
Eco Salon Rolland Vás srdečně zve na křest knihy o živé stravě
Hany Zapletalové

NEVŠEDNÍ GURMÁN
Kuchařka pro zdravé tělo i duši

čtvrtek 16. dubna 2015 ve 20:00 hodin

Eco Salon Rolland - Francouzská 17, Praha 2

Knihu pokřtí Anna Hýžová, autorka dvou českých knih o živé stravě.

Slavnostní atmosféru dotvoří tóny svého saxofonu Maťa Debřička.

Součástí akce bude i ochutnávka receptů z autorčiny dílny.

Svou účast, prosím, potvrďte do 10. 4. 2015 e-mailem

na: hzcm@volny.cz, nebo tel: 603 404 111.

Více na: www.zdravivnas.cz

Pro akreditované novináře budou připraveny recenzní výtisky.



Milí přátelé,

co nejsrdečněji Vás zvu na křest mé knihy o živé stravě NEVŠEDNÍ GURMÁN.

Tento důležitý mezník v životě knihy se odehraje ve čtvrtek 16. dubna 2015 ve 20:00 h,

Eco Salon Rolland - Francouzská 17, Praha 2

Knihu pokřtí Anna Hýžová, autorka dvou krásných českých knih o živé stravě.

Slavnostní atmosféru dotvoří skvělý saxofonista a virtuos Maťa Debřička.

Přijďte si popovídat, poslechnout krásnou hudbu, ochutnat to, o čem knížka je.

Těším se na Vás,

Hana Zapletalová

Tel: 603 404 111, www.zdravivnas.cz

RSVP nejlépe do 10. 4. 2015

Kniha je užitečným propojením teorie a praxe,
vědeckých poznatků a osobní zkušenosti. Čtenář
možná překvapeně zjistí, jak mnohé teorie vědy, která
ve výživě obvykle opatrně doporučuje od každého
trochu, ve skutečnosti směřují ke stravě v její přírodní,
neupravené formě, kterou se živili naši předkové
ne před 100 nebo 1000 lety, ale již před 10 000 lety
a dříve.
Navrch více než 170 receptů - námětů, jak tvořit báječ-

né, zdravé, pestré a především chutné pokrmy z přírod-

ních, tepelně nezpracovaných a u nás dostupných

potravin a dalších 50 receptů na jídla kombinovaná –

sestavovaná dle zásad dělené stray a částečně syrová,

pro ty, kteří náhlé změny jídelníčku neradi.

MUDr. Jiří Lyer, jež se dlouhá léta zabývá problemati-

kou dětské gastroenterologie a výživy (20let byl

krajským ordinářem dětské gastroenterologie) o knize

Nevšední Gurmán napsal:

„Knížka je velmi dobře a zasvěceně napsaná, kapitoly

dobře sestavené. Také spektrum předpisů široké

as důrazem na zdravou výživu. Kniha vysoce přesahuje

průměr dnešních publikací o této problematice. Nezbývá

než pogratulovat a popřát hodně štěstí.“

Jiří Lyer, Santé

V Praze, dne 30. 7. 2013 


