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Úvod 

 
 

V dnešnej dobe je jedlo plné spracovaných potravín plných chemických 

látok. Máme málo pohybu, veľa stresu a počet chorôb ako rakovina, 

cukrovka, obezita  či choroby srdca narastá. Ľudia si toho začínajú byť 

čoraz viac vedomí a zdravý životný štýl sa stáva populárnejším. Nemusí to 

však znamenať, že treba hneď obrátiť svoj život o 180 stupňov. Treba 

začať pomaly. 

 

Dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu je konzumácia veľkého 

množstva zeleniny a ovocia.  

 

A práve tu začína výhoda pitia smoothie nápojov. Zelenina zväčša nie je 

chuťovo zaujímavá a pripraviť ju tak, aby sa neznehodnotili živiny 

a zároveň to bolo chutné, nemusí byť jednoduché.  

 

Smoothie má výhodu v tom, že chuť ovocia prebije chuť zeleniny, ktorá 

nemusí byť ani dusená, varená či inak upravovaná (a tak si zachová 

väčšinu živín). Začnite už dnes zmenou k lepšiemu a skúste si pravidelne 

pripravovať smoothie. Ukážeme vám ako nato, ako ušetriť a taktiež sa 

dozviete mnoho chutných receptov. 
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Smoothie je hustý nápoj tvorený pomletým 
ovocím a/alebo zeleninou s ďalšími 

surovinami ako napríklad voda, mlieko, 
semienka, orechy a iné. 

 
 

Prečo sú smoothie 

lepšie ako šťavy? 
 

Smoothie oproti šťavám obsahujú väčšie množstvo vlákniny. Kvôli strate 

vlákniny majú šťavy vyšší glykemický index. Glykemický index je číslo, 

ktoré vyjadruje, ako veľmi sa zdvihne hladina cukru v krvi po príjme 

cukrov. Nápoje a potraviny s vyšším glykemickým indexom sa rýchlejšie 

strávia, rýchlo zdvihnú cukor v krvi a energia z nich sa rýchlo vyčerpá. 

Smoothie nápoje z ovocia a zeleniny majú nízky glykemický index a tak 

nás zásobia stabilnou, dlhotrvajúcou dávkou energie. Navyše vláknina 

navodí pocit sýtosti, takže smoothie zasýtia viac ako džúsy. 
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Výhody pitia zelených 

smoothie 
 

o zelené smoothie sú veľmi výživné a obsahujú množstvo vitamínov 

a minerálov, 

o živiny sa zo smoothie ľahko vstrebávajú a telo ich príjme vo väčšej 

miere, než ako keby ste ich len samostatne požuli. Je to spôsobené 

tým, že živiny z listovej zeleniny sa dokážu plne vstrebať len vtedy, 

keď sú nasekané na čím najmenšie kúsky, 

o smoothie obsahujú množstvo vlákniny, ktorá nás zasýti, udržiava 

dobré trávenie a pomáha pri detoxikácií tela, 

o budete plný energie, 

o podporíte metabolizmus a spaľovanie tukov, 

o pitím smoothie zvýšite príjem tekutín, 

o podporíte imunitný systém, 

o potlačíte chuť na nezdravé sladkosti, 

o zlepší sa vám pleť. 

 

Smoothie si viete pripraviť lacno, chutne a rýchlo. 
Nebudete tak mať výhovorku, že nemáte čas a že 
zdravá strava je drahá. Keď si predstavíte, koľko 

miniete na sladké vody, sladkosti, chipsy, smoothie 
vás určite výjde lacnejšie. 

 

Nasledujúce recepty môžete ešte vylepšiť pridaním 

napríklad: 
 

 orechov, 

 semienok, 

 strúhaného kokosu, 

 škorice, 

 vanilky, 

 mäty. 
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Ako si vybrať smoothie 

mixér? 
 

Na trhu je obrovské množstvo mixérov a tak môže byť pre mnohých 

problém vybrať si ten správny. Ak pijete smoothie len občas alebo len 

začínate, postačí vám aj klasický ponorný mixér, ktorý rozmixuje väčšinu 

mäkkých surovín. S tvrdšími surovinami by mohol mať už problém.  

Môžete tak prísť o živiny, keďže ovocie a zelenina nebudú rozdrobené na 

malé kúsky a telo ich nebude vedieť dokonale stráviť a vyťažiť z nich 

maximum.  
 

Pri kúpe mixéra by ste mali zohľadniť viacero faktorov, a to najmä cenu, 

ktorú ste ochotní zaň zaplatiť a pre koľko osôb budete robiť smoothie. 

Výkon by mal mať minimálne 600W. 

 

Na údržbu sú jednoduchšie mixéry, kde si smoothie zmixujete priamo 

v pohári, ktorý si so sebou môžete zobrať. Lacnejšou variantou je 

Kenwood mixér, drahšou Nutribullet.  

 

Ak chcete pripravovať väčší objem smoothie a mať naozaj kvalitný mixér 

skúste mixér Phillips alebo drahší, no veľmi výkonný G21 perfect 

smoothie. Viac tipov nájdete v tomto článku. 
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Tipy a triky na 

uľahčenie prípravy a 

ušetrenie 
 

NIEKEDY NEMÁME ČAS ZJESŤ VEĽA OVOCIA A ZELENINY. Príprava 

smoothie však zaberie málo času a môžete si ho so sebou zobrať 

kdekoľvek, aj keď sa ponáhľate. 
 

 

NAJLEPŠIE CHUTIA SMOOTHIE CHLADENÉ. Použite pri príprave ľad alebo si 

čas ovocia či zeleniny zamrazte. 
 

 

NAJSKÔR MIXUJTE LISTOVÚ ZELENINU VO VODE (či v inej tekutej zložke, 

ktorú používate) spolu s tvrdými surovinami (napríklad orechy). Keď 

budete mať zmes rozmixovanú dohladka pridajte ostatné suroviny. 
 

 

SMOOTHIE MÔŽETE USCHOVAŤ V CHLADNIČKE 1-2 DNI V UZAVRETEJ 

NÁDOBE. Môžete do neho pridať trochu citrónovej šťavy, čím zachováte 

a udržíte smoothie čo najčerstvejšie. 
 

 

ZBYTKY SMOOTHIE MÔŽETE ZAMRAZIŤ DO FORIEM NA ĽAD a oživiť nimi 

prípravu ďalších smoothie. Taktiež ich môžete vyliať do foriem na nanuky 

a budete mať zdravé osvieženie. 

 

KUPUJTE OVOCIE A ZELENINU V ZĽAVE A KEĎ SÚ V SEZÓNE. Môžete ich 

nakrájať na malé kúsky, dať zamraziť (najskôr ich poukladajte oddelene na 

plech, zamrazte a zamrazené dajte do sáčkov – takto sa vám nezlepia) 

a používať ďalších 6 mesiacov. 
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POUŽÍVAJTE BIO OVOCIE A ZELENINU – najlepšie doma vypestovanú alebo 

od lokálnych pestovateľov. Práve tieto obsahujú najmenej chemikálií. 
 

 

PRI PRÍPRAVE SMOOTHIE MÔŽETE UŠETRIŤ TAK, ŽE KÚPITE MRAZENÉ 

OVOCIE A ZELENINU. Nemajú síce zväčša toľko živín ako to, čo doma 

vypestujete, ale dovážané ovocie a zelenina je tiež na živiny chudobnejšia, 

keďže ich trhajú nedozreté. 
 

 

NAPLÁNUJTE SI PRÍPRAVU SMOOTHIE NA TÝŽDEŇ DOPREDU A UŠETRITE 

TAK ČAS. Jednotlivé suroviny zabaľte spolu do 1 sáčku a dajte ho do 

chladu (poprípade do mrazničky, ak suroviny nevydržia dlhšie v 

chladničke). 
 

 

PRI PRÍPRAVE SMOOTHIE MÔŽETE EXPERIMENTOVAŤ A DOCHUCOVAŤ SI 

ICH PODĽA SVOJEJ CHUTI. Príliš sladké? Pridajte citrónovú šťavu. Príliš 

kyslé? Pridajte med, stéviu alebo rozmixujte sušenú ďatľu alebo figu. 

Vyhýbajte sa však cukru. 
 

 

CHCETE ABY VÁS SMOOTHIE VIAC ZASÝTILO? Pridajte do neho lyžičku 

kokosového oleja.  
 
 

  

http://www.smoothierecepty.sk/


Tie najlepšie zelené smoothie, ktoré nezruinujú vašu peňaženku 

www.smoothierecepty.sk  10 

Detoxikácia 
 

Detoxikácia organizmu je proces, kedy sa telo zbavuje toxínov. Hlavné 

orgány podieľajúce sa na vyplavovaní toxínov z tela von sú pečeň, obličky, 

pľúca, koža, črevá. Toxíny do tela prijímame rôznymi spôsobmi. Môžeme 

sa im sčasti vyhýbať, no je nemožné vyhnúť sa im úplne. Nachádzajú sa 

totižto všade, ešte aj vo vzduchu, ktorý dýchame. Naše telo je dokonalé 

a tak sa vie vo veľkej miere samé toxínov zbaviť.  

 

Ak však prijímame veľa toxínov v krátkom čase, naše telo môže mať 

problém si s nimi poradiť a začnú sa hromadiť v tele. 

 

Prejavuje sa to napríklad: 

 

 problémy s pleťou, 

 nafúknuté brucho, 

 zápcha, 

 častá bolesť hlavy, 

 pálenie záhy, 

 bolesť kĺbov, 

 stála únava, 

 časté kvasinkové infekcie. 

 

Ak sa chcete zbaviť toxínov, mali by ste sa vyhnúť (poprípade obmedziť) 

fajčeniu, kofeínu, alkoholu, spracovanému mäsu, cukru, mliečnym 

a mäsovým produktom. Prirodzenej očiste tela pomáha veľké množstvo 

tekutín a vlákniny, ktoré na seba naviažu toxíny a vyplavia ich. Smoothie 

patria k najjednoduchším a najchutnejším spôsobom, ako zvýšiť príjem 

vlákniny, tekutín a ďalších živín a pomôcť tak detoxikácií.  

 

Tieto smoothie sú navyše obohatené o suroviny, ktoré pomáhajú ešte viac 

detoxikovať. Pravidleným pitím smoothie pomôžete telu zbaviť sa toxínov, 

dodáte mu energiu a ako bonus, budete strácať nadbytočné kilogramy. 

A nezabúdajte, smoothie sú len prídavok pri detoxikácií a chudnutí. 

Rozhodne nemajú slúžiť ako náhrada všetkých jedál. 
 
  

http://www.smoothierecepty.sk/


Tie najlepšie zelené smoothie, ktoré nezruinujú vašu peňaženku 

www.smoothierecepty.sk  11 

Potraviny vhodné na 

detoxikáciu 
 

Kel 
Kel patrí k najvýživnejšej zelenine. Obsahuje množstvo antioxidantov, 

vlákniny, pomáha vyplavovať toxíny z tela a podporuje činnosť pečene, 

ktorá je dôležitých čistiacim orgánom. 
 

Špenát 
Špenát obsahuje množstvo živín, vlákniny a chlorofyl, ktorý pomáha 

zbavovať sa toxínov. 
 

Citrón 
Citróny pomáhajú očiste pečene, obsahujú množstvo vitamínu C a sú tak 

jednoduchým spôsobom, ako pomôcť telu zbaviť sa toxínov. Taktiež 

pomaranče sú výborné na detoxikáciu. 
 

Uhorka 
Uhorka je výborná na detoxikáciu, obsahuje tiež vitamíny, draslík a horčík, 

čo pomáha znižovať krvný tlak. 
 

Petržlen 
Petržlen obsahuje veľa betakaroténu a vitamíny C, A, K. Chráni močový 

mechúr. 
 

Cvikla (červená repa) 
Cvikla je výborná zelenina na vyplavenie toxínov z krvi a pečene. Má tiež 

silné antioxidačné účinky – bojuje proti starnutiu, vzniku rakoviny a iných 

chorôb. 
 

Bobuľové ovocie 

Bobuľové ovocie je bohaté na antioxidanty, vitamín C a vlákninu. Táto 

kombinácia z nich robí super ovocie na detoxikáciu. 
 

Ananás 
Ananás obsahuje tráviace enzýmy, ktoré zlepšujú trávenie a prečistia 

črevá. 
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Jablko 
Jablká obsahujú veľa vlákniny, ktorá na seba viaže toxíny a zlepšuje 

trávenie. Navyše obsahujú ďalšie množstvo živín. 
 

Grapefruit 
Grapefruit je ovocie nabité vlákninou a živinami, ktoré pomáhajú 

vyplavovať toxíny z tela. Navyše je veľmi účinný pri chudnutí.  
 

Ľanové semienka 
Ľanové semienka obsahujú omega-3 mastné kyseliny a sú výborné na 

prečistenie organizmu.  
 

Chia semienka 
Chia semienka obsahujú omega-3 mastné kyseliny, dodávajú telu energiu 

a zlepšujú koncentráciu.  
 

Zázvor 
Zázvor má mnoho priaznivých účinkov pre zdravie – zlepšuje nevoľnosť,  
 

Goji 
Goji (Kustovica čínska) obsahuje obrovské množstvo vitamínu C 

a betakarotén.  
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Ananásové pokušenie 
 

1/2 hrste kelu, 

1/2 šálky ananásu, 

1/2 šálky rastlinného mlieka, 

1/2 šálky vody. 

 

Ovocné smoothie 
 

1 hrsť špenátu, 

1 pomaranč, 

1 ananás, 

1 ČL ľanových semienok, 

1 šálka vody. 

 

Pikantné jablko 
 

1 hrsť špenátu, 

1 kyslé jablko, 

1/3 ČL nastrúhaného zázvoru, 

1 šálka vody. 

 

Uhorkové smoothie 
 

1/2  uhorky, 

3 PL citróna, 

1 jablko, 

1 ČL medu (alebo stévia), 

1/2 šálky vody. 
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Pomarančové smoothie 
 

1 hrsť špenátu, 

1 pomaranč , 

1/3 ČL nastrúhaného zázvoru, 

2/3 šálky vody. 
 

Ovocný sen 
 

1 hrsť špenátu, 

1/3 uhorky, 

1 pomaranč, 

1 hrsť ananásu 

1 šálka vody. 

Zelené potešenie 
 

1 hrsť špenátu, 

1 jablko, 

1 kivi, 

1/2 šálky vody. 
 

Kelová bomba 
 

1 hrsť kelu, 

1 kiwi, 

1 šálka vody, 

1 jablko, 

1/4 ČL nastrúhaného zázvoru.
 

 

Červená sila 
 

1 malá cvikla (červená repa), 

1 hrsť špenátu, 

1 pomaranč, 

2/3 šálky vody. 

 

Špenátový raj 
 

1 hrsť špenátu, 

1/3 uhorky, 

1 malá broskyňa, 

1 malý pomaranč, 

1 ČL chia semienok, 

1 šálka vody. 
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Grepové smoothie 
 

1 hrsť špenátu , 

1 grapefruit , 

1/3 ČL nastrúhaného zázvoru, 

1 ČL medu (alebo stévia), 

2/3 šálky vody. 

 

Kyslý kel 
 

1 hrsť kelu, 

1 jablko, 

1 stonka zeleru, 

šťava z 1/2 citróna, 

1 PL ľanových semienok, 

1 šálka vody. 

 

Raňajkové smoothie 
 

1 hrsť špenátu, 

1 hrsť bobuľového ovocia, 

50g ovsených vločiek, 

1/2 banánu, 

1 pohár rastlinného mlieka,. 

 

Osviežujúca lahôdka 
 

1 hrsť šalátu, 

1/2 jablka, 

8 lístkov mäty, 

1 malá hrsť bobuľového ovocia, 

1 ČL ľanových semienok, 

1 pohár vody. 
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Energizujúce smoothie 
 

1 hrsť špenátu, 

1/2 šálky ananásu, 

1/3 avokáda, 

1 PL citrónovej šťavy, 

1 šálka vody. 

 

Sladký dezert 
 

1/2 banána, 

1/2 šálky bobuľového ovocia, 

1/2  šálky rastlinného mlieka, 

1 ČL spirulíny. 

 

Jablkové osvieženie 
 

1 kyslé jablko, 

1/2 banána, 

1/2 uhorky, 

2 PL nasekaného petržlenu, 

1 šálka vody. 

 

Jablkové smoothie 
 

1 hrsť kelu, 

1 jablko, 

1 šálka rastlinného mlieka, 

1 PL goji. 

Banánovo-pomarančové smoothie 
 

1 hrsť kelu, 

1/2 banánu, 

1/2 pomaranča, 

1/3 ČL zázvoru, 

1 PL citrónovej šťavy, 

1 šálka rastlinného mlieka. 

 

Avokádový nápoj 
 

1/2 avokáda, 

1 broskyňa, 

1 hrsť špenátu, 

1 ČL chia semienok, 

1 PL citrónovej šťavy, 

1 pohár rastlinného mlieka. 
 

Zelené prekvapenie 
 

1 jablko, 

1/3 uhorky, 

1 stonka zeleru, 

1 PL citrónovej šťavy, 

5 lístkov mäty, 

1 pohár vody. 
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O autorke 

Mgr. Petra Hurajová 

Doma na Orave sa žilo typicky 

nezdravo – veľa vyprážaného, 

múky, cukru, biele pečivo denne 

(mať vedľa domu pekáreň a cítiť 

čerstvo upečené pečivo bolo vždy 

veľké lákadlo). Nejaká ta zelenina 

a ovocie vždy bolo, ale jabĺk sa 

človek rýchlo objedol, a ku 

zelenine som nejak odmalička 

nemala vzťah (až na tie domáce 

paradajky a hrášok). Už ako 7-

ročná som chodila po doktoroch 

kvôli problémom s trávením.  

Počas dospievania ma začali trápiť problémy so srdcom, pribrala som. 

Nikdy som nemala energie na rozdávanie a prespala by som aj polku dňa. 

Až štúdium na farmaceutickej fakulte mi zmenilo pohľad na telo a zdravie. 

Dovtedy som choroby považovala za dôsledok starnutia a dedičnosti.Keď 

som zistila, že väčšina chorôb je spôsobená zlým životným štýlom 

a konzumáciou nezdravej stravy, rozhodla som sa zmeniť môj doterajší 

spôsob života. Nešlo to zo dňa na deň, ale postupne som väčšinu zlých 

návykov odstránila. A tak som sa dostala ku smoothie nápojom. 

Považujem ich za jeden z najlepších, najchutnejších, najjednoduchších 

spôsobov, ako do jedálnička zaradiť viac ovocia a zeleniny. 

Nie som zástanca žiadnych radikálnych spôsobov stravovania, snažím sa 

to s ničím nepreháňať a nájsť si v stravovaní rovnováhu. Postupne som 

inšpirovala mnoho ľudí v mojom okolí, ktorí si začali pripravovať smoothie. 

A tak vznikol nápad vytvoriť stránku smoothierecepty.sk a inšpirovať ešte 

viac ľudí a zlepšiť tak ich zdravie. Vďaka môjmu vzdelaniu viem, aká je 

dôležitá prevencia vzniku chorôb. Väčšina ľudí si uvedomí, aké je zdravie 

dôležité, až keď ich niečo chytí. Netvrdím, že teraz máte obrátiť svoj život 

o 180 stupňov. Aj malý krok, ako napríklad pravidelné pitie smoothie, 

dokáže zlepšiť vaše zdravie. A keď sa k tomu postupne pridajú ďalšie, 

civilizačné choroby ako diabetes, rakovina, srdcovo-cievne choroby budú 

pre nás hneď menšou hrozbou. 

http://www.smoothierecepty.sk/

