


ZDRAVÍME VÁS :)

Môže sa stať, že vás počas reštartu chytí hlad. Ak vám nebude stačiť 
desiata či olovrant, pripravili sme si pre vás niekoľko ďalších receptov 
na malé chuťovky. 

Okrem týchto chuťoviek si v prípade hladu tiež môžete dať:

• 1 kúsok ovocia, 
• 1 šálku bobuľového ovocia, 
• ¼ šálky orechov, 
• 2 PL semienok,
• 1 vajíčko na tvrdo. 

Muži, vysoké ženy, ako aj ľudia, ktorí intenzívne cvičia viac než 30 minút 
niekoľkokrát do týždňa, si môžu pridať aj druhú malú chuťovku. Špeciá-
lne pre nich sme pripravili: „ Vysoko energetické chuťovky“, ktoré nájdete 
nižsie v tomto bonuse.

Humus so zeleninou
 
Ingrediencie na 1 porciu:     

• 4 PL humusu, 
• 2 PL konopných semienok, 
• 1 paradajka, 
• 1 menšia uhorka.

 
Postup:  
Konopné semienka zmiešame s humusom. Zmes natrieme na nakrájanú uhor-
ku a na vrch si položíme plátok paradajky.
 
Ovocný šalát
 
Ingrediencie na 1 porciu:

• 1 šálka malín, 
• 1 šálka čučoriedok, 
• 1 nakrájaný banán, 
• 1 PL nastrúhaného kokosu.

 
Postup:
Do stredne veľkej misky dáme všetky ingrediencie a premiešame. Dobrú 
chuť!
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Malinovo-kokosový puding s chia semienkami
 
Ingrediencie na 1 porciu:

• ¼ šálky malín, 
• 3 PL chia semienok, 
• 120 ml nesladeného kokosového mlieka, 
• ¼ ČL vanilkového extraktu, 
• ½ ČL škorice, 
• ½ ČL  javorového sirupu či medu (voliteľné), 
• 2 PL goji bobúľ.

 
Postup:
Všetky ingrediencie dáme dokopy okrem chia semienok a goji bobúľ. Zmixujeme 
až do krémovej konzistencie. Chia semienka zmiešame so zmesou a necháme ho-
dinu odstáť v chladničke. Pred servírovaním posypeme goji bubuľami.
 
Banánové guličky
 
Ingrediencie na 17 guličiek (1 porcia = 5 kúskov):

• 2 malé banány, 
• ¼ ČL vanilkového extraktu, 
• 2 PL kokosového oleja, 
• 1 šálka mletých ovsených vločiek, 
• 1/3 šálky mandľovej múky, 
• ½ ČL škorice, 
• štipka soli, 
• ½ ČL prášku do pečiva, 
• ¼ šálky goji bobúľ (resp. iného sušeného ovocia).

 
Postup:
Predhrejeme si rúru na 180 stupňov. Popučíme banány v stredne veľkej miske. 
Pridáme zvyšné ingrediencie a dobre premiešame. Zo získanej hmoty vyformuje-
me malé guličky a pečieme 15 minút na papieri na pečenie. Zvyšok guličiek môžete 
zamraziť a použiť, keď na vás dôjde chuť.
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Čokoládovo-banánový puding s chia semienkami

Ingrediencie na 1 porciu:

• ½ banána, 
• 3 PL chia semienok, 
• 100 ml nesladeného mandľového mlieka, 
• ¼ ČL vanilkového extraktu, 
• 1 ČL kakaa, 
• ½ ČL javorového sirupu či medu (voliteľné).

 
Postup:
Zmixujeme všetky ingrediencie do krémovej konzistencie okrem chia semienok. 
Zamiešame do krému chia semienka a necháme odstáť hodinu v pohári v chlad-
ničke.
 
Čokoládovo-čerešňový puding s chia semienkami

Ingrediencie na 1 porciu:

• ½ šálky odkôstkovaných čerešní, 
• ½ banána, 
• 3 PL chia semienok, 
• ½ ČL kakaa, 
• ¼ ČL vanilkového extraktu, 
• 100 ml nesladeného kokosového mlieka, 
• ½ ČL javorového sirupu (resp. iného sladidla podľa vášho výberu).

 
Postup:
Okrem chia semiačok zmixujeme všetky ingrediencie až do krémovej konzis-
tencie.  Vylejeme zmes do malej misky a pridáme chia semienka. Necháme zmes 
odstáť na 30 až 60 minút v chladničke resp. dovtedy, kým zmes nenadobudne 
požadovanú hustú konzistenciu.

Banánovo-ovsené mafíny

Ingrediencie na 1 porciu (2 mafiny = 1 porcia):

• 1 banán, 
• 1 šálka ovsených vločiek, 
• 2 PL  arašidového alebo mandľového masla, 
• 1 PL medu, 
• 1 PL chia semienok, 
• ¼ šálky goji alebo iného sušeného ovocia podľa výberu, 
• 1 ČL škorice.             4

   



Postup:
Predhrejeme si rúru na 180 stupňov. Vo veľkej miske roztlačíme banán, pridá-
me zvyšné ingrediencie a dobre premiešame. Touto zmesou vyplníme vymastené 
mafinové formičky (napríklad kokosovým olejom) a pečieme 10 minút. Po stano-
venom čase vyberieme z trúby a necháme vychladnúť pár minút. 

VYSOKO ENERGETICKÉ  RECEPTY
 
V tejto kapitole nájdete chuťovky, ktoré poskytnú veľa energie v malom množ-
stve. Sú špeciálne navrhnuté pre ženy a mužov, ktorí často športujú či majú 
fyzicky náročnú prácu.
 
 
Nepečené tyčinky z arašidového masla
 
Ingrediencie na 5 porcií:

• 1 šálka vykôstkovaných datlí, 
• 1/4 šálky medu,
• 1/4 šálky arašidového masla, 
• 1 šálka nasekaných mandlí, 
• 1,5 šálky ovsených vločiek.

 
Postup:
Predhrejeme si rúru na 180 stupňov. Ovsené vločky umiestnime na papier na pe-
čenie a pečieme 15 minút resp. dovtedy kým nechytia krásnu zlatú farbu. Datle 
zmixujeme na malé kúsky (ak vaše datle nie sú lepkavé a nemajú dostatočne vlh-
kú konzistenciu, pred podávaním ich namočíme  do vody na 10 minút, aby získali 
istú vlhkosť). Ovsené vločky, mandle a datle dáme do misky. Med a arašidové 
maslo si zohrejeme na miernom ohni. Premiešame a vylejeme na zmes, kde všetko 
dobre premiešame. Zmes dáme na papier na pečenie a zatlačíme tak, aby bolo 
cesto zrovnané v 1 línii. Prikryjeme a necháme odstáť v mrazničke 15-20 minút. 
Po stvrdnutí vyberieme cesto von a nakrájame na 5 kúskov (tyčiniek). Potom ich 
uskladníme do vzduchotesnej nádoby, kde skladujeme maximálne 4 dni.
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Kokosovo-mandľová granola

Ingrediencie na 5 porcií:

• 1 šálka mandlí,
• 3 šálky ovsených vločiek,
• ½ ČL soli,
• ¼ ČL muškátového orechu,
• 1 ČL škorice,
• 1 ČL extraktu z vanilky,
• ½ šálky nastrúhaného kokosu,
• 1/3 šálky medu.

Postup:
Predhrejeme si rúru na 180 stupňov.
Rozdelíme si mandle na dve polovice, jednu mixujeme dovtedy, kým nie sú mandle 
najemno nasekané. Potom nakrájame druhú polovicu mandlí už ručne nahrubo. 
Všetko vysypeme do tej istej misky.

K mandliam pridáme ovsené vločky, kokos, soľ a všetko spolu premiešajte. Rozto-
píme med tak, aby bol číry až tečúci zmiešame ho s extraktom z vanilky, mušká-
tovým orechom a škoricou. Vylejeme med na zmes a premiešame, aby bolo všetko 
dobre obalené v mede. Potom vylejeme zmes na papier na pečenie. Pečieme 5 
minút, premiešame. Následne pečieme ešte ďalších 5 minút. Potom zmes nechá-
me vychladnúť. Uskladňujeme vo vzduchotesnej nádobe pri izbovej teplote 3-4 
týždne.
 
Čučoriedková granola

Ingrediencie na 5 porcií:
 

• 3 šálky ovsených vločiek, 
• 1 šálka mandlí, 
• 1 šálka pekanových orechov, 
• ½ šálky ľanových semienok, 
• ½ ČL soli, 
• ¼ ČL škorice, 
• ½ ČL kardamónu, 
• 1,5 PL medu, 
• 1 ČL vanilkového extraktu, 
• ¾ šálky sušených čučoriedok (alebo brusníc).
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Postup:
Predhrejeme si rúru na 180 stupňov. Zmixujeme spolu ovsené vločky, orechy, 
semienka, soľ, škoricu a kardamón. Roztopíme si med a vanilkový extrakt a vyle-
jeme do zmixovanej zmesi. 

Dobre premiešame, aby sa chute dobre prepojili. Zmes rozotrieme na papier 
na pečenie a pečieme 5 minút a potom znova premiešame. Vrátime do rúry ešte 
na 5 minút. Vyberieme z rúry a necháme vychladnúť. Pridáme sušené čučoried-
ky (brusnice) a premiešame. Uskladňujeme vo vzduchotesnej nádobe pri izbovej 
teplote na 3-4 týždne alebo 3 mesiace v mrazničke.

Ovocný pohár s kešu krémom

Ingrediencie na 2 porcie:

•  Kešu krém
• 1 šálku vopred namočených kešu orechov, 
• ¼ - ½ šálky vody, 
• 1-2 PL medu, 
• ½ ČL vanilkového extraktu,
• štipku soli

 
Ovocie:

• 1 šálka čučoriedok, 
• 1 šálka malín. 

 
Postup:
Okrem malín a čučoriedok zmixujeme všetky ingrediencie až kým nemajú krémo-
vú konzistenciu. Polievkovú lyžicu zmixovaného kešu krému dáme na dno pohára. 
Ďalšiu vrstvu bude tvoriť ovocie, najskôr jeden druh, potom druhý. Striedame 
zmes, bobule, vrch pohára by mali tvoriť bobule. Dáme do chladničky stuhnúť. 
Odporúčame skonzumovať do 24 hodín
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Guacamole s kukuričnými tortilami

Ingrediencie na 1 porciu:

• ½ pretlačeného avokáda, 
• 2 PL nakrájanej červenej cibule, 
• šťava z ½ limetky, 
• 1 PL  koriandra, 
• štipka soli,
• 2 malé kukuričné tortily.

 
Postup:
Predhrejeme si rúru na 180 stupňov. Nakrájame tortily na menšie kúsky a umie-
stnime na papier na pečenie. Pečieme 10-20 minút alebo dovtedy, kým nie sú 
tortily chrumkavé. Do malej misky dáme rozpučené avokádo, pridáme cibuľu, 
šťavu z limetky, koriander a soľ. Pred natieraním vyberieme tortily z trúby a 
necháme vychladnúť.

Nezabudnite nás sledovať na instagrame, facebooku či sa pridať do našej uza-
vretej facebookovej skupiny, v ktorej ťa čakajú další nadšenci zdravého život-
ného štýlu.

A v neposlednom rade, ak budete mať nejaký problém, budete potrebovať pora-
diť, povzbudiť, sme tu pre vás: redakcia@smoothierecepty.sk

Majte sa krásne!

PS: Ak budete hľadať inšpiráciu na dalšie zdravé a chutné recepty, mrkni na našu 
novú smoothie knižku. Stala sa najpredávanejšou knihou v najväčšom kníhkupec-
tve Martinus. Je krásna, vonia a super sa drži. No a do fotiek sa jednoducho 
zamilujete. Napísalo ju 17 známych doktorov a výživových poradcov. Máte sa na 
čo tešiť!

Uchmatnite si svoj kúsok ešte dnes!
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https://www.instagram.com/smoothierecepty.sk/
https://www.facebook.com/smoothierecepty.sk/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1685309318393548/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1685309318393548/?fref=ts
http://www.smoothiekniha.sk/
http://www.smoothiekniha.sk/

