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POZOR NOVINKA: NA INDIVIDUÁLNÍ KURZY pro 2-3 účatníky už nečekáte, 
protože si termíny i témata volíte sami ! Bližší informace rádi zašleme. 

 

VIDEOKURZ PŘÍPRAVY CHLEBA první generace je další naše novinka:  
https://www.kyselove.cz/online-kurzy/reissuv-kvaskovy-

chleb?utm_source=email&fbclid=IwAR1tK_PG8UVreGERnaL77BL9IYygcG4pdxaItd_xamcXLpsaxEdMIFoYSzY  
 

 

 
 

Pečení kváskového chleba včetně kváskových specialit na rok 2019 
 

 

Termíny praktických kurzů zatím nejsou stanoveny. 
 

 

Protože se sériovou výrobou nové multi-pekárničky stále přibývá 
i zájemců o praktické kurzy, budeme i nadále pokračovat 
v tradičních receptech a navíc přidáme více kurzů o využití 
přírodních zákonů v kuchyni, léčbě i sportu. A protože všichni 

využíváme i moderní technická zařízení, jejichž bezpečnost málokdo dokáže posoudit, více 
se zaměříme na jejich využití. Nejvíce se jedná o náš interiér, kuchyňské přístroje, počítače, 
mobily… Ujal se i zajímavý název BIO mobil nebo BIO počítač. Co ale musí splňovat?  

 

Příklady z naší praxe 
 
 

    
Příjemné prostředí 

 

Jak na KVÁSEK Kváskové pečivo Různé chleby v 1 pečení 

    
Příprava speciálních diet 

 

Kváskové dobroty a speciality Kváskové placky Mazanec bez chem. kypřidel 

    

Přirozená strava a sport 
10-násobná atlet. mistr. ČR Jana 

Reissová s téměř veget.stravou 

Zajišťujeme kompletní servis pro 
zdravé pečení vč. kamen. mlýnků, 
pekařského obilí, nerez vybavení i 
vzájemné spolupráce a poradenství 

Nerez formy jedno a 
dvojdílné a další 

příslušenství z NEREZU 

Mnoho bio surovin i variací 
  

 

- Jak připravit zdravý chléb rychleji a levněji, než bychom doběhli pro nezdravý do blízkého obchodu 
- Co je chléb a čemu říkají chléb různé národy 
- Jak se připravují chleby pro děti, dospělé, nemocné nebo sportující 
- Historie a vývoj chleba u nás i různých národů – co je mýtus a co realita 
- Lze připravit dobrý chléb jen z mouky a vody? I to je zde možné okusit 
- A další zajímavosti, které jste jistě ještě neviděli, neslyšeli ani neochutnali… 



Kurzy pro náročnější:  S Ý R Y   T E M P E H  
 

Zatím není termín – případně navrhněte  
(možno prodloužit i o výrobu sůrů NATTO) 

 
 
 
 
 

Co by měl tento kurz přinést nového? 
 

1. Opravy nedostatků v tradičních receptech 
2. Rychlou přípravu díky nejmodernější technice 
3. Vysokou variabilitu živin díky mnoha typům nových, přesto tradičních rostlinných sýrů 
4. Ochutnávky tempehu, a to nejen sojového, ale i hrachového, fazolového, rýžového nebo různých  
    tempehových placiček, kuliček, kávy či různých směsí ... 
5. Výrobu za minimální cenu a maximální kvalitu (výroba se blíží ceně luštěniny!) 
6. Možnost odvézt si z kurzu kompletní příslušenství pro rychlou přípravu 
7. Nezávislost na výrobcích, kteří ztratili naši důvěru v důsledku používání pouze sóji (zdravotně  
    diskutabilní luštěniny)! Často také není bio a hlavně se balí do měkkých plastů!  
    Jak víme, umělé obaly - coby ropné deriváty - jsou ve spojení s tukem luštěnin rizikové.  
8. Navíc zde získáváme okruh spolupracovníků, s kterými můžeme stále komunikovat i tvořit.  
 

Znovuzavedení tradičních receptů do praxe se tak stává doslova zábavou! 
 
 

    

Jak pracovat s kulturami Tradiční návody Variabilita, jednoduchost 
(brázekfocen před a po zrání) 

Nové produkty i pomůcky, 
Nové tempeh sýry 

    
Ochutnávky Tempeh kuličky... Smažený  tempeh  i káva…  Bez chemie a karcinog. obalů  

 
 

Podle času ještě do programu zařadíme přípravu základních produktů: 
 
 

- vaření rýže a ostatních obilovin podle jejich vlastností 
- jak vařit obiloviny najednou pro celou rodinu – děti i dospělé 
- ukázky parního vaření bez drahého zařízení 
- ukázky zdravého kuchyňského vybavení a jak ho rozlišit od zdravotně nevhodného 
- zajímavé techniky uchování obilovin a zeleniny 
- a další novinky, které se zatím na kurzech neobjevily 

 

Možná také budeme moci říci, že zde vyrobíte další produkt denní potřeby téměř se 100%ní jistotou!  Právě 
tak, jak jsme před pár lety slíbili u výroby kvásku a pečiva. Jsme rádi, že vše ve Vašich dopisech potvrzujete. 
Navíc zde funguje poradenská činnost nejen mezi námi, ale i Vámi samotnými, protože zde získáte i nové 
přátele, kontakty a spolupracovníky. Každý, kdo se zúčastní jakéhokoliv kurzu, dostane i kontakty 
spoluúčastníků – tj. další inspirace pro rady v nesnázích i vlastní rozvoj. 
Ota a Petra Reissovi  

Ceny jednodenních kurzů jsou 1500 Kč za osobu, druhý z rodiny má 30% slevu. 
 
 

 



  K U R Z     T E O R E T I C K Ý 
 

 Zatím není termín – případně navrhněte. 
            

Programy Vám nabízí Ota a Petra Reissovi, dlouholetí aktivisté v oblasti zdravého 

životního stylu a autoři speciální víceúčelové pekárničky, umožňující přípravu 

kváskového pečiva a jiných produktů, včetně domácích jogurtů, sladů nebo sýrů. 

 
OBSAH KURZU:     

                                                                                                       

• Jak pracovat se zákony přírody a jak je využít v praxi 
• Základy orientální diagnostiky 
• Seznámení s nejdůležitějšími kroky pro zlepšení zdraví 
• Vaření pro děti, sportovce i při různých onemocněních     
• Praktické, ale i nebezpečné omyly tradic různých národů… 

                 Nová multifunkční pekárnička 

                                               

Témata  pro  teoretické  kurzy : 
 
 

 
 

    
Začínáme s přírodními 

zákony JIN a JANG 
 

Jak sladit náš život 
s vesmírnými zákony 

Co jsou energie a jak se 
rozdělují podle nebezpečí 

Nebezpečí NANO technol. 
aj. „moderních“ postupů 

    
Kolorometrie pro 

diagnostiku těla, potravin 
i přírody 

Co je umělá chemie a jaké 
přináší nebezpečí pro život 

Jak se rozdělují potraviny 
podle kyselosti, obsahu 

vody aj. vlastností jin-jang 

Co je GM, „drastické“ 
šlechtění, křížení apod. 

    
Orientální diagnostika Síly potravin nejsou náhodné. 

Lze je vypočítat? 
Co je volná a vázaná voda 

a jak ji využívat v praxi 
Tradiční léčba, otužování, 
ovinky, obklady či zábaly 

 
 

Není-li uvedeno jinak, konají se kurzy v lesním prostředí na Plzeňsku, v dosahu MHD (jde o hlavní dopravní tepnu 
přes ČR a není proto potřeba poukazovat na špatné spojení, nedostatek času apod.) 

Nejbližší kurzy podobného zaměření jsou jinak v Holandsku, Švýcarsku, Japonsku, USA a samozřejmě v Indonésii! 
Jsme přesvědčeni, že naše kvalita dosahuje (v mnohém dokonce přesahuje) původní tradice a to hlavně v praktické 
stránce přípravy. K tomu účelu zdokonalujeme multi-pekárničku se speciálními programy. Vyrábět potraviny pro 
denní potřebu je totiž možné jen tehdy, je-li příprava krátká. A toho jsme již s naší energeticky šetrnou multi-
pekárničkou dosáhli i u 3 nejpotřebnějších produktů: u CHLEBA a sýrů TEMPEH a NATTO. (www.minipekarny.cz) 



 

K U R Z    L É Č E N Í    V O D O U   
 
 

Zatím není termín – případně navrhněte. 
  

Obkladové a otužovací techniky, na které nová doba opomněla !? 
Zkusme obnovit a zdokonalit také tento, skoro zapomenutý obor. 

 
„Rychlejší“ než antibiotika 

„Bezpečnější“ než bylinné čaje 
„Levnější“ než výživové doplňky a 

„Zábavnější“ než pozorování přírody z okna vyhřátého domu 
 

 

    
Ovinky, obklad, zábaly 

 
Sedací koupele Tradiční léčba, polévání Horká pára 

    
Jak začít Reflexní otužování, 

kneippování, auto-masáže 
Sněhové koupele Otužování pro děti i dospělé 

  
 

 

Znáte odpovědi na některé z uvedených otázek? Zde si je můžete ověřit i v praxi ! 
 

- Otužování – prevence, léčba nebo styl života? 
- Jak správně nastavit pitný režim? 
- Proč se jedni v zimě nachladnou a druzí vyléčí? 
- Může biofyzika vysvětlit, jak dokáže být studená voda rychlejší než ANTIBIOTIKA? 
- Jaká je správná pokojová teplota? 
- Kdy se mohou děti začít otužovat? 
- Co jsou otužovací a „vytahovací“ obklady? 
- Sauna, horká pára, kryoterapie – mýtus nebo zázrak? 
- Kdo byl Vincenz Priessnitz (1799-1851 rodák z Jeseníků), Sebastián Kneipp 

(1821-1897 Německo) nebo Alfréd Nikodém (1846-1949 z Prahy)? 
 
 

 
 
 

Kurz bude zaměřen více na obkladové techniky, kneippování či domácí využití 
studené a teplé vody. Nepředpokládáme, že by byl v rámci kurzu větší zájem o 
koupání v zimní přírodě – i když kdo ví…!? 

 

 

O. Reiss, 33026 Tlučná 579 (Plzeňsko), t.: 608361678, reiss@tiscali.cz, www.minipekarny.cz 



 

KURZY  ZÁKLADNÍHO A  SPECIÁLNÍHO  VAŘENÍ 
v oboru  vegetariánských, makrobiotických, dietních aj. zajímavých jídel  

Zatím není termín – případně navrhněte. 
 

 

Kurzy vaření Vám nabízí Ota a Petra Reissovi,  
dlouholetí aktivisté v oblasti zdravého životního stylu, autoři několika knih a různých přístrojů pro 

zdraví, včetně speciální víceúčelové pekárničky umožňující přípravu kváskového pečiva, jogurtů, 

sladů, sýrů aj. potravin. Náhled: www.youtube.com/watch?v=wZk4eGjykKo   
 
 

 
 

 
- Kurz  se  uskuteční v novém objektu na západním okraji Plzně - v blízkosti lesa i města. 

 

- Spaní je možné levně v objektu  
 

- Jídlo po celý den - co si navaříte, to si sníte .  
 

- S sebou přezůvky a sportovní oděv a obuv.  
 

 
 

    
Jak se upravují recepty 

našich babiček nebo  
jiných národů  

Jak má vypadat základní 
jídelníček 

Pro naši chuť,  
oči i nos 

Kváskové dobroty 
 

    
Saláty pro všechna roční 

období a příležitosti 
Voda v potravinách a jak vařit 

pro děti a dospělé  
Síly potravin a jak s nimi 

zacházet 
Pevné speciality - pečivo, 

pizza, koláče… 
 

 
 
 

 

 



          Vydáváme i internetový zpravodaj pro přirozený způsob života. 
Pro velké zvukové a obrazové přílohy vychází i na CD ! 

Na CD-R médiu najdete i všechna dosud vyšlá čísla. 
 
Chcete zasílat i všechny zvláštní přílohy? Máte zájem o starší čísla I-zpravodaje? Napište nám Váš e-mail 

a obratem zašleme ukázkové číslo. Zpětně si můžete vyhledat i odpovědi na otázky jako: 

 

Z dopisů z posledních kurzů: 
 

      
Tlučná u Plzně 

 
Dobrý den, rozhodli jsme se s manželem pro váš kurz. Líbí se nám, že řešíte problémy, které nikoho ze 
současných učitelů nezajímají. Vím, o čem mluvíte, protože jsme na „přirozené stravě“ skoro 10 let a 
necítíme se dobře. Mnoho našich přátel je z tohoto stylu "zdravé" výživy docela rozsypaná a to i po mnoha 
letech praxe. Těšíme se na nové informace. S pozdravem H. N. 
 

Děkujeme za upřímnost. Bez spolupráce a ochoty opravovat chyby, jako je to u mnoho „vyhlášených center, se 
stává i nejlepší systém pro zdraví peklem a to i po deseti letech! O. R. 
 

Ahoj, rovněž jako vy si myslím, že v současné makrobiotice jsou chyby. A jsem ráda, že jste neustrnuli a snažíte se 

nacházet nové cesty. Dana 
 

Ještě jednou díky moc za perfektní informace! Seminář má zajímavý efekt i na získání dalších kontaktů, což 
mi vůbec předem nedošlo. Jste s Petrou opravdu skvělí a obětaví… a vůbec byste se nemuseli starat o druhé. 
Přesto to děláte. Poklona veliká. Mám i pár tipů na zlepšení, ale to až si najdu chvilku, abych to správně 
podal. Teď, po příjezdu, mě nejvíce trápilo Wi-fi zařízení, jak jsi je doporučoval vypínat … No, takže 
budeme řešit i ten chleba, interiér, oblečení a budeme žít 100 let :-) Tak si už jdu promýšlet, co ty roky dělat, 
abych pořád jen nepracoval. Dobrou noc. Bosák Ostrava 
 

Dobrý večer, děkuji za recepty a jsem moc ráda, že jsem vás navštívila a vše jak se vaří, viděla. Mě to bude trvat 

ještě dlouho, než vše budu zvládat, ale snažím se a postupně si objednám zajímavé doplňky.  

M. Brázdová 
 

Na kurz se opravdu moc těším, zatím se mi chlebíky moc nedaří, takže kurs je opravdu nutnos. Nevím, jak 
to dělají ti, kdo si na něj nedojdou, asi začnou péct ze směsí … Přišla jsem na to, že mlýnek je také nutný, to 
co se prodává pod názvem mouka, je doslova stará sušinka... mějte se, Kuchařová 
 

Zdravím a cetl jsem vcera nove Bio noviny a Tvuj clanek o chlebu. Velice se mi líbil a dokonce ho zatím povazuji 

za nejlepsi, co jsem kdy o chlebu jako takovem cetl. Honza 
 

Moc děkuju za celý seminář, byl vážně skvělý! A věřím, že dostat se k těm informacím, které ty se svojí 
ženou máte, muselo stát hodně času a úsili. Díky za ně, vážím si jich! Lucka M. Kamenice 
 

Ahoj, hlásím se na kurz Tempeh...  Už víc jak měsíc jsem ho nejedl. Jednou se podaří, podruhé ne, už mě to 

přestalo bavit dělat - já chci, aby se vždycky podařil, tak přijedu i z Ostravy. Už teď také vím, že jsi možná jediný, 

kdo to zase nevzdal a dotáhl to i ohledně tempehu do konce. Smekám... 

S takovou budeš muset v budoucnu opravdu otevřít nějakou velkovýrobu a  nějak ty fígle zhodnotit, protože je 

neskutečné, co vy  předvádíte. Určitě si můžete právem na pozvánku kurzu napsat něco jako "stále jediný, zato 

jedinečný kurz na výrobu tempehu u nás v ČR". Jsem přesvědčen, že to ještě nikde nebylo k vidění. 

Jakub  
 

Děkuji za informace, váš přístup je na jedničku s hvězdičkou. V dnešní době, kdy spíše věci nefungují, 
spolupráce s vámi je příkladná. Přeji, ať se daří. S pozdravem Běhůnková 
 



Co je tempeh? 
 

Tempeh pochází z Indonésie, kde patří ke každodenní potravě. Je vysoce ceněn zejména pro svoji 

dobrou chuť, všestrannost použití a vysoký obsah bílkovin. Tempeh je možné koupit čerstvý, chlazený 

nebo mražený, dá se nakrájet na plátky a osmažit, až získá zlatohnědou barvu. Svojí chutí a konzistencí 

připomíná kuře, chutný telecí plátek nebo rybí filet. Jeho příjemně čerstvé, lehce nasládlé aroma je 

podobné ořechům, sýru nebo houbám. Tempeh je možné jíst místo masa, drůbeže nebo ryby; může tak 

tvořit důležitý zdroj bílkovin pro vegetariány. Existují stovky receptů, které korespondují s chutí obyvatel 

západních zemí.  

Čerstvý tempeh ze sóje obsahuje v průměru 19,5 % bílkovin, čímž se může směle srovnávat s drůbežím 

masem (20%), sekanou (13%), vejci (13%) a mlékem (3%). Kromě toho je tempeh nejbohatším 

rostlinným zdrojem vitaminu B12, kterého se v čistě vegetariánské stravě příliš nedostává. Tempeh je 

lehce stravitelný, neboť ušlechtilé plísně produkují při fermentaci enzymy, které částečně rozštěpí sójové 

bílkoviny a oleje, čímž se pro lidský organismus stávají stravitelnějšími. V důsledku fermentačních 

procesů je chuť a nutriční hodnota tempehu lepší než u vařených sójových bobů. Vyrábějí se bez použití 

soli, čímž se výborně hodí jako dietní potravina.  

Přestože je nejoblíbenější tempeh  ze sóje, není zdaleka tím jediným. Velmi oblíbený je také tempeh 

z burských oříšků (nebo burských oříšků a sóji), z jáhel (nebo jáhel a sóji), z rýže a sóji, pšenice a sóji, 

z pšeničných nudlí a konečně také z okary (pevných zbytků, které vznikají při výrobě sojového mléka 

nebo tofu). 

 

Existuje více než 30 nejrůznějších typů tempehů, které bychom mohli rozdělit do pěti skupin: 
1) Tempeh z luštěnin (nejčastěji ze sóje) 

2) Tempeh z obilí a sóji: např. pšenice a sója nebo rýže a sója 

3) Čistě obilný tempeh z rýže, ječmene, jáhel, pšenice, ovsa nebo žita 

4) Tempeh z výlisků, tedy z těch částí potravin, které tvoří vlastně odpad: okara, zbytky po lisování 

oleje např. z burských oříšků ( (pozor ale na extrémní plody jako je např. kokos, z kterých se 

nesmí vyrábět nikdy!). 

5) Tempeh z jiných semen, například z gumovníku 

 

Tempeh se začal vyrábět před stovkami let ve středních a východních oblastech ostrova Jáva a je dnes 

nejoblíbenějším sojovým výrobkem v Indonésii. Více než 64% sójových bobů vyrobených v této zemi se 

zpracovává na tempeh. Výroba tempehu v Indonésii je domácím uměním a 41 tisíc výroben tempehu, 

které každý den dodávají čerstvý tempeh, jsou rodinné firmy (údaje již z 80tých let). Ročně se na Jávě 

vyrobí skoro 200.000 tun tempehu. Je to důležitá potravina ve výživě indonéského obyvatelstva, jehož 

základ tvoří rýže. Oblíbený je také v Holandsku, Surinamu, Malajsii, Singapuru aj. oblastech, v nichž se 

Indonésané usadili. 

 

 

 
 

Co bychom měli vědět 
 

http://ekonomika.idnes.cz/americane-zaluji-vyrobce-teflonu-dqq-/ekonomika.asp?c=A050720_125931_ekonomika_plz 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gpyWCAkmZTc  video 

 

http://www.midwayfilm.com  video 
 
http://ekonomika.idnes.cz/slozeni-rohliku-obsahuje-vice-nez-30-latek-f14-/ekonomika.aspx?c=A130924_122036_ekonomika_spi  video 
 
 
 
 
 


