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SUPERPOTRAVINY
Superpotraviny jsou plodiny nějakým způsobem výjimečné. Obsahují velké množství 
důležitých živin, jsou bohaté na vitamíny, minerály, enzymy, koenzymy, antioxidanty, 
vlákninu, proteiny. Díky tomuto složení podporují imunitní systém, mají antioxidační, 
detoxikační a uzdravující účinky. Superpotraviny pomáhají vyživovat mozek, kosti, svaly, 
zuby, nehty, kůži, srdce, játra, ledviny, plíce a reprodukční systém. Mnoho těchto surovin 
pochází z míst, kde dříve sídlily starodávné civilizace (Středomoří, Jižní Amerika, Asie, 
Severní Afrika…) a díky tamním drsným podmínkám (pouště, tropické pralesy nebo 
nadmořská výška) si umí plodiny v sobě zadržet co nejvíce živin, aby vůbec přežily. 
Superpotraviny jsou nejúčinnější, pokud se konzumují v syrovém stavu. 

PŘÍKLADY SUPERPOTRAVIN
• ovocné šťávy 

• zeleninové šťávy – celerová, dýňová, brokolicová, 
mrkvová, rajčatová, salát, špenát, chřest…

• sušené plody ovoce – goji, borůvky, brusinky, dřišťál, rakytník řešetlákový, 
amalaki, arónie, mochyně peruánská, klanopraška…

• semínka a ořechy – chia semínka, konopná semínka, sezamová a slunečnicová semínka, 
quinoa semínka, vlašské ořechy, mandle, kešu, para, makadamové ořechy, pekanové, 
lískové ořechy, pistáciové ořechy, kolové ořechy, maledivské ořechy, kokosové ořechy, 
piniové ořechy, jedlé kaštany. Listy, slupky ořechů a kůra se používají v léčitelství 
a kosmetice nebo barvířství. Podle keltských legend posilují ořechy činnost mozku. 

• prášek z plodů, natě a kořenů – kotvičník zemní, konopný protein, graviola, guarana, 
maca peruánská, kakaové boby, lucuma, camu-camu, acai, maqui…

• jedlé oleje – panenský kokosový olej, rakytníkový olej, pupalkový, lněný, olej 
z ostropestřce, konopný, olivový…

• houby – Reishi, Čaga, Hlíva ústřičná, housenice čínská, Shi take… 

• přírodní sladidla – agave, stévie, melasa, med…

• zelené potraviny – mladý ječmen, mladá pšenice, chlorella, spirulina, mořské řasy, alfalfa…

• byliny, adaptogeny – matcha čaj, zelený čaj…

• himalájská sůl
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PODROBNĚJŠÍ POPIS 
NĚKTERÝCH SUPERPOTRAVIN
• Acai bobule – ovoce, pocházející z palmy Açai z deštných Amazonských 

pralesů v Brazílii, nejsilnější známý antioxidant a zdroj vlákniny.

• AFA modrozelená řasa – řasa z jezera Klamath v Oregonu, obsahuje mnoho minerálů.

• Kelp, Dulse – vodní řasy, rostou v mělčinách oceánů, nejbohatší přírodní zdroj jódu, 

železa, vápníku, draslíku, hořčíku, chromu a manganu. Bohaté na enzymy, vlákninu, 

vysoce kvalitní proteiny a vitamíny skupiny B, včetně B12. Mořské rostliny mají schopnost 

absorbovat a eliminovat radioaktivní prvky a težké kovy z lidského organismu.

• Chlorella – sladkovodní řasa původem z Japonského ostrova Ishigaki, obsahuje nejvíce 

mastných kyselin, chlorofylu, řadu vitamínů a minerálů. Snižuje špatný HDL cholesterol, 

detoxikuje a dokáže pohlcovat těžké kovy. Regeneruje tkáně, podporuje krvetvorbu, 

metabolismus a imunitní systém.

• Spirulina – tato zelenomodrá řasa se pěstuje na farmách v USA, Indii, Číně i Japonsku. 

Obsahuje 65 % bílkovin, chlorofyl, velkou škálu vitamínů, minerálů, železo, vápník. Brání 

růstu nežádoucích virů a je velkým antioxidantem, podporuje regeneraci a krvetvorbu.

• Aloe Vera – léčivá sukulentní rostlina původem ze severní Afriky – „rostlina nesmrtelnosti“.

• Camu Camu – ovoce pocházející z tropických deštných 

pralesů v jižní Americe, nejbohatší na vitamín C.

• Goji – plody kustovnice čínské pochází především z úrodné půdy Himalájí. Goji mají 

výborné antioxidační účinky, podporují imunitu, vyrovnávají pH v krvi a jsou největším 

zdrojem beta-karotenu, vitamínu C. Rostlina dlouhověkosti.

• Chia semínka – semínka šalvěje hispánské, pochází z Jižní a Střední Ameriky. 

Říká se jim semínka běžců. Jsou přírodním povzbuzovačem energie, bohatá 

na esenciální mastné kyseliny, bílkoviny, vlákninu. Hydratují organismus, 

pomáhají se zažíváním a zvyšují vstřebávání živin.
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• Kakaové boby – plody kakaovníku, původem z Jižní Ameriky. Jsou 
výborným zdrojem hořčíku, vápníku, železa a jsou velmi silným 
antioxidantem. Povzbuzují tělo i mysl, navozují dobrou náladu. 

• Kokosové ořechy – jsou bohaté na mnohé vitamíny a minerály, 
tuky, proteiny. Čistá kokosová voda je sterilní a je jedním z nejlepších 
elektrolytů, které se ve volné přírodě vyskytují.

• Konopná semena – mají vysoký podíl esenciálních látek, 
omega 3 / omega 6 / omega 9 mastných kyselin – jsou důležité pro nervy, cévy, 
kůži, vlasy, nehty. Pomáhájí k navození hormonální a emocionální rovnováhy.

• Lucuma – subtropické ovoce z údolí Andského 
pobřeží Peru, zdravé a čistě přírodní sladidlo.

• Maca kořen – pochází z Bolívie a Peru, je bohatý na vitamíny skupiny B.

• Mladý ječmen – prášek získávaný z mladých listů ječmene, původem 
z Nového Zélandu. Je to zdroj vitamínů, minerálů, chlorofylu. 
Má detoxikační účinky a je silným antioxidantem.

• Noni – tropická rostlina původem z Havaje, Fidži a Indie, 
obsahuje 17 aminokyselin a pomáhá proti migrénám a depresím.

• Quinoa – jihoamerická plodina podobná obilninám, má vysoký obsah bílkovin.

• Včelí produkty – pyl, propolis, med. Pomáhají zvyšovat imunitu, 
dodávají spoustu energie. Jsou bohaté na enzymy (až 5000 druhů), 
bílkoviny, esenciální mastné kyseliny, sacharidy, minerální látky.

• Yacon – jinak také „zemní jablko“, Andská rostlina 
pocházející z Peru. Má vysoký obsah aminokyselin.

• Guarana – guaranin je podobný kofeinu, ale do krevního řečiště se vstřebává pomaleji. 
Podporuje fyzickou i psychickou zdatnost, zlepšuje paměť a působí jako afrodiziakum.

• Bílá moruše – tento plod obsahuje vysoké množství cukrů, bílkovin, 
vlákniny, vápník, fosfor, draslík, hořčík a vitamíny C, E a K. 

• Maqui berry – jedná se o divoce rostucí borůvky. Obsahují 
mnoho vitamínu C, draslíku a velké množství antioxidantů. 
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• Baobab – ovoce z Afriky, významné pro velký obsah aminokyselin, vlákniny, 
vitamínů A, B a C, fosforu, železa, draslíku, hořčíku, zinku, vápníku. 

• Yucca – divoce rosoucí palma, jež obsahuje saponiny, které v těle působí jako přírodní 
mýdlo. Yucca pročišťuje trávicí systém, rozpouští krevní sraženiny a regeneruje organismus.

• Acerola – je malá červená bobulka připomínající třešeň, významná jako 
zdroj vitamínu C, A, B1, B2, B3, B5, beta-karotenu a flavonoidů. 

• Zelený čaj – má pozitivní vliv na metabolismus, dobrý při redukční dietě. Díky 
vysokému podílu polyfenolů a flavonoidů chrání tělo před volnými radikály. 

• Granátové jablko – plod bohatý na vitamíny B1, B2, B3, sodík, draslík. Příznivě působí 
na srdce, imunitní systém, snižuje cholesterol a vysoký krevní tlak, vhodné jako prevence 
(proti vzniku osteoporózy i rakoviny). 

• Avokádo – obsahuje hlavně tuky, proteiny, lutein, kyselinu listovou a vitamin E. 
Působí jako prevence proti rakovině. Příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém.

• Česnek – je přírodní antibiotikum, snižuje hladinu cholesterolu, ničí 
parazity, bakterie a některé viry. Vhodný pro srdce, cévy a střeva. 

• Brokolice – obsahuje spoustu vitamínu C, A, hořčíku a vlákniny. 
Pomáhá při detoxikaci, posiluje imunitní systém, srdce i střeva. 

• Batáty – sladké brambory, prospěšné jako zdroj vitamínu A, B, C, E, 
sacharidů, železa a draslíku. Chrání před volnými radikály.


