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Koktejly, 

smoothies, 

káva a čaj
Koktejly a smoothies je vhodné podávat v do-
poledních hodinách jako snídani nebo svačinu. 
Uvedené porce smoothies a koktejlů jsou pro dvě 
osoby. Celou porci pro dvě osoby lze konzumovat 
místo oběda. Množství ingrediencí v receptech 
z kávy a čaje jsou určeny vždy pro jednu osobu.

Jestliže máte laktózovou intoleranci, jste vegan 
nebo chcete vyzkoušet jiné příchutě koktejlů, 
můžete kravské mléko nahradit kokosovým, man-
dlovým, sójovým nebo rýžovým. Jestliže máte 
rádi méně sladké nápoje, lze místo mléka použít 
kefír, jogurt nebo vodu. Přidáním vody se sníží 
kalorická hodnota nápoje, přidáním kefíru a jo-
gurtu se sníží jeho sladivost. 

Nápoje připravujeme v mixéru, ty s ledem navíc 
v shakeru. 
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DEEP SLIMMING COFFEE
Jedna porce pouze 0�kcal�/�0�kJ

Jedinečná káva pro urychlení hubnutí a ochranu organismu, která je 
vhodná pro diabetiky, sportovce i vegetariány a je bez lepku.

Díky obsaženým extraktům ze zelené 
kávy, kakaovníku pravého a asijské houby 
reishi je instantní káva DEEP SLIMMING 
COFFEE efektivním doplňkem při pro-
cesu hubnutí. Aroma nejoblíbenějších 
kávových odrůd arabica a robusta navíc 
činí z tohoto produktu jedinečný nápoj 
výjimečné chuti.

Máte-li rádi kávu, nemusíte měnit návy-
ky, jen ji nahradíte za zdravější a navíc 
hubnete.

 nPodporuje odbourávání viscerálního 
tuku.

 nZlepšuje imunitu a schopnost 
organismu bojovat s přebytkem 
volných radikálů (silný antioxidant).

 nZlepšuje využití tukových zásob 
a jejich přeměnu na energii.

 nNepřekyseluje organismus jako 
běžná káva.

 nVýtažek z reishi a theobromin 
obsažený v kakaovníku se podílejí 
na zpomalování procesu stárnutí.

TIP
Tuto jedinečnou náhražku kávy 
můžete využít i k přípravě la-
hodných druhů káv. Recepty 
najdete v této kuchařce.  
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Ledová káva

 nDEEP SLIMMING COFFEE
(1–3 lžičky, dle požadované síly a chuťové preference)

 n 250�ml studené vody (Pro sladší chuť použijeme místo vody studené 
polotučné mléko. Jestliže použijeme mléko, navýší se energetický 
příjem o 500�kJ.)

 n 2–3 kostky ledu

Do mixéru nalijeme 250�ml vody, přidáme 1–3 lžičky kávy a vymixujeme 
do pěny.  Můžeme použít i tyčový mixér nebo shaker, který nám ale neudělá 
tak hustou pěnu. Nalijeme do jedné sklenice a počkáme, až si káva „sedne“. 
Do sklenice můžeme přidat ještě kostky ledu.

Ledovou kávu ocení hlavně příznivci méně slazených nápojů. Je možné ji podávat v dopoledních i odpoled-
ních hodinách.

TIP Tato káva je zdravější alternativou běžných káv, a to zejména díky obsahu zelené kávy, houby reishi 
a theobrominu z kakaa. Navíc podporuje hubnutí.

Z receptu připravíme 1 porci s nulovou kalorickou hodnotou.

1 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 0�kJ�/�0�kcal

z vody: bílkoviny 0�g  |  sacharidy 0�g  |  tuk 0�g  |  vláknina 0�g
z polotučného mléka: bílkoviny 8�g  |  sacharidy 12�g  |  tuk 4�g  |  vláknina 0�g

vhodné pro 
diabetiky

vhodné pro 
vegetariány

nízký GI vhodné pro
sportovce
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Vanilková ledová káva

 nDEEP SLIMMING COFFEE
(1–3 lžičky, dle požadované síly a chuťové preference)

 n 4H COMPLEX PROTEIN s příchutí vanilky (1 odměrka)

 n 100�ml horké vody

 n½ kelímku přírodního sýru cottage nebo ½ krabičky polotučného 
tvarohu

 n 200�ml studené vody

 n½ lžičky mleté skořice

 n 2–3 kostky ledu

Kávu zalijeme 80–100�ml horké (ne vařící) vody a necháme vychladnout. 
Všechny ingredience, včetně kávy a 250�ml studené vody, dáme do mixé-
ru a rozmixujeme i s kostkami ledu. Nalijeme do jedné sklenice, do které 
můžeme přidat ještě led.

Ledovou kávu s vanilkou ocení hlavně příznivci méně slazených nápojů. 
Sladivost snižuje přidání 4H COMPLEX PROTEINu.

TIP
Kávu, celou jednu porci, je vynikající vypít 1 hodinu před tréninkem. 
Kofein před tréninkem pomůže ke zvýšení síly a zvládnutí nároč-
nějšího tréninku. Zároveň nabudí organismus a pomůže ke spalo-
vání tuků. 100–300�mg (1–3 lžičky) extraktu ze zelené kávy, to už 
skutečně slušně nakopne. Sýr cottage zajistí 2�% doporučené den-
ní dávky vitaminů skupiny B, které mají vliv na metabolismus ener-
gie, např. tím, že normalizují chuť k jídlu a zlepšují trávení. 

Z receptu připravíme 1 svačinovou porci 
s kalorickou hodnotou 209�kcal�/�878�kJ.

1 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 878�kJ�/�209�kcal

bílkoviny 30,4�g  |  sacharidy 6,9�g  |  tuk 6,6�g  |  vláknina 1,5�g

nízký GIzdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

vhodné pro 
diabetiky
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Káva à la Madame de Pompadour

 nDEEP SLIMMING COFFEE
(1–3 lžičky, dle požadované síly a chuťové preference)

 n 20�g 70% hořké čokolády

 n 200�ml horké vody

 n 2 lžíce smetany do kávy nebo ovesné smetany

 n špetka skořice

 n špetka nastrouhaného muškátového oříšku

Do šálku vložíme kousky kvalitní hořké čokolády a přisypeme DEEP SLIMMING COFFEE, zalijeme 100�ml 
horké vody a lžičkou vše důkladně promícháme, dokud se čokoláda nerozpustí, pak dolijeme zbytek horké 
vody. Přidáme smetanu nebo ovesné mléko a okořeníme špetkou mleté skořice a muškátovým oříškem.

TIP
Skořice se řadí mezi zahřívací koření, kterému se připisují protizánětlivé, dezinfekční a antibiotické 
účinky, a proto ji můžeme více zařadit do svého jídelníčku, např. do čerstvých šťáv, sladkých kaší. 
Skořice také vhodně doplňuje strouhané jablko, sladké ovocné saláty aj.

Z receptu připravíme 1 svačinovou porci s kalorickou hodnotou 152�kcal�/�640�kJ.

1 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 640�kJ�/�152�kcal

bílkoviny 2�g  |  sacharidy 9�g  |  tuk 12�g  |  vláknina 2�g

vhodné pro 
vegetariány

nízký GIvhodné pro
sportovce
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BODY SHAPE TEA
Jedna porce pouze 3,6�kcal�/�15�kJ

Lahodný instantní čaj pro rychlejší spalování tuků, dodání energie 
a zlepšení pitného režimu, jehož unikátní složení bylin podporuje 

metabolismus a energii. Je vhodný pro diabetiky, sportovce 
i vegetariány a je bez lepku.

Využívá společného působení ověřených 
přírodních látek společně s vitaminy C, 
B7 a L-karnitinem. Obsahuje výtažky acai 
berry, zeleného čaje, rooibosu, yerby 
maté, guarany a zázvoru.

 nJedinečné složení: unikátní 
kombinace bylin (acai berry, 
zeleného čaje, rooibosu, yerby maté, 
guarany, zázvoru), vitaminů C, B7 
(biotinu) a L-carnitinu, jejichž účinek 
se navzájem posiluje.

 nIdeální součást kvalitního pitného 
režimu - všechny obsažené látky 
jsou bezpečné i při dlouhodobém 
užívání.

 nObsahuje 125�% doporučené denní 
dávky vitaminu C.

 nPřispívá k normálnímu 
energetickému metabolismu 
a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

 nJe vhodný pro diabetiky 
a neobsahuje fruktózu.

TIP
Zařaďte tento čaj jako běžnou 
součást pitného režimu. Jed-
noduše nahraďte běžné nápo-
je tímto. Lze užívat jako horký 
nebo studený nápoj.
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Čaj do nepohody

 n čaj BODY SHAPE TEA (1 odměrka)

 n 1 lžička medu

 n 1 plátek citrónu

 n nastrouhaný čerstvý zázvor (cca 2�cm)

 n 250�ml horké vody

Čaj přisypeme do cca 250�ml horké vody. Dochutíme medem, citrónem 
a nastrouhaným čerstvým zázvorem.

TIP
Čaj BODY SHAPE TEA má termodynamický (zahřívací) účinek, urychluje metabolismus a spalování 
energie. Díky spojení se zahřívací silou zázvoru znásobí své účinky. Dále citrón a zázvor pro svůj 
obsah vitaminů působí jako prevence proti nachlazení v chřipkovém období. Čaj je možné podávat 
v dopoledních i odpoledních hodinách.

Z receptu připravíme 1 porci s kalorickou hodnotou 48�kcal�/�200�kJ.

1 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 200�kJ�/�48�kcal

bílkoviny 0,4�g  |  sacharidy 7,7�g  |  tuk 0,2�g  |  vláknina 0�g

vhodné pro 
diabetiky

vhodné pro 
vegetariány

nízký GIbez lepkuvhodné pro
sportovce

www.svet-zdravi.cz



Ledový čaj

 nČaj BODY SHAPE TEA (1–3 odměrky)

 n 250�ml vody

 n citrón nebo limetka

 nmáta

 n 2–3 kostky ledu 

Čaj přisypeme do cca 80–100�ml horké vody, přilijeme studenou vodu. 
Do sklenice přidáme kostky ledu.

TIP Ledový čaj ocení hlavně příznivci méně slazených nápojů. Čaj je možné podávat v dopoledních 
i odpoledních hodinách.

Z receptu připravíme 1 porci s kalorickou hodnotou 8�kcal�/�24�kJ.

1 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 24�kJ�/�8�kcal

bílkoviny 0�g  |  sacharidy 2�g  |  tuk 0�g  |  vláknina 0�g

vhodné pro 
diabetiky

vhodné pro 
vegetariány

nízký GIbez lepkuvhodné pro
sportovce
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4H COMPLEX PROTEIN
s př í chutí  vanilky | kakaový

Jedna porce pouze 89�kcal�/�379�kJ

Proteinový nápoj pro ochranu svalové hmoty při hubnutí a pro 
její nárůst při silových sportech, který je vhodný pro děti od 12 let, 

sportovce, diabetiky i vegetariány a je bez lepku.

4H COMPLEX PROTEIN je proteinový nápoj s vysokým obsahem bílkovin s postupným 
uvolňováním jednotlivých aminokyselin společně s enzymy, které zajistí jejich doplnění 
a přitom nezatíží zažívací systém. Je vhodný jak při redukci tělesné hmotnosti, tak při si-
lovém cvičení, kdy podporuje nárůst svalové hmoty.

 nDodává organismu 
bílkoviny s postupným 
vstřebáváním.

 nChrání svalovou hmotu při 
hubnutí a podporuje její 
nárůst při silovém cvičení.

 nJe dobře stravitelný 
a nezatěžuje tak trávicí 
trakt. Zažene hlad a chuť 
na sladké.

 nRychlá a snadná příprava.

 nPraktické balení umožňuje, 
že máte 4H COMPLEX 
PROTEIN kdykoliv po ruce, 
ať už v práci, při cestování 
nebo na dovolené.

TIP
Z proteinového nápo-
je s příchutí vanilky 
i z kakaového si také 
můžete připravit la-
hodné a  osvěžující 
koktejly. Recepty na-
jdete v této kuchařce.
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Iontový nápoj plný bílkovin

 n 4H COMPLEX PROTEIN s příchutí vanilky (1 odměrka)

 n 1 velká nebo dvě malé broskve (meruňky)

 n 150�ml kokosové vody (ano, ta tekutina, která je uvnitř ořechu)

 n 150�ml kokosového mléka 

 n 2–3 kostky ledu (může být dle chuti) 

Rozřízneme kokos na půl a vodu z něj nalijeme do mixéru. Přidáme vše 
ostatní a rozmixujeme. Takto připravený koktejl nalijeme zpět do rozříznu-
tých kokosových ořechů. Ozdobíme a pijeme brčkem. Šťávu z čerstvého kokosu je možné nahradit kokoso-
vou vodou, kterou prodávají např. v drogerii nebo v prodejnách zdravé výživy. Samozřejmě, že exotickému 
kokosu se nic nevyrovná.

TIP
Proč iontový nápoj? Kokosová voda je velkým zdrojem elektrolytů. Je bez tuku, bez cholesterolu, má 
nízký obsah kalorií a neobsahuje umělá barviva, konzervační látky nebo sladidla, na rozdíl od spor-
tovních nápojů. Obsahuje výrazně méně kalorií, méně sodíku a naopak více draslíku než většina 
sportovních nápojů.

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 479�kcal�/�2010�kJ

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 1005�kJ�/�239�kcal na porci

bílkoviny 11,2�g  |  sacharidy 15,1�g  |  tuk 15�g  |  vláknina 2�g

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány

nízký GIbez lepkuvhodné pro
sportovce
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Regenerační nápoj plný ovoce

 n 4H COMPLEX PROTEIN s příchutí vanilky (1 odměrka)

 n 30�g lesních či zahradních jahod (cca 3�ks) 

 n 60�g borůvek (menší hrst)

 n 1/2 středního banánu (může být dle chuti, ½ banánu navýší 
energetický příjem o 240�kJ)

 n 100�g bílého jogurtu (3,5�% tuku)

 n 250�ml polotučného kravského nebo rostlinného mléka

 n 2–3 kostky ledu (může být dle chuti)

Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si upravíme dle potřeby zvýšením či sní-
žením množství mléka (při navýšení 100�ml polotučného mléka se navýší energetický příjem o 198�kJ). Kdo 
má rád hodně ledové koktejly, může si přidat led i do sklenice.

Poznámka: Jestliže trpíme nesnášenlivostí laktózy nebo rádi zkoušíme nové věci, jednou z možností je nahradit 
kravské mléko rostlinným nápojem. Na trhu existuje spousta alternativních nápojů vyrobených např. ze sóji, 
ořechů, rýže, kokosu aj. Při použití rostlinného nápoje se změní kalorická hodnota i výživové složení koktejlu.

TIP Borůvky napomáhají redukci tuku zejména v oblasti břicha, což určitě oceníte. Navíc zvýšený obsah 
železa prospěje ženám v období menstruace.

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 375�kcal�/�1569�kJ (počítáno i s banánem).

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 782�kJ�/�188�kcal na porci

bílkoviny 16,4�g  |  sacharidy 20,1�g  |  tuk 4,3�g  |  vláknina 2,7�g

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

zdroj 
bílkovin

bez lepku
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Jablkový sen

 n 4H COMPLEX PROTEIN kakaový (1 odměrka)

 n½ nakrájeného jablka

 n½ banánu (může být dle chuti, ½ banánu navýší 
energetický příjem o 240�kJ)

 n 250�ml polotučného kravského nebo rostlinného mléka

 n skořice (může být dle chuti)

 n 2–3 kostky ledu (může být dle chuti)

Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si upravíme dle potřeby zvýšením či sní-
žením množství mléka (při navýšení 100�ml polotučného mléka se navýší energetický příjem o 198�kJ). Kdo 
má rád hodně ledové koktejly, může si přidat led i do sklenice. 

Poznámka: Jestliže trpíme nesnášenlivostí laktózy nebo rádi zkoušíme nové věci, jednou z možností je nahradit 
kravské mléko rostlinným nápojem. Na trhu existuje spousta alternativních nápojů vyrobených např. ze sóji, 
ořechů, rýže, kokosu aj. Při použití rostlinného nápoje se změní kalorická hodnota i výživové složení koktejlu.

TIP Jablka jsou bohatým zdrojem vlákniny pektinu. Jedno jablko obsahuje až 5�g vlákniny. Denní příjem 
vlákniny by měl být 20–30�g, proto je vhodné jablka pravidelně zařazovat do jídelníčku.

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 

327�kcal�/�1372�kJ (počítáno i s banánem).

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 686�kJ�/�163�kcal na porci

bílkoviny 14,4�g  |  sacharidy 18�g  |  tuk 2,4�g  |  vláknina 2,2�g

vhodné pro 
vegetariány

vhodné pro
sportovce

zdroj 
bílkovin

bez lepku

www.svet-zdravi.cz



Mangové pohlazení

 n 4H COMPLEX PROTEIN kakaový (1 odměrka)

 n½ nakrájeného manga

 n 10 kuliček hroznového vína bez pecek

 n 250�ml polotučného kravského nebo rostlinného mléka

 n 2–3 kostky ledu (může být dle chuti)

Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si 
upravíme dle potřeby zvýšením či snížením množství mléka (při navýšení 
100�ml polotučného mléka se navýší energetický příjem o 198�kJ). Kdo má rád hodně ledové koktejly, může 
si přidat led i do sklenice. 

Poznámka: Jestliže trpíme laktózovou intolerancí nebo rádi zkoušíme nové věci, jednou z možností je nahradit 
kravské mléko rostlinným nápojem. Na trhu existuje spousta alternativních nápojů vyrobených např. ze sóji, 
ořechů, rýže, kokosu aj. Při použití rostlinného nápoje se změní kalorická hodnota i výživové složení koktejlu.

TIP
V mangu je zastoupeno až 16 druhů karotenoidů důležitých pro tvorbu vitaminu A. Nejvíce je v man-
gu zastoupený betakaroten. Karotenoidy jsou červené a žluté rostlinné barvivo, které se v těle mění 
na vitamin A. Díky tomu přispívá ke zdravému vzhledu pleti a zpomaluje její stárnutí.

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 316�kcal�/�1330�kJ.

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 665�kJ�/�158�kcal na porci

bílkoviny 14�g  |  sacharidy 18�g  |  tuk 3�g  |  vláknina 3�g

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány

nízký GIbez lepkuvhodné pro
sportovce

www.svet-zdravi.cz



SMART SHAKE
s vanilkovou příchutí

Jedna porce pouze 205�kcal�/�864�kJ

Optimální náhrada vyváženého jídla s jednoduchou a rychlou 
přípravou a vynikající chutí, která nezatěžuje trávicí trakt a dodá 

energii. Je vhodný pro děti, sportovce, diabetiky i vegetariány a je 
bez lepku.

SMART SHAKE je s ohledem na své složení jedinečným přípravkem, který spolehlivě na-
hradí vyvážené jídlo. Přitom dodá organismu všechny potřebné živiny, vitaminy a minerální 
látky v optimálním poměru.

 nDodává potřebné živiny v ideálním poměru a kontroluje denní příjem energie. Díky 
vyváženému složení obsahuje optimální poměr makro a mikroživin.

 nMůže nahradit 1–2 vyvážená jídla.

 nUspokojí chutě a přitom zasytí a zažene hlad.

 nRychlá a snadná příprava.

 nPraktické balení umožňuje, že máte SMART SHAKE kdykoliv po ruce, ať už v práci, při 
cestování nebo na dovolené.

TIP
I SMART SHAKE můžete použít 
k přípravě osvěžujících a zdra-
vých koktejlů a smoothies. Re-
cepty najdete v této kuchařce.

www.svet-zdravi.cz



Malinové smoothie s jahodami, 

kefírem a mátou 

 n SMART SHAKE s vanilkovou příchutí (1 odměrka)

 n 50�g malin (čerstvé nebo mražené)

 n 50�g jahod (čerstvé nebo mražené)

 n 250�ml kefíru

 n čerstvá máta (5 lístků, dle chuti)

 n voda nebo rostlinné mléko (dle potřeby)

 n 1 lžička ovesných vloček

Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si upravíme dle potřeby zvýšením či 
snížením množstvím vody případně množstvím rostlinného mléka. V případě, že chceme vydatnější jídlo, 
přidáme a rozmixujeme do smoothie i ovesné vločky. Kdo má rád hodně ledové koktejly, může si přidat led 
i do sklenice.

TIP
Jahody patří mezi ovoce s nejnižším obsahem kalorií. Za svoji barvu jahody vděčí antokyaninům, 
barvivům, která se svými vlastnostmi podobají biofl avonoidům. Antokyaniny snižují syntézu choles-
terolu v játrech a působí jako silné antioxidanty.

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 320�kcal�/�1344�kJ.

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 672�kJ�/�160�kcal na porci

bílkoviny 14,8�g  |  sacharidy 13,2�g  |  tuk 2,7�g  |  vláknina 2,8�g

vhodné pro 
vegetariány

vhodné 
pro děti

zdroj 
bílkovin

nízký GI vhodné pro
sportovce

www.svet-zdravi.cz



Malinové smoothie s vanilkou

 n SMART SHAKE s vanilkovou příchutí (1 odměrka)

 n 100�g malin (čerstvé nebo mražené)

 n 250�ml polotučného kravského nebo rostlinného mléka

 n 1 lžíce chia semínek 

Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si 
upravíme dle potřeby zvýšením či snížením množství mléka (při navýšení 
100�ml polotučného mléka se navýší energetický příjem o 198�kJ). Kdo má 
rád hodně ledové koktejly, může si přidat led i do sklenice. Chia semínka 
v tekutině po chvíli mnohonásobně zvýší svůj objem, proto nápoj pijeme 
ihned po přípravě. 

Poznámka: Jestliže trpíme laktózovou intolerancí nebo rádi zkoušíme nové 
věci, jednou z možností je nahradit kravské mléko rostlinným nápojem. 
Na trhu existuje spousta alternativních nápojů vyrobených např. ze sóji, 
ořechů, rýže, kokosu aj. Při použití rostlinného nápoje se změní kalorická 
hodnota i výživové složení koktejlu.

TIP
Toto lehké smoothie potěší hlavně milovníky malin. Z minerálních 
látek obsahují maliny draslík, fosfor, germanium, jód, křemík, kyslík, 
sodík, zinek a železo. Konzumace malin podporuje chuť k jídlu, 
zlepšuje trávení a snižuje zvýšenou teplotu. 

TIP
Chia semínka jsou velkým zdrojem omega 3 mastných kyselin, 
kterých je v naší stravě nedostatek. Doporučujeme vypít nápoj 
ihned po přípravě. Pokud jej necháme uležet, díky chia semínkům 
zvětší svůj objem a ze smoothie budeme mít pudink.

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 

324�kcal�/�1360�kJ.

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 680�kJ�/�162�kcal na porci

bílkoviny 9�g  |  sacharidy 18,2�g  |  tuk 5,4�g  |  vláknina 1,4�g

vhodné pro 
diabetiky

vhodné pro
sportovce

bez lepkunízký GI

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány

vhodné 
pro děti

www.svet-zdravi.cz



Jahodové smoothie s vanilkou

 n SMART SHAKE s vanilkovou příchutí (1 odměrka)

 n 100�g jahod (čerstvé nebo mražené)

 n 250�ml polotučného kravského nebo rostlinného mléka

 n 1 polévková lžíce chia semínek

Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si upravíme 
dle potřeby zvýšením či snížením množství mléka. Kdo má rád hodně ledové 
koktejly, může si přidat led i do sklenice. Chia semínka v tekutině po chvíli 
mnohonásobně zvýší svůj objem, proto nápoj pijeme ihned po přípravě. 

Poznámka: Jestliže trpíme laktózovou intolerancí nebo rádi zkoušíme nové 
věci, jednou z možností je nahradit kravské mléko rostlinným nápojem. 
Na trhu existuje spousta alternativních nápojů vyrobených např. ze sóji, 
ořechů, rýže, kokosu aj. Při použití rostlinného nápoje se změní kalorická 
hodnota i výživové složení koktejlu.

TIP
Toto lehké smoothie potěší hlavně milovníky jahod. Jahody patří 
mezi ovoce s nejnižším obsahem kalorií. Za svoji barvu jahody 
vděčí antokyaninům, barvivům, která se svými vlastnostmi podo-
bají biofl avonoidům. Antokyaniny snižují syntézu cholesterolu 
v játrech a působí jako silné antioxidanty. 

TIP
Chia semínka jsou velkým zdrojem omega 3 mastných kyselin, 
kterých je v naší stravě nedostatek. Doporučujeme vypít nápoj 
ihned po přípravě. Pokud jej necháme uležet, díky chia semínkům 
zvětší svůj objem a ze smoothie budeme mít pudink.

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 

298�kcal�/�1250�kJ.

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 625�kJ�/�149�kcal na porci

bílkoviny 9,2�g  |  sacharidy 14,9�g  |  tuk 5,3�g  |  vláknina 2,9�g

vhodné pro 
diabetiky

vhodné pro
sportovce

bez lepkunízký GI

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány

vhodné 
pro děti

www.svet-zdravi.cz



Borůvkový koktejl s chia semínky

 n SMART SHAKE s vanilkovou příchutí (1 odměrka)

 n 100�g borůvek

 n½ banánu (může být dle chuti, ½ banánu navýší energetický příjem 
o 240�kJ)

 n 1 lžička chia semínek

 n 250�ml polotučného kravského nebo rostlinného mléka 

 n 2–3 kostky ledu (může být dle chuti)

Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si 
upravíme dle potřeby zvýšením či snížením množství mléka (při navýšení 
100�ml polotučného mléka se navýší energetický příjem o 198�kJ). Kdo má 
rád hodně ledové koktejly, může si přidat led i do sklenice. Chia semínka 
v tekutině po chvíli mnoho násobně zvýší svůj objem, proto nápoj pijeme 
ihned po přípravě.

Poznámka: Jestliže trpíme nesnášenlivostí laktózy nebo rádi zkoušíme nové 
věci, jednou z možností je nahradit kravské mléko rostlinným nápojem. 
Na trhu existuje spousta alternativních nápojů vyrobených např. ze sóji, 
ořechů, rýže, kokosu aj. Při použití rostlinného nápoje se změní kalorická 
hodnota i výživové složení koktejlu. 

TIP Chia semínka jsou velkým zdrojem omega 3 mastných kyselin, 
kterých je v naší stravě nedostatek. 

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 

345�kcal�/�1448�kJ (počítáno i s banánem).

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 724�kJ�/�172�kcal na porci

bílkoviny 9,4�g  |  sacharidy 20,8�g  |  tuk 5,5�g  |  vláknina 4,7�g

vhodné pro 
diabetiky

vhodné pro
sportovce

bez lepkuzdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány

vhodné 
pro děti

www.svet-zdravi.cz



SMART SHAKE
s banánovou příchutí

Jedna porce pouze 205�kcal�/�864�kJ

Optimální náhrada vyváženého jídla s jednoduchou a rychlou 
přípravou a vynikající chutí, která nezatěžuje trávicí trakt a dodá 

energii. Je vhodný pro děti, sportovce, diabetiky i vegetariány a je 
bez lepku.

SMART SHAKE je s ohledem na své složení jedinečným přípravkem, který spolehlivě na-
hradí vyvážené jídlo. Přitom dodá organismu všechny potřebné živiny, vitaminy a minerální 
látky v optimálním poměru.

 nDodává potřebné živiny v ideálním poměru a kontroluje denní příjem energie. Díky 
vyváženému složení obsahuje optimální poměr makro a mikroživin.

 nMůže nahradit 1–2 vyvážená jídla.

 nUspokojí chutě a přitom zasytí a zažene hlad.

 nRychlá a snadná příprava.

 nPraktické balení umožňuje, že máte SMART SHAKE kdykoliv po ruce, ať už v práci, při 
cestování nebo na dovolené.

TIP
I SMART SHAKE můžete použít 
k přípravě osvěžujících a zdra-
vých koktejlů a smoothies. Re-
cepty najdete v této kuchařce.

www.svet-zdravi.cz



Špenátové smoothie s avokádem

 n SMART SHAKE s banánovou příchutí (1/2 odměrky)

 n 50�g čerstvého špenátu

 n 1/4 avokáda (k tomu ½ banánu – může být na dochucení a oslazení, 
½ banánu navýší energetický příjem o 240�kJ)

 n 50�ml kefíru

 n 250�ml polotučného kravského nebo rostlinného mléka

Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si upra-
víme dle potřeby zvýšením či snížením množství mléka (při navýšení 100�ml 
polotučného mléka se navýší energetický příjem o 198�kJ) nebo můžeme 
doplnit vodou.

Poznámka: Jestliže trpíme nesnášenlivostí laktózy nebo rádi zkoušíme nové 
věci, jednou z možností je nahradit kravské mléko rostlinným nápojem. 
Na trhu existuje spousta alternativních nápojů vyrobených např. ze sóji, 
ořechů, rýže, kokosu aj. Při použití rostlinného nápoje se změní kalorická 
hodnota i výživové složení koktejlu.

TIP
Špenát je zdroj kyseliny listové. Avokádo dodá tělu zase zdravé 
tuky. Pokud chcete nápoj více osladit, přidejte banán (půlka baná-
nu, což je cca 60�g, navýší energetický příjem o 240�kJ), který vy-
tvoří jemnou konzistenci. 

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 

394�kcal�/�1656�kJ (počítáno i s banánem).

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 828�kJ�/�197�kcal na porci

bílkoviny 9,9�g  |  sacharidy 16,6�g  |  tuk 9,9�g  |  vláknina 2,4�g

vhodné pro
sportovce

bez lepkunízký GI

zdroj 
bílkovin

vhodné pro 
vegetariány

vhodné 
pro děti

www.svet-zdravi.cz



Mandlové smoothie 

s banánem a kokosem

 n 300�ml mandlového mléka

 n 1 banán

 n 1 polévková lžíce chia semínek

 n¼ avokáda

 n 1 odměrka SMART SHAKE banán

 n 1 polévková lžíce strouhaného kokosu

 n kokosové plátky na ozdobu

Mléko nalijeme do mixéru a přidáme SMART SHAKE, banán, avokádo, chia semínka a strouhaný kokos. Vše 
rozmixujeme do hladké konzistence a nalijeme do sklenice. Můžeme ozdobit kokosovými plátky.

2 porce  |  10 minut  |  snadné  |  cca 1296�kJ�/�310�kcal na porci

bílkoviny 7,7�g  |  sacharidy 28�g  |  tuk 18,1�g  |  vláknina 7,6�g

bez lepkuvhodné pro 
vegetariány

vhodné 
pro děti

zdroj 
bílkovin

vhodné pro
sportovce

www.svet-zdravi.cz



Posilující smoothie

 n SMART SHAKE s banánovou příchutí (1 odměrka)

 n 50�g borůvek

 n 1/2 banánu
(může být dle chuti, ½ banánu navýší energetický příjem o 240�kJ)

 n 250�ml kefírového mléka (neochucené) nebo 200�ml polotučného 
mléka a 50�ml kefíru

 n vanilka (prášek anebo semínka z lusku)

 n čerstvá máta (5�lístků)

Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si upravíme dle potřeby zvýšením či sní-
žením množství mléka (při navýšení 100�ml polotučného mléka se navýší energetický příjem o 198�kJ) nebo 
můžeme doplnit vodou.

Poznámka: Jestliže trpíme nesnášenlivostí laktózy nebo rádi zkoušíme nové věci, jednou z možností je nahradit 
kravské mléko rostlinným nápojem. Na trhu existuje spousta alternativních nápojů vyrobených např. ze sóji, 
ořechů, rýže, kokosu aj. Při použití rostlinného nápoje se změní kalorická hodnota i výživové složení koktejlu.

TIP Kefír je probiotický nápoj, který obsahuje spoustu živin 
a napomáhá k lepšímu zažívání.

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 268�kcal�/�1126�kJ (počítáno i s banánem).

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 563�kJ�/�134�kcal na porci

bílkoviny 7,8�g  |  sacharidy 18,2�g  |  tuk 3,2�g  |  vláknina 2,2�g

bez lepkuvhodné pro 
vegetariány

vhodné 
pro děti

zdroj 
bílkovin

vhodné pro
sportovce

nízký GI

www.svet-zdravi.cz



SMART SHAKE
kakaový

Jedna porce pouze 205�kcal�/�864�kJ

Optimální náhrada vyváženého jídla s jednoduchou a rychlou 
přípravou a vynikající chutí, která nezatěžuje trávicí trakt a dodá 

energii. Je vhodný pro děti, sportovce, diabetiky i vegetariány a je 
bez lepku.

SMART SHAKE je s ohledem na své složení jedinečným přípravkem, který spolehlivě na-
hradí vyvážené jídlo. Přitom dodá organismu všechny potřebné živiny, vitaminy a minerální 
látky v optimálním poměru.

 nDodává potřebné živiny v ideálním poměru a kontroluje denní příjem energie. Díky 
vyváženému složení obsahuje optimální poměr makro a mikroživin.

 nMůže nahradit 1–2 vyvážená jídla.

 nUspokojí chutě a přitom zasytí a zažene hlad.

 nRychlá a snadná příprava.

 nPraktické balení umožňuje, že máte SMART SHAKE kdykoliv po ruce, ať už v práci, při 
cestování nebo na dovolené.

TIP
I SMART SHAKE můžete použít 
k přípravě osvěžujících a zdra-
vých koktejlů a smoothies. Re-
cepty najdete v této kuchařce.

www.svet-zdravi.cz



Pomerančový koktejl

 n SMART SHAKE kakaový (1 odměrka)

 n½ pomeranče

 n 250�ml vody nebo čerstvého pomerančového fresh džusu (pokud 
použijeme pomerančový fresh, navýší se energetický příjem o 500�kJ)

 n 1 lžička chia semínek

 n 2–3 kostky ledu (může být dle chuti)

Vše vložíme do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si upra-
víme dle potřeby zvýšením či snížením množství mléka (při navýšení 100�ml 
polotučného mléka se navýší energetický příjem o 198�kJ) nebo můžeme doplnit vodou. Kdo má rád hodně 
ledové koktejly, může si přidat led i do sklenice.

TIP Pomeranč je vhodné konzumovat pro vysoký obsah vitaminu C, a proto by pomeranče měly být 
součástí stravy také při infekčních onemocněních a při nachlazení.

TIP
Chia semínka jsou velkým zdrojem omega 3 mastných kyselin, kterých je v naší stravě nedostatek. 
Doporučujeme vypít tento nápoj ihned po přípravě. Pokud jej necháme uležet, díky chia semínkům 
zvětší svůj objem a z koktejlu budeme mít pudink.

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 293�kcal / 1227�kJ (počítáno i s pomeran-

čovým freshem).

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 614�kJ�/�146�kcal na porci

bílkoviny 5,3�g  |  sacharidy 23�g  |  tuk 3,6�g  |  vláknina 3,3�g

bez lepkuvhodné pro 
vegetariány

vhodné 
pro děti

zdroj 
bílkovin

vhodné pro
sportovce

nízký GI vhodné pro 
diabetiky

www.svet-zdravi.cz



Čokoládové potěšení

 n SMART SHAKE VEGAN s příchutí lískového oříšku (1 odměrka)

 n½ banánu
(může být dle chuti, ½ banánu navýší energetický příjem o 240�kJ)

 n 2 čtverečky hořké čokolády s obsahem kakaa minimálně 70�%
(1 čtvereček na rozpuštění, 1 čtvereček na nastrouhání)

 n 250�ml polotučného kravského nebo rostlinného mléka

 n 2–3 kostky ledu (může být dle chuti)

Čtvereček hořké čokolády rozpustíme v 50�ml horké vody. Vše vložíme 
do mixéru a rozmixujeme do hustého nápoje. Hustotu si upravíme dle potřeby 
zvýšením či snížením množství mléka (při navýšení 100�ml polotučného mléka se navýší energetický příjem 
o 198�kJ) nebo můžeme doplnit vodou. Kdo má rád hodně ledové koktejly, může si přidat led i do sklenice. 
Na závěr posypeme koktejl nastrouhanou hořkou čokoládou.

Poznámka: Jestliže trpíme nesnášenlivostí laktózy nebo rádi zkoušíme nové věci, jednou z možností je nahradit 
kravské mléko rostlinným nápojem. Na trhu existuje spousta alternativních nápojů vyrobených např. ze sóji, 
ořechů, rýže, kokosu aj. Při použití rostlinného nápoje se změní kalorická hodnota i výživové složení koktejlu.

TIP
Hořkou čokoládu vybíráme velmi pečlivě. Měla by obsahovat alespoň 70�% vysoce kvalitního kakaa, 
dále kakaové máslo, malé množství třtinového cukru (místo běžného řepkového) a vanilku. Dáváme 
si pozor na ingredience typu přidaný tuk (ve složení najdeme mléčný tuk, ztužený tuk, kokosový tuk, 
palmojádrový tuk), vanilin (umělá náhražka vanilky), aromata a dochucovadla.

Z receptu připravíme 2 svačinové porce s kalorickou hodnotou 312�kcal�/�1310�kJ (počítáno i s banánem).

2 porce  |  5 minut  |  snadné  |  cca 655�kJ�/�156�kcal na porci

bílkoviny 8,4�g  |  sacharidy 18,7�g  |  tuk 4,7�g  |  vláknina 2�g

bez lepkuvhodné pro 
vegetariány

vhodné 
pro děti

zdroj 
bílkovin

vhodné pro
sportovce

nízký GI
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