
MOJE BLENDEA
Váš průvodce užíváním 
zelených superpotravin
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Představení
Blendea SUPERGREENS 
Zelený detox
6x ANO
6x NE
Superpotraviny

Smoothie recepty
Skrytá síla jménem smoothie
Chlorofyl smoothie
Energy smoothie
Berry-Chia smoothie
Čoko-Avo smoothie
Krémové smoothie
Okurkové smoothie

Svačinky recepty
Galaxy superpudink
Ovesná kaše
Bezlepkové lívance
Açaí bowl
Mug cake

MOJE BLENDEA
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věřím, že se už nemůžete dočkat, až 
Blendeu SUPERGREENS vyzkoušíte. 
Říkal jsem si, že by Vás mohlo zajímat, 
co dalšího se skrývá za tou bílou 
krabičkou se zeleným práškem. 

Všechno začalo na Bali. Na zelené 
superpotraviny jsem poprvé narazil 
při svých cestách po jihovýchodní Asii. 
Začínal jsem s mladou pšenicí a po pár 
týdnech pravidelného užívání jsem začal 
vnímat změny, které pšenice mému tělu 
přinesla. Zlepšilo se mi trávení, posílila 
imunita a já chtěl vědět víc.  

Po návratu do Čech jsem se do světa 
superpotravin ponořil naplno. Postupně 
jsem objevoval mladý ječmen, chlorellu, 
spirulinu... Najít ale produkt, který 
by obsahoval všechny silné zelené 
superpotraviny pohromadě, 
se mi nedařilo. Rozhodl 
jsem se proto vytvořit 
produkt vlastní. Oslovil 
jsem desítky výrobců a 
dodavatelů, všichni ale 
nabízeli ingredience z Číny – 
ve výrazně nižší kvalitě, než jakou 

jsem očekával. Už se zdálo, že celý 
nápad budu muset zabalit, když jsem se 
dozvěděl o PlanetBIO. 

PlanetBIO je slovinský výrobce 
superpotravin, který dováží výhradně 
organické ingredience té nejvyšší 
kvality z nejrůznějších koutů světa. 
Všichni dodavatelé jsou zavázáni 
dodržováním opravdu přísných pravidel 
– zavlažováním neznečištěnou vodou, 
pěstováním na přímém slunečním světle 
či zákazem pesticidů a umělých hnojiv.  
Přesně takové suroviny jsem do svého 
produktu hledal! Vyrazil jsem tedy do 
slovinské Ljubljany, na jednání jsme si 
podali ruce a Blendea přišla na svět. 

Přeji Vám spoustu zdraví a nové energie, 
které Vám Blendea přinese. 

D o b r ý d e n ,

Máte další otázky?  Neváhejte se na nás obrátit!

eMarkest, s.r.o.
Olšanská 55/5
130 00, Praha 3
Česká republika

Pomoc zákazníkům: Henrich Varga
Telefon: +420 607 657 370
Email: info@blendea.cz
IČ: 24272973 

Peter Chodelka, MSc 
Certifikovaný výživový poradce

SI - EKO - 001 
Zemědělství mimo EU
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CHLORELLA
Chlorella funguje jako přírodní 
antibiotikum a urychluje proces 
detoxikace. Podporuje regeneraci 
tkání a obranyschopnost. 
Odbourává cholesterol v krvi a 
přispívá ke snížení 
vysokého tlaku. 
Funguje jako 
antioxidant, 
snižuje oxidativní 
stres způsobený 
mj. škodlivinami z ovzduší, 
nadměrným slunečním zářením, 
nezdravým stravováním a vůbec 
nezdravým životním stylem.

SPIRULINA
Spirulina má vysoký podíl 
rostlinných bílkovin (50-70%). 
Zmírňuje projevy různých nemocí, 
včetně diabetu 2. typu, alergií a 
onemocnění srdce. Je vhodná pro 
každého, včetně dětí a 
žen. Ženy spirulinu 
oceňují nejenom 
kvůli podpoře 
zdraví, ale také 
jako prostředek ke 
kráse. 

MLADÁ PŠENICE
Mladá pšenice obsahuje 17 
aminokyselin a množství proteinů. 
Zlepšuje trávení, redukuje záněty 
a zvyšuje celkovou odolnost 
organismu. Může být řešením 
mnoha zdravotních obtíží – 
detoxikuje organismus, zabraňuje 
jeho překyselení, 
je užitečná také 
při hubnutí, 
pomáhá k lepšímu 
zažívání, snižuje 
únavu a mnoho 
dalšího.

ZELENÝ JEČMEN
Zelený ječmen chrání lidské tkáně 
před karcinogeny. Přispívá ke 
kvalitnějšímu spánku, pomáhá 
při snižování nadváhy a čistí pleť. 
Posiluje imunitní systém a dodává 
potřebnou energii. Ve složení 
zeleného ječmene najdeme celé 
spektrum minerálů, 
které se podílejí 
na správném 
fungování celého 
těla.

SUPERGREENS
Blendea SUPERGREENS je směsí zeleného ječmene, mladé pšenice, 

chlorelly a spiruliny. Tyto superpotraviny detoxikují organismus, zlepšují 
trávení, posilují imunitu, zabraňují překyselení a omezují pocit únavy.

100% BIO Bez laktózy Bez lepku Bez cukru Vhodné
pro vegany

PŘÍPRAVA
1. Užívejte 1-2 lžičky směsi 

1-2x denně
2. Každou dávku smíchejte s 

200 ml vody, džusu, nebo 
smoothie

3. Vypijte čerstvé, nejlépe hned 
a bez odstání
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ZELENÝ DETOX
Znečištěné prostředí kolem nás, všudypřítomný stres, nepravidelná životospráva a chemická aditiva v 
potravinách - to vše jsou škodliviny, se kterými se musíme v této moderní době vypořádat. Vedle toho 
však máme také možnost organismu ulehčit – prostřednictvím detoxikace.

CO SE DĚJE BĚHEM 
DETOXIKACE VE VAŠEM 
TĚLE?

V našich orgánech a tkáních 
se usazují škodlivé látky jako 
jsou těžké kovy, chemikálie, 
zbytky léčiv či konzervační 
látky. 
Detoxikace v našem těle 
spouští očistné procesy a tyto 
látky z něj odplavuje.
Pokud zahájíme intenzivní 
detoxikaci, může se 
zpočátku náš zdravotní 
stav mírně zhoršit. 

Naše tělo se začne zbavovat 
škodlivin, což pro něj 
představuje určitý zásah. 
Můžeme pociťovat únavu, 
bolest hlavy, zaznamenat 
zhoršení pleti, nevolnost, 
průjem či zácpu. 
Tyto stavy jsou však jen 
přechodné a netrvají 
zpravidla déle než pár 
dní. Reakce těla je velmi 
individuální a počáteční 
fází detoxikace může projít 

i bez těchto vedlejších 
příznaků. To však 
neznamená, že se vaše 

tělo nečistí.
Naše tělo je každodenně 
vystaveno škodlivým vnějším 
vlivům a jeho očista se stává 
nutnou součástí našeho života. 
Lidský organismus je velmi 
odolný a nežádoucí látky z 
těla pravidelně odvádí. Pokud 
však jsme vystaveni stresu, 
málo spíme a naše strava 

není ideální, jeho odolnost 
je výrazně omezená, my se 
můžeme cítit unavení a často 
podléhat různým nemocem. 

Proto bychom měli našemu 
tělu pomoct, pravidelně ho 
detoxikovat, a obnovit tak 

jeho správnou funkci.

Zelené superpotraviny mají 
velmi silné detoxikační účinky, 
které pocítíme již pár týdnů 
po jejich pravidelném užívání. 
Účinně čistí naše tělo, zlepšují 
jeho funkci a navrací mu 
vitalitu.
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PROČ JE ZELENÝ 
DETOX TAK 
ÚČINNÝ?

Zelený detox je velmi 
účinný především díky 
zdánlivě obyčejnému 
chlorofylu, který má 
však na lidské tělo široké 
pozitivní účinky.  
Je silným antioxidantem 
a podporuje tvorbu 
hemoglobinu, čímž 
má pozitivní vliv na 
regeneraci organismu 
a zpomalení procesu 
stárnutí, má protiinfekční 
účinky, hubí bakterie, 
reguluje trávení a vědci 
dokonce zkoumají 
jeho účinky jako 
prevence před 
zákeřnou 
rakovinou. 
Chlorofyl 
pomáhá z 
těla odvádět 

škodlivé látky a naopak 
mu poskytuje důležité 
vitamíny K, C, kyselinu 
listovou, vápník, železo a 
hořčík.

Potraviny bohaté na 
chlorofyl poznáme velmi 
snadno, a to podle jejich 

zelené barvy. 

Nejvíce ho obsahuje 
listová zelenina, 
především špenát. 
Vysoké množství 
najdeme také třeba v 
brokolici, zelené paprice, 
zelených fazolkách či 
bylinkách. 

Výjimečně bohaté na 
chlorofyl jsou zelené 
superpotraviny, z nich 
pak nejvíce chlorella a 
spirulina, které obsahují 
také množství dalších 
důležitých látek. 

Při zeleném detoxu 
je vhodné zařadit do 
jídelníčku zmíněnou 

zeleninu a doplnit 
ho o zelené 
superpotraviny, 
které detoxikaci 
ještě více podpoří.
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JAKÉ BENEFITY 
VÁM ZELENÝ DETOX 
PŘINESE?

Usazeniny škodlivých 
látek v našem těle 
jsou často původcem 
mnohých onemocnění, 
především pak těch, 
které nazýváme jako 
„civilizační choroby“. 
Jedná se např. o 
kardiovaskulární nemoci 
a vysokou hladinu 

cholesterolu či cukru 
v krvi, obezitu nebo 
žaludeční vředy.
Zelený detox však není 
účinný jen při boji proti 
vybraným závažným 
nemocem. Pomáhá také 
optimalizovat trávení, 
zlepšit pleť, snížit únavu 
a stres, zkvalitnit spánek, 
zrychlit metabolismus 
či obnovovat buňky, a 
zpomalit tak stárnutí. 

“Tento nápoj užívam už druhý 
týždeň a cítim sa naozaj 
skvele. Pociťujem viac energie 
počas dňa, lepšie trávenie a 
žiadne nadúvanie alebo iné 
tráviace ťažkosti už nemám.” 
- Tomáš

“Super přípravek. Na podzim 
ideální, zlepšilo se mi zažívání 
a jsem hned míň unavená. Asi 
nakoupím jako vánoční dárky. 
:) A na chuť je to docela ok, na 
rozdíl od jiných přípravků.” 
- Radka

“Konečne nejaký nápoj zo 
superpotravín, ktorý sa dá piť. 
Tá mätová príchuť je skvelá!” 
- Monika

VAŠE ZKUŠENOSTI

“Výborný nápad! Zelené 
potraviny jím pravidelně ale 
jenom blendea je spojuje do 
jednoho. Nemusím nakupovat 
4, blendea je výborně 
nahrazuje.” 
- Zelený fanda

“Užívam pravidelne dva 
týždne a moje skúsenosti 
sú len pozitívne. Zlepšenie 
trávenia, výrazné dodanie 
životnej energie a čistejšia 
myseľ, sú tri hlavné veci 
ktoré som spozoroval. Je to 
výborná kombinácia, určite 
odporúčam.” 
- Radovan

“Piju pravidelně už 3. týden a 
cítim se taková svěžejší :)” 
- Martina

Podělte se o 
svou zkušenost s 

Blendeou na  
www.blendea.cz

Detoxikace zelenými 
superpotravinami navrátí 
vašemu tělu vitalitu a vy 
se budete cítit lépe.
Smoothie jsou pro 
detoxikaci cenným 
pomocníkem. Zelené 
smoothie a jeho účinky 
můžeme ještě 
podpořit 
zelenými 

superpotravinami jako 
je chlorella, spirulina, 
zelený ječmen nebo 
mladá pšenice. Ty 
nám pomůžou ještě k 
důkladnější detoxikaci 
a očista našeho těla tak 
bude stoprocentní.
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Nakopněte svůj 

ORGANISMUS

ANO
ANO ANO

NENE

NE

NE

ANO
Ořechy a semínka 

jsou zdrojem 
cenných zdravých 

tuků.

Neperlivá voda 
je nezbytná pro 

správné fungování 
organismu.

Alkohol zatěžuje 
játra, dehydratuje 
a obsahuje mnoho 

kalorií.

Káva dehydratuje 
organismus a 

zvyšuje krevní tlak.

Ovoce vedle 
vitamínů obsahuje 

složené cukry a 
množství vody.

Mléčné bílkoviny 
nedokáže člověk 
efektivně využít a 
zatěžují trávení.
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NEPERLIVÁ VODA 

Náš organismus je složen 

z 60-70 % právě z vody, 

proto je pro jeho správné 

fungování naprosto nezbytná. 

Voda má v našem těle funkci 

termoregulace, podílí se na 

metabolismu, dopravě živin 

i na vyplavování odpadních 

látek z těla. V neposlední řadě 

má velký vliv na stav naší 

pokožky, ale i kvalitu vlasů, 

nehtů a kostí. Dospělý člověk 

by měl denně vypít alespoň 2 l.

ČAJE 

Zdravotní účinky čaje jsou 

spojeny především s jeho 

obsahem 

polyfenolů, 

neboli 

tříslovin, což 

jsou silně 

antioxidační látky. Nálev z čaje 

díky nim podporuje vylučování 

moči, odvádění škodlivých 

látek ven z těla a pozitivně 

působí na trávení. 

Nejvíce těchto tříslovin 

obsahuje bílý a zelený čaj. 

Podle výsledku vědeckých 

studií navíc působí složky v 

zeleném čaji proti určitým 

typům rakoviny.

6x ANO
V průběhu detoxikace není nutné hladovět, je však třeba svůj 
jídelníček upravit, aby detoxikace byla co nejúčinnější. Pokud 

si osvojíte základní návyky zdravého stravování, očista 
vašeho těla proběhne rychleji a bude mít také dlouhodobější 
efekt. Poradíme vám, co byste měli a co naopak neměli jíst a 

pít nejen v průběhu detoxikace, ale také mimo ni.
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ZELENINA 

Pozitivní účinky zeleniny na 

naše zdraví jsou již známé 

každému. Obsahuje 

množství vitamínů, 

minerálů a enzymů, 

především ale 

chlorofylu, který má 

silné detoxikační účinky. Na 

chlorofyl je nejbohatší listová 

zelenina, zejména pak špenát. 

V průběhu detoxikace je velmi 

vhodná díky nízkému obsahu 

kalorií, lehké stravitelnosti a 

vysokému obsahu vlákniny, 

která čistí střeva. Můžeme 

ji jíst téměř neomezené 

množství, nejúčinnější je však 

syrová.

RYBY 

Rybí maso je velmi kvalitním 

zdrojem bílkovin a zdravých 

tuků. Je lehce stravitelné a 

dodává tělu potřebné 

živiny. Vysoký 

obsah nenasycených 

mastných kyselin mají 

především mořské ryby jako 

losos, tuňák, makrela nebo 

sardinky. Dejte si však pozor 

na jejich úpravu, ryba musí být 

připravena šetrným způsobem, 

aby si své důležité 

látky zachovala. 

Vhodné je pečení 

při nižší teplotě 

nebo dušení v páře.

OVOCE 

Stejně jako zelenina obsahuje 

ovoce vysoké množství pro 

tělo důležitých látek. Oproti 

zelenině je bohatší na vodu, 

čímž pomáhá hydratovat 

organismus, má ale také více 

cukru, jeho příjem 

bychom si tedy měli 

kontrolovat. Denně 

bychom však měli 

sníst minimálně 400 g ovoce 

a zeleniny. Abychom toho 

dosáhli, můžeme si namixovat 

smoothie nápoj, který si oproti 

pouhé ovocné šťávě zachovává 

také vlákninu a zasytí žaludek.

OŘECHY A SEMÍNKA 

Ořechy a semínka obsahují 

vysoké množství tuků, jedná 

se ale o zdravé tuky v podobě 

nenasycených mastných 

kyselin, které příznivě 

působí na srdce a 

snižují hladinu 

cholesterolu. Vedle 

zdravých tuků obsahují také 

antioxidanty či kyselinu 

listovou a hořčík. Dopřát 

bychom si měli asi dvě hrsti 

týdně, a to v přírodní úpravě, 

nepražené a bez soli. Nejvyšší 

podíl antioxidantů mají 

vlašské ořechy či slunečnicová 

semínka, nejvíce 

vlákniny najdeme 

v mandlích.
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KÁVA 

Konzumace kávy není pro 

zdravý životní styl vhodná 

z několika důvodů. Mimo 

to, že působí močopudně a 

dehydratuje tak organismus, 

také přispívá k překyselení 

organismu, které může být 

původcem mnoha zdravotních 

problémů. 

Při vyšší dávce kofeinu navíc 

dochází ke zrychlení srdeční 

činnosti, stoupá krevní tlak a 

zvyšuje se riziko infarktu.

ALKOHOL 

 Dlouhodobé užívání alkoholu 

není pro 

tělo špatné 

jen kvůli 

známému 

přetížení 

jater. 

Alkohol také 

ovlivňuje metabolismus 

ostatních živin, vitamínů a 

minerálních látek a regulaci 

vody. Dehydratace při pití 

alkoholu je značnější než 

u kávy a alkohol tím má 

negativní vliv na většinu funkcí 

organismu. Mimo to má 

vysoké množství prázdných 

kalorií, jež způsobují ukládání 

tuku.

6x NE
Jsou určité potraviny, kterým bychom se měli v rámci 

zdravého stravování snažit určitě vyhýbat. V době detoxikace 
bychom je měli ze svého jídelníčku zcela vyřadit, mimo 

ni bychom se je měli snažit alespoň omezit na minimum. 
Nejenže škodí našemu organismu a zatěžují trávení, 

mohou ale také způsobovat nadváhu a být příčinou mnoha 
zdravotních problémů.
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PŠENICE 

Kromě vysoké kalorické 

hodnoty a jen malého 

množství pro tělo prospěšných 

látek je pšenice nevhodná 

především kvůli v ní 

obsaženém glutenu. 

Ten mnozí z nás 

špatně snáší, aniž 

by své problémy připisovali 

právě jemu. 

Pšenice výrazně zatěžuje 

naše trávení a u některých 

lidí citlivých na lepek může 

způsobovat i alergickou reakci. 

Mimo trávení má negativní 

účinek na cévy, kosti a 

dokonce i kůži.

RAFINOVANÝ CUKR 

Rafinovaný cukr představuje 

stejně jako alkohol prázdné 

kalorie vedoucí k nadváze či v 

horším případě obezitě. 

Tloustnutí v 

důsledku jeho 

nadměrného 

příjmu ale není jediným 

důvodem, proč by neměl cukr 

patřit do zdravého jídelníčku. 

Cukr má zásadní vliv na 

srdeční onemocnění nebo 

některé druhy rakovin. 

Na cukru navíc 

vzniká závislost, 

která pak může 

vést k přejídání 

a depresím.

MLÉČNÉ PRODUKTY 

Mléko sice má vysoký 

obsah bílkovin a 

také vápníku, 

málokdo však ví, 

že jsou pro člověka 

těžce využitelné. 

Vápník se váže právě na 

mléčné bílkoviny, které ale 

člověk velmi špatně tráví a 

vápník se pak v těle nevstřebá. 

Nestrávené bílkoviny pak 

představují pro tělo velkou 

zátěž, zejména pro játra, která 

musí nestrávené bílkoviny 

odbourávat. 

UZENINY A 
ČERVENÉ MASO 

Spotřeba 

červeného masa je 

již dlouhodobě spojena 

s rozvojem určitých typů 

rakoviny. Ač obsahuje červené 

maso poměrně velké množství 

bílkovin, je v něm také více 

tuku než v mase bílém a pro 

tělo je daleko hůře stravitelné. 

Uzeniny pak obsahují 

tuku zpravidla 

ještě více 

a k tomu 

také množství 

soli, která dehydratuje náš 

organismus.
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SUPERPOTRAVINY
Pojem superpotraviny (anglicky superfood) vznikl v rámci honby za hledáním 
zdravějších a zdravějších potravin. Superpotraviny jsou jednoduše potraviny, které 
jsou nutričně bohaté. Přestože pojem superpotraviny vznikl teprve nedávno, mnoho 
superpotravin je známých už tisíc let. Nejsou jen předmětem moderních výzkumů, 
ale od pradávna patří k léčivým potravinám starých civilizací.

AÇAÍ

Jsou to bobulovité plody 
z palmy, které rostou v 
amazonských lesích. 
Je vzdálený 
příbuzný 
našich borůvek, 
jimž se také 
nápadně podobá. 

Plody acai mají vysoký 
obsah vitamínů skupiny 
B, dále vitamínu C a 
E. Řadí se mezi ovoce 
s nejvyšší koncentrací 
antioxidantů na světě. 
Ty nás zbavují volných 

radikálů a zpomalují 
stárnutí organismu. 
Najdeme v nich také 
zdravé esenciální 

mastné kyseliny či 
minerály chrom, 
hořčík nebo 

zinek.

MACA

Maca je jednou 
z nejstarších, 
nejvýše 
rostoucích 
i nejvýše 
pěstovaných 

rostlin na světě. Najdeme 
ji v peruánských 
Andách. Jedná se o 
malou nenápadnou 
rostlinu, jejíž kořen 
připomíná řepu, a právě 
v něm se ukrývají ty 
nejcennější látky. Už po 
dlouhá staletí je součástí 
jídelníčku Peruánců jako 
potravina zaručující 

dokonalé zdraví a 
dlouhověkost. Je 
výjimečná vysokým 

obsahem vitamínů, 
minerálů, ale 

především aminokyselin 

a nenasycených 
mastných kyselin.

GOJI 

U nás také známá 
pod názvem 
kustovnice 
čínská je tato 
rostlina rozšířená 
po jihovýchodní 
Asii. Její plody jsou 
neobyčejným darem 
přírody obsahujícím 
celou řadu pro tělo 
důležitých prvků. 
Obsahují dokonce až 

500krát více vitamínu C 
než pomeranče! Také ale 
vysoké množství železa, 
zinku, mědi, vápníku či 

fosforu. Mnoho lidí je 
užívá ke snížení 
cholesterolu 
nebo léčbě 

sexuální impotence. 

CHIA SEMÍNKA 

Rostlina chia známá 
také pod názvem 
šalvěj hispánská je v 
poslední době velmi 
oblíbená právě pro svá 

olejnatá semena plná 
výživných látek. Ta tvoří 
až z 30% nenasycené 
mastné kyseliny, které 
jsou nezbytné pro 
správné fungování srdce.
Díky vysokému obsahu 
bílkovin dodávají energii 
a vláknina napomáhá 
lepšímu trávení.
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ALOE VERA 

Léčivé účinky aloe 
vera zná lidstvo již celá 
tisíciletí, pro některé 
národy byla tato rostlina 
dokonce posvátná. Užívá 
se především v přírodní 
medicíně a v kosmetice. 

Obsahuje celou 
řadu 
důležitých 
vitamínů, 
minerálů, aminokyselin 
a dalších látek. Látky 
obsažené v listech 
napomáhají při hojení 
ran a popálenin, 
překyselení žaludku, 
potížích se slinivkou 
břišní, účinně bojují 
proti paradentóze, mírní 
ekzémy, a dokonce 
pomáhají při léčbě 
cévních chorob či 
cukrovky.

RAKYTNÍK 
ŘEŠETLÁKOVÝ 

Jedná se o léčivou 
bylinu, jejíž plody 
jsou přirozeným 
koncentrátem řady 
důležitých látek. Má 
velmi vysoký obsah 

vitamínu C, dále 
také A, B, F a K. 
Je významným 
zdrojem 

alkaloidu 
hyppopheinu, který se 
v těle přeměňuje na 
serotonin, tedy hormon 
chránící organismus 
proti depresi a nádorům. 
Rakytník podporuje 
funkci trávicích enzymů 
a léčí žaludeční vředy, 
také stimuluje činnost 
jater a plic, 
pomáhá při 
kožních 
problémech 
či zamezuje 
vypadávání vlasů.

KONOPNÁ SEMÍNKA 

Konopná semínka jsou 
získávána z technického 
konopí a v posledních 
letech se stávají 
hitem na poli 
zdravé výživy. 

Jsou tvořeny až z 
31% tuky, avšak 
v podobě zdravých 
nenasycených mastných 
kyselin důležitých pro 
správné fungování 
mozku, srdce a celého 
metabolismu, ale i pro 
zdravou pleť. 

Díky vysokému obsahu 
bílkovin také dodají 
energii a jsou vhodná 
při fyzické a psychické 
zátěži. Navíc pomáhají 
regulovat hladinu 

cholesterolu a 
zlepšují pleť.

MATCHA 

Matcha je 100% zelený 
čaj rozemletý na jemný 
prášek, při jehož přípravě 

nedochází k 
fermentaci, ani 
se nepřidávají 
žádná barviva 

či jiné látky. Díky 
tomu je tento čaj až 

10krát silnější než běžně 
uvařený šálek zeleného 
čaje a zachovává si 
veškeré důležité látky. 

Obsahuje mnohonásobně 
více antioxidantů, 
které jsou významným 
prostředkem pro 
zdravý a mladý vzhled. 
Pomáhají také zrychlit 
metabolismus a lidé jej 
tak hojně využívají při 
hubnutí.

D e t o x
Chlorella

Mladá pšenice

Červená řepa

A n t i o x i d a n t y
Açaí

Borůvky

Batáty

E n e r g i e
Zelený ječmen

Matcha čaj

Raw kakao
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SMOOTHIE
 RECEPTY
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SMOOTHIE
SKRYTÁ SÍLA 
JMÉNEM

Smoothie se liší od obyčejné ovocné šťávy nebo džusu především v tom, že obsahuje rozmixované 
celé kusy ovoce či zeleniny. Je skutečně bohatou dávkou důležitých látek, kterou bychom si měli 
dopřát každý den. Kdo z nás totiž dokáže sníst denní doporučenou dávku 4 kusů ovoce a zeleniny? 
Ne nadarmo jsou smoothies velmi oblíbenou součástí jídelníčku snad všech vyznavačů zdravého 
životního stylu. Objevte jejich sílu také.

V ČEM JE VÝJIMEČNÉ?

Využití celého ovoce místo 
jeho lisování přináší mnoho 
výhod. Především dužina 
ovoce a zeleniny obsahuje 
spoustu vitamínů a minerálů, 
které je škoda nevyužít. 

S dužinou pak do těla 
dostáváme i velké množství 

vlákniny, která v samotné šťávě 
chybí.

 
Vláknina je nezbytná pro 
správné fungování trávicího 
systému. Její nedostatek se 
téměř okamžitě projevuje 
střevními potížemi. Díky 
krémové struktuře smoothie je 
vhodné do něj přidávat také 
další ingredience nabité zdraví 
prospěšnými látkami.

NAHRADÍ I JÍDLO

Pokud ráno nestíháte, nebo 
zkrátka nejste zvyklí snídat, 
smoothie vám snídani 
skvěle nahradí. V žádném 
případě byste ji totiž neměli 
vynechávat. 

Snídaně nastartuje váš 
metabolismus a zabrání 
nezvladatelnému pocitu hladu 
v pozdějších hodinách. Do 
ranního smoothie použijeme 
výživnější ovoce a zeleninu 
jako banán a avokádo, 
přidáme naše oblíbené 
rostlinné mléko nebo jogurt, 
ořechy či jiné oblíbené 
ingredience a snídani máme 
hotovou během chvíle. 

Smoothie si pak můžeme 
pohodlně vypít po cestě do 

práce.



17

ZÁKLAD TEKUTINY BOOST

Avokádo

Banán

Lesní ovoce

Špenát

Okurka

Mango

Jablko

Filtrovaná voda

Kokosová voda

Rostlinná mléka

 » Mandlové

 » Sojové

 » Oříškové

 » Konopné

Ovoce bohaté na vodu

 × červený meloun
 × pomeranč

Tekutiny s konzervanty

 × kravské mléko 
 × džusy z obchodů

! Není vhodné

Goji

Maca

Raw kakao

blendea
SUPERGREENS

 » Spirulina

 » Chlorella

 » Mladý ječmen

 » Zelená pšenice

Smoothie nemusí znamenat 
jen rozmixované ovoce a 
zeleninu. Přimíchat si do něj 
můžete i další ingredience 
jako superpotraviny, ořechová 
másla, rostlinná mléka či 
bylinky. Díky tomu si ho 
připravíte každý den úplně 
jinak a nikdy vás neomrzí. 
Budete-li navíc vědět něco 

o výživových a léčivých 
vlastnostech ovoce, zeleniny, 
ořechů a dalších ingrediencí, 
můžete si namíchat dávku 
zdraví na míru přesně pro 
vás. Třeba avokádo vám dodá 
zdravé tuky, lesní ovoce zase 
antioxidanty, zázvor působí 
protizánětlivě, koriandr 
napomáhá trávení.

Namixujte si  ho 100krát jinak

SMOOTHIE MIXÉRY
Náš tip na 

DOMO DO 436BL
702 Kč
www.okay.cz

Concept SM-3420
1699 Kč
www.alza.cz

BASIC PRO
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CHLOROFYL
SMOOTHIE

INGREDIENCE

• 1 hrst špenátu 

• 40 g okurky

• 1 kiwi

• ½ avokáda

• 1 lžička Blendea SUPERGREENS

• 200 ml vody

• 2 lžičky medu

POSTUP

Špenát si oplácheneme, okurku oloupeme od 
slupky a vložíme do mixéru. Postupně přidáme 
i další ingredience. Na závěr vše zalijeme vodou 
a přidáme sladilo dle chuti. Můžete použít med, 
sirup či třeba stéviové kapičky. Pokud byste chtěli 
smoothie na slano, vynechejte kiwi, sladidlo 
a přidejte špetku koření a soli. Vše společně 
umixujeme do hladké směsi a v případě potřeby 
dolijeme vodou. 

5 minut2 porce
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ENERGY
SMOOTHIE

INGREDIENCE

• 150 g mraženého lesního ovoce

• 1 hrst baby špenátu

• ½ banánu

• 150 ml vody

• 1 lžička Blendea SUPERGREENS

• 1 lžička agáve sirupu (dle potřeby)

POSTUP

Nejprve omyjte špenát, poté zbavte banán slupky 
a menší kousíčky společně se všemi dalšími 
ingrediencemi dejte do mixéru. Mražené ovoce si 
můžete předem vyndat a nechat ho chvíli roztát, 
nebo ho respektive dát na chvíli do mikrovlnky. 
Mixujte, dokud směs není tekutá a bez větších 
kousků ovoce či listů. Přelijte do skleničky, 
dozdobte a nechte si chutnat.

7-10 minut2 porce
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BERRY-CHIA
SMOOTHIE

INGREDIENCE

• 100 g mraženého lesního ovoce

• 1 kiwi

• ½ banánu

• 2 vrchovaté lžičky chia semínek

• 1 lžička agáve sirupu

• 200 ml vody

POSTUP

Odvážíme si ovoce, kiwi rozpůlíme a vydlabeme 
lžičkou, banán oloupeme a vše přidáme do 
mixéru. Poté přisypeme chia semínka a zalijeme 
vodou. Než budete mixovat, nechte semínka 
nějakou dobu nabobtnat, než se kolem nich udělá 
gel. Nebo to můžete udělat třeba už večer předem 
a ráno přidat do mixéru už hotový vodový „chia 
puding“. Když jsou semínka nabobtnaná, vše 
mixujeme dohromady do hladké směsi. Dosladíme 
dle potřeby.

2 porce 7-10 minut
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SMOOTHIE

INGREDIENCE

• ½ avokáda

• 1 a ½ zralého banánu

• 1 lžička raw kakaa

• 50 ml kokosové vody

• 150 ml vody

• 3 lžičky agáve sirupu

POSTUP

Avokádo si rozkrojíme na půl, jednu polovinu 
lžičkou vydlabeme a dáme do mixéru. Poté 
přidáme banán, kakao a zbytek ingrediencí.  
Všechno mixujeme cca minutu na hladkou směs. 
Poté přelijeme do skleničky, dozdobíme například 
plátky kokosu a můžeme podávat.

COKO -AVO

2 porce 3 minuty
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SMOOTHIE

INGREDIENCE

• ½ bílého tofu (100 g)

• 80 g mraženého rybízu 

• 1 kiwi

• 3-5 lžiček agáve sirupu 

• šťáva z ½ limetky

• 250 ml vody

• 1 lžička Blendea SUPERGREENS

POSTUP

Omyté kiwi rozkrojíme napůl, vydlabeme lžičkou 
a dáme do mixéru. K němu přidáme tofu, rybíz, 
šťávu z limetky, sladilo, vodu a Blendeu. Všechno 
rozmixujeme, dokud smoothie není hladké, bez 
žádných kousků. Ochutnejte a popřípadě ještě 
doslaďte podle vlastní chuti.

KRÉMOVÉ

2 porce 3 minuty
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SMOOTHIE

INGREDIENCE

• ½ avokáda

• ½  banánu

• 120 g okurky

• 1 lžička prášku z kořene Macy

• 2-4 lžičky agáve sirupu 

• 100 ml mandlového mléka

• 100 ml vody

POSTUP

Nejprve oloupeme důkladně omytou okurku. Poté 
ji nakrájíme na menší části a vložíme do mixéru. 
Následně rozkrojíme avokádo a jednu polovinu 
lžičkou vydlabeme. K tomu přidáme banán na 
menší části, prášek z macy, mléko a vodu. Všechno 
mixujeme v hladkou směs. Když máte smoothie 
hotové, ochutnejte a doslaďte podle chuti.

OKURKOVÉ

1 (větší) porce 3 minuty
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 RECEPTY

SVACINKY
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PUDINK

INGREDIENCE

• 150 ml kokosového mléka 

• 350-400 ml rostlinného mléka 

• 60 g chia semínek

• 1 lžíce medu

• 1 lžička Blendea

• 1 lžíce lesního ovoce

POSTUP
Nejdříve rozmxiujeme kokosové mléko (tuhou část 
+ vodu z plechovky) spolu s rostlinným mlékem 
(bez lepku) či vodou, medem a Blendeou. Poté 
polovinu tekuté směsi přelijeme do jiné nádoby. 
Do mixéru přidáme lžíci ovoce, dle chuti více. 
Opět rozmixujeme. Poté do obou směsí přidáme 
po 30 gramech chia semínek a vložíme do lednice 
minimálně na 3 hodiny, aby se nám vytvořil chia 
pudding. Nejlépe však přes noc. Pokud semínka 
nabobtnají rychle a vidíte, že je to až moc husté, 
přilijte vodu a rozmíchejte. Chia semínka to opět 
nasají. Když jsou směsi hotové, připravíme si 
skleničku, do které vkládáme střídavě z obou směsí, 
aby se nám vytvořily barevné vrstvy. Popřípadě 
můžeme přidat nějaké ovoce, vločky, či granolu a 
dozdobit.

GALAXY

1 (větší) porce

3,5 hodiny
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INGREDIENCE

• 40 g ovesných bezlepkových vloček

• 3 lžičky chia semínek

• 2 lžičky Blendea SUPERGREENS

• cca 250 ml vody/mandlového mléka

• sladidlo (med/agávový sirup)

POSTUP

Nejprve omyjte špenát, poté zbavte 
banán slupky a menší kousíčky společně 
se všemi dalšími ingrediencemi dejte 
do mixéru. Mražené ovoce si můžete 
předem vyndat a nechat ho chvíli roztát, 
nebo ho dát na chvíli do mikrovlnky. 
Mixujte, dokud směs není tekutá a bez 
větších kousků ovoce či listů. Přelijte do 
skleničky, dozdobte a nechte si chutnat.

OVESNÁ KAŠE
1 porce

5-7 minut
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INGREDIENCE

• 50 g bezlepkové mouky

• 2 lžičky Blendea SUPERGREENS

• 1 vejce

• 1 lžička bezlepkového prášku

• 3 lžičky oleje

• 2 lžičky datlového sirupu (či jiné sladilo)

• 20 ml vody

POSTUP

Nejprve smícháme suché suroviny, poté 
postupně přidáváme mokré. Metličkou 
vyšleháme v hladké těsto. Pečeme na 
rozpálené pánvi z obou stran. Na závěr 
můžeme dozdobit ovocem, semínky či 
sirupem.

LÍVANCE BEZ LEPKU

1 porce

30 minut
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INGREDIENCE

• 1 mražený banán (cca 100 g)

• 70 g mraženého ovoce

• 150 ml rostlinného mléka 

• 3 lžičky açaí prášku

• 2 lžičky mandlového másla

• 1 vrchovatá lžička medu

POSTUP

Nejprve si den předem dáme zmrazit nejlépe zralý banán, který 
oloupeme ze slupky, pokrájíme na menší části a dáme do mrazničky. 
Necháme ho tam nejlépe přes noc. Druhý den si připravíme 
mixér, do kterého vložíme zmrzlý banán, mražené ovoce, rostlinné 
mléko, açaí prášek, oříškové máslo, sladidlo, v tomto případě 
med, ale jeho výběr je zcela na vás. Mixujeme dokud směs není 
hladká a krémová. V případě potřeby dolejte ještě trochou mléka. 
Konzistence by měla být tužší, než klasické smoothie. Když máme 
umixováno, přelijte směs do misky a poté dozdobte dle sebe, 
například čerstvým ovocem, pufovanou pohankou, kokosovými 
plátky nebo granolou.

AÇAÍ BOWL
1 porce

10 minut
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INGREDIENCE

• 40 g bezlepkové mouky

• 1 lžička Blendea

• 1 lžička bezlepkového kypřícího prášku

• 1 kokosového vejce

• ½ banánu

• 5 g oleje

• 30 ml mandlového mléka/vody

POSTUP

Všechny suroviny smícháme nebo 
rozmixujeme na hladké těsto, vlijeme do 
hrníčku a dáme péct na cca 2 minuty 
do mikrovlnky (na nejvyšší výkon). Jestli 
je mug cake hotový poznáme podle 
toho, jestli se odlepí od stran hrníčku. 
Po dopečení ho buď necháme v hrníčku, 
nebo vyklepneme na talíř a dozdobíme 
dle chuti. 

MUG CAKE

1 porce

5 minut



30

INSTAGRAM
@blendeacz

@blendeacz @Blendea.cz

(SUPER) 
GREEN

IS THE NEW
BLACK 

(COFFEE)

www.blendea.cz

Více receptů naleznete 
na našem 

blendea blogu!

https://www.blendea.cz/category/blog/
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