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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.
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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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SMOOTHIE
 RECEPTY
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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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SMOOTHIE

INGREDIENCE

• 1 zralý banán

• 1 hruška

• 2 vrchovaté lžičky açaí prášku

• 80g mraženého ovoce

• 150ml vody

POSTUP

Banán oloupeme a na menší kousky a vložíme do 
mixéru. Hrušku nakrájíme a vkládáme ji k banánu 
i se slupkou. Poté přidáme směs mraženého ovoce 
nebo klidně čerstvého, ale v tom případě zvyšte 
gramáž. Nakonec k ovoci přidáme açaí prášek a 
vodu. Mixér uzavřeme a vše mixujeme do tekuté 
směsi. Podle potřeby můžeme ještě dolít vodou. 
Hotové smoothie přelijeme do skleničky a můžeme 
podávat. 

ANTIOXIDANT

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

• 200g mražených banánů

• 1 vrchovatá lžička Blendea

• 25g sušených goji plodů

• 1 lžička datlového sirupu

• 15ml vody (dle potřeby)

POSTUP

Zralé banány si nakrájíme na menší kousky, přendáme do 
uzavíratelné nádoby a vložíme je do mrazáku. Necháme je tam 
nejlépe přes noc. Sušené goji plody si odvážíme do mističky a 
zalejeme je horkou vodou. Necháme je změknout minimálně 30 
minut. Poté z nich vodu slejeme a necháme je úplně zchladnout. 
Když jsou banány zmrzlé, opět si odvážíme požadované množství 
a vložíme je do mixéru. K nim poté přisypeme změklé goji, 
Blendeu, popřípadě trochu datlového sirupu a trochu vody. 
Všechno spolu umixujeme do hladka. Z mixéru vzniklou směs 
přendáme do jiné mističky a dozdobíme podle chuti, například 
dalšími goji plody či sirupem. 

BANÁNOVÁ GOJI
1 porce

cca 60 minut

ZMRZLINA
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INGREDIENCE

• 100g bezlepkové mouky

• 3 lžičky bezlepkového

• kypřícího prášku

• 1⁄2 balíčku skořicového cukru

• 10g prášku z kořene macy

• 1 vejce

• 1 banán (zralý)

• 1/2 avokáda

• 70ml rostlinného mléka

POSTUP
Nejprve si ve větší míse smícháme suché suroviny (mouku, 
kypřící prášek, cukr, macu). Do mixéru si vložíme avokádo a 
banán s trochou rostlinného mléka a rozmixujeme do hladka. 
Směs z mixéru poté přilijeme k suché směsi, společně s vejcem a 
zbytkem mléka. Vzniklé těsto by mělo mít krémovou konzisteci. 
Necháme ho chvilku odstát a poté jím plníme formu na mu ny. 
Použít můžeme silikonovou formu nebo klasický plech, který 
buď vymamežeme, nebo vyložíme košíčky. Těsto vlijeme do 
výšky přibližně 3⁄4 formy. Poté každý mu n posypeme skořicí, 
vmáčkneme doprostřed pekanový oříšek a zakápneme trochou 
datlového sirupu. Formu vložíme do předehřáté trouby na 175°C 
a to na přibližně 20-25 minut a pečeme do zlatova. Po vytáhnutí 
z trouby necháme mu ny zcela vychladnout. Poté už můžeme 
podávat. Dobrou chuť!

AVO & MACA

6 porcí cca 60 minut

MUFFINY
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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 SUPERGREENS

• 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
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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. 

SPIRULINA
Spirulina má vysoký podíl 
rostlinných bílkovin.  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. 

ZELENÝ JEČMEN
Zelený ječmen chrání lidské tkáně 
před karcinogeny. Přispívá ke 
kvalitnějšímu spánku, 
pomáhá při snižování 
nadváhy a čistí pleť. 

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

CO JE VLASTNĚ... 

Máme pro vás dárek! 
Slevový kupón na 100 Kč na další 

objednávku Blendea SUPERGREENS 
na www.blendea.cz

100USETRIM

http://www.blendea.cz
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7 smoothie & fit receptů na každý den v týdnu
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