Recepty Sveta zdravia

KOKTEILY
Kokteily, smoothies,
káva a čaj

www.svet-zdravia.sk

Kokteily,
smoothies,
káva a čaj
Kokteily a smoothies je vhodné podávať doobeda ako raňajky alebo desiatu. Uvedené porcie
smoothies a kokteilov sú pre dve osoby. Celú
porciu pre dve osoby môžete konzumovať namiesto obeda. Množstvá ingrediencií v receptoch
z kávy a čaju sú určené vždy pre jednu osobu.
Ak máte laktózovú intoleranciu, ste vegán alebo
chcete vyskúšať iné príchute kokteilov, môžete
kravské mlieko nahradiť kokosovým, mandľovým,
sójovým alebo ryžovým. Ak máte radi menej
sladké nápoje, môžete namiesto mlieka použiť
kefír, jogurt alebo vodu. Pridaním vody sa zníži
kalorická hodnota nápoja, pridaním kefíru a jogurtu sa zníži jeho sladivosť.
Nápoje pripravujeme v mixéri, tie s ľadom naviac
v shakeri.
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DEEP SLIMMING COFFEE
Jedna porcia iba 4,5kcal / 19kJ

Jedinečná káva pre urýchlenie chudnutia a ochranu organizmu,
ktorá je vhodná pre diabetikov, športovcov i vegetariánov a je bez
lepku.
Vďaka obsiahnutým extraktom zo zelenej
kávy, kakaovníka pravého a ázijskej huby
reishi je instantná káva DEEP SLIMMING
COFFEE efektívnym doplnkom pri procese chudnutia. Arómy najobľúbenejších
kávových odrôd arabica a robusta naviac
robia z tohto produktu jedinečný nápoj
výnimočnej chuti.
Ak máte radi kávu, nemusíte meniť návyky, iba ju nahradíte za zdravšiu a naviac
chudnete.

nPodporuje odbúravanie
n
n
n
n

viscerálneho tuku.
Zlepšuje imunitu a schopnosť
organizmu bojovať s prebytkom
voľných radikálov (silný antioxidant).
Zlepšuje využívanie tukových zásob
a ich premenu na energiu.
Neprekysľuje organizmus ako bežná
káva.
Výťažok z reishi a theobromín
obsiahnutý v kakaovníku sa
podieľajú na spomaľovaní procesu
starnutia.

TIP

Túto jedinečnú náhradu kávy
môžete využiť i na prípravu lahodných druhov káv. Recepty
nájdete v tejto kuchárke.

www.svet-zdravia.sk

Ľadová káva
1 porcia | 5 minút | ľahké | cca 0kJ/0kcal
z vody: bielkoviny 0g | sacharidy 0g | tuky 0g | vláknina 0g
z polotučného mlieka: bielkoviny 8g | sacharidy 12g | tuky 4g | vláknina 0g

n DEEP SLIMMING COFFEE (1–3 lyžičky, podľa požadovanej sily
a chuťovej preferencie)
n 250ml studenej vody (Pre sladšiu chuť použijeme namiesto
vody studené polotučné mlieko. Ak použijeme mlieko, navýši sa
energetický príjem o 500 kJ.)
n 2–3 kocky ľadu

Do mixéra nalejeme 250ml vody, pridáme 1–3 lyžičky kávy a vymixujeme
do peny. Môžeme použiť i tyčový mixér alebo shaker, ktorý nám ale neurobí
tak hustú penu. Nalejeme do jedného pohára a počkáme, až si káva „sadne“.
Do pohára môžeme pridať ešte kocky ľadu.
Ľadovú kávu ocenia hlavne priaznivci menej sladených nápojov. Je možné ju podávať dopoludnia i popoludní.

TIP

Táto káva je zdravšou alternatívou bežných káv, a to najmä vďaka obsahu zelenej kávy, huby reishi
a theobromínu z kakaa. Naviac podporuje chudnutie.

Z receptu pripravíme 1 porciu s nulovou kalorickou hodnotou.

vhodné pre
vegetariánov

nízky GI

vhodné pre
športovcov

vhodné pre
diabetikov
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Vanilková ľadová káva
1 porcia | 5 minút | ľahké | cca 878kJ/209kcal
bielkoviny 30,4g | sacharidy 6,9g | tuky 6,6g | vláknina 1,5g

n 4H COMPLEX PROTEIN s príchuťou vanilky (1 odmerka)
n DEEP SLIMMING COFFEE (1–3 lyžičky, podľa požadovanej sily
a chuťovej preferencie)
n 100ml horúcej vody
n ½ téglika prírodného syra cottage alebo ½ krabičky polotučného
tvarohu
n 200ml studenej vody
n ½ lyžičky mletej škorice
n 2–3 kocky ľadu

Kávu zalejeme 80–100ml horúcej (nie vriacej) vody a necháme vychladnúť.
Všetky ingrediencie, vrátane kávy a 250ml studenej vody, dáme do mixéra
a rozmixujeme i s kockami ľadu. Nalejeme do jedného pohára, do ktorého
môžeme pridať ešte ľad.
Ľadovú kávu s vanilkou ocenia hlavne priaznivci menej sladených nápojov.
Sladivosť znižuje pridanie 4H COMPLEX PROTEINu.

TIP

Kávu, celú jednu porciu, je vynikajúce vypiť 1 hodinu pred tréningom.
Kofeín pred tréningom pomôže k zvýšeniu sily a zvládnutiu náročnejšieho tréningu. Zároveň nabudí organizmus a pomôže k spaľovaniu tukov. 100–300mg (1–3 lyžičky) extraktu zo zelenej kávy, to
už skutočne slušne nakopne. Syr cottage zaistí 2% odporúčanej
dennej dávky vitamínov skupiny B, ktoré majú vplyv na metabolizmus energie, napr. tým, že normalizujú chuť k jedlu a zlepšujú
trávenie.

Z receptu pripravíme 1 porciu na desiatu
s kalorickou hodnotou 209kcal/878kJ.
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vhodné pre
športovcov

vhodné pre
vegetariánov

zdroj
bielkovín

nízky GI

vhodné pre
diabetikov

Káva à la Madame de Pompadour
1 porcia | 5 minút | ľahké | cca 640kJ/152kcal
bielkoviny 2g | sacharidy 9g | tuky 12g | vláknina 2g

n DEEP SLIMMING COFFEE (1–3 lyžičky, podľa požadovanej sily
a chuťovej preferencie)
n 20g 70% horkej čokolády
n 200ml horúcej vody
n 2 lyžice smotany do kávy alebo ovsenej smotany
n štipka škorice
n štipka nastrúhaného muškátového orieška

Do šálky vložíme kúsky kvalitnej horkej čokolády a prisypeme DEEP SLIMMING COFFEE, zalejeme 100ml
vriacej vody a lyžičkou všetko dôkladne premiešame, pokým sa čokoláda nerozpustí, potom dolejeme zvyšok horúcej vody. Pridáme smotanu alebo ovsené mlieko a okoreníme štipkou mletej škorice a muškátovým
orieškom.

TIP

Škorica sa radí medzi zahrievacie korenie, ktorému sa pripisujú protizápalové, dezinfekčné a antibiotické účinky, a preto ju môžeme častejšie zaraďovať do svojho jedálnička, napr. do čerstvých štiav,
sladkých kaší. Škorica tiež vhodne doplňuje strúhané jablko, sladké ovocné šaláty a iné.

Z receptu pripravíme 1 porciu na desiatu s kalorickou hodnotou 152kcal/640kJ.

vhodné pre
športovcov

vhodné pre
vegetariánov

nízky GI
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BODY SHAPE TEA
Jedna porcia iba 3,6kcal / 15kJ

Lahodný instantný čaj pre rýchlejšie spaľovanie tukov, dodanie
energie a zlepšenie pitného režimu, ktorého unikátne zloženie bylín
podporuje metabolizmus a energiu. Je vhodný pre diabetikov,
športovcov i vegetariánov a je bez lepku.
Využíva spoločné pôsobenie overených
prírodných látok spoločne s vitamínmi
C, B7 a L-karnitínom. Obsahuje výťažky
acai berry, zeleného čaju, rooibosu, yerba
maté, guarany a zázvoru.

nJedinečné zloženie: unikátna

n
n
n
n

kombinácia bylín (acai berry,
zeleného čaju, rooibosu, yerba
maté, guarany, zázvoru), vitamínov
C, B7 (biotínu) a L-karnitínu, ktorých
účinok sa navzájom posilňuje.
Ideálna súčasť kvalitného pitného
režimu – všetky obsiahnuté látky sú
bezpečné i pri dlhodobom užívaní.
Obsahuje 125% odporúčanej dennej
dávky vitamínu C.
Prispieva k normálnemu
energetickému metabolizmu
a k znižovaniu miery únavy
a vyčerpania.
Je vhodný pre diabetikov
a neobsahuje fruktózu.

TIP

Zaraďte tento čaj ako bežnú
súčasť pitného režimu. Jednoducho nahraďte bežné nápoje
týmto. Môžete piť ako teplý alebo studený nápoj.
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Čaj do nepohody
1 porcia | 5 minút | ľahké | cca 200kJ/48kcal
bielkoviny 0,4g | sacharidy 7,7g | tuky 0,2g | vláknina 0g

n čaj BODY SHAPE TEA (1 odmerka)
n 1 lyžička medu
n 1 plátok citróna
n nastrúhaný čerstvý zázvor (cca 2cm)
n 250ml horúcej vody

Čaj prisypeme do cca 250ml horúcej vody. Dochutíme medom, citrónom
a nastrúhaným čerstvým zázvorom.

TIP

Čaj BODY SHAPE TEA má termodynamický (zahrievací) účinok, urýchľuje metabolizmus a spaľovanie energie. Čaj vďaka spojeniu sa so zahrievacou silou zázvoru znásobí svoje účinky. Ďalej citrón
a zázvor pre svoj obsah vitamínov pôsobia ako prevencia proti nachladnutiu v chrípkovom období.
Čaj je možné podávať dopoludnia i popoludní.

Z receptu pripravíme 1 porciu s kalorickou hodnotou 48kcal/200kJ.

vhodné pre
vegetariánov

vhodné pre
športovcov

vhodné pre
diabetikov

bez lepku
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nízky GI

Ľadový čaj
1 porcia | 5 minút | ľahké | cca 24kJ/8kcal
bielkoviny 0g | sacharidy 2g | tuky 0g | vláknina 0g

n Čaj BODY SHAPE TEA (1–3 odmerky)
n 250ml vody
n citrón alebo limetka
n mäta
n 2–3 kocky ľadu

Čaj prisypeme do cca 80–100ml horúcej vody, prilejeme studenú vodu.
Do pohára pridáme kocky ľadu.

TIP

Ľadový čaj ocenia hlavne priaznivci menej sladených nápojov.
Čaj je možné podávať dopoludnia i popoludní.

Z receptu pripravíme 1 porciu s kalorickou hodnotou 8kcal/24kJ.

vhodné pre
vegetariánov

vhodné pre
športovcov

vhodné pre
diabetikov

bez lepku
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nízky GI

4H COMPLEX PROTEIN
s príchuťou vanilky | kakaový
Jedna porcia iba 89kcal / 379kJ

Proteínový nápoj pre ochranu svalovej hmoty pri chudnutí a pre
jej rast pri silových športoch, ktorý je vhodný pre deti od 12 rokov,
športovcov, diabetikov i vegetariánov a je bez lepku.
4H COMPLEX PROTEIN je proteínový nápoj s vysokým obsahom bielkovín s postupným
uvoľňovaním jednotlivých aminokyselín spoločne s enzýmami, ktoré zaisťujú ich doplnenie
a pritom nezaťažia zažívací systém. Je vhodný ako pri redukcii telesnej hmotnosti, tak pri
silovom cvičení, kedy podporuje rast svalovej hmoty.

nDodáva organizmu
n
n
n
n

bielkoviny s postupným
vstrebávaním.
Chráni svalovú hmotu pri
chudnutí a podporuje jej
rast pri silovom cvičení.
Je dobre stráviteľný
a nezaťažuje tak tráviaci
trakt. Zaženie hlad a chuť
na sladké.
Rýchla a ľahká príprava.
Praktické balenie
umožňuje, že máte
4H COMPLEX PROTEIN
kedykoľvek po ruke, či už
v práci, pri cestovaní alebo
na dovolenke.

TIP

Z proteínového nápoja s príchuťou vanilky
i z kakaového si tiež
môžete pripraviť lahodné a osviežujúce
kokteily. Recepty nájdete v tejto kuchárke.
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Iontový nápoj plný bielkovín
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 1005kJ/239kcal
bielkoviny 11,2g | sacharidy 15,1g | tuky 15g | vláknina 2g

n 4H COMPLEX PROTEIN s príchuťou vanilky (1 odmerka)
n 1 veľká alebo dve malé broskyne (marhule)
n 150ml kokosovej vody (áno, tekutina, ktorá je vo vnútri orecha)
n 150ml kokosového mlieka
n 2–3 kocky ľadu (môže byť podľa chuti)

Rozrežeme kokos na 2 polovice a vodu z neho nalejeme do mixéra. Pridáme všetko ostatné a rozmixujeme. Takto pripravený kokteil nalejeme späť
do polovičiek kokosového orecha. Ozdobíme a pijeme slamkou. Šťavu z čerstvého kokosa je možné nahradiť
kokosovou vodou, ktorú predávajú napr. v drogérii alebo v predajniach zdravej výživy. Samozrejme, že exotickému kokosu sa nič nevyrovná.

TIP

Prečo iontový nápoj? Kokosová voda je veľkým zdrojom elektrolytov. Je bez tuku, bez cholesterolu,
má nízky obsah kalórii a neobsahuje umelé farbivá, konzervačné látky alebo sladidlá, na rozdiel
od športových nápojov. Obsahuje výrazne menej kalórii, menej sodíka a naopak viac draslíka než
väčšina športových nápojov.

Z receptu pripravíme 2 porcie na desiatu s kalorickou hodnotou 479kcal/2010kJ.

vhodné pre
vegetariánov

vhodné pre
športovcov

zdroj
bielkovín

bez lepku
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nízky GI

Regeneračný nápoj plný ovocia
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 782kJ/188kcal na porciu
bielkoviny 16,4g | sacharidy 20,1g | tuky 4,3g | vláknina 2,7g

n 4H COMPLEX PROTEIN s príchuťou vanilky (1 odmerka)
n 30g lesných či záhradných jahôd (cca 3ks)
n 60g čučoriedok (menšia hrsť)
n 1/2 stredného banánu (môže byť podľa chuti, ½ banánu navýši
energetický príjem o 240kJ)
n 100g bieleho jogurtu (3,5% tuku)
n 250ml polotučného kravského alebo rastlinného mlieka
n 2–3 kocky ľadu (môže byť podľa chuti)

Všetko vložíme do mixéra a rozmixujeme do hustého nápoja. Hustotu si upravíme podľa potreby zvýšením
či znížením množstva mlieka (pri navýšení 100ml polotučného mlieka sa navýši energetický príjem o 198 kJ).
Kto má rád veľmi ľadové kokteily, môže si pridať ľad i do pohára.
Poznámka: Ak trpíme neznášanlivosťou laktózy alebo radi skúšame nové veci, jednou z možností je nahradiť
kravské mlieko rastlinným nápojom. Na trhu existuje veľa alternatívnych nápojov vyrobených napr. zo sóje,
orechov, ryže, kokosu ai. Pri použití rastlinného nápoja sa zmení kalorická hodnota i výživové zloženie kokteilu.

TIP

Čučoriedky napomáhajú redukcii tuku najmä v oblasti brucha, čo určite oceníte. Naviac zvýšený
obsah železa prospeje ženám v období menštruácie.

Z receptu pripravíme 2 desiatové porcie s kalorickou hodnotou 375kcal/1569kJ (vrátane banánu).

vhodné pre
športovcov

vhodné pre
vegetariánov

zdroj
bielkovín

bez lepku
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Jablkový sen
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 686kJ/163kcal na porciu
bielkoviny 14,4g | sacharidy 18g | tuky 2,4g | vláknina 2,2g

n 4H COMPLEX PROTEIN kakaový (1 odmerka)
n ½ nakrájaného jablka
n ½ banánu (môže byť podľa chuti, ½ banánu navýši
energetický príjem o 240kJ)
n 250ml polotučného kravského alebo rastlinného mlieka
n škorica (môže byť podľa chuti)
n 2–3 kocky ľadu (môže byť podľa chuti)

Všetko vložíme do mixéra a rozmixujeme do hustého nápoja. Hustotu si upravíme podľa potreby zvýšením
či znížením množstva mlieka (pri navýšení 100ml polotučného mlieka sa navýši energetický príjem o 198 kJ).
Kto má rád veľmi ľadové kokteily, môže si pridať ľad i do pohára.
Poznámka: Ak trpíme neznášanlivosťou laktózy alebo radi skúšame nové veci, jednou z možností je nahradiť
kravské mlieko rastlinným nápojom. Na trhu existuje veľa alternatívnych nápojov vyrobených napr. zo sóje,
orechov, ryže, kokosu ai. Pri použití rastlinného nápoja sa zmení kalorická hodnota i výživové zloženie kokteilu.

TIP

Jablká sú bohatým zdrojom vlákniny pektínu. Jedno jablko obsahuje až 5g vlákniny. Denný príjem
vlákniny by mal byť 20–30g, preto je vhodné jablká pravidelne zaraďovať do jedálnička.

Z receptu pripravíme 2 porcie na desiatu s kalorickou hodnotou 327kcal/1372kJ (vrátane banánu).

vhodné pre
športovcov

vhodné pre
vegetariánov

zdroj
bielkovín

bez lepku
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Mangové pohladenie
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 665kJ/158kcal na porciu
bielkoviny 14g | sacharidy 18g | tuky 3g | vláknina 3g

n 4H COMPLEX PROTEIN kakaový (1 odmerka)
n ½ nakrájaného manga
n 10 bobuliek hrozna bez kôstok
n 250ml polotučného kravského alebo rastlinného mlieka
n 2–3 kocky ľadu (môže byť podľa chuti)

Všetko vložíme do mixéra a rozmixujeme do hustého nápoja. Hustotu si
upravíme podľa potreby zvýšením či znížením množstva mlieka (pri navýšení 100ml polotučného mlieka sa navýši energetický príjem o 198 kJ). Kto má rád veľmi ľadové kokteily,
môže si pridať ľad i do pohára.
Poznámka: Ak trpíme neznášanlivosťou laktózy alebo radi skúšame nové veci, jednou z možností je nahradiť
kravské mlieko rastlinným nápojom. Na trhu existuje veľa alternatívnych nápojov vyrobených napr. zo sóje,
orechov, ryže, kokosu ai. Pri použití rastlinného nápoja sa zmení kalorická hodnota i výživové zloženie kokteilu.

TIP

V mangu je zastúpených až 16 druhov karotenoidov dôležitých pre tvorbu vitamínu A. Najviac je
v mangu zastúpený betakarotén. Karotenoidy sú červené a žlté rastlinné farbivá, ktoré sa v tele menia na vitamín A. Vďaka tomu prispieva k zdravému vzhľadu pleti a spomaľuje jej starnutie.

Z receptu pripravíme 2 porcie na desiatu s kalorickou hodnotou 316kcal/1330kJ.

vhodné pre
vegetariánov

vhodné pre
športovcov

zdroj
bielkovín

bez lepku

www.svet-zdravia.sk

nízky GI

SMART SHAKE
s vanilkovou príchuťou
Jedna porcia iba 205kcal / 864kJ

Optimálna náhrada vyváženého jedla s jednoduchou a rýchlou
prípravou a vynikajúcou chuťou, ktorá nezaťažuje tráviaci trakt
a dodá energiu. Je vhodný pre deti, športovcov, diabetikov
i vegetariánov a je bez lepku.
SMART SHAKE je s ohľadom na svoje zloženie jedinečným prípravkom, ktorý spoľahlivo
nahradí vyvážené jedlo. Pritom dodá organizmu všetky potrebné živiny, vitamíny a minerálne látky v optimálnom pomere.

nDodáva potrebné živiny v ideálnom pomere a kontroluje denný príjem energie. Vďaka
n
n
n
n

vyváženému zloženiu obsahuje optimálny pomer makro a mikroživín.
Môže nahradiť 1–2 vyvážené jedlá.
Uspokojí chute a pritom zasýti a zaženie hlad.
Rýchla a ľahká príprava.
Praktické balenie umožňuje, že máte SMART SHAKE kedykoľvek po ruke, či už
v práci, pri cestovaní alebo na dovolenke.

TIP

I SMART SHAKE môžete použiť
na prípravu osviežujúcich a zdravých kokteilov a smoothies. Recepty nájdete v tejto kuchárke.
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Malinové smoothie s jahodami,
kefírom a mätou
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 672kJ/160kcal na porciu
bielkoviny 14,8g | sacharidy 13,2g | tuky 2,7g | vláknina 2,8g

n SMART SHAKE s vanilkovou príchuťou (1 odmerka)
n 50g malín (čerstvé alebo mrazené)
n 50g jahôd (čerstvé alebo mrazené)
n 250ml kefíru
n čerstvá mäta (5 lístkov, podľa chuti)
n voda alebo rastlinné mlieko (podľa potreby)
n 1 lyžička ovsených vločiek

Všetko vložíme do mixéra a rozmixujeme do hustého nápoja. Hustotu si upravíme podľa potreby zvýšením
či znížením množstva vody prípadne množstva rastlinného mlieka. V prípade, že chceme výdatnejšie jedlo,
pridáme a rozmixujeme do smoothie aj ovsené vločky. Kto má rád veľmi ľadové kokteily, môže si pridať ľad
aj do pohára.

TIP

Jahody patria medzi ovocie s najnižším obsahom kalórií. Za svoju farbu jahody vďačia antokyanínom,
farbivám, ktoré sa svojimi vlastnosťami podobajú bioﬂavonoidom. Antokyaníny znižujú syntézu cholesterolu v pečeni a pôsobia ako silné antioxidanty.

Z receptu pripravíme 2 porcie na desiatu s kalorickou hodnotou 320kcal/1344kJ.

vhodné pre
vegetariánov

nízky GI

vhodné
pre deti

zdroj
bielkovín

www.svet-zdravia.sk

vhodné pre
športovcov

Malinové smoothie s vanilkou
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 680kJ/162kcal na porciu
bielkoviny 9g | sacharidy 18,2g | tuky 5,4g | vláknina 1,4g

n SMART SHAKE s vanilkovou príchuťou (1 odmerka)
n 100g malín (čerstvé alebo mrazené)
n 250ml polotučného kravského alebo rastlinného mlieka
n 1 lyžice chia semienok

Všetko vložíme do mixéra a rozmixujeme do hustého nápoja. Hustotu si
upravíme podľa potreby zvýšením či znížením množstva mlieka (pri navýšení
100ml polotučného mlieka sa navýši energetický príjem o 198 kJ). Kto má
rád veľmi ľadové kokteily, môže si pridať ľad aj do pohára. Chia semienka
v tekutine po chvíli mnohonásobne zvýšia svoj objem, preto nápoj pijeme
ihneď po príprave.
vhodné
pre deti

vhodné pre
vegetariánov

Toto ľahké smoothie poteší hlavne milovníkov malín. Z minerálnych
látok obsahujú maliny draslík, fosfor, germánium, jód, kremík, kyslík, sodík, zinok a železo. Konzumácia malín podporuje chuť do jedla, zlepšuje trávenie a znižuje zvýšenú teplotu.

vhodné pre
diabetikov

vhodné pre
športovcov

Chia semienka sú veľkým zdrojom omega 3 mastných kyselín, ktorých je v našej strave nedostatok. Odporúčame vypiť nápoj ihneď
po príprave. Pokiaľ ho necháme uležať, vďaka chia semienkam
zväčší svoj objem a zo smoothie budeme mať puding.

nízky GI

bez lepku

Poznámka: Ak trpíme laktózovou intoleranciou alebo radi skúšame nové
veci, jednou z možností je nahradiť kravské mlieko rastlinným nápojom.
Na trhu existuje veľa alternatívnych nápojov vyrobených napr. zo sóje,
orechov, ryže, kokosu ai. Pri použití rastlinného nápoja sa zmení kalorická
hodnota aj výživové zloženie kokteilu.

TIP

TIP

Z receptu pripravíme 2 porcie na desiatu
s kalorickou hodnotou 324kcal/1360kJ.
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zdroj
bielkovín

Jahodové smoothie s vanilkou
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 625kJ/149kcal na porciu
bielkoviny 9,2g | sacharidy 14,9g | tuky 5,3g | vláknina 2,9g

n SMART SHAKE s vanilkovou príchuťou (1 odmerka)
n 100g jahôd (čerstvé alebo mrazené)
n 250ml polotučného kravského alebo rastlinného mlieka
n 1 polievková lyžica chia semienok

Všetko vložíme do mixéra a rozmixujeme do hustého nápoja. Hustotu si
upravíme podľa potreby zvýšením či znížením množstva mlieka. Kto má
rád veľmi ľadové kokteily, môže si pridať ľad aj do pohára. Chia semienka
v tekutine po chvíli mnohonásobne zvýšia svoj objem, preto nápoj pijeme
ihneď po príprave.
Poznámka: Ak trpíme laktózovou intoleranciou alebo radi skúšame nové
veci, jednou z možností je nahradiť kravské mlieko rastlinným nápojom.
Na trhu existuje veľa alternatívnych nápojov vyrobených napr. zo sóje,
orechov, ryže, kokosu ai. Pri použití rastlinného nápoja sa zmení kalorická
hodnota aj výživové zloženie kokteilu.

TIP

TIP

Toto ľahké smoothie poteší hlavne milovníkov jahôd. Jahody patria
medzi ovocie s najnižším obsahom kalórií. Za svoju farbu jahody
vďačia antokyanínom, farbivám, ktoré sa svojimi vlastnosťami podobajú bioﬂavonoidom. Antokyaníny znižujú syntézu cholesterolu
v pečeni a pôsobia ako silné antioxidanty.
Chia semienka sú veľkým zdrojom omega 3 mastných kyselín, ktorých je v našej strave nedostatok. Odporúčame vypiť nápoj ihneď
po príprave. Pokiaľ ho necháme uležať, vďaka chia semienkam
zväčší svoj objem a zo smoothie budeme mať puding.

Z receptu pripravíme 2 porcie na desiatu s kalorickou
hodnotou 298kcal/1250kJ.
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nízky GI

bez lepku

zdroj
bielkovín

Čučoriedkový kokteil s chia semienkami
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 724kJ/172kcal na porciu
bielkoviny 9,4g | sacharidy 20,8g | tuky 5,5g | vláknina 4,7g

n SMART SHAKE s vanilkovou príchuťou (1 odmerka)
n 100g čučoriedok
n ½ banánu (môže byť podľa chuti, ½ banánu navýši energetický príjem
o 240kJ)
n 1 lyžička chia semienok
n 250ml polotučného kravského alebo rastlinného mlieka
n 2–3 kocky ľadu (môže byť podľa chuti)

Všetko vložíme do mixéra a rozmixujeme do hustého nápoja. Hustotu si
upravíme podľa potreby zvýšením či znížením množstva mlieka (pri navýšení
100ml polotučného mlieka sa navýši energetický príjem o 198 kJ). Kto má
rád veľmi ľadové kokteily, môže si pridať ľad aj do pohára. Chia semienka
v tekutine po chvíli mnoho násobne zvýšia svoj objem, preto nápoj pijeme
ihneď po príprave.
Poznámka: Ak trpíme neznášanlivosťou laktózy alebo radi skúšame nové
veci, jednou z možností je nahradiť kravské mlieko rastlinným nápojom.
Na trhu existuje veľa alternatívnych nápojov vyrobených napr. zo sóje,
orechov, ryže, kokosu ai. Pri použití rastlinného nápoja sa zmení kalorická
hodnota aj výživové zloženie kokteilu.

TIP

Chia semienka sú veľkým zdrojom omega 3 mastných kyselín, ktorých je v našej strave nedostatok.

Z receptu pripravíme 2 desiatové porcie s kalorickou hodnotou
345kcal/1448kJ (vrátane banánu).
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zdroj
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bez lepku

SMART SHAKE
s banánovou príchuťou
Jedna porcia iba 205kcal / 864kJ

Optimálna náhrada vyváženého jedla s jednoduchou a rýchlou
prípravou a vynikajúcou chuťou, ktorá nezaťažuje tráviaci trakt
a dodá energiu. Je vhodný pre deti, športovcov, diabetikov
i vegetariánov a je bez lepku.
SMART SHAKE je s ohľadom na svoje zloženie jedinečným prípravkom, ktorý spoľahlivo
nahradí vyvážené jedlo. Pritom dodá organizmu všetky potrebné živiny, vitamíny a minerálne látky v optimálnom pomere.

nDodáva potrebné živiny v ideálnom pomere a kontroluje denný príjem energie. Vďaka
n
n
n
n

vyváženému zloženiu obsahuje optimálny pomer makro a mikroživín.
Môže nahradiť 1–2 vyvážené jedlá.
Uspokojí chute a pritom zasýti a zaženie hlad.
Rýchla a ľahká príprava.
Praktické balenie umožňuje, že máte SMART SHAKE kedykoľvek po ruke, či už
v práci, pri cestovaní alebo na dovolenke.

TIP

I SMART SHAKE môžete použiť
na prípravu osviežujúcich a zdravých kokteilov a smoothies. Recepty nájdete v tejto kuchárke.
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Špenátové smoothie s avokádom
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 828kJ/197kcal na porciu
bielkoviny 9,9g | sacharidy 16,6g | tuky 9,9g | vláknina 2,4g

n SMART SHAKE s banánovou príchuťou (1/2 odmerky)
n 50g čerstvého špenátu
n 1/4 avokáda (k tomu ½ banánu – môže byť na dochutenie a osladenie,
½ banánu navýši energetický príjem o 240kJ)
n 50ml kefíru
n 250ml polotučného kravského alebo rastlinného mlieka

Všetko vložíme do mixéra a rozmixujeme do hustého nápoja. Hustotu si
upravíme podľa potreby zvýšením či znížením množstva mlieka (pri navýšení 100ml polotučného mlieka sa navýši energetický príjem o 198kJ)
alebo môžeme doplniť vodou.
Poznámka: Ak trpíme neznášanlivosťou laktózy alebo radi skúšame nové
veci, jednou z možností je nahradiť kravské mlieko rastlinným nápojom.
Na trhu existuje veľa alternatívnych nápojov vyrobených napr. zo sóje,
orechov, ryže, kokosu ai. Pri použití rastlinného nápoja sa zmení kalorická
hodnota aj výživové zloženie kokteilu.

TIP

Špenát je zdroj kyseliny listovej. Avokádo dodá telu zase zdravé
tuky. Pokiaľ chcete nápoj viac osladiť, pridajte banán (polovica
banánu, čo je cca 60g, navýši energetický príjem o 240 kJ), ktorý
vytvorí jemnú konzistenciu.

Z receptu pripravíme 2 porcie na desiatu s kalorickou hodnotou
394kcal/1656kJ (vrátane banánu).
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nízky GI

bez lepku

Mandľové smoothie
s banánom a kokosom
2 porcie | 10 minút | ľahké | cca 1296kJ/310kcal na porciu
bielkoviny 7,7g | sacharidy 28g | tuky 18,1g | vláknina 7,6g

n 300ml mandľového mlieka
n 1 banán
n 1 polievková lyžica chia semienok
n ¼ avokáda
n 1 odmerka SMART SHAKE banán
n 1 polievková lyžica strúhaného kokosu
n kokosové plátky na ozdobu

Mlieko nalejeme do mixéra a pridáme SMART SHAKE, banán, avokádo, chia semienka a strúhaný kokos.
Všetko rozmixujeme do hladkej konzistencie a nalejeme do pohára. Môžeme ozdobiť kokosovými plátkami.

vhodné pre
vegetariánov

zdroj
bielkovín

vhodné
pre deti

vhodné pre
športovcov
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bez lepku

Posilňujúce smoothie
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 563kJ/134kcal na porciu
bielkoviny 7,8g | sacharidy 18,2g | tuky 3,2g | vláknina 2,2g

n SMART SHAKE s banánovou príchuťou (1 odmerka)
n 50g čučoriedok
n 1/2 banánu (môže byť podľa chuti, ½ banánu navýši energetický
príjem o 240kJ)
n 250ml kefírového mlieka (neochutené) alebo 200ml polotučného
mlieka a 50ml kefíru
n vanilka (prášok alebo semienka z lusku)
n čerstvá mäta (5 lístkov)

Všetko vložíme do mixéra a rozmixujeme do hustého nápoja. Hustotu si upravíme podľa potreby zvýšením
či znížením množstva mlieka (pri navýšení 100ml polotučného mlieka sa navýši energetický príjem o 198kJ)
alebo môžeme doplniť vodou.
Poznámka: Ak trpíme neznášanlivosťou laktózy alebo radi skúšame nové veci, jednou z možností je nahradiť
kravské mlieko rastlinným nápojom. Na trhu existuje veľa alternatívnych nápojov vyrobených napr. zo sóje,
orechov, ryže, kokosu ai. Pri použití rastlinného nápoja sa zmení kalorická hodnota aj výživové zloženie kokteilu.

TIP

Kefír je probiotický nápoj, ktorý obsahuje veľa živín
a napomáha k lepšiemu zažívaniu.

Z receptu pripravíme 2 porcie na desiatu s kalorickou hodnotou 268kcal/1126kJ (vrátane banánu).
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nízky GI

SMART SHAKE
kakaový
Jedna porcia iba 205kcal / 864kJ

Optimálna náhrada vyváženého jedla s jednoduchou a rýchlou
prípravou a vynikajúcou chuťou, ktorá nezaťažuje tráviaci trakt
a dodá energiu. Je vhodný pre deti, športovcov, diabetikov
i vegetariánov a je bez lepku.
SMART SHAKE je s ohľadom na svoje zloženie jedinečným prípravkom, ktorý spoľahlivo
nahradí vyvážené jedlo. Pritom dodá organizmu všetky potrebné živiny, vitamíny a minerálne látky v optimálnom pomere.

nDodáva potrebné živiny v ideálnom pomere a kontroluje denný príjem energie. Vďaka
n
n
n
n

vyváženému zloženiu obsahuje optimálny pomer makro a mikroživín.
Môže nahradiť 1–2 vyvážené jedlá.
Uspokojí chute a pritom zasýti a zaženie hlad.
Rýchla a ľahká príprava.
Praktické balenie umožňuje, že máte SMART SHAKE kedykoľvek po ruke, či už
v práci, pri cestovaní alebo na dovolenke.

TIP

I SMART SHAKE môžete použiť
na prípravu osviežujúcich a zdravých kokteilov a smoothies. Recepty nájdete v tejto kuchárke.

www.svet-zdravia.sk

Pomarančový kokteil
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 614kJ/146kcal na porciu
bielkoviny 5,3g | sacharidy 23g | tuky 3,6g | vláknina 3,3g

n SMART SHAKE kakaový (1 odmerka)
n ½ pomaranča
n 250ml vody alebo čerstvého pomarančového fresh džúsu

(pokiaľ
použijeme pomarančový fresh, navýši sa energetický príjem o 500kJ)
n 1 lyžička chia semienok
n 2–3 kocky ľadu (môže byť podľa chuti)

Všetko vložíme do mixéra a rozmixujeme do hustého nápoja. Hustotu si
upravíme podľa potreby zvýšením či znížením množstva mlieka (pri navýšení 100ml polotučného mlieka sa navýši energetický príjem o 198kJ) alebo môžeme doplniť vodou. Kto má
rád veľmi ľadové kokteily, môže si pridať ľad aj do pohára.

TIP

Pomaranč je vhodné konzumovať pre vysoký obsah vitamínu C, a preto by pomaranče mali byť súčasťou stravy tiež pri infekčných ochoreniach a pri prechladnutí.

TIP

Chia semienka sú veľkým zdrojom omega 3 mastných kyselín, ktorých je v našej strave nedostatok.
Odporúčame vypiť tento nápoj ihneď po príprave. Pokiaľ ho necháme uležať, vďaka chia semienkam
zväčší svoj objem a z kokteilu budeme mať puding.

Z receptu pripravíme 2 porcie na desiatu s kalorickou hodnotou 293kcal/1227kJ
(vrátane pomarančového freshu).
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vhodné pre
diabetikov

Čokoládové potešenie
2 porcie | 5 minút | ľahké | cca 655kJ/156kcal na porciu
bielkoviny 8,4g | sacharidy 18,7g | tuky 4,7g | vláknina 2g

n SMART SHAKE VEGAN s príchuťou lieskového orieška (1 odmerka)
n ½ banánu (môže byť podľa chuti, ½ banánu navýši energetický príjem
o 240kJ)
n 2 štvorčeky horkej čokolády s obsahom kakaa minimálne 70%
(1 štvorček na rozpustenie, 1 štvorček na nastrúhanie)
n 250ml polotučného kravského alebo rastlinného mlieka
n 2–3 kocky ľadu (môže byť podľa chuti)

Štvorček horkej čokolády rozpustíme v 50ml horúcej vody. Všetko vložíme
do mixéra a rozmixujeme do hustého nápoja. Hustotu si upravíme podľa
potreby zvýšením či znížením množstva mlieka (pri navýšení 100ml polotučného mlieka sa navýši energetický príjem o 198kJ) alebo môžeme doplniť vodou. Kto má rád veľmi ľadové kokteily, môže si pridať ľad aj
do pohára. Na záver posypeme kokteil nastrúhanou horkou čokoládou.
Poznámka: Ak trpíme neznášanlivosťou laktózy alebo radi skúšame nové veci, jednou z možností je nahradiť
kravské mlieko rastlinným nápojom. Na trhu existuje veľa alternatívnych nápojov vyrobených napr. zo sóje,
orechov, ryže, kokosu ai. Pri použití rastlinného nápoja sa zmení kalorická hodnota aj výživové zloženie kokteilu.

TIP

Horkú čokoládu vyberáme veľmi starostlivo. Mala by obsahovať aspoň 70% vysoko kvalitného kakaa,
ďalej kakaové maslo, malé množstvo trstinového cukru (namiesto bežného repkového) a vanilku.
Dávame si pozor na ingrediencie typu pridaný tuk (v zložení nájdeme mliečny tuk, stužený tuk, kokosový tuk, tuk z palmových jadier), vanilín (umelá náhrada vanilky), arómy a dochucovadlá.
Z receptu pripravíme 2 porcie na desiatu s kalorickou hodnotou 312kcal/1310kJ (vrátane banánu).
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