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Mnozí si kladou otázku, zda píece jen neexistuje nějaký vhodný zdtoj koncentrovangích vitaminů
a minerálŮ Pro celkové zlepkní zdraw. Takoujm zdrojem by oprávněně mohly být-naklíčená semínka. Jsou totiž
vYnikajícím zdrojem onrlazujících enzymů, plnohodnotrrých bílkovin, nenasycených fukú, jež nás chmní před
aterosklerózou a také celé řady vitamínů, minerálů, íytoliitek a stopovrjch p.vt Ú. Ui.;i pro nás mnoho vr;hoa , ;á;ichPňPrava je velmi srradná, jsou v porovrúní s tabletami o mnoho levnější a chutnějši a navíc neztrácejí svoji vyižiw,
ProtoŽe jsou Čerstvé, aŽ do chvíle, kdy se objeví na našem jazyku. Potřebujeme jen rzlbrat si vhodný drú seminek, tý
Pak_ProPrat ve vodě a nechat je zalité vodou přes noc, aby si naúkly vodu dávnitr. Raápuk uoau ,rvtiln-e a oa to aáuý
necháme semínka ve skleriici bez vody, jen je propíráme . Múžeme je umístit bud do obyčejné zavařovací sklenice nebo si
zakouPit misky k naldičování. Víčko naší sklenice můžeme bud proděravět vidličkou (t-ak'/e z něj udělame sítko). nebo si
zhotovit víČko z gáal, Pž uPewríme na hrdlo lahve gumičkou. Timto způsobem budeme moci semín'Úa často
ProPlacho'.at, abYchom zabránili tvorbě plísní. Láhev se semínky umístíme na'tmavé místo, proplachujeme 3-4x denně
a.větŠinou za 3-4 dny se objeví klíčky, l<teré mižeme jíst (samozřejmě i se semínky) fi oj vehkosti z'mm. Klíčkv lsou
Plnohodnotnou výŽivou s nízkým obsahem kalorií, tab je miůemehojně používat f{ redukčních dietá.t , uplur,Í.* Éale i jako souást naŠich zeleninóqich salátů, jako dekoraci na pomaánkýči do polivek a rozmixované do těsta. Takže
neváhejte a vyrobte si doma sami ty nejbohatší zdroje živin, orrůazujících i léčebných látek.

TABI,LKA NAt<učovÁvi SEMEN

cizrna beraní
Čočka
Fazole flageolett
Hrách
Ječmen
Pohanka
hoso
Pšenice

\ýze
Redkvička
Řeřicha setá
Sezam
slunečnice
Sojové boby
Djňové semínko
Vigna čínská
Vigna hranatá {adaki)
Mgna zlatá (mmgo}

wašská fazole
Vojtěška
Llío

12 hodin
8 hodin

12 hodin
12 hodin
12 hodin
12 hodin
12 hodin
12 hodin
12 hodin
5x d. proplach.

8 hodin
12 hodin
10 hodin
12 hodin
12 hodin
12 hodin
12 hodin
12 hodťl
6 hodin

12 hodin

KIíčení Výživováhodnota

5-ó d;i - ňry*r, bil6;ŇÉ-.h"riáv, *""rv."rO -*Úá r.v"
2-5 dní Plnohodnotné bílkoviny, vitamín B
4-5 dní Bílkoviny, vitamíny A,C, vápník, íosíor, železo
3-5 dní Minerály, vitamíny, A,C, bílkoviny
3-4 dny Kyselina listová, nikotinová, vitamin A
4-5 dní Vitamíny A, B,, Br, Bu, C, D, a E
?-9 lnv E"ry-v,bílkoviny, Ťchaňdy, nenasyc, masřré kys.
2-4 dny Bílkoviny, vitaminy B, C, E
2-3 dny Bílkoviny, vitamíny B, C, E
4 5 dní Draslík a ostatrrí minerály
4-5 dní Bohatý zdroj minerálů, vitamín A
i-1 a"v Enzymy, bílkoviny, sacharidy, nenas. mast. kys., vápník
2-6 dní Mineráy, bílkoviny, nenasyc.tuky, vit, D, E, 

'od
2-6 dni Fytoestrogeny, vit. A, B, C, E, vápník konzum. vařené
2-4 dny Bílkoviny. vitamíny A, C, vápník, íosíor, fuIezo
3-4 óy Bílkoviny, vápnik, vitamíny A. C, íosíor, železo
3-6 dní Bílkoviny, vitamíny, minerály železo
2-6 dní Vitamíny A, Bl, Br, Bu, C, D a E
4-5 dní Bílkoviny, vitamíny A, C, vápník, íosíor, železo
3-6 dní Nejvíce minerálů, vitam. A,B,C,D,E,K,B,r, žel., vápník, fosfor
3-5 dní Vitamíny A, Bl, B,, B", C, D a E

Ovocný salát s naklíčeným obilím
ProPraný 1 dl obilínamočime do 3/4l vody. Necháme ho přes noc nabobtrrat a ráno vodu vylijeme.

Obilí ProPereme a necháme klíČit ve sklenici jžbezvody. Každý další áen 2 x proplachujeme a 3. den jiŽ rirrostou
sladké kličky a zrno aněWte. Potom do saláfu přidáme:
3 polévkové. lž. pomletého máku
3 pol. lž. kokosu
1 dl předem namočených rozinek

5 nastrouhanýó jablek
2 pol. ž. medu
1 citron š{áw .. vše mícháme a podáváme jako předkrm nebo lehkou večeň.


