
 

 

 

 

  

 JARNÝ DETOX s AlchyMilkou  

KLÍČENIE SEMIAČOK 

Klíčiť semiačka je úţasná vec! Môţeme 

z blízka sledovať, ako sa prebúdza ţivot 

ukrytý v semiačku. Keď všetky tie dôleţité 

látky pre zachovanie ţivota zrazu oţijú – 

a to doslova. Všetky enzýmy a látky bohaté 

na minerály a iné ţiviny sa aktivujú a nabijú 

sa plnou vitálnou energiou. Tá spôsobí, ţe 

sa zo semiačka zrodí nová ţivota schopná 

rastlinka. 

A presne tento druh energie potrebujeme 

dopĺňať aj my teraz na jar, aby sme v sebe 

maximálne podporili prirodzený pohyb a kvalitu 

energie. Potrebujeme energiu nasmerovať 

nahor a pekne ju rozhýbať a zvlaţovať jej 

horúcu kvalitu. Zobudené semiačka sú nabité 

touto energiou. Po zime nám vedia doplniť 

presne to, čo potrebujeme. 

info@alchymilka.sk                              FB: AlchyMilka 

 Poďme sa pustiť do toho.  

BENEFITY 

 

Pri klíčení začnú v semiačkach prebiehať 

metabolické procesy, ktoré aktivujú ţivotu 

prospešné látky a zdvojnásobí sa v nich 

obsah vitamínov, bielkovín, antioxidantov. 

Mnoţstvo enzýmov sa zvýši 10 – 20 

násobne a výrazne sa zvýši aj mnoţstvo 

ţeleza a horčíka. 

 

Aktivujú sa aj polysacharidy, bielkoviny 

a tuky, ktoré sa začnú rozkladať na menšie 

stavebné jednotky a tím sú o veľa 

stráviteľnejšie. 

 sú plné výţivných a zdraviu prospešných 

látok, minerálov, vitamínov, enzýmov 

a antioxidantov 

 napomáhajú detoxikácii a čisteniu krvi 

 regenerujú telo 

 superpotraviny vhodné pre liečbu cukrovky, 

cievnych ochorení a metabolizmu. 

 pôsobia ako omladzujúca kúra 

 majú protirakovinové účinky 

 posilňujú nás – dopĺňajú a tonizujú čchi, 

rozhýbavajú stagnácie, doplňujú JIN 



 

 

Druhy semiačok podľa spôsobu klíčenia 

skupiny charakteristika jednotlivé druhy pomôcky 

väčšie semená, 
najmä strukoviny 
= luštěniny 

na klíčenie 
najjednoduchšie, 
nepotrebujete na to 
nič špeciálne, 

klíčime najmä na 
klíčky, na zelené len 
hrach, šošovica 

mungo, všetky druhy 
šošovice, hrášok, cícer = 
cizrna, fazuľky adzuki, sója, 
slnečnica či pohanka. Pozor, 
ostatné fazule môţete klíčiť, 
ale sa pouţívajú len tepelne 
spracované, pretoţe sú za 
syrova toxické. 

hrnček + alobalová 
pokrievka 

pohár + gáza a gumička 

nakličovací pohár so sitkom 

keramické nakličovače 

obiloviny 

pri klíčení hrozí tvorba 
plesní a toxických 
látok – neodporúčam 
s nimi začínať 

Klíčiť môţete všetky druhy 
obilovín – celé zrno 
samozrejme 

pšenica, jačmeň, ovos, ţito, 
špalda, pohanka, kukurica, 
ryţa 

Na miske alebo tanieri so 
sitkom 

nakličovací pohár so sitkom 

 

Drobné semiačka 
na zelené klíčky 

 

Klíčime na vňatky 
s korienkami, 
zabezpečia pestrosť 

Všetko moţné, alfalfa = 
lucerna = vojtěška, 
ďatelina, brokolica, kaleráb, 
pór, cibuľa, reďkovka, 
senovka = pískavice, cvikla, 
... 

Najlepšie v nakličovacom 
pohári so sietkom alebo na 
tanieri/miske so sitkom 

Keramické nakličovače 

Pohár s gazou 

Miska s vatou 

Gélové semiačka 

Tieto semiačka po 
namočení vytvoria gél, 
namáčajú sa len 
chvíľku a potom ich 
treba rozprestrieť 
v jednej vrstve, aby 
mohli dýchať 

rukola, horčica, ţerucha = 
řeřicha, bazalka, chia, ľan 

Najlepšie na miske či tanieri 
so sitkom – krásne sa 
rozprestrú a môţu sa potom 
konzumovať celé 

 

Dá sa aj na vate alebo na 
hlinenom substráte – potom 
striháte len vňaťky 

 

 

VÝBER SEMIAČOK 

 

Semiačka vyberajte v BIO kvalite a vţdy v oddelení potravín. V záhradkárskych 

potrebách sú semiačka zvyčajne morené, tie sa na jedlo nedajú pouţiť. 

 
väčšie semiačka 

 drobné a gélové semiačka 
 

obiloviny 



 

 

 

 

  

Dnes je na trhu obrovská pestrosť. Ak sa vám to zapáči, môţete s chuťou experimentovať. Na začiatok 

odporúčam skúsiť mungo, prípadne šošovicu alebo slnečnicu.  

 

Z drobných semiačok je veľmi lahodná alfalfa (lucerna, vojtěška) a ďatelinka (jetel), ktoré nie sú gélové 

a dajú sa pekne klíčiť v nakličovacom pohári. Všetky tieto semiačka veľmi chutia aj deťom, pre ktoré je 

klíčenie zaujímavá zábava.  

 

Ak si chcete jedlá spestriť niečím pikantnejším, vyskúšajte rukolu, horčicu či ţeruchu (řeřichu). Toto sú však 

gélové semiačka a je dobré mať na to nakličovacie sitko alebo klíčiť na vate. A pre farebné spestrenie 

vyskúšajte modrý kaleráb = kedlubnu, červenú kapustu = zelí, reďkovku alebo cviklu = červenú repu.  

 

CHUŤ 

Niektoré naklíčené semiačka sú relatívne chuťovo neutrálne alebo majú 

príjemnú sladkastú alebo orieškovú chuť. Pozor však najmä u detí, niektoré 

sú štipľavo horké = hořké, ako napr. ţerucha = řeřicha, rukola, horčica 

apod. Väčšinou tak chutia aj dospelé rastlinky, tak si to vţdy predstavte, ţe 

u klíčkov a mladých výhonkov je chuť ešte intenzívnejšia. Dá sa to parádne 

vyuţiť pre spestrenie chutí a na podporu trávenia. 

PRINCÍP - Čo je dôležité, aby to fungovalo?  

 

VLHKOSŤ – najprv treba semiačka namočiť, aby zväčšili svoj objem a praskli. Časy namáčania si uvedieme 

niţšie. Gélové semiačka sa namáčajú krátko. Podrţia si vlhkosť v gélu. Potom treba udrţiavať akurátnu vlhkosť 

– tak, aby semiačka nehnili a zároveň aby nevyschli. Tým by sme oţivovací proces zastavili a bolo by po 

úspechu. 

Vlhkosť najčastejšie udrţujeme proplachovaním – u väčších semiačok, prípadne rosením a kropením u menších 

semiačok. Ja keď preplachujem, zvyknem semiačka nechať 5 – 10 min. vo vode. Tým sa trošku nadľahčia 

a uvoľnia a majú potom lepší prístup ku vzduchu a miesto pre rast korienkov. Potom ich dôkladne scedím 

a nechám chvíľu odkvapkať (drţím nad dresom), aby nestáli vo vode. Na toto je náramne praktický pohár so 

sitkom a stojančekom. To je úplná paráda. 

Malé semiačka, ak ich máte v pohári so sitkom, tieţ preplachujeme rovnako ako tie väčšie. Ak sú rozloţené 

v tenkej vrstve na sitku, treba ich rosiť alebo kropiť alebo prípadne, ak nemáte rozprašovač, tak tenkým prúdom 

vody po celej ploche zaliať. Po dvoch dňoch do misky pod sitko dávajte vodu, korienky uţ si budú vodu ťahať 

sami. Vţdy kontrolujte, aby semiačka nestáli trvale vo vode, len korienky. 

 

TEPLOTA A VZDUCH – na klíčenie stačí izbová teplota. Nemala by byť príliš vysoká, aby sa klíčky príliš 

neťahali. Semiačka potrebujú pre klíčenie vzduch – treba im ho v nádobách zaistiť, napr. potrasením, aby sa 

trocha rozvoľnili. 

 

TMA – pre klíčky ako je mungo, kde chceme najme kvalitnú bielu časť korienkov, je potrebná tma. Ako náhle 

budú semiačka klíčiť na svetle, budú sa ťahať a budú tenké a nevzhľadné. Preto mungo, šošovicu a slnečnicu 

klíčim v obyčajnom vysokom keramickom hrnčeku a prikrývam to na voľno alobalovou čiapočkou. 

 

Malé semiačka zo začiatku tieţ potrebujú tmu, na tvorbu korienkov. Cca po dvoch dňoch, kedy sa začne tvoriť 

zelená časť, potrebujú svetlo, aby vytvárali chlorofyl. Ten rastlinky potrebujú pre svoj rast. Pre nás je dôleţitý 

z hľadiska výţivy. 



 

 

 

 

 

 

 

  

POMÔCKY 

Aj tu je dnes veľký výber na trhu pre úţasné zjednodušenie. 

obyčajný hrnček alebo zavárací pohár 

Ja som aţ do nedávna klíčila úplne obyčajne. Do vysokého porcelánového hrnčeka na 

čaj som dala mungo, slnečnicu alebo šošovicu. Prepláchla, zaliala cez noc vodou 

a zcedila cez mierne roztiahnuté prsty. Na vrch som dala kúsok alobalu, aby tam išiel 

vzduch, ale nie svetlo a dvakrát denne preplachovala presne takýmto spôsobom. 

U týchto semiačok je to kľudne moţné. Nemusíte klíčenie odkladať, aţ keď si kúpite 

pomôcky. Môţete začať hneď  

miska s vatou či substrátom 

Aj ţerucha = řeřicha a podobné semiačka sa zvykli pestovať na vate alebo na 

hlinenom substráte, ktorý sa musí udrţiavať stále vlhký. Potom sa len ostríhali 

zelené výhonky. Tieţ to ide. Cviklu je najlepšie klíčiť týtmto spôsobom. 

Teraz by som Vám ale chcela predstaviť niekoľko vychytávok, ktoré robia klíčenie maximálne 

komfortným a človek má potom chuť klíčiť stále. 

nakličovací pohár 

Moja najobľúbenejšia pomôcka – je to s ňou radosť, úplne bez práce. Je to 

sklenený pohár s viečkom so sitkom z nehrdzavejúcej ocele. A veľmi praktické 

je mať k tomu aj stojanček, ktorý drţí pohár hore dnom, voda po scedení môţe 

voľne odkvapkávať a semiačka nie sú vo vode. Semiačka len vloţíte do pohára, 

zaviečkujete, prepláchnete a napustíte vodou. Po určenom čase pohodlne 

scedíte a nechávate stať hore dnom aţ do ďalšieho preplachovania.  Pohár 

môţete umývať v umyvačke riadu = myčce na nádobí. Viečko tam nedávam, 

aby netrpelo – umývačka je k takýmto materiálom nešetrná. V takomto 

pohári môţete nakličovať úplne všetko okrem gélových semiačok. 

 
sitko alebo miska/tanier so sitkom 

Toto je ďalšia super pomôcka. Na trhu sú krásne komplety miska alebo 

tanier so sitkom. Sú však veľmi drahé. Dá sa kúpiť len sitko, ktoré si poloţíte 

na hlboký tanier. Semienka na ňom krásne klíčia. Prvé 2 dni ich treba rosiť 

alebo polievať tenkým prúdom vody a zakrývať druhým tanierom. Potom uţ 

bude stačiť, ak im dáte do misky/taniera pod sitko vodu a oni si cez nové 

korienky sami natiahnu vodu.  

 

Je úplne skvelé pre všetky mňamózne gélové semiačka, ďalej je výborná pre 

obiloviny aj pre všetky ostatné drobné semiačka na zelené klíčenie. Nie je 

vhodné pre semiačka typu strukoviny = luštěniny.  

 

keramické nakličovače 

sú na trhu asi najdlhšie. Sú pekným doplnkom kuchyne. Bohuţiaľ s nimi nemám osobnú skúsenosť, tak 

si pozrite na you tube, určite tam bude veľa videí. 



 

 

 

 

  

NÁVODY 

VÄČŠIE SEMIAČKA – STRUKOVINY = LUŠTĚNINY 

+ SLNEČNICA, POHANKA 

Semiačka preberieme a odstránime kamienky a polámané 

semiačka. Prepláchneme ich vodou a namočíme (v 

keramickom hrnčeku, nakličovacom pohári, obyčajnom 

pohári). Do nádoby dáme semiačka max. do 1/6 objemu 

nádoby. Doplníme vodou cca do 2/3 nádoby. 

Namočíme ich cca 8 hod. – viď. tabuľka niţšie. Scedíme, 

necháme dobre odkvapkať a necháme na tmavom mieste 

stať. Preplachujeme 2 – 3 x denne (ráno, večer). Po 3 – 7 

dňoch budú hotové. Akonáhle sa objavia klíčky, môţeme 

ich pouţívať alebo necháme narásť väčšie  Naklíčené, 

dobre odkvapkané, skladujeme v uzatvárateľnej dóze 

v chladničke. Najlepšie im je, keď sú vákuovo zabalené. 

Ak nemáte na klíčenie nič špeciálne, dajte si semiačka do 

vyššieho hrnčeka. Cediť môţete cez mierne roztiahnuté 

prsty alebo si dajte dvojitú gázu, ktorú pripevníte 

gumičkou a máte sitko. V nakličovacom pohári je to úplne 

jednoduché a pohodlné. Najlepšie, ak máte i stojanček, 

v ktorom to stojí hore dnom a semiačka vôbec nie sú vo 

vode. 

vyskúšajte MUNGO 

Mungo je tak jednoduché na klíčenie a zároveň tak lahodné, ţe je dobré klíčiť si ho viac postupne. Začať 

novú várku v inej nádobe napr. kaţdý druhý deň. Keď ochutnáte niektorý z receptov na konci, určite vám 

nebude 1 pohár na týţdeň stačiť  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEMIAČKA NA ZELENÉ KLÍČENIE (OKREM 

GÉLOVÝCH) 

Semiačka prepláchneme a namočíme na 

niekoľko hodín – viď. tabuľka niţšie. 

Najjednoduchšie je to v nakličovacom pohári. 

Do pohára pouţijeme cca 1 PL semiačok – 

podľa veľkosti nakličovacej nádoby. Po 

stanovenom čase ich scedíme a pohár so 

sitkom uloţíme hore dnom, aby sa v ňom 

nedrţala voda.  Preplachujeme 2 – 4 x denne. 

Klíčime, kým sa neobjavia prvé zelené lístočky. 

To je čas zberu. 

Ak pouţijete sitko s miskou alebo tanierom, tak stačí cca 1 ČL 

semiačok – podľa veľkosti plochy. Semiačka namočíme na 

stanovený čas v pohári či hrnčeku. Potom ich nad dresom alebo 

nad miskou vylejeme na sitko, voda stečie do  dresu či misky – 

pozor, aby bola miska dosť veľká. Vody stačí asi 10 násobok 

objemu semiačok, teda 0,5 – 1 dcl. Po zliatí ostanú semiačka na 

sitku. 

 Sitko umiestnime na misku/tanier a príborovým noţom zľahka 

rozprestrieme semiačka v rovnomernej vrstvičke po sitku. Prvý 

deň nebudeme nechávať v miske vodu. Sitko prekryjeme druhým 

tanierom/miskou, aby boli semiačka v tme a udrţali si vlhkosť. 

Cca 3 x denne riadne orosíme alebo pokropíme alebo namočíme 

pod tenučkým prúdom vody po celej ploche. Znovu prikryjeme. 

 Druhý deň uţ necháme trošku vody v miske a vrchný tanier uţ 

pouţívame menej. Pokračujeme s rosením/kropením/polievaním 

do doby, kým korienky dokáţu prijímať vodu z misky/taniera. 

Potom kontrolujeme, aby bolo vţdy dosť vody v miske. Vrchným 

tanierom prikrývame prvé 2 dni. Potom odkryjeme, aby mohli 

výhonky rásť na horu a tvoriť zelený chlorofyl. Keď sa objavia 

zelené lístočky, môţeme začať pouţívať celé rastlinky. 

Tieto semiačka najlepšie nakličujeme na sitku na 

miske či tanieri. Podľa veľkosti sitka pouţijeme cca 

1 ČL semiačok. Bazalka urobí veľké slizové „vajíčka“ 

(kuk obrázok), tak tej pouţívame menej ako iných 

semiačok. Semiačka namočíme v hrnčeku v malom 

mnoţstve vody cca 15 – 30 min. Potom ich zlejeme 

cez nakličovacie sitko. Príborovým noţom zľahka 

rozprestrieme semiačka v rovnomernej vrstvičke po 

sitku a ďalej postupujeme rovnakým spôsobom, 

ako som opísala pri semiačkach na zelené klíčenie 

na sitku. 

Dôleţité je, aby nevyschol gél, aby vyklíčili. Bazalke 

trvá dlhšie, neţ začne rásť. 

GÉLOVÉ SEMIAČKA 

vyskúšajte sladučkú alfalfu (lucernu), narastie 

uţ za tri dni alebo farebnú pikantnú reďkovku  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klíčiť ich môţeme aj na vate alebo pestovateľskom substráte. 

V takom prípade si do hlbšej mističky/vaničky dáme vrstvu vaty, 

ktorú dostatočne namočíme a rozloţíme na ňu semiačka. 

Kontrolujeme vlhkosť a podľa potreby zalievame. Vata nesmie 

vyschnúť. Cca po týţdni budeme mať mini rastlinky s prvými 

lístočkami a môţeme je ostrihať. Pri tejto metóde nevyuţijeme 

spodok rastlín. Táto metóda je vhodná napr. pre cviklu, kde jeme 

len zelené (červené) časti. 

Vyskúšajte skvelú rukolu alebo 

zaujímavú bazalku. Tá sa ihneď 

po namočení zmení na „ţabie 

vajíčka“  

Cvikla = červená řepa nepatrí 

medzi gélové semienka, ale 

výborne sa klíči na substráte. Je 

ozdobou kaţdého taniera. 

Vyskúšajte. 

INŠPIRÁCIA 

Všetko je energia, aj naše konanie. Čím viac pozornosti a lásky venujeme semiačkam pri klíčení, tým viac 

vitálnej a krásnej energie z nich potom do seba prijmeme. Budeme sa učiť aj prácu s vedomým zámerom. 

Spomeňte si na ňu aj pri klíčení semiačok. Ak sa s nimi prepojíte v láske, prejavíte im vďačnosť za ich 

mimoriadne dary pre naše zdravie a prípadne ich poprosíte o niečo konkrétne, čo by mali vášmu organizmu 

doplniť alebo liečiť (napr. cukrovku, cholesterol, následky stresu atď.), znásobíte tým ich prospešnosť pre 

seba a vytvoríte novú úroveň rovnováhy. Môţete aj špeciálne pre semiačka programovať vodu. Aj to sa 

naučíme v našom DETOX programe. 

alfalfa 

reďkovka 

mungo 

cibuľa 



semiačka 
Doba namáčania 
(hodiny) 

Preplachovanie za 
deň – x krát 

čas klíčenia 
(dni) 

Väčšie semená (strukoviny = luštěniny, slnečnica apod.) 

Mungo 8 2 - 3 3 - 4 

Šošovica 8 - 10 2 - 3 4 

Hrach 10 - 12 2 - 3 4, na zelené viac 

Cícer = cizrna* 10 - 12 3 3 

Adzuki 10 - 12 3 4 - 6 

sója 10 - 12 3 - 4 4 - 6 

Fazuľa* 10 - 12 4 4 - 5 

Slnečnica 8 - 10 3 4 

Tekvicové (olejnatá) 10 - 12 3 - 4 4 - 5 

Cvikla = červená řepa 12 3 - 4 7 a viac 

Obiloviny 

Jačmeň 10 - 12 2 3 - 4 

Raţ = ţito 10 - 12 3  3 

Pšenica, špalda 10 - 12 3  3 - 4 

Ovos 4 - 6 2  2 - 3 

kukurica 10 2 3 - 4 

Ryţa 10 - 12 3 - 4 4 

proso 8 3 3 

Drobné (nie gelové) semiačka 

Lucerna (alfalfa) 5 – 8 3 4 - 5 

Ďatelina (jetel) 5 - 8 3 4 - 5 

Reďkovka 4 - 8 4 3 - 4 

Brokolica 6 - 8 2 - 3 3 - 4 

Sezam 4 - 8 2 2 - 3 

kaleráb 6 - 8 2 - 3 3 - 4 

Gélové semiačka 

rukola 15 – 60 min 2 4 - 5 

horčica 15 – 60 min 2 4 - 5 

ţerucha = řeřicha 30 – 60 min 2 5 - 6 

bazalka 15 – 30 min 2 4 - 5 

chia 15 – 60 min 2 - 3 3 - 5 

ľan 30 – 60 min 4 3 

CHYTRÁ TABUĽKA 



 

 

 

 

 

  

VYUŽITIE KLÍČKOV 

AKO NAKLÍČENÉ SEMIAČKA VYUŢÍVAŤ V STRAVE, ABY NAOZAJ PODPOROVALI ZDRAVIE 

Tu sa uţ dostávame k náhľadu čínskej medicíny. 

Kaţdá potravina má svoje špecifické pôsobenie na 

náš organizmus a čínska medicína toho vyuţíva 

pre liečenie stravou. Naklíčené semiačka majú 

schopnosť hýbať čchi, teda rozptyľujú stagnácie.  

Toho vyuţívame vtedy, ak sa niekde tvoria 

blokády energie, ktorá potom nemôţe voľne 

prúdiť.  

Často sa to stáva na jar, keď sa tok energie 

obracia nahor a narazí na zimné „usadeniny“. 

Blokády vytvárajú aj emócie, napr. stres vie úplne 

zablokovať čchi pečene, ktorá sa potom 

energeticky prehrieva. V detox programe sa 

budeme učiť, ako si účinne pomôcť rozprúdiť 

stagnovanú energiu. 

Ďalšou ich vlastnosťou, ktorú terapeuticky 

vyuţívame, je ich osvieţujúca povaha. Napriek 

tomu, ţe je v nich aktívna jangová energia, 

väčšinou pôsobia osveţujúco a dopĺňajú jin. 

Táto kombinácia je vynikajúca v jarnom období, 

kedy potrebujeme harmonizovať čchi pečene 

(jater) a ţlčníka – potrebujeme dopĺňať ich 

jinovú zloţku energie, ktorá je utláčaná 

oţiveným jangom.  

Ale pozor, jangovú energiu nesmieme tlmiť 

príliš, pretoţe ju potrebujeme na všetky 

transformačné procesy v organizme. Preto 

nebudeme jesť plné misy čerstvých šalátov 

a klíčkov, ale vţdy len s mierou. Inak by sme 

mohli poškodiť čchi sleziny. Naučíme sa klíčky 

správne tepelne upraviť, aby si zachovali svoju 

nutričnú hodnotu a nezachladili nám systém. 

 

     NAKLÍČENÉ MUNGO – vlastnosti podľa TČM 

Termika – ochladzujúce pôsobenie – prečisťuje (vlhkú) horúčosť – skvelé pri letných 

horúčavách  

vyţivuje orgány: pečeň (játra), ţlčník, ţalúdok a srdce 

dopĺňa jinové tekutiny (najmä pečene) a detoxikuje organizmus 

Liečebné vyuţitie – proti zápalom, pri úpale, diuretické, zniţuje opuchy, zniţuje krvný tlak, pri 

prekyslení organizmu, prečisťuje srdce a vaskulárny systém, lieči otravu potravinami, pesticídmi 

a olovom, úplavicu, hnačky, zápal spojiviek, edém dolných končatín, gastrointestinálne vredy, 

vyráţky 

lieči alkoholizmus, nekľud, nervozitu 



 

 

 

 

 

  

SPÔSOBY VYUŽITIA 

ZELENÉ KLÍČKY MALÝCH SEMIAČOK 

(VRÁTANE GÉLOVÝCH) 

tie jeme čerstvé v mnoţstve 1 – 2 PL 

denne – do šalátov, do polievok – aţ na 

tanier, aby sa varom nepoškodili, 

pomazánok, ako príloha k jedlám, do 

smoothie (len v lete a nikdy nie ráno) na 

ozdobu – hodia sa ku všetkému 

a nádherne chuťovo aj esteticky spestria 

jedlo  

 

KLÍČKY VÄČŠÍCH SEMIAČOK 

čerstvé jeme v mnoţstve 1 - 2 PL denne – rovnako ako 

zelené klíčky (väčšie mnoţstvo by príliš ochladzovalo energiu 

blanšírované – hodia sa do vriacej vody a vypne sa oheň – 

po 1-2 min. sa vyberú z vody a pouţijú sa do hocijakých 

jedál alebo ako skvelá príloha – najlepšie pokvapkané pár 

kvapkami sójovej omáčky a umeocta alebo citrónu – môţu 

sa dať na konci varu do polievok. Dlhšie ich nikdy nevaríme, 

aby sme nezničili ich nutričnú hodnotu. Takto upravené 

nezachladia náš systém, preto ich takto môţeme zjesť 

o veľa viac – len treba veľa klíčiť  

praţené – na woku rozpálime olej za studena lisovaný 

(olivový alebo sezamový) – cca 3 PL – musí byť naozaj 

rozpálený a vhodíme do neho niekoľko hrstí naklíčených 

mungo s dlhšími klíčkami (aj iné semička), môţeme pridať 

na drobno nakrájané 1 -2 strúčiky cesnaku, sezamové 

semiačka a štipinku čili (nie je nutné) – 30 sekúnd prudko 

praţíme a vypneme. Zakapeme sójovou omáčkou 

a umeoctom a podávame k hocijakému jedlu. Toto sa oplatí 

robiť z väčšieho mnoţstvá klíčkov. Je to delikatesa a môţe 

sa toho zjesť viac. 

 

 „pučálky“ - bolo jedlo našich 

dávnejších predkov. V zime klíčili cícer 

= cizrnu, ktorú potom na oleji piekli 

v rúre cca 45 minút. Je to skôr zimné 

jedlo. Môţete to vyskúšať napr. takto: 

do misy dáme olivový olej, 2 

prelisované strúčiky cesnaku, sladkú 

papriku a drvenú rascu a do toho 

pridáme za misku naklíčeného cíceru. 

premiešame, prenesieme na plech 

a pečieme v rúre na 180 °C cca 40 – 

45 min. Pučálky sa buď chrúmali samé 

alebo sa dávali do polievok. 

PAMÄTAJTE 

Čerstvých klíčkov nesmieme jesť veľa. Keď ich tepelne 

upravíme, môţeme ich konzumovať kaţdý deň aj vo väčšom 

mnoţstve. Sú nesmierne prospešné pre náš organizmus. 

 

Pri klíčkoch je dôleţité, aby tepelná úprava netrvala dlhšie 

ako 2 minúty. Blanšírovanie aj rýchle prudké praţenie majú 

tú výhodu, ţe zachovajú väčšinu aktívnych látok a zároveň 

zmenia termické pôsobenie klíčkov na neutrálne. Vďaka 

tomu ich môţeme zjesť o dosť väčšie mnoţstvo. Na to 

pamätajte aj pri klíčení – aby ste ich mali vţdy dosť  

 



 

 

 

 

 

 

NĚKOLIK TYPŦ NA ZÁVĚR 

KLÍČKY A VÝHONKY 

s ničím nesrovnatelná chuť - od sladké po ostrou, tu 

chutnající po ořechách, česneku, hořčici nebo kari. 

Klíčky fazole mungo a sójové výhonky se z asijských kuchyní dostaly na trhy a do obchodů s 

potravinami na celém světě. Ţádná zeleninová směs z woku se neobejde bez křupavých bílých 

výhonků. Skvělé jsou ve všech stir – fry, pha – thai a asijských polévkách. 

Klíčky z červené čočky mají mírně ostrou chuť a skvěle se hodí do studených salátů a dipů, 

horkých polévek, omáček, pyré a k výpečkům. 

Výhonky vojtěšky jsou křehké, výţivné rostlinky s maličkými zelenými lístky - díky své jemně 

hořké a ořechové chuti dodají svěţest salátům či sendvičům. Harmonicky ladí s vejci vařenými 

natvrdo nebo čerstvým sýrem a spolu s avokádem tvoří skvělý dip. 

Klíčky rukoly s tenkými stonky a srdčitými lístky chutnají podobně jako dospělá rostlina, jen ne 

tak intenzivně. Výborně se hodí k parmezánu a uzenému lososu, nektarinkám a sýru feta. 

Ředkvičkové výhonky jsou zbarvené do červena a mají lehce ostrou chuť jako řeřicha. 

V Japonsku se pouţívají jako sashimi. Vedle toho představují osvědčený tip, jak dodat akcent např. 

sýrovo-hořčicovým krutonům nebo pečené dýni. Salátům a sendvičům dodají pikantní nádech 

a polévky obohatí o svou chuť i barvu. 

Klíčky z červené řepy jsou velice jemné, jejich růţové aţ růţovofialové zbarvení pěkně barevně 

oţiví saláty nebo sendviče. Jejich křupavě lehká, mírně zemitá chuť se příjemně snoubí s listovým 

těstem se sýrem, křepelčími vajíčky, bílým hlávkovým zelím a sýry s modrou plísní. 

 

TAK AKO, STANETE SA FANÚŠIKOM KLÍČENIA? 

 

Ak áno, o nedlho vám budú všetci závidieť, ako mládnete pred očami, vypína sa 

vám pleť, miznú zdravotné problémy súvisiace s intoxikáciou organizmu, 

poľavuje stres. Stojí to za vyskúšanie? 

 

Semiačka sa klíčia vo všetkých kultrúrach po celom svete. Tak ako sa aj 

fermentuje zelenina po celom svete. Sú to 2 super zdravé metódy ako si zaistiť 

potrebný prísun aktívnych ţivín, vitamínov a minerálov. A zároveň sú obi dve tak 

jednoduché a lacné. Keď ich zaradíte do jedálnička, nebudete viac potrebovať 

výţivové doplnky a postupom času ani lekára  Neveríte? Vyskúšajte  

S láskou pripravila 

 AlchyMilka  

             info@alchymilka.sk        FB AlchyMilka 


