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NUTRIBULLET RX
NUTRIBULLET RX - NOVÁ DIMENZE EXTRAHOVÁNÍ 

ŽIVIN! V  DOBĚ VYDÁNÍ TÉTO PUBLIKACE SE 

K REVOLUCI NUTRIBULLET PŘIPOJILO VÍCE NEŽ 40 

MILIONŮ LIDÍ! AŤ UŽ JSTE NĚKDY MĚLI TU ČEST 

EXTRAHOVAT S  NUTRIBULLET, NEBO JSTE PRÁVĚ 

TEĎ ODSTARTOVALI ZAKOUPENÍM SI NUTRIBULLET 

RX SVOU POUŤ S  VÝROBKY NAŠÍ ZNAČKY A  TÍM 

PÁDEM SE NACHÁZÍTE NA CESTĚ ŽÍT A STRAVOVAT 

SE ZDRAVĚ.

Nutribullet RX: Nejlepší extraktor svého druhu.

Nutribullet RX nemá ve své třídě konkurenci! Těžko 

najdete tak výkonný stroj, který rozdrtí zeleninu, 

ořechy či led během okamžiku. Extrakcí získáte 

chutný zeleninový či ovocný nápoj namíchaný přímo 

v extraktoru.  Navíc tímto způsobem zachováváte 

všechny výživné látky, které potraviny obsahují.  

Získáváte tak lahodný a chutný nápoj s vynikajícími 

nutričními hodnotami plný vitamínů a minerálů. To 

nejlepší, co svému tělu můžete dopřát!
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N A T U R E ' S  P R E S C R I P T I O N

NÁVOD K POUŽITÍ
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•  POKUD UŽÍVÁTE NĚJAKÉ LÉKY, ZEJMÉNA LÉKY 
NA SNÍŽENÍ HLADINY CHOLESTEROLU, NA ŘEDĚNÍ KRVE, 
NA KREVNÍ TLAK, SEDATIVA NEBO ANTIDEPRESIVA, 
PROSÍM, PORAĎTE SE SVÝM LÉKAŘEM DŘÍVE, NEŽ 
ZAČNETE KONZUMOVAT NUTRIBLASTY PŘIPRAVENÉ 
PODLE RECEPTŮ V TÉTO KNIZE. 

•  NÍŽE UVEDENÉ SEMÍNKA A PECKY OBSAHUJÍ 
CHEMICKÉ LÁTKY, KTERÉ BĚHEM TRÁVENÍ V LIDSKÉM 
TĚLE UVOLŇUJÍ KYANID. TATO SEMÍNKA A SLUPKY 
NEPŘIDÁVEJTE DO SVÉHO JÍDELNÍČKU: JABLEČNÉ 
SEMÍNKA PECKY MERUŇKY, TŘEŠNĚ, ŠVESTKY, BROSKVE

•  POZOR! ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM, NIKDY NEPONOŘUJTE ELEKTRICKÝ KABEL, 
ZÁSTRČKU NEBO MOTOROVOU ZÁKLADNU PŘÍSTROJE 
DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY. 

•  TENTO VÝROBEK NEPŘIPOJUJTE NA ADAPTÉR, NEBO 
MĚNIČ NAPĚTÍ.

•  POUŽÍVÁNÍ NÁSTAVCŮ, VČETNĚ UZAVÍRATELNÝCH 
SKLENIC, KTERÉ SE VYSLOVENĚ NEDOPORUČUJÍ NEBO 
NEPRODÁVAJÍ VÝROBCEM, MŮŽE ZPŮSOBIT POŽÁR, 
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ, ČI 
ZTRÁTU ZÁRUKY.

•  POUŽITÍ ADAPTÉRŮ A MĚNIČŮ NAPĚTÍ SE POVAŽUJE 
ZA NEAUTORIZOVANOU MODIFIKACI VÝROBKU 
A POVEDE KE ZRUŠENÍ PLATNOSTI ZÁRUKY. POUŽITÍ 
TOHOTO ZAŘÍZENÍ NA MÍSTECH S ODLIŠNÝMI 
ELEKTRICKÝMI PARAMETRY MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ 
VÝROBKU.

•  POKUD NUTRIBULLET RX NEPOUŽÍVÁTE, ODPOJTE 
JEJ ZE SÍTĚ A VYPNĚTE SPÍNAČ. UJISTĚTE SE, ŽE 
MOTOROVÁ ZÁKLADNA JE MIMO PROVOZ PŘED 
NASAZENÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ, RESP. ODEBRÁNÍM 
PRVKŮ NEBO ČIŠTĚNÍM.  

DŮLEŽITÉ 

BEZPEČNOSTNÍ 

UPOZORNĚNÍ  

A VAROVÁNÍ

LÉKÁŘSKÉ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOST PRÁCE  
S ELEKTRICKÝM PŘÍSTROJEM

!

!!

Kvůli vlastní bezpečnosti si ponechejte tento 
návod k použití u sebe a důkladně si ho 

přečtěte před spuštěním přístroje Nutribullet 
Rx do provozu.

Při použití elektrických zařízení dodržujte běžné 
bezpečnostní pokyny, které se vztahují pro manipulaci 
s elektrickými zařízeními, včetně následujících:
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•  TOTO ZAŘÍZENÍ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI STARŠÍ 
8 LET A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, 
SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI, 
NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, 
KTEŘÍ JSOU POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY 
A JSOU POUČENI OHLEDNĚ BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ 
ZAŘÍZENÍ A ROZUMÍ RIZIKŮM.

•  POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZEN, VÝROBCE, 
AUTORIZOVANÝ OPRAVÁŘ NEBO JINÝ TECHNIK 
JE POVINEN HO NAHRADIT, ABY ZÁKAZNÍKOVI 
NEHROZILO ŽÁDNÉ NEBEZPEČÍ BĚHEM PROVOZU 
ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ.

•  PO KAŽDÉM POUŽITÍ STISKNĚTE TLAČÍTKO PRO 
VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ. ODPOJTE PŘÍSTROJ ZE ZDROJE 
NAPĚTÍ PŘED VÝMĚNOU PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO 
V PŘÍPADĚ MANIPULACE S POHYBLIVÝMI ČÁSTMI 
ZAŘÍZENÍ.

•  PŘI ZNEUŽITÍ HROZÍ ZRANĚNÍ; OBZVLÁŠTĚ SI DÁVEJTE 

•  Netahejte, nepřekrucujte ani jinak nepoškozujte napájecí 
kabel.

•  Nenechávejte kabel viset přes okraj pultu nebo stolu.
• Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých ploch, sporáku.
•  Pravidelně kontrolujte kabel a zástrčku, zda nejsou 

poškozeny. Spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou 
nepoužívejte. V případě, že se zařízení pokazí, spadne nebo 
se jiným způsobem poškodí, přestaňte jej používat. Pořiďte si 
náhradu od výrobce nebo dejte zařízení do opravy.

•  Neodstraňujte gumovou podložku uvnitř motorové základny. 
Při čištění odpojte nejprve motorovou základnu ze sítě, otřete 
vlhkou houbou namočenou do teplé vody.

!

!

POZOR PŘI MANIPULACI S OSTRÝMI, ŘEZNÝMI 
BŘITY, BĚHEM VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY / POHÁRU 
A BĚHEM MYTÍ / ČIŠTĚNÍ.

• DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMĚJÍ HRÁT.

•  DĚTI NESMÍ PROVÁDĚT ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ 
BEZ NÁLEŽITÉHO DOZORU. 

Nutribullet položte na rovnou plochu a ponechte 
dostatek volného prostoru kolem základny, abyste 
umožnili proudění vzduchu. Otvory a štěrbiny na spodní 
části produktu jsou určeny k zajištění spolehlivého 
provozu motoru a zabraňují přehřátí hnací jednotky.

Varování:  Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, 
otvory na motorové základně musí být čisté, bez prachu 
a nečistot; nesmí se ucpat hořlavým materiálem, jako 
jsou noviny, ubrusy, ubrousky, utěrky nebo prostírání.

UPOZORNĚNÍ VENTILACE
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Nutribullet Rx má dva režimy. Režim NutriBlast Rx 
(Tradiční způsob přípravy blastů) a režim SouperBlast 
(Režim přípravy polévek), o kterém se více dozvíte v části 
"Jak to funguje" v tomto návodu k použití. Důkladně si 
přečtěte a dodržujte všechna bezpečnostní opatření , a to 
zejména při provozu Nutribullet Rx v režimu SouperBlast.

BEZPEČNOSTNÍ PROVOZNÍ POKYNY

NUTRIBULLET RX BĚHEM PROVOZU NIKDY 
NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU!

POKUD SE ZAŘÍZENÍ POUŽÍVÁ V BLÍZKOSTI DĚTÍ, 
RESP. SAMOTNÝMI DĚTMI, VYŽADUJE SE PŘÍSNÝ 
DOHLED.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE EXTRAKČNÍ ČEPEL NA 
MIXOVÁNÍ NASUCHO (BEZ PŘIDÁNÍ TEKUTIN),
PROTOŽE ČEPEL TÍMTO ZPŮSOBEM POŠKOZUJETE.

!

!

!

!

•  DO POHYBLIVÝCH ČEPELÍ NEDÁVEJTE PŘÍBORY 
ANI RUCE; STEJNĚ NEPOUŽÍVEJTE PŘÍBOR ČI RUCE 
NA STISKNUTÍ AKTIVAČNÍHO TLAČÍTKA BĚHEM 
PŘIPOJENÍ NUTRIBULLETU RX DO SÍTĚ.

•  ČEPELE JSOU OSTRÉ! ZACHÁZEJTE S NIMI OPATRNĚ. 
DÁVEJTE SI POZOR PŘI MANIPULACI S ČEPELEMI, ABYSTE 
SE PRSTY NEDOTKLI HRANY ČEPELE, KTERÁ JE OSTRÁ 
A MŮŽETE SE ŘÍZNOUT.  

•  PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE TĚSNĚNÍ, 
ABYSTE SE UJISTILI, ŽE JE PLNĚ ZASAZENO DO ČEPELOVÉ 
JEDNOTKY. POKUD TĚSNĚNÍ DOKONALÉ NESEDÍ 
V LŮŽKU, PORAĎTE SE S AUTORIZOVANÝM OPRAVÁŘEM.

•  NUTRIBULLET RX SE NESMÍ POUŽÍVAT V MIKROVLNNÉ 
TROUBĚ. NUTRIBULLET RX NÁDOBY, MOTOROVOU 
ZÁKLADNU ANI JINÉ NUTRIBULLET PŘÍSLUŠENSTVÍ 
NEVKLÁDEJTE DO MIKROVLNNÉ TROUBY, PROTOŽE 
MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE. NA OHŘÁTÍ 
ROZMIXOVANÉ POLÉVKY POUŽIJTE TALÍŘ VHODNÝ 
DO MIKROVLNNÉ TROUBY NEBO POLÉVKU PŘELIJTE 
DO HRNCE A OHŘEJTE NA SPORÁKU.

•  ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ UZAVŘENÉ, NAŠROUBOVÁNÉ 
ZAŘÍZENÍ NEOHŘÍVEJTE V MIKROVLNNÉ TROUBĚ. 
OBSAH SE TEPLEM ROZPÍNÁ A MŮŽE DOJÍT V VÝBUCHU 
A ÚRAZŮM, ČI POŠKOZENÍ MAJETKU. 

•  NIKDY NEMIXUJTE SYCENÉ NÁPOJE. SÍLÍCÍ TLAK 
Z UVOLNĚNÝCH PLYNŮ ROZTRHNE NÁDOBU, COŽ MŮŽE 
ZPŮSOBIT ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU.

•  DO ZAŘÍZENÍ NEDOLÉVEJTE HORKOU TEKUTINU PŘED 
MIXOVÁNÍM. ZAČNĚTE SE STUDENÝMI SUROVINAMI 
A PAK PŘIDÁVEJTE SLOŽKY POKOJOVÉ TEPLOTY
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• Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi stroje.
•  Chcete-li snížit riziko zranění, nikdy Čepelové těleso 

nenasazujte do nádoby dříve, než ji bezpečně připojíte 
k motorové jednotce.

•  Nikdy nedávejte čepele na motorovou jednotku; vždy 
nejprve nasaďte nádobu na motorovou jednotku 
a následně do ní vložte čepele. 

• Extraktor živin spusťte pouze po nasazení krycího víka.
•  Během sekání a mixování surovin držte ruce co nejdále 

od řezné čepele, čímž snížíte riziko vzniku závažného 
poranění nebo poškození zařízení. Můžete použít lopatku, 
ale pouze tehdy, když je extraktor vypnutý a čepele bez 
pohybu.

•  Nepoužívejte křížové čepele na mletí suchých přísad, např. 
zrn, obilovin nebo kávy.

•  Chcete-li snížit riziko zranění, ujistěte se, že základna 
čepelí je pevně přišroubována na nádobu před uvedením 
motorové základny a spotřebiče do provozu.

• Nutribullet Rx nepoužívejte venku.
• Nemíchejte horké tekutiny.

!  (21 ° C NEBO I NIŽŠÍ). POLÉVKA SE PŘI EXTRAHOVÁNÍ 
ZAHŘEJE NA 65 ° C.

•  NUTRIBULLET RX  NESPOUŠTĚJTE S PRÁZDNOU 
NÁDOBOU NUTRIBULLET RX RESP. SUPERBLAST 
NÁSTAVCEM, PROTOŽE BYSTE MOHLI POŠKODIT 
ZAŘÍZENÍ.

•  PO PROMÍCHÁNÍ SUROVIN PŘÍSTROJ VYPNĚTE.  
POKUD EXTRAKT NEPLÁNUJETE OKAMŽITĚ 
KONZUMOVAT, ZAVŘETE NÁDOBU TĚSNÍCÍM VÍKEM, 
ABY SE OBSAH USCHOVAL ČERSTVÝ NA POZDĚJŠÍ 
KONZUMACI. PŘI DELŠÍM SKLADOVÁNÍ OBČAS 
ODŠROUBUJTE VÍČKO, UVOLNĚTE TLAK VZNIKAJÍCÍ 
KVAŠENÍM A ZNOVU UZAVŘETE VÍČKO.

•  NEDOVOLTE, ABY EXTRAHOVANÝ OBSAH ZŮSTAL 
V NÁDOBĚ S ČEPELEMI A POD TLAKEM.

•  NEDOVOLTE, ABY NUTRIBLASTY NEBO 
SOUPERBLASTY ZŮSTALY DELŠÍ DOBU V UZAVŘENÉ 
NÁDOBĚ. CHVÍLI ODŠROUBUJTE VÍČKO A OTEVŘETE 
NÁDOBU. CUKRY V OVOCI A ZELENINĚ MOHOU 
PO URČITÉ DOBĚ KVASIT, COŽ ZPŮSOBUJE TLAK 
A NAPNUTÍ NÁDOBY. PŘI PŘENOSU NÁDOBY MŮŽE 
DOJÍT K JEJÍMU PRASKNUTÍ, RESP. PO OTEVŘENÍ 
OBSAH MŮŽE VYSTŘÍKNOUT A OPAŘIT UŽIVATELE.

•  TLAK UVOLNĚTE OPATRNÝM ODŠROUBOVÁNÍM VÍČKA 
A CHVILKOVÝM PONECHÁNÍM NÁDOBY V OTEVŘENÉM 
STAVU.
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BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ  
PRO EXTRAHOVÁNÍ

•  NUTRIBULLET RX JE NAPROGRAMOVÁN BĚŽET 1 MINUTU 
V REŽIMU NUTRIBLAST (G TLAČÍTKO BUDE SVÍTIT ZELENĚ).

•  POKUD NEDOJDE K VYPNUTÍ MOTOROVÉ ZÁKLADNY 
PO 1 MINUTĚ PŘI NASTAVENÍ CYKLU NUTRIBLAST, 
ZASTAVTE MIXOVÁNÍ RUČNĚ STLAČENÍM SPÍNAČE, KTERÝ 
SE NACHÁZÍ 90̊  DOLEVA OD TLAČÍTKA G NEBO PROSTĚ 
ZVEDNĚTE NÁDOBU Z MOTOROVÉ ZÁKLADNY.

•  CHCETE-LI VYPNOUT STROJ KDYKOLIV BĚHEM PŘÍPRAVY 
NUTRIBLASTU V DANÉM REŽIMU (G TLAČÍTKO BUDE 
SVÍTIT ZELENĚ), VYPNĚTE SPÍNAČ UMÍSTĚNÝ 90̊  DOLEVA 
OD TLAČÍTKA G NEBO PROSTĚ ZVEDNĚTE NÁDOBU 
Z MOTOROVÉ ZÁKLADNY. POKUD STISKNETE TLAČÍTKO G 
NA 2 SEKUNDY BĚHEM EXTRAKCE, ROZSVÍTÍ SE ČERVENÉ 
SVĚTLO A VY SE PŘEPNETE DO SOUPERBLAST REŽIMU. 
CHCETE-LI VYPNOUT STROJ KDYKOLIV BĚHEM PŘÍPRAVY, 
STISKNĚTE SPÍNAČ UMÍSTĚNÝ 90̊  DOLEVA OD TLAČÍTKA 
G A JEDNODUŠE ZVEDNĚTE NÁDOBU Z MOTOROVÉ 
ZÁKLADNY. SVĚTELNÁ KONTROLKA ZHASNE, ČÍMŽ 
SE POTVRDÍ, ŽE ZAŘÍZENÍ SE VYPNULO. PO UKONČENÍ 
EXTRAHOVÁNÍ, PROSÍM, VYTÁHNĚTE MOTOROVOU 
JEDNOTKU ZE ZDROJE NAPĚTÍ.

•  NEDOTÝKEJTE SE SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S ČEPELEMI 
PŘÍMO RUKAMA. V NUTRIBLAST REŽIMU JSOU ČEPELE, 
SPOJOVACÍ TĚLESO A MOTOROVÁ ZÁKLADNA HORKÉ.

•  REŽIM NUTRIBLAST PUSŤTE JEN JEDNORÁZOVÝM 
INTERVALEM.

•  PO POČÁTEČNÍM CYKLU NECHTE ELEKTRICKOU 
ZÁKLADNU VYPNUTOU. POČKEJTE 15 SEKUND PŘED 
SPUŠTĚNÍM DALŠÍHO CYKLU.

•  ZAŘÍZENÍ NEPROVOZUJTE DÉLE NEŽ 3 PO SOBĚ JDOUCÍ 
1- MINUTOVÉ INTERVALY. MOTOROVOU ZÁKLADNU 
NECHTE MEZI CYKLY VYCHLADNOUT; NESMÍ DOJÍT 
K PŘEHŘÁTÍ A SUROVINY NECHTE ODSTÁT 2-3 MINUTY 
PO TŘETÍM EXTRAKČNÍM CYKLU.

•  MOTOROVÁ ZÁKLADNA JE VYBAVENA INTERNÍ 
TEPELNOU POJISTKOU, KTERÁ VYPNE MOTOROVOU 
ZÁKLADNU V PŘÍPADĚ PŘEHŘÁTÍ JEDNOTKY.

•  POKUD SE MOTOROVÁ ZÁKLADNA PROHŘEJE A VYPNE, 
ODPOJTE ZÁKLADNU A VYPNĚTE TLAČÍTKEM, KTERÉ 
JE UMÍSTĚNO 90̊  NALEVO OD TLAČÍTKA G. NECHTE JI 
MINIMÁLNĚ JEDNU HODINU VYPNUTOU PŘED DALŠÍM 
POUŽITÍM. MOTOROVÁ JEDNOTKA SE VYNULUJE BĚHEM 
VYPNUTÍ A POJISTKA ZCELA VYCHLADNE.

•  PŘI PŘÍPRAVĚ OŘECHOVÉHO MÁSLA NEBO OLEJOVITÝCH 
POTRAVIN SI VŠIMNETE, ŽE KVŮLI KONZISTENCI SE 
JÍDLO BUDE LEPIT PO STRANÁCH NÁDOBY. SUROVINY 
ZPRACOVÁVEJTE V 30 SEKUNDOVÝCH INTERVALECH 
A MEZI INTERVALY JEDNODUŠE ZVEDNĚTE POHÁR 
Z MOTOROVÉ ZÁKLADNY. MEZI JEDNOTLIVÝMI CYKLY 
POUŽIJTE TECHNIKU POKLEPÁNÍ. NÁDOBU OTEVŘETE, 
ABYSTE MOHLI ZE STRAN SEŠKRÁBAT INGREDIENCE 
A UMÍSTIT JE DO STŘEDU NÁDOBY, PŘED OPĚTOVNÝM 30 
SEKUNDOVÝM EXTRAHOVÁNÍM.

•  ZAŘÍZENÍ PO 4-5 CYKLECH NECHTE VYCHLADNOUT ASI 
10 MINUT, ABY SE ZABRÁNILO PŘEHŘÁTÍ A POŠKOZENÍ. 
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•  Aby nedocházelo k úniku tekutin, ujistěte se, že 
závity zapadaly do drážek a ručně dotáhněte čepele 
na Nutriblast Rx. Teprve potom ji převraťte a nasaďte 
na motorovou základnu.

•  PRO ZAPNUTÍ NUTRIBULLETu: Zapojte motorovou 
základnu do elektrické zásuvky. Stiskněte tlačítko napájení, 
které je umístěno 90˚ vlevo od tlačítka G. Tlačítko napájení 
se rozsvítí Modře. Nádobu umístěte tak, aby čepele 
směřovaly dolů k elektrické základně. Tím se aktivuje 
Nutribullet Rx Smart Technology funkce, tím se rozsvítí 
tlačítko G na přední straně základny zeleně. 

•  Po aktivaci smart funkce bude jednotka extrahovat 1 
minutu v běžném režimu NutriBlast Rx, následně se 
automaticky vypne. Tlačítko G přestane svítit zeleně 
na konci jednominutového cyklu. Chcete-li zcela vypnout 
jednotku před ukončením cyklu, buď zvedněte nádobu 
z motorové základny nebo stiskněte spínač, který se 
nachází 90˚ vlevo od tlačítka G. Tlačítko napájení se 
vytáhne ze zapuštěné polohy a přestane svítit modrá 
kontrolka. Zařízení je vypnuto.

•  V NutriBlast Rx režimu poběží motor dva cykly v průběhu 
jedné minuty. V první polovině jednominutového intervalu 
se výkon zpomalí, aby se suroviny usadily na správném 
místě uvnitř nádoby a v druhé polovině cyklu se výkon 
zvýší. Je to normální funkce Nutribullet Rx.

•  Po každém použití Nutribullet Rx vypněte. Uvolněte 
spínač, který se nachází 90˚ vlevo od tlačítka G. 
Tlačítko napájení se vytáhne ze zapuštěné polohy 
a přestane svítit modrá kontrolka. Zařízení je vypnuto.

POKYNY PRO VYPNUTÍ

•  Chcete-li vypnout stroj během přípravy NutriBlastu 
v daném režimu (G tlačítko bude svítit zeleně), vypněte 
spínač umístěný 90˚ vlevo od tlačítka G nebo prostě 
zvedněte nádobu z motorové základny. Po odpojení 
nádoby ze základny se vypne zelená kontrolka na G 
tlačítku. Po zatlačení spínače pro vypnutí zařízení se vypne 
modrá kontrolka a čepele se přestanou točit. Chcete-li 
vypnout stroj během režimu SouperBlast (indikován 
červenou kontrolkou tlačítka G), stiskněte tlačítko pro 
vypnutí napájení, které se nachází 90˚ vlevo od tlačítka G 
nebo prostě zvedněte SouperBlast nádobu z motorové 
základny. Po vyjmutí nádoby ze základny se vypne jen 
červená kontrolka. Po zatlačení spínače pro vypnutí 
zařízení se vypne modrá kontrolka a čepele se přestanou 
točit. Pokud zařízení není v provozu, vždy prosím vypněte 
spínač pro zapnutí a vypnutí zařízení.

9



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI 
EXTRAHOVÁNÍ POLÉVEK

•  POZOR!: V REŽIMU SOUPERBLAST POUŽÍVEJTE 
VÝHRADNĚ ODVZDUŠNĚNOU NÁDOBU SOUPERBLAST 
NUTRIBULLET RX A DVOUDÍLNÉ VÍČKO. SOUPERBLAST 
NÁDOBA JE SPECIÁLNĚ ODVZDUŠŇOVÁNA, ABY SE 
UVOLNIL TLAK BĚHEM STOUPAJÍCÍ TEPLOTY POLÉVEK. 
JINÉ NÁDOBY NEJSOU ODVZDUŠNĚNÉ; POKUD 
JE POUŽIJETE V REŽIMU SOUPERBLAST, MOHOU 
PRASKNOUT A ZPŮSOBIT PORANĚNÍ.

•  ABY SE ZABRÁNILO PŘEHŘÁTÍ: OPAKOVANĚ 
NESPOUŠTĚJTE SOUPERBLAST REŽIM S TOUTÉŽ 
HORKOU POLÉVKOU. POKUD JEJ POTŘEBUJETE OHŘÁT, 
PŘELIJTE OBSAH NÁDOBY DO TALÍŘE A OHŘEJTE 
V MIKROVLNNÉ TROUBĚ. PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÉ POLÉVKY 
VYPRÁZDNĚTE NÁDOBU, PŘIDEJTE NOVÉ SUROVINY 
A POČKEJTE JEDNU CELOU MINUTU; PAK MŮŽETE 
NÁDOBU NASADIT NA MOTOROVOU ZÁKLADNU; 
ODSTARTUJE SE NOVÝ CYKLUS SMART TECHNOLOGY. 
PROSÍM, PO PROVEDENÍ TĚCHTO 2 CYKLŮ S JEDNOU 
MINUTOU KLIDU UŽ NEPROVÁDĚJTE EXTRAHOVÁNÍ 
V SOUPERBLAST REŽIMU. 

•  NUTRIBULLET V SOUPERBLAST REŽIMU MŮŽE BĚŽET 
POUZE 2 CYKLY ZA SEBOU S JEDNOU MINUTOU 
KLIDU, PAK MOTOROVOU JEDNOTKY A SOUPERBLAST 
PŘÍSLUŠENSTVÍ NECHTE VYCHLADNOUT 30-60 MINUT. 
PŘEHŘÍVÁNÍ ZABRÁNÍTE, POKUD SUROVINY NECHÁTE 
ODSTÁT V NÁDOBĚ PŘED OPĚTOVNÝM MÍCHÁNÍM. 

•  POKUD SE MOTOROVÁ JEDNOTKA NEVYPNE 
PO JEDNOM 7 MINUTOVÉM INTERVALU SOUPERBLAST 
REŽIMU, STISKNĚTE SPÍNAČ PRO VYPNUTÍ, KTERÝ SE 
NACHÁZÍ 90̊  VLEVO OD TLAČÍTKA G NEBO PROSTĚ 
ZVEDNĚTE SOUPERBLAST NÁDOBU Z MOTOROVÉ 
ZÁKLADNY.

•  VYPNĚTE MOTOROVOU ZÁKLADNU UŽ PO ÚVODNÍM 
INTERVALU A MEZI DALŠÍM INTERVALEM POČKEJTE 3-4 
MINUTY.  

•  MOTOROVÁ ZÁKLADNA JE VYBAVENA INTERNÍ 
TEPELNOU POJISTKOU, KTERÁ VYPNE MOTOROVOU 
ZÁKLADNU V PŘÍPADĚ PŘEHŘÁTÍ JEDNOTKY. POKUD 
SE MOTOROVÁ ZÁKLADNA PROHŘEJE A VYPNE, 
ODPOJTE ZÁKLADNU A VYPNĚTE TLAČÍTKEM, KTERÉ 
JE UMÍSTĚNO 90̊  VLEVO OD TLAČÍTKA G. NECHTE JI 
MINIMÁLNĚ JEDNU HODINU VYPNUTOU PŘED DALŠÍM 
POUŽITÍM. MOTOROVÁ JEDNOTKA SE VYNULUJE 
BĚHEM VYPNUTÍ A POJISTKA ZCELA VYCHLADNE.

!
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POZOR HORKÉ!

•  Aby nedocházelo k úniku tekutin, ujistěte se, že závity 
zapadnou a ručně dotáhněte čepele na SouperBlast nádobě. 
Až poté do nádoby vložte suroviny, uzavřete a založte 
na motorovou základnu.

•  Nikdy nespouštějte extrakční čepele nasucho (bez 
přidání tekutiny), protože může dojít k poškození ostří.

•  Nutribullet Rx spusťte jen po důkladném upevnění nádoby 
na polévky na motorovou základnu a uzavření černým 
víčkem. Ujistěte se, že nad zařízením je dostatečně hodně 
prostoru na odvzdušnění zařízení.

•  Chcete-li Nutribullet Rx zapnout v SouperBlast režimu  
s pomocí Smart Technology (inteligentní technologie), 
zapojte motorovou základnu do elektrické zásuvky. Stiskněte 
tlačítko napájení, které se nachází 90˚ vlevo od tlačítka G. 
Spínač se rozsvítí modře, což indikuje, že zařízení je zapnuto. 
Následně dejte nádobu na motorovou základnu čepelí 
směrem na základnu. Tak aktivujete Nutribullet RX funkci 
Smart Technology, čímž se rozsvítí G tlačítko v přední části 
motorové jednotky zeleně.

•  Stiskněte zelené G- tlačítko na 2 sekundy, dokud se nerozsvítí 
červeně. To bude znamenat, že se odstartoval režim 
SouperBlast. Přístroj poběží v režimu SouperBlast asi 7 
minut a poté se automaticky vypne. Po vypnutí jednoduše 
zvedněte nádobu SouperBlast z motorové základny.

•  Motor projde 3 cykly v průběhu 7 naprogramovaných minut; 
v první fázi naprogramovaného intervalu se výkon zpomalí, 
aby se suroviny usadily na správném místě uvnitř nádoby 
a pak v druhé polovině cyklu se výkon zvýší. Je to normální 
funkce Nutribullet Rx.

•  Obsah uvnitř nádoby může dosáhnout až 70ºC. Nárůst 
teploty je způsoben třením rotujících čepelí.

•  Chcete-li zkrátit cyklus přípravy polévky ve srovnání 
s naprogramovaným časem cyklu, jednoduše můžete 
zvednout nádobu SouperBlast nebo stisknout vypínač, který 
se nachází 90˚ vlevo od tlačítka G.

•  Motorová jednotka se musí zcela zastavit, až pak můžete 
přidávat další přísady do přípravy polévky. 

•  Pokud je zařízení v klidu, vypněte tlačítko napájení. Přestane 
blikat modrá kontrolka, což znamená, že zařízení je vypnuto.

!
•  V PROCESU SOUPERBLAST REŽIMU MŮŽE OBSAH UVNITŘ 

NÁDOBY DOSÁHNOUT AŽ 70ºC. NÁRŮST TEPLOTY JE 
ZPŮSOBEN TŘENÍM ROTUJÍCÍCH ČEPELÍ. 

•  UDRŽUJTE RUCE A JINÉ VYSTAVENÉ ČÁSTI POKOŽKY 
V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VÍČKA, ABYSTE 
PŘEDCHÁZELI POPÁLENINÁM BĚHEM PŘÍPRAVY POLÉVEK 
V SOUPERBLAST REŽIMU.

•  BĚHEM PŘÍPRAVY POLÉVEK NEODSTRAŇUJTE VÍČKO 
Z NÁDOBY- SUROVINY JSOU HORKÉ A MOHLY BY 
VYSTŘÍKNOUT Z NÁDOBY; HROZÍ RIZIKO VZNIKU 
POPÁLENIN A ZRANĚNÍ.

•  PO UKONČENÍ SOUPERBLAST REŽIMU SE NÁDOBY 
NEDOTÝKEJTE HOLÝMA RUKAMA. POVRCH SOUPERBLAST 
NÁDOBY, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ČEPELE JSOU HORKÉ!

•  VŽDY POUŽÍVEJTE VHODNÉ TEPLOVZDORNÉ PODLOŽKY 
A CHŇAPKY PŘI UCHOPENÍ SOUPERBLAST NÁDOBY A JEJÍ 
PODRŽENÍ PŘI PŘENOSU.

•  PO UKONČENÍ SOUPERBLAST REŽIMU, OPATRNĚ 
OTEVŘETE VÍKO SOUPERBLAST NÁDOBY A NECHTE 
UNIKNOUT PÁRU A VLHKOST. DANOU ČINNOST 
PROVÁDĚJTE OBZVLÁŠŤ OPATRNĚ, ABYSTE SE NEOPAŘILI.
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BEZPEČNÉ ČIŠTĚNÍ

•  Pokud suroviny vyschnou přímo v nádobě extraktoru 
Nutribullet Rx nebo nádobě SouperBlast, čištění 
si usnadníte následujícím postupem. Do 2/3 nádoby 
dolijte teplou (ne horkou) vodu s kapkou prostředku 
na mytí nádobí. Pak jednoduše nasaďte čepel, v případě 
SouperBlast zaklapněte víčko. Uzamkněte a dejte 
na Nutribullet Rx motorovou základnu. Spusťte na 20-
30 sekund. Zaschlá špína povolí a stačí přetřít a vysušit. 
Hotovo!

•  HNED PO PŘÍPRAVĚ NUTRIBLASTU NEBO 
SOUPERBLASTU OMYJTE ČEPELE.

•  VŽDY PŘED SAMOTNÝM MYTÍM A ČIŠTĚNÍM ZAŘÍZENÍ, 
PŘED JEHO ROZEBÍRÁNÍM NEBO MONTÁŽÍ, ODPOJTE 
MOTOROVOU ZÁKLADNU A STISKNĚTE SPÍNAČ PRO 
VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ.

•  NIKDY NEPONOŘUJTE MOTOROVOU ZÁKLADNU 
DO VODY ANI JI NEDÁVEJTE DO MYČKY NÁDOBÍ. 
OKAMŽITĚ OTŘETE VNITŘNÍ STRANU MOTOROVÉ 
ZÁKLADNY, ABY BYLA V OPTIMÁLNÍM STAVU.

•  ČEPELE NEMYJTE V MYČCE NÁDOBÍ, PROTOŽE VYSOKÉ 
TEPLOTY MOHOU POŠKODIT TĚSNĚNÍ.

•   NUTRIBULLET RX NÁDOBY MŮŽETE MÝT V MYČCE 
NÁDOBÍ NA HORNÍCH POLIČKÁCH PŘI NORMÁLNÍM (NE 
DEZINFEKČNÍM) CYKLU.

•  ČEPELE A NÁDOBY NUTRIBULLET RX SE NESMÍ 
PONOŘOVAT DO VAŘÍCÍ VODY, PROTOŽE SE OHNE 
PLAST A TĚSNĚNÍ SE POŠKODÍ.

•  ČEPELE JSOU OSTRÉ! DÁVEJTE SI POZOR PŘI ČIŠTĚNÍ 
ČEPELÍ, ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ! PO KAŽDÉM 
POUŽITÍ ČEPELE OPLÁCHNĚTE, ABY SE NEČISTOTY 
NEPŘILEPILYA NEUSCHNULY PO STRANÁCH OSTŘÍ. 
POKUD TO BUDE NUTNÉ, OPATRNĚ MŮŽETE POUŽÍT 
I KARTÁČEK NA UVOLNĚNÍ NEČISTOT Z ČEPELÍ, TĚSNĚNÍ 
A ČEPELOVÝCH ZÁVITŮ.

•  MYJTE VÝHRADNĚ RUČNĚ S POUŽITÍM JEMNÉHO 

PROSTŘEDKU NA MYTÍ NÁDOBÍ A TEPLÉ VODY (NE 
HORKOU).

•  NECHTE USCHNOUT.

•  PRO UMYTÍ ZASCHLÉ ŠPÍNY, DOLIJTE DO ½ NÁDOBY 
TEPLOU (NE HORKOU), MÍRNĚ MÝDLOVOU VODU. 
PAK JEDNODUŠE ZALOŽTE ČEPEL, UZAMKNĚTE 
A DEJTE NA MOTOROVOU ZÁKLADNU. SPUSŤTE 
NA 30-45 SEKUND. ČIŠTĚNÍ DOKONČETE PŘILOŽENÝM 
KARTÁČKEM.

•  PŘI MYTÍ ČEPELÍ SE NEPOKOUŠEJTE ODSTRANIT 
TĚSNÍCÍ KROUŽEK. JEDNODUŠE RUČNĚ UMYJTE 
ČEPELE V TEPLÉ MÝDLOVÉ VODĚ. I NEJMENŠÍ POKUS 
ODSTRANIT TĚSNĚNÍ MŮŽE VÉST K TRVALÉMU 
POŠKOZENÍ ČEPELOVÉ SESTAVY A VÝSLEDKEM MŮŽE 
BÝT ZTRÁTA TĚSNĚNÍ. 

ZASCHNUTÉ NEČISTOTY

!
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ČISTĚNÍ MOTOROVÉ ZÁKLADNY 
NUTRIBULLET RX

•  Ve většině případů se tělo samotné motorové jednotky 
nezašpiní. V případě, že se Vám nepodaří napevno 
přimontovat čepel k nádobě, v procesu přípravy jídla může 
šťáva vytéct z nádoby ven a tak se rozprostřít po základně 
a spouštěči zařízení.

Návod na čištění v pár krocích:
Krok 1:  Nejdůležitější je odpojit základnu ze zdroje napětí 

před samotným čištěním!
Krok 2:  Použijte vlhký hadřík pro otření vnitřní a vnější části 

motorové základny.
 MOTOROVOU ZÁKLADNU NIKDY NEPONOŘUJTE 
DO VODY ANI NEMYJTE V MYČCE NÁDOBÍ.
•  Do pohyblivých čepelí nedávejte příbory ani ruce; stejně 

nepoužívejte příbor či ruce na stisknutí aktivačního tlačítka 
během toho, když je Nutribullet Rx připojen do sítě.

DŮKLADNÉ ČISTĚNÍ:
•  Pokud se stane, že z nádoby bude prosakovat šťáva 

a vnitřní a vnější část stroje bude lepkavá, postupujte 
podle těchto pokynů:

•  Před čistěním odpojte nabíjecí základnu a stiskněte 
tlačítko napájení do vypnuté polohy.

•  Motorovou základnu dejte na utěrku, abyste zachytili 
jakékoliv zbytky tekutin nebo špíny stékající během čištění.

•  Připravte si roztok do asi 1/8 nádoby z octa a destilované 
teplé (ne horké) vody (1 díl octa na 2 díly vody) a nalijte 
do nádoby s našroubovanými čepelemi (jako během 
normálního provozu).

•  Ihned použijte kartáč a očistěte zbytky špíny, nakonec ještě 
přetřete vlhkým hadříkem.

•  Motorová základna je konstruována s integrovanou 
vypouštěcí trubicí pro vypuštění znečištěných kapalin 
přímo na utěrku, bez poškození vnitřních částí.

UCHOVEJTE SI TENTO 
NÁVOD K POUŽITÍ 

URČENÉ VÝHRADNĚ PRO 
POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

!

!
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NEDOPUSŤTE, ABY PŘIPRAVOVANÉ JÍDLO BĚHEM 

SAMOTNÉHO PROCESU ZTRATILO VĚTŠINU 

VÝŽIVOVÉHO POTENCIÁLU! ZVYŠTE PŘÍJEM ŽIVIN 

V JÍDLE A SCHOPNOST VAŠEHO TĚLA TYTO ŽIVINY 

NÁLEŽITĚ ABSORBOVAT A VYUŽÍVAŤ- TO VŠE DÍKY 

NUTRIBULLET RX. DÍKY NAŠÍ KUCHAŘCE SE PŘIPOJÍTE 

K MILIONŮM UŽIVATELŮ EXTRAKTORU NUTRIBULLET, 

KTEŘÍ NAŠLI ODVAHU ZMĚNIT SVÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTY. 

STALI SE Z NICH LIDÉ, KTEŘÍ SE CÍTÍ A VYPADAJÍ LÉPE, 

NEŽ SI KDY MOHLI PŘEDSTAVIT. NA NÁSLEDUJÍCÍCH 

STRANÁCH NAJDETE INFORMACE A RECEPTY; 

NAUČÍTE SE, JAK KONKRÉTNĚ NAMÍCHAT 

NUTRIBLASTY A SOUPERBLASTY, ABY SPLŇOVALY 

VAŠE SPECIFICKÉ ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY.

1  Návod k použití

CO OD NÁS DOSTANETE?
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1 Extrakční čepel

1 Velká nádoba s 1 víčkem 1 Menší nádoba s pohodlným 
kroužkem na pití

1 SouperBlast nádoba 
s dvoudílným víčkem

1 Motorová základna 1 Kartáč na čištění čepelí

1 Pomůcka pro vyjmutí čepelí1 Víčko pro uchování čerstvých surovin
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 Zapojte základnu 
do elektrické zásuvky. Pro 
zapnutí zařízení stiskněte 
spínač, který se nachází 90˚ 
vlevo od tlačítka G. Tlačítko 
napájení bude svítit modře, 
což znamená aktivní režim. 
Pak na zařízení umístěte 
nádobu tak, aby nůž ovoce část 
směřovala dolů na základnu, 
aktivuje se Nutribullet Rx 
Smart Technology funkce. 
Tehdy se kontrolka na G tlačítka 
v přední části základny rozsvítí 
zeleně, čímž se nastartuje 1- 
minutový extrakční cyklus.

 Po dokončení cyklu zelená 
kontrolka zhasne. Tehdy můžete 
vypnout zařízení spínačem, 
který je umístěn 90˚ vlevo 
od tlačítka G. Modré světélko 
přestane blikat, což znamená, 
že zařízení je vypnuto.

JAK TO FUNGUJE?

MAX  
LINE

 Do jedné z nádob vhoďte přísady.

 Dolijte tekutinu po rysku 
maximálního plnění. Pak 
přišroubujte čepele na nádobu 
a ručně utáhněte pro optimální 
těsnění.

EXTRAHOVÁNÍ ŽIVIN S NUTRIBLAST RX

ZAŘÍZENÍ NESPOUŠTĚJTE V REŽIMU 
SOUPERBLAST S TÍM, ŽE NASADÍTE LIBOVOLNOU 
NÁDOBU NA MIXOVÁNÍ. POUŽIJTE VÝHRADNĚ 
ODVZDUŠNĚNÉ SOUPERBLAST NÁDOBU. PŘEČTĚTE 
SI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAŽENÉ 
V DANÉ PUBLIKACI.

!
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POZNÁMKA: Chcete-li vypnout stroj kdykoliv během 
přípravy NutriBlastu, jednoduše zvedněte nádobu 
z motorové základny. Když uvážíte, že je ještě zapotřebí 
pokračovat v extrahování, po počátečním cyklu nechte 
elektrickou základnu zcela vypnutou. Počkejte 15 sekund 
před spuštěním dalšího Smart Technology cyklu. Tento 
postup neopakujte více než 3 krát po sobě s 15 vteřinovými 
pauzami. Pokud stisknete zelené G- tlačítko na 2 sekundy 
a kontrolka zčervená, přepnuli jste se do SouperBlast 
režimu. Chcete-li z daného režimu vystoupit, stačí kdykoliv 
jednoduše zvednout nádobu ze základny nebo stisknout 
spínač, který se nachází 90˚ vleva od tlačítka G. Po vyjmutí 
nádoby ze základny se vypne světélko G tlačítka. Po stisknutí 
spínače se vypne modré světélko a čepel se přestane točit. 
Po dokončení zpracování surovin, prosím, stiskněte spínač 
pro vypnutí zařízení.

•  CHCETE-LI VYPNOUT STROJ KDYKOLIV BĚHEM 
PŘÍPRAVY NUTRIBLASTU (G TLAČÍTKO SVÍTÍ 
ZELENĚ), STISKNĚTE SPÍNAČ, KTERÝ SE NACHÁZÍ 90̊  
VLEVA OD TLAČÍTKA G NEBO ZVEDNĚTE NÁDOBU 
Z MOTOROVÉ ZÁKLADNY. 

!
POZNÁMKA:  PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA F NA 2 SEKUNDY 
SE ZAŘÍZENÍ PŘEPNE DO SOUPERBLAST REŽIMU 
A KONTROLKA TLAČÍTKA ZČERVENÁ.

•  PŘI EXTRAHOVÁNÍ OLEJNATÝCH NEBO LEPKAVÝCH 
JÍDEL SI PŘEČTĚTE POSTUP NA STRANĚ 19.

•  NEDOTÝKEJTE SE RUKAMA SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
PO REŽIMU NUTRIBLAST! SPOJKY V ČEPELÍCH 
A MOTOROVÁ ZÁKLADNA JSOU HORKÉ.
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 Přišroubujte extrakční čepel 
na SouperBlast nádobu.

 Do SouperBlast nádoby dejte 
suroviny a bezpečně připojte 
odvzdušněné, dvoudílné víčko 
na SouperBlast nádobu.

 Zapojte základnu do elektrické 
zásuvky. Stiskněte tlačítko 
napájení, které se nachází 90˚ vlevo 
od G- tlačítka, zařízení se zapne. 
Na motorovou základnu pak dejte 
nádobu tak, aby čepele směřovaly 
dolů na motorovou základnu. Tímto 
se aktivuje Nutribullet Smart 
Technology.

 Zatlačte zelené G- tlačítko dolů 
a podržte 2 sekundy, aby se rozsvítilo 
červeně. Znamená to, že začal 
SouperBlast režim. Jednotka bude 
fungovat v SouperBlast režimu 7 
minut a poté se automaticky vypne. 
Během tohoto cyklu se suroviny 
v SouperBlast nádobě zahřejí na 70 
stupňů. Zařízení je naprogramováno 
na zpomalení výkonu dvakrát během 
přípravy jídla, aby suroviny mohly 
klesnout na dno a následně dojde 
k jejich lepší extrakci. Je to normální 
průběh cyklu. Aby se zabránilo 

DÍK Y V ÝKONU MOTORU: 1700 KOŇSK ÝCH SIL, 

7- MINUTOVÉM ZAHŘÍVACÍMU CYKLU A VELK ÝM 

ČEPELÍM, ZTĚLESŇUJE NUTRIBULLET RX NOVOU 

GENERACI STROJŮ PRO PŘÍPRAVU JÍDEL, K TERÉ 

MAJÍ DLOUHOU ŽIVOTNOST. NEJNOVĚJŠÍ 

PŘÍRŮSTEK DO NUTRIBULLET RODINY UMOŽNÍ 

PŘIPRAVIT NUTRIBLAST Y, K TERÉ ZNÁTE A MÁTE 

RÁDI EFEK TIVNĚJI A V ÝKONNĚJI. NAVÍC 

ZCELA NOVÉ SOUPERBLAST Y PŘEDSTAVUJÍ 

ZELENINOVÉ PYRÉ A POLÉVK Y OHŘÁTÉ, 

EXTRAHOVANÉ A PŘIPRAVENÉ K OK AMŽITÉMU 

PODÁVÁNÍ PŘÍMO ZE SOUPERBLAST NÁDOBY!

V ÝKON, RYCHLOST, VELIKOST A TEPELNÁ 

INTENZITA NUTRIBULLET RX USNADNÍ 

ZAŘAZENÍ A PŘÍJEM ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ, 

SEMEN A JINÝCH SUPERPOTRAVIN DO VAŠEHO 

JÍDELNÍČKU!

JAK TO FUNGUJE?
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POWER BUTTON

přehřátí, opakovaně nespouštějte 
SouperBlast režim s toutéž 
horkou polévkou. Pokud jej budete 
muset ohřát, přelijte obsah nádoby 
do talíře a ohřejte v mikrovlnné 
troubě. Při přípravě nové polévky, 
vyprázdněte nádobu, přidejte nové 
suroviny a počkejte jednu celou 
1 minutu; pak můžete nádobu 
nasadit na motorovou základnu; 
odstartuje se nový cyklus Smart 
Technology. Prosím, po provedení 
těchto 2 cyklů s jednou minutou 
klidu už neprovádějte extrahování 
v SouperBlast režimu. Po dvou 
po sobě následujících cyklech 
nechte základnu a SouperBlast 
příslušenství vychladnout 30-60 
minut. Po dokončení extrahování, 
prosím, vypněte zařízení s pomocí 
tlačítka.

CHCETE-LI VYPNOUT STROJ KDYKOLIV BĚHEM 
PŘÍPRAVY SOUPERBLASTU V DANÉM REŽIMU (G 
TLAČÍTKO BUDE SVÍTIT ČERVENĚ), VYPNĚTE SPÍNAČ 
UMÍSTĚNÝ 90̊  VLEVO OD TLAČÍTKA G NEBO PROSTĚ 
ZVEDNĚTE SOUPERBLAST NÁDOBU Z MOTOROVÉ 
ZÁKLADNY.

POZOR! PO UKONČENÍ SOUPERBLAST REŽIMU SE 
NÁDOBY NEDOTÝKEJTE HOLÝMA RUKAMA. POVRCH 
SOUPERBLAST NÁDOBY, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ČEPELE JSOU 
HORKÉ! VŽDY POUŽÍVEJTE VHODNÉ TEPLOVZDORNÉ 
PODLOŽKY A CHŇAPKY PŘI UCHOPENÍ SOUPERBLAST 
NÁDOBY A JEJÍ PODRŽENÍ PŘI PŘENOSU. 
•   CHCETE-LI, ABY POLÉVKA BYLA PŘI PODÁVÁNÍ TEPLEJŠÍ 

RESP. POZDĚJI CHCETE POLÉVKU OHŘÁT, PROSÍM, 
PŘELIJTE JI DO NÁDOBY VHODNÉ NA OHŘÍVÁNÍ 
V MIKROVLNNÉ TROUBĚ NEBO SLIJTE POLÉVKU 
DO HRNCE A NA SPORÁKU OHŘEJTE NA POŽADOVANOU 
TEPLOTU. NEOHŘÍVEJTE POLÉVKU V NUTRIBULLET RX.

!
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SHAKE TECHNIKA
POKUD NÁDOBU PŘEPLNÍTE NEBO NEPŘIDÁTE 

DOSTATEK VODY, VÝSLEDKEM BUDE HUSTŠÍ 

SMĚS. PŘI EXTRAHOVÁNÍ ŽIVIN SE ZABRÁNÍ 

PLYNULÉMU POHYBU SUROVIN SMĚREM 

ZESPODU NAHORU A ZPĚT. POKUD SE NĚKTERÉ 

SUROVINY NEUMÍ DOSTAT DOLŮ K ČEPELI, JED-

NODUŠE POUŽIJTE SHAKE TECHNIKU.

 Zvedněte nádobu spolu 
s čepelemi ze základny.
 Uchopte nádobu 
s připojenými čepelemi 
do rukou a zatřeste, jakoby 
jste si mísily nápoj- koktejl. 
Následně nádobu vraťte 
na motorovou základnu.

JAK TO FUNGUJE?
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TAP TECHNIKA
V PŘÍPADĚ, ŽE SE V NĚK TERÉ ČÁSTI NÁDOBY 

(OBV YKLE NA BOKU) ZASEKNE NĚK TERÁ 

SUROVINA A NEVRÁTÍ SE DO CIRKULAČNÍHO 

VÍRU, MŮŽETE POUŽÍT TECHNIKU POŤAPK ÁNÍ“- 

TAP TECHNIKU. 

 Zvedněte nádobu 
spolu s čepelemi ze 
základny. Uchopte nádobu 
s připojenými čepelemi 
do rukou a prudkým 
pohybem směrem dolů 
zajistěte, že suroviny 
dolehnou na dno nádoby při 
jejím zatřepání a poplácání.
 Následně nádobu 
s čepelemi vraťte 
na motorovou základnu.

JAK TO FUNGUJE?
PŘI VÝROBĚ OŘECHOVÉHO MÁSLA NEBO OLEJOVITÝCH 
JÍDEL ZJISTÍTE, ŽE JÍDLO JE LEPKAVÉ KONZISTENCE. 
SUROVINY ZPRACOVÁVEJTE V 30 SEKUNDOVÝCH 
INTERVALECH A MEZI INTERVALY JEDNODUŠE ZVEDNĚTE 
POHÁR Z MOTOROVÉ ZÁKLADNY. MEZI JEDNOTLIVÝMI 
CYKLY POUŽIJTE TAP TECHNIKU A NÁDOBU TLESKNĚTE, 
OTEVŘETE VÍČKO, ABYSTE MOHLI ZE STRAN SEŠKRÁBAT 
INGREDIENCE A UMÍSTIT JE DO STŘEDU NÁDOBY PŘED 
OPĚTOVNÝM 30 SEKUNDOVÝM EXTRAHOVÁNÍM. 

ZAŘÍZENÍ PO 4-5 CYKLECH NECHTE VYCHLADNOUT ASI 
10 MINUT, ABY SE ZABRÁNILO PŘEHŘÁTÍ A POŠKOZENÍ 
JEDNOTKY.

!
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Pokud suroviny vyschnou přímo v nádobě extraktoru 
Nutribullet Rx nebo nádobě SouperBlast, čištění si 
usnadníte následujícím postupem. Do 2/3 nádoby dolijte 
teplou (ne horkou) vodu s kapkou prostředku na mytí 
nádobí. Pak jednoduše našroubujte čepel, v případě 
SouperBlast zaklapněte víčko. Uzamkněte a dejte 
na Nutribullet Rx motorovou základnu. Spusťte na 20-30 
sekund. Zaschlá špína povolí a stačí přetřít a vysušit. Hotovo!

Ve většině případů se tělo samotné motorové jednotky 
nezašpiní. V případě, že se Vám nepodaří napevno 
přimontovat čepel k nádobě, v procesu přípravy jídla může 
šťáva vytéct z nádoby ven a tak se rozprostřít po základně 
a spouštěči zařízení.

Návod na čištění v pár krocích:  
Krok 1:  : Nejdůležitější je odpojit základnu ze zdroje napětí 
před samotným čištěním!  
Krok 2:  Použijte vlhký hadřík na otření vnitřní a vnější části 
motorové základny.

Do pohyblivých čepelí nedávejte příbory ani ruce; stejně 
nepoužívejte příbor či ruce na stisknutí aktivačního tlačítka 
během připojení Nutribulletu Rx do sítě.

UMÝ VÁNÍ NUTRIBULLET RX

MY TÍ NUTRIBULLET RX JE HRAČKOU... ČÁSTI 

ZAŘÍZENÍ (KROMĚ MOTOROVÉ ZÁKLADNY 

A DRŽÁKU ČEPELE) JEDNODUŠE V YSKLÁDÁME 

NA VRCHNÍ ŠUPLÍK MYČK Y NÁDOBÍ NEBO 

UMYJEME RUČNĚ V TEPLÉ VODĚ S POMOCÍ 

PROSTŘEDKU NA MY TÍ NÁDOBÍ.

ČISTĚNÍ

ZASCHLÉ NEČISTOTY

ČISTĚNÍ MOTOROVÉ ZÁKLADNY 
NUTRIBULLET RX

UPOZORNĚNÍ:
PŘI ČIŠTĚNÍ NEBO MANIPULACI S NUTRIBULLETEM 
HO VŽDY VYTÁHNĚTE ZE ZÁSUVKY A VYPNĚTE 
SPÍNAČ NAPÁJENÍ.

!

MOTOROVOU ZÁKLADNU NIKDY NEPONOŘUJTE 
DO VODY ANI NEMYJTE V MYČCE NÁDOBÍ.
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! •  PO PŘÍPRAVĚ NUTRIBLASTU NEBO SOUPERBLASTU OKAMŽITĚ OMYJTE ČEPELE.

•  PŘED ČIŠTĚNÍM, NASAZENÍM NEBO SEJMUTÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ, ODPOJTE NAPÁ-
JECÍ ZÁKLADNU A STISKNĚTE TLAČÍTKO NAPÁJENÍ DO VYPNUTÉ POLOHY.

•  MOTOROVOU ZÁKLADNU NIKDY NEDÁVEJTE DO MYČKY ANI NEPONOŘUJTE 
DO VODY. NEČISTOTY SETŘETE CO NEJDŘÍVE, ABY NEUSCHLY A NEPŘEKÁŽELY 
PŘI ŘÁDNÉM PROVOZU ZAŘÍZENÍ.

•  ČEPELE NEMYJTE V MYČCE NÁDOBÍ, PROTOŽE ZVÝŠENÁ TEPLOTA MŮŽE ZPŮSO-
BIT POŠKOZENÍ SPOJOVACÍHO TĚSNĚNÍ.

•  NÁDOBY NUTRIBULLET RX SE MOHOU MÝT V MYČCE NÁDOBÍ NA VRCHNÍCH 
POLIČKÁCH PŘI BĚŽNÉM (NE DEZINFEKČNÍM) REŽIMU.

•  NÁDOBY A ČEPELE NUTRIBULLET RX SE NESMÍ PONOŘOVAT DO VAŘÍCÍ VODY, 
PROTOŽE SE POŠKODÍ PLAST A TĚSNĚNÍ.

•  ČEPELE JSOU OSTRÉ! ZACHÁZEJTE S NIMI OPATRNĚ. DÁVEJTE SI POZOR PŘI MA-
NIPULACI S ČEPELEMI, ABYSTE SE PRSTY NEDOTKLI HRANY ČEPELE, KTERÁ JE 
OSTRÁ A MOHLI BYSTE SE POŘEZAT. PO KAŽDÉM POUŽITÍ ČEPELE OPLÁCHNĚTE, 
ABY SE NEČISTOTY NEPŘILEPILY A NEUSCHLY PO STRANÁCH OSTŘÍ. POKUD TO 
BUDE NUTNÉ, OPATRNĚ MŮŽETE POUŽÍT I KARTÁČEK NA UVOLNĚNÍ NEČISTOT 
Z ČEPELÍ, TĚSNĚNÍ A ČEPELOVÝCH ZÁVITŮ.

•  MYJTE VÝHRADNĚ RUČNĚ S POUŽITÍM JEMNÉHO PROSTŘEDKU NA MYTÍ NÁDOBÍ 
A TEPLÉ VODY (NE HORKÉ).

•  NECHTE USCHNOUT.

•  PRO UMYTÍ ZASCHLÉ ŠPÍNY, DOLIJTE DO ½ NÁDOBY TEPLOU (NE HORKOU), 
MÍRNĚ MÝDLOVOU VODU. PAK JEDNODUŠE ZALOŽTE ČEPEL, UZAMKNĚTE 
A DEJTE NA MOTOROVOU ZÁKLADNU. SPUSŤTE NA 30-45 SEKUND. ČIŠTĚNÍ 
DOKONČETE PŘILOŽENOU KARTÁČKEM.

•  PŘI MYTÍ ČEPELÍ SE NEPOKOUŠEJTE ODSTRANIT TĚSNÍCÍ KROUŽEK. JEDNODUŠE 
RUČNĚ UMYJTE ČEPELE V TEPLÉ MÝDLOVÉ VODĚ. I NEJMENŠÍ POKUS ODSTRANIT 
TĚSNĚNÍ MŮŽE VÉST K TRVALÉMU POŠKOZENÍ ČEPELOVÉ SESTAVY A VÝSLEDKEM 
MŮŽE BÝT ZTRÁTA TĚSNÍCÍCH VLASTNOSTÍ. 
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VYTVOŘENÍ 

NUTRIBLASTU
POZNÁMK A!

MY TÍ NUTRIBULLET RX JE HRAČKOU... ČÁSTI 

ZAŘÍZENÍ (KROMĚ MOTOROVÉ ZÁKLADNY 

A DRŽÁKU NA ČEPELE) JEDNODUŠE 

V YSKLÁDÁME NA VRCHNÍ ŠUPLÍK MYČK Y 

NÁDOBÍ NEBO UMYJEME RUČNĚ V TEPLÉ VODĚ 

S POMOCÍ PROSTŘEDKU NA MY TÍ NÁDOBÍ.

– MAX –

50% listové zeleniny 
(2 šálky = 1 porce)

50% ovoce 
(čím pestřejší, tím lépe)

Přidejte vlákninu

Dolijte vodu po rysku maximální plnění

NUTRIBLAST Rx

1   Před mixováním NutriBlastu přidejte do nádoby 
tekutinu.

2   Nepřeplňujte nádobu! Ujistěte se, že směs surovin 
a tekutin nepřevyšuje rysku maximálního plnění.

POZNÁMKA!

POZNÁMKA!Dolijte dostatečné množství tekutinu po rysku 
maximálního plnění, čímž zajistíte správné extrahování 
živin během extrakčního procesu. Díky Nutribullet 
Rx si připravíte chutné a výživné NutriBlasty a dolitím 
dostatečného množství tekutin chráníte čepel stroje. 
Po zalití surovin tekutinami přimontujte čepel a můžete 
mixovat. Mezi nejoblíbenější tekutiny patří: voda, kokosové 
a mandlové mléko.

TIP: Doporučujeme používat mražené ovoce jako bobule 
nebo banán, čímž získáte mrazivě dobrý NutriBlast.
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4 JEDNODUCHÉ KROKY
  Do sklenice dejte 50% listové zeleniny 

+ 50% ovoce.
  Dolijte vodu po rysku maximální 

plnění (můžete přidat led).
  Přidejte od 1/8 do ¼ ořechů a / nebo 

semen, podle potřeby.
  Přišroubujte Nutribullet Rx čepel 

a mixujte dohladka.

zelí 

kel

římský salát

špenát

jarní zelenina

ledový salátLISTOVÁ ZELENINA - 50 %
Vyberte si ze seznamu listové zeleniny nebo jejich 
navzájem kombinujte! Naplňte pohár až do 50 % 
listovou zeleninou. 2 plné sklenice (2 hrsti) listové 
zeleniny na 1 NutriBlast.

jablko

avokádo

banán

ostružina

borůvka

žlutý meloun

brusinka

fík

zelené hrozny

guave - Kvajáva

meloun cukrový

kiwi

mango

nektarinka

pomeranč

papája

broskev

hruška

ananas

švestka

maliny

červené hrozny

jahoda

meloun

OVOCE - 50 %
Vyberte si ovoce podle vlastní 
chuti, aby se rovnalo 50% 
objemu Nutribullet Rx.

mandle

kešu

vlašské ořechy

Ořechy Semena Bobule

chia semínka

lněná semínka

konopná semínka

dýňová semínka

sezamová semínka

slunečnicová semínka

bobule Goji

bobule Acai

VLÁKNINA -   
¼ NÁDOBY
Tento druh suroviny je důležitou 
součástí Vašeho NutriBlastu, 
protože s každým douškem 
dodává dodatečnou vlákninu 
a živiny. Přidejte 1/8 do ¼ nádoby 
na každý připravovaný Blast.

POZOR!

• jablečné semínka • pecky meruňky • pecky 
třešně • pecky  švestky • pecky broskve

NEVHODNÁ SEMÍNKA: PŘESTOŽE 
EXTRAHOVÁNÍ ŽIVIN JE VELMI PROSPĚŠNÉ 
PRO VÁŠ ORGANISMUS, NEZAMĚŇUJEME 
ÚČINKY NĚKTERÝCH OVOCNÝCH SEMEN 
A PECEK NA LIDSKÉ ZDRAVÍ. NÍŽE 
UVEDENÉ SEMÍNKA A PECKY OBSAHUJÍ 
CHEMICKÉ LÁTKY, KTERÉ BĚHEM TRÁVENÍ 
V LIDSKÉM TĚLE UVOLŇUJÍ KYANID. 
TYTO SEMÍNKA A SLUPKY NEPŘIDÁVEJTE 
DO SVÉHO JÍDELNÍČKU:

!
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PROČ?
NUTRIBULLET RX USILUJE O POSÍLENÍ 

VAŠEHO ZDRAVÍ TÍM, ŽE POMÁHÁ POCHOPIT 

V ÝŽIVOVÉ PARAMETRY SUROVIN PODLE 

JEJICH BAREVNÉHO SPEK TRA. NAUČÍTE SE 

ROZEZNÁVAT VITAMÍNY A MINERÁLY, K TERÉ 

SE NACHÁZEJÍ VE SPECIFICKÉM OVOCI ČI 

ZELENINĚ TÉ K TERÉ BARV Y A BUDETE SI 

SPOJOVAT I JEJICH ÚČINK Y PŘI PODPOŘE 

RŮZNÝCH TĚLESNÝCH SYSTÉMŮ. T Y TO 

ZNALOSTI VÁS NAVEDOU NA OPTIMÁLNÍ 

POMĚR A KOMBINACE SUROVIN, ABY VZNIKLÝ 

BLAST SPLŇOVAL VAŠE ZDRAVOTNÍ SPECIFIK A.

VITALITA

Výživa je komplexní vědní obor. Nicméně pokud se 

vrátíme k přírodě, dostaneme mnoho užitečných 

informací o volbě surovin, které prospějí našemu 

zdraví. Nejjednodušší způsob, jak poodhalit 

výživnou hodnotu ukrytou v jídle, je podívat 

se na barvu surovin. Naše mysli a těla přirozeně 

spojují rozdílné barevné odstíny potravin s různými 

zdravotními potřebami. Přistihli jste se někdy při 

loupání pomeranče, chuti na pomerančový džus 

nebo mrkev při prvních příznacích nachlazení? 

To je částečně způsobeno skutečností, že tyto 

suroviny obsahují obrovské dávky vitaminu C a ka-

rotenoidy, které bojují s infekcemi a onemocněním 

v těle. Žádá si Vaše tělo zelené šťávy a saláty 

po probdělé noci? Na určité úrovni víte, že zelené 

potraviny obsahují čistící a detoxikační látky, které 

Vaše tělo dostanou zpět do rovnováhy.



N A T U R E ' S  P R E S C R I P T I O N

KUCHAŘKA 



SNÍDANĚ
POROV NÁVAT NÁK L ADY A  UŽIT EČNOS T 

NU T R IBL A S T U S  BĚ ŽNÝMI POT R AV INAMI, 

K T ERÉ KONZUMUJEME NA  SNÍDANI ,  JE JAKO 

SROV NÁVAT JABLK A S  POMER ANČI (NEBO 

K APUS T U S  „ MEK ÁČEM“!).  NECH T ĚLI  BYS T E 

U T R AT IT T RO CHU V ÍCE APENĚ Z NA  J ÍDLO, 

K TER É VÁ S NAPLNÍ SPOKOJENOS TÍ ,  V ITA-

MÍNY, MINER ÁLY, V L ÁK NINOU, F Y TOŽIV IN 

A  L AH ODNOS TÍ? NAV ÍC , V Y T VOŘENÍ NU TR I -

BL A S T U NA  MÍRU Z ABERE MNOHEM MÉNĚ 

Č A SU NE Ž VAŘENÍ U SPOR ÁKU.
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ČOKOLÁDOVO - AVOKÁDOVÝ PUDING

½  velkého zralého avokáda, 
bez pecky
1 velký zralý banán
2  polévkové lžíce neslazeného
kakaa nebo kakaový prášek

2  polévkové lžíce neslaného
arašídového másla
1  polévková lžíce medu nebo Agáve
sirupu
½  šálku neslazeného mandlového
mléka (nebo sójové mléko)

Kdo by nechtěl zdravé a zároveň vydatné snídaně? Tento čokoládovo- ořechový 
pudink je perfektní způsob, jak dostat látky prodlužující život do Vaší stravy. 
Recept obsahuje avokádo prospěšné pro srdce, banány bohaté na draslík, kakao 
překypující antioxidanty. Vytvoříte sladkou, krémovou pochoutku, která také 
dokáže povzbudit imunitní systém a pomáhá udržovat krevní tlak v normě.

Tato čokoládová dobrota je přímo hříšná sladkost, nikdo nebude ani tušit, že je pro 
zdraví prospěšná!

POSTUP
1. Smíchejte všechny výše uvedené složky v Nutribullet nádobě a extrahujte 

dohladka.
2. Rozlijte do 4 malých skleněných misek, zatáhněte fólií a odložte do lednice 

na 4-6 hodin (nebo dokud nezhoustne).
3. Dobrou chuť!

TIP 

Podávejte ozdobené nastrouhanou 

hořkou čokoládou nebo nasekanými 

pistáciemi. Zvýšíte tak texturu 

a výživnost nápoje!

xyz

Avokádo Banány Kakao Arašídové máslo

Med Mandlové mléko

2929



SNÍDAŇOVÝ BLAST PRO DOBROU NÁLADU

½ šálku ovesných vloček
5 vlašských ořechů
1 banán

¼ šálku borůvek
1 ½ šálku neslazeného mandlového 
mléka

Nedopusťte, aby Vás strašila deprese! Tato sladká snídaňová směs Vás rychle 
dostane z postele a správně odstartuje Váš den. Nápoj obsahuje sladké a chutné 
ovesné vločky, banán a borůvky, co potěší labužnický jazýček, povzbudí tělo 
a dodá energii do celého dne.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do menší nádoby a extrahujte 30 sekund 

nebo dohladka.
2. Dobrou chuť!

Ovesné vločky Vlašské ořechy Banány Borůvky

Mandlové mléko
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ČOKOLÁDOVÝ PUDING S CHIA SEMÍNKY

2 lžíce Chia semínek
2 lžíce kakaového prášku
2 lžíce surového organického medu

½ čajové lžičky vanilkového 
extraktu
¾ šálku mandlového mléka

Tento úžasný malý dezert Vás dostane, pokud máte chuť na sladkou čokoládovou 
odměnu! Ze zdravotního hlediska patří Chia semena k výživovým hvězdám. 
Mají vysoký obsah živin a velmi málo kalorií, vysoký obsah vlákniny a výrazně 
zasytí prázdný žaludek. Pomáhají při hubnutí a udržení hmotnosti, obohacují 
pestrost každodenní snídaně. Jsou také plné antioxidantů a mají relativně vysoký 
obsah bílkovin. Kakao, čokoláda v surové, nejčistší podobě, je bohatým zdrojem 
antioxidantů a živin, které se proslavily pozitivními zdravotními účinky na srdce.

Smíchejte tyto dvě bázové přísady, oslaďte a dejte do ledničky na několik hodin 
nebo přes noc. Ráno budete mít zdravý, chutný a hříšně dobrý dezert.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do menší nádoby a extrahujte 30 sekund  

nebo dohladka.
2. Nechte odstát v lednici alespoň 1-2 hodiny.
3. Zalijte svou oblíbenou polevou, posypte kakaovými zrny, kokosovými 

vločkami nebo sekanými mandlemi. Vaší fantazii se meze nekladou.
4. Dobrou chuť!

Chia semínka Kakao Med Vanilkový extrakt 

Mandlové mléko
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HORKÁ ČOKOLÁDA

1 banán
1 polévková lžíce mandlového 
másla
1 polévková lžíce kakaového prášku

¼ šálku ovesných vloček
½ čajové lžičky vanilky
1 šálek mandlového mléka
½ čajové lžičky stévie

Podmanivá pochoutka, která vás zahřeje! 

Chuť sladkého banánu plného vlákniny se perfektně snoubí s hořkým kakaem 
a krémovým mandlovým máslem bohatým na bílkoviny. Tato neodolatelná 
kombinace vytváří sametově hladký koktejl, který svede celou vaši rodinu 
dohromady. Nejen, že skvěle chutná, ale také pomáhá budovat zdravý životní 
styl.  Na zdraví!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do Nutribullet RX polévkové nádoby 

a extrahujte na 7- minutovém režimu.
2. Nemáte Nutribullet RX? Extrahujte v Nutribullet 30 sekund nebo dohladka 

a pak ho zahřejte v hrnci na sporáku, aby byl nápoj lahodně horký. 
Zahřívejte přibližně 6 minut.

3. Dobrou chuť!

Banány Mandlové máslo Kakao Ovesné vločky 

Mandlové mléko Vanilka Stévie
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ŠTASTNÝ A VESELÝ VALENTÝN

½ červené řepy
½ šálku řeckého jogurtu
1 šálek smíšených bobulí

½ sklenice pomerančové šťávy
1 šálek kokosové vody

Co tak začít tento velký den lahodným smoothie na snídani spolu s Vaší láskou? 
Hned ráno získáte obdiv Vašeho partnera. Příprava je jednoduchá a potřebujete 
minimum surovin se silným nutričním profilem- vítěz ve výživovém žebříčku.

A vůbec nemějte strach, pokud nemáte partnera, určitě Vám tento nápoj 
pozvedne náladu a na oslavu budete mít patřičnou chuť. Nápoj Vás nejen zasytí, 
ale také potěší oči. Budete zbožňovat tento nápoj i sebe!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do menší nádoby a extrahujte 30 sekund 

nebo dohladka.
2. Dobrou chuť!

Červená řepa Řecký jogurt Směs bobulí Ovesné vločky 

Pomerančový džus Kokosová voda
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SNIDAŇOVÁ MISKA VEGANSKÉ BOHYNĚ

1 šálek listů kapusty
½ šálku ostružin
½ šálku borůvek
¼ šálku ovesných vloček
1/3  avokáda

1 polévková lžíce slunečnicových 
semínek
½ čajové lžičky skořice
1 ½ šálku kokosové vody

Pociťte klid krásného rána díky této chutné a zdraví prospěšné snídani. Připravte 
si Blast podle daného receptu, rozlijte do misek a posypte slunečnicovými 
semínky, špetkou skořice, pár bobulkami ovoce a ovesnými vločkami.

Při startu do nového dne s nízkým glykemickým indexem a snídani plnou 
vlákniny a antioxidantů se budete cítit mladší a plní energie, přesně jak si to 
příroda přála.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do menší nádoby a extrahujte 30 sekund 

nebo dohladka.
2. Dobrou chuť!

TIP 

Pokud máte rádi hustší směs, 

přizpůsobte tomu množství 

kokosového mléka podle vlastních 

preferencí.

Kapusta Ostružiny Borůvky Avokádo

Slunečnicová semínka Skořice Kokosová voda
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JAHODOVO- BROSKVOVÁ MISKA

1 šálek jahod
1 broskev (nakrájená na kostky)
1 polévková lžíce Chia semínek
polévková lžíce superpotravinové, 
proteinové směsi

1 polévková lžíce kokosových vloček
1 šálek mandlového mléka

Jahody a broskve se k sobě hodí! Pestrá a chutná miska plná fantastických chutí 
pro zdravé srdce. 

Pokud zrovna není sezóna na jahody a hrušky, kupte si v potravinách mražené 
ovoce, které bylo zpracováno na vrcholu zralosti.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte do požadované 

konzistence.
2. Dobrou chuť!

Jahody Broskve Chia semínka Avokádo 

Superportravinová 
proteinová směs

Kokosové vločky Almond Milk
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KŘUPKAVÉ BORŮVKY

1 šálek špenátu
1 mražený banán
1 šálek borůvek
1 čajová lžička Maca prášku

½ čajové lžičky skořice
1 čajová lžička kokosového oleje
1 špetka stévie

Svůdná a sladká kombinace surovin na snídaňovém stole, která se pyšní přirozeně 
nízkým glykemickým indexem (pokud je problémem přírodní cukr, vynechejte 
banán). Neuvěřitelně jednoduchá příprava a spoustu možností, jak si tuto 
lahůdku upravit dle Vašich momentálních preferencí! Misku můžete posypat 
oblíbenými surovinami, včetně müsli, ovesných vloček, mandlí, ořechů, celých 
jahod, atd. Kokosový olej přidá zvláštní chuť, kterou si zamilujete. Toto jídlo 
prospívá také Vašemu srdci.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 15 sekund resp. 

do požadované konzistence.
2. Ozdobte müsli, ovesnými vločkami, mandlemi a celými borůvkami nebo si 

na výživnou směs dejte polevu podle své chuti.
3. Dobrou chuť!

Špenát Banány Borůvky Avokádo 

Maca prášek Skořice Kokosový olej Stévie
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LIMETKOVÝ KOLÁČ V MISCE

1 šálek špenátu
1 banán
¼ avokáda
4 kousky mraženého manga

2 polévkové lžíce limetkové šťávy
1 čajová lžička medu
¼ šálku kokosových vloček
1 ½ šálku kokosové vody

Umíte si představit chutný a zdravý limetkový koláč k snídani? Ano, je to opravdu 
jednoduché! Mnozí z nás milují rychlou přípravu blastu a možnost si ho vzít 
s sebou na cestu. Nicméně někdy je opravdu dobré si sednout a vychutnat 
jídlo naplno, abychom z něj absorbovali maximální množství živin. To však 
neznamená, že přípravou ztratíte nehorázně hodně času. Pokud máte pár volných 
minut, zkuste si připravit tento výborný koláček do misky.

Zažijete krásný den již při samotné přípravě tohoto chutného blastu, který 
obsahuje zdraví prospěšné suroviny (vápník a kyselinu listovou pro zdraví žen 
a udržení úrovně cholesterolu, omega mastné kyseliny pro zdravé srdce a jiné). 
Máte možnost si namíchat suroviny podle svých potřeb a chutí a na závěr ozdobit 
něčím veselým. Je velmi důležité správně odstartovat den, proto jej začněte se 
skvělým koláčkem v misce.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahuje 30 sekund resp. 

do požadované konzistence.
2. NutriBlast nalijte do misek a posypte oblíbenými dobrůtkami, např. 

kokosovými lupínky, kešu oříšky, slunečnicovými semínky a čímkoliv, co 
máte rádi.

3. Dobrou chuť!

Špenát Banány Avokádo Mango 

Limetková šťáva Med Kokosové vločky Kokosová voda
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RANNÍ ENERGETICKÝ BLAST

1 banán
2 polévkové lžíce arašídového 
másla
½ šálku řeckého jogurtu

2 polévkové lžíce kakaa
½ čajové lžičky skořice
3 kostky ledu *
1 ½ sklenice vody

Je pondělí ráno a Vy nemáte absolutně žádnou energii. Myslíte si, že potřebujete 
obrovský šálek kávy na odstartování dne? Zamyslete se znovu! Velké množství 
kofeinu může rozpoutat peklo v kolísání energetické hladiny během celého dne. 
Místo toho si zkuste dát něco chutnějšího. Něco, co Vás nabije na celý den.

Začněte svůj den s ranním energetickým blastem, který je díky kakau a banánu 
plný proteinů, antioxidantů a draslíku. Je to energizující nápoj, který Vás zasytí 
a nabije vitalitou. Nemáte se čeho obávat, protože tato bezkofeinová směs Vám 
dodá dostatek energie k překonávání výzev už od samotného rána.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund  

nebo dohladka.
2. Dobrou chuť!

Banány Arašídové máslo Řecký jogurt Kakao 

Voda Ceylonské skořice Kostky ledu 
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AVOKÁDOVO - OKURKOVÝ BLAST

1 šálek špenátu
¼ velkého avokáda
1 okurka

½ citronové šťávy
1 špetka mořské soli
1 šálek mandlového mléka

Lahodný pročišťující nápoj. Jednoduchý blast posouvá význam snídaně na zcela 
novou úroveň. Probouzejte se svěží vůní okurek, které jsou známé svými 
antioxidačními a protizánětlivými účinky; citronem, který nastartuje imunitní 
systém a avokádem, jehož krémová dužina pomáhá při fungování srdce a očí.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund  

nebo dohladka.
2. Dobrou chuť!

Špenát Avokádo Okurka Mandlové mléko

Citróny Mořská sůl 

3939



BLAST V MISCE Z ARAŠÍDOVÉHO MASLA A BANÁNU

1 hrst špenátu
1 banán
½ šálku ovesných vloček
1  polévková lžíce přírodního
arašídového másla

1  polévková lžíce superpotravinové
proteinové směsi
¼ čajové lžičky skořice
1 ½ sklenice mandlového mléka

Jen málokterá kombinace je tak dobrá jako banán a arašídové máslo. Tento recept 
se hodí nejen k snídani, ale můžete se jím zasytit kdykoliv během dne podle chuti. 
Vylijte blast do misky a posypte oblíbenými přísadami. Díky vysokému obsahu 
bílkovin odstartujete den plný energie. Mňamka!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund  

nebo dohladka.
2. Směs vylijte do misek a posypte přísadami podle svých požadavků. Můžete 

využít nasekané pistáciové oříšky, vlašské oříšky, ovesné vločky, skořici, 
nakrájený banán, kokosové vločky, chia semínka a jiné.

3. Dobrou chuť!

Špenát Banány Ovesné vločky Arašídové máslo 

Superpotravinová 
proteinová směs 

Skořice Mandlové mléko
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VEGANSKÝ VANILKOVÝ MILKSHAKE

1   banán
½ šálku tofu
½ polévkové lžíce mandlového 
másla

pár kapek vanilky
1 šálek mandlového mléka

Kdo řekl, že na snídani nemůžete mít dezert? Tento Blast je přirozeně sladký 
a nabitý zdraví prospěšným olejem z mandlí a bílkovin z tofu. Nyní vykročíte 
do dne tou správnou nohou!

Připravte si ho jako dezert nebo svačinu. Můžete nápoj obohatit i o zelenou složku 
- listovou zeleninu, abyste dosáhli většího detoxikačního účinku.

POSTUP
1. Do vysoké nádoby dejte pevné suroviny.
2. Dolijte tekutinu po rysku maximálního plnění.
3. Mixujte, dokud směs nebude hladká a lahodná, cca 30 sekund.

TIP 

Pro přípravu tohoto BLASTU použijte 

malou nádobu. Pro lahodnou 

konzistenci použijte měkký sýr tofu.

Banány Tofu Mandlové máslo Mandlové mléko 

Vanilka
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MRKVOVÝ BLAST NA SNÍDANI

1 střední mrkev
½ šálku ananasu
½ šálku mango

1 hrst Lacinato zelí
1 pohár řeckého jogurtu
1 ½ sklenice kokosové vody

Znáte nejlepší způsob, jak si užít mrkev tuto sezónu? No přece ve vašem novém 
NutriBlastu! Její jemná chuť doplňuje jakékoliv ovoce nebo zeleninu.

Mrkev je velmi bohatá na vitamin A, který podporuje dobré vidění a imunitní či 
reprodukční systém. Tato křupavá oranžová superpotravina obsahuje 204 procent 
vaší denní dávky vitamínu A, plus dávku vitamínů C, B3, B6, E a K. Má skvělé 
účinky pro pokožku a nízký obsah kalorií.

Přidání čistého řeckého jogurtu dodá nápoji bílkoviny a krémovou chuť. Vynikající 
nápoj pro cestu do práce nebo dovolenou!

POSTUP
1. Do vysoké nádoby dejte pevné suroviny.
2. Dolijte tekutinu po rysku maximálního plnění.
3. Mixujte, dokud směs nebude hladká a lahodná, cca 30 sekund.

Mrkev Ananas Mango Černá kapusta

Řecký jogurt Kokosová voda
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HRUŠKOVO - VANILKOVÝ BLAST

1 hrst špenátu
1 hruška
¼ šálku ovesných vloček
1 polévková lžíce mandlového 
másla
½ čajové lžičky vanilky

1 polévková lžíce 
superportravinové proteinové 
směsi
½ čajové lžičky skořice
1 ½ sklenice mandlového mléka

Tento svěží a krémový blast je to pravé, co hledáte! Blast je jako stvořený pro 
výživné snídaně díky výrazné chuti vanilky, ovesných vloček a mandlového másla. 
Nasytí a tělu dodá hodně vlákniny, abyste se cítili plni energie a sytí během celého 
dne.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund  

nebo dohladka.
2. Dobrou chuť!

Špenát Hrušky Ovesné vločky Mandlové máslo 

Superportravinová 
proteinová směs

Skořice Mandlové mléko Vanilka
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KÁVOVO - BANÁNOVÝ BLAST

1 hrst špenátu
1 malý banán
2 polévkové lžíce řeckého jogurtu

½ šálku studené kávy
¼ čajové lžičky skořice
1 ½ šálku mandlového mléka

Prokázalo se, že káva má určité zdravotní výhody. Snižuje riziko vzniku diabetu 
2. typu a demence, ale příliš velké množství může negativně ovlivnit Vaše zdraví! 
Pokud jste milovník kávy, zkuste se od ní odpoutat díky tomuto blastu, který 
obsahuje trochu kávy ve spojitosti se zdraví prospěšnými, výživnými, přírodními 
surovinami. Závislosti se zbavíte i tím, že kofein nahradíte bezkofeinové kávou 
a stále si můžete vychutnávat kávovou chuť a vůni.

Máte pocit, že se ráno bez kávy neobejdete? Zkuste do nápoje přidat přírodní 
superpotraviny, které vás nabijí energií na celý den.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund  

nebo dohladka.
2. Dobrou chuť!

Špenát Banán Řecký jogurt Studená káva 

Skořice Mandlové mléko
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MANGOVO-JAHODOVÝ BLAST V MISCE

½ šálku mraženého manga
½ šálku mražených jahod
½ šálku mražených malin
1 polévková lžíce superportravinové 
proteinové směsi

1 polévková lžíce bobulí goji
1 ½ šálku mandlového mléka

Blast v misce? Blast si vychutnejte na snídani; můžete ho zahustit mraženým 
ovocem místo čerstvého a rozlít do misek. Vypadá to krásné a chutná výživně!
Antioxidanty v mangu pomáhají snížit hladinu cholesterolu, zatímco vláknina 
pomáhá při vyrovnávání hladiny krevního cukru a lipidů. Jahody jsou vynikajícím 
zdrojem vitamínu C a manganu a mají nízký glykemický index. 

Dokonalá kombinace pro lidi, kteří si hlídají svou hmotnost a obsah cukru v krvi.
Můžete přidat i hrst oblíbené listové zeleniny a výjimečné snídaně podle 
momentální chutě jsou na stole!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund  

nebo dohladka.
2. Rozlijte do misek a posypte oblíbenou přísadou.
3. Dobrou chuť!

TIP 
Blast, který vylijete do misek, 

můžete posypat Vašimi oblíbenými 

věcmi; např. bobulemi Goji, 

nakrájenými jahodami, kousky 

manga, Chia semínky atd.

Mango, mražené Jahody, mražené Maliny, mražené Superpotravinová 
proteinová směs

Goji bobule Mandlové mléko
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ČERVENO BOBULOVÁ SNÍDANĚ V MISCE

1 střední banán
½ dušené červené řepy
4 jahody
1 polévková lžíce kakaového prášku
2 polévkové lžíce ovesných vloček

1 polévková lžíce superpotravinové 
proteinové směsi
1 šálek neslazeného mandlového 
mléka

Neexistuje lepší způsob, jak začít svůj den, než si pochutnat na skvělé ovocné 
snídani. misce přímo na snídani! Nechte se unášet bohatou chutí, konzistencí, 
výživností tohoto blastu, který Vás nabije energií na celý den!

Sladká a krémová dobrůtka z bobulí obsahuje všechny živiny potřebné pro Vaše 
tělo, včetně vlákniny, antioxidantů a draslíku. Zdravou dávku proteinu získáte 
z vanilky a superpotravinovej proteinové směsi s obsahem Quinoa a konopných 
semen.

Kdo řekl, že na snídani si nemůžete dát čokoládu? Nezpracovaný kakaový prášek 
dokáže udělat zázraky s Vaším srdcem a dobrůtce dodá lahodně čokoládovou 
chuť! Misku ozdobte svými oblíbenými pochutinami, např. čerstvým ovocem, 
kokosovými vločkami, semínky a ořechy. Vychutnejte si každou lžičku!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka). Tekutina by měla být hustější.
2. Nalijte do misek a posypte něčím oblíbeným např. malinami, musli, 

slunečnicovými semínky nebo kokosovými vločkami.
3. Dobrou chuť!

Banán Červená řepa Jahody Kakao 

Ovesné vločky Superpotravinová 
proteinová směs 

Mandlové mléko

4646



VEGANSKO KRÉMOVO- ČOKOLÁDOVÝ MILKSHAKE

1 šálek mixované listové zeleniny
1 šálek mango
¼ šálku oříšků kešu
2 čajové lžičky kakaa
1 datle

¼ šálku ovesných vloček
1 špetka vanilky
Doplňte mandlovým mlékem 
po rysku maximálního plnění

Nikdo nikdy neřekl, že čokoládově mléčné koktejly nemohou být zdravé!

Pokud nápoj obsahuje přírodní mandlové mléko a lahodnou čokoládu v surovém 
stavu, čokoládový milkshake dodá tělu potřebné antioxidanty. Díky použitým 
ingrediencím se navíc stává veganským nápojem. Pokud preferujete sladší chuť, 
přidejte datle, čímž dosáhnete dokonalého mixu vitamínů a minerálů. Milkshake 
bude chutnat nejen Vám, ale i celé rodině!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund  

nebo dohladka.
2. Dobrou chuť!

Smíšená listová 
zelenina 

Mango Kešu Kakao 

Datle Ovesné vločky Vanilka Mandlové mléko
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SVAČINA
KOLIK LIDÍ, TOLIK NÁZORŮ CO SI DÁT NA SVAČINU 

MEZI JEDNOTLIV ÝMI JÍDLY. FAK TORY JAKO 

FREKVENCE, DRUH A MNOŽSTVÍ KONZUMOVANÝCH 

SUROVIN JSOU VELMI INDIVIDUÁLNÍ PRO 

V ÝŽIVU KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE. SVAČINKA 

DOKÁŽE PŘEKAZIT LIBOVOLNOU ZDRAVOTNÍ  

DIETU- HLAVNĚ K VŮLI V YSOKÉMU OBSAHU CUKRU 

A  KALORIÍ. NICMÉNĚ POKUD JSTE SI VĚDOMI, CO 

JE PRO VAŠE ZDRAVÍ OPTIMÁLNÍ, MŮŽETE SI UŽÍT 

SVAČINU A ZÁROVEŇ DOSAHOVAT STANOVENÝCH 

CÍLŮ!
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VEGANSKÉ SUŠENKY S ČOKOLÁDOVÝMI KOUSKY

¼ šálku rostlinného oleje
2 polévkové lžíce jablečného pyré
3 polévkové lžíce cukru
½ šálku hnědého cukru
1 čajová lžička vanilkového 
extraktu
3 polévkové lžíce sójového mléka

1 šálek bílé mouky
½ čajové lžičky sody
¼ čajové lžičky mořské soli
1 špetka skořice
½ šálku čokoládových kousků / 
čokoládových chipsů

POSTUP
1. Předehřejte troubu na 190 ° C.
2. Do Nutribullet nádoby dejte rostlinný olej, jablečný kompot, cukr, hnědý 

cukr, vanilkový extrakt a sójové mléko a pořádně promíchejte.
3. V malé misce smíchejte mouku, jedlou sodu, skořici a sůl.
4. Přidejte moučnou směs do nádoby a krátce zapněte Nutribullet, aby se 

ingredience pořádně promíchaly.
5. Přelijte zpět do mísy a ručně přimíchejte čokoládové lupínky.
6. Na plech kápněte malé množství těsta a lžičkou trochu zatlačte.
7. Pečte 10 minut.
8. Sušenky dejte na mřížku vychladnout a podávejte.

Rostlinný olej Jablečné pyré Cukr Hnědý cukr 

Vanilkový extrakt Sójové mléko Bílá mouka Soda
/ Prášek na pečení 

Mořská sůl Skořice Čokoládové 
lupínky
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KUŘECÍ PANNINI S RUKOLOVÝM PESTEM

2 stroužky česneku
¼ šálku mandlí
1 šálek bazalky
2 šálky rukoly

1/3 šálku olivového oleje
1/8 šálku citronové šťávy
½ čajové lžičky mořské soli
pepř

Jedním z mých nejoblíbenějších míst na střední škole byla pekárna na rohu. 
Velmi těžko se mi vybíralo ze dvou typů oblíbených pannini- Pesto Cavatappi 
nebo Kuřecí pomodoro. Naštěstí si nyní mohu udělat takové Pannini doma! Místo 
obyčejného pesta jsem udělal pesto z rukoly, recept jsem našel na domácím blogu 
o hodech, a bylo úžasné připomenout si starou dobrou klasiku.
Připravte si chutné a křupavé Pannini, rozkrojte na dvě poloviny a vychutnávejte 
při sledování vaší oblíbené televizní show!

POSTUP
1. Do nádoby Nutribullet dejte česnek, rukolu, bazalku a mandle. Míchejte, 

dokud se suroviny dokonale nepromíchají, po zastavení extrahování 
setřete suroviny po stranách nádoby.

2. Přidejte olivový olej, citron, sůl a pepř podle chuti.
3. Předehřejte troubu na 180 ° C.
4. Kynuté pečivo potřete z jedné strany máslem a na druhou dejte rajčata 

a mozzarellu.
5. Na stranu potrenou máslem rozetřete velké množství rukolového pesta 

a přidejte grilované kuře. (Pro tento sendvič se velmi hodí právě grilované 
kuře!)

6. Obalte do alobalu a pečte dozlatova cca 10 minut. Zkontrolujte, zda se sýr 
dostatečně roztekl.

Česnek Mandle Bazalka Rukola 

Olivový olej Citronová šťáva Mořská sůl Pepř
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BRUSCHETTA SE SUŠENÝMI RAJČATY A BAZALKOU

½ šálku sušených rajčat
¼ šálku bazalky
2 polévkové lžíce olivového oleje

¼ čajové lžičky citronové šťávy
sůl a pepř podle chuti

V poslední době jsem posedlý italskými Bruschettami. Je to "malý toast" a podává 
se v Itálii jako předkrm nebo pochutina ke svačině. Na tomto jídle miluji pestrost 
kombinací a úžasnou výslednou chuť. Minulý týden jsem udělal Bruschettu 
se sušenými rajčaty a bazalkou a chutnaly úžasně. Rozhodl jsem se s Vámi 
podělit o tento exkluzivní recept. Doporučuji si koupit francouzskou bagetu, ale 
pomazánku můžete natřít i na suchary.

Udělejte 1/2 šálku

POSTUP
1. Všechny přísady dejte do malé nádoby Nutribulletu a několikrát pusťte, 

aby se suroviny rovnoměrně smíchaly.

Sušená rajčata Bazalka Olivový olej Citronová šťáva 

Sůl a pepř
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LEHKÝ HRÁŠKOVÝ HUMUS

420g cizrny, uvařit, slít 
a opláchnout
3 polévkové lžíce tahini
1 stroužek česneku
1 ½ polévkové lžíce citronové šťávy

1 polévková lžíce olivového oleje
¼ čajové lžičky mořské soli
¼ čajové lžičky kmínu
1 polévková lžíce vody

Toužíte si pochutnat na humusu? Doufame, že ano! Díky tomuto receptu 
připravíte humus snazší než kdykoliv předtím. Je to vynikající a zdravá alternativa 
vůči jiným pomazánkám ke svačině s vysokým obsahem tuku a soli.

Připravte si chutnou a zdravou svačinu pro celou rodinu. Posypat ho můžete 
čerstvým celerem, na proužky nastrouhanou mrkví, dát do pita chlebu nebo 
posypat krutony. Každý den tak bude plný radosti a zdraví, protože cizrna 
obsahuje protein, vitamíny a nenasycené mastné kyseliny z olivového oleje. Vaše 
tělo se Vám poděkuje!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do velké nádoby Vašeho Nutribulletu 

a extrahujte asi 20 sekund nebo dokud nedosáhnete požadované 
konzistence.

2. Užijte si humus posypaný čerstvou zeleninou nebo krutony!

Cizrna Tahini Česnek Citronová šťáva  

Olivový olej Mořská sůl Kmín Voda
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MANDLOVO - OVOCNÁ TYČINKA

¼ šálku mandlí
6 datlí
2 čajové lžičky slunečnicových 
semínek

1 čajová lžička lněných semínek
¼ šálku brusinek
1 polévková lžíce kakaa
4 polévkové lžíce ovesných vloček

Jsem typ člověka, který uždibuje "kudy chodí". Raději budu uždibovat během 
celého dne, než abych si měl sednout a nasytit se ze tří jídel denně. Velká jídla 
mě zatíží, což nemohu říct o svačince. Rovněž jsem labužník. Proto se chci 
s Vámi podělit o recept na mandlovo-ovocnou tyčinku, která nasytí a ukojí chuť 
na sladké. Originální recept je možné připravit díky Nutribulletu. Trochu jsem se 
s nápadem pohrál a připravil tato vylepšení. Tato energetická svačina obsahuje 
bílkoviny, omega 3, vlákninu a navíc je sladká- vše v jednom. Co může být lepší? 
Nechte si malou tyčinku v tašce a v případě potřeby si můžete dobít energii. Navíc 
tyto tyčinky mohou jíst i děti, protože nejsou plné prázdných kalorií ve srovnání 
s tyčinkami prodávanými v obchodě. Děti je budou milovat a ani nebudou vědět, 
že se zdravě stravují! Při přípravě těchto tyčinek můžete popustit uzdu fantazii. 
Přimíchejte do směsi kešu oříšky a meruňky. Pokud byste přišli s vlastní super 
vhodnou alternativou, dejte mi vědět.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do malé nádoby Nutribulletu a několikrát 

použijte pulsní mix, aby se přísady pořádně promíchaly. Suroviny by se 
měli spolu slepit.

2. Rozválejte směs a nakrájejte na proužky / plátky.
3. Nechte vychladnout v lednici 1 hodinu.
4. Dobrou chuť!

Mandle Datle Slunečnicová 
semínka 

Lněná semínka 

Brusinky Kakao Ovesné vločky
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PLNĚNÉ ZAPEČENÉ JALAPENOS

pálivé papričky Jalapeños
½ šálku smetanového sýru
1 polévková lžíce slaniny
2 polévkové lžíce sýru čedar
1 stroužek česneku

2 polévkové lžíce jarní cibulky
¼ čajové lžičky worcester
½ čajové lžičky limetkové šťávy
1 špetka mořské soli
pažitka

Perfektní příloha k Vašemu mexickému jídlu na večer!

Vzpomínám si na den, kdy mexické jídlo bylo jiné, než běžně. Proto jsem se 
rozhodl inspirovat se změnou a využít směs na plnění papriček Jalapenos. Obával 
jsem se, že budou příliš pálivé, ale naštěstí byly dokonale pikantní! Zjemnila je 
krémově-sýrová nádivka. Vznikl z toho výjimečný předkrm nebo příloha, a to 
zejména pro ty, kteří mají rádi kořeněná jídla.

POSTUP
1. Předehřejte troubu na 200 ° C.
2. Dejte papričky jalapeňos na vymazaný plech.
3. Přidejte všechny ingredience (kromě papriček jalapeňos) do malé nádoby 

Nutribulletu a promíchejte.
4. S pomocí lžičky rovnoměrně naplňte rozpůlené jalapeňos sýrovou směsí.
5. Posypte slaninou a sýrem, dle požadavků.
6. Pečte 10-15 minut, dokud se povrch jemně nezapeče.
7. Posypte čerstvou pažitkou.

Jalapeños Smetanový sýr Slanina Sýr čedar Česnek 

Jarní cibulka Worcestrová 
omáčka 

Limetková šťáva Mořská sůl Pažitka
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DÝŇOVÉ SMOOTHIE

3 polévkové lžíce dýňového pyré
½ šálku mandlového mléka
1/3 šálku řeckého jogurtu

½ čajové lžičky medu
¼ čajové lžičky skořice
1 špetka muškátového oříšku

Mým oblíbeným nápojem během podzimu je tento dýňový koktejl! Je to perfektní 
míchaný nápoj pro společné posezení, nebo popíjení během chladných večerů 
o samotě. Chcete se jít projít do lesa a užívat si pestré barvy podzimu? Namíchejte 
si toto dýňové smoothie a vezměte si ho ve skleničce s sebou! Pokud se s dětmi 
chystáte na oslavy Halloweenu, tak si před odjezdem dopřejte tento koktejl. 
Nebudete vystaveni pokušení sníst všechny sladkosti v okolí! Nápoj můžete ozdobit 
šlehačkou a špetkou skořice, čímž mu přidáte na extra chuti.

POSTUP
1. Přidejte všechny přísady do Nutribullet nádoby a smíchejte.
2. Na vrch dejte šlehačku a skořici.

Dýňové pyré Mandlové mléko Řecký jogurt Med 

Skořice Muškátový oříšek
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POLÉVKY
V  TÉTO ČÁSTI NAJDETE RECEPT Y NA  TRADIČNÍ 

POLÉVKY PLNÉ ZELENINOV ÝCH CHUTÍ A V ÝŽIVNÉHO 

SLOŽENÍ. PŘÍPRAVA RECEPTU SE MOŽNÁ MÍST Y 

BUDE ZDÁT TROCHU NÁROČNĚJŠÍ VE  SROVNÁNÍ 

S  JINÝMI POCHUTINAMI ZE SOUPERBLASTU, 

ALE ZA  NÁMAHU TO URČITĚ STOJÍ. FANTAZII SE 

MEZE NEKLADOU - SY TÁ POLÉVKA S  PEČENÝMI 

BRAMBORAMI, VEGANSKÉ DOBROT Y ČI KORÝŠI? VŠE 

JE MOŽNÉ S  NUTRIBULLETEM. DOKONALÉ SPOJENÍ 

DARŮ MOŘE, LAHODNOSTI A ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝCH 

SUROVIN. CO VÍC BYSTE SI PŘÁLI NA OBĚD!
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ŘEPOVÁ POLÉVKA DAVIDA WOLFA

4 malé syrové červené řepy
4 střední mrkve
1 šálek kapusty
2 stonky celeru
4 polévkové lžíce čerstvého 
estragonu

1 čajová lžička kmínu
½ čajové lžičky mořské soli
1 šálek kokosové vody
1 šálek zeleninového vývaru nebo 
vody
½ čajové lžičky mletého pepře

Zahřeje, nasytí a neobsahuje mnoho kalorií. Tato polévka Vás zachrání, pokud si 
chcete připravit rychlé jídlo, ze kterého nepřiberete. Díky červené řepě si očistíte 
organismus a posilníte tělo vitamínem C, polévka získá krásnou a sytou barvu 
a zemitou chuť; listová zelenina obsahuje dostatek vlákniny a vitaminů A a C, což 
usnadňuje trávení. Tato polévka patří mezi nejoblíbenější polévky Davida Wolfa - 
dokonalá kombinace chutí a živin v harmonickém poměru rovnou v hlavním jídle. 
Pochutnejte si na polévce hned za horka z Nutribullet Rx!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do nádoby na přípravu polévek Nutribullet Rx 

a extrahujte během 7- minutového cyklu.
2. Nalijte do hlubokých misek a podávejte!

Červená řepa Mrkev Kapusta Celer Voda

Estragon Pepř 
(černý a bílý)

Kmín Mořská sůl Kokosová voda
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RAJČATOVÉHO-KOKOSOVÁ KRÉMOVÁ POLÉVKA

2 šálky cherry rajčat
5 lístků bazalky
½ šálku syrových oříšků kešu
½ láhve plnotučného kokosového 
mléka, pokud bereme v úvahu  
0,4 l balení

1 limetka, šťáva
½ cm zázvoru
1 špetka mořské soli
1 špetka chili papričky

Miska této krémové rajčatové polévky Vás zahřejte a překvapí chutí kokosového 
mléka! Díky této volbě dodáte tělu více vitaminu B3 ve srovnání s polévkou, při 
jejíž přípravě jste použili kravské mléko. Kokosové mléko pomáhá maximalizovat 
trávení a vstřebávání živin. Také obsahuje více niacinu, který zvyšuje hladinu 
dobrého cholesterolu. Přidejte trochu kešu pro posílení činnosti srdce a máte 
krémovou, nadýchanou, bezlaktózovou polévku!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do nádoby na přípravu polévek Nutribullet 

Rx a extrahujte během 7- minutového cyklu.
2. Dobrou chuť!

Cherry rajčata Bazalka Kešu Kokosové mléko 

Limetka Zázvor Mořská sůl Chili papričky
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OKURKOVO - AVOKÁDOVÁ POLÉVKA 

2 nakrájené okurky
1 avokádo
1 nahrubo nasekaná jarní cibulka
2 polévkové lžíce limetkové šťávy

½ čajové lžičky soli
½ čajové lžičky pepře
½ šálku vody nebo zeleninového 
vývaru

Radost můžete mít i z konzumace polévky za studena! Tato jednoduchá, 
okurkovo- avokádová polévka je ideální volba na konci chladných večerů a při 
nástupu horkých dnů. Okurka hydratuje, osvěžuje a navíc přispívá ke zdraví Vaší 
pleti. Avokádo dodává tělu mononenasycené tuky, které pomáhají udržovat Vaše 
srdce a mozek zdravé.

Avokádo přidá polévce krémovou chuť a konzistenci. Vynikající rychlý oběd nebo 
lehká večeře, kterou si můžete dát se salátem.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do nádoby na přípravu polévek Nutribullet Rx 

a extrahujte během 7- minutového cyklu.
2. Nalijte do misek a posypte oblíbenými surovinami, jako např. plátky 

avokáda, nasekanou jarní cibulkou nebo mletou červenou paprikou.
3. Dobrou chuť!

Okurka Avokádo Jarní cibulka Limetková šťáva 

Mořská sůl Pepř 
(černý a bílý) 

Voda
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KRÉMOVÁ CHŘESTOVÁ POLÉVKA

0,5 kg chřestu
1 polévková lžíce olivového oleje
½ sladké cibule
1 polévková lžíce citronové šťávy
½ šálku kešu, namočených 4-8 hod.

¼ čajové lžičky celerových semínek
¼ čajové lžičky kajenského pepře
2 šálky vody
1 čajová lžička superpotravinové 
proteinové směsi

Tato neuvěřitelně šťavnatá a krémová polévka z chřestu je ideální pro vegetariány 
nebo vegany - bez přidané smetany či sýru. Budete překvapeni, jak lahodná 
chuť z této směsi vznikne. Krémovou konzistenci polévka získá hlavně díky 
vylouhovaným a namixováním kešu oříškům, které chuťově nemají obdoby. 
Dokonce i milovníci masa si velmi rádi pochutnají na této výživné polévce.

Chybí Vám sýr? Posypte polévku 2 polévkovými lžícemi strouhaného Parmigiano 
Reggiano a dobrota je na světě.

POSTUP
1. Předehřejte troubu na 200 ° C.
2. Odkrojte konce chřestu, rozpulte, postříkejte olejem a pečte doměkka 

25-30 minut s oloupaným stroužkem česneku. Nechte vychladnout.
3. Přidejte všechny ingredience do Vašeho Nutribullet Rx a extrahujte  

7- minutovým cyklem.
4. Dobrou chuť!

Chřest Olivový olej Cibule Citronová šťáva Kešu

Kajenský pepř Voda Superpotravinová 
proteinová směs

Celerová semínka
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KOKOSOVÁ POLÉVKA S ČERVENOU PAPRIKOUNadýchaně lehká a hustá polévka ve které se prolíná pikantnost s kokosovou 
lahodností. Navíc příprava nepotrvá déle než několik minut! Ideální jídlo 
na chladné zimní večery. Můžete konzumovat s hnědou rýží a dietními bio- 
kuřecími prsy. Dokonale vyvážená kombinace.

Nemusíte se obávat, že byste u sporáku strávili hodiny. Krátce, efektivně a honosně! 
Mňam!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do polévkové nádoby Vašeho Nutribullet Rx 

a extrahuje 7- minutovým cyklem.
2. Dobrou chuť!

2  červené papriky
2 polévkové lžíce nakrájené sladké 
cibule
¼ stroužku česneku
2 zralá rajčata
¼ šálku kokosového másla
1 šálek vody

1 šálek jemného kokosového mléka
1/3 šálku kešu, namočeného 4-8 hod.
¼ čajové lžičky kajenského pepře
½ čajové lžičky kurkumy
½ čajové lžičky mořské soli
2 lístky bazalky

Paprika Cibule Česnek Rajčata Mořská sůl

Kešu Kajenský pepř Kokosové mléko Kokosový olej Bazalka

Kurkuma Voda Kokosové máslo
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OKURKOVÉ GAZPACHO

cca 40 cm dlouhou okurku
3 polévkové lžíce olivového oleje
½ šálku vody
1 stroužek česneku
1 polévková lžíce bílého vinného 
octa

½ polévkové lžíce citronové šťávy
¼ čajové lžičky mořské soli
1 špetka kajenského pepře
pepř

Víte, co to je gazpacho? Je to v podstatě zeleninová polévka, která se podává 
studená a má původ v jižním Španělsku. Je zvlášť oblíbená během letních měsíců, 
protože osvěžuje a nasycuje. Já obvykle během letních měsíců hodně polévek 
nepřipravuji, ale tuto si nenechám ujít!

Existuje mnoho kombinací a variací této polévky, které obsahují rajčata, hrozny 
nebo jako v tomto případě okurky. Rozhodl jsem se připravit si spolu s Vámi 
okurkové gazpacho s pomocí Nutribulletu. Bylo to rychlé a jednoduché. Jediné, co 
musíte udělat, je vhodit všechny ingredience do nádoby Nutribullet a promíchat!

POSTUP
1. Oloupejte a nasekejte okurku.
2. Přidejte všechny ingredience do polévkové nádoby Vašeho Nutribullet Rx 

a extrahujte do krémové konzistence.

Okurky Olivový olej Voda Česnek 

Kajenský pepř Vinný ocet Citronová šťáva Mořská sůl

pepř
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1 velkou žlutou nebo oranžovou 
papriku 
1,5 kg žlutých nebo oranžových 
rajčat, oloupané, bez semínek, 
rozpůlené
1 nahrubo nasekaná sladká cibule
2 polévkové lžíce extra panenského 

olivového oleje
1 čajová lžička mořské soli
podle chuti čerstvě mletý pepř
2 jalapeños, bez semínek 
a nasekané na kostičky  
(podle preference)

Toto zlaté gazpacho je přesně to, co by si naordinoval i doktor! Čerstvá polévka 
naznačuje příchod jara. Chutná směs přináší vůni kvetoucích rostlin na prahu jara. 
Má vysoký obsah antioxidantů a výživného lykopenu, který chrání zdraví pokožky 
a pomáhá předcházet osteoporóze. Polévka také obsahuje jemné stopy koření 
a sladkou příchuť cibule pro dokonalou symbiózu ve zdravém a chutném jídle.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience kromě jalapeňos do polévkové nádoby 

Vašeho Nutribullet Rx a extrahujte 7- minutovým cyklem.
2. Ozdobte nasekanými papričkami jalapeños.
3. Dobrou chuť!

POZNÁMKA
Chcete-li, aby se rajčata jednodušeji čistila a loupala, opečte je. Předehřejte 
troubu na 230 ° C. Rajčata rozkrojte napůl po celé délce a položte na pečící papír 
rozkrojenou částí vzhůru. Pečte asi 30 minut, dokud nezačnou karamelizovat.

ZLATÉ GAZPACHO

Papriky Rajčata Cibule Olivový olej

Jalapeños Mořská sůl Pepř
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POLÉVKA Z ČERNÉ FAZOLE

1 polévková lžíce řepkového oleje
½ nasekaná cibule
2 stroužky česneku
2 stonky celeru
½ velké červené papriky
2 sklenice kuřecího vývaru
1 plechovka černé fazole

¼ šálku koriandru
¼ čajové lžičky mořské soli
1 čajová lžička chilli prášku
½ čajové lžičky kmínu
¼ čajové lžičky kajenského pepře
zakysaná smetana

POSTUP
1. Rozpalte olej ve velkém hrnci na mírném ohni.
2. Přidejte cibuli, česnek, celer a papriku a poduste 5 minut a za občasného 

míchání poduste.
3. Přidejte kuřecí vývar a přiveďte k varu.
4. Přidejte fazole, sůl, chilli, kmín a kajenský pepř a za stálého míchání ještě 

povařte.
5. Odstraňte hrnec z ohně a nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
6. Přidejte požadované množství polévky do polévkové nádoby Nutribullet 

a použijte pulsní styl, aby se ingredience promísily do konzistence dle 
Vašich kritérií (mixováním připravíte polévku a delším cyklem hladký 
krém).

7. Před podáváním polévku slijte zpět do hrnce a ohřejte.
8. Podávejte se lžící zakysané smetany na povrchu polévky a posypte ji 

čerstvým koriandrem.

Řepkový olej Cibule Česnek Celer Chili prášek

Červená paprika Vývar - kuřecí Černá fazole Koriandr Kmín

Mořská sůl Zakysaná 
smetana 

Kajenský pepř 
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¼ šálku olivového oleje
1 nakrájená malá cibule
2 stroužky česneku, nasekané
½ velkého lilku nasekaného 
na kostky, bez slupky
1 velká nakrájená červená paprika
1 velká cuketa, na kostičky 
nakrájená
3 rajčata bez semínek, nasekaných 
na kostky

2 polévkové lžíce nasekané bazalky
3 šálky cannellini fazolí, 
opláchnout a slít, pokud máte 
fazole v konzervě
3 sušená rajčata
2 šálky zeleninového vývaru nebo 
vody
1 polévková lžíce citronové šťávy
½ čajové lžičky mořské soli
1 špetka pepře (bílý a černý)

POSTUP
1. Olej rozpalte ve velkém polévkovém hrnci na středním plameni. Přidejte 

cibuli a česnek a poduste doměkka, asi 3 minuty. Přidejte lilek a tymián, 
občas zamíchejte, aby se lilek částečně opekl, asi 3 minuty. Přidejte 
papriky, cuketu a povařte dalších 5 minut. Nyní můžete přimíchat rajčata, 
fazole, sušená rajčata, zeleninový vývar (nebo vodu), citronovou šťávu a sůl 
a přikryjte víkem. Povařte 5 minut.

2. Odstavte směs z ohně a nechte vychladnout na pokojovou teplotu 
asi 30 minut až hodinu. K urychlení tohoto procesu přelijte polévku 
do samostatné misky a nechte v chladničce 10-20 minut.

3. Když vychladne, přidejte 2/3 směsi do polévkové nádoby Nutribullet Rx. 
Zbylou 1/3 odložte do misky vhodné na ohřev v mikrovlnné troubě nebo 
do hrnce na sporák. Zeleninové pyré během ohřívání občas zamíchejte.

RATATOUILLE POLÉVKA

Olivový olej Cibule Česnek Lilek Paprika 

Cuketa Rajčata Bazalka Bílé fazole Sušená rajčata 

Voda Citronová šťáva Mořská sůl Pepř 
(černý a bílý) 
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1 rajče
30 g chleba
bílá cibule
2 čajové lžičky mořské soli

1 stroužek česneku
1 čajová lžička Sherry octa
1 polévková lžíce olivového oleje

Jedná se o polévku podobnou gazpachu, takže ji není nutné vařit. Stačí ingredience 
namočit do vroucí vody a vyluhovat je. Kvalita polévky závisí na kvalitě rajčat. 
Naštěstí to není problém v tomto ročním období.

Jak se ukázalo, Nutribullet je jako stvořený pro tapas. Velká nádoba má ideální 
velikost pro přípravu předkrmu pro dva. Můžete však udělat dvojnásobnou 
dávku ve srovnání s uvedeným receptem, resp. ještě více. Tradičně se podává 
s nakrájeným vejcem uvařeným natvrdo a potřísněná olejem. Já jsem dramaticky 
snížil množství olivového oleje, které se běžně přidává přímo do misky. Jídlo se mi 
pak zdálo být příliš těžké a mastné. To však k tradiční španělské kuchyni patří, takže 
si ji můžete plnými doušky vychutnat.

POSTUP
1. Dejte rajče, chléb, cibuli, sůl, česnek do Nutribulletu a zalijte vroucí vodou. 

Nechte odstát nejméně 20 minut, až hodinu.
2. Slijte vodu ze zeleniny, vytiskněte z chleba vodu a odlijte 1/4 šálku směsi 

stranou.
3. Postupně přidávejte směs, olej a ocet. Mixujte do hladka.
4. Podávejte posypané nasekaným vejcem a pepřem, pokapané octem.

SALMOREJO

Rajčata Chléb Cibule Mořská sůl 

Česnek Sherry Olivový olej
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1 stroužek česneku
¼ cibule
2 šálky hrášku
4 polévkové lžíce mandlového 
mléka

¼ šálku kešu
mořská sůl podle chuti
pepř dle chuti (černý a bílý)
2 šálky vody

Příprava polévky ještě nikdy nebyla tak jednoduchá. Opravdu! Naházejte tyto 
čerstvé suroviny do Vašeho Nutribullet Rx a pochutnejte si na lahodné a výživné 
polévce, která se udělá téměř sama.

Nemáte zeleninový vývar? Místo toho použijte vodu.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do polévkové nádoby Vašeho Nutribulle Rx 

a extrahujte 7- minutovým cyklem.
2. Dobrou chuť!

POLÉVKA ZE ZELENÉHO HRÁŠKU

Česnek Cibule Hrách Mandlové mléko 

Kešu Mořská sůl Pepř 
(černý a bílý) 

Voda
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OBĚD
TĚLESNÝ SYSTÉM JE POHÁNĚN NA BÁZI GLUKÓZY, 

PROTO BY OBĚD MĚL UDRŽET HLADINU CUKRU 

V  TĚLE. POKUD PŘESKOČÍTE OBĚD, HLADINA 

CUKRU PRUDCE KLESNE A  ZAČNETE BÝT 

PODRÁŽDĚNÍ, POMALÍ A  NESOUSTŘEDĚNÍ. OBĚD 

BY PROTO TUTO DISHARMONII MĚL VYŘEŠIT. 
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1 balíček rukoly
1/3 šálku rýžového octa
¼ šálku olivového oleje
1 lžíce Miso
1 stroužek česneku
1 čajová lžička cukru

šťáva z ½ limetky
6 sezamových křupek, polámaných 
na malé kousky
kuře nebo jiný zdroj proteinů, podle 
chuti
½ nakrájené červené cibule

Pokud si nevíte vybavit chuť miso, zkuste si představit vůni fermentovaných 
sójových bobů.

No dobře, je to ještě lepší než Vaše představa. Miso je slaná pochutina, která jídlu 
přidá neuvěřitelnou hloubku chutí a hodí se ke všem druhům pokrmů. Protože 
má výraznou a přesto jemnou chuť, která je mnohem komplexnější, než byste 
od výrobků kupovaných v obchodech čekali. Berte ji jako asijskou umami sůl 
(pochoutka). Pro tento salát jsem použil miso se sezamovou příchutí, abych dosáhl 
klasické kombinaci asijských chutí. Do dresinku patří sezamový olej spolu se 
sezamovými "krutony" pro dodání křupavosti. V poslední době jsem byl schopen 
najít miso v asijské části běžných potravin, což je super zpráva. K dovršení chuťového 
zážitku jsem přidal rukolu kvůli troše pikantnosti. Druh proteinu ponechám na Vaší 
volbě.

POSTUP
1. Dejte stroužek česneku do Nutribulletu a rozmixujte dohladka.
2. Přidejte rýžový ocet, miso, rostlinný olej, cukr, limetkovou šťávu a pořádně 

extrahujte.
3. Promíchejte všechny ingredience dohromady a podávejte.

RUKOLOVÝ SALÁT SE SEZAMOVÝM MISO DRESSINGEM

Rukola Rýžový ocet Olivový olej Miso Česnek 

Cukr Limetková šťáva Sezamové křupky Kuře Červená cibule

6969



Vyzkoušejte si připravit tento čerstvý fazolový salát pro letní grilovačku, na oběd 
či večeři! Můžete přidat i quinoa, aby z tohoto salátu vznikla vydatnější příloha 
nebo kostky grilovaného kuřete pro komplexní a zdravý oběd. Salát můžete 
použít jako základ pro grilované mořské plody nebo jednoduchou a chutnou 
večeři přes týden.

Neobávejte se své kreativity a vytvořte si vlastní salát dle Vašeho gusta!

POSTUP
1. Smíchejte fazole, okurky, edamame, lžíci koriandru, rajčata, papriky a lžíci 

piniových oříšků ve velké misce a důkladně promíchejte.
2. Zbývající ingredience extrahujte v Nutribulletu.
3. Přimíchejte dressing do fazolového salátu a důkladně zamíchejte, aby 

všechny přísady pořádně nasákly.
4. Dobrou chuť!

LETNÍ FAZOLOVÝ SALÁT

Bílé fazole Okurky Sojové boby Koriandr Rajčata 

Piniové oříšky Papriky Olivový olej Česnek Hruškový ocet
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1 konzerva bílých fazolí, slijte šťávu
1 velká okurka, pokrájená na kostky
½ šálku Edamame, bez slupky
1 polévková lžíce nasekaného 
koriandru 
1 šálek nasekaných cherry rajčat 
na čtvrtky
1 nakrájená červená paprika
1 nakrájená žlutá paprika

4 pečené červené papriky
1 polévková lžíce piniových oříšků
1 polévková lžíce hruškového octa
1 polévková lžíce olivového oleje
1 stroužek pečeného česneku
1 polévková lžíce piniových oříšků 
1 polévková lžíce koriandru



1 šálek čerstvých lístků bazalky
1 stroužek česneku
2 polévkové lžíce piniových oříšků
1/3 šálku olivového oleje
¼ šálku parmezánu

sůl a pepř podle chuti
tilapie
1 šálek cherry rajčat
½ čajové lžíce sušené bazalky

Tilapia je úžasná ryba pro přípravu, protože se hodí téměř k čemukoliv.
Tajemství: pesto!
Po natření povrchu filetů tilapie pestem ji stačí péct v troubě jen 10 minut. 
Hovoříme o rychlé večeři! Cherry rajčátka jí jen přidají výraznější chuť a dokonale se 
hodí k tilapii potřené pestem.

POSTUP
1. Předehřejte troubu na 190 ° C.
2. Zapékací pánev potřete olejem.
3. Do malé misky dejte nakrájená cherry rajčata, olivový olej a sušenou bazalku. Dejte 

stranou.
4. Přidejte bazalku, česnek, piniové oříšky, olivový olej a parmazán do malé nádoby 

Nutribulletu.
5. Mixujte, dokud nedostanete hladké pesto, pak osolte a opepřete směs podle chuti.
6. Opláchněte a osušte papírovou utěrkou filety tilapie, pak položte na pekáč.
7. Potřete pestem a shora položte nakrájená cherry rajčata.
8. Pečte asi 10 minut dozlatova.

TILAPIE S PESTEM A CHERRY RAJČATY

Bazalka Česnek Piniové oříšky Olivový olej Parmazán 

Sůl a pepř Tilapie Cherry rajčátka Sušená bazalka
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Rostlinný olej Rýžový ocet Sójová omáčka Med 

Zázvorový prášek Arašídy

2 polévkové lžíce rostlinného oleje
2 polévkové lžíce rýžového octa
3 polévkové lžíce sójové omáčky

2 polévkové lžíce medu
1 čajová lžička zázvorového prášku
1 polévková lžíce arašídů

Kdykoliv jdu do restaurace na thajské jídlo vždy si objednám jako předkrm thajský 
salát. Miluji směs křupavých čerstvých okurek se svěžími plátky rajčat a mrkve, 
pokropené lahodnou, arašídovou omáčkou. Přidáním arašídů do dresinku docílíte 
lahodné chuťi a křupavé textury salátu.

Dressing je moje vášeň a naštěstí pro Vás, se dá jednoduše připravit. Vhoďte 
suroviny do Vašeho Nutribulletu, extrahujte a vychutnávejte si! Nestyďte se, čím 
více, tím lépe!

POSTUP
1. Přidejte všechny přísady na dressing do malé nádoby Nutribulletu 

a nakrátko spusťte, aby vznikla homogenní směs.
2. Promíchejte salát a shora dejte lžičku dressingu.

Poznámka: 
2 porce

THAJSKÝ SALÁT S ARAŠIDOVÝM DRESSINGEM
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Fenykl Mandle Olivový olej Česnek 

Mořská sůl

1   fenykl
½ šálku mandlí
1 šálek olivového oleje

2 stroužky česneku
mořská sůl dle chuti

Toto pesto má příjemnou komplexní chuť a fenykl dodává značné množství 
hustoty. Ve srovnání s uvedeným receptem jsem zdvojnásobil počet fenyklu 
a na polovinu snížil množství použitého oleje. Byl jsem s výsledkem spokojený, 
i když věřím, že jídlo obírám o určitou specifickou koncentraci chutí. Pokud by se 
Vám ještě podařilo na trhu sehnat domácí rajčata, určitě je vezměte a servírujte 
k tomuto pestu. 

DIRECTIONS
1. Potřete hlavici fenyklu olivovým olejem a pečte v troubě na 200 ° C  

asi deset minut dozlatova. Pokud chcete, můžete v polovině pečení přidat 
mandle.

2. Když všechno vychladne, extrahujte v Nutribulletu. Dosolte podle chuti.
3. Podávejte s těstovinami, rajčaty a / nebo slaninou, jak se Vám jen líbí!

FENIKLOVÉ PESTO
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½ šálku olivového oleje
1  vejce
2 stroužky česneku
1 konzerva ančoviček

1 krajíc parmazánu
šťáva ½ citrónu 
¾ čajové lžičky dijonské hořčice

Vyvstává otázka, proč by si někdo dal Caesar salát bez dressingu, pokud příprava 
tohoto krémového dresinku je snadná? Je to na Vás. Použijte tolik sýra, kolik 
chcete; doporučuji však použít jeden 5- centimetrový plátek sýra.

POSTUP
1. Parmazán dejte do velké nádoby Vašeho Nutribulletu s křížovým ostřím. 

Spusťte a nastrouhejte sýr.
2. Vyberte a vysypte sýr do jiné misky; nemusíte čistit nádobu.
3. Přidejte stroužky česneku do Nutribulletu a nahrubo rozmixujte.
4. Přidejte 1/2 konzervy ančoviček, vejce, olivový olej, citronovou šťávu 

a hořčici do nádoby Nutribulletu.
5. Dressing míchejte do hladké krémové konzistence.

KRÉMOVÝ DRESSING NA CAESAR SALÁT 

Olivový olej Vejce Česnek Ančovičky 

Parmazán Citróny Dijonská hořčice
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400 g Edamame
4 stroužky česneku
7,5 cm tlustý kousek zázvoru

2 polévkové lžíce Miso
1/3 šálku olivového oleje

Tato směs překonává svými zdravotními účinky běžné pesto, protože edamame 
poskytuje nízkokalorický protein, který nenajdete v běžném pestu. Navíc si 
můžete toto pesto připravovat během celého roku, bez přidávání mimosezónní 
bazalky. S tímto pestem mám rád malé těstovinové mašličky, protože při 
napíchnutí edamame vidličkou si napíchnete i těstoviny. Pokud jste milovník 
pikantních chutí, přidejte korejskou štiplavou omáčku nebo Tabasco.

POSTUP
1. Smíchejte česnek a zázvor v Nutribulletu; pokud se suroviny budou lepit 

po stranách, zastavte extrahování, zatřeste nádobou, aby se suroviny 
přemístily do středu nádoby.

2. Přidejte 2/3 edamame, miso a olivový olej do Nutribuulletu. Míchejte, 
dokud nedostanete homogenní omáčku. Pokud se suroviny budou lepit 
po stranách, zastavte extrahování, zatřeste nádobou, aby se suroviny 
přemístily do středu nádoby.

3. Přidejte zbývající edamame a párkrát spusťte extraktor živin.

EDAMAME MISO PESTO

Edamame Česnek Zázvor Miso

Olivový olej
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500 g těstovin
¼ šálku mandlí
500 g rajčat
½ šálku bazalky
1 stroužek česneku
1 čajová lžička červeného vinného 
octa

1 ½ čajové lžičky mořské soli
mletá červená paprika
¼ šálku olivového oleje
½ šálku parmazánu

POSTUP
1. V řádně osolené vodě uvařte těstoviny al dente.
2. Na mírném ohni osmažte mandle na suché pánvi, dokud se nezačnou 

zabarvovat dohněda. Možná pět minut.
3. Ve velké nádobě Nutribullet nasekejte parmazán. Sýr vysypte stranou.
4. Přidejte stroužek česneku a nasekejte v Nutribulletu. Přidejte asi jednu 

třetinu všech ostatních surovin (mandle, rajčata, bazalku, ocet, sůl, 
červenou papriku, olivový olej) a míchejte, aby vznikla jednorodá směs. 
Obsah vylijte do misky. S druhou a třetí třetinou surovin postupujte stejně.

5. Smíchejte těstoviny, parmazán a pesto směs v hrnci a ohřejte na mírném 
ohni. Podávejte posypané parmezánem.

TĚSTOVINY VON TRAP

Těstoviny Mandle Rajčata Bazalka Česnek

Červený vinný 
ocet 

Mořská sůl Mletá červená 
paprika

Olivový olej Parmazán
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extra panenský olivový olej pro 
chuť
1 čajová lžička rostlinného oleje
¼ čajové lžičky česnekového prášku
1/8 čajové lžičky kajenského pepře
1 špetka mořské soli

5 listů mangoldu
400 g bílých fazolí
1/8 čajové lžičky mořské soli
¼ čajové lžička tymiánu
2 rajčata
citrónovou šťávu podle chuti

POSTUP
1. Na pánev dejte olej a rozpalte mírný oheň. Přidejte česnekový prášek, 

kajenský pepř a sůl a vařte několik sekund, aby se vsákl olej. Pokud 
nechcete použít olej, můžete jej nahradit vodou / vývarem.

2. Odstraňte hrubou část mangoldových listů a smíchejte s 1 polévkovou 
lžící vody, pořádně promíchejte. Přikryjte a duste 2-3 minuty, dokud 
nezvadnou.

3. Vyjměte mangold z pánve a dejte do servírovací mísy.
4. Přidejte fazole, sůl, 1 lžíci vody a byliny do téže pánve.
5. Zakryjte a vařte 5-6 minut. Nechte odstát 2 minuty a pak odložte z pánve 

a přidejte do misky.
6. Nakrájejte šťavnatá rajčata nebo cherry rajčata a přidejte do misky.
7. Postříkejte citronovou šťávou a můžete i extra panenským olivovým 

olejem.
8. Rozemelte Pepita a strouhanku s bylinkami v Nutribulletu s pomocí čepele 

pro mletí surovin.
9. Volně posypte misku a podávejte teplé nebo studené.

DUHA S BÍLOU FAZOLÍ

Olivový olej Rostlinný olej Česnekový prášek Kajenský pepř Mořská sůl 

Mangold Bílé fazole Tymián Rajčata Citronová šťáva
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LEHKÁ VEČEŘE
POKUD VEČER BOMBARDUJETE VAŠE TĚLO 

POTRAVINAMI, K TERÉ OBSAHUJÍ ŠKROB, 

BUDETE FYZICKY MÉNĚ AK TIVNÍ A  JÍDLO SE 

ULOŽÍ DO  TĚLA VE  FORMĚ TUKŮ. KLÍČOVÉ JE 

V  TOMTO PŘÍPADĚ ROZHODNUTÍ UDRŽOVAT 

ROVNOVÁHU. JEZTE LEHKÁ, MALÁ, ZDRAVÁ 

JÍDLA, K TERÁ OBSAHUJÍ KARBOHYDRÁT Y 

KAŽDÝ VEČER A  UVIDÍTE, S  JAKOU LEHKOSTÍ 

USNETE. VZBUDÍTE SE ŠŤASTNÍ, SVĚŽÍ A  PLNÍ 

ŽIVOTA A CHUTI DO DALŠÍHO DNE.
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1 skleničku řeckého jogurtu
2 polévkové lžíce olivového oleje
1 okurka
2 stroužky česneku

1 polévková lžíce citronové šťávy
2 polévkové lžíce kopru
1 špetka soli a pepře

Tento dressing můžete použít na různé saláty, ale mou oblíbenou volbou je stále 
okurkový salát s falafelem. Můžete ho použít i do Pita chlebu resp. jako omáčku.

POSTUP
1. Přidejte všechny přísady do malé nádoby Nutribulletu a smíchejte do krému.

TZATZIKI SALÁTOVÝ DRESSING

Řecký jogurt Olivový olej Okurky Česnek 

Citronová šťáva Kopr Sůl a pepř

7979



2 polévkové lžíce červeného 
vinného octa
½ čajové lžičky worcesterové 
omáčky
½ čajové lžičky pepře
1 čajová lžička mořské soli
1 stroužek česneku

2 čajové lžičky parmazánu
½ oloupaného citrónu
1 vejce
1 polévková lžíce vody
1 lžička dijonské hořčice
½ šálku řepkového oleje

Tradičně se připravuje z římského salátu, opečených krutonů, nadrceného pepře 
a parmazánu a samozřejmě se podává se smetanovo-česnekovým dresinkem. 
Samozřejmě si můžete koupit balení Cézar dresinku v některém supermarketu, 
ale nedá se to srovnat s domácím čerstvě připraveným dressingem - snadno 
a rychle!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do Vašeho Nutribulletu a extrahujte s pomocí 

křížové čepele. Mixujte 10 sekund, pak spusťte 4 nebo 5 krát.
2. Nyní zkontrolujte konzistenci a ochutnejte. Bez chuti? Přidejte sůl. Příliš 

tuhá masa? Přidejte pár lžiček řepkového oleje a lžičku vody. Máte rádi 
výraznější chutě? Přidejte worcester. Chcete bohatší texturu? Přidejte další 
vaječný žloutek.

DRESSING NA CAESAR SALÁT

Červený vinný 
ocet 

Worcester Pepř Mořská sůl 

Česnek Parmazán Citróny Vejce

Voda Dijonská hořčice Řepkový olej
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3 polévkové lžičky citronové šťávy
1/3 šálku olivového oleje
2 polévkové lžíce cukru
1 čajové lžička nasekané cibulky

1/8 čajové lžičky mořské soli
½ čajové lžičky dijonské hořčice
½ polévkové lžičky máku

Kyselou chuť získá dressing z citronu, sladkou chuť z cukru a hořčice a cibulka 
obohatí a zharmonizuje všechny jeho chutě.

Díky Nutribulletu připravíte tento dressing za pár minut rychlou pulsací a můžete 
podávat!

POSTUP
1. Přidejte všechny přísady do Nutribullet nádoby a pořádně zamíchejte.
2. Dressing si dejte na oblíbený salát.

CITRONOVO - MAKOVÝ DRESSING

Citronová šťáva Olivový olej Cukr Cibule

Mák Mořská sůl Dijonská hořčice 
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1 šálek cukety
1 stroužek česneku
¼ šálku olivového oleje
2 polévkové lžičky jogurtu
2 polévkové lžičky citronové šťávy

¼ čajové lžičky sušené bazalky
¼ čajové lžičky oregana
¼ čajové lžičky kopru
1 špetka mořské soli

POSTUP
1. Všechny suroviny vhoďte do nádoby Nutribullet.
2. Krátce pulzněte pro křupavou konzistenci dressingu. Pokud máte raději 

krémovější texturu, spusťte extraktor na 20 sekund.

KRÉMOVÝ BYLINKOVÝ DRESSING Z CUKETY

Cuketa Česnek Olivový olej Jogurt 

Citronová šťáva Bazalka - sušená Oregano Kopr 

Mořská sůl
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2 polévkové lžíce limetkové šťávy
2 polévkové lžíce olivového oleje
1 stroužek česneku
¼ čajové lžičky cukru

¼ čajové lžičky soli
1 polévková lžíce nasekaného  
koriandru

Dressing je plný chutí a je pro Vás zdravou alternativou k dochucení jídel a salátů. 
Připravíte si ho z limetkové šťávy a olivového oleje. Zkuste si ho osvěžit nasekanou 
listovou zeleninou, rajčaty, černými fazolemi, kukuřicí a avokádem - mňam!

POSTUP
1. Vložte všechny přísady do malé nádoby Nutribulletu a mixujte dohladka.

KORIANDROVO- LIMETKOVÝ DRESSING

Limetková šťáva Olivový olej Česnek Cukr 

Mořská sůl Koriandr
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½ šálku vařeného špenátu
½ šálku Artyčokových srdíček, 
v konzervách nasekaných
170 g smetanového sýru
¼ šálku kysané smetany

¼ šálku parmazánu
¼ čajové lžičky mleté červené 
papriky
1/8 čajové lžičky mořské soli
¼ čajové lžičky česnekového prášku

Tento špenátovo - artyčokový dip / omáčku si připravíte snadno a jednoduše, 
ať už spěcháte nebo si jen toužíte si narychlo připravit skvělé dochucení Vašeho 
jídla. Můžete ji připravit dopředu a dát do ledničky, dokud nebudete podávat 
jídlo; pak ji jen narychlo ohřejete v mikrovlnné troubě. Na rozsekání špenátu 
a artyčoků použijte Váš Nutribullet, ale neextrahujte příliš dlouho, abyste 
ponechali trochu křupavých kousků v samotné omáčce.

Osobně zbožňuji namáčení křupavých plátků bagetky do této sýrové omáčky, 
ale můžete ji podávat i s tortillou. Sýrovou chuť zvýrazníte přidáním parmezánu 
a trochu barvy a výraznější chuť zabezpečíte přidáním červené papriky!

POSTUP
1. Přidejte všechny přísady do nádoby Nutribulletu a nasekejte špenát a artyčoky; 

dejte si pozor, abyste to nepřehnali s extrakcí, protože pro zachování té spravné 
textury je třeba zachovat křupavé kousky.

2. Pro míchání použijte lžíci.
3. Když je jídlo připraveno k podávání, ohřejte omáčku v mikrovlnné troubě 

asi 2 minuty.
4. Podávejte s bagetou nebo tortilla chipsy.

ŠPENÁTOVÁ OMÁČKA S ARTYČOKY

Špenát Artyčoky Smetanový sýr Zakysaná 
smetana 

Parmazán Mletá červená 
paprika 

Mořská sůl Česnekový prášek 
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425 g černé fazole
¼ nasekané cibule
2 stroužky česneku
¼ šálku pražených chili papriček

¼ šálku kuřecího vývaru
2 polévkové lžíce octa balsamico
1 polévková lžíce zakysané smetany
1 špetka kajenského pepře

Nenechte se zlákat na fazolový dip v obchodě. Udělejte si zdravý, domácí, 
přírodní, fazolový dip během několika sekund.

POSTUP
1. Slijte tekutinu z fazolové konzervy.
2. Všechny ingredience vložte v pořadí v jakém jsou uvedeny do vysoké 

nádoby Nutribulletu.
3. Přišroubujte křížovou čepel a rychle spusťte, abyste dosáhli požadované 

konzistence.

Poznámka
Černé fazole lze nahradit obyčejnými fazolemi, bílou fazolí nebo libovolnými 
fazolemi, ktere máte rádi. Přidejte šálek vývaru a budete mít dokonalou marinádu 
pro zalití kuřete nebo ryby. Přidejte 2 šálky vývaru, abyste si připravili pikantní 
chutnou polévku. Je to i dokonalý způsob, jak využít zbytky dipu, který jste 
nezkonzumovali při lehké večeři. Za odměnu tam můžete přidat i pár krevet.

NEPOZNANÝ FAZOLOVÝ DIP

Černé fazole Cibule Česnek Zakysaná
smetana

Chili Kuřecí vývar Kajenský pepř Ocet balsamico
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230 g smetanového sýru se 
sníženým obsahem tuku
2 polévkové lžíce citronové šťávy
2 polévkové lžíce vody

½ čajové lžičky vanilkového 
extraktu
1 čajová lžička stévie nebo sladidla

Dopřejte si lahodnou smetanovou chuť milovaného tvarohového koláča- 
cheesecake, bez pečení a hlavně bez pocitu viny! Vše, co potřebujete, je pět 
jednoduchých surovin, Váš věrný Nutribullet a pár minut pro vyšlehání dobrůtky 
pro každou chuťovou buňku mlsného jazyka.

Vychutnejte si tento dip s čerstvými jahody, kakaovými zrny, grahamovými 
sušenkami a čímkoliv chcete!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do Vašeho Nutribulletu a míchejte 30 

sekund, nebo dokud nedosáhnete husté a hladké konzistence dipu.
2. Užijte si dip s grahamovými sušenkami a čerstvým ovocem!

CHEESECAKE DIP

Smetanový sýr Citronová šťáva Voda Vanilka 

Stévie

Rosemary
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1 šálek černých oliv
1 stroužek česneku
¼ šálku vlašských ořechů
2 polévkové lžíce kapari

1 čajová lžička rozmarýnu
1 čajová lžička italského koření
1 čajová lžička olivového oleje
červená paprika

Pokud hledáte novou inspiraci pro party omáčky, zkuste si udělat tento olivově 
tapenádový dip podle receptu!

Tapenáda je provensálské jídlo (region ve Francii), která obsahujte pyré 
z oliv, kapar a někdy artyčoky nebo červené papriky. Olivy jsou bohaté 
na mononenasycené tuky (dále jen "dobré tuky") a poskytují mnoho zdraví 
prospěšných látek. Díky vlašským ořechům v tomto receptu získáte optimální 
zdroj zdravých tuků a bílkovin. Tapenáda je skvělou náhradou jiných kalorických 
omáček. Díky Nutribulletu si tento recept připravíte velmi jednoduše a rychle - 
stačí přidat všechny ingredience a spustit zařízení na několik impulsů. Tapenádu 
můžete natřít na chipsy nebo na plátky francouzského chleba.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience (kromě červené papriky) do nádoby 

Nutribulletu.
2. Spusťte několikrát (ne příliš mnoho ani dlouho, aby dip nebyl tekutý 

a mazlavý!)
3. Na ozdobu můžete použít pár kaparů a nasekanou červenou papriku.

OLIVOVÉ TAPENADE

Černé olivy Česnek Vlašské ořechy Kapary 

Rozmarýn Italské koření Olivový Olej Červená paprika

Rosemary
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1 ½ šálky Edamame, bez slupky
¼ šálku tahini
¼ šálku vody
½ čajové lžičky citrónové kůry
3 polévkové lžíce citrónové šťávy
1 stroužek rozdrceného česneku
½ čajové lžičky mořské soli

½ čajové lžičky mletého kmínu
¼ čajové lžičky mletého koriandru
3 polévkové lžičky extra 
panenského olivového oleje
1 polévková lžíce Italské petržele 
nebo nasekaného koriandru

Nutit se jíst zeleninu se vůbec nemusíte, pokud si k ní naservírujete tento dip / 
omáčku. Chutná podobně jako guacamole, ale protože se dělá z edamame, má 
více bílkovin a vlákniny. Podáváme s Vašimi oblíbenými druhy syrové zeleniny 
a pita chipsy.

POSTUP
1. Uvařte fazole v osolené vodě (4 - 5 minut), slijte vodu a trochu nechte 

vychladnout.
2. Přidejte fazole a zbytek surovin, kromě petržele / koriandru, do vysoké 

nádoby Vašeho Nutribulletu a extrahuje dohladka.
3. Servírujte do malých misek, přičemž před podáváním přimíchejte petržel 

nebo koriandr.
4. Před podáváním dejte zchladit do lednice.
5. Dobrou chuť!

EDAMAME DIP

Sojové boby Tahini Voda Citróny 

Citronová šťáva Česnek Mořská sůl Kmín 

Koriandr Olivový olej Petržel
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1 červené papriky
2 čajové lžičky tahini
1 stroužek česneku
¼ čajové lžičky mořské soli

¼ čajové lžičky kmínu
1/8 čajové lžičky pepře (černý a bílý)
1 špetka kajenského pepře
¼ čajové lžičky mleté papriky

POSTUP
1. Postavte si červenou papriku stonkem směrem nahoru a rozpulte na dvě 

poloviny. Spodní část bez stonku dejte do lednice a z části se stonkem 
vyberte semínka. Horní část rozpulte na polovinu.

2. Přeneste do trouby a grilujte 5 minut, každý kousek v polovině grilování 
otočte na druhou stranu.

3. Přeneste do misky a přikryjte utěrkou na 15 minut.
4. Odstraňte zčernalou slupku, dejte do Nutribullet nádoby s plochým 

čepelovým nástavcem.
5. Pulsněte tak, aby se vše dobře promíchalo a přidejte zbývající ingredience. 

Shora kápněte 1/4 čajové lžičky olivového oleje.
6. Střídejte míchání s třesením nádoby, abyste dosáhli hladké konzistence 

humusu.
7. Ozdobte paprikou a olivovým olejem.

PEČENÁ ČERVENÁ PAPRIKA PLNENÁ HUMUSEM

Velké červené 
papriky 

Tahini Česnek Mořská sůl 

kmín Pepř 
(černý a bílý) 

Kajenský pepř Mletá paprika
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500 g filet vykostěného lososa
1 polévková lžíce dijonské hořčice
1 polévková lžíce majonézy
1 polévková lžíce citronové šťávy
⅛ čajové lžičky kajenského pepře

¼ čajové lžičky pepře
¼ čajové lžičky mořské soli
1 hrnek strouhanky
olivový olej

POSTUP
1. Na plech dejte pečící papír, který potřete olivovým olejem. Odložte 

stranou.
2. Nakrájejte lososový filet na 1/4 a 3/4 části. Větší kousek (3/4) nakrájejte 

na velmi malé kousky pomocí velmi ostrého nože a dejte do velké misky. 
Nahrubo nakrájejte menší kousek (1/4) a vhoďte do nádoby Nutribulletu.

3. Přidejte hořčici, majonézu, citrónovou šťávu, papriky a sůl do nádoby 
Nutribulletu a promíchejte, dokud nedostanete homogenní pastu.

4. Pomocí špachtle vyjměte pastu a přimíchejte ji ke zbytku nasekaného 
lososa. Ještě jednou řádně zamíchejte.

5. Rukama vyformujte 4 placky a položte na plech. Nechte odpočinout 
v ledničce 30 minut.

6. Rozpalte olivový olej v litinové pánvi na středním ohni.
7. Každou lososovou placku posypte strouhankou a přeneste na pánev. Pečte 

z každé strany asi 4 minuty. Zkontrolujte střed pomocí teploměru nebo 
nožíku, abyste se přesvědčili, že se lososové placky propekly (můžete je dát 
do trouby a grilovat až do konce).

8. Dobrou chuť!

LOSOSOVÝ BURGER

Filet lososa, 
bez kostí 

Dijonské hořčice Majonéza Citronová šťáva Kajenský pepř 

Pepř černý Mořská sůl Strouhanka Olivový olej
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½ vysoké nádoby špenátu
½ šálku borůvek
½ šálku tofu
1 polévková lžíce kakaa

1 čajová lžička sezamových 
semínek
10  kešu oříšků
1 ½ sklenice kokosového mléka

Blast bohatý na antioxidanty, vitamín K a C je speciálně určen ženám, protože 
pomáhá zmírnit příznaky menopauzy, včetně obávaných návalů horka.

POSTUP
1. Přidejte všechny pevné složky do vysoké nádoby.
2. Zalijte mlékem po rysku maximálního plnění.
3. Míchejte asi 30 sekund dohladka.

BLAST GOODBYE HOT FLASH!

Špenát Borůvky Tofu Kakao 

Sezamová 
semínka 

Kešu Kokosové mléko
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DETOX
ČASTOKRÁT SE NÁM PŘI SLOVĚ DETOX VYNOŘÍ 

NEPŘÍJEMNÉ ASOCIACE, VYVOLÁVAJICÍ  POCIT 

HLADU, PODIVNÉHO JÍDLA, KAPUSTOVÉ ŠŤÁVY 

A NUTNOST PROČIŠŤOVÁNÍ STŘEV. MOŽNÁ BYSTE 

SE REÁLNĚ NA  KONCI DETOXIKAČNÍ KÚRY CÍTILI 

LÉPE, ALE STOJÍ TO ZA  TU BOLEST A  UTRPENÍ? 

VÍTE VŠAK, ŽE BYSTE PŘI OČIŠŤOVÁNÍ ORGANISMU 

NEMUSELI TRPĚT?! NABÍZÍME VÁM ÚPLNĚ JINÝ 

DETOX, PŘI KTERÉM SI BUDETE VYCHUTNÁVAT 

ÚŽASNÉ A  CHUTNÉ JÍDLO. JE TO NOVÝ DRUH 

DETOXU, KTERÝ PRUDCE NAKOPNE VAŠE ZDRAVÍ 

A NASTARTUJE METABOLISMUS.
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3 hrsti špenátu
¼ avokáda
3 kousky okurky

1 pohár ananasu
½ čajové lžičky kajenského pepře
1 ½ sklenice kokosové vody

Detox může být i chutný. S tímto blastem, který obsahuje prospěšné a hydratační 
složky, budete chutně snídat či svačit. Ananas je známý pro své protizánětlivé 
vlastnosti v důsledku přítomnosti jedinečného enzymu bromelainu. V kombinaci 
s některým hydratačním ovocem / zeleninou, jako např. okurka, si vytvoříte speciální 
detoxikační nápoj, který kompletně očistí váš trávicí systém.

Přidejte špetku kajenského pepře a dosáhnete jemné pikantnosti nápoje 
a zároveň posílíte srdce a nastartujete trávení.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

BLAST TROPICKÁ OČISTA

Špenát Avokádo Okurka Kajenský pepř 

Kokosová voda Ananas
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1 šálek mangoldu
½ pomeranče
½ malé červené řepy
1 čajová lžička citrónové šťávy

½ stonky celeru
2 polévkové lžíce semen konopí
1 ½ šálku vody

Nechte se unášet očišťovacím a zkrášlovacím pocitem, kterého dosáhnete po užití 
tohoto blastu. Stačí zavřít oči, uvolnit se a užívat si doušek po doušku! Ano, tento 
blast Vám že pomůže relaxovat; je to vynikající detoxikační recept, který obsahuje 
přísady známé kvůli svým čistícím účinkům.

Citron je stálý bojovník proti volným radikálům a nositel vysoké hladiny vitamínu 
C pro posílení imunitního systému. Červená řepa pomáhá v boji proti zánětům 
a podporuje přirozený proces detoxikace Vašeho těla. Dopřejte si energii blastu 
pro vlastní tělo, mysl a zdraví!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahuje 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

OČISTNÝ DETOXIKAČNÍ BLAST

Mangold Pomeranč Červená řepa Citronová šťáva 

Celer Konopná semena Voda
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1 hrst zelených lístků pampelišky
1 hrst fialového zelí
½ červené řepy
1 mrkev

1 oloupaný citrón
½ jablka
voda po rysku maximálního plnění

Listová zelenina je to nejlepší jídlo pro očistu jater. Proto, pokud se chcete očistit, 
jezte listovou zeleninu v libovolné formě! Můžete ji ochutit trochou citronu pro 
lepší trávení a jablky, které poskytují dostatečný obsah vlákniny a vitamínů. A máte 
skvělý blast, který očistí tělo a duši, dobije Vás energií a navíc je velmi chutný.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

DETOXIKAČNÍ BLAST PRO OČISTU JATER

Zelené listy 
pampelišky 

Fialové zelí Červená řepa Mrkev 

Citrón- oloupaný Jablka Voda
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½ okurky
½ šálku ananasu
1 jablko
2 polévkové lžíce citronové šťávy

1 hrst špenátu
½ avokáda
1 hrst mandlí
1 ½ sklenice vody

Nyní, když prázdniny skončily a návštěvy odešly, je zde čas se vrátit do starých kolejí. 
To znamená dostat se zpět do normálu, běžné denní rutiny- ovoce, zelenina a hodně 
cvičení. Jinými slovy, je načase začít s Vaším podovolenkovým detoxem! Možná 
ještě nemáte zodpovězenou otázku: co mám dělat se všemi koláči a sušenkami? 
A co všechny zbytky bonbónů, zákusků a šampaňského?

Letos jsem našel nejlepší způsob, jak kontrolovat své nutkání sníst vše najednou 
a vrátit se k normálnímu jídelníčku. Vymyslel jsem tento úžasný detoxikační 
NutriBlast. Byl osvěžující a pomohl mi očistit své tělo od cukrů, které jsem hltal 
celé týdny. Vychutnávám si ho hned po ranním cvičení! Pojďte se přidat! Připravuji 
si tento blast každé ráno v průběhu tří dnů po sobě a mé trávení již není zahlcené 
a přetížené. Ani mi nechybí cukry z dob dovolené. Díky Nutribulletu a mému detox 
blastu jsem se dokázal rychle dostat do běžné formy a rutiny!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 40 sekund resp. 

dohladka.
2. Dobrou chuť!

PRÁZDNINOVÝ DETOX BLAST

Okurka Ananas Jablko Citronová šťáva 

Špenát Avokádo Mandle Voda

9696



1 šálek špenátu
½ šálku mrkve
1 cm zázvoru
½ šálku mraženého manga
1 lístek máty

1 polévková lžíce dýňových 
semínek
½ šálku kokosového mléka
mandlové mléko po rysku 
maximálního plnění

Ten nejlepší očistný, čerstvý, detoxikační blast pro nastartování nového týdne!

Zbavte tělo všech škodlivých toxinů díky mátě a zázvoru, dvou surovin známých 
pro jejich schopnost podpořit trávení a ulevit žaludečním potížím. Blast je nabitý 
přírodními složkami s vysokým obsahem vitamínu K, vitamínu B a beta karotenu, 
to je kombinace předepsána samotnou přírodou.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

OČISTNÝ MRKVOVÝ DETOX BLAST

Špenát Mrkev Zázvor Mražené mango  

Máta Dýňová semínka Kokosové mléko Mandlové mléko

9797



2 šálky listových salátů
1 šálek koriandru
½ šálku okurek
½ šálku ananasu

½ zázvoru
¼ grepu
1 polévková lžíce medu
1 ½ šálku kokosové vody

Je čas na malý jarní úklid! Pomozte Vašemu tělu efektivněji fungovat tím, že 
ho očistíte od škodlivých toxinů. Můžete to udělat prostřednictvím chutného 
detoxikačních nápoje. Ukázalo se, že koriandr má antibakteriální účinky a může 
být užitečný při zmírňování úzkosti, stresu a deprese. Přidejte okurky pro vyšší 
hydrataci organismu a zároveň přimíchejte ananas, který pomůže ztlumit záněty 
v organismu. Nakopnete a vyčistíte si tělo a pochutnáte si na úžasném blastu.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahuje 40 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

JARNÍ DETOXIKAČNÍ BLAST

Smíšený salát Koriandr Okurky Ananas 

Zázvor Grep Med Kokosová voda
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1 hrst zelené kapusty
½ šálku borůvek
½ šálku manga
1 polévková lžíce Chia semínek

1 cm zázvoru
½ čajové lžičky skořice
1 ½ sklenice mandlového mléka

Detox je více než jen slovo! Ano, naše těla mají neuvěřitelnou přírodní schopnost 
detoxikace, zbavování se škodlivých toxinů, které nás mohou táhnout dolů. Ale 
můžete optimalizovat tuto očistnou schopnost a Vaše tělo bude fungovat na plné 
obrátky. Dopřejte si kvalitní ovoce a zeleninu, abyste si to naplno užili! Začněte 
s tímto blastem, jednoduchým a lehkým ranním nápojem pro všechny Vaše 
očistné potřeby. Zázvor hraje důležitou roli jak při regulaci tělesné hmotnosti 
a zánětlivých stavech, tak při zažívacích potížích, kdy nastartuje celý imunitní 
systém.

Chcete intenzivnější očistný efekt? Přidejte okurku a odšťavněte citron a očistný 
moment je na světě.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 40 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

ZÁZVOROVÝ DETOXIKAČNÍ BLAST

Kapustové listy Borůvky Mango Chia semínka 

Zázvor Skořice Mandlové mléko
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1 šálek špenátu
½ banánu
½ šálku mražených lesních borůvek 
½ stonek celeru

šťáva z ½ limetky
1 cm zázvoru
¼ čajové lžičky kurkumy
1 ½ sklenice kokosové vody

Celer je docela zajímavá surovina, která ozvláštní Váš blast! Je mírně slaný 
a trochu štiplavý- dodá potřebné protizánětlivé a antioxidační látky. Ve spojitosti 
s borůvkami se tento nápoj stane nízkokalorickým, neslazeným a energizujícím 
průvodcem během celého dne.

Přidejte špetku kajenského pepře pro zvýšení detoxikačních účinků!

POSTUP
Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 
do požadované konzistence (dohladka).
Dobrou chuť!

BLAST Z LESNÍCH BORŮVEK A CELERU

Špenát Banány Lesní borůvky Celer 

Zázvor Limetky Kurkuma  Kokosová voda
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1 šálek špenátu
1 mrkev
3 kousky okurky
½ stonku celeru

¼ avokáda
1 limetka
1 ½ šálku vody

Chcete snížit příjem sacharidů nebo zhubnout? Zkuste tento recept pro zeleninový 
blast, který nejenže obsahuje chutnou zeleninu s kapkou limetkové šťávy lahodící 
Vašim chuťovým buňkám, ale obsahuje také vitaminy C, K, beta karoten, mangan 
a množství antioxidantů, díky kterým se Vaše tělo čistí a detoxikuje.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

ZELENINOVÝ BLAST PRO HUBNUTÍ

Špenát Mrkev Okurky Celer 
 

Avokádo Limetka Voda
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1 hrst listů kapusty
½ šálku papáji
1 perská okurka
2 cm kousek zázvoru

2 polévkové lžíce citronové šťávy
1 stonky celeru
kokosová voda až po rysku 
maximálního plnění

A je to tady! Papája překypuje antioxidanty a přirozeně povzbuzuje trávení. Má 
spoustu vlákniny a obsahuje enzymy, které pomáhají vyvážit žaludeční kyselinu.

Tento blast pomáhá přirozeně očistit Vaše vnitřnosti a tento recept s obsahem 
celeru bohatého na vlákninu, vodnaté okurky, zázvor uklidňující žaludeční 
nevolnosti, Vám pomůže zvítězit nad jakýmikoliv zažívacími potížemi. Dostanete 
se zpět do formy, budete se cítit lehčí a plní energie po celý den!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

DETOXIKAČNÍ BLAST S PAPÁJOU

Kapustové listy Papája Perská okurka Celer 

Zázvor Citronová šťáva Kokosová voda  
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1 šálek petržele
½ šálku koriandru
4 listy máty

1 jablko, bez pecek
½ citrónu loupaného
1 ½ šálku kokosové vody

Bylinkový, mátový, sladko-kyselý blast, který Vás nejprve zaskočí a pak si Vás 
navždy získá! Ve spojitosti s petrželkou (prevence rakoviny) a koriandrem 
(podporuje zdravou pokožku a vlasy), dostanete efektivní antioxidační kúru. 
Jedinečné smothie které má nízký glykemický index.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

CHUTNÝ BYLINKOVÝ DETOXIKAČNÍ BLAST

Petržel Koriandr Máta Jablko- bez pecek 

Citrón- oloupaný Kokosová voda  
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2 hrsti kapustových listů
1 banán
½ šálku borůvek
1 čajová lžička zázvoru
1 čajová lžička Chia semínek

½ čajové lžičky skořice
1 čajová lžička medu
1 ½ sklenice neslazeného 
mandlového mléka

Určitě byste si měli vyzkoušet recept na blast, který obsahuje celosvětově 
nejvýživnější suroviny - kapusta a zázvor! Borůvky mu dodají silný antioxidační 
náboj a zázvor usnadňuje trávení. Chia semínka přidejte, pokud potřebujete 
zvýšit omega-3  mastné kyseliny, které prospívají zejména srdci a skořicí 
zabojujete proti zánětlivým procesům v těle.

Dosladit si můžete přírodním zlatem-syrovým organickým medem. Dostanete 
zdravý, výživný a ideální nápoj v jakémkoliv počasí. Na zdraví!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

KAPUSTOVO - ZÁZVOROVÝ DETOXIKAČNÍ BLAST

Kapusta Banány Borůvky Chia semínka 
 

Zázvor Skořice Med Mandlové mléko
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¼ středního avokáda
1 stonek celeru
½ šálku jahod
½ červené řepy
2 polévkové lžíce citronové šťávy

1 čajová lžička kokosového oleje
½ jablka
3 kostky ledu *
kokosovou vodu po rysku 
maximálního plnění

Detoxikujte se s pomocí tohoto lahodného a barevně laděného růžového blastu! 
Červená řepa velmi výrazně čistí játra a avokádo snižuje krevní tlak, promašťuje 
klouby a má protizánětlivé účinky.

Vláknina v těchto surovinách, zejména celer, funguje také jako diuretikum, takže 
se připravte na očistu!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 40 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

RUŽOVÝ DETOXIKAČNÍ BLAST

Avokádo Celer Jahody Červená řepa 

Citronová šťáva Kokosový olej Jablka Kostky ledu * 

Kokosová voda
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1 šálek špenátu
1 pohár nasekaných artyčokových 
srdíček
1 stroužek česneku
1 špetka kurkumy

2 polévkové lžíce citronové šťávy
1 malá červená řepa, syrová nebo 
dušená
1 ½ sklenice vody

Tento detoxikační blast si můžete vychutnat jako nápoj nebo jako studenou 
polévku. Obsahuje červenou řepu, která pročišťuje krev a obsahuje živiny, které 
pomáhají při detoxikaci jater a ledvin. A nezapomeňme na artyčoky, které mohou 
pomoci při snižování močoviny v krvi. Měli bychom zmínit, že tato zelenina je také 
velmi chutná. Určitě ji vyzkoušejte v této formě a Vaše tělo a chuťové pohárky
Vám poděkují.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 40 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

KOMPLEXNÍ DETOXIKACE

Špenát Artyčoky Česnek Kurkuma  

Citronová šťáva Červená řepa Voda
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½ okurky
1 stonek celeru
1 hrst koriandru
2 polévkové lžíce citronové šťávy

1 mrkev
½ šálku kokosové vody
1 šálek vody

Lidé se často nezamýšlejí nad zdravotním stavem ledvin, dokud se něco 
nepřihodí. Ledviny hrají velmi důležitou roli pro celkové zdraví - od filtrování krve 
po odstraňování toxinů, aby Vaše tělo udržovaly v dokonalé rovnováze z pohledu 
elektrolytů. Takže nezapomínejte na své pracovité ledviny a začněte je vyživovat 
správným způsobem!

Detoxikační blast pro ledviny je antioxidační bombou! Je plný čistícího 
a alkalizujícího ovoce a zeleniny, které dodávají spoustu potřebných vitamínů 
do Vašeho jídelníčku a pomáhají zmírnit zánětlivé problémy v těle. Okurky bohaté 
na vodu a celer s jeho detoxikačními účinky odplaví z Vašeho těla všechny škodlivé 
toxiny, takže se budete cítit svěží a plní energie!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

DETOXIKAČNÍ BLAST PRE LEDVINY

Okurky Celer Koriandr Citrónová šťáva  

Mrkev Kokosová voda Voda

107107



DEZERT 
MÁTE CHUŤ NA  SLADKÉ? ZKUSTE KAŽDÝ  

Z  TĚCHTO ZDRAV ÝCH DEZERTNÍCH BLASTŮ, 

K TERÉ VÁM POSKY TNOU NEJEN ZDRAVÍ 

PROSPĚŠNÉ LÁTKY Z  ČERST V ÝCH, PLNO-

HODNOTNÝCH SUROVIN, ALE UKOJÍ CHUŤ 

NA  SLADKÉ ZA  ODMĚNU. K TERÝ SE STANE 

VAŠIM MILÁČKEM?
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1 banán
½ šálku kokosu
2 polévkové lžíce mandlového 
másla
2 polévkové lžíce lněných semínek

2 čajové lžíce kakaa
1 čajová lžička skořice
1 čajová lžička vanilky
mandlové mléko po rysku 
maximálního plnění

Hledáte sladký dezert, který příliš nevychýlí ručičku na vahách? Tento recept 
je plný vitamínů, minerálů a energeticky výživných látek, které Vás nasytí 
a po konzumaci pocítíte příliv úlevy a energie. Dejte mu šanci!

POSTUP
1. Dejte všechny pevné suroviny do vysoké nádoby.
2. Dolijte mléko po rysku maximálního plnění.
3. Míchejte dohladka asi 30 sekund.

DEZERTNÍ BLAST ČERNÝ PRINC

Kokosový ořech Banány Mandlové máslo Lněná semínka 

Kakao Cejlonská skořice Vanilka Mandlové mléko
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2 jablka, bez jádra a nakrájené 
na kostičky
2 polévkové lžíce vody
1 čajová lžička skořice
¾ šálku mléka
2 vejce

3 polévkové lžíce másla
1/3 šálku vody
1 šálek mouky
1 polévková lžíce cukru
½ čajové lžičky skořice

POSTUP
1. Na přípravu jablečné nádivky si připravte nasekané jablka s 2 polévkovými lžícemi 

vody a skořice, které dáte na malou pánev nebo do kastrolu a povaříte na středním 
ohni doměkka 10 minut.

2. Do nádoby Nutribulletu přidejte zbytek směsi a mixujte 20 sekund.
3. Dejte do ledničky, dokud si rozpálíte pánev na pražení palačinek na mírném ohni.
4. Nalijte 1/4 cesta do středu pánve, jednou rukou zvedněte a krouživým pohybem 

zápěstí rovnoměrně rozlijte těsto po celé ploše pánve.
5. Pečte, dokud se okraje nezačnou zvedat nahoru, pak palačinku opatrně otočte 

na druhou stranu.
6. Krátce opečte na druhou stranu, asi 10 sekund.
7. Opakujte, dokud nespotřebujete všechno těsto.

JABLEČNO - SKOŘICOVÉ PALAČINKY

Jablka Voda Skořice Mléko

Vejce Máslo Cukr Mouka
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¼ nádobky jogurtu
1/3 šálku cukru
2 polévkové lžíce másla
1 banán
1 vejce
½ čajové lžičky instantní kávy
½ čajové lžičky mandlového 
extraktu

¼ šálku kakaa
¼ čajové lžičky jedlé sody
¼ čajové lžička mořské soli
½ šálku univerzální mouky
vlašské ořechy

Podle tohoto receptu připravíte zdravější provedení brownie, protože banán zvlhčí těsto 
a nebudete potřebovat tolik másla a oleje jako při tradiční přípravě koláče. Problémem 
při tomto brownie může být jedině to, že nebudete pociťovat při jeho jedení výčitky 
a sníte mnohem více než obvykle!

POSTUP
1. Rozmixujte spolu máslo, cukr, jogurt a banán v nádobě Nutribulletu.
2. Přidejte vejce a mandlový extrakt; několikrát spusťte, aby se suroviny dobře 

promísily.
3. Přidejte krystalky instantní kávy, kakaový prášek, prášek do pečiva a sůl. 

Nakonec můžete po trošce přidávat mouku, mezi jednotlivými dávkami spusťte 
extraktor, aby se suroviny pořádně promíchaly.

4. Těsto pomocí špachtle dejte do vymazané zapékací misky.
5. Posypte sekanými ořechy.
6. Pečte 20 minut. Při otestování dřevěnou špejlí by se na ni nemělo lepit těsto 

ze středu koláče (* Pokud máte rádi trochu tekutější těsto, vyjměte koláč 
z trouby trochu dříve).

7. Nechte vychladnout alespoň 30 minut před nakrájením.

BANÁNOVÉ BROWNIE

Jogurt Mandlový extrakt Banány Káva 

Vejce Máslo Cukr Kakao 

Vlašské ořechy Soda bikarbona Mořská sůl Mouka
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¾ šálku tradičních ovesných vloček
¼ šálku nasekáných mandlí
2 polévkové lžíce smetanové 
mandlového másla

¼ šálku nakrájených sušených 
meruněk
4 datle, bez pecek
2 polévkové lžíce semen konopí

Lahodné, zdravé a jednoduché dezerty. Hodí se jako svačina do školy nebo jako 
drobnost k zakousnutí na odpoledne. Obsahují mnoho bílkovin pro pevnější kosti, 
tuky prospívající srdci a vlákninu usnadňující trávení. A nejlepší na tomto receptu 
je, že si ho připravíte za pár minut. Připravte si kousky před nejbližší party, jako 
chutný předkrm nebo jako nezapomenutelný dezert.

POSTUP
1. Rozmixujte spolu oves, vypeckované datle a mandlové máslo v malé 

nádobě, aby vznikla lepkavá textura.
2. Přimíchejte nasekané mandle, meruňky a konopná semena.
3. Rukama vytvarujte malé kuličky o velikosti golfového míčku.
4. Dejte do ledničky na 10 minut ztvrdnout a užívejte si zdravou dobrotu.
5. Dobrou chuť!

MANDLOVO - OVOCNÉ SLADKÉ KOUSKY BEZ PEČENÍ

Ovesné vločky Mandle Mandlové máslo Sušené meruňky  

Konopná semena Datle

112112



2/3 šálku ovesných vloček
¼ šálku vlašských ořechů
1 ½ polévkové lžíce medu

½ šálku mandlového másla
2 polévkové lžíce kakaa

Tyto nepečené kakaově-mandlové kuličky jsou jako stvořené pro zdravou svačinu!
Obsahují optimální množství bílkovin z mandlového másla, vlákniny z ovesných 
vloček a antioxidantů z přírodního kakaa.Vůbec nemusíte mít výčitky při pojídání 
vlastnoručně připravených, domácích, nepečených dobrot.

Nechte Nutribullet smíchat ingredience a pak ručně vytvarujte kuličky. Vložte 
do ledničky na 30 minut, aby hmota ztuhla a máte dobroty na celý týden!

POSTUP
1. Přidejte všechny přísady do Nutribullet nádoby a pusťte několikrát, aby se 

vlašské ořechy nasekaly nahrubo.
2. Dejte nádobu do ledničky na 30 minut.
3. Použijte lžíci na vyjmutí hmoty z nádoby a rozválejte malé kuličky mezi 

dlaněmi. Dejte na plech vyložený papírem na pečení.
4. Nechte v ledničce 30 minut, aby kuličky ztuhly.
5. Podávejte chlazené.

KAKAOVO - MANDLOVÉ MASLOVÉ KOUSKY BEZ PEČENÍ

Ovesné vločky Vlašské ořechy Med Mandlové máslo 

Kakao
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1 šálek ovesných vloček
2 polévkové lžíce opečeného 
Quinoa
2 polévkové lžíce mletých lněných 
semínek
1 polévková lžíce Chia semínek

2 polévkové lžíce pšeničných klíčků
2 polévkové lžíce olivového oleje, 
odděleně
1 ¾ polévkové lžíce medu
1 polévková lžíce skořice

POSTUP
1. Předehřejte troubu na 180 ° C.
2. Přidejte oves a opečené quinoa do velké nádoby a důkladně promíchejte.
3. Plech potřete polévkovou lžící olivového oleje.
4. Přidejte lněná semena, Chia semena, pšeničné klíčky, med, skořici a zbývající olivový 

olej do Vašeho Nutribulletu a extrahujte, dokud nedostanete nadrobno nasekanou 
hmotu.

5. Směs vylijte do nádoby s ovsem a quinoa a důkladně promíchejte.
6. Vylijte všechny přísady na plech a pečte 15 až 20 minut, nebo dozlatova.
7. Vyjměte z trouby, promíchejte a nechte je zcela vychladnout.
8. Po vychladnutí můžete musli smíchat se sušeným ovocem, ořechy a semeny dle 

vlastního výběru.
9. Dobrou chuť!

JEDNODUCHÉ DOMÁCÍ MUSLI

Ovesné vločky Quinoa Lněná semínka Chia semínka 

Pšeničné klíčky Olivový olej Med Skořice
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1 šálek kávy, nechte vychladnout
1 polévková lžíce kakaa
½ banánu
1 čajová lžička bobuli Goji

20 mandlí
1 čajová lžička Chia semínek
2 polévkové lžíce proteinového 
prášku

I když bychom se neměli spoléhat na kávu, její konzumace má mnohé zdravotní 
pozitiva. Je výrazným zdrojem antioxidantů a má vysoký obsah flavonoidů, které 
pomáhají snížit riziko srdečních onemocnění, astmatu a dalších nepříjemností.

Samozřejmě, že každý člověk je jedinečný a je třeba zvážit nežádoucí účinky 
vznikající na základě zdravotního stavu jednotlivých lidí. Pro ty, kteří bez 
kávy neumí žít, máme chutný a výživný recept na blast. Nápoj v sobě spojuje 
superpotraviny bohaté na antioxidanty, kakao a bobule Goji a samozřejmě 
milovanou kávu!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

SUPER ANTIOXIDAČNÝ BLAST

Káva Kakao Banány Bobule Goji  

Mandle Chia semínka Proteinový prášek
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½ šálku jahod
½ šálku malin
1 polévková lžíce citronové šťávy

1 čajová lžička medu
1 ½ sklenice kokosové vody

Přicházejí horké měsíce. Víte, co to znamená? Je tu období nanuků! Zchlaďte se 
s tímto nanukem s nízkým glykemickým indexem (můžete vynechat med, pokud 
chcete dobrotu bez přidaného cukru!) A dovolte mu rozplývat se na Vašem jazyku. 
Osvěžení pro návštěvu nebo si ho můžete občas dopřát jako dobrůtku během dne, resp. 
podávejte jako sorbet na dezert. Zamilujete si ho, a to nejlépe na tom všem je, že ho 
mohou jíst i děti!

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp.  

do požadované konzistence (dohladka).
2. Nalijte Váš blast do formiček na zmrzlinu (ujistěte se, že ho ochutnáte jako první!) 

A dejte do mrazáku alespoň na 3 hodiny nebo přes noc.
3. Dobrou chuť!

MALINOVÉ NANUKY - SORBET

Jahody Maliny Citronová šťáva 

Med Kokosová voda
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1 střední banán
1 pomeranč
½ šálku ananasu
5 jahod

¼ poháru řeckého jogurtu
1 lžička jablečného džusu
voda po rysku max. plnění

Nutrinanuky jsou nanuky s libovolnou kombinací ovoce a zeleniny, které 
proměníte na mraženou rozkoš na špejli. Připravíte si je z přírodních surovin 
a proto budou plné vitamínů, vlákniny a chutí- to vše v jedné úžasné, mražené 
pochoutce. Variací pro přípravu je mnoho. Můžete použít papírové pohárky 
s párátky nebo elegantní parfait sklenice na servírování se šlehačkou; obě 
alternativy jsou jako stvořené pro Nutrinanuky. Tyto osvěžující a chutné dobroty 
jsou vhodné pro společenské akce jako dezert po večeři a zároveň jsou dost veselé 
pro děti. Zde je recept, který určitě potěší i nejvybíravější jazýčky.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Nalijte NutriBlast do misek a nechte zamrazit alespoň na 4 hodiny, resp. 

přes noc.
3. Dobrou chuť!

OVOCNÉ NUTRINANUKY

Ananas Pomeranč Banán Jahody 

Řecký jogurt Jablečný džus Voda
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¾ šálku pekanových ořechů
¾ šálku vlašských ořechů
1 vypeckovaná datle
1/3 šálku kokosových vloček

1/3  šálku kakaového prášku
3 polévkové lžíce kokosového oleje
1 polévková lžíce kokosového másla

Pokud toužíte po sladkém čokoládovém pamlsku, už dále nehledejte! Fondán 
upečený z organických, přírodních a nezpracovaných potravin neškodí zdraví 
a pozvedne náladu. Výživný veganský kousek čokoládového ráje je plný 
antioxidantů- vychutnávejte si ho bez pocitu viny!

Dopřejte si Vaše oblíbené suroviny na ozvláštnění klasické chutě, např. sušené 
ovoce, skořice, rozinky, oves.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do vysoké nádoby Nutribulletu a spusťte jej. 

Když se ingredience začnou promíchávat, jednou nebo dvakrát zastavte 
a promíchejte. Pak pokračujte v mixování, dokud nedosáhnete hutné 
a tekuté hmoty těsta pro fondán.

2. Nalijte do misek a dejte do mrazáku přibližně na 2-3 hodiny.
3. Dobrou chuť!

CHUTNÝ DEKADENTNÍ VEGÁNSKY KRÉM

Pekanové ořechy Vlašské ořechy Vypeckované datle Kokosové vločky 

Kakaový prášek Kokosový olej Kokosové máslo
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3 polévkové lžíce bílé mouky 
2 polévkové lžíce cukru
2 polévkové lžíce kakaa
¼ čajové lžičky jedlé sody

1 špetka mořské soli
¼ poháru jogurtu
1/8 čajové lžičky vanilkového 
extraktu

POSTUP
1. Předehřejte troubu na 180 ° C.
2. Přidejte všechny ingredience do malé nádoby Nutribulletu a řádně 

smíchejte.
3. Potřete olejem malou misku (nebo jiný malý pekáček).
4. Těsto z Nutribulletu přelijte do této malé misky, použijte i lopatku, bude-li 

třeba.
5. Pečte 15-20 minut; před vyjmutím z trouby se ujistěte, že střed koláčku je 

propečený, nejlépe párátkem, které zapíchnete do středu koláče.
6. Poznámka: pokud dáváte přednost tekutějším koláčům (jako např. Lávový 

koláč), vyjměte ho z trouby dříve.
7. Podávejte se šlehačkou a jahodami.

ČOKOLÁDOVÝ KOLÁČ PRO JEDNOHO

Bílá mouka Cukr Soda bikarbona Mořská sůl

Kakao Jogurt Vanilkový extrakt
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MÁSLO
DRUHY MÁSEL, K TERÉ SE V YRÁBĚJÍ ZE SMĚSI 

OŘECHŮ A  SEMEN SE MOHOU PRAVIDELNĚ 

UŽÍVAT A JÍST NAMÍSTO POMAZÁNEK A JINÝCH 

SUROVIN. DOKÁŽETE JE V Y T VOŘIT ZA NĚKOLIK 

MINUT A  OKOŘENIT JE ÚŽASNÝMI PŘÍSADAMI 

PŘESNĚ DLE VAŠICH CHUŤOV ÝCH PREFERENCÍ. 

I  KDYBYSTE JE OSLADILI, STÁLE BUDOU 

MNOHEM ZDRAVĚJŠÍ NEŽ JEJICH ALTERNATIV Y 

Z  OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ A  PŘI SPRÁVNÉM 

PODÁVÁNÍ SE VAŠE ZDRAVÍ JEN UPEVNÍ.
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Máslo z ořechů a semen již samo o sobě má mírně sladkou až kořeněnou chuť, 
proto umožňuje nekonečné kulinářské variace. Můžete ho použít na přípravu 
koktejlů - smoothies, zákusků, zmrzliny a také jako základ pro určité druhy 
jídel nebo ingredienci na zvýraznění chutí jídel. Dodávají hloubku chutí všem 
sladkostem, cukrovinkám a koláčům (také můžete zkusit připravit sušenky 
z ořechového másla) a můžete si je vychutnat s palačinkami nebo omeletou.
Syrové mandlové máslo, syrové kešu máslo, syrové makedonské máslo nebo 
tahini se mohou stát výraznou přísadou do omáček a dipů k zelenině, polévkám 
nebo dokonce cereálním kaším. Máslo z ořechů a semen je skvělou základnou 
pro salátové dresinky, omáčky, marinády a chutnají úžasně i jako pomazánka 
v sendvičích.

Máslo z ořechů a semen je vyrobeno pouze mletím (mícháním), dokud se 
nevyrobí hladká, hustá, krémová pasta. Výsledkem je máslo, které si zachová 
všechny nutriční hodnoty. Tato másla jsou bohatá na bílkoviny, esenciální 
kyseliny, vlákninu a další cenné živiny.

Doporučujeme vždy řádně vyluhovat semena a ořechy a až poté je nechat 
důkladně vyschnout před zpracováním. Pokud jste je nenechali důkladně 
vyschnout a pomleli byste je, máslo by nemělo tu správnou konzistenci a mohlo 
by předčasně zplesnivět.

Pro výrobu domácího másla dejte 2 šálky ořechů nebo semen do Nutribulletu 
spolu se dvěma polévkovými lžícemi oblíbeného oleje (kokosový, hroznový 
olej, atd. jen pro změkčení chuti) a mixujte, dokud nedosáhnete požadované 
konzistence. Je možné, že budete muset přidat více oleje pro ředění husté 
hmoty. Uskladňujte v uzavřených nádobách a v chladničce. Při přípravě opravdu 
luxusní pochoutky zkuste přimíchat do másla syrové kakao, vanilkový extrakt, 
sůl nebo sirup, různé bylinky nebo kokos. Takové máslo se může použít pro různé 
účely, např. do slaných sendvičů a salátů pro vylepšení chuti nebo na sladko 
ve zmrzlinách nebo se sladkou rýží.

Semena, obiloviny, luštěniny a ořechy jsou vytvořeny tak, aby přežili trávicí 
systém. Jsou vybaveny enzymy, které je chrání před trávením a vstřebáváním. 
Namočením a následným klíčením se některé z těchto enzymů eliminují 
a množství vitamínů, minerálů a dalších důležitých látek se zvýší. Vyluhování 
a klíčení jednak zaručuje snazší trávení, ale také vyšší nutriční hodnotu.

Namáčení a Kličení

Surovina Doba namáčení Doba klíčení 

mandle 8 - 12 hod. 3 dny

vlašské ořechy 4 hod. –

kešu 2 - 3 hod. –

slunečnice, dýně 4 - 8 hod. 2 - 3 dny

sezam 8 hod. 1 - 2 dny

len, Chia 8 hod. –

adzuki a černá fazole 8 - 12 hod. 3 - 7 dnů

cizrna / garbanzo a čočka 8 - 12 hod. 3 - 5 dnů

fazole mungo 1 den 2- 5 dnů

quinoa 4 hod. 1 - 3 dny

rýže 9 hod. 3 - 5 dnů

pohanka 4 hod. 24 hod.

ořech pekanový 6 hod. –

kamut 7 hod. 2 - 3 dny

oves 6 hod. 2 - 3 dny

pepita 8 hod. 1 - 2 dny
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2 šálku arašídů
1 čajová lžička medu

1 čajová lžička řepkového oleje
¼ čajové lžičky mořské soli

Jednoho dne jsem dostal neodolatelné nutkání si dát chléb namazaný 
arašídovým máslem. K mému překvapení v ledničce už nezůstaly ani zbytky 
po kupovaném arašídovém másle, ale našel jsem pražené arašídy ... ano, dobře to 
chápete, udělal jsem si domácí arašídové máslo!

Nevím, proč mě vlastně předtím vůbec nenapadlo si ho připravit sám. Nemůže to 
být jednodušší - pouze pár surovin: arašídy, med, olej a sůl. Můžete si ho udělat 
křupavé tak, že nasekáte 1/4 arašídů v Nutribulletu a necháte si je na později. 
Rád střídám konzistence, ale tentokrát si dopřeji křupavou arašídovou pochoutku.

DIRECTIONS
1. Přidejte všechny přísady do nádoby Nutribulletu a pusťte několikrát 

s použitím ploché čepele.
2. Pomocí špachtle promíchejte arašídovou směs a pokračujte v mixování 

do krémového stavu.

LEHKÉ DOMÁCÍ ARAŠIDOVÉ MÁSLO

Arašídy Med Řepkový olej Mořská sůl
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1 ½ poháru kešu oříšků
1 špetka mořské soli
½ čajové lžičky vanilkového 
extraktu

1 ½ polévkové lžíce kokosového 
oleje

Toto lahodné, krémové, naturální kešu máslo se na míle liší od kupované kešu 
pomazánky. Udělejte si ho sami a budete se cítit úžasně, protože přesně víte, co 
obsahuje Vaše domácí kešu máslo, bez chemie, konzervačních látek a žádných 
aditiv! Plné tuků, které prospívají Vašemu srdci a esenciálních aminokyselin. 
Můžete si máslo vychutnávat bez špatného svědomí. Jen si dejte pozor, abyste ho 
celé nesnědli hned na první šup!

POSTUP
1. Namočte kešu v 3 šálcích vody na 4-6 hodin, nebo přes noc pro nejlepší 

výsledky.
2. Slijte vodu a přidejte všechny ingredience do malé nádoby Vašeho 

Nutribulletu a spusťte, dokud nedosáhnete požadované konzistence kešu 
másla. Přidejte vodu nebo mandlové mléeko- vždy po jedné lžičce, čímž 
zředíte hmotu.

3. Vychutnejte si máslo na plátku toastu nebo jako dip, zda ve vašem 
oblíbeném NutriBlastu!

VANILKOVÉ MÁSLO S KEŠU

Kešu Vanilkový extrakt Kokosový olej Mořská sůl
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1 šálek špenátu
1 banán
1 polévková lžíce mandlového 
másla

½ šálku mražených jahod
¼ červené řepy
1 šálek neslazeného mandlového 
mléka

Zapomeňte na arašídové máslo a džem - tato perfektní kombinace ořechů 
v přírodní dobrůtce si získá vaše srdce navždy!

Mandlové máslo a džem je plný chutných a zdravých ingrediencí pro potěšení 
Vašich chuťových pohárků a rozproudění celého těla. Sladké banány a jahody 
dopřejí dávku živin, zatímco červená řepa přidá zemitou chuť a množství energie. 
Mandle jsou vynikajícím zdrojem zdravých tuků a výrazně zásobí tělo bílkovinami 
rostlinného původu, ideální pro doplnění živin po tréninku.

POSTUP
1. Přidejte všechny ingredience do větší nádoby a extrahujte 30 sekund resp. 

do požadované konzistence (dohladka).
2. Dobrou chuť!

MANDLOVÉ MÁSLO A DŽEM

Špenát Banány Mandlové máslo Jahody 

Červená řepa Mandlové mléko
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Zavolejte na 246 007 739, nebo se můžete podívat na naše stránky www.delimano.cz 
*Sleva 1 000 Kč na Nutibullet RX platí pouze pro členy Club 5*.128

POZNÁMKY



50% SLEVA
NA JAKÝKOLIV 
SUPERFOOD
Nabídka platí do 31. 12. 2016 nebo do vyprodání zásob. Slevy nelze kombinovat.

Zdravý životní  
styl i pro celou  

rodinu.

NutriBlast směs 
z mladého ječmene,

mladé pšeničné trávy,
alfaalfa luštěniny  

a konopných semínek.

PRO
9 0 0  S E R I E S

Ještě silnější
pro ty, kteří jsou  
ještě náročnější

NutriBlast směs 
z Goji, kakaa, 

lněných semínek
a konopných semínek.

N A T U R E ’ S  B E S T  P E R S C R I P T I O N

Nejlepší ve své třídě
Nutriční extrakce.
Extrahujte a vařte!

NutriBlast směs 
z Goji, kakaa maca prášu 

a konopných semínek

10% SLEVA
NA JAKÝKOLIV  
NUTRIBULLET
Nabídka platí do 31. 12. 2016 nebo do vyprodání zásob. Slevy nelze kombinovat.

Zavolejte na 246 007 739, nebo se můžete podívat na naše stránky www.delimano.cz 
*Sleva 1 000 Kč na Nutibullet RX platí pouze pro členy Club 5*.

Zavolejte na 246 007 739, nebo se můžete podívat na naše stránky www.delimano.cz 

AKCE
-1000 Kč



KUPÓN KUPÓN

PRO
9 0 0  S E R I E S

PRO
9 0 0  S E R I E SN A T U R E ' S  P R E S C R I P T I O N N A T U R E ' S  P R E S C R I P T I O N



UŽÍTEČNÉ KONTAKTY:

TELEFON NA VAŠEHO NUTRIČNÍHO SPECIALISTU:

246 007 739

DÁLŠÍ INSPIRACE A RECEPTY NA:

WWW.NUTRIBLOG.CZ
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www.delimano.cz

N A T U R E ' S  P R E S C R I P T I O N

Reklamace: Studio Moderna s.r.o.
U nákladového nádraží 3153/8, 130 00 Praha 3
Zákaznický servis: +420 272 188 472


