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Proč pijeme zelené smoothie?
Zelené smoothie s divokými bylinami jsme začali mixovat 
v roce 2009. Do té doby jsme trpěli mnoha alergiemi a čas-
tými chřipkovými infekcemi. Ačkoliv jsme velmi dbali na 
kvalitu stravy, cítili jsme se celkově unavení. Už několik dní 
po započetí pití zelených smoothie jsme pocítili obrovskou 
změnu. Jakoby nás někdo napojil na nekonečný zdroj ener-
gie a inspirace. Měli jsme opět sílu věnovat se naplno našim 
dětem a  zvládat přitom starosti běžného života a  práce. 
Následující zimu jsme přečkali bez závažnějších nemocí, 
chřipku už dnes téměř neznáme. Nejkrásnější na užívá-
ní divokých bylin je to, že když se procházíme po krajině, 
máme pocit bezpečí a důvěry. Zažíváme pocit, že je o nás 
postaráno, že všeho je dostatek. A tak tomu opravdu je   
život je přebytek, hojnost.
Mixování je vhodný způsob, jak ve velmi krátké době při-

pravit vitalizující nápoj, který může nahradit snídani, oběd 
nebo večeři. Během mixování dojde k porušení buněčných 
stěn ovoce a bylin, naše tělo tak dostává možnost využít 
všechny vitalizující látky uložené v nitru buňky.
V této variantě smoothie používáme divoké byliny, kte-

ré samy o sobě představují velký zdroj minerálů, vitamínů, 
éterických olejů a dalších sekundárních rostlinných látek, 
jako jsou například kumariny, karotenoidy atd.

Victoria Boutenko, zakladatelka hnutí mixování divo-
kých bylin, poprvé zveřejnila možnost užívat je ve větším 
množství a čerstvé.
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Co je zelené smoothie? [smůzí]
Zelené smoothie je mixovaný, hustý a  jemný (smooth = 
jemný) nápoj skládající se z ovoce, vody a zeleniny obsahu-
jící chlorofyl.
Zelená smoothie mají mnoho výhod: připravují se velmi 

snadno a jsou zdravější než běžné ovocné šťávy, poněvadž 
obsahují také pevné části rostlin a ovoce, které samy obsa-
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hují další vitální látky. Mixování nám ušetří a nahradí čas, 
který dnes na důkladné přežvýkání (50×) každého sousta 
nemáme. Pro osoby, které již chrup ztratily, je mixování 
čerstvých potravin beztak neodmyslitelné. Takto mohou 
100% čerstvou stravu užívat nejen lidé bez chrupu, ale 
i osoby s poruchami skusu a malé děti. Výhodou mixování 
je narušení buněčné stěny bylin a zpřístupnění vitálních lá-
tek uložených uvnitř buňky.
 
Ještě nikdy nebyla zdravá strava tak jednoduchá 

a chut ná.
Tento zelený kouzelný nápoj máte hotový za 5 až 10 mi-

nut   a to včetně úklidu. Nápoj spojuje čistou přírodu s na-
ším moderním stylem života. Je to ideální kombinace chuti, 
zdraví a jednoduché přípravy. Zelené smoothie nám dodá 
vitalitu a daruje radost ze života. Pomůže najít naši ideální 
váhu a udržet ji.
Udělejte ze zeleného smoothie vašeho nejlepšího přítele. 

V  této knize najdete vše, co potřebujete vědět: jak začít, 
zajímavé recepty, tipy k přípravě a celou paletu výborných 
ingrediencí.
Začněte nejlépe již dnes!
Ovocná smoothie zná snad každý. Jsou téměř všude k do-

stání a díky své sladké chuti a příjemnému pocitu v ústech 
velmi oblíbená. Jsou považována za zdravé nápoje   zvláště 
když jsou připravována z  čerstvých potravin a bez přida-
ných látek.
Téměř revoluční novinkou v zelených smoothie je použí-

vání zelených listů ve velkém množství. To vede ke zvýšení 
našeho tělesného a  duševního zdraví a  fitness. Kombina-
cí zelených částí rostlin a ovoce obsahují zelená smoothie 
prakticky všechny vitální látky, které člověk potřebuje.

9



Zelená smoothie jsou připravována z kvalitních a čerst-
vých surovin. Největší přínos našemu zdraví mají, když je 
pijeme okamžitě po přípravě. Zelená složka smoothie na-
bízí celou řadu látek podporujících naše zdraví. Důležité je, 
aby se vaše smoothie skládalo minimálně z poloviny ze ze-
lených potravin. Zeleného smoothie můžete vypít jakékoliv 
množství. Výjimku tvoří smoothie z divokých bylin   s nimi 
začínejte obezřetně a pomalu.
 
Výhody zeleného smoothie
1. Rychlá příprava: včetně úklidu 5 10 minut.

2. Vysoký faktor radosti   příprava baví i  osoby s  averzí 
vůči kuchyni.

3. Málo odpadků   potraviny jsou optimálně zpracovány, 
téměř všechny části (slupky, jádra a  stonky) putují do 
mixéru.

4. Velký rozsah používaných potravin (také listy kapusty, 
divoké byliny a  listy stromů se stávají součástí denní 
stravy).

5. Více udržitelnosti   je snazší stravovat se regionálně 
a sezonně a zpracovávat nasbíranou divokou zeleninu.

Síla vitálních látek
Zelené smoothie je nejlepší potravinou, která nás udržuje 
fit, ve zdraví a v dobrém výkonu. Zelené listy mají proka-
zatelně nejvyšší a nejrozmanitější obsah vitálních látek ze 
všech potravin. Vitální látky posilují naše tělo a udržují jej 
mladé. Hustota vitálních látek v zeleném smoothie zajistí, 
že se během dne cítíte produktivní, v klidu a vyrovnaní.

10



Podstatnou součástí zeleného smoothie je zelené rost-
linné barvivo chlorofyl. Chlorofyl je skutečně zázračnou 
látkou, která dopraví tekuté sluneční světlo a koncentrova-
nou životní energii do vašich tělesných buněk.

Posílení imunity
Díky vysokému obsahu vitamínů a minerálů posiluje zelené 
smoothie náš imunitní systém natolik dalece, že jsme vše-
obecně zdravější. Především pak ve studenějších ročních 
obdobích nejsme tak náchylní vůči infekcím.

Antiaging díky antioxidantům
V zeleném smoothie se nachází vysoké koncentrace anti-
oxidantů. Ty neutralizují volné radikály, považované za 
hlavní faktor předčasného stárnutí. Tento „power drink“ je 
tedy velmi účinným nápojem proti stárnutí.

Dobrá nálada zaručena
Vysoký obsah biogenních aminů zajistí dobrou náladu 
a pomůže vám pozitivně se naladit na život.

Zlepšení trávení
Vysoký obsah vlákniny se postará o  pravidelné trávení 
a podporuje vytvoření optimální střevní flóry.

Zdravý spánek
Nezdravá strava jako např. fastfood irituje a stresuje tělo. 
Naproti tomu působí zelené smoothie balančně a podporu-
je ozdravný spánek.
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Snadné zhubnutí
Zelené smoothie je výborným prostředkem ke zhubnu-
tí, obsahuje totiž málo kalorií. Současně se hustota vitál-
ních látek postará o zastavení chutí na nezdravé potraviny 
a o celkové snížení potřeby kalorií.

Přírodní anabolikum
Pro zdravou stavbu svalů dodává zelené smoothie ve vel-
kém množství esenciální aminokyseliny a  nenasycené 
mast   né kyseliny a perfektně doplní každý fitness trénink.

Zvýšení koncentrace
Díky vysoké koncentraci sekundárních rostlinných látek, 
stopových prvků a minerálů stupňuje zelené smoothie naši 
produktivitu a schopnost učit se. Je skvělé pro žáky a stu-
denty.

Zelené smoothie pro každého
Zelené smoothie je vhodné v každém věku a samozřejmě 
také pro těhotné ženy i malé děti.
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Zelené smoothie: 
na tom opravdu záleží
Začátek je snadný. K dobrému smoothie potřebujete hrst 
ovoce, zelené listy a mixér. Přidejte ještě trochu vody… 
a smoothie je hotovo.

Zelené smoothie je přírodní produkt vyrobený z  rostlin-
ných ingrediencí a je zásobárnou vitálních látek. Jeho hod-
nota záleží na použitých potravinách. Důležitými kritérii 
jsou čerstvost, zralost a ekologické pěstování. Dále pak re-
gionální a  sezonní dostupnost. Optimální jsou plody vaší 
zahrádky nebo farmářské trhy, bio obchod nebo obchod-
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ník se zeleninou, kterému důvěřujete. Ve městech se může 
i váš balkon proměnit v zahradu poskytující čerstvé koření 
a aloe vera. I v kuchyni můžete připravit různé klíčky a pěs-
tovat traviny.

Kdy zelené smoothie pít?
Poněvadž se jedná o velmi lehké jídlo, které prochází na-
ším trávicím traktem velmi rychle, je důležité konzumovat 
je buďto na lačno, nebo minimálně s dvouhodinovým od-
stupem k ostatnímu jídlu. V naší rodině je smoothie velmi 
oblíbená snídaně.

Zelené smoothie do zásoby
Zelené smoothie je rychle a  jednoduše připravené. Může-
te jej konzumovat okamžitě, nebo jej vzít s sebou na cesty 
a do kanceláře. Co nespotřebujete okamžitě, vydrží v  led-
nici až 3 dny. Zde je důležité smoothie pomalu a důklad-
ně promíchat a „vyhnat“ tak z nápoje vzduchové bublinky, 
které urychlují oxidaci.

Obměna surovin
Pro dosažení perfektního přísunu vitálních látek měňte 
pravidelně zelené listy. Také ovoce je dobré z  chuťového 
hlediska měnit, aby vaše smoothie každý den chutnalo 
nově a zajímavě.

Hlavně lahodně
Zelené smoothie by mělo být připraveno tak, abyste se po 
jeho požití těšili na další. Nenuťte se do kombinací, které 
jsou pouze podle kritéria „hlavně zdravě“. Mějte na paměti, 
že kombinací sladkého ovoce a hořkých bylin mohou vznik-
nout chutě, na které si možná budete muset zvyknout.
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Kterak správně naplnit mixér
Mixér plňte tak, aby se v jeho spodní části nacházely měkké 
ingredience. Vznikne tak vír, který do sebe vtáhne všech-
ny ostatní složky smoothie, což zabrání zablokování práce 
nožů. Nádobu vždy dobře uzavřete, aby po zapnutí mixéru 
obsah nevystříkl ven.

Čas mixování
Nechte mixér běžet tak dlouho, dokud nebudou všechny 
složky rozmixovány na jemno. Důležité je, abyste mixér co 
nejdříve uvedli do nejvyšších otáček, poněvadž čím kratší 
dobu mixujete, tím lépe je to pro suroviny. Větší kusy ovoce 
před mixováním nakrájejte na menší kousky. Pokud máte 
jednoduchý domácí mixér se slabším výkonem, nakrájejte 
vše na velmi malé kousky, aby se mixér hned při prvním 
mixování nerozbil.

Používání tlouku (žďuchadla)
K přípravě zelené polévky nebo studeného zeleného pudin-
gu přidejte jen méně vody, vznikne tak krémová podoba. 
K tomu použijte tlouk, který patří k výbavě každého vyso-
kovýkonnostního mixéru.
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Mixér: a jedeme z kopce!
Jednou z rozhodujících věcí v přípravě zelených smoothie je 
kvalita mixéru. Čím vyšší má výkon, tím lepší bude výsledek.

Domácí mixér
Na trhu je k  dostání bezpočet mixérů v  cenové relaci 
800 6000 Kč. Dosahují 10 000 otáček za minutu při výko-
nu 1000 W. Pokud už vlastníte takový mixér, můžete s ním 
vyrobit svá první smoothie. Při výběru receptů volte spíše 
takové, ve kterých je více měkkých surovin, a  zredukujte 
také množství surovin, abyste mixér příliš nezatížili.

Mixér s vysokým výkonem
Tyto mixéry dosahují až 38 000 otáček za minutu při výkonu 
1500 W. Jejich výhodou je, že mixujete velmi krátkou dobu 
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a rozmixujete všechny složky včetně slupek, jader a ston-
ků. Pouze mixér s  vysokým výkonem je schopen porušit 
buněčnou stěnu potravin tak, aby se z nich uvolnily všech-
ny vitální látky a mohly být tělem optimálně přijaty   a to 
mnohem lépe, než byste zvládli kousáním, nebo mixérem 
s nízkým výkonem. Největší výhodou kvalitního mixéru je 
jeho dlouhá životnost a šetření surovin díky krátkému času 
mixování. Také chuť a pocit v ústech při pití smoothie jsou 
příjemnější díky skutečně dobrému mixéru.

Seznam doporučených surovin
Pro začátečníky je jistě dobré sestavovat smoothie podle 
receptů. S postupem času a s rostoucími zkušenostmi mů-
žete přejít k improvizaci. Takto vzniknou denně nová a za-
jímavá smoothie, která vás nebudou nudit.
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Zde najdete seznam s mnoha surovinami, které můžete 
do smoothie použít.

1. Zelená listová zelenina

Saláty:
batavia, chicore, hlávkový salát, endivie, frisee, lollo rosso, 
radicchio, romana, rukola, polníček

Kapustoviny:
kadeřávek, růžičková kapusta, špičaté zelí, kapusta, broko-
lice

Listy zeleniny:
kedlubna, mrkev, ředkvičky, ředkev, červená řepa, celer, 
kozí brada, petržel, pastinák, celer řapíkatý, mangold, hrá-
šek

Zahradní koření:
bazalka, kopr, estragon, koriandr, levandule, libeček, majo-
ránka, máta, dobromysl, petržel, rozmarýn, šalvěj, pažitka, 
tymián, meduňka

Divoké byliny:
česnek medvědí, kopřiva, bodláky, bršlice, jetel, česnáček, 
svízel, pampeliška, řebříček, ptačinec, jitrocel, lebeda, kon-
tryhel, rozrazil, brutnák a další

Listy stromů a keřů:
jablko, hruška, třešeň, špendlík, bříza, buk, líska, lípa, 
smrk, borovice, modřín, jedle, rakytník, trnky, hloh, ostru-
žina, maliník, rybíz, jahodník a angrešt

Klíčky:
vojtěška, mungo, cizrna, brokolice, řeřicha, hrášek, ředkvič-
ka, ředkev, pískavice, pohanka, slunečnice, quinoa, čočka
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Mořské řasy:
nori, červená řasa

2. Ovoce a bobule

Místní ovoce a bobule:
jablko, meruňka, hruška, špendlíky, třešně, višně, broskev, 
švestka, bluma, hroznové víno, ostružina, borůvka, jahoda, 
malina, rybíz, angrešt, brusinka, černý rybíz, josta, zimo-
lez, aronia, rakytník, dřín

Exotické ovoce:
ananas, banán, mandarinka, pomeranč, mango, papaya, 
maracuja, fík, grapefruit, granátové jablko, kiwi

Plody zeleniny:
okurka, cuketa, rajče, paprika, chilli, hrášek, česnek, cibule, 
avokádo, meloun

3. Voda
Používejte pouze filtrovanou (nejlépe pětistupňovou re-
verzní osmózou) vodu nebo nesycenou minerální vodu.

4. Dochucovací suroviny

Koření:
zázvor, kardamom, vanilka, skořice, hřebíček, nové koření, 
chilli

Sladidla:
stévia, xylitol, agávový sirup, med

Sušené ovoce:
meruňka, datle, brusinky, fík, goji, mango, moruše, papaya
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5. Obohacující ingredience

Mikrořasy:
AFA, chlorella, spirulina

Semena:
chia, lněné semínko, konopná semínka, ostropestřec ma-
riánský

Kaktusovité:
aloe vera

Sušený prášek:
acai, guarana, maca, mladý ječmen, mladá špalda, divoké 
byliny (ještě zmíníme dále v textu)

6. Nevšední ingredience
nepražené kakao, jádra a ořechy, kešu, šáchor jedlý, lískové 
ořechy, macadamia, mandle, burské ořechy, dýňová semín-
ka, pekan ořech, kokosové máslo a olej

Do smoothie nepatří
mléko a  sójové výrobky, rafinované oleje, živočišná bílko-
vina, tepelně zpracované potraviny (restované, zavařené, 
pečené, konzervované, vařené nebo smažené), průmyslově 
vyrobené suroviny
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Zelené smoothie jako lék
Když naše tělo začne signalizovat, že se mu nedaří dobře, 
a onemocní, je nejvyšší čas podniknout rychlé kroky zpět 
k  rovnováze. Zelené mixované nápoje s  velkým podílem 
divokých bylin jsou podle mnoha odborníků (např. Dr. Jo-
achim Mutter) nejrychlejší a nejúčinnější metodou. Nejed-
ná se zde samozřejmě o všelék, ale obsah život podporují-
cích látek je natolik vysoký, že účinek pocítíte téměř ihned. 
První, co se začne hlásit, jsou naše střeva.

1. Úprava váhy a stravovací návyky
Lidé, kteří se po dlouhá léta stravují konvenčně (mnoho 
bílé mouky, cukru, přepálených tuků a masa), mají 10 až 
12 kg nánosů ve střevech. Jsou to hlavně nestrávené zbytky 
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potravy, nalepené na střevních stěnách. Tyto zbytky nepů-
sobí na naše zdraví nijak pozitivně. Probíhají v nich hnilob-
né procesy, často spojené s  tvorbou plynů jako amoniak. 
Zelené smoothie pomáhá tělu zbavit se uvedeného nasbí-
raného balastu.
Každý, kdo se pokoušel shodit pár kil, dobře zná tzv. jo-

-jo efekt. Je opravdu těžké opustit zajeté koleje a začít tělu 
dávat něco jiného a zdravého. Někdy to vypadá až tak, jako 
by se tělo bránilo a  nadbytečných kil se zbavit nechtělo. 
Na stravě jsme závislí nejen fyzicky, ale i mentálně. Mnoho 
pokrmů je spojeno s  našimi vzpomínkami a  příjemnými 
zážitky, které naše tělo znovu prožívá, když jíme totéž, co 
tehdy.
Aby se změna podařila, je nutné nahradit staré zážitky 

novými. Příprava zelených nápojů je již takovým úkonem. 
Musíme jít ven natrhat byliny, musíme se informovat a jít 
do kontaktu se svým okolím.
Zelené životabudiče působí opravdu efektivně proti to-

muto fenoménu a  podporují nás ve vytrvalosti. Obsahují 
velmi málo kalorií, přitom ale opravdu zasytí. Důležité je, 
aby smoothie nahradilo celé jídlo, např. snídani, oběd nebo 
večeři. Můžete sníst i větší množství než jenom jednu skle-
nici. Nekombinujte mixovaný nápoj s chlebem nebo další-
mi vařenými (smaženými, pečenými…) potravinami.
Dalším pozitivním efektem pravidelného pití zeleného 

smoothie je, že chutě na nezdravé potraviny (sladké, slané, 
tučné) velmi oslábnou, nebo úplně zmizí.
Naopak lidé, kteří bojují s  podváhou, mají se zeleným 

smoothie šanci dostat se na svou ideální hmotnost a přib-
rat pár kil. Tělo svoji optimální váhu samo najde.
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2. Únava
Jakmile se naše střevo trochu očistí a  jeho stěny začnou 
opět vstřebávat živiny ve velkém, bude se vytrácet i úna-
va. Chronickou únavou trpí v naší společnosti čím dál více 
lidí. Její původ je jistě různý. Zamoření našeho životního 
prostoru elektrosmogem, amalgámové plomby a další jedy 
k čilosti jistě nepřipívají. Zelené smoothie zde může pomo-
ci k tomu, abychom se dostali z toho nejhoršího a měli tak 
energii věnovat se závažnějším tématům.
Díky velmi vysokému obsahu vitalizujících látek vám ze-

lené smoothie zajistí okamžitý přísun energie. Po jídle se 
již nebudete cítit unavení a  káva ani další energy drinky 
nebudou zapotřebí.

3. Alergie
Stav střeva se také významně podílí na naší imunitě. Střev-
ní flóra a její dobrá funkce je zde velmi důležitá. Již mnoho 
studií prokázalo, že lidé s dobrou střevní flórou jsou méně 
nemocní, jsou vitálnější a mají jednoznačně lepší paměť.
Pokud je naše střevo v nerovnováze, reaguje náš imunit-

ní systém přemrštěně, někdy až zákeřně vůči nám samým. 
Výsledkem jsou autoimunitní onemocnění a alergie. Zelené 
smoothie, zvláště pak s divokými bylinami, může pomoci 
nejen v prevenci, ale i v léčbě akutních a chronických potíží.
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RECEPTY
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Ženská síla  
Lidé používají léčivé byliny již po staletí. K podpoření žen-
ské intuice a hormonální rovnováhy jsme vytvořili tuto by-
linnou kompozici. Červený jetel je bohatý na fytohormo-
ny, kontryhelu jsou připisovány téměř zázračné účinky při 
všech ženských potížích. Řebříček pomáhá zmírnit migré-
ny a horké návaly v klimakteriu. V této chutné podobě je 
nejen prevence, ale i léčba opravdu snadná.

Suroviny
50 g divokých bylinek 
(kontryhel, červený jetel, svízel, řebříček)
1 banán
1 cm zázvoru
2 jablka
1 sušený fík
200 ml vody
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Bršlicové smoothie  
Bílkovinová bomba
Bršlice je tajný tip pro sportovce a pro všechny, kteří mají 
starost o  přísun bílkovin. Kromě toho je tato zázračná 
bylina bohatá na vitamín A a hořčík. Nápoj je ideální pro 
znovuvytvoření rovnováhy mezi kyselinami a zásadami ve 
vašem těle. Zjara je bršlicové smoothie skvělým průvodcem 
při očistě těla a zahánění jarní únavy.
 
Suroviny
2 PL naklíčené pohanky
3 jablka
30 g bršlice
1 PL citrónové šťávy
200 ml vody
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Kopřivové smoothie  
Zázračný nápoj proti únavě
Jste unavení? Spíše než po kávě sáhněte raději po kopři-
vovém smoothie. Budete čilí, a to bez jo -jo efektu. Filozof 
Rudolf Steiner napsal, že kopřiva by měla obrůst lidská srd-
ce, tak dobrá je pro člověka. Z vlastní zkušenosti můžeme 
pouze konstatovat   kopřivy není nikdy dost, patří proto 
mezi naše absolutní favoritky.

Suroviny
50 g kopřivy (listy a semínka)
3 hrušky
1 PL citrónové šťávy
150 ml vody
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Vánoční smoothie  
Kompozice voňavých koření
Zelené smoothie je možné pít po celý rok. I na Vánoce. Aby 
se nestalo nudným, snažíme se stále o nové variace. Tato 
vánoční varianta s voňavým kořením opravdu zahřeje a po-
těší vaše srdce.

Suroviny
1 banán
1 pomeranč
2 jablka
100 g kadeřávku
20 g ptačince
10 g popence
1 PL perníkového koření
300 ml vody
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Detox smoothie  
Zelené kladivo na toxiny
O detoxikaci dnes mluví každý. S tímto chutným nápojem 
je velmi snadné zbavit se nahromaděných jedů. Kopřiva de-
toxikuje ledviny, pampeliška spolu s ostropestřcem nabudí 
vaše játra a žlučník. Lněné semínko pak dočistí střeva, aby 
vše mohlo bez potíží odejít. Pro optimální efekt doporuču-
jeme pravidelné užívání po několik dnů.

Suroviny
2 PL lněného semínka 
(nasekat a namočit na min. 30 minut do vody)
2 PL chia semínek 
(nasekat a namočit na min. 30 minut do vody)
1 cm zázvoru
30 g kopřivy
30 g bršlice
15 g pampelišky
1 ČL semínek ostropestřce mariánského
3 jablka
2 PL citrónové šťávy
300 ml vody
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Exotické smoothie  
Sen jižních moří
Exotické varianty smoothie se u nás neobjevují příliš často. 
Většinou preferujeme regionální a sezonní bio ovoce. Čas 
od času je ale výlet do zámoří pěknou změnou a  zpestří 
nám každodenní zelený drink. Tato varianta je díky svému 
vysokému obsahu ovoce a sladších divokých bylin oblíbená 
hlavně u dětí.

Suroviny
1 banán
½ ananasu
½ manga
30 g jitrocele
30 g svízele
10 g hluchavky
20 g lebedy
400 ml vody
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Vnitřní léčitel  
Mějte se rádi

Rány nedostáváme během života pouze zvenčí. Složení 
tohoto smoothie je zaměřeno na léčbu vnitřních bolístek, 
regeneraci po operacích a po prožitých traumatech. Nech-
te působit zeleného léčitele zevnitř po delší dobu a  sami 
poznáte jeho umění pomáhat.

Suroviny
2 jablka
2 PL psyllia
2 zralé hrušky
50 g jitrocele širokolistého a kopinatého
10 g popence
300 ml vody
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Jarní probuzení  
Probuďte znaveného ducha
Po dlouhé zimě toužebně čekáme na první zelené výhonky 
divokých bylin. Právě tyto nenápadné rostlinky v sobě skrý-
vají neobyčejnou sílu, kterou nám bezprostředně dávají. Cí-
títe to také? Měkkou vůni jarní země? Spojte se s ní, berte 
a buďte vděční!

Suroviny
2 jablka
1 banán
2 stonky celeru řapíkatého
1 PL citrónové šťávy
50 g kadeřávku
1 PL kopřivových semínek
25 g jarních bylin (orsej, kopřiva, bršlice, pampeliška)
300 ml vody
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Letní osvěžení  
Zde je něco pro horké dny. Tímto osvěžujícím nápojem do-
plníte hravě tekutiny a osvěžíte vaše horkem znavené smy-
sly. Divoké byliny zásobí vaše tělo minerály, které pomohou 
udržet vodu ve vašich buňkách. Letní smoothie také může 
nahradit svačinu nebo oběd.

Suroviny
500 g vodního melounu
20 g meduňky
20 g brutnáku
10 g máty peprné
20 g červeného jetele (květ)
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Zázračná tráva  
Tráva je opomíjenou divokou bylinou, přitom roste téměř 
všude   dokonce i  pod sněhem. Existuje mnoho druhů 
a všechny jsou jedlé, nemůžete tedy udělat chybu. Obsahu-
je velké množství chlorofylu a její vlákna dokonale vyčistí 
střeva.

Suroviny
2 banány
2 broskve
40 g směsi travin
2 PL citrónové šťávy
2 tobolky kardamomu
1 PL kokosového oleje
400 ml vody
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Aronia smoothie  
Zelená krevní transfuze
Kombinace ingrediencí zde nejen barvou připomíná krev. 
Chlorofyl, železo a rutin, který pomáhá léčit křehké kapi-
láry a  podporuje pružnost našich cév. Tato podzimní va-
rianta zeleného smoothie nás dobře připraví na nadcháze-
jící zimu.

Suroviny
2 banány
30 g aronie
2 PL citrónové šťávy
40 g kopřivy
300 ml vody
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Zimní smoothie  
Pijte sluneční světlo i v zimě
Chlorofyl je dokonalé úložiště slunečního světla. Má neu-
věřitelně mnoho pozitivních vlastností: váže na sebe jedy, 
deaktivuje bacily, odstraňuje tělesný zápach, podporuje 
hojení ran a prokrvování. Obsahuje ohňostroj aktivních lá-
tek, bílkovin a mastných kyselin. Právě v zimě jsou zelená 
smoothie nejlepší prevencí před nachlazením a infekcemi.

Suroviny
6 sušených meruněk
1 pomeranč
1 banán
30 g listů ostružiny
30 g kadeřávku
½ ČL skořice
400 ml vody
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Kurkumový drink  
Imunitní budič
Přepadla vás chřipka? Bolí vás v krku a teče vám z nosu? 
Rychle si umixujte tento zelenožlutý drink. Kurkuma je 
superpotravina bohatá na éterické oleje a samozřejmě na 
kurkumin, který působí velmi antioxidačně, v  některých 
studiích byly prokázány jeho antikarcenogenní účinky. Zá-
zvor je přírodní antibiotikum a prohřeje vaše zkřehlé údy.

Suroviny
2 jablka
1 banán
½ citrónu
1 kousek kurkumy (asi 3 cm)
1 kousek zázvoru (asi 3 cm)
hrst divokých bylin (popenec, ptačinec, jitrocel)
300 ml vody
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Black beauty  
Zelené smoothie je samo o sobě velmi povzbuzující nápoj. 
V kombinaci s raw nepraženým kakaem je tento efekt ještě 
větší. Chuť a vůně bylin se s kakaem spojí jedinečným způ-
sobem a vytvoří něco velmi zvláštního, po čem budete vždy 
toužit. Kakao je známé tím, že podporuje tvorbu serotoni-
nu, hormonu štěstí. Toto smoothie vám daruje pocit štěstí.

Suroviny
3 banány
2 fíky
1 miska divoké zeleniny 
(bršlice, pampeliška, svízel, lebeda, brutnák)
3 PL raw kakaa
300 ml vody

Extra tip: Přidáte  ‑li méně vody, budete mít ze smoothie 
úžasný puding.
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Zelené smoothie na lžičku  
Smoothie můžete samozřejmě pít ze sklenice, ale výbor-
ně chutnají také na talíři. Náš den začínáme rádi zelenou 
snídaňovou kaší, kterou podle libosti ozdobíme. Dalšími 
variantami jsou zelené polévky a puding. V  létě je zelená 
zmrzlina vynikajícím a zdravým osvěžením.
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Zelená polévka  
Suroviny
½ avokáda
1 žlutá paprika včetně jadérek
½ cibule
1 PL citrónové šťávy
250 g listů kadeřávku
10 oliv bez pecky
250 ml vody

Postup
1. Všechny ingredience vložíme do mixovací nádoby (kou-

sek papriky a jednu dvě olivy necháme stranou pro de-
koraci).

2. Doplníme vodu a za pomoci tlouku mixujeme do jemna.

3. Ozdobíme paprikou a olivou.

Extra tip: Společně s polévkou chutnají také klíčky vojtěšky 
nebo pohanky.
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Zelený puding  
Suroviny
2 broskve
2 nektarinky
4 datle
100 g bršlice
4 lískové listy
2 ČL konopných semínek
2 PL citrónové šťávy

Postup
1. Broskve a nektarinky vypeckujeme a spolu s ostatními 

surovinami vložíme do mixéru.

2. Mixujeme na plný výkon do dosažení krémové konzis-
tence; použijeme tlouk.
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Zelená zmrzlina  
Suroviny
2 banány
1 PL citrónové šťávy
50 g polníčku
2 listy máty
1 PL agávového sirupu

Postup
1. Banány oloupeme, nakrájíme na kousky a necháme přes 

noc v mrazáku.

2. Zmrzlé banány vložíme spolu s ostatními surovinami do 
mixéru a mixujeme na plný výkon, tlačíme přitom tlou-
kem vše na nože.
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Zelená snídaňová kaše  
Suroviny
2 hrušky
1 banán
1 jablko
150 g divoké zeleniny
(kopřiva, bršlice, ptačinec, brutnák, jetel, popenec, 
pampeliška atd.)
300 ml vody
1 PL citrónové šťávy
1 cm zázvoru

Postup
1. Všechny suroviny vložíme do mixéru a  mixujeme do 

jemna.

2. Rozlijeme kaši do mističek a ozdobíme.

K ozdobení používáme:
   Nakrájené ovoce (jablka, banán, bobule, granátové jabl-
ko), klíčky (vojtěška, pohanka, slunečnice),

  sušené ovoce (fíky, datle, goji),
   koření (skořice, kokosové vločky, vanilka, konopné se-
mínko).

Výhodou této kaše jsou kousky ovoce, které podporují 
ponechání smoothie déle v  ústech. Vlivem pečlivého po-
kousání a smísení se slinami se tak lépe nastartuje tvorba 
trávicích enzymů a zelená kaše nezpůsobí nadýmání apod.
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Zelená radost pro děti
Určitě to všichni znáte: maminka zase připravila něco 
zdravého! Většina dětí jde okamžitě do pozice neslyšícího 
a také bříško je často náhle nemocné. Z našeho okruhu přá-
tel víme, že tzv. zdravá strava vytváří často napětí. Přitom 
jídlo   i to zdravé   by mělo být spojeno s radostí a požit-
kem. Soudržnost obou rodičů je nyní velmi důležitá. Po-
kud ji děti vycítí, nekladou ve většině případů žádný odpor 
a smlsnou i ty nejdivočejší byliny.
Dětská řada zelených smoothie je určena dětem, které 

nově uvádíme do světa bylinek. Je to pro ně zajímavé, ale 
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neznámé. To může být právě důvodem, proč se děti zdrá-
hají.
V naší rodině zažíváme dnes a denně, že děti mohou mít 

ze zelených smoothie velkou radost. Dokonce je při pravi-
delném užívání vyžadují. Zde je 5 tipů, jak můžete svým 
dětem zelené smoothie přiblížit.

1. Nevyvíjejte na své děti žádný nátlak
Logické argumenty typu „ale tvoje tělíčko teď potřebuje vi-
tamínky“ děti absolutně nezajímají. Orientují se podle do-
spělých, kromě toho váš tlak vyvolá vždy protitlak. Jděte 
jim příkladem a vyčkávejte, až děti samy projeví zájem.

2. Vezměte děti na sběr s sebou
Děti jsou neuvěřitelně rychlé a dokážou si zapamatovat i ty 
nejsložitější názvy bylin, které sbíráte do smoothie. Kromě 
toho děti opravdu baví vyrazit na louku s košíčkem a sbírat 
něco k snědku. Při přípravě pak mohou převzít další „dů-
ležité“ úkoly, jako je krájení ovoce, lití vody do mixéru atd.

3. Správné poměry ovoce a bylin
Na začátku je důležité, aby bylo smoothie opravdu sladké. 
První zkušenost by měla být dobrá; pokud tomu tak není, 
je těžké malého tvora přesvědčit, že to druhé je opravdu 
lepší než to první. Nešetřete ovocem, postupem času mů-
žete podíl bylin zvyšovat. Opravdu jemná konzistence bez 
kousků a vláken je podmínkou.

4. Udělejte z pití smoothie událost
Kupte svému dítěti zvláštní kelímek nebo skleničku jenom 
na smoothie. Dále můžete pořídit extravagantní brčka růz-
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ných tvarů a barev. Volte ale pouze ta s větším průměrem 
(smoothie je hustý nápoj). Pokud má váš miláček problém 
se zelenými potravinami, pořiďte barevnou skleničku k za-
maskování obávané barvy.

5. Dejte smoothie jméno
Zelené smoothie není zrovna jméno, které děti nadchne. 
Dejte nápoji jméno podle zájmů vašeho dítěte. Např. zelený 
drak, kouzelný nápoj síly, lesní víla atd. Klidně vyprávějte 
příběh o tom, jak dětský hrdina získal čarovné schopnosti 
po vypití skleničky kouzelného nápoje.
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Pták ohnivák  
Suroviny
2 banány
70 g ptačince
3 datle
100 ml vody

Kocour v zelených botách  
Suroviny
3 sladká jablka
4 sušené fíky
100 g špenátu
6 mladých listů pampelišky
1 PL namočených chia semínek
400 ml vody
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Žabí král  
Suroviny
½ avokáda
2 hrušky
50 g rozinek (namočíme na 30 minut do vody)
50 g bršlice
špetka vanilky
300 ml vody

Princ Bajaja a zelený drak  
Suroviny
2 banány
1 PL kokosového oleje
20 g brutnáku
20 g kopřivy
20 g ptačince
300 ml vody

Extra tip: Dračí oči udělejte z květů brutnáku.
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Zelený safír  
Suroviny
2 jablka
1 mango
5 listů kedlubny
20 g merlíku/lebedy
20 g mladých lipových listů
1 ČL konopných semínek
400 ml vody
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Zelené smoothie v zimě
Pokud jste během jara, léta a podzimu přišli zelenému smo-
othie na chuť, budete dozajista hledat cesty, jak se k tomu-
to nápoji dostat i v zimě. Existuje několik cest, jak do mixé-
ru dostat vzácný chlorofyl i v nejtmavším období roku. A to 
je opravdu důležité, neboť chlorofyl je uložené světlo.
 
Zde uvádíme několik tipů, jak na zelené smoothie v zimě.

1. Nechte na podzim části vaší zahrady jako divočinu. Ne-
sekejte trávu, záhony nechte zarůst „plevelem“, který 
pak můžete sníst. Některé byliny rostou znovu a znovu 
až do pozdního podzimu a  i potom v zimě, například 
ptačinec.

50



2.  Poznejte své okolí a zapamatujte si, kde co roste. Přede-
vším se soustřeďte na byliny, které jsou zelené i v zimě 
  ptačinec, svízel, jahodník. Ale i  jitrocel, pampeliška 
a mladé kopřivy se dají sbírat nebo vyhrabat zpod sně-
hu.

3. Ostružina je další vhodná zásobárna listů do zimního 
smoothie. I když je velmi chladno, mrzne a leží sníh, je 
ostružina stále zelená. Její listy mají jemné aroma a mů-
žete je používat i ve větším množství. K mixování listů 
ostružiny potřebujete ale mixér s vysokým výkonem.

4.  Trhejte jehličí! Ano, i jehličnany (jedle, smrk, borovice) 
obsahují chlorofyl a mnoho éterických olejů, jsou proto 
vhodné do zelených smoothie. V kombinaci s kadeřáv-
kem a  ostružinami je to velmi chutná a  vitální zimní 
variace.

5. Potřebujete jistotu, co budete v zimě sbírat? Pak začně-
te již na jaře a vypěstujte si několik rostlin kadeřávku, 
růžičkové kapusty a mangold. Tyto rostliny vám poskyt-
nou zelené listy až do jara. Díky vyššímu vzrůstu je mů-
žete sbírat i ve sněhu. Jejich aroma je decentní a jsou tak 
vhodné i pro dětská smoothie.

6. Napadlo opravdu hodně sněhu? Nechce se vám ve stude-
né pokrývce hledat skryté poklady? Navštivte sousedův 
zazimovaný skleník a určitě najdete ptačinec, kopřivy, 
pampelišky, a někdy dokonce i bršlici. Sousedi většinou 
nemají nic proti vypletí skleníku.

7. Samozřejmě je možné vypěstovat divoké byliny i doma 
v květináčích a  truhlících na balkoně. K  tomu se hodí 
např. popenec, ptačinec, krvavec a polníček. V teple do-
mova můžete zasít i obilí a pak nůžkami odstřihávat ze-
lené výhonky.
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8. Další jistou variantou jsou přes léto a podzim vytvořené 
zásoby divokých bylin v podobě prášku. Můžete je po-
mocí mixéru velmi snadno přichystat: byliny stačí usu-
šit a následně rozmixovat na prášek, který pak uložíte 
v uzavíratelných sklenicích. S tímto práškem, trochou 
ovoce a filtrovanou vodou máte během několika málo 
vteřin vynikající zelené smoothie.

9. Stejného výsledku můžete docílit i s koupenými prepa-
ráty (např. mladý ječmen, spirulina a  chlorella). Práš-
ky vyrobené z divokých bylin jsou v poslední době také 
k dostání.

10. Tajný tip pro zelené smoothie v zimě představuje po-
užívání „kuchyňských odpadů“. Listy kedlubny, mrkve 
nebo červené řepy, pastináku, petržele a  brokolice se 
výborně hodí k přípravě zeleného drinku. V některých 
obchodech si můžete vzít tyto odpadky zdarma domů. 
Ale i zde platí   berte pouze bio!
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Přehled divokých bylin
Kopřiva / Žihľavka
Bršlice / Kozonoha
Pampeliška / Púpava
Jitrocel kopinatý / Skorocel
Jitrocel větší / Skorocel
Ptačinec / Hviezdnica
Svízel / Lipkavec
Sedmikráska / Sedmokráska
Brutnák / Borák

Použitá literatura
Dr. Med. Joachim Mutter   Grün essen (Jezte zeleně) 
Christian Guth   Grüne Smoothies
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Kontryhel / Alchemilka
Lebeda / Loboda
Krvavec menší / Krvavec
Popenec / Zádušník
Řebříček / Rebríček
Hluchavka / Hluchavka
Červený jetel / Ďatelina lúčna
Mléč drsný / Mlieč drsný 



O autorech
Štěpán, Melanie, Hannah, Ada, Martha a Emilia Matějka

Jsme 6členná rodina žijící na venkově v Jindřichovicích pod 
Smrkem. V naší rodině stojí radost ze života a zdravý život-
ní styl na 1. místě.
Naší vášní jsou divoké byliny a všechny možnosti jejich 

využití. V naší práci se soustřeďujeme nejen na detoxikaci 
organizmu, ale i na psychickou rovnováhu.
Naše zkušenosti s  vámi sdílíme na stránkách   www.sila 

prozivot.com a YouTube kanále Síla pro život. Během léta 
s námi máte možnost absolvovat několik kurzů s divoký-
mi bylinami, na kterých vám intenzivně sdělujeme všechny 
naše dlouholeté zkušenosti.
V  roce 2016 jsme pořádali 1. Český detox kongres 

s  18  předními českými a  německými odborníky v  oboru 
celostního zdraví. Akce se zúčastnilo několik tisíc diváků   
www.ceskydetoxkongres.com.
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Pro hlubší řešení zdravotních potíží můžete využít Ště-
pánovu poradnu s metodami Dr. Klinghardta. Díky detoxi-
kaci amalgámu, kterou vás rád provede, můžete udělat vel-
ký krok k pevnějšímu zdraví. Pomocí psycho -kineziologie 
podle Dr. Klinghardta vám pomůže vyřešit traumata spoje-
ná s alergeny, těžkými kovy, parazity a boreliózou.

Poděkování
Srdečné díky patří všem, kteří se na této knize podíleli. 
Především našim dětem Haničce, Adince, Martičce a Emil-
ce, které pilně ochutnávaly námi vytvořené pokrmy. Jejich 
naprosto upřímná kritika nám při tvorbě velmi pomohla.
Dále bychom chtěli srdečně poděkovat Markétě Kotkové 

za ilustrace, jež se jen tak nevidí, a Lence Blažejové, která to 
vše spojila v nádherný celek.
A samozřejmě díky vám všem, kteří jste s námi v kontak-

tu. Vaše otázky nás inspirovaly k sebrání a zkompletování 
těchto divokých receptů.

Upozornění
Zde uvedené informace o bylinách byly svědomitě sebrány 
a  podle nejlepšího vědomí a  svědomí interpretovány. In-
formace o léčivých účincích bylin v žádném případě nena-
hrazují lékařskou radu a pomoc. Autoři nepřebírají žádnou 
zodpovědnost za škody způsobené neodborným užíváním, 
použitím a přípravou bylin. Autoři nepřebírají žádnou zod-
povědnost v případě náhrady škod. 
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Leden Únor Březen Duben Květen Červen

Bršlice první 
listy

listy listy listy 
a výhonky

listy, 
výhonky 
a květy

Brutnák první listy listy listy 
a květy

Česnek  
medvědí

cibulky cibulky 
a první 
listy

listy listy  
a květy

květy cibulky

Jetel listy  
a květy

listy  
a květy

listy  
a květy

Jitrocel listy listy listy

Kopřiva první 
listy

listy 
a výhonky

listy 
a výhonky

listy 
a výhonky

listy, 
výhonky 
a květy

Kostival listy listy listy listy

Krvavec listy listy listy listy listy listy  
a květy

Pampeliška kořeny  
a lístky

kořeny  
a lístky

listy listy  
a květy

listy 
a květy

listy

Popenec listy listy listy listy  
a květy

listy  
a květy

listy  
a květy

Ptačinec výhonky výhonky výhonky výhonky výhonky výhonky

Sedmikráska listy listy listy 
a květy

listy  
a květy

listy  
a květy

listy  
a květy

Svízel výhonky výhonky výhonky výhonky výhonky výhonky 
a květy

Sběrový kalendář
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Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Bršlice listy listy listy listy

Brutnák listy  
a květy

listy  
a květy

listy  
a květy

listy

Česnek  
medvědí

cibulky cibulky cibulky cibulky cibulky cibulky

Jetel listy  
a květy

listy  
a květy

listy  
a květy

listy 
a květy

Jitrocel listy listy listy 
a semena

listy 
a semena

listy listy

Kopřiva listy, 
výhonky 
a květy

listy, 
výhonky 
a semena

listy, 
výhonky 
a semena

listy, 
výhonky 
a semena

listy

Kostival listy  
a květy

listy  
a květy

listy listy listy

Krvavec listy  
a květy

listy  
a květy

listy listy listy listy

Pampeliška listy listy listy 
(a květy)

listy 
(a květy)

kořeny 
a lístky

kořeny 
a lístky

Popenec listy listy listy listy listy listy

Ptačinec výhonky výhonky výhonky výhonky výhonky výhonky

Sedmikráska listy  
a květy

listy  
a květy

listy  
a květy

listy 
a květy

listy 
a květy

listy

Svízel výhonky 
a květy

výhonky výhonky výhonky výhonky výhonky
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Zelené mixované nápoje z divokých bylin se 
těší stále větší pozornosti. Přesvědčí svou chutí 
a pozitivními účinky.
V tomto praktickém rádci najdete všechny 

potřebné informace k přípravě perfektního 
zeleného životabudiče: seznam vhodných su-
rovin, správné mixování, léčivá síla nápojů, 
sběrový kalendář, zelené smoothie v zimě. Ne-
chybí extra kapitola o tom, jak přiblížit zele-
né smoothie dětem. A samozřejmě   nabízíme 
naše nejlepší recepty.

www.divokakucharka.cz

http://www.divokakucharka.cz


Štěpán a Melanie Matějka,

rodiče čtyř dcer, se již mnoho let zabý-
vají zdravým životním stylem a celko-
vou detoxikací. Jejich vášní jsou divoké 
byliny a jejich využití v moderní kuchy-
ni. Jsou propagátory nových, vitálních 
směrů ve stravování, autory knih a in-
ternetových výukových programů.

Další info

www.silaprozivot.com

www.divokakucharka.cz

www.ceskydetoxkongres.com

www.detoxskola.cz

www.duoparadiso.cz



Kopřiva /  Žihľavka

Bršlice /  Kozonoha

Česnek medvědí  
/  Cesnak medvedí

Jitrocel větší  
/  Skorocel 

Jitrocel kopinatý  
/  Skorocel

Ptačinec /  Hviezdnica

Brutnák /  Borák 

Jetel /  Ďatelina

Sedmikráska 
/  Sedmokráska

Pampeliška /  Púpava



Svízel /  Lipkavec

Popenec /  Zádušník

Kostival /  Kostihoj

Hluchavka /  Hluchavka

Kontryhel /  Alchemilka

Kozí brada /  Kozobrada

Lebeda /  Loboda

Mléč /  Mlieč

Řebříček /  Rebríček

Krvavec /  Krvavec


