.
.

Vitashine je jiný - vitamín D3 pochází z lišejníků!

Vitashine také svítí jasněji, protože pochází z lišejníků, které
žijí společně s řasami. Je tedy vyroben z lišejníků, které
obsahují výhradně vitamín D3.
Správná extrakce drahocenného oleje vitaminu D z lišejníků
je zásadní. Proto probíhá ve zcela řízeném prostředí za
nízkého tlaku, teploty a optimální vlhkosti, aby byla
zajištěna dokonalá svěžest. Mimo to je Vitashine testován,
aby se zajistila přesná a čistá hladina vitamínu D v každé
dávce.
Nejenže je Vitashine D3 veganský a vegetariánský, ale je
také bez cukru, obilovin, lepku a mléka.

Takže rozzařte vaše tělo s Vitashine!
www.gardenoflife.cz

Odkud pochází většina
vitamínů D3?
Většina Vitamínů D3 pocházejí ze dvou živočišných
zdrojů: z rybího oleje (z kůže ryb) nebo lanolínu ovcí
(voskovité látky vylučované žlázami v ovčí kůži). Pokud
jste však vegan nebo vegetarián, pak ani jeden z nich
není pro vás.
Vitashine je jiný. Pochází z lišejníků, které obsahují zářící
zdroj veganského a vegetariánského vitamínu D3.

Pokračujeme v seriálu o
naší Gwen Eager,
Garden of Life
školitelce, certifikované
raw vegan šéfkuchařce a
brzy i mamě. Zde je
aktualizace života
Gwen, a jejího
rostoucího svazku
radosti!

Foto: Nicholas Garza

Zelenější pastviny druhého
trimestru

Když dojde na stravu,
poslouchejte své tělo

Konečně jsem v druhém trimestru
podnikla cestu do zelenějších pastvin
a klidnějších vod. Ty předešlé dny
těhotenství byly plné zděšení a
zuřivosti. Zatímco dříve jsem byla
sebekritická jako rozhlasový DJ a
bláznivá jako medojed, teď jsem
mnohem klidnější. Mluvím s přáteli,
rodinou a krajany o poselství míru,
blahobytu a podobně. No možná ne
tak úplně, ale rozhodně cítím
mnohem víc klidu a pokoje.

Lidé se mě ptali, jestli pokračuji v
těhotenství s raw veganskou stravou.
Odpověď je: "V žádném případě." I když
mnoho mých receptů je veganských,
přestala jsem jíst tímto způsobem asi
před třemi lety. K tomu, aby moje tělo
správně fungovalo, je potřeba většího
obsahu tuků a proteinů z živočišných
produktů, jakými jsou ryby a vejce. Stále
trvám na tom, aby 70% jídelníčku bylo
rostlinného původu. Vyzdvihla bych
především jíst syrovou zeleninu a ovoce,
ořechy, semínka, zdravé oleje, jako je
olivový a kokosový a občas některé
vařené luštěniny. Na základě pokusů
jsem zjistila, že moje tělo skvěle přijímá
ryby a vejce, a to několikrát týdně,
zatímco asi jen jednou měsíčně si dělám
karbanátky z jehněčího a hovězího masa.
Trvalo mi to roky, než jsem na to přišla,
ale vím, že to pomohlo připravit mé tělo
na zdravé těhotenství. Vždycky říkám
lidem, "Naslouchejte svému tělu." Každý
je jiný, a vyžaduje různá jídla v různých
stádiích života. Neexistuje "jedna dieta
pro všechny," jako odpověď pro
optimální zdraví. Jedna věc, na které se
můžeme všichni shodnout, je, že
zpracované potraviny nemají žádnou
přidanou hodnotu pro naše zdraví, takže
pokud se chystáte jíst, dělejte to šetrně.

Budeme mít chlapce!

Počínaje 12. týdnem, jsme
zjistili pohlaví našeho dítěte,
bude to chlapec! Vždycky jsem
chtěla malého chlapce držet v
náruči a milovat, a Ryan chtěl
kluka, protože se obával, že
kvůli jeho genetické výbavě
bude vyrábět příliš maskulinní
ženy. Přemýšleli jsme, jak
oznámíme tuto vzrušující
novinu našim milovaným a
všechny naše myšlenky kroužili
kolem modré barvy a modrých
doplňků. Ani jeden z nás však
nemá příliš v oblibě tyto věci, a
tak jsme se rozhodli zavolat
lidem a říct: “Čekáme kluka.“
Po 18. týdnu jsem začala pociťovat, že
se dítě začíná pohybovat. Na počátku
se jednalo o malé šťouchnutí, a pak
jsem si toho všimla několikrát během
dne, a síla těchto pohybů se zvětšovala,
až se po 21. týdnu začal hýbat pořád.
Nejvíc tomu tak je, když něco sním, tak
si říkám, že si to opravdu taky
vychutnává.

Doplňky jsou nezbytné

Bez ohledu na to, jak dobře jím, vím, že
doplňky stravy jsou důležité. I nadále
beru mykind Organics Prenatal, Minami®
MorDHA Prenatal rybí olej, RAW
Probiotics™ pro ženy a Perfect Food®
RAW jablko, který mixuji v šejkru s šálkem
mandlového mléka a trochou skořice.

Je to všechno o
Murphym

Vraťme se k mému
sladkému chlapečkovi.
Pojmenovali jsme ho
Murphy Jacob Eager dědovi Ryana. Jsme v
procesu vytváření
Murphyho dětského
pokoje. Je to tak
vzrušující přijímat dary poštou od
přátel a příbuzných do jeho pokojíku.
Ryan se již pokusil sestavit dětské
nosítko, aby mohl nosit Murphyho
zavěšeného na sobě. Také jsem již
věšela jeho malinké oblečení do jeho
šatníku. Tak trochu s úsměvem, při
pomyšlení co bude mít zanedlouho
oblečené. Jeho drobné ponožky jsou
mé nejoblíbenější.

Začali jsme se zahradou

V 26. týdnu mi mé normální oblečení
už nepadne, a tak jsem pro můj pupek
vytvořila na džínech zásadní vynález.
Pás, který mi umožňuje nosit je
rozepnuté. Jinak pokračuji v mých
každodenních procházkách a v
mimořádně upraveném P90X cvičení.
V tomto trimestru jsem měla nějak
moc energie, a tak jsem ji využila k
zahradničení. Nevěděla jsem o tom
nic, ale velmi mi se zahradničením tady
v Houstonu pomohl Ron Lohr. Poradil
nám jak začít a chodil za námi. Nyní
tedy očekáváme, jak nám vyrostou
ředkvičky, paprika, zelí, salát a různé
bylinky. Proto se už se těším, až z nich
budu moct udělat různé saláty a
konzumovat je. Opravdu chceme,
abychom jednou mohli tuto zahradu
Murphymu ukázat a vše ho naučit.

Přiblížení se k třetímu trimestru

Týden po dokončení tohoto článku budu
vstupovat do svého třetího trimestru! I
když vím, že nadšení z toho asi převáží
nepohodlí. Ale tak jako vždy je pro vás
zde nekolik nových receptů, které
můžete vyzkoušet během této sezóny.

BEZLEPKOVÉ banánové lívance
Asi do 24. týdne mého těhotenství jsem každé ráno po probuzení měla
chuť na sladké. Tak jsem se rozhodla vytvořit tento recept na lívance,
které mi připomínají flan. Nejenže je to recept nesmírně lahodný, ale je
také skvěle vyvážený zdravými tuky, sacharidy a bílkovinami. Lívance
jsou vegetariánské, bezlepkové, bez mléčných produktů a sóje! Při
přípravě používejte jen organické ingredience, pokud je to možné.
INGREDIENCE

• 2 vejce
• 1 zralý banán
• 1 lžička chia semínek
• ¼ lžičky koření dýňový koláč
• ¼ lžičky skořice
• 8 kapek tekuté stévie (nebo 1 lžíce medu)
• 1 polévková lžíce extra virgin kokosového oleje
Můžete také přidat:
• 1 polévkovou lžíci mandlového másla
• 1 polévkovou lžíci javorového sirupu

SERVES

1

PŘÍPRAVA
Oloupaný a nakrájený banán vložíme do misky a rozmačkáme
vidličkou. Přidáme dvě vejce, koření, chia semínka, stévii a vše
promícháme vidličkou. Kokosový olej nalijeme na pánev, kterou
rozehřejeme. Poté na ni těsto nalijeme a smažíme jako lívanec.
Zpravidla to bude trvat asi jen 1 až 2 minuty z každé strany. Pokud
chceme, potřeme lívanec mandlovým máslem a polijeme
javorovým sirupem. Ihned sníme. Další možností je použít ½ šálku
vařených sladkých brambor, namísto banánu.

VYNIKAJÍCÍ čočková polévka

Během mého druhého trimestru jsem mohla konečně začlenit koření do svých receptů. Koření v této polévce ji dělá mnohem zajímavější než je
klasická čočková polévka a zázvor pomáhá při trávení. Tato polévka je veganská, bezlepková, bez mléčných produktů a sóje! Při přípravě
používejte jen organické ingredience, pokud je to možné.
INGREDIENCE

• 2 šálky červené čočky
• 8 šálků zeleninového vývaru
• 3 polévkové lžíce extra virgin kokosového oleje
• 5 stroužků česneku, jemně nasekaných
• 1 šálek červené cibule, nakrájené na malé kousky
• 1 ½ šálku mrkve, nakrájené na malé kousky
• 1 ½ polévkové lžíce zázvoru, jemně nastrouhaného
• 1 středně velká brambor, okroužlaná a nakrájená na kostičky
• 2 hrsti zeleného (jako nasekaný špenát nebo kapusta)
• ½ polévkové lžíce kari
• 1 ½ lžičky drceného kmínu
• ½ lžičky vloček chili papriček
• ¼ lžičky skořice

SERVES

4-6

PŘÍPRAVA
Ve velkém hrnci rozehřejeme
kokosový olej a přidáme cibuli,
česnek, mrkev a zázvor. Tyto
ingredience restujeme asi 5
minut. Dále přidáme zeleninový
vývar, čočku, brambory a
koření. Teplotu snížíme a
necháme povařit asi 15 až 20
minut, dokud čočka nezměkne.
Na závěr přidáme špenát nebo
kapustu a nechme vařit dalších
10 minut. Podáváme ihned. V
chladničce vydrží po dobu
jednoho týdne nebo v mrazáku
po dobu dvou měsíců.

SERVES

MAMINČINY sušenky
Pokud nechcete používat máslo v tomto receptu, můžete
použít kokosový olej. Během těhotenství jsem do
jídelníčku začlenila bio máslo, protože obsahuje
vitamíny rozpustné v tucích, které jsou skvělé pro
imunitní systém. Takové máslo má velké množství
vápníku, selenu, jódu a draslíku. Maminčiny sušenky
jsou vegetariánské, bezlepkové, bez mléčných produktů
(pokud nepoužijete máslo) a sóje. Při přípravě
používejte jen organické ingredience, pokud je to možné.
INGREDIENCE

• 2 šálky bezlepkové mouky
• ¾ lžičky jedlé sody
• ¼ lžičky mořské soli
• ¼ šálku roztátého másla
• ½ šálku extra virgin kokosového oleje
• ¼ šálku křupavého arašídového másla
• 2 vejce
• ¼ šálku javorového sirupu
• 1 ¼ šálku hnědého nebo kokosového cukru
• 2 lžičky vanilkového extraktu
• 2 šálky lupinek hořké čokolády

PŘÍPRAVA

Promícháme první tři suché přísady a dáme
stranou. Následujících sedm přísad smícháme
elektrickým šlehačem nebo v kuchyňském
robotu. Postupně přidáváme směs mouky,
dokud se nám nevytvoří pěkné těsto. Poté ručně
vmícháme čokoládové lupínky. Před samotným
pečením dávám předost jeho vychlazením a
odležením přes noc. Troubu předehřejeme na
190°C a pečeme 10 až 12 minut.

MAKES

3 dozen

IMPOZANTNÍ SLAVNOSTNÍ quinoa salát

4-6

Během chladnějších dnů mám tendenci jíst vyšší
množství vařených potravin, na rozdíl od
syrových. Nicméně vždy spolu můžete kombinovat
vařené a syrové přísady dohromady a získat to
nejlepší z obou. Tento salát je pro mě skvělý v
průběhu těhotenství, protože vydrží pět dní a já si
jej můžu dát kdykoliv mám na něj chuť. Na
snídani, oběd i večeři. Pokud potřebuji více
proteinu, uvařím si rybu a jako přílohu dám tento
salát. Ouinoa salát je veganský, bezlepkový, bez
mléčných produktů a sóje! Při přípravě používejte
jen organické ingredience, pokud je to možné.

SALÁT

• 2 šálky vody
• 1 šálek trojbarevné quinoe
• ½ polévkové lžíce extra virgin
kokosového oleje
• 3 šálky špenátu nebo kapusty
• 1 velká vařená sladká brambor
• 1 jablko
• ¼ šálku nasekaných pekanových ořechů
• ¼ šálku sušených brusinek
• 2 lžičky chia semínek
• špetka mořské soli

DRESING

• ¼ šálku olivového oleje
• 2 lžičky jablečného octa
• 1 polévková lžíce medu nebo palmového cukru
• ¼ lžičky mořské soli
• ¼ lžičky skořice
• špetka černého pepře

PŘÍPRAVA
Nejprve uvaříme quinou (asi 20
minut) ve dvou šálcích vody s
kokosovým olejem a špetkou
mořské soli. Poté ji necháme
vychladnout. Kapustu a špenát
dáme do velké mísy, pokapeme
olivovým olejem a trochou soli, a
vše rukou rozmícháme, dokud listy
nezměknou. Dále přidáme
nakrájené jablko, vařené sladké
brambory, chia semínka, brusinky,
pekanové ořechy a vychlazenou quinou.
Nakonec ušleháme všechny ingredience na
dresing, salát jim zalijeme a promícháme.
Podáváme ihned, nebo můžeme ponechat v
chladničce po dobu až pěti dnů.

Seznamte se
se Sandrou Kepler,

GENERÁLNÍ ŘEDITELKOU SPOLEČNOSTI FoodChainID

NON
GMO

Project
VE R I F I E D

no ngmoproject.org

Sandra Kepler patří mezi přední celosvětově uznávané
odbornice na non-GMO (geneticky nemodifikované
organismy). Začala ve společnosti North American pro
organické potraviny a non-GMO iniciativu, ze které se stal
projekt Non-GMO. V roce 2006 založila FoodChain Global
Advisors (nyní FoodChain ID) - společnost pro čistotu
potravin, ve které až do nedávné doby působila jako
generální ředitelka. Nyní má Sandra svou vlastní
poradenskou firmu a pracuje přímo s nadnárodními
společnostmi, se snahou zvýšit podíl non-GMO produktů, a
to převedením existujících produktů na non-GMO,
zavedením nové strategie non-GMO a inspirováním čistoty
potravin nad rámec non-GMO.

Non-GMO A

Organické

Uskutečnili jsme rozhovory s dvěmi energickými ženami, které jsou ve předních liniích.
Se Sandrou Kepler - s non-GMO a Marií Rodale - s organic.

Seznamte se s Marií Rodale,

PŘEDSEDKYNÍ A GENERÁLNÍ ŘEDITELKOU SPOLEČNOSTI, Rodale Inc.
Aktivistka a podnikatelka, která prosazuje výhody
organického životního stylu, jejího osobního a
obchodního poslání. Maria Rodale je generální
ředitelkou a předsedkyní Rodale Inc, celosvětového
hlasu pro zdraví a wellness. Ovlivňuje více než 100
milionů lidí na celém světě publikováním článků do
nejznámějších lifestyle časopisů, včetně Men’s Health,
Prevention, Runner’s World, Women’s Health and
Organic Gardening. Maria je dobře známá díky své knize
Organic Manifesto: How Organic Farming Can Heal Our
Planet, Feed the World, and Keep Us Safe (Organický
manifest. Jak organické zemědělství může léčit naši
planetu, nasytit svět a udržet nás v bezpečí).

Extraordinary Health™ (EH) Magazine:
Sandro a Mario, co vás pohánělo a nadále
pohání na vaší cestě vedoucí skrz získání
uvědomění o důležitosti non-GMO a
organických potravinách?
Sandra Kepler (SK): Jsem spotřebitelka
organických a non-GMO potravin. Věřím,
že čisté jídlo je naše nejlepší medicína, a
že udržitelné non-GMO organické
potraviny můžou nastolit mír, prosperitu a
zdraví pro náš svět. V roce 1999 jsem se
setkala s Dr. Johnem Faganem, předním
světovým vědeckým expertem v non-GMO
a naše mise se propojily. Posledních 15 let
ulehčujeme cestu našemu non-GMO
potravinářskému průmyslu skrz ten
geneticky modifikovaný. Bylo potřeba
zavedení jednotné definice osvědčených
postupů prostřednictvím standardního
ověření třetí stranou, což je projekt NonGMO. Je však třeba udělat ještě mnoho
věcí, proto jsem se vzdala svého života,
abych pokračovala v této misi.
Maria Rodale (MR): Přestože jsem se
narodila v ekologickém prostředí,
přeměňovat svět ve více ekologický se
stalo mojí vášní a životním dílem. Je to
volba, kterou jsem dělala, dělám a vždy
budu dělat ráda. Vyrůstala jsem na první
ekologické farmě v Americe, takže jsem
osobně poznala tyto výhody a radosti. Ale
ještě důležitější bylo podílet se na
výzkumu, který propojuje přednosti
organické obživy jak na člověka, tak na
životní prostředí (a moc ekologického
zemědělství k zastavení klimatických
změn). Z těchto důvodů se nemohu zbavit
pocitu, že jsem se nenarodila do první
rodiny ekologických zemědělců z nějakého
důvodu.
EH Magazine: Jaké jsou největší úspěchy
a největší výzvy pro non-GMO/organic?
SK: Na mezinárodní úrovni jsou nyní
předpisy EU pro označování geneticky
modifikovaných organismů podobné jako
předpisy v jiných zemích. V USA projekt
ověření Non-GMO podstatně zvýšil
povědomí o kontaminaci GMO a
spotřebitel si tak má možnost vybrat
ověřené Non-GMO výrobky. Prvním
bodem zlomu bylo dosažení 10 000
produktů s ochrannými známkami.

Druhým pak konstatování Whole Foods
Market®, že budou vyžadovat označování
GMO, a pro negeneticky modifikované
uznávat jen pečeť Non-GMO Project a
USDA organic. Toto oznámení ohromně
navýšilo zápis produktů do listiny NonGMO. Nejnáročnější oblast zahrnuje
zapojení doplňků stravy, chovných zvířat,
příchutí a předmětů osobní hygieny. Je to
obzvláště složité vzhledem k dlouhým a
často nadnárodním dodavatelským
řetězcům, kteří se podílejí na výrobě.
MR: Největším úspěchem je, že i během
největšího hospodářského úpadku v
našem životě organický průmysl nadále
rostl v obrovském tempu. Lidé na celém
světě totiž vyžadují organické potraviny.
Ať už se jedná o volbu kde nakupovat,
nebo kde se najíst a co jíst. Máme
neustále více organických možností než
kdykoli předtím, a to je opravdu úžasné a
nádherné. Největším problémem je, že
stále neexistuje dostatek ekologických
zemědělců, aby uspokojili rostoucí
poptávku v Americe po organických
potravinách. Víc než na cokoliv jiného,
musíme zaměřit své úsilí na pomoc
zemědělcům v přechodu na ekologické
zemědělství. Bude to znamenat finanční
pomoc a zajištění, aby docházelo v půdě k
většímu ukládání uhlíku. To pak povede
ke zlepšení zdravotního stavu každého a
kdekoliv na světě.
EH Magazine: Jaká je podstata vašeho
poselství?
SK: Podporovat naše non-GMO hnutí
bez ohledu na zaměření jako spotřebitel
nebo příslušník výrobního odvětví. Jednu
věc, kterou máme všichni společnou, je
mít právo výběru, a že tato volba může
také vést k respektování práv přírody.
MR: Přestaňte se znepokojovat všemi
nejasnostmi a zaměřte se na podporu
certifikovaných USDA Organic potravin.
Je to jediná cesta jak zajistit, že nejíte
geneticky modifikované potraviny, a to
dodává sílu celému potravinovému
systému. Je to hlasování s vašimi penězi
za lepší svět!

EH Magazine: Co mohou lidé podniknout,
aby pomáhali tomuto poslání?
SK: Nakupovat produkty ověřené NonGMO Project Verified. Tím se vytváří
rostoucí poptávka na trhu, která zvyšuje
nabídku a trh pak produkuje větší množství
non-GMO výrobků.
MR: Existuje jen jedna věc, aby lidé,
planeta i ekonomika byli zdravější kupovat, jíst a pěstovat organické
potraviny.
EH Magazine: Kde se mohou spotřebitelé
dozvědět více informací a přijímat novinky
o non-GMO/organic?
SK: www.nongmoproject.org;
www.facebook.com/nongmoproject a
www.earthopensource.org (stránky
založené Dr. Johnem Faganem, které jsou
výborným zdrojem vědeckých výzkumných
prací zaměřených na geneticky
modifikované organismy).
MR: Rodale News (www.rodalenews.com);
Maria’s Farm Country Kitchen
(www.mariasfarmcountrykitchen.com);
Rodale Institute (www.rodaleinstitute.org);
www.facebook.com/rodalenews;
@RodaleNews a @FarmKitchenblog
(Twitter).
EH Magazine: Nějaké závěrečné
připomínky?
SK: Jedinou myšlenkou, jak jednotlivec
může změnit svět, je pouze ta myšlenka,
která je v souladu s přírodními zákony.
Přesně tak začal projekt Non-GMO a každá
non-GMO potravina umocňuje tento
úspěch. Společně můžeme obklopit svět
Non-GMO.
MR: My lidé jsme toho dosáhli tak moc. V
70. letech organické hnutí zahájilo své
působení a od té doby se organické
zemědělství dostalo do popředí a stalo
jednou z nejrychleji rostoucích oblastí
ekonomiky. Dokonce i na Wall Street si
toho začínají všímat. Pokud zachováváme
tuto dynamiku růstu, jsme povinni
uspět. Máme na to!

Cítit se fantasticky
ORGANIC,
WHOLE FOOD,
HIGH PROTEIN
NA PODPORU
HUBNUTÍ †

Tak čistý a přírodní doplněk stravy jaký vůbec
můžete do těla dostat. Proto se budete cítit
fantasticky. Garden of Life® RAW Fit® je
nejčistší a nejvhodnější způsob jakým
podpořit svůj jídelníček a cvičební program. †

NOVĚ I ČOKOLÁDOVÝ A VANILKOVÝ

† Doplněk stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno pro děti. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není náhrada pestré stravy.

PODPORUJE VAŠI DIETU
& CVIČEBNÍ PROGRAM †
• 28g RAW organického rostlinného proteinu
• 4g vlákniny z organického lnu & chia
• Probiotika a enzymy na podporu
zdravého trávení †

POMÁHÁ UDRŽET PŘIROZENOU
HLADINU CUKRU V KRVI †
• Whole food chrom
• Organic skořice
• RAW Organic Svetol®
(extrakt ze zelené kávy)

VŠE, co chcete
NON
GMO

VER

Project
I FI E D

no ngmoproject.org

NIC, co nechcete

www.gardenoflife. cz

Empowering Extraordinary Health®

Fit v roce 2015
Učinili jste předsevzetí být fit v roce 2015?
Pokud ano, zde je několik rad, tipů na cvičení a úspěchů, abychom vás inspirovali.

PŘIPRAVTE VAŠE TĚLO POMOCÍ
WILD ROSE HERBAL D-TOX

ROZTOČTE VÁŠ MOTOR POMOCÍ
FÜCOTHIN GREEN®

NASYŤTE VÁŠ MOTOR POMOCÍ
RAW FIT®

Udržet tělesné orgány detoxikované a v
tip-top stavu je důležitým prvním krokem
k tomu být fit a cítit se báječně. Takže
začneme s Wild Rose Herbal D-Tox.
Recept vyvinul jeden z předních
severoamerických bylinkářů Terry
Willard, Cl. H, Ph.D. Wild Rose Herbal DTox je 12-ti denní program na očistu
celého těla, který pomáhá detoxikovat
játra, tlusté střevo, ledviny, lymfatický
systém (nejdůležitější oblast k očištění),
stejně jako svalovou tkáň a krevní oběh.

Po připravení těla je načase zaměřit se
na zrychlení otáček vašeho motoru.
FücoTHIN GREEN obsahuje dvě klinicky
studované ingredience - Xanthigen® a
patentovanou směs fucoxanthinu,
granátového jablka, oleje ze semen a
RAW Organic Svetol® (extrakt ze
zelených kávových zrn). To vše zabalené
dohromady a pomáhající povzbudit váš
metabolismus a zároveň podporovat
zdravou hladinu cukru v krvi. Ve
skutečnosti je fücoTHIN GREEN jediným
doplňkem stravy, který obsahuje tyto
složky dohromady. †

Nyní je na čase nasytit váš motor pomocí
RAW Fit, což je vysoce-proteinový
prášek, jenž je certifikovaný USDA
Organic, ověřený Non-GMO, RAW,
rostlinný, veganský, a který umožňuje
zvýšit váš příjem bílkovin. Je proto
důležitou součástí plánu jak se stát fit.
RAW Fit vás nasytí čistým a zdravým
proteinem v množství, jaké vaše tělo
potřebuje, tj. 28 gramy rostlinného
proteinu z 13-ti naklíčených semen a
obilovin, které jsou ekologicky
obhospodařované a bez toxinů.

Wild Rose Herbal D-Tox je veganský, bez
lepku, sóje a mléka. Obsahuje organické
divoce-rostoucí bylinné složky. Jinými
slovy takové, které jsou sbírány přímo z
jejich nedotčených přírodních stanovišť.
Wild Rose Herbal D-Tox je živnou
půdou k tomu, abychom byli fit.

Kromě toho je fücoTHIN GREEN RAW,
Non-GMO, veganský, bez lepku, sóje a
mléka.
Takže roztočte váš motor s fücoTHIN
GREEN.

RAW Fit také obsahuje 400 mg RAW
Organic Svetol, stejně jako RAW chrom,
RAW organickou skořici a ashwagandhu.
Dohromady tyto složky pracují tak, aby
váš motor fungoval bezchybně. Vláknina
v RAW Fit je získána z RAW organických
lněných semínek a afrického baobabu.
Díky ní budete cítit pocit naplnění a
přirozeně uspokojíte hlad. To vše s
nízkým glykemickým indexem a bez
přidaného cukru.
Udržujte váš motor bezchybně fungující
pomocí RAW Fit.

www.g ardenoflife.cz

Z deprimované ke šťastné
Bylo to někdy v květnu 2013, kdy se 22 letá Taylor Randoll bála
stoupnout na váhu, protože za sebou měla několik náročných
měsíců. „Když jsem byla na vysoké škole, sdílela jsem byt s lidmi,
kteří nebyli zdvořilí k mým věcem a mému prostoru, proto jsem
zůstávala zavřená ve svém pokoji a pojídala denně velké porce
nezdravých jídel. Nejenže jsem jedla hrozně, ale také jsem byla po
celý rok nemocná. Když jsem se konečně odhodlala stoupnout na
váhu, poslalo mě to ke dnu. Váha ukazovala 83 kg, a to je na i na
výšku 170 cm příliš velká váha.”

before

after

„Byla jsem naprosto deprimovaná a věděla, že s tím musím začít
něco dělat, abych snížila váhu. Dokonce jsem přestala chodit ven
s přáteli.“ Taylor pracující v Natural Health Organic v Cape
Girardeau v Missouri věděla, že má spoustu možností, ale chtěla
jít zdravou a efektivní cestou.
Upustila tedy od stravování se ve fast foodech a začala jíst
nezpracované potraviny. „Svým způsobem jsem se musela
přeučit některé věci o jídle. Mí rodiče nejedli čerstvé a whole
food potraviny, a tak jsem se pustila do vzdělávání sama.“ Taylor
začala používat RAW Fit® od Garden of Life®. „Velmi mě to
chutnalo smíchané s mandlovým nebo lněným mlékem a nadále
jsem prozkoumávala suroviny vedoucí k hubnutí, až mi to začalo
dávat smysl.“ Taylor také začala se cvičením. Hodinu aerobiku a
hodinu posilování zapojila do svého každodenního režimu. „Na
počátku to bylo vše těžké, nějak jsem se odcizila od svých přátel,
protože jsem nechtěla, aby mě viděli, jak jsem přibrala. Byla to
forma trestu, ale taky čas na poznání sama sebe a čas na nový
začátek.“
Jen pár týdnů od nastartování svého programu, začala hubnout.
„Líbilo se mi, jak kila začaly z RAW Fit ubývat.“ O několik měsíců
později také přidala RAW Protein s příchutí čokolády, který
míchala s vodou. Rovněž zjistila, že Perfect Food® Energizer je
ideálním před-tréninkovým nápojem.
Dnes, o 18 měsíců později, má Taylor jen 60 kg a necítí se
mizerně. „Cvičení se stalo součástí mého života, bez něj už to
nejde.“
„Cítím se skvěle v těchto dnech a jsem mnohem šťastnější! Jedna
z nejčastějších otázek, jaké dostávám od zákazníků v obchodě je,
jak se mi podařilo tak zhubnout. Říkám jim, že první musí provést
radikální změny, ale doplňky stravy jakými jsou RAW Fit a RAW
Protein můžou opravdu urychlit jejich výsledky.“†
Taylor, která má již titul z Southeast Missouri State, zvažuje
návrat do školy, aby se stala kvalifikovanou dietoložkou.
„Skutečně jsem strávila hodiny výzkumem na vlastní pěst, takže
můžu k zákazníkům mluvit rozumně a pomáhat jim najít ty
nejlepší produkty. Začala jsem brát nový mykind Organics multi a
moc se mi líbí, že je vyrobený z opravdového jídla. Upřímně, ráda
říkám lidem o výrobcích Garden of Life, protože skutečně
fungují!“
† Doplněk stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno pro děti.
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není náhrada pestré stravy.

Foto: Sheri Grippo, Bella Bambino Photography

Boj proti tuku s RAW Fit®

before

after

Paulu Martinezovi vždy všichni
známí záviděli to, jak vypadá, a
zároveň se divili tomu, že může jíst
cokoli, aniž by přibíral na váze. On
každý den spaloval kalorie a tuk
pomocí boxu a cvičení v místní
tělocvičně, takže to pro něj bylo
snadné udržet si atletickou postavu
vysokou 180 cm a vážící 90
kilogramů. Je ironií, že byl
zaměstnaný u energetické
společnosti v Houstonu, ale sám
neměl vůbec žádnou energii! „Byl
jsem malátný a unavený po celou
dobu,“ řekl Martinez. „Když jsem
přibral na 111 kg, cítil jsem se špatně, nemohl jsem nic dělat a
neměl mnoho energie. Byl jsem v podstatě v režimu zombie.“
Největším problémem bylo, že Martinez nadále jedl stejné
množství jídla, i když už nebyl schopen pracovat, vzhledem k
jeho zranění. Když si konečně uvědomil, že jeho váha narostla
na 111 kilo, byl v neznámém území, protože nikdy nedržel dietu
a neměl tušení jak začít. Naštěstí si vzpomněl, jak několik
sportovců, které obdivoval, psalo na sociálních sítích o hubnutí
s proteinovými prášky Garden of Life®, takže přes Twitter
požádal o radu. „Viděl jsem spoustou lidí mluvit o hubnutí s
RAW Fit,“ „Věděl jsem, že boxeři musejí hubnout po celou
dobu, a tak jsem některé z nich kontaktoval na Twitteru a zjistil
jsem, že RAW Fit je ideálním proteinovým práškem pro
podporu hubnutí, protože pomáhá omezit chutě a spaluje
kalorie.“† Řekl.
Martinez se rozhodl také vyzkoušet RAW Fit, spolu s vyladěným
jídelníčkem a postupným přidáváním mírného cvičení. Kromě
toho, že si koktejl RAW Fit dává dvakrát denně, přestal pít
sodovky a odstranil nezdravé jídlo ze svého jídelníčku. Jak kila
začaly mizet, byl motivovaný k experimentování s více druhy
zdravých potravin. Začal přidávat raw jablečný ocet do RAW Fit
koktejlu a zjistil, že jeho oblíbeným jídlem na snídani se staly
bezlepkové ovesné otruby s organickými borůvkami,
mandlovým máslem, skořicí a banánem. Rovněž začal při
vaření používat extra panenský kokosový olej od Garden of Life
a pravidelně přidávat zdravé tuky do svého jídelníčku. Za pět
měsíců shodil 17 kilo a jeho spolupracovníci si všimli, že jeho
energie je zpátky.
„Mám pocit, jako bych měl znovu 19 let a nemám žádný
problém s kýmkoliv udržet krok v práci.“ Řekl. „Úplně jsem
opravil své tělo, takže opět chodím boxovat a zvedat činky.
Říkám všem, že RAW Fit funguje a že je to úžasný produkt! Na
svoji váhu 94 kilo se cítím úžasně, ale chtěl bych zhubnout ještě
další tři kila. Garden of Life mě zcela změnil můj život!“

Foto: Deborah Wallace,
Barfield Photography
† Doplněk stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno pro děti.
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není náhrada pestré stravy.
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Posuňte se dál!
NEEXISTUJE ŽÁDNÝ JINÝ ZPŮSOB, NEŽLI TENTO. CHCETE-LI
DOSÁHNOUT ZDRAVĚJŠÍHO A ŠTÍHLEJŠÍHO TĚLA,
DOSTAŇTE SE DO POHYBU!

TIP

Vaše aktuální úroveň činnosti bude určovat, co musíte dělat, aby vaše
tělo pracovalo tvrději, a vy jste spálili více kalorií. Pokud máte sedavé
zaměstnání, tak začněte s rychlochůzí, a ne jen s pomalou procházkou. A
to třikrát až čtyřikrát týdně. Pokud již takhle posilujete tělo delší dobu,
začněte lehce běhat, nebo zvyšte pravidelnost, či čas, který takto trávíte.
Pokud nyní používáte eliptický trenažér na 30 minut, prodlužte dobu na
40 minut, nebo vyzkoušejte různé úrovně obtížnosti. Klíčem k
zapamatování je - změna. Změnit to, co v současné době děláte, za
účelem provedení změny vašeho těla.

ZDE JE NĚKOLIK UKÁZKOVÝCH CVIČENÍ.
NEZAPOMEŇTE SE PORADIT SE SVÝM LÉKAŘEM PŘED
ZAHÁJENÍM JAKÉHOKOLI CVIČEBNÍHO PROGRAMU.

ZAČÁTEČNÍK

1. TÝDEN
RYCHLOCHŮZE - 20 MIN.
3x ZA TÝDEN

3. TÝDEN
RYCHLOCHŮZE - 40 MIN.
4-5x ZA TÝDEN

2. TÝDEN
RYCHLOCHŮZE - 30 MIN.
3-4x ZA TÝDEN

4. TÝDEN
RYCHLOCHŮZE - 45 MIN.
4-5x ZA TÝDEN

STŘEDNĚ POKROČILÝ

1. TÝDEN
LEHKÝ BĚH NEBO JÍZDA NA KOLE –
20-30 MIN., 3-4x ZA TÝDEN

3. TÝDEN
STŘEDNÍ BĚH (ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTI) –
30 MIN., 4-5x ZA TÝDEN

2. TÝDEN
LEHKÝ BĚH NEBO JÍZDA NA KOLE –
30-40 MIN., 4-5x ZA TÝDEN

4. TÝDEN
JÍZDA NA KOLE (ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTI) –
40 MIN., 4-5x ZA TÝDEN

POKROČILÝ
ZMĚŇTE TO, CO DĚLÁTE.

POKUD BĚHÁTE - ZAČNĚTE DĚLAT SPRINTY, BĚH DO SCHODŮ NEBO ZVYŠTE VAŠI
VZDÁLENOST.
POKUD POUŽÍVÁTE ELIPTICKÝ TRENAŽÉR - POUŽIJTE STEPMILL NEBO ZVÝŠTE
INTENZITU.
A nezapomeňte na silový trénink. Je nesmírně důležité budovat a
udržovat svalovou hmotu před začátkem, během, i po každém
programu na regulaci váhy. Čím více svalů na těle máte, tím více kalorií
spálíte, dokonce i když jste v klidu. Běžte tedy do posilovny, nebo
posilujte doma a to nejméně třikrát týdně, pokud to víc nejde.

www.gardenoflife.cz

JAKMILE JIŽ NĚCO SNADNO ZVLÁDÁTE,
ZMĚŇTE TO. VYZKOUŠEJTE JÍZDU NA
KOLE, JOGGING, PLAVÁNÍ NEBO
ELIPTICKÝ TRENAŽÉR.

TIP

JOGGING
JOGGING NEBO
NEBO JÍZDA
JÍZDA
NA
NA KOLE
KOLE MŮŽE
MŮŽE BÝT
BÝT
NAHRAZENA
NAHRAZENA
PLAVÁNÍM,
PLAVÁNÍM,
ELIPTICKÝM
ELIPTICKÝM NEBO
NEBO
STEPMILL
STEPMILL TRÉNINKEM.
TRÉNINKEM.
COKOLIV
COKOLIV VÁS
VÁS
NAPADNE.
NAPADNE.

TIP
ZMĚŇTE TYP TRÉNINKU NEBO ZVYŠTE
JEHO INTENZITU. TO VEDE K
POZITIVNÍ ODEZVĚ TĚLA. ZKUSTE TO.
UVIDÍTE, JAK TO U VÁS FUNGUJE.
Aby se zamezilo nebezpečí zranění, poraďte se
prosím s vašim lékařem, a to před zahájením
jakéhokoliv cvičebního nebo výživového
programu, zvláště pokud máte existující
zdravotní problémy. Také se protáhněte po
cvičení, abyste zabránili ztuhlosti svalů a kloubů.

V kondici &

NABITÝ
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Poznámka: Používejte USDA organické certifikované a non-GMO ingredience pro všechny recepty.
Recepty jsou se svolením Gwen Eager, odbornice Garden of Life a certifikovaná RAW vegan šéfkuchařka.

Quinoa
Tabouleh

SALÁT

INGREDIENCE
2
4
¼
1
2
3
¼
2
¼
½

svazky petržele kadeřavé
rajčata
šálku nasekané zelené cibulky
šálek nasekané okurky
šálky vařené quinoe (merlík čilský)
polévkové lžíce citronové šťávy
lžičky mořské soli
lžičky olivového oleje
šálku nasekaného kopru
polévkové lžíce jemně nasekaného česneku)

PŘÍPRAVA

Nejprve nakrájíme petrželku a rajčata, poté je
vložíme do misky s citronovou šťávou a solí,
promícháme, přidáme zbývající přísady a
promícháme znovu. Podávejte studené.
Vydrží 3 - 4 dny v chladu.

PORCÍ

6
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PORCE
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Fazole, rýže & koření
PŘÍPRAVA

INGREDIENCE

¾ šálku hnědé nebo jasmínové rýže
1½ šálku zeleninového nebo kuřecího vývaru
¾ šálku nasekané žluté cibule
3 stroužky nasekaného česneku
3½ šálku vařených fazolí (černé nebo pinto)
1 plechovku grilovaných rajčat
½ lžičky černého pepře
¼ lžičky kajenského pepře
1 lžička chilli nebo taco koření
½ lžičky soli
1 lžička kmínu
2 polévkové lžíce extra panenského kokosového oleje
2 šálky grilovaných kuřecích kousků (pokud chcete)

Nejprve uvaříme rýži asi 20 minut v zeleninovém nebo
kuřecím vývaru. Poté rozehřejeme pánev a přidáme
kokosový olej společně s nakrájenou cibulí a česnekem. Asi
3 minuty ji restujeme a posléze přidáme koření, rajčata,
fazole a vše na mírném ohni vaříme po dobu 5-ti minut.
Pokud chceme, přidáme kuřecí kousky, zakryjeme pánev a
ještě po dobu několika minut vaříme. Podáváme se směsí
fazolí a rýže.

Yummus
INGREDIENCE

1 plechovka cizrny, použít bez nálevu
5 grilovaných stroužků česneku (nebo 2 čerstvé stroužky)
2 polévkové lžíce tahini
3½ polévkových lžic olivového oleje
1 lžíce čerstvě vymačkané citrónové šťávy
¼ lžičky mořské soli
¼ lžičky černého pepře
½ polévkové lžíce coconut aminos (nebo tamari, či nama
shoyu)
můžete také přidat plechovku artyčoků (400 g)

PŘÍPRAVA

PORCE

Umístíme všechny ingredience do mixéru a směs
rozmixujeme najemno. Aby hummus vypadal přitažlivější,
můžeme jej ozdobit paprikou, piniovými oříšky a sekanou
petrželkou. Podáváme s plátky zeleniny a bezlepkovými
suchary. Vydrží pět dní v chladničce.

4-6

Neuvěřitelně lahodné
RAW Fit Smoothie
INGREDIENCE

odměrka RAW Fit® (nebo jakýkoli jiný
proteinový prášek Garden of Life®)
2 šálky čerstvé mrkvové šťávy
(nepasterizované)
1 lžíce avokáda
1 lžíce chia semínek
½ lžičky vanilkového extraktu
6-8 kostek ledu
1

PORCE

1

www. gardenoflife.cz

PŘÍPRAVA
Umístěte všechny
přísady do mixéru
a rozmixujte.
Vychutnejte si
ihned!

Kdo je máma?

Alyssa

Milano
By Rhonda Price

Září v její nejdůležitější roli

K

dyž jsme se znažili zjistit aktuální novinky o Alysse MIlano, rychle
jsme se dozvěděli, že má více titulů než vévodkyně z Windsoru. Ona
sama sebe popisuje jako mámu, manželku, herečku, producentku,
aktivistku, návrhářku a snadno můžeme přidat, že je mimo to
spisovatelkou, sportovni fanynkou a filantropkou. Tyto vizitky však nejsou
nutné, pokud jste jednou z nejuznávanějších hereček v Hollywoodu s kariéru,
která se překlenula na tři dekády.

Miliony fanoušků sahají od Millennials po Baby Boomers, jenž viděli Alyssu
vyrůstat v televizi a ve filmech. Od své první odpočinkové role jako 10-ti letá
Samantha Micelli v situační komedii Who’s the Boss? z roku 1983, přes seriál
Čarodějky, který běžel v letech 1998-2006. Alyssa rovněž zvládla přechod z
dětské herečky na dospělou bez skandálů. V současné době se 42 letá hvězda
zaměřuje především na své dvě vlastní děti, a to je pro ni ta nejdůležitější
role, role mámy.
Rodina je ta nejdůležitější věc pro Alyssu, jež pochází z italsko-americké
rodiny a vyrůstala v dělnické čtvrti v Brooklynu. Její matka Lin je módní
návrhářka, zatímco její otec Thomas je editorem filmové hudby. Oba
podporovali v průběhu let její kariéru, a když Alyssa dostala první velkou roli
ve filmu Who’s the Boss?, přestěhovali se s ní do více než 3000 mil
vzdáleného Los Angeles, kde již zůstali. Jelikož pro ni rodiče udělali mnoho,
aby mohla jít za svým snem, tak nedávno učinila rozhodnutí, že se nebude
stěhovat kvůli hlavní roli ve třetí řadě populárního ABC televizního dramatu
Mistresses, který měl být z finančních důvodů natáčen ve Vancouveru v
Kanadě. Proto se Alyssa rozhodla ukončit svoji smlouvu, jelikož by to nebylo
pro její rodinu nejlepší.
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dyž jsme hovořili s Alyssou, bylo jasné, že její odchod ze seriálu nezanechal

prázdnotu v jejím životě. V den, kdy jsme si povídali, byla nominována na People’s
Choice Award 2015 (cenu volby lidu v oblasti nejlepší herečka v dramatickém seriálu).
Bylo to za roli v seriálu Mistresses. Navíc přípravy na její vystoupení jako host a
porotce v Lifetime’s Project Runway All-Stars bylo v plném proudu. Rovněž jako
vášnivá sportovní fanynka byla plná vzrušení z blížícího se Super Bowlu a pracovala na
svých nových návrzích sportovního oblečení Touch sportswear pro fanynky. Na
vrcholu různých událostí bylo rozrušení z novinových titulků a internetu, kde se
objevily fotografie, jak kojí její dvouměsíční dceru Elizabellu Dylan. I přesto, že fotky byly velmi vkusné a měly až tisíce
komentářů na podporu kojení, jako nejzdravější volbu pro děti, bylo tam ještě několik negativních komentáře od kritiků,
kteří uvedli, že její příspěvky na Instagramu byly nevhodné. Zeptali jsme se jí na mnoho otázek, i aby objasnila, proč si myslí,
že zdraví dětí vychází z péče o své vlastní zdraví, a mělo by být nejpřednější pro každého z nás.

Extraordinary Health™ (EH) Magazine:

Fotografie vás a vaší dcery na Instagramu vyvolaly záplavu
selfies a podporu kojení na sociálních médiích.
Pochopitelně jsou i jiní, kteří si myslí, že tyto snímky by
měly zůstat soukromé. Co si myslíte o tomto poprasku?

Alyssa Milano (AM): Nemohu zavřít oči a dělat, jak je
to v nepořádku, vidět kojící ženu na veřejnosti. Vždyť je to
přirozené a lidské tělo je k tomu určeno, proto je škoda, že
je v naší zemi s kojením spojené takové stigma. V jiných
částech světa tomu tak není. Sice všichni souhlasí s tím, že
je to nejzdravější možná volba pro kojence, ale děláme to
velmi nepohodlné pro matky, které vždy musí hledat nějaké
soukromé místo, nebo nosit určité oblečení, aby mohli
schovat své tělo.
EH Magazine: Doufáte, že jste těmito fotografiemi
přidaných na Instagramu inspirovala ostatní matky?

AM: Všechny selfie a podpora od ostatních matek byly na
na sklonku dne ohromně povzbuzující. A doufám, že ženy
budou proti tomu vést dobrý boj a trvat na tom co je pro
své děti nejlepší.

EH Magazine:

Hrálo vaše nové dítě velkou roli při
rozhodování, abyste zůstali doma v Los Angeles, namísto
přestěhování se do Vancouveru kvůli natáčení seriálu?

AM: Musela jsem vzít v úvahu všechny, včetně svého

že je dále důležité pro zdraví
dětí?

AM: Všechno jídlo pro Mila
jsem dělala sama, a až do dvou
let jsem mu nedávala žádné
kupované jídlo z plechovky
nebo sklenice. Nechtěla jsem,
aby byl v tak mladém věku
vystaven různým konzervačním
látkám nebo chemikáliím.
Celkově si myslím, že lidé by se
měli řídit svými instinkty a pro
své děti dělat to nejlepší, co to
jde. K dispozici je nyní na internetu a všude kolem tolik
informací, co je pro ně dobré a co ne, takže je snadné najít
ty nejlepší produkty.
EH Magazine: Chvíli jste koketovala s myšlenkou

vegetariánství a objevila se v několika reklamách pro PETA.
Jak nyní stručně charakterizujete svůj jídelníček?

AM: Byla jsem vegetariánkou až do mého posledního

těhotenství, kdy jsem začala mít chuť na libové maso.
Takže pokud je čisté, bez konzervačních látek a není
geneticky modifikované, občas si jej přidám do jídelníčku.

EH Magazine: Rozhazujete peníze za některé potraviny?

manžela. On pracuje v průmyslu, takže jsem musela
přemýšlet také o jeho obživě. Jsem šťastně vdaná a
nemohu si představit vzdálení od své rodiny na měsíce.
Navíc by to mohlo ohrožovat náš vztah a o dítěti nemluvě!

AM: Za tmavou čokoládu. Rozhodně!

EH Magazine: Máte tříletého syna Mila a novorozenou
dceru, Elizabellu. Kromě toho, že jim poskytujete ten
nejzdravější start do života spojený s kojením, co si myslíte,

EH Magazine: Máte nějaké zdravotní a kosmetické

EH Magazine:

Jak se udržujete v kondici?

AM: Dělám pravidelně jógu, spinning nebo pilates.
tipy pro naše čtenáře?

Foto: David Russell

AM: Beru vitamíny a piji hodně vody. Myslím, že je to

velmi důležité pro celkové zdraví a dobře vypadající pleť.
Všechny make-upy a výrazné osvětlení jsou drsné pro moji
pokožku, tak dělám tyto věci a snažím mít dostatek spánku.

EH Magazine: Vaše řada sportovního oblečení pro
ženy - Touch, byla velmi úspěšná. Proč jste ji začala
vytvářet, a čeká nás něco nového, co uvedete na trh?
AM: Začala jsem to dělat "z nutnosti", v roce 2007 jsem v

Major Baseball League chtěla podpořit můj oblíbený tým,
ale nenašla jsem nic módního pro ženy. Musela jsem buď
nosit nadrozměrné pánské dresy, nebo jít do dětského
oddělení a nakupovat menší velikosti. Nyní pracujeme se
všemi hlavními sportovními týmy a přidali jsme novou řadu
oblečení pro těhotné. Jsem z toho velmi nadšená!

EH Magazine: Jaká je nejlepší věc na hostování v
Project Runway All-Stars?

AM: Vždycky jsem

milovala módu, takže
jsem obklopena všemi
designéry a jejich
kreativita je úžasná!

EH Magazine: Jste
velkou fanynkou
baseballu, ale také
sledujete všechny hlavní
sporty. Máte někdy
možnost zúčastnit se
nějaké sportovní události?
AM: Když máme s
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manželem volno, rádi se jezdíme do LA Kings dívat na
hokej. Dokonce jsme držitelé permanentky.

EH Magazine: Co charita a benefice, je smysluplná

pro vás?

AM: Byla jsem velvyslankyní UNICEF od roku 2003 a
projela celý svět s nimi. Viděla jsem práci, jež zachraňuje
životy, práci, kterou dělají jen za velmi malou mzdu. Ti
lidé jsou prostě úžasní. Myslím si, že každé dítě si
zaslouží být šťastné, zdravé a v bezpečí, a to je to, čeho
se UNICEF snaží dosáhnout.
EH Magazine: Co je dál na vašem seznamu?
AM: Jednoho dne bych ráda letěla do Itálie. Moji

prarodiče jsou odtamtud, a vždycky jsem tam chtěla být.

EH Magazine: Určitě byste tam měla letět.

Itálie je plná vynikajících jídel a čistých potravin bez
konzervačních látek.
Foto: David Russell

AM: Určitě, jednoho dne se tam podívám!
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Garden of Life je hrdý na své ambasadory

Ambasadoři sponzorovaní společností Garden of Life soutěží na amatérské i profesionální úrovni po
celém světě. Naleznete mezi nimi horolezce, kteří lozí na ty nejvyšší hory, soutěžící na regionálních
triatlonových soutěží, bojovníky smíšených bojových umění bojující v kleci, paddleboardy v mořích nebo
smečující basketbalisty. Někteří z nich jí vše, jiní následují rostlinnou stravu, nebo dokonce jí jen syrovou,
ale všichni z nich mají jedno společné - touhu dosáhnout mimořádného zdraví a být lepší jak ostatní.

ww w.gardenoflife.cz

Jessika Jenson - Olympic Snowboarder

Justin Morgan - Professional Snowboarder

Maxime Talbot - Colorado Avalanche

Erik Johnson - Colorado Avalanche

www .gardenoflife.cz
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CESTĚ DO
Autor: Jeffrey Brams

V 16. století král Jakub I. Stuart poslal
lodě osadníků, aby založili mimo břehy
Kanady Nové Skotsko. V průběhu
dalších sto let Britská Říše pokračovala
v podpoře přesunu osadníků na
severní hranice s lákavým příslibem
půdy, a tím i možností zbohatnout.
Další osadníci byli tlačeni na západ,
aby měli více příležitostí k získání
nezastavěných ploch a usedlostí.
Když se osadníci přestěhovali do Alberty, našli velmi
úrodnou půdu, která připomínala studené vnitrozemí
Skotska. Zpravidla jsou v oblasti mezi Calgary a
Edmontonem pouze tři měsíce bez sněhových srážek
Nicméně, během tohoto krátkého období mezi červnem
až srpnem je půda velmi úrodná a čistý tající sníh
poskytuje ideální podmínky pro zemědělství.
Tento úrodný kraj produkuje mnoho mladého kanadského
ječmene, řepky a hrachu. V teplém srpnovém odpoledni,
jsem letěl do Calgary a jel několik hodin na sever k
návštěvě našich zemědělců, kteří pěstují hrách. Daleko od
měst se krajina změnila na obrovské plochy vlnícího se

obilí, žlutě kvetoucí pole a nízko-rostoucí plodiny
připravené ke sklizni. Větrné elektrárny byly poseté krajinu
a občas šla zahlédnout i nějaká farma. Byl jsem ztracen v
klidném prostředí.
Ve skutečnosti jsem byl ztracen opravdu. Farma byla někde
z dosahu silnice a já jsem musel minout odbočku. Uviděl
jsem jinou velkou farmu s řadou ubytoven, tak jsem se u ní
zastavil, abych se mohl zeptat na cestu. Byl jsem uvítán
vřele, a to dokonce v němčině. Stává se jen náhodou, že
můžu v západní Kanadě využít základní znalosti němčiny,
jež jsem získal na vysoké škole.
V tomto regionu Kanady existují tři typy farem. Jde o
rodinné farmy, jejichž kořeny sahají až ke skotským
soběstačným usedlostem. Dále jsou to firemní farmy
průmyslového zemědělství, které se zaměřují na konvenční
pěstování řepky, ječmene a lnu. V poslední řadě jsou to
také hutteritské kolonie, které se staly hlavní silou
kanadského zemědělství. Hutteritští Bratři mě připomínají
pensynvánské amiše, ale s větší technologií. Je tu teplo,
blahodárné prostředí a plno tvrdě pracujících kolektivních
zemědělců, kteří mě ochotně nasměrovali několik mil až na
silnici, kde jsem minul odbočku.

Když jsem přijel na farmu, přivítala mě s nadšením trochu
opelichaná border kolie a později i žena zemědělce a jeho
nejstarší syn, kteří přijeli na čtyřkolce. Byli totiž venku na poli
nahánět svého nového koně, který utekl. Matka vyskočila
ven, aby mě vzala na prohlídku a syn se zamířil opět věnovat
hříběti. Nyní jsem se mohl dovědět něco o hrachu.
Tyto luštěniny rostou velmi dobře, přičemž ukládají velké
množství bohatého dusíku do půdy. I když jsou náchylné k
některým houbám a hmyzu, jsou zpravidla odolné a
produkují vysoké výnosy. Největším problémem je však
regulace plevelů. Ve skutečnosti jsou hrachová pole pod
neustálou hrozbou, že budou vytlačeny přirozeně
dominantními zrny ječmene, řepky, a to včetně geneticky
modifikovaných protějšků, nebo při používání herbicidů jako
je Roundup a chemikálií, na které z velké části spoléhají
konvenční zemědělci v boji proti plevelům. Je to boj o
přežití, to je jisté.

“ ORGANICKÝ HRÁŠEK JE ZCELA
“

VYSUŠEN SLUNEČNÍMI
PAPRSKY, BEZ POUŽITÍ
FUNGICIDŮ A PESTICIDŮ.

Nicméně snad nejzajímavější věc, jakou jsem se dozvěděl je,
jak se hrách sklízí.
Jak konvenční tak organický hrách, který se používá pro
výrobu proteinů je pěstován na plnou zralost, kdy jsou lusky
zelené. Poté jsou ponechány v poli na slunci, aby vyschli a
byly křehké a hnědé. Konvenční hrách se pak postříká
chemickými fungicidy, aby došlo k urychlení procesu sušení.
Koneckonců by mohlo dojít ke zkažení plodiny z důvodu
příchodu brzké zimy.
Na druhou stranu organický hrášek je zcela vysušen
slunečními paprsky, bez použití fungicidů a pesticidů.
Jakmile je pole hrachu vysušené, velké kombajny je sbírají,
čistí a mechanicky oddělují plevy.
Většina rodinných farem v této oblasti, ať už organických
nebo konvenčních, je čtvrté nebo páté generace. Jde o
dobré, tvrdě pracující lidi, kteří pracují dlouhé hodiny a žijí v
obtížných a izolovaných podmínkách, ale dělají vše z lásky k
zemi. Zde, stejně jako ve Spojených státech je rodinných
farem stále méně.

Slyšel jsem, že tyto rodinné farmy používají ekologické
postupy při pěstování hrachu, ale nejsou certifikované,
protože náklady na ni jsou příliš vysoké. To ale není pravda.
Náklady na převod pozemků na ekologické certifikované
zemědělské půdy je vysoká. Farmář musí vydržet tříletý
převod, ve kterém se vzdá používání chemických herbicidů,
jakým je Roundup a eliminuje geneticky modifikované osivo
z jeho polí. Výnosy během těchto sezón převodu jsou nízké
a obtížnost čištění půdy je vysokou bariérou k ekologickému
zemědělství.
Ale pro zemědělce, kteří zachovávají organickou půdu, nebo
snáší obtížnost konverze, jsou farmy úrodné. Zvláště v
tomto regionu jsou půdy přirozeně plodné, pokud jsou
vysazeny původní druhy a použity jen organická hnojiva, tak
země reaguje dobře a zemědělci mají bohatou a více
ceněnou sklizeň.
Jak jsem se vrátil zpět do své kanceláře, uvědomil jsem si,
jakou mi bylo ctí navštívit tyto lidi a jsem hrdý, že můžou
svou produkci prodávat našim zákazníkům.

Seznamte se s poradkyní pro
výživu Garden of Life
Dawn Thorpe Jarvis, M.S., R.D., L.D.N.

Před téměř 12-ti lety Dawn Thorpe Jarvis vstoupila do
rodiny Garden of Life a nyní slouží jako firemní
poradkyně pro výživu.
Dělala jsem přednášky, provozovala
kurzy hubnutí a pomáhala vzdělávat
naše zákazníky v oblasti zdravého
nakupování potravin a doplňků stravy.
Tato zkušenost mi dala solidní ocenění
pro naše odvětví a také větší porozumění
potřeb našich zákazníků.
Extraordinary Health™ (EH) Magazine:

Dawn, jste téměř 12 let spojena s
Garden of Life, ale máte bohaté
zkušenosti i před nástupem do naší
rodiny. Prosím, podělte se s některýma.

Dawn Thorpe Jarvis (DTJ): Jako

licencovaná dietoložka s vice než 30-ti
letou zkušeností v oblasti výživy, se silnou
vášní pro přirozené zdraví, jsem mela
několik zajímavých příležitostí, jak zde,
tak i za oceánem. Například jsem byla
poradkyní pro výživu v týmu britského
olympijského boxu, oxfordského
fotbalového klubu, v týmu taekwondo
atd. Také jsem sloužila jako hlavní
odborník na výživu pro Lawn Tennis
Association (LTA) u Wimbledonu a jako
klinická dietoložka v nemocnici v
Londýně, Windsoru, i mimo něj. Psala
jsem také do sportovních časopisů Sport
Science Review, Cycling Weekly
Magazine a vystupovala v BBC One
televizi, BBC rozhlasu atd. Když jsem
poprvé přišla do Spojených států, před
vstupem do Garden of Life jsem měla
svou soukromou poradnu na výživu, a
také jsem pracovala v místním obchodě
se zdravou výživou. Milovala jsem to.

EH Magazine: Jak vzrušující! Jakou roli

jste měla v Garden of Life během těch
let?
DTJ: V roce 2003 jsem začala jako

ředitelka podpory produktů. Na této
pozici jsem sdílela své vědomosti o
výživě a doplňcích stravy s pomocným
týmem, kde jsme mluvili s více než
2000 zákazníky na telefonu každý
měsíc. Také jsem odpovídala na často
kladené dotazy a měla školení o
našich výrobcích. Tým podpory
produktů odpovídal spoustě zákazníků
na e-maily, a já jsem dohlížela, aby byl
vyřešen každý dotaz zákazníka. V roce
2006 se moje práce rozšířila na ředitelku
vzdělávání a začala jsem cestovat po celé
zemi kvůli školení a rovněž jsem byla
zodpovědná za najímání a školení
odborníků pro Garden of Life. Dostala
jsem se ke spolupráci s našimi
zpracovately a navštívila některé z
našich dodavatelů. Naučila jsem se
toho tolik o úžasných plodinách, které
používáme v našich vysoce kvalitních
výrobcích. Dnes jako podniková
odbornice skrz výživu sloužím všem
oddělením, dělám poradenství ohledně

složení výrobků, korekturu etiket, řídím
vzdělávání a školení o produktech pro
všechny zaměstnance a navíc píši měsíční
výživový zpravodaj, stejně jako články do
magazínu Extraordinary Health.
EH Magazine: Jako firemní odbornice na

výživu jste vysoce vzdělaná v oblasti
výživy a výrobků, ale je něco, co o vás
většina lidí neví?

DTJ: Mám ráda hudbu a učila jsem se

hrát na housle, když mi bylo 11 let. Ne
moc dobře, i když...
EH Magazine: Dawn, co milujete nejvíc

na své práci?

DTJ: Cítím se velmi požehnaná pracovat

pro tak skvělou společnosti, která se
skutečně stará o kvalitu svých výrobků a
pomáhá tak lidem zlepšit jejich zdravotní
stav. Jak cool to je.

Zdravá britská invaze
Beatles, Rolling Stones a další
rockové skupiny nemají na Dawn
Thorpe Jarvis. S více než 30-ti
letou zkušeností ve dvou zemích,
Dawn pochází z Británie a je
ikonickou "výživovou" rockovou
hvězdou, která ohlašuje zdravou
britskou invazi v Garden of Life.

Hrách

Jedna z nejstarších

a nejzdravějších plodin
Autor: Dawn Jarvis Garden of Life odbornice na výživu.
DAWN THORPE JARVIS JE LICENCOVANOU ODBORNICÍ NA VÝŽIVU A KVALIFIKOVANOU
DIETOLOŽKOU S VÁŠNÍ PRO PŘIROZENÉ ZDRAVÍ. MÁ VÍCE NEŽ 30 LET ZKUŠENOSTÍ S VÝŽIVOU.
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rách (Pisum sativum) je jednou
z nejstarších plodin na světě.
Sbírán byl divoce rostoucí již v
letech 9750 př.nl v jihovýchodní Asii.
Hrách byl konzumován dlouhou dobu v
suchém stavu, ale nestal se tak
populární jako čerstvé potraviny, dokud
nedošlo ke změnám pěstitelských
postupů v 16. století.
Hrách žlutý patří do stejné skupiny jako
čočka. Obě plodiny jsou vysoce výživné, s
vysokým obsahem bílkovin a vlákniny.
Půl šálku vařeného hrachu poskytuje
110 kalorií, 10 g bílkovin (20% denní
hodnoty), méně než jeden gram tuku a
12 gramů vlákniny. To je téměř polovina
denní hodnoty vlákniny, kterou většina
lidí denně nepřijme!
Většina zeleniny má nízký obsah
bílkovin, takže hrášek je vynikajícím
zdrojem bílkovin pro každého, zejména
pro rostoucí děti, vegetariány a vegany.
Hrách poskytuje všechny esenciální
aminokyseliny, potřebné pro růst a
obnovu našich každodenně
opotřebených tělesných tkání, stejně
jako obsahuje všechny tři aminokyseliny
s rozvětveným řetězcem, které jsou
využívány pro energii a budování svalů.
Hrách je také známým zdrojem
tryptofanu, důležitou aminokyselinou
pro organismus. Neurotransmitery,
jakými je serotonin pak pomáhají
regulovat chuť k jídlu a zlepšují náladu.

Rozpustná vláknina v hrachu nabízí
četné zdravotní výhody, včetně oddálení
vyprazdňování žaludečního obsahu a
zvyšování pocitu nasycení, jež
zabraňuje hladu a podporuje regulaci
tělesné hmotnosti. Rozpustná vláknina
také pomáhá snížit obsah tuku v krvi,
jako je LDL cholesterol. Stejně tak
pomáhá stabilizovat hladinu cukru v
krvi. Nerozpustná vláknina v hrachu
zase podporuje zdravá střeva,
neporušené cestování skrz trávicí
systém a zvyšuje hromadění stolice, což
napomáhá předcházet zácpě a
podporovat její pravidelnost.
V krátkosti, luštěniny, jako je sušený
hrách, můžou být velkým přínosem,
protože pomáhají udržet zdravou
hladinu cukru v krvi a zároveň poskytují
trvalou energii.
Zde je další přednost hrachu. Žlutý
hrách je zdrojem vitamínů B, které v
půlce šálku obsahují 0,18 mg thiaminu
(vitamín B1 - 12% denní dávky) a 64 μg
kyseliny listové (6% denní dávky).
Thiamin je životně důležitý pro energii

metabolismu, jelikož převádí potraviny
na energii pro své buňky a zároveň
podporuje správnou funkci nervového
systému. Kyselina listová přispívá ke
zdraví srdce, zlepšuje funkci imunitního
systému, zabraňuje vrozeným vadám,
tvoří červené krvinky a další.
Stejně jako fazole je hrách bohatý na
minerály. Poskytuje asi 10% denní dávky
železa, které je potřebné pro zdravou
krev. To je dělá dobrým zdrojem železa
především pro vegetariány. Další
významnné minerály v hrachu jsou fosfor
a vápník, které jsou potřeba pro silné a
zdravé kosti a zuby. Hrách jsou také
dobrým zdrojem důležitých stopových
prvků, jakými jsou molybden a mangan,
jenž jsou zapojeny do důležitých
metabolických reakcí v těle.
Žlutý Hrách může být použit mnoha
různými způsoby. Ve zdravých a chutných
polévkách, v salátech nebo v bezmasých
karbanátkách. Můžeme jej vařit rychle a
bez nutnosti namočení.

HRÁCH JE JEDNOU Z NEJSTARŠÍCH PLODIN NA SVĚTĚ A MÁ
MNOHO ZDRAVOTNÍCH VÝHOD. TAKŽE JDĚTE DO NĚJ A
VYCHUTNEJTE SI JEJ, AŤ UŽ HORKÝ NEBO STUDENÝ!
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Garden of Life® představuje lahodný Organic Plant Protein, který je
bez obsahu obilovin, lepku a je certifikovaný USDA Organic i ověřený
Non-GMO Projectem. Okamžitě si jej zamilujete.

Snadná
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Je načase udělat si místo pro další úžasné
rostlinné proteiny.

Rostlinné proteiny jsou SUPER a je snadné pochopit proč
tomu tak je. Se vším přišla čínská studie Dr. T. Colina
Campbella pro Forks Over Knives, zabývající se stravu
založenou na rostlinném původu, která je populární a
mění lidské životy k lepšímu. Například průlomová kniha
Dr. Cambella - The China Study popisuje jak lidé, kteří
prijímají pouze rostlinnou stravou, jsou nejzdravější.
Tohle tvrzení dokazuje 20-ti letá studie, která zahrnovala
více než 100 takových vesniček v Číně.
Nicméně ani rostlinné proteiny nejsou všechny stejné,
protože některé jsou vyrobeny z konvenčně pěstovaných
rostlin, jenž jsou geneticky modifikované nebo se při
jejich pěstování používají toxické pesticidy.
Mezi největší rostlinné zdroje proteinu patří hnědá rýže,
a to především naklíčená, jež má ohromující nutriční
profil. Stručně řečeno protein z organické hnědé rýže je
čistý, plný živin, lehce stravitelný, a vysoce kvalitní. Ale
hnědá rýže není jediným zdrojem rostlinného proteinu.

Poukázat na hrášek prosím – protein z hráchu
to je!

Garden of Life připravila Organic Plant Protein – nejlépe
chutnající organický rostlinný protein s krémovou
strukturou, jenž připomíná smetanovou domácí zmrzlinu.
Je tak jemný a chutný!
Ale co stojí za touto jemnou strukturou?
Součástí klíče je, že Organic Plant Protein
neobsahuje obiloviny a jednoduše je zbaven
této zrnité struktury. To dává smysl, že? A
zatímco důsledek obilných zrn je na strukturu
jasný, existují i jiné výhody. Někteří lidé mají
problémy s trávením obilovin, nebo se prostě
rozhodli vyškrtnout zrna ze své stravy, s
cílem lépe řídit svou váhu. Ve skutečnosti
několik populárních knih obhajuje výhody
stravy bez obilovin. Jednou z nich je New
York Times bestseller Grain Brain David
Perlmutter, MD.
Organic Plant Protein je unikátní směsí sedmi
organických rostlinných bílkovin, které byly
pečlivě získány od našich stále se
rozrůstajících ekologických zemědělců a
zahrnuje organický hrášek, organický len,
organická chia semínka, organická dýňová
semínka, organická semínka brusinek, spolu
se dvěma africkými superpotravinami organické plody baobabu a organické listy
moringy.
www.g ardenoflife.cz

Každá porce Organic Plant Proteinu 15 gramů chutného a
zdravého proteinu, stejně jako všechny esenciální
aminokyseliny, včetně tří gramů aminokyselin s rozvětveným
řetězcem. Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem jsou
důležité z různých důvodů. Jsou využívány přímo našimi
pracujícími svaly a nemusí být zpracovány v játrech,
přispívají tak k syntéze proteinů a podporují zdravé svaly
(zejména při cvičení).
Organic Plant Protein je také skvělý na cestách. Stačí přidat
vodu a vychutnat chutnou nízkokalorickou (pouze 100 kalorií
v jedné porci) vyskoproteinovou lahůdku, která poskytuje 19
přirozeně se vyskytujících vitamínů a minerálů, 13 trávicích
enzymů, jedna miliardu CFU probiotik (L. plantarum, L.
bulgaricus) a 4 g vlákniny.
Další dobrá zpráva: Organic Plant Protein neobsahuje žádný
přidaný cukr (místo toho je oslazený organickým extraktem
ze stevie), žádný lepek, žádnou sóju a žádné umělé přísady.
Takže, pokud budete chtít jít snadnou cestou k
mimořádnému zdraví, zkuste Organic Plant Protein od
Garden of Life.
† Doplněk stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno pro děti.
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není náhrada pestré stravy.

Který

PR

TEIN

je pro tebe ten pravý?
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Autor: Dawn Jarvis Garden of Life odbornice na výživu.
aždý ví, že je důležité přijímat dostatek
proteinů, abychom zůstali zdraví, jenže většina
lidí nemá představu o tom, kolik těchto
proteinů skutečně potřebuje. Pokud se odváží
vkročit do obchodů se zdravou výživou, aby
našli proteinové doplňky stravy, jsou zahlceni
jejich obrovským množstvím. Zde je
jednoduchý průvodce, který vám umožní
snadno zjistit, kolik proteinu budete potřebovat a
rozhodnout se, který z nich je pro vás ten pravý.

Vždy tu byly kontroverze o proteinových požadavcích pro
sportovce, které závisí na jejich konkrétním sportu a jejich
výkonu. Nicméně pro většinu z nás, kteří jsou aktivní a cvičí,
je poměrně snadné určit naši individuální potřebu
proteinu. Většina dospělých potřebuje 0,78 g proteinu na
kilogram tělesné hmotnosti. Například žena vážící 64 kg
bude potřebovat něco kolem 50 g proteinu na den. Podle
vzorce: 64 x 0,78 = 49,92
Silní sportovci potřebují více dávky proteinu, a to od 1 až do
1,5 g proteinu na 1 kg tělesné hmotnosti. Profesionální
sportovci vážící kolem 100 kg budou potřebovat něco mezi
100 až 150 g proteinu na den. Většina masa a ryb obsahuje
23 g proteinu na 100 g porce, takže vysoce kvalitní
proteinové doplňky mohou být užitečné při zvýšení příjmu
bílkovin, především pokud jste vegan nebo vegetarián.

Došlo k obrovskému nárůstu poptávky po organických
proteinech na rostlinné bázi, narozdíl od živočišných
proteinů, jaými jsou mléčné nebo syrovátkové prášky.
Zákazníci hledají čistší proteiny, chtějí se vyhnout
syntetickým hormonům a antibiotikům podávaným krávám.
Stejně tak u rostlinných proteinů vyžadují certifikaci USDA
Organic, aby se vyhnuli herbicidům, fungicidům a
insekticidům, které se používají u konvenčního pěstování
plodin. Rovněž nechtějí proteiny z plodin, které
byly geneticky upraveny tak, aby vydržely větší
a větší dávky herbicidů.
Garden of Life má jedinečnou pozici jako
vůdce doplňků stravy v Natural Products
Industry. Udělali jsme mnoho věcí, aby naše
produkty obdržely dvě certifikace
(Certifikaci USDA Organic a ověření NonGMO Project).
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Garden of Life nabízí čtyři druhy vysoce kvalitních proteinů,
jenž jsou certifikovány USDA a ověřeny Non-GMO Project.
Tohle je průvodce nejlépe prodávanými druhy, takže si
můžete vybrat, který protein je pro vás ten pravý.

Najít si čas a motivaci, aby jste jedli dobré a zdravé jídlo je
výzvou téměř pro každého. Garden of Life®, nejlépe
prodávaná značka, která je certifikovaná USDA Organic a
ověřená Non-GMO Project nabízí rozmanitou řadu
rostlinných proteinů, jenž vám usnadní přípravu výživných
proteinových koktejlů, zdravého jídla a také vám pomohou
shodit nadbytečná kila.
† Doplněk stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno pro děti. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není náhrada pestré stravy.

ww w.gardenoflife.cz

raw meal

raw protein
Rostlinný protein poskytující všechny esenciální aminokyseliny. Můžete
jej přidat do kokteilů, jídla nebo jiných nápojů. RAW Protein je:
• certifikovaný USDA Organic a oveřený Non-GMO Project
• veganský
• napomáhá tvorbě svalů, 17g vysoce kvalitního proteinu v jedné porci †
• skvělý pro každého kdo chce zvýšit příjem bílkovin

Kompletní vyvážená svačina, "jídlo" na rostlinné bázi. Zahrnuje ingredience z
RAW Proteinu, RAW Fiber®, Perfect Food® RAW greens, Vitamin Code®
vitamíny a minerály a živá probiotika a enzymy. Stačí jen přidat voda. Použijte
dvě dávky jako vyvážené "jídlo" nebo jednu dávku jako svačina. RAW Meal je:
• certifikovaný USDA Organic a oveřený Non-GMO Project
• veganský

• perfektní pro sportovce – použít před a po cvičení pro podporu
svalové syntézy †

• kompletní dávka 34 g vysoce kvalitního proteinu v jedné porci –
obsahuje 3 miliardy CFU živých probiotik, plus enzymy a 20
esenciálních vitamínů a minerálů

• vhodný pro všechny s alergií na mléko, sóju, a jiné proteiny

• příjemný, obsahuje 9 až 16 g vlákniny k předejítí hladu

• lehce stravitelný † s živými probiotiky a enzymy.
RAW PROTEIN JE IDEÁLNÍ PRO SPORTOVCE, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ ZVÝŠIT
OBSAH BÍLKOVIN NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A
VYBUDOVÁNÍ SVALOVÉ HMOTY, NEBO TAKÉ PRO DIABETIKY.

raw fit
Výborný vysoce proteinový shake, speciálně navržený k
podpoře snížení váhy.† Stačí jen smíchat s vodou. Rovněž
chutná skvěle s neslazeným mandlovým mlékem. RAW Fit je:

• vynikající cena – kompletní organické lehké "jídlo", jen 99kč za porci
RAW MEAL JE IDEÁLNÍ PRO LIDI VE SPĚCHU, KTEŘÍ HLEDAJÍ KOMPLEXNÍ
ALTERNATIVU SVAČINY, "JÍDLA". JE VELMI POHODLNĚ POUŽITELNÝ NA
CESTÁCH A PŘED SPORTOVNÍM VÝKONEM.

organic plant protein
Vyvinut tak, aby byl co nejchutnějším rostlinným proteinem, který je možno
zakoupit. Smíchejte s vodou nebo mandlovým mlékem a získáte vynikající,
snadno stravitelný koktejl bez obsahu obilovin. Organic Plant Protein je:

• certifikovaný USDA Organic a oveřený Non-GMO Project

• certifikovaný USDA Organic a oveřený Non-GMO Project

• veganský – certifikovaný Vegan Action

• veganský – certifikovaný Vegan Action

• posiluje metabolismus, 28 g vysoce kvalitního proteinu v jedné
porci †

• výživný, s 15 g vysoce kvalitního proteinu v jedné porci, plný
esenciálních aminokyselin, obsahujících 3 g přirozeně se vyskytujících
aminokyselin s rozvětveným řetězcem

• Navržený tak, aby pomáhal udržovat zdravou hladinu cukru v krvi a
pomáhal tělu spalovat tuk – obsahuje ověřený RAW Organic Svetol® †
• snižuje stres – organická ashwagandha napomáhá překonat chuť
na sacharidy †
• nízký glykemický index. †
RAW FIT JE IDEÁLNÍ PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE ZHUBNOUT, SPÁLIT
TUK A UDRŽET ZDRAVOU HLADINU CUKRU V KRVI. †

www. gardenoflife.cz

• protein bez obsahu obilovin a glutenu, s probiotiky a enzymy – lehce
stravitelný a šetrný k Paleo dietě.
• nízká hladina cukru, méně než 1 g (v příchuti čokoláda 1,5 g), navíc
obsahuje 2 až 4 g vlákniny, která zasytí.
ORGANIC PLANT PROTEIN JE IDEÁLNÍ PRO CELOU RODINU A PRO
KAŽDÉHO, KDO HLEDÁ CHUTNÝ KRÉMOVÝ PROTEINOVÝ KOKTEIL.
PERFEKTNÍ PRO TY, KTEŘÍ MAJÍ POTÍŽE S TRÁVENÍM NEBO SI JEN PŘEJÍ
VYHNOUT SE OBILOVINÁM.
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Do toho Delfíni!
Mimo hry amerického fotbalu za Miamské Delfíny, si Branden Albert
uvědomuje, že překážky jsou jen součástí cesty.

K

Autor: RHONDA PRICE

dyž jsme dorazili do domu Miamských
Delfínů, Branden Albert byl požádán aby se
nachystal na focení. Ze všech místností v
domě vyzařovala slavnostní nálada. Kytice z
barevných balónků naznačovala, že nedávno
slavil 30. narozeniny. Navíc den předtím
„ ploutve“ rozdrtili San Diego 37:0 a on si
stále vychutnával vítězství.

Okamžitě jsme si všimli, že prostorný, ale řídce zařízený dům
není připraven pro natáčení s MTV Cribs. Když jsme prošli
garáží, viděli jsme věž z neotevřených krabic, nedávno
doručených z jeho bývalého domu v Kansas City, kde byl
hráčem týmu Chiefs. Po šesti sezónách v Missouri, která
minulý rok vyvrcholila Pro Bowlem, Branden řekl, že byl
velice nadšený z podpisu nového pětiletého kontraktu s
Delfíny. „Jezdíval jsem do Miami, abych tu žil mimo sezónu,“
řekl. „ Vždy jsem doufal, že by to mohlo fungovat a jednoho
dne bych mohl hrát za Delfíny.“
Ze svědomitého sledování hry Delfínů a ESPN jsme věděli, že
Branden je patrně nejlepším hráčem v týmu. Od začátku
sezóny byl pomocným quarterbackem Ryana Tannehilla.
Pracovali jsme s ním po více než rok a Branden byl
velvyslancem naší značky Garden of Life®. Posílali jsme mu
doplňky stravy každý měsíc a obdivovali jeho oddanost ke
cvičení jógy. Skutečnost, že člověk se 2 metry a váhou 140
kilogramů málokdy vynechá jógu je překvapivá. Cvičí když je
doma, i když je na cestách – to je ten důvod, proč jsme tady
na focení. Neumíne si představit impozantnější figuru než je
Brandenova nebo jeho neuvěřitelně elegantní Hulkovy pózy.
Takže jsme se na to museli přijet podívat.

Když náš fotograf nastavil venku vedle bazénu své zařízení,
hravé štěně proběhlo dvířky pro pejsky a začalo okusovat
osvětlení. „Přestaň, Ace!“ nadával Branden s přísným
výrazem na štěnátko, které začalo vrtět ocasem a prosilo o
pozornost. Branden nám vysvětlil, že „Ace“ je Boerboel,
vzácné plemeno z Jižní Afriky. Původně tito psi pracovali na
farmách a byli vycvičeni k hlídání. Ačkoli jsme podotkli na to,
jak může být někdo Brandenovy velikosti hlídán maličkým
pejsánkem, řekl nám, že „Ace“ nakonec bude 70 kilogramový
divoký hlídací pes, jen je potřeba trocha tréninku a trpělivosti,
aby přestal žvýkat kabely a zabránilo se tak úrazu elektrickým
proudem.
Jak se focení dostalo do plného proudu, Branden pokazil
perfektní „stromovou pózu“ jen tím, že si oblekl velkou
mikinu. Mile jsme mu vysvětlili (protože s tak velkou osobou
by jsme radši měli jednat mile), že nemůžeme vidět čisté linie
jeho póz jógy, protože jeho mikina mu zakrývá ruce a navíc
venku bylo 32 °C, takže jsme ho snadno přesvědčili aby si ji
sundal. Vynořil se z jeho ložnice oblečený do trička, které bylo
převrácené naruby a šla mu vidět cedulka. Náš fotograf
dostal záchvat smíchu, přičemž jsem se zeptala Brandena
jestli by to napravil. S rozpačitým úsměvem pokrčil rameny a
tričko obrátil. Navíc se mi podařilo podmanit si Ace psí
hračkou, takže jsme byli konečně připravení k focení
Byli jsme ohromeni mnoha dramatickými pózami, ikdyž jsme
se ho neprosili aby dělal některé těžké pózy, jako hadí žena,
protože jsme věděli, že má pár ran a modřin ze včerejšího
zápasu. Bavili jsme se o tom, jak se před několika lety dostal k
józe, jelikož mu napomáhá aby zůstal klidný a vyrovnaný v
zápasech i v životě.

Ve většině smoothie obchodů nedostanete nic moc zdravého,“ řekl Branden. Mnoho všeobecně známých
obchodů, nabízí jen koktejly plné cukru a kalorií. Naučil jsem se proto užívat RAW Meal a RAW
protein od Garden of Life v obchodě Smoothie King ™ v Lees Summit, Missouri. Musíte jít na místo jako
je tohle, kde používají pravé a zdravé ingredience, nebo si můžete vyrobit své vlastní smoothie doma.“
Cvičil v mnoha studiích jógy a udělal si své
vlastní improvizované kurzy na cestách. V
poslední době se ponořil do horké jógy,
která zahrnuje pocení a spoustu výdrže.
Rozhovor se nakonec obrací k výživě, když
se ho náš fotograf zeptal kde sehnat dobré
ovocné koktejly.
Ve většině smoothie obchodů nedostanete nic moc
zdravého,“ řekl Branden. Mnoho všeobecně známých
obchodů, nabízí jen koktejly plné cukru a kalorií. Naučil jsem
se proto užívat RAW Meal a RAW protein od Garden of Life
v obchodě Smoothie King ™ v Lees Summit, Missouri.
Musíte jít na místo jako je tohle, kde používají pravé a
zdravé ingredience, nebo si můžete vyrobit své vlastní
smoothie doma.“
Když focení skončilo, Branden s radostí rozdával autogramy
v naší kanceláři. Mluvili jsme o tom, jak je úžasné uvelebovat
se ve svém novém domově, jakou má roli v týmu a zdálo se,
že vše jde podle jeho plánu. Během jednoho týdne se
všechno změnilo, když se zranil při hře s Detroit Lions.
Vypadalo to zle, když ve druhé čtvrtině soupeř spadl na

Brandenovo koleno a on musel být odnesen
na nosítkách. Ještě hůře to vypadalo ve
zpomaleném záběru, a i když si nezlomil
žádnou kost, lékaři potvrdili, že má poškozený
přední zkřížený vaz, což bude vyžadovat
rekonstrukční chirurgii a 9 až 12 měsíců
rehabilitaci.
O dva dny později Branden zavolal, jestli bychom mu mohli
poslat Wobenzym® N, systémové enzymy, které pomáhají
od bolesti svalů. Mysleli jsme si, že bude zdrcený ze svého
zdranění, ale zvládá to. Řekl, že byl ohromen podporou,
kterou obdržel od své rodiny, přátel a fanoušků, a že se
bude snažit vrátit ještě lepší a silnější.“Tohle je americký
fotbal a zranění jsou jeho součástí,“ řekl. „Budu tvrdě
pracovat abych se mohl vrátit a pomohl svému týmu.”
Vzhledem k dlouhé cestě bude Branden znovu cvičit jógu,
jako součást své rehabilitace, hned jak toho bude schopný.
A zatímco bude pracovat na svém návratu, bude mít
spoustu času naučit svého pejska jak ohlídat domov.

Palivo PRO TVOU VÝDRŽ
Dámy a pánové, povzbuďte svou energii.
RAW Protein je navrhnutý pro sportovce a následovatele
aktivního životního stylu. Čtyři lahodné příchutě jsou všechny
certifikované USDA Organic, oveřené Non-GMO projektem,
RAW, veganské, bez obsahu mléka a bezlepkové.
Obsahují 17 gramů rostlinného proteinu v jedné porci a jsou
optimální pro budování a obnovu svalů. † RAW Protein také
obsahuje živá probiotika a enzymy a jen whole food živiny,
které jsou lehce stravitelné.
Je to skvělé, čisté palivo, po kterém vaše aktivní tělo touží.
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Je možné získat organické whole food za méně než 99 Kč?
Samozřejmě.
RAW Meal stojí méně než 99 Kč za porci a obsahuje všechny
živiny potřebné ke zdraví. Je to kompletní jídlo obsahující 26
superpotravin a 20 vitamínů, které vaše tělo snadno vstřebá.
Čtyři lahodné příchutě jsou vyrobené z RAW, jsou pouze na rostlinné
bázi a jsou certifikované organic whole foods. Neobsahují žádná
plniva, syntetické látky, umělá sladidla a příchutě nebo konzervanty.
Jen čisté, opravdové ingredience.
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† Doplněk stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno pro děti. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není náhrada pestré stravy.

Organický zeleninový slovníček

Vitamíny & Benefity které poskytují
Doplňte tuto zeleninu do svého jídelníčku. Přináší výživu vašemu tělu!
Zde najdete základní informace.

ORGANIC CHŘEST:

Nízkokalorická zelenina. Chřest je
bohatý na antioxidační vitamíny A,
E a C; vitamín K pro zdraví kostí,
zdraví mozku a více; B komplex
vitamínů podporuje zdraví buněk
a metabolické funkce a kyselina
listová přispívá ke zdraví maminek
a jejich děťátek.

ORGANIC ŘEPA: Řepa produkuje

velké množství kyseliny listové,
manganu a draslíku, které
společně poskytují vitamíny pro
zdraví maminek a jejich rostoucích
dětí, podílí se na zdraví kůže a udržují
zdravou hladinu cukru v krvi a její
správný tlak. Řepa rovněž funguje jako
detoxifikační filtr v našich tělech.

ORGANIC BROKOLICE:

Brokolice se při normální
porci může pochlubit
neuvěřitelnými 135 % vaší
denní dávky vitamínu C, podobně jako 116
% vitamínu K. Vitamín C je silný antioxidant
napomáhající buněčnému zdraví; vitamín K
pomáhá regulovat vápník a zdraví kostí.

ORGANIC RŮŽIČKOVÁ
KAPUSTA: Tak jako jiná

zelená zelenina, růžičková
kapusta je plná vitamínu C,
vitamínu K, stejně jako je plná kyseliny
listové a magnézia - podporuje zdraví
buněk, kostí, maminek a jejich miminek,
pokožku a zdravou hladinu cukru v krvi.
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ORGANIC MRKEV:

ORGANIC ZELENÁ PAPRIKA:

Můžeme říci mnoho
vitamínu A? Chutná
porce mrkve překypuje
vitamínem A – obsahuje
jej 428 % denní dávky – potřebný k tomu
aby jste zachovali bystrý zrak, zdravou
pleť a ochránili oči před vyschnutím. A
bonus: mrkve jsou antioxidanty.

Další továrna na vitamín C, s
dobrým množstvím vitamínů A,
B6 a K. Zelené papriky, zejména
plně zralé, jsou dobrými antioxidanty,
podporují zdravý zrak, energetickou hladinu,
nápodobně jako srdce, ledviny a zdraví kostí.

ORGANIC KVĚTÁK:

Překypuje vitamíny A, K, C a B.
Kapusta podporuje zdraví očí,
kůže, buněk, kostí, nervů,
metabolismu a více. Faktem je že jen
100 g – skoro jeden hrnek kapusty
produkuje 512 % z denní dávky
vitamínu A a 700 % vitamínu K.

Všestranně dobrá zelenina,
květák dodává vitamín C,
vitamín K, vitamín B6,
kyselinu listovou, draslík a magnézium,
které podporují zdraví buněk, kostí,
energetickou hladinu, krevní tlak a hladinu
cukru v krvi, stejně jako zdravou pleť.

ORGANIC CELER: Celer se

může pochlubit vitamínem
K a kyselinu listovou pro
zdraví kostí, zdravé zažívání a další.
Vydatné porce celeru obsahují 300 mg
draslíku, který podporuje zdravý krevní
tlak a ledviny, stejně jako pomáhá proti
křečím při cvičení.

ORGANIC OKURKA:

Okurky obsahují velké
množství vody, takže vám
pomohou, aby jste zůstali
hydratovaní. Jsou plné vitamínů jako je
vitamín A, C, K, B6, kyselina listová a
thiamin. Také obsahují mnoho vápníku,
železa, magnézia, selenia, zinku a draslíku
pro zdraví očí, zdraví krve, pro silné kosti a
mnohem více.

ORGANIC KAPUSTA:

ORGANIC DÝNĚ: Dýně jsou

plné beta-karotenu, který
převádí vitamín A do těla a
podporuje zdravou imunitu,
zdraví očí, zdravé srdce, zdravou kůži a
další. Dýně jsou také bohaté na vitamín C a
B, včetně kyseliny listové, niacinu,
vitamínu B6, thiaminu a kyseliny
pantothenové.

ORGANIC ŠPENÁT: Je plný

vitamínu A, vitamínu K a
dostatku vitamínu C, kyseliny listové a železa.
Špenát a další listové zeleniny poskytují
energii, podporují správnou funkci červených
krevních destiček, podporují trávení, a
napomáhají při vytváření hormonů a
pomáhají rozkládat sacharidy a proteiny.

Garden of Life®

UBĚHLI KILOMETRY PRO DĚTI!

V Zahradě života milujeme sponzoring,
dobrovolné pomáhání, spolupráci s
komunitou a organizování
charitativních událostí. Během
posledních pár měsíců naši
zaměstnanci spojili, aby uběhli 5
kilometrů pro děti v pěstounské péči,
zúčastnili se záchranářského First
Responders CrossFit Challenge, Stand
Up Paddleboard olympiády a mnoha dalších akcí, které nám
daly příležitost potkat se s úžasnými, odvážnými a
inspirujícími lidmi ze všech oblastí života, a zároveň
umožnily podpořit hodnoty, jenž mají smysl.
Dalšm vzrušujícím zážitkem byl First Responders Team
Challenge, pořádaný CrossFit Dimensions v Delray Beach.
Garden of Life byl hlavním sponzorem této vyčerpávající
události, které se účastnilo více než 20 týmů složených z
místních hasičů, policejních strážníků, vojenských veteránů
a zdravotníků. Veškerý finanční výtěžek za registrace byl
věnován kampusu pro opuštěné děti Place of Hope at the
Haven v Boca Raton. Zatímco CrossFit týmy nám ukázaly sílu
a postřehové dovednosti, zaměstnanci Garden of Life
mluvili s diváky a atlety o důležitosti doplňků stravy pro
špičkový výkon. Stovky účastníků se zastavili u našeho
výstavního stánku, aby vyzkoušeli RAW Fit®, my kind
Organics B-12 sprej a mnoho dalších výrobků. Prezident
Garden of Life Brien Ray poté řekl, že událost byla úžasnou
příležitostí k podpoře komunity, jenž se zároveň zaměřila na
zdraví a wellness.

„Vážíme si statečného úsilí našich
záchranářů, takže to pro nás byla čest je
podpořit. Navíc místí sportovci mohou
využívat Place of Hope,“ řekl Ray. Finanční
prostředky z této akce jim pomůžou
vybudovat rekreační centrum pro děti v
pěstounské péči, které žijí v Haven.“
Zaměstnanci Garden of Life se také
schromáždili, aby podpořili děti bez domova v 5-ti
kilometrovém běhu v Tradewinds Parku v Coral Springs. Při
této akci vybírali peníze pro SOS Dětské vesničky na Floridě.
Někteří pracovníci byli dychtiví ukázat své závodní
schopnosti, zatímco jiní si užívali krásné počasí a zvolili
mírnější tempo. Tým organizátorů Amanda a Felix Rosa
řekli, že všichni účastníci se zavázali k tomu, že příští rok
tuhle akci udělají ještě větší a lepší.
Sponzorovat Third Annual Florida Special Olympics Stand Up
Paddleboard Invitational bylo radostnou příležitostí. Mohli
jsme vidět stovky mladých atletů ze 13 států hrnoucích se k
Higgs Beach v Key West, jenž soupeřili o kvalifikační místa v
nadcházející celostátní soutěži. V den závodu diváci a
dobrovolníci povzbuzovali nadšené sportovce, kteří ukazovali
své paddleboardové schopnosti. Vítězové z každé disciplíny se
nadšeně stavěli na bednu, aby obdrželi medaile a stužky, plus
úžasné „RAW“ šejkry a proteinové balíčky od Garden of Life.
Zažili jsme mnoho plácání a obětí, tak jako nakažlivé úsměvy a
dokonce i pár slz. Stejně jako u našich jiných akcí milujeme
sdílet nadšení se sportovci a komunitou – a budeme to dělat
znovu!

JAKÉ DRUHY MULTIVITAMÍNŮ NABÍZÍ

osobní
mykind Organics
WHOLE FOOD VÝŽIVA ?

to je ten druh.

Naše těla mají různé nutriční
potřeby, které závisí na pohlaví,
na věku, na požadavcích našeho
životního stylu a tak dále.
Nicméně ve středu těchto
potřeb je jedna věc jistá:
naše těla jsou stvořena k tomu,
aby konzumovala celé, výživné
a zdravé jídlo.
Proto věříme, že multivitaminy by
měly být také z celých a výživných potravin.
Mykind Organic jsou vyrobeny z whole foods. Faktem je,
že tyto multivitaminy obsahují více než 30 druhů organické
zeleniny, ovoce a bylin – jsou certifikované USDA Organic
a ověřené projektem Non-GMO. Nejen, že jsou vyrobené z
organických potravin, ale také individuálně napájí vaše
zdravé tělo výživou, kterou potřebujete. Stručně řečeno,
jsou tu mykind Organic multivitaminy pro ženy i muže –
přizpůsobené ke speciálním výživovým potřebám ženy i
muže v různém věku, podle specifického vzorce.
Například ženy si mohou vybrat z celé řady mykind
Organics multis. K dispozici je Women’s Multi - posilující

balíček výživových formulí, které jsou vytvořené speciálně
pro ženské potřeby, stejně tak jako Women’s Once Daily.
Nápodobně, je tu i Women’s Multi 40+, obsahující
specializovanou formuli pro ženy nad 40 let a jejich
potřeby. Maminky a jejich děti si mohou vybrat Prental
Multi, aby vyhověl jejich potřebám, během tohoto
mimořádného období jejich života. Všechny
multivitaminy jsou vytvořeny z více než 30-ti druhů
organické zeleniny, ovoce a bylinek.
Je tady také něco pro každého muže - mykind Organic
Men’s Multi, Men’s One Dayli and Men’s 40+. Tyto
multivitaminy jsou také vytvořené z whole food. Obsahují
organické ovoce, zeleninu a byliny jakými jsou citrony,
jablka, bazalka, červené zelí, celer, rajčata a mnoho dalších
skutečných potravin, které dávají lidem výživovou ránu, jež
potřebují v každém věku a stádium života.
Mykind Organics nejsou jen multivitaminy. Jsou v nich také
obsaženy nutriční výtažky z mykind Organic Plant Calcium,
Veganský D3 spray a B-12 Organic spray – Všechny z nich
jsou vyrobené z organických potravin a jsou certifikované
USDA Organic a ověřené projektem Non-GMO. Mykind
Organics – ztělesňují výživu pro tebe a tvé potřeby.

Co je mykind Organics?
S více než 30-ti druhy organické zeleniny, ovoce a bylinkami, které jsou v mykind
Organics multivitaminech, tvoří cílenou výživou. Jsou certifikované USDA Organic a
ověřené projektem Non-GMO. Mykind Organics jsou vytvořeny z pravých, výživných
a certifikovaných výži potravin – dávající všechny výhody whole food, zhrnující
vitamíny, minerály, antioxidanty a další výživu, která podporuje mimořádné zdraví.
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VITAMIN

mykind Organics
Autor: Alicia Silverstone

Vitamin B12 je známý
jako „vitamín na paměť.“
Potřebujeme jej pro
zdravou mysl, zdraví
neurologických funkcí a
zvládání stresu. † Je
rovněž nezbytný pro
správnou tvorbu
červených krvinek, pro
řádnou syntézu DNA a
pomáhá vytvářet
spánkový hormon
melatonin a hormon
serotonin, který
napomáhá dobré náladě.
Bez ohledu na to kolik dobrých věcí jíte, B12 je
jedním z vitamínů, který se složitě přijímá z
potravy. A není to proto, že vaše strava je
neúplná! Je to v důsledku změn našeho západního
životního stylu, a v tom, jak získáváme potravu.
Vzhledem k tomu, že B-12 pochází z bakterií,
kterým se dobře daří v půdě, budete si myslet, že
pokud jíme dostatek rostlinné stravy, tak vitamínu
B-12 máme nadbytek. Ale to není pravda. Je to
způsobeno tím, že produkce potravin v obchodech
není již tolik čistá a naše půda prostě není tak
bohatá na živiny, jak tomu bylo dříve.
Když krávy a další pasoucí se zvířata přežvykují
trávu, přijímají spoustu vitamínu B-12 – a proto
pro lidi, co jedí jejich maso je jednoduší tento
vitamín vstřebat (ale to i včetně jiných škodlivých
látek, takže není třeba příliš závidět). Navíc tento
přínos rozhodně neplatí pro lidi, kteří jedí maso
průmyslově chovaných zvířat.
www.gardenoflife.cz

B-12

I přes tyto výhody by měli lidé, co jedí maso
užívat doplněk stravy, protože není zaručeno,
že absorbují všechny vitamíny B-12, které
potřebují. A i když naše tělo nepotřebuje
mnoho vitaminu B-12 – jen asi 6 μg denně, tak
nedostatky jsou nevratné. Potenciálně totiž
ovlivňují mozek a nervovou soustavu.
Z tohoto důvodu jsem nadšena z vitaminu
mykind Organics B-12! Je čistý – Certifikovaný
USDA Organic a ověřen Non-GMO Project.
Navíc chutná úžasně! A je to sprej, takže není
jen jednoduchý k používání, ale také aktivuje
vaše slinné žlázy, což umožňuje, aby se vitamin
dostal do krevního oběhu rychle a účinně.
Dríve jsem si B-12-ku v kapslích dávala jen
jednou za čas, abych dodržovala normy. Asi tak
jednou týdně. Ale od té doby co jsme udělali
sprej, si ho dávám skoro každý den, protože je
to tak snadné a chutné!

“ Spojila jsem se s
Garden of Life®, protože
vytvářejí nejzdravější
vitamíny.”
Alicia Silverstone
NY Times Best Selling Author,
Health Advocate, Actress
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„Jsem velice nadšená, že vám můžu představit mykind Organics, opravdové
whole food, Certifikované USDA Orgainc, ověřené organizací Non-GMO, bez
nežádoucích vitaminů - skutečná práce z lásky.
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NOVINKA V PRODEJI!

Dostupná ve čtyřech lahodných příchutích: vanilka, čokoláda, káva a energy.
NOVINKA OD GARDEN OF LIFE®

w ww.g ardenoflife.cz
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