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ÚVOD
Smoothie zažívá absolutní boom! Tento moderní trend, který v sobě kombinuje
lahodné ovocné i zeleninové chutě, zásobu cenných vitamínů a minerálů a hlavně
praktickou stránku celé věci, si zamilovali lidé po celém světě.
Pokud je tomu krátce, co jste tomuto směru sami propadli, možná tak úplně nevíte, jak
s přípravou smoothie začít. Pravděpodobně ještě nemáte nastudovány žádné recepty
a vychytávky během samotného procesu přípravy. Jestliže je to opravdu tak, pak se
následující stránky tohoto e-booku dostaly do správných rukou!
Máme pro vás rovnou 20 lahodných receptů na jedinečné smoothie kombinace, které
si zamilujete nejen vy, ale také celá vaše rodina, známí i přátelé. Příprava jednotlivých
receptů vám nezabere více než pár minut a výsledek bude jednoduše dokonalý.
U každého receptu je přesný soupis surovin včetně jejich množství, počtu porcí a navíc
také kompletní energetické hodnoty, takže budete vždy vědět, kolik tuků, cukrů,
bílkovin i minerálních látek daná smoothie kombinace obsahuje.
Recepty jsou také doplněny o informace a zajímavosti týkající se hlavních surovin.
Dozvíte se tak, jaké vitamíny a minerály vybraná surovina obsahuje a jak je prospěšná
našemu zdraví.
Věříme, že si na lahodných smoothie receptech pochutnáte a třeba se vám tento trend
zalíbí natolik, že budete i vy sami experimentovat s rozmanitými kombinacemi
a netradičními příchutěmi.
Tým Průvodce Výživou
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CO JE VŮBEC SMOOTHIE A PROČ JE TAK ZDRAVÉ?
Jedná se o nápoj, který je připravovaný z rozmixovaného ovoce nebo zeleniny. Kromě
těchto surovin si do smoothie můžete přidat třeba i mléko, jogurt nebo další přísady,
kombinacím se meze nekladou.
Při výrobě smoothie se oproti klasickým džusům a šťávám používají celé plody ovoce
nebo zeleniny, v některých případech i včetně slupky. Tím vaše tělo získá opravdovou
„nálož“ vitamínů a minerálů. Díky mixování se stávají potraviny lépe stravitelné a tělo
tak dokáže obsažené látky lépe vstřebat a využít.
Pomocí smoothie jednoduchým způsobem zvýšíte konzumaci tolik prospěšné zeleniny
a ovoce. Je dokázáno, že v tekutém stavu jich člověk dokáže zkonzumovat více.
Tento nápoj lze často koupit v obchodě již připravený, nemáte však u něj záruku
kvalitního složení. Nejlepší způsob, jak svému tělu dopřát nezbytnou dávku vitamínů
a minerálů, je výroba vlastního lahodného smoothie. Na následujících stránkách
naleznete inspiraci pro přípravu tradičních i trochu netradičních smoothie nápojů,
které vám budou nejenom skvěle chutnat, ale navíc dodají tělu potřebné složky
potravy.

www.průvodcevýživou.cz |4
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1. MANGOVÉ SMOOTHIE PRO KRÁSU I EMOČNÍ
VYROVNANOST
Osvěžující kombinace sladkého ananasu a vyzrálého manga vás příjemně překvapí
a zároveň nabije energií i tolik důležitými minerály. Příprava dvou porcí lahodného
smoothie nezabere více než pár minut a výsledek vás dostane.

MANGO A NAŠE ZDRAVÍ:
Konzumaci manga doporučujeme lidem se sníženou
imunitou, po operacích a při rekonvalescenci. Perfektně se
toto ovoce uplatňuje také během čistících kúr a při
detoxikaci organismu. Vitamíny A a E, které jsou v mangu
v hojné míře obsaženy, podporují obnovu sliznic a pomáhají
tak třeba při doléčení zánětů, kašle nebo rýmy.
Díky bohaté zásobě vitamínu B6-pyridoxinu můžeme konzumaci manga doporučit
osobám, které trpí nespavostí, podrážděností, stresem nebo úzkostí.
Blahodárně působí i v mangu zastoupená kyselina pantotenová (B5), která oživuje
barvu a kvalitu vlasů a působí proti jejich nadměrnému vypadávání.
I zde platí staré známé pořekadlo: „Všeho s mírou“. Ovoce totiž obsahuje několik
alergenů, které mohou u citlivějších jedinců vyvolávat svědění v ústech i nepříjemné
anafylaktické reakce.

O MANGU VE ZKRATCE:
Hlavní surovinou tohoto letního smoothie receptu je zázrak jménem mango. Proč o tomto
tropickém ovoci mluvíme jako o zázraku? Důvodů je hned několik. Mango je přírodní zásobárnou
hned tří účinných antioxidantů:


vitamínu C



vitamínu E



beta karotenu

Tyto antioxidanty společně vytvářejí základ pro syntézu vitamínu A a jsou nezbytné pro náš
imunitní systém. Zároveň také chrání naše buňky před degenerativními změnami, ale i volnými
radikály, jež stojí za rozvojem celé řady zdravotních neduhů a komplikací. Kromě výše zmíněných
vitamínů v mangu najdeme také hořčík, zinek, měď, mangan a draslík. www.průvodcevýživou.cz |5
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RECEPT NA MANGOVÉ
SMOOTHIE

2 PORCE

10 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 251 kalorií, 0,5 g tuku, 68 mg
sodíku, 60 g sacharidů, 50 g cukrů, 4 g vlákniny, 6,5 g bílkovin

BUDEME POTŘEBOVAT:
 1 plechovka ananasových kousků ve šťávě
 1 nízkotučný vanilkový jogurt (můžete nechat v mrazáku
na chvíli ztuhnout)
 1 zralé, oloupané a nakrájené mango
 1 zralý a nakrájený banán
 drcený led

POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do větší misky nasypejte očištěné a pokrájené ovoce
společně s jogurtem a směs důkladně promíchejte.
2. Rozmixujte suroviny a postupně přidávejte nadrcený led.
3. Po rozmixování rozlijte smoothie do sklenic a ozdobte lístky
máty nebo měsíčkem nakrojeného manga.
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2. SMOOTHIE S KAPKOU LNĚNÉHO OLEJE
A SEMÍNKY
Jahody, lněný olej a semínka – že to nejde dohromady? Ale jděte! Hoďte předsudky za
hlavu a pochutnejte si na této netradiční (avšak dokonalé) kombinaci, která je doslova
nabitá energií a řadou důležitých látek, které vás pomohou nastartovat třeba na
začátku týdne.

LNĚNÝ OLEJ A NAŠE ZDRAVÍ:
Lněný olej je znám pro své širokospektrální léčivé účinky. Zabraňuje rozvoji a šíření
bakterií, léčí záněty a dokonce bojuje proti nezhoubným nádorům i rakovině.
Díky vysokému obsahu fytoestrogenů dokonce zvládá bojovat s některými formami
neplodnosti a podporuje dobrý zdravotní stav mužů.
Lněný olej dále pomáhá v prevenci srdečních onemocnění, udržuje zdravou kůži,
kvalitní nehty a silné vlasy.
Při pravidelné konzumaci navíc pomáhá zmírňovat nervové obtíže a pomáhá při zácpě
a divertikulózách.
Při nákupu lněného oleje se zaměřte na ten, který je lisovaný za studena a ideálně
i v biokvalitě bez chemických přísad a jiných úprav. Nakupujte menší lahvičky, které
uložte do ledničky, kde vám vydrží zhruba dva měsíce.

O LNĚNÉM SEMÍNKU VE ZKRATCE:
Možná jste o lněném oleji doposud neslyšeli. V tom případě byste ho měli ale urychleně zařadit
do své „kuchyňské sbírky“.
Tento zázračný olej je plný esenciálních mastných kyselin – látek důležitých pro zdraví, které si
naše tělo nedokáže samo vyrobit, omega-6 mastných kyselin, které přispívají k ochraně buněčné
membrány, lignanů (bojují proti zánětům a rakovině) a fytoestrogenů (u žen příznivě působí na
menstruační cyklus).

www.průvodcevýživou.cz |7
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RECEPT NA SMOOTHIE S KAPKOU
LNĚNÉHO OLEJE A SEMÍNKY

2 PORCE

15 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 256 kalorií, 14 g
nenasycených tuků, 1,5 g nasycených tuků, 106 mg sodíku,
26 g sacharidů, 19 g cukrů, 3 g vlákniny, 9 g bílkovin

BUDEME POTŘEBOVAT:
 1 šálek odtučněného mléka
 1 šálek zmrazených a odtučněných jahod
 1 lžíce za studena lisovaného organického lněného oleje
 1 lžíce slunečnicových nebo dýňových semínek

POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nalijte mléko a přidejte zmrazené jahody.
2. Mixujte po dobu jedné minuty.
3. Nalijte do sklenic a přimíchejte lžíci lněného oleje.
4. Podávejte posypané slunečnicovými či dýňovými semínky.

www.průvodcevýživou.cz |8
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3. MALINOVÉ SMOOTHIE
Luxusní kombinace, která vám dodá potřebnou energii i cenné vitamíny a minerály,
nastartuje metabolismus a vykouzlí úsměv na tváři! Máte doma přebytek malin? Víme,
jak jej zužitkovat a ještě si pochutnat! Příprava receptu je otázkou několika minut
a výsledek rozhodně stojí za to!

MALINY A NAŠE ZDRAVÍ:
Vitamín A společně s přírodním barvivem antokyanového
zbarvení působí blahodárně na naše oči a bojuje proti
šerosleposti a zákalům.
Minerální látky fosfor a železo, které jsou v malinách taktéž
v hojné míře zastoupeny, naopak pomáhají při krvetvorbě,
správné funkci srdce a nervové soustavy. Vápník se stará
o zdravé kosti a zuby a zinek o sexuální výkonnost.
Antioxidanty posilují naši imunitu, bojují s volnými radikály i rakovinou a jejich síly
využijeme i při zánětlivých onemocněních. Třísloviny obsažené v malinách pomáhají
čistit střeva a odvádět z těla přebytečnou vodu.
Pravidelné konzumaci malin by se měli oddávat také lidé bojující s vysokým
cholesterolem a cukrovkou. Kromě jiného pomáhají plody malin vypínat pokožku, léčí
nejrůznější kožní neduhy a zlepšují kvalitu a pevnost vlasů i nehtů.

O MALINÁCH VE ZKRATCE:
Jak již název tohoto osvěžujícího smoothie napovídá, následující řádky se budou nést
v malinovém opojení. Maliny jsou přírodní zásobárnou vitamínu C, kterého obsahují
ohromné množství. Kromě známého „céčka“ ovšem dodávají našemu tělu i ceněný
vitamín A a komplex vitamínů skupiny B.
Všechny tyto vitamíny patří mezi známé antioxidanty. Čím je navíc barva plodů sytější
a červenější, tím více vitamínů v sobě maliny ukrývají.

www.průvodcevýživou.cz |9
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RECEPT NA
MALINOVÉ SMOOTHIE

2 PORCE

15 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 112 kalorií, 1,5 g tuku, 56 mg
sodíku, 25,5 g sacharidů, 20 g cukrů, 3 g vlákniny, 1 g bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:
 1 šálek zmrazených malin
 ¾ šálku chlazeného neslazeného mandlového nebo
rýžového mléka
 ¼ šálku zmrazených a vypeckovaných třešní
 1 a ½ lžíce medu
 2 lžičky jemně nastrouhaného čerstvého zázvoru
 1 lžička mletého lněného semínka
 2 lžičky čerstvé citrónové šťávy
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Všechny ingredience vložte do mixéru a mixujte do hladka.
2. Dle chuti přilévejte citrónovou šťávu.
3. Smoothie po rozmixování rozlijte do dvou vychlazených
vysokých sklenic.
4. Zdobit drink můžete celými malinami a lístky meduňky
nebo máty.

www.průvodcevýživou.cz |10
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4. MALINOVÉ SMOOTHIE S VŮNÍ VANILKY
Maliny a vanilka – to je naprosto luxusní kombinace, která vystřelí vaše chuťové
pohárky do nebes! Zároveň uděláte něco pro své zdraví i správné zažívání. Příprava
osvěžující kombinace jahod, malin a vanilky vám zabere pouze pár minutek, ale
výsledek bude stát za to. Tak dost řečí, pojďme se do toho pustit!

VANILKA A NAŠE ZDRAVÍ:
Vanilka se může pochlubit antimykotickými vlastnostmi, díky nimž
zvládá úspěšně bojovat s nejrůznějšími druhy bakterií a plísní. Proto se
uplatňuje zejména v dermatologickém odvětví a v kosmetice.
Příznivě působí při léčbě ekzémů, dermatitidy i zánětlivých
onemocnění.
Působí proti únavě, zklidňuje nervy a navozuje vnitřní pohodu. Lidem
trpícím nespavostí pomáhá usnout. Vanilka dále podporuje trávení
a zlepšuje chuť k jídlu.
A sladká třešnička na závěr – její aroma působí jako účinné afrodisiakum, které vnese
do vaší ložnice svěží vítr!
Při úpravě a následné konzumaci mějte na paměti, že semínka vanilky při vyšších
teplotách ztrácejí své cenné látky a aromatické vlastnosti. Vhodná jsou proto do
studených pokrmů, dezertů, ale i jako přísada do smoothie!

O VANILCE VE ZKRATCE:
Vanilku znali už staří Aztékové, kteří s její pomocí dochucovali nejrůznější pokrmy včetně
čokolády. Prapůvodním domovem tohoto aromatického koření je Indonésie, kde je
realizováno zhruba 80 % jeho světové produkce. Pokud doma vanilkový lusk stále nemáte
a nahrazujete jej vanilkovým cukrem nebo trestí, účinky a dopady vanilky na lidské zdraví
vás možná přesvědčí o tom, že na kvalitě se vyplatí nešetřit.

www.průvodcevýživou.cz |11
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RECEPT NA MALINOVÉ SMOOTHIE
S VANILKOU

2 PORCE

10 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 192 kalorií, 35 g cukrů, 0,5 g
nenasycených tuků, 0,1 g nasycených tuků, 86,5 mg sodíku,
41 g sacharidů, 2,5 g vlákniny, 7 g bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:
 ½ šálku zmrazených malin
 ½ šálku zmrazených jahod
 ¾ šálku neslazeného ananasového džusu
 1 kelímek vanilkového jogurtu bez tuku (nebo můžete
nahradit bílým jogurtem smíchaným se semínky
z vanilkového lusku)
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Rozmixujte jahody společně s malinami a opatrně přilévejte
ananasový džus.
2. Do smoothie přimíchejte vanilkový jogurt nebo bílý jogurt
s vanilkovými semínky.
3. Ozdobte lístkem máty, plátkem jahody nebo ananasu.

www.průvodcevýživou.cz |12
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5. BROSKVOVÉ SMOOTHIE
Broskvové smoothie vás nabije zásobou energie i dobrou náladou. Lahodná kombinace
broskví a jahod s kousíčkem zázvoru nastartuje zažívání i zpomalený metabolismus!
Tato proteinová bomba přijde vhod po cvičení nebo jako lehká, avšak lahodná večeře.
Jak si ji připravit pěkně v pohodlí domova?

BROSKVE A NAŠE ZDRAVÍ:
Vitamíny A, C a E jsou nejlepší přírodní antioxidanty a jen
málo potravin je obsahuje v tak vyváženém poměru.
Pokud vás tedy trápí snížená imunita, časté záněty nebo
nachlazení, zařaďte broskve do svého jídelníčku.
Jejich pravidelná konzumace podporuje činnost srdce,
chrání arteriální stěnu a posiluje srdeční nerv, který čerpá
energii z mastných kyselin a sacharidů.
Pokud si navíc budete pochutnávat na zralých broskvích, uděláte něco i pro své
zažívání. Díky vysokému obsahu vlákniny jsou broskve lehce stravitelné, upravují
zažívání a čistí trávicí trakt. Kromě toho snadno vyvolávají pocit nasycení a jsou účinnou
pomocí při snižování denní spotřeby kalorií.

O BROSKVÍCH VE ZKRATCE:
Broskve obsahují až 88 % vody a 9 % fruktózy a jsou velmi bohaté na draslík, sodík a vápník.
Představují přírodní zásobárnu betakarotenu, vitamínů skupiny B, C a E. Tuky v nich ale
nehledejte. Pokud si tedy zakládáte na zdravé a vyvážené stravě nebo hubnete do plavek,
broskvemi se můžete ládovat bez omezení.

www.průvodcevýživou.cz |13
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RECEPT NA
BROSKVOVÉ SMOOTHIE

2 PORCE

15 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 150 kalorií, 2 g nenasycených
tuků, 1 g nasycených tuků, 73 mg sodíku, 26,5 g sacharidů,
24 g cukrů, 2 g vlákniny, 9 g bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:
 1 šálek nízkotučného mléka
 2 lžíce nízkotučného vanilkového jogurtu
 ½ šálku mražených broskví
 ½ šálku jahod
 ⅛ lžičky zázvoru v prášku (může být i čerstvě
nastrouhaný)
 2 lžičky syrovátkového proteinu a 3 kostky ledu
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Smíchejte mléko a jogurt. Do vzniklé směsi přisypejte proteinový
prášek, promíchejte a zkontrolujte, zda ve směsi nezůstaly hrudky.
2. Přidejte mražené broskve, jahody a zázvor.
3. Důkladně promixujte společně s kostkami ledu.
4. Nalijte do sklenic a zdobte lístky meduňky či nakrojeným
měsíčkem broskve.

www.průvodcevýživou.cz |14
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6. MERUŇKOVÉ SMOOTHIE
Broskvové smoothie vás nabije zásobou energie i dobrou náladou. Lahodná kombinace
broskví a jahod s kousíčkem zázvoru nastartuje zažívání i zpomalený metabolismus!
Tato proteinová bomba přijde vhod po cvičení nebo jako lehká, avšak lahodná večeře.
Jak si ji připravit pěkně v pohodlí domova?

MERUŇKY A NAŠE ZDRAVÍ:
Vysoký obsah betakarotenu posiluje pokožku, vlasy a nehty
a zároveň bojuje proti rakovinotvornému bujení. Tento
přírodní antioxidant dále zlepšuje imunitu a působí i jako
prevence proti celé řadě zdravotních neduhů, včetně zánětů
a nachlazení.
Kyselina pantotenová kromě podpory vitality a odbourávání
tuků působí příznivě též na naši nervovou soustavu. Trpíte-li depresemi, častými
změnami nálad bez zjevné příčiny nebo nervozitou, přibalte si nějakou tu meruňku ke
každé svačině.
Díky vysokému obsahu vlákniny upravují meruňky trávení, rychle zasytí a bojují proti
vzniku vředů. Draslík obsažený v tomto šťavnatém ovoci zase udržuje rovnováhu
elektrolytů, snižuje krevní tlak a působí příznivě na funkce srdce.
Kromě jiného také meruňky omlazují buňky, zpevňují pokožku, vlasy i nehty, působí
proti chudokrevnosti a zmírňují astmatické příznaky. Potřebujete snad více důvodů,
proč zařadit meruňky do svého jídelníčku?

O MERUŇKÁCH VE ZKRATCE:
Meruňky obsahují vysoký podíl antioxidantu betakarotenu, kyselinu pantotenovou, která
podporuje vitalitu a odbourává tuky, ale i komplex vitamínů skupiny B. Najdeme v nich
i draslík nebo kyselinu listovou. Pokud se obáváte konzumace meruněk kvůli své váze,
můžeme vás uklidnit. Sto gramů tohoto lahodného ovoce totiž skrývá jen 57 kalorií!
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RECEPT NA
MERUŇKOVÉ SMOOTHIE

2 PORCE

20 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 252 kalorií, 3,5 g nenasycených tuků,
1,5 g nasycených tuků, 57 mg sodíku, 53 g sacharidů, 45,5 g cukrů,
6 g vlákniny, 7 g bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:
 2 šálky oloupaných, vypeckovaných a nasekaných meruněk
 2 zralá, oloupaná a nakrájená manga
 1 šálek mléka se sníženým obsahem tuku / nízkotučného
jogurtu
 4 lžičky čerstvě vymačkané citrónové šťávy
 ¼ lžičky vanilkového extraktu
 8 kostek ledu
 citrónová kůra na ozdobení
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nasypejte meruňky a mango.
2. Přilijte mléko nebo jogurt, ochuťte vanilkovým extraktem a citrónovou
šťávou.
3. Mixujte asi 8 sekund a přidejte kostky ledu.

4. Zpracovávejte dalších 8 sekund nebo do chvíle, kdy bude smoothie
zcela hladké.
5. Nalijte do vysokých sklenic, ozdobte citrónovou kůrou a podávejte.
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7. SÓJOVÉ SMOOTHIE S BORŮVKAMI A VLOČKAMI
Že vás sója straší ze spánku už od základní školy a ve školní jídelně jste si k ní
vypěstovali bytostný odpor? Pak si tento recept ještě dříve, než ho zavrhnete,
zkušebně připravte. Dáme ruku do ohně za to, že výsledek vás velmi mile překvapí!
Smoothie, ve kterém jsou borůvky – jeden z nejsilnějších antioxidantů vůbec – přece
nemůže chutnat špatně!

BORŮVKY A NAŠE ZDRAVÍ:
Součástí borůvek je také speciální barvivo zvané myrtilin, které
zachycuje volné radikály, čímž snižuje riziko srdečně-cévních
chorob. Borůvky pomáhají i na vysoký krevní tlak, snižují riziko
výskytu chudokrevnosti, působí příznivě na srdečně-cévní
systém a jejich šťáva je vhodným doplňkem při dietě.
Tento silný přírodní antioxidant by měli konzumovat lidé
pracující dlouhodobě s počítačem. Látky obsažené v borůvkách totiž způsobí, že se
jejich oči unavují pomaleji. Výzkumy lékařů také prokázaly, že borůvky zpomalují
stárnutí mozkových buněk a celkový proces stárnutí organismu, snižují dokonce riziko
rakoviny.
Borůvky dále pomáhají při léčbě cukrovky, při ženských obtížích, urologických
komplikacích, ale i vnitřních zánětech. Kromě toho mají blahodárné účinky na ledviny
a močové cesty; čistí je a pomáhají léčit infekce v této oblasti.

O BORŮVKÁCH VE ZKRATCE:
V zásadě rozlišujeme borůvky lesní a borůvky uměle vyšlechtěné – kanadské. Ty lesní
obsahují přes 7 % tříslovin, 20 až 30 % sacharidů, kyselinu citrónovou, jablečnou,
jantarovou, mléčnou, šťavelovou a cenné vitamíny A, B a C. kromě toho jsou bohaté také
na látky snižující obsah cukru v krvi.
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RECEPT NA SÓJOVÉ SMOOTHIE
S BORŮVKAMI A VLOČKAMI

1 PORCE

10 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 350 kalorií, 3,5 g nenasycených
tuků, 0,1 g nasycených tuků, 192 mg sodíku, 74 g sacharidů,
44 g cukrů, 7 g vlákniny, 9 g bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:
 1 šálek sójového mléka obohaceného o kalcium
 ½ šálku mražených borůvek
 ½ šálku kukuřičných vloček
 1 nakrájený a zmrazený banán
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nasypejte borůvky, vločky, banán a přilijte mléko.
2. Mixujte po dobu 20 sekund.
3. Poté stěrkou setřete směs ze stran a mixujte dalších 15 sekund až
do doby, kdy bude smoothie úplně hladké.
4. Nalijte do vysokých sklenic a ozdobte několika kuličkami borůvek.
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8. SÓJOVÉ SMOOTHIE S BANÁNEM A BORŮVKAMI
Neodolatelná kombinace silných přírodních antioxidantů s kapkou sójového mléka
vystřelí do nebes i ty největší odpůrce sójové chuti! Hoďte za hlavu předsudky, zbavte
se zajetých stereotypů a dejte šanci dnešnímu receptu, který si jednoduše musíte
zamilovat!

BANÁNY A NAŠE ZDRAVÍ:
Díky svému výjimečnému složení jsou banány doporučovány
lidem s nemocemi srdce a poruchami oběhové soustavy. Látky
obsažené v banánu zabraňují rozvoji arteriální hypertenze,
arytmie, mrtvice, a dokonce i rakoviny.
Banány si také dopřejte, trpíte-li problémy se zažíváním. Díky
vysokému obsahu vlákniny rychle zasytí a zároveň usnadňují
vyměšování. Jsou přírodním lékem také v případě průjmů či nevolnosti.
Uplatňují se při léčbě anémie a ženských obtíží a jsou perfektním nástrojem v boji proti
vysokému krevnímu tlaku. Díky vysokému obsahu vitamínu B a serotoninu tiší nervový
systém a navozují vnitřní pohodu.
Pokud jste vyrazili na večírek, kde jste to s alkoholem maličko přepískli, druhý den jsou
to právě banány, které vám pomohou zbavit se kocoviny.

O BANÁNECH VE ZKRATCE:
Banány ne nadarmo patří mezi ty nejvýživnější a nejléčivější plody na naší planetě. Jsou
bohatou zásobárnou vitamínu B6, C, B1, B2, E a kyseliny listové. Z minerálních látek
obsahují především draslík, hořčík a železo. Vynikají také vysokým obsahem rozpustné
i nerozpustné vlákniny a serotoninu, který je znám svými antidepresivními účinky.
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RECEPT NA SÓJOVÉ SMOOTHIE
S BANÁNY A BORŮVKAMI

2 PORCE

10 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 125 kalorií, 1,6 g tuku, 60 mg
sodíku, 25 g sacharidů, 11 g cukrů, 2 g vlákniny, 3 g bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:
 1 a ¼ šálku sójového mléka
 ½ šálku zmrazených borůvek
 ½ nakrájeného a zmrazeného banánu
 2 lžičky cukru nebo 2 kusy umělého sladidla
 1 lžička vanilkového extraktu
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nalijte 1 šálek sójového mléka, přisypejte borůvky
a banány.
2. Oslaďte cukrem nebo sladidlem a ochuťte vanilkovým extraktem.
3. Mixujte po dobu 20 až 30 sekund nebo do chvíle, kdy bude směs
hladká.
4. Přidejte zbývající sójové mléko a ještě krátce rozmixujte.
5. Nalijte do vysokých sklenic a ozdobte několika kuličkami borůvek
a kolečkem banánu.
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9. TROPICKÉ SMOOTHIE
Léto se nese v duchu dovolených, které řada z nás tráví u moře. Jak se naladit na tu
správnou „dovolenkovou vlnu“? Co takhle si připravit osvěžující smoothie, které bude
plné tropického ovoce? Příjemně sladká chuť s kapkou kokosového extraktu nenechá
nikoho chladným!

PAPÁJA A NAŠE ZDRAVÍ:
Papája je doporučována lidem, kteří trpí zažívacími či
trávícími obtížemi. Díky vyššímu obsahu pektinu rychleji
zasytí, usnadňuje vstřebávání živin a ještě upravuje činnosti
střev a zažívacího traktu.
Ovoce také pomáhá neutralizovat žaludeční kyselinu, je užitečné při žaludečních
a dvanácterníkových vředech, kýle a nepříjemnému pálení žáhy.
Její konzumace je doporučována při nejrůznějších zánětlivých onemocněních,
infekcích, ale třeba i autoimunitních poruchách. Papája má mírně desinfekční účinky,
proto brání množení mnohých mikroorganismů, které vyvolávají střevní infekce.
Tato tropická plodina je díky vysokému obsahu provitamínu A vhodná také jako
součást diety při kožních onemocněních, mezi které patří například ekzémy, trudovina
a akné.
Papája navíc příznivě ovlivňuje vitalitu buněk, zajišťuje ochranu sliznic a příznivě působí
na zrak. Vitamín B5, který je v ní také obsažen, zvyšuje životní energii a zlepšuje kvalitu
vlasů.

O PAPÁJI VE ZKRATCE:
Papája je mnohdy přirovnávána k tropickému melounu – to kvůli množství vody, které obsahuje.
Konkrétně jde o 89 % (vodní meloun má obsah vody 92 %), takže je její konzumace vhodná i pro
osoby, které si hlídají štíhlou linii.
Kromě toho v ní najdeme bohatou zásobu vitamínu C (100 g ovoce dodá našemu tělu 103 %
doporučené denní dávky tohoto vitamínu), ale i kyselinu listovou. Z minerálních látek obsahuje
vápník, hořčík, fosfor a železo.
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RECEPT NA
TROPICKÉ SMOOTHIE

1 PORCE

10 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 299 kalorií, 1,6 g tuku, 149 mg
sodíku, 64 g sacharidů, 44 g cukrů, 7 g vlákniny, 13 g bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:







1 papája nakrájená na kousky
1 bílý jogurt bez tuku
½ šálek čerstvého ananasu nakrájeného na kousky
½ šálek drceného ledu
1 lžička kokosového extraktu
1 lžička mletého lněného semínka

POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nasypejte papáju a ananas.
2. Přidejte kokosový extrakt, lněné semínko, jogurt a led.
3. Mixujte cca po dobu 30 sekund až do chvíle, kdy bude smoothie
hladké.
4. Nalijte do vysoké sklenice a zdobte meduňkou v kombinaci
s plátky papáji nebo měsíčky ananasu.
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10. SMOOTHIE S KIWI A JAHODAMI
Dokážete si představit chuť kiwi a jahod? A co když tyto dvě neodolatelné chutě
zkombinujeme a vytvoříme z nich osvěžující letní smoothie plné vitamínů a vlákniny?
Vyzkoušejte dnešní recept a pochutnejte si na dokonalém avšak netradičním spojení.

KIWI A NAŠE ZDRAVÍ:
Vědecké výzkumy potvrzují, že konzumace dvou až tří plodů denně pomáhá zlepšit
srážlivost krve a redukovat hladinu tuků v krvi. Vlivem antioxidačních účinků působí
kiwi preventivně proti civilizačním chorobám, rakovině
a proti poškozování DNA.
Díky vysokému obsahu vitamínu C a mědi napomáhá
vstřebávání železa ve střevech a působí blahodárně na náš
imunitní systém.
Konzumace kiwi je doporučována také nastávajícím
maminkám, u nichž podporuje tvorbu krve. Vysoký obsah kyseliny listové navíc
preventivně působí proti vzniku vrozených vývojových vad v oblasti páteře.
Díky vstřebatelné vláknině kiwi brzdí absorpci cholesterolu ve střevech, čímž snižuje
jeho hladinu v krvi. Dále pak podporuje trávení i správné vyměšování.
Jeho konzumace je díky vysokému antioxidačnímu účinku doporučená zejména
v období chřipkových epidemií nebo při oslabení organismu.

O KIWI VE ZKRATCE:
Kiwi obsahuje spoustu vitamínu C a patří mezi nejbohatší zdroje kyseliny askorbové.
Dále je v plodu přítomno stopové množství bílkovin, tuků a samozřejmě sacharidy
(asi 12 g). Pozornost zasluhuje také vláknina a vitamíny A a K. Z minerálů můžeme
zmínit hořčík, vápník, železo, draslík nebo fosfor.
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RECEPT NA SMOOTHIE S KIWI
A JAHODAMI

4 PORCE

5 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 87 kalorií, 0,3 g tuku, 3,5 mg
sodíku, 22 g sacharidů, 16,5 g cukru, 1,5 g vlákniny, 0,5 g
bílkovin

BUDEME POTŘEBOVAT:






1 a ¼ šálku jablečného džusu
1 nakrájený zralý banán
1 nakrájené kiwi
5 mražených jahod
1 a ½ lžičky medu

POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nasypejte banán, kiwi a jahody
2. Přilijte jablečný džus a ochuťte medem.
3. Mixujte do hladka a poté nalijte do sklenic.
4. Sklenice můžete ozdobit lístky máty, kolečkem banánu
nebo kiwi.
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11. ANANASOVÉ SMOOTHIE
Ananasová lahůdka s vanilkovým nádechem příjemně naladí na nadcházející víkend
i večerní posezení s nejbližšími. Rychlá příprava, několik základních ingrediencí
a dokonalá chuť – to je to, oč tu běží!

ANANAS A NAŠE ZDRAVÍ:
A začneme hned u již zmiňovaného bromelinu. Tento enzym štěpí
bílkoviny a sráží mléko. Jako protizánětlivá látka dále dokáže zmírnit
bolest, otoky a podporuje hojení ran. Kromě toho dokáže úspěšně
bojovat proti bujení zhoubných i nezhoubných nádorů.
Konzumace ananasu podporuje srdeční činnost, působí preventivně proti
vzniku trombózy, má schopnost odvodňovat a odbourávat tuky
v organismu. Pokud plánujete nějakou redukční kúru, nebojte se ananas
zařadit do svého jídelníčku.
Ananas působí příznivě také na naše zažívací a močové ústrojí. Ovoce je silně
močopudné a má schopnost vázat na sebe a vylučovat škodliviny, které se v našem těle
usadí.
Pravidelná konzumace ananasové šťávy se doporučuje také jako prevence proti
nejrůznějším zažívacím virózám a neduhům. Skvěle se uplatňuje při léčbě průjmů
i zácpy.

O ANANASU VE ZKRATCE:
Ananas obsahuje téměř všechny vitamíny (výjimku tvoří pouze vitamín E a B12). Kromě
toho v sobě ukrývá dokonce 16 minerálních látek a stopových prvků. Zázrak mezi ovoci
z něj ale dělá především vysoký obsah bromelinu, který patří mezi významné protizánětlivé
látky.
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RECEPT NA
ANANASOVÉ SMOOTHIE

1 PORCE

5 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 283 kalorií, 5,5 g tuku, 167 mg
sodíku, 53,5 g sacharidů, 48 g cukrů, 2 g vlákniny, 13 g
bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:
 1 šálek ananasu nakrájeného na kousky
 1 šálek nízkotučného vanilkového jogurtu (nebo
můžete nahradit bílým jogurtem smíchaným se
semínky z vanilkového lusku)
 6 kostek ledu
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nalijte jogurt a přidejte kostky ledu.
2. Pomalu mixujte do doby, než led rozbijete na menší kusy.
3. Přidejte ananas a rozmixujte do hladka.
4. Nalijte do vysoké sklenice a ozdobte plátkem ananasu.
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12. SMOOTHIE S ANANASEM A BANÁNEM
Osvěžující letní kombinace sladkého banánu a ananasu rozpoutá ve vašich ústech
dokonalý koncert chutí! Trocha jahod a kapka pomerančového džusu zaručeně
dostane tento recept mezi vaše oblíbence!

BÍLÝ JOGURT A NAŠE ZDRAVÍ:
Protože bílý jogurt obsahuje vitamín D a vápník, přispívá ke kvalitě našich kostí a zubů.
Zároveň strava s vysokým obsahem vápníku může přispět k prevenci osteoporózy,
stejně jako zlomenin v pozdějším věku.
Laktobacily obsažené v jogurtech pomáhají udržovat správné zažívání a dokáží bojovat
i s případnými infekcemi ve střevech a zažívacím traktu, které se nejčastěji projevují
zácpou, nebo naopak průjmy.
Ve střevech se tvoří zhruba 70 – 80 % imunitního systému, pravidelná konzumace
jogurtu tedy napomáhá k lepšímu vstřebávání minerálních látek a některých vitamínů
v zažívacím traktu a zároveň podporuje imunitu.
Kultury obsažené v jogurtu úspěšně bojují i se ženskými problémy, záněty a dalšími
nepříjemnostmi. Při mírně zvýšených hodnotách cholesterolu v krvi pomáhá pravidelná
konzumace nízkotučného jogurtu k jejich opětovné nápravě.
Pokud se navíc potýkáte s citlivou pletí nebo různými kosmetickými nedokonalostmi,
dopřávejte si pravidelnou jogurtovou masku, která pleť vypne, dodá jí potřebné živiny
a přirozeně ji rozzáří.

O BÍLÉM JOGURTU VE ZKRATCE:
Bílé jogurty obsahují mléko, mléčné bílkoviny a probiotické kultury, které vznikají během mléčného
kvašení. Jogurtová kultura je bohatá na bílkoviny, vitamíny A, B2, B12 a D, kyselinu listovou
a především vápník.
Jogurty dále obsahují laktobacily, které se uplatňují zejména v našem trávicím traktu. Ten úzce
souvisí s imunitním systémem člověka, který je právě zde z velké části uložen.
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RECEPT NA SMOOTHIE
S ANANASEM A BANÁNEM

2 PORCE

15 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 140 kalorií, 4 g tuku, 30 mg
sodíku, 29 g sacharidů, 16 g cukrů, 2,5 g vlákniny, 3,5 g
bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:






½ konzervy ananasu na kostky
½ zralého a oloupaného banánu
½ šálku mražených nebo čerstvých jahod
½ bílého jogurtu
½ šálku pomerančového džusu

POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru přidejte ananas, jahody, jogurt, banán
a pomerančový džus.
2. Mixujte asi 2 minuty nebo do chvíle, kdy bude smoothie
zcela hladké.
3. Nalijte do sklenic a ozdobte meduňkou a kousky banánu.
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13. BANÁNOVÉ SMOOTHIE SE ZÁZVOREM
Že jste ještě nepřišli na chuť zázvoru? Pak musíte bezpodmínečně vyzkoušet tento
recept, kterému dominuje pikantní zázvorová chuť, ale i slaďoučký banán, a který vás
přesvědčí o tom, jak lahodný zázvor umí být! Vyzkoušejte tuto netradiční kombinaci
a pochutnejte si!

ZÁZVOR A NAŠE ZDRAVÍ:
Látky obsažené v zázvoru působí příznivě na naše
trávení. Pokud máte podrážděný žaludek, trpíte ranní
nevolností nebo je vám špatně v dopravních
prostředcích, stačí pár kapek vylisované zázvorové šťávy
a váš žaludek se prakticky okamžitě uklidní. Ti odvážnější
mohou zkusit menší plátek zázvoru požvýkat, účinek
bude stejný. Zázvor se doporučuje také těhotným ženám při ranních nevolnostech.
Zázvor vyniká svými detoxikačními, antibakteriálními a protizánětlivými účinky, které se
hodí především v období chřipek a nachlazení. Jeho pravidelná konzumace podporuje
zvýšení tělesné teploty, krevní oběh, zabraňuje srážení krve a snižuje hladinu
cholesterolu v krvi.
Horké zázvorové obklady navíc ulevují od bolesti za krkem a uvolňují ztuhlé svaly.
Vědecké výzkumy dokonce tvrdí, že zázvor podporuje organismus v boji proti rakovině
a nezhoubným nádorům.
Zázvor navíc odbourává tuk v těle, takže se stává spolehlivým pomocníkem při hubnutí
a nejrůznějších očistných kúrách.

O ZÁZVORU VE ZKRATCE:
Zázvor obsahuje vitamíny A, C a B. Z minerálních látek je bohatou zásobárnou vápníku,
železa, fosforu, draslíku a hořčíku. Kromě toho obsahuje také speciální látku zvanou
gingerol, která má na svědomí typickou pikantní chuť.
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RECEPT NA BANÁNOVÉ
SMOOTHIE SE ZÁZVOREM

2 PORCE

5 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 157 kalorií, 1,8 g tuku, 57 mg
sodíku, 34 g sacharidů, 28 g cukrů, 1,5 g vlákniny, 5 g bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:
 1 nakrájený banán
 ¾ kelímku vanilkového jogurtu (nebo můžete nahradit
bílým jogurtem smíchaným se semínky z vanilkového
lusku)
 1 lžíce medu
 ½ lžičky nastrouhaného čerstvého zázvoru
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru přidejte banán, jogurt, med a zázvor.
2. Mixujte do hladka.
3. Nalijte do vysokých sklenic a zdobte mátou nebo kolečky
zázvoru či banánu.
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14. POMERANČOVÉ SMOOTHIE
Citrusy patří nejen k létu, ale také k zimnímu období. Jejich vůně v nás vyvolává
vzpomínky na rozbouřené moře a plážový bar, ale i vonící purpuru a ozdobený vánoční
strom. Zkrátka a jednoduše pomeranče – a citrusy obecně – najdou uplatnění
v kterékoli roční době. Připravte si z nich dnešní chutné smoothie, po kterém se jen
zapráší!

POMERANČE A NAŠE ZDRAVÍ:
Vitamín C si tělo nedokáže samo vyrobit, proto mu jej musíme
dodávat uměle. Pomeranče jsou v tomto případě ideální volbou.
Vitamín C bojuje s rakovinotvorným bujením, srdečně-cévními
onemocněními i vysokým krevnímu tlakem. Navíc pomáhá
vytvářet kolagen, který tvoří základ zdravé pokožky, vyplňuje
vrásky a přispívá k její pružnosti. Zároveň pomáhá tělu bránit se
proti bakteriálním infekcím.
Antioxidanty obsažené v pomerančích pomáhají z těla vylučovat toxické látky
a usazeniny, které mohou stát za rozvojem nejrůznějších druhů infekcí a zdravotních
neduhů.
Pokud hodláte pomeranč konzumovat, doporučujeme neloupat bílou (a nahořklou)
membránu, která odděluje jednotlivé měsíčky. Obsahuje totiž pektin, který dokáže
snižovat hladinu cholesterolu v krvi, a bioflavonoidy, které se opět pyšní
antioxidačními vlastnostmi.

O POMERANČÍCH VE ZKRATCE:
Všichni pravděpodobně víme, že pomeranče obsahují velké množství vitamínu C. Na druhou
stranu jen málokdo tuší, že jsou také bohatým zdrojem vitamínu B1 a vitamínu B2. Nalezneme
v nich i karotenoidy a organické kyseliny (např. kyselinu citrónovou zvyšující účinek vitamínu C).
Pomeranče ovšem obsahují i cenné antioxidanty, mezi které patří třeba flavonoidy. Ty mají
příznivý vliv i na oběhovou soustavu. Dále v sobě tyto citrusy ukrývají až 80 % vody a jsou bohaté
na draslík, křemík, vápník a hořčík.
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RECEPT NA
POMERANČOVÉ SMOOTHIE

1 PORCE

5 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 160 kalorií, 1,5 g tuku, 36 g
sacharidů, 3 g vlákniny, 28 g cukrů, 60 mg sodíku
BUDEME POTŘEBOVAT:





1 oloupaný pomeranč
¼ kelímku nízkotučného jogurtu
2 lžíce zmrazeného pomerančového koncentrátu
¼ lžičky vanilkového extraktu (nebo můžete nahradit
semínky z vanilkového lusku)
 4 kostky ledu
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nasypejte oloupaný pomeranč nakrájený na
kousky, přidejte jogurt a pomerančový koncentrát, vanilkový
extrakt a led.
2. Mixujte až do chvíle, kdy bude směs zcela hladká.
3. Nalijte do vysokých sklenic a ozdobte meduňkou a plátkem
pomeranče.
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15. LETNÍ SMOOTHIE
Léto je obvykle spojené s konzumací sladkých koktejlů, limonád a alkoholických
i nealkoholických nápojů. Všechny tyto dobroty ovšem mají jedno společné – bohatou
zásobu prázdných kalorií a cukrů. Co takhle vyměnit energeticky náročný koktejl za
lahodné letní smoothie? Máme pro vás jednu luxusní prázdninovou variantu!

LIMETKY A NAŠE ZDRAVÍ:
Limetky jsou účinným antioxidantem. Pomáhají vyplavovat toxické
látky z našeho těla, působí močopudně a zároveň desinfikují naše
střeva.
Nejdůležitějším zdravotním přínosem konzumace limetek je
zlepšení imunitního systému a ochrana organismu před volnými radikály, stejně jako
před rakovinotvorným bujením.
Limetky dále pomáhají vybudovat silný ochranný štít proti virům, ředí krev a zabraňují
trombóze. Podporují léčbu hemeroidů a skvěle se uplatňují také při léčbě paradentózy
nebo zánětu dásní. Mají příznivé účinky na metabolismus jater a údajně také zpomalují
stárnutí. Pravidelné pití vody s citrónovou či limetkovou šťávou navíc snižuje vysoký
krevní tlak a upravuje zažívání.

O LIMETKÁCH VE ZKRATCE:
Limetky (stejně jako další citrusy) obsahují vitamíny B a C, vápník, hořčík, draslík, fosfor,
železo, zinek a jiné minerální prvky. Stejně tak mají množství účinných antioxidantů,
působících jako prevence arteriosklerózy a rakoviny. Dužina limetek také obsahuje pektin,
proto ji při přípravě nedoporučujeme odstraňovat.
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RECEPT NA
LETNÍ SMOOTHIE

4 PORCE

10 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 130 kalorií, 1 g tuku, 43,5 mg
sodíku, 29 g sacharidů, 16 g cukrů, 1,5 g vlákniny, 2,5 g
bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:






1 banán
1 šálek chlazeného meruňkového džusu
1 kelímek nízkotučného broskvového jogurtu
1 lžíce limetkové šťávy
½ šálku chlazené sodovky

POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Smíchejte nakrájený banán, meruňkový džus, jogurt
a limetkovou šťávu.
2. Po dobu 30 sekund mixujte do hladka.
3. Vmíchejte sodovku a ihned podávejte.
4. Nalijte do vysokých sklenic a ozdobte kůrou z limetky, banánem
nebo meduňkou.
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16. SMOOTHIE SE ZELENÝM ČAJEM A OVOCEM
Zelený čaj patří mezi jedny z nejúčinnějších doposud známých antioxidantů. Jeho chuť
řadu z nás fascinuje, jiné bohužel odpuzuje. Vsadíme se, že následující kombinace
zeleného čaje a šťavnatého ovoce dostane i vás! Připravte si lahodné detoxikační
smoothie podle následujícího receptu!

ZELENÝ ČAJ A NAŠE ZDRAVÍ:
Třísloviny obsažené v zeleném čaji vyvolaly v posledních
letech pořádný rozruch. To proto, že předchází rakovině,
chrání před srdečními i oběhovými chorobami a ničí viry
i bakterie v lidském těle obsažené.
Alkaloidy nalezneme kromě zeleného čaje také v čokoládě,
kakau nebo kávě. Jejich cílem je udržet naši bdělost.
Saponiny obsažené v zeleném čaji snižují hladinu cholesterolu, chrání před rakovinou
zažívacího traktu a posilují imunitní systém proti virům.
Zelený čaj ovšem obsahuje také bohatou zásobu nejrůznějších vitamínů. Podle
vědeckých výzkumů stačí pouze jeden až dva šálky denně a čaj vám pomůže pokrýt 100
% doporučené denní dávky vitamínu B a C. Takový vitamín B1 je životně důležitý pro
mozek a nervy – to proto, že stabilizuje výměnu cukrů, a tím zásobuje mozek energií,
takže přispívá k bdělému stavu.
Vitamín B2 naopak sehrává důležitou roli při odbourávání tuků a snižování vysoké
hladiny cholesterolu. Vitamín B7 se naopak stará o kvalitu našich vlasů a pokožky.

O ZELENÉM ČAJI VE ZKRATCE:
Mezi hlavní složky zeleného čaje patří třísloviny (taniny), alkaloidy, saponiny, ale také
vitamíny. Z nich je nejvíce zastoupen vitamín C, kterého dokonce obsahuje zelený čaj více
než některé druhy citrusů. Zelený čaj obsahuje také hodně vitamínů skupiny B, např.
vitamín B1, B2 i B3. Dále v něm naleznete vitamín K a minerální prvky (např. zinek).
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RECEPT NA SMOOTHIE
SE ZELENÝM ČAJEM A OVOCEM

1 PORCE

15 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 269 kalorií, 2,7 g tuku, 52 mg
sodíku, 63 g sacharidů, 38,5 g cukrů, 8 g vlákniny, 3,5 g
bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:







3 lžíce vody
1 sáček kvalitního zeleného čaje
2 lžičky medu
1 a půl šálku mražených borůvek
½ nakrájeného banánu
¾ šálku vanilkového sójového mléka s vápníkem

POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Vroucí vodu nalijte do hrnečku, přidejte sáček čaje a nechte
vylouhovat 3 minuty.
2. Vmíchejte do vlažného čaje med.
4. Do mixéru nasypte borůvky a banán a přilijte mléko. Mixujte do
hladka.
5. Přilijte vychladlý čaj a opět promixujte.
6. Nalijte do vysokých sklenic a ozdobte lístky máty či kuličkami
borůvek.
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17. MELOUNOVÉ SMOOTHIE
Máte rádi slaďoučkou chuť melounu? Ovoce, které je ne nadarmo spojováno s horkým
létem? Vyrobte si doma osvěžující krémové smoothie s kapkou mléka! Máme pro vás
lahodný recept, na kterém si pochutnáte (nejen) během horkých letních dnů.

MELOUN A NAŠE ZDRAVÍ:
Díky vysokému obsahu vitamínu B6 meloun přispívá
k produkci hormonu serotoninu, jehož hladina v našem těle
má velký vliv na naši dobrou či špatnou náladu. Serotonin
podporuje tvorbu melaninu a dopaminu, které podle
(předběžných průzkumů) pravděpodobně tělu pomáhají
zvládnout úzkost a paniku.
Vitamín A je naopak důležitý pro zdraví našich očí. Pomáhá bojovat se šeroslepostí
a zabraňuje rozvoji očních vad a neduhů.
Vitamín C, jak známo, pomáhá zlepšit obranyschopnost našeho imunitního systému.
Úspěšně bojuje proti infekcím a virům a dokonce stimuluje imunitní systém a chrání
naše tělo před volnými radikály i rozvojem rakovinotvorného bujení.

O MELOUNU VE ZKRATCE:
Melouny se údajně poprvé urodily zhruba před 5 000 lety v africké poušti Kalahari. Na této
lahodné pochoutce, která obsahuje až 93 % vody, vitamíny A, C a B6, minerály hořčík,
draslík, sodík, vápník a železo, jsme si ale mohli poprvé v Evropě pochutnat až ve 13.
století.
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RECEPT NA
MELOUNOVÉ SMOOTHIE

2 PORCE

5 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 56 kalorií, 0,3 g tuku, 19,5 mg
sodíku, 13 g sacharidů, 11 g cukrů, 0,5 g vlákniny, 2 g bílkovin
bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:
 2 šálky melounu pokrájeného na kostičky
 ¼ šálku nízkotučného mléka
 2 šálky ledu
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nasypejte meloun a přilijte mléko.
2. Mixujte po dobu 20 sekund nebo do chvíle, kdy dosáhnete
požadované konzistence.
3. Přidejte led a směs mixujte dalších 10 sekund.
4. Nalijte do vysokých sklenic, ozdobte lístkem meduňky nebo máty
a podávejte s měsíčkem melounu na okraji sklenice.
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18. JAHODOVÉ SMOOTHIE S BANÁNEM
Jahody a banán? Neodolatelná kombinace, která vás chytne a nepustí! Lahodná chuť
čerstvých jahod společně se sladkým banánem dostane vaše chuťové pohárky do
varu. Vyzkoušejte tuto netradiční kombinaci podpořenou kapkou pomerančového
džusu. Pochutnáte si a uděláte něco pro své tělo i mozek!

JAHODY A NAŠE ZDRAVÍ:
Jahody obsahují z 90 % vodu, pokud se tedy
strachujete o svou štíhlou linii, obavy hoďte za
hlavu! Toto sladké ovoce si dopřávejte zejména
během sezóny, kdy obsahuje nejvíce zmíněných
vitamínů a látek, které pomáhají bojovat
chudokrevností,
zácpou,
revmatickými
onemocněními, ale i srdeční arytmií nebo
nedostatečností.
Žádné jiné tuzemské ovoce není tak bohaté na stopový prvek mangan, který je důležitý
pro tvorbu krve a pro růst a pevnost kostí, vyživuje nervy a mozek, zásobuje barevnými
pigmenty vlasy a kůži, povzbuzuje činnost štítné žlázy, a dokonce podporuje libido.
Protože jsou jahody bohaté na rozpustnou rostlinnou vlákninu, ulehčují pohyb stolice
střevy. Jejich hlavní význam ale spočívá v tom, že zlepšují proudění krve v arteriích.
Zvýšený příjem draslíku, který jahody obsahují, je doporučen lékaři na snížení tlaku.
Jahody také dodávají tělu vitamíny a minerály, které podporují imunitu.

O JAHODÁCH VE ZKRATCE:
Jahody jsou takovou malou přírodní zásobárnou cenných vitamínů a minerálů. Obsahují
velké množství vitamínu C, které je srovnatelné například s některými druhy citrusů. Dále
v nich najdeme také vitamíny A, B a E a minerální látky, mezi které patří třeba draslík, fluor,
fosfor, hořčík nebo vápník.
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RECEPT NA JAHODOVÉ
SMOOTHIE S BANÁNEM

1 PORCE

5 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 300 kalorií, 63 g sacharidů, 5 g
vlákniny, 45 g cukrů, 0,5 g tuku, 180 mg sodíku
BUDEME POTŘEBOVAT:





1 kelímek nízkotučného jogurtu
1 banán nakrájený na kostky
½ šálku pomerančového džusu
6 mražených jahod

POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nasypejte banán a jahody.
2. Přilijte mléko a džus a mixujte po dobu 20 sekund.
3. Poté stěrkou setřete směs ze stran a mixujte dalších 15 sekund
až do doby, kdy bude smoothie úplně hladké.
4. Nalijte do vysokých sklenic a ozdobte naříznutou jahodou
v kombinaci s lístečkem máty nebo meduňky.
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19. JAHODOVO-POMERANČOVÉ SMOOTHIE
Husté, chutné a dokonale vyvážené – takové je jahodovo-pomerančové smoothie,
které perfektně osvěží nejen v létě. Vyzkoušejte luxusní kombinaci sladkých jahod
a pomeranče a rozmazlujte své chuťové pohárky, které si to nepochybně zaslouží.

POMERANČE A NAŠE ZDRAVÍ:
Vitamín C si tělo nedokáže samo vyrobit, proto mu jej musíme
dodávat uměle. Pomeranče jsou v tomto případě ideální volbou.
Vitamín C bojuje proti rakovinotvornému bujení, srdečně-cévním
onemocněním i vysokému krevnímu tlaku. Navíc pomáhá
vytvářet kolagen, který tvoří základ zdravé pokožky, vyplňuje
vrásky a přispívá k pružnosti kůže. Zároveň pomáhá tělu bránit se
proti bakteriálním infekcím.
Antioxidanty obsažené v pomerančích pomáhají z těla vylučovat toxické látky
a usazeniny, které mohou stát za rozvojem nejrůznějších druhů infekcí a zdravotních
neduhů.
Pokud hodláte pomeranč konzumovat, doporučujeme neloupat bílou (a nahořklou)
membránu, která odděluje jednotlivé měsíčky. Obsahuje totiž pektin, který dokáže
snižovat hladinu cholesterolu v krvi, a bioflavonoidy, které se také pyšní antioxidačními
vlastnostmi.

O POMERANČÍCH VE ZKRATCE:
Všichni pravděpodobně víme, že pomeranče obsahují velké množství vitamínu C. Na druhou
stranu jen málokdo tuší, že jsou také bohatým zdrojem vitamínu B1 a vitamínu B2. Nalezneme
v nich i karotenoidy a organické kyseliny (např. kyselinu citrónovou zvyšující účinek vitamínu C).
Pomeranče ovšem obsahují i cenné antioxidanty, mezi které patří třeba flavonoidy. Ty mají
příznivý vliv i na oběhovou soustavu. Dále v sobě tyto citrusy ukrývají až 80 % vody a jsou bohaté
na draslík, křemík, vápník a hořčík.
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RECEPT NA JAHODOVÉ
SMOOTHIE S BANÁNEM

1 PORCE

5 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 185 kalorií, 3 g tuku, 90 mg
sodíku, 35 g sacharidů, 26 g cukrů, 3,5 g vlákniny, 8 g bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:
 1 šálek mražených jahod
 ½ kelímku nízkotučného jogurtu
 ½ šálku pomerančového džusu
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nasypejte jahody, přilijte džus a jogurt.
2. Mixujte po dobu 30 sekund nebo do chvíle, kdy bude
smoothie zcela hladké.
3. Nalijte do vysoké sklenice a zdobte rozkrojenou jahodou
s meduňkou či mátou.

www.průvodcevýživou.cz |42

20 NEJLEPŠÍCH SMOOTHIE RECEPTŮ

20. LESNÍ SMOOTHIE
Také při procházce lesem sbíráte nejrůznější druhy lesních plodů? Máte rádi šťavnaté
a vitamíny nabité borůvky nebo slaďoučké lesní jahody? Když se vám ještě poštěstí
narazit na maliny, můžete si připravit toto lahodné lesní smoothie plné antioxidantů
a dokonalých chutí!

MED A NAŠE ZDRAVÍ:
Med se vyznačuje silnými antibakteriálními
účinky, výborně pomáhá při nemocech
dýchacích cest, nachlazení, ale i zvýšené teplotě.
Bez uzardění jej můžeme považovat za přírodní
antibiotikum bez vedlejších účinků.
Med dále obsahuje látku acetylcholin, která
rozšiřuje drobné cévy v lidském těle, a tím
snižuje tlak a příznivě působí proti kornatění tepen.
Uspokojivé výsledky lékaři přisuzují medu i v oblasti trávení. Med totiž dokáže
povzbudit činnost střev při vleklé zácpě a naopak zklidnit střevní pohyb u neinfekčních
průjmů.
Dextriny obsažené v medu mají navíc hojivé účinky. Používají se proto jak u vnějších,
tak vnitřních poranění (např. při vředové chorobě žaludku, dvanácterníku nebo sliznice
tlustého střeva).
Při používání medu si ovšem dejte pozor na to, abyste ho nevystavovali teplotám
vyšším než 50 °C. Proto není vhodné sladit jím horký čaj, raději nechte čaj zchladnout
a pak v něm lžičku medu důkladně rozmíchejte.
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O MEDU VE ZKRATCE:
Průměrná spotřeba medu je v České republice extrémně nízká. Jedná se zhruba
o čtvrt kila na osobu za rok. A to je velká škoda! Med totiž obsahuje spoustu
cenných látek a mnohými je ne nadarmo přirovnáván k přírodnímu svatému grálu
i kameni mudrců.
Med obsahuje vitamíny A, B1, B2, B6, B12, C, D, H, K, E, P, různé minerální látky,
mezi které patří například vápník, fosfor, draslík, sodík, chlór, síra, hořčík, železo,
křemík i mangan. Med ovšem obsahuje také veledůležité aminokyseliny, karoteny
i bílkoviny a oligosacharidy (cukry skládající se z více než dvou až deseti
jednoduchých cukrů).
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RECEPT NA
LESNÍ SMOOTHIE

1 PORCE

5 MINUT

Nutriční hodnoty v jedné porci: 162,5 kalorií, 1,1 g tuku, 5 mg
sodíku, 41,5 g sacharidů, 32 g cukrů, 6 g vlákniny, 2 g bílkovin
BUDEME POTŘEBOVAT:







1 a ½ šálku nakrájených jahod
1 šálek borůvek
½ šálku malin
2 lžíce medu
1 lžička čerstvé citrónové šťávy
½ šálku ledu (kostky)

POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Do mixéru nasypejte všechny druhy ovoce.
2. Přidejte med a citrónovou šťávu a přisypejte led.
3. Mixujte až do chvíle, kdy bude smoothie úplně hladké.
4. Nalijte do vysoké sklenice a ozdobte lesním ovocem
a meduňkou.
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JAKÉ DRUHY MIXÉRŮ SE HODÍ K PŘÍPRAVĚ SMOOTHIE?
Příprava chutného a osvěžujícího smoothie není složitá záležitost. O to složitější je však
výběr správného přístroje, pomocí kterého tuto lahůdku připravíte.
K výrobě smoothie je vhodné použít tyčový mixér, stolní mixér nebo smoothie maker.

DRUHY MIXÉRŮ
TYČOVÝ MIXÉR
Jedná se o mixéry, které jsou snadno přenosné. Tyčový mixér je tvořen válcovitým
přístrojem, ze kterého vede mixovací tyč, na jejímž konci jsou umístěny čepele.
Některé ruční mixéry jsou prodávány samostatně, jiné včetně nádoby a ostatního
příslušenství.
Výhody:
- S tyčovými mixéry se snadno manipuluje.
- Jsou lehké.
- Jsou skladné a snadno přenosné.

Nevýhody:
- Nejsou tolik výkonné.
STOLNÍ MIXÉR
Stolní mixér tvoří základna s motorem, na které je umístěna odnímatelná plastová
nebo skleněná nádoba s víčkem. V nádobě se nacházejí nože (čepele), jejichž otáčení
ovlivňuje na těle mixéru zvolená rychlost.
Výhody:

- Stolní mixér dokonale rozmixuje všechny potraviny.
- Mixování probíhá v uzavřené nádobě, nehrozí tak znečištění okolí.
Nevýhody:
- S mixérem se hůře manipuluje.
- Zabírá více prostoru a je těžší.
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- Stolní mixér je horší na údržbu.
SMOOTHIE MAKER
Přístroj, který umožnuje připravit nápoj přímo na míru. Smoothie maker tvoří mixovací
základna a oddělitelné nádoby, které si jednoduše můžete vzít s sebou na cesty. Je
ideální pro mixování různých druhů ovoce a zeleniny.
Výhody:
- Snadno se udržuje.
- Jednoduše se ovládá.
- Nápoje lze v mixovací nádobě přenášet a rovnou je z ní i konzumovat.
Nevýhody:
- Smoothie maker má oproti mixérům méně možností ovládání.

NA CO JE DŮLEŽITÉ SI DÁT PŘI VÝBĚRU POZOR?
Při výběru je důležité zaměřit se na několik faktorů, které mohou hrát roli při vašem
konečném rozhodnutí. Které to jsou?
MATERIÁL
U každého mixéru je důležité zohlednit, z jakých materiálů je vyroben. Ostří by mělo
být vyrobeno z kvalitní nerezové oceli. Většina mixérů má plastovou konstrukci, ty
kvalitnější jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo litého kovu. Určitě nezapomeňte ani na
materiál, ze kterého jsou vyrobené nádoby – mohou být plastové nebo skleněné. Ty
skleněné jsou sice odolnější, ale zároveň i těžší. Plastových nádob se však nemusíte
bát, kvalitnější modely nabízejí nádoby, které jsou vyrobeny z extrémně odolného
plastu, jenž neobsahuje BPA (bisfenol A), tudíž nejsou zdraví škodlivé.
RYCHLOST
Tyčové a stolní mixéry mají možnost nastavení různých stupňů rychlosti během
mixování. U většiny smoothie makerů bývá pouze jedno tlačítko, které rozmixuje
veškerý obsah nádoby. Kvalitnější smoothie makery nabízejí i dvě rychlosti. Výkon
samozřejmě závisí na síle motoru přístroje. Ten se pohybuje od 180 W až do 2 000 W.
Čím výkonnější mixér, tím kratší doba přípravy nápoje.
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VELIKOST NÁDOBY
Stolní mixéry a smoothie makery mají vlastní nádobu. U tyčového mixéru záleží na
výrobci. Buď si musíte sehnat vhodnou nádobu, nebo ji najdete při koupi v jednom
balení s mixérem. Objem nádoby u stolních a některých tyčových mixérů se pohybuje
mezi 0,5 litru a 2 litry. U smoothie makeru jsou k dispozici i menší nádoby s objemem
od 180 mililitrů.
ÚDRŽBA
Očistit přístroj od zbytků ovoce nebo zeleniny není nikterak složité. Mixovací nádoby
jsou ve většině případů vyráběné z takových materiálů, které lze umýt v myčce.
Vyjmuté nože stačí opláchnout pod tekoucí vodou.
DETAILY
U stolních mixérů a smoothie makerů se zaměřte na praktické detaily. U stolního
mixéru se hodí víko s otvorem, které umožňuje přidávání jednotlivých ingrediencí
během mixování. U smoothie makeru oceníte tu výhodu, že si nádobu, ve které
smoothie připravíte, můžete vzít kamkoliv s sebou a nápoj z ní rovnou pít.
BEZPEČNOST
U žádného přístroje by neměla chybět bezpečnostní pojistka, která chrání přístroj před
přehřátím a přetížením. Velkou výhodou jsou použité protiskluzové plochy, které zajistí
maximální bezpečnost během přípravy nápoje.
Už se vám na chutné smoothie sbíhají sliny, ale ještě nemáte ten správný přístroj na
jeho přípravu? Podívejte se na širokou nabídku mixéru a vyberte si svého favorita zde.
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ZÁVĚR
A je to tady, dámy a pánové!
Prokousali jste se až k samotnému konci našeho lahodného smoothie e-booku.
Vyzkoušeli jste všechny recepty? Který vám zachutnal nejvíce?
Věříme, že mezi sepsanými recepty našel svého favorita každý z vás, a budeme rádi,
pokud si vybrané kombinace čas od času přichystáte.
Smoothie je totiž nejen plné důležitých a pro tělo významných vitamínů a látek, také
představuje zdravý způsob, jak se udržet fit a ve formě. Navíc jeho příprava šetří váš
čas, který v současnosti patří mezi nejcennější komodity.
Budeme rádi, pokud se o jednotlivé recepty podělíte se svými známými nebo nám
napíšete, jak vám kombinace z našeho smoothie e-booku zachutnaly.
Tým Průvodce výživou
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