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DETOXIKAČNÍ KOKTEJL
Udělejte na konci roku něco pro své zdraví.

PŘÍSADY

•  150 g grepu
•  150 g ananasu
•  1 lžíce NUTRILITE™ 

All Plant Protein

•  150 ml vody
•  100 g okurek
•  50 g špenátu

POKYNY 
Tento koktejl je plný vitaminů a bílkovin z rostlin. Je tedy ideální při 
zahájení zimní detoxikační kúry. 

1.  Všechny přísady jednoduše vložte do mixéru a mixujte dohladka. 
Lahodný koktejl plný ovoce a zeleniny připravíte za pár vteřin.

KRÉMOVÁ POLÉVKA
S RAJČATY A ČOČKOU

Klasika se špetkou jara pro chladné dny.

PŘÍSADY

•  130 g mrkve
•  1 lžíce NUTRILITE™ 

All Plant Protein
•  100 g celeru
•  60 g čočky
•  25 g cibule
•  400 g konzervovaných 

rajčat

•  10 g rajčatového pyré
•  5 g lístků petržele
•  5 g drceného česneku
•  15 ml olivového oleje
•  240 ml vody
•  1 špetka kmínu
•  1 špetka nasekaných  

lístků pískavice 

POKYNY 
Pokud chcete, můžete pro ještě lepší chuť před rozmixováním  
přidat několik opečených červených paprik a podávat polévku  
s kostkami sýra feta.

1.  Zeleninu dobře opláchněte a oloupejte. Nakrájejte cibuli, mrkev, 
celer a petržel na středně velké kousky. Čočku dobře omyjte.

2.  Ve velkém hrnci na středním ohni rozehřejte olivový olej. Mírně 
osmahněte cibuli (asi jednu minutu). Přidejte rozdrcený česnek, 
kmín a lístky pískavice a jemně smažte další minutu.

3.  Přidejte mrkev, petržel, celer a čočku. Přilijte vodu, přiveďte k varu 
a nechejte dusit asi 10 minut. Jakmile zelenina změkne, přidejte 
konzervovaná rajčata a protlak a špetku soli. Duste další dvě 
minuty a pak přidejte NUTRILITE All Plant Protein. Dobře 
promíchejte.

4.  Rozmixujte na hladkou krémovou polévku a podávejte  
pokapané olivovým olejem a ozdobené špetkou čerstvé petržele.

SLEĎOVÁ POMAZÁNKA
Zapůsobte na hosty nebo potěšte sami sebe.

PŘÍSADY

•  70 g filet ze sledě v oleji
•  20 g hub
•  1 lžíce NUTRILITE™  

All Plant Protein
•  20 g nakládané cibule
•  10 g nakládaných 

papriček jalapeño

•  5 g lístků petržele
•  5 ml dijonské nebo 

francouzské hořčice
•  1 citron
•  5 g nasekané pažitky
•  5 ml lněného oleje

POKYNY 
Podávejte s čerstvým bochánkem nebo bagetou. Jídlo bude 
jednoduché, elegantní a plné bílkovin.

1.  Velice najemno nakrájejte sledě a petržel a smíchejte je. Přidejte 
hořčici, šťávu z jednoho citronu a čerstvě namletý černý pepř. 
Znovu vše dobře promíchejte.

2.  Najemno nakrájejte houby, cibuli, pažitku a papričky jalapeño.  
Tyto přísady by ale měly být o něco větší než kousky sledě.  
Znovu dobře promíchejte.

3.  Přidejte lněný olej a NUTRILITE All Plant Protein a dobře 
promíchejte. Podávejte na malých kulatých talířcích  
ozdobené čerstvou petrželí.

NEPEČENÝ JABLEČNÝ KOLÁČ 
VE SKLENICI

Nadčasová klasika trošku jinak.

PŘÍSADY

•  240 g nakrájených jablek
•  30 g hotové  

piškotové buchty
•  1 lžíce NUTRILITE™  

All Plant Protein

•  10 g rozinek
•  8 g hnědého cukru
•  5 ml javorového sirupu  

nebo medu
•  3 g másla

POKYNY 
Místo jablek můžete jako náplň koláče použít hrušky nebo švestky, 
které lze stále ještě sehnat čerstvé.

1.  Na pánvi na mírném ohni rozpusťte máslo. V malé misce smíchejte 
javorový sirup s cukrem a poté směs přilijte do pánve. Zahřívejte  
na mírném ohni, dokud nevznikne karamel.

2.  Přidejte nakrájená jablka a dále vařte na středním ohni. Po 
několika minutách přidejte špetku skořice a hrst rozinek.  
Nadále vařte, dokud nevznikne lepkavá marmeláda.

3.  Přidejte NUTRILITE All Plant Protein a vše dobře promíchejte.  
Slijte směs z pánve a nechejte ji vychladnout.

4.  Naspod menší sklenice položte kousek piškotové buchty. Na ni 
přidejte řádnou vrstvu jablečné směsi a nakonec plátek jablka  
na ozdobu.
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