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Nejchutnější proteinové recepty
pro aktivní životní styl.

Všechna práva vyhrazena
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OBJEVTE NOVÉ MOŽNOSTI…

…skvělé proteinové recepty na:

lívance

muffiny

sušenky

kuličky

V jednoduchosti je síla a krása…

Co se naučíte a co si zamilujete?

Proto z ACTIVE Proteinu a také Grass
Fed ACTIVE Proteinu připravíte úžasně
chutnající shake během několik vteřin.
Ovšem byla škoda, kdyby celé potěšení
skončilo jen u koktejlu. Co myslíte?

1) Rychlé bezlepkové lívance božsky
chutnající i bez použití cukru.

Nyní se vám mohou sbíhat sliny na ty
nejchutnější snídaňové, svačinové a
dezertové recepty. Bez výčitek a vrásek.
Všechny recepty jsou postaveny z
přírodních surovin a obsahují vyvážené
hodnoty bílkovin, sacharidů a tuků na
podporu vaše aktivního životního stylu.
Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty

2) Nadýchané muffiny z čerstvého
ovoce vykouzlí vždy spokojený úsměv a
budou zdrojem esenciálních živin.
3) Křupavé sušenky bez vajec, bez
ořechů i bez lepku se hodí na cesty a
zaženou i silnou depku.
4) Proteinové kuličky složené z řady
super potravin nadchnou chuťové
pohárky a nabijí tělo energií.
autor: Ing. Tomáš Jehlička

ACTIVE nebo GRASSFED ACTIVE?
ACTIVE Protein je protein vynikajicí chuti založené na přírodních surovinách obohacený o
vitamíny B-komplexu, a proto je vhodný pro vyznavače aktivního životního stylu.
GRASSFED ACTIVE Protein vychází ze stejného základního konceptu (= skvělá chuť a vysoký
obsah vitamínů). Navíc se skládá z nejhodnotnějších proteinových složek, které můžete na
aktuálně trhu najít. Mezi ně patří nativní nedenaturovaný syrovátkový izolát a GRASSFED mléčný
proteinový izolát. Tyto suroviny jsou zpracované šetrnými technologiemi pro zachování vyššího
obsahu bílkovin a maxima vitamínů, minerálů a enzymů.

ACTIVE

GRASSFED ACTIVE

Obsah bílkovin
Množství laktózy
(nejvyšší hodnoty)

75%
1 g / dávku**

80%
0,8 g / dávku*

Trávicí enzymy

NEOBSAHUJE

7 trávicích enzymů

Obsah vitamínů
a minerálů
+ obsahuje více
- obsahuje stejně
X neobsahuje

X
X
+
-

GrassFed
(25% proteinových zdrojů
u GRASSFED Proteinu)

Vápník
Fosfor
Draslík
Hořčík
Vitamín C
Vitamín B3
Vitamín E
Zinek
Vitamín B2
Vitamín B6
Vitamín B1
Kyselina listová
Měď
Biotin
Selen
Kyselina pantothenová
Vitamín B12

BĚŽNÝ CHOV

+
+
+
+
X
+
+

Vápník
Fosfor
Draslík
Hořčík
Vitamín C
Vitamín B3
Vitamín E
Zinek
Vitamín B2
Vitamín B6
Vitamín B1
Kyselina listová
Měď
Biotin
Selen
Kyselina pantothenová
Vitamín B12

Krávy jsou z 85% krmeni výhradně trávou
Krávy jsou z 90% volně na pastvině
Mléko obsahuje 3x více CLA (konjugovaná
kys. linolenová
Mléko obsahuje více vitamínů a minerálů

Chuťový zážitek

+++++ (5/5)

Investice

399 Kč / 799 Kč

+++++ (5/5)
499 Kč / 899 Kč

* Madagaskarská vanilka GRASSFED ACTIVE Protein
** Krémově smetanová vanilka ACTIVE Protein

Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty
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BOŽSKÉ
SNÍDAŇOVÉ
LÍVANCE

JAHODOVÉ LÍVANCE S POLEVOU
ořechy

vejce

cukr

lepek

Suroviny pro 2 porce:

1 porce:

36,7 g bílkovin

30,3 g sacharidů

15,4 g tuků

01 Oddělíme žloutky od bílků a následně bílky

‣ mléko polotučné 100 ml

vyšleháme na nadýchaný sníh.

‣ vaječné bílky 4 ks

02 Promícháme protein, vločky a lněnou mouku. Pokud

‣ ovesné vločky mleté 50 g

nemáme mleté vločky a mletá lnění semínka, dáme vše
do sekáčku a důkladně rozmixujeme.

‣ lněná mouka 10 g

03 Suché suroviny spojíme s mlékem, a poté jemně

‣ ACTIVE Protein jahoda 60 g

vmícháme i našlehané bílky.

Poleva:
‣ čerstvé jahody 200 g
‣ mléko polotučné 40 ml
‣ mascarpone 40 g

04 Zahřejeme pánev na střední žár a restujeme z obou

stran dozlatova. Lívance otáčíme, jakmile těsto částečně
ztuhne. Je vhodné připravovat lívance menších rozměrů.

05 Během restování do mixéru vložíme čerstvé jahody,
mléko a mascarpone a důkladně rozmixujeme.

Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty
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LÍVANCOVÝ JABLEČNÝ KOLÁČ
ořechy

vejce

cukr

lepek

Suroviny pro 4 porce:
‣ polotučné mléko 150 ml
‣ ACTIVE Protein vanila 100 g
‣ ovesné vločky mleté 80 g
‣ tvaroh nízkotučný 60 g
‣ žloutky 3 ks
‣ vejce 2 ks

1 porce:

30,5 g bílkovin

30,4 g sacharidů

16,5 g tuků

01 Promícháme protein s ovesnými vločkami, a pak

přidáme mléko a tvaroh spolu s vejci a žloutky. Vejce a
žloutky doporučuji nejprve vyšlehat, jinak použijeme
půlku lžičky kypřícího prášku.

03 Těsto necháme odpočívat, zatímco jablka zbavíme
slupky a nakrájíme na plátky tenké jako malíček.

04 Zahřejeme pánev na střední žár a rozpustíme máslo.

Náplň:

Jablka dáme na pánev a zasypeme skořicí. Restujeme
rychlým prohazováním jablek zhruba 5 až 8 minut.

‣ jablka 400 g (cca 3 ks)

05 Zapneme troubu na 180°C. Do koláčové formy s

‣ máslo 20 g
‣ skořice 5 g

pečícím papírem nalijeme těsto a do těsta následně
vložíme hotová jablka.

06 Pečeme 15-20 minut, dokud okraje nezhnědnou.
Koláč necháme odstát aspoň 15 minut, než začneme
servírovat.

Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty
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BANÁNOVO KOKOSOVÉ LÍVANCE
ořechy

vejce

cukr

lepek

Suroviny pro 2 porce:

1 porce:

33,4 g bílkovin

26,4 g sacharidů

20,9 g tuků

01 Rozmačkáme banán vidličkou. Přidáme mascarpone

‣ banán 180 g (1 1/2 ks)

a znovu zapracujeme pomocí vidličky.

‣ ACTIVE Protein vanila 70 g

02 Vyšleháme si vejce a jemně promícháme s banánem

‣ kokosová mouka 40 g

a mascarpone.

‣ mascarpone 40 g

03 Do směsi tekutého těsta vmícháme ACTIVE Protein s

‣ vejce 2 ks
‣ špetka skořice (dle chuti)

kokosovou moukou.

04 Rozpálíme si nepřilnavou pánev na vyšší žár a

nalijeme těsto ideálně po dvou lžicích na přípravu
jednoho lívance. Poté stáhneme žár na nižší až střední
žár. Jakmile těsto začne tvořit bublinky, lívance otočíme.

Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty
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NADÝCHANÉ
SVAČINOVÉ
MUFFINY

ČOKO-KOKO MUFFINY
ořechy

vejce

cukr

lepek

Suroviny pro 3 porce:

1 porce:

27,6 g bílkovin

18,3 g sacharidů

15,7 g tuků

01 Promícháme všechny suché ingredience (protein,

‣ kokosové mléko 150 ml

mouku, kakao, mleté vločky a kypřicí prášek).

‣ banán 120 g (1 ks)

02 Rozmačkáme banán vidličkou a promícháme ho s

‣ kokosová mouka 30 g

kokosovým mlékem. Do tekuté směsi pak zapracujeme
suché ingredience.

‣ holandské kakao 25 g

03 Vyšleháme si bílky do podoby tuhého sněhu a

‣ ACTIVE Protein čoko 80 g

‣ ovesné vločky mleté 20 g
‣ vaječné bílky 2 ks
‣ kypřicí prášek 1/2 lžičky

jemně vmícháme do těsta.

04 Zapneme troubu na 150°C. Do šesti muffinových

formiček rovnoměrně rozdělíme těsto a pečeme zhruba
20 minut.

05 Necháme odstát aspoň 15 minut, než podáváme.

Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty
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HRUŠKOVÉ MUFFINY S MANDLEMI
ořechy

vejce

cukr

lepek

1 porce:

26,9 g bílkovin

10,2 g sacharidů

13,7 g tuků

Suroviny pro 3 porce:

01 Rozehřejeme si troubu na 160°C.

‣ čerstvá hruška 140 g (1 ks)

02 Hrušku zbavíme semínek a spolu s proteinem,

‣ ACTIVE Protein vanila 70 g
‣ mandlové plátky 20 g

kokosovou moukou, vejci, kypřicím práškem a případně i
skořicí vložíme do mixéru. Mixujeme, dokud nevznikne
tekuté těsto.

‣ vejce 3 ks

03 Přidáme přidáme 3/4 mandlových plátků a vše

‣ kokosová mouka 30 g

‣ kypřicí prášek 1/4 lžičky
‣ skořice 1 g (dle chuti)

zamícháme. Těsto pak rovnoměrně rozdělíme do
muffinových formiček.

04 Na závěr ozdobíme zbylými plátky mandlí a vložíme
do předehřáté trouby. Pečeme 20-25 minut. Pokud
píchneme do středu muffinů špejlí a nezůstane na ní
těsto, máme hotovo.

05 Necháme odstát aspoň 15 minut před podáním.

Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty
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OŘECHOVÉ MUFFINY S GOJI
ořechy

vejce

cukr

lepek

Suroviny pro 3 porce:

1 porce:

25,0 g bílkovin

21,1 g sacharidů

15,7 g tuků

01 Kustovnici namočíme do 50-60 ml vody. Tím změkne

‣ ACTIVE Protein jahoda 70 g

a vynikne její chuť. Také si zapneme troubu na 160°C.

‣ ovesné vločky mleté 50 g

02 Protein, vločky, kešu ořechy a dýňová semínka

‣ dýňová semínka 50 g

(případně i skořici) vložíme do mixéru a důkladně
rozmixujeme.

‣ kustovnice čínská (goji) 50 g

03 Do suchého mixu rozmícháme kustovnici včetně

‣ kešu ořechy 50 g

‣ horká voda 50-60 ml
‣ vejce 2 ks
‣ skořice 1 g (dle chuti)

vody a následně jemně vmícháme vyšlehaná vejce.

04 Těsto rovnoměrně rozdělíme do muffinových

formiček a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme 15-20
minut. Pokud píchneme do středu muffinů špejlí a
nezůstane na ní těsto, máme hotovo.

05 Na závěr necháme odpočinout alespoň 15 minut.

Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty
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KŘUPAVÉ
DEZERTOVÉ
SUŠENKY

JABLEČNÉ VÍCEZRNNÉ SUŠENKY
ořechy

vejce

cukr

lepek

Suroviny pro 4 porce:

1 porce:

26,9 g bílkovin

10,2 g sacharidů

13,7 g tuků

01 Rozmixujeme půlku vloček, vlašské ořechy, lněná

‣ čerstvé jablko 140 g (1 ks)

semínka, protein, kypřicí prášek a skořici na prášek.

‣ ACTIVE Protein vanila 80 g

02 Suché ingredience dáme stranou a do mixéru dáme

‣ ovesné vločky celé 50 g

dále med, máslo a vejce. Mixujeme, dokud nevznikne
tekuté těsto.

‣ vlašské ořechy 40 g

03 Jablko zbavíme semínek a slupky a nakrájíme na

‣ ovesné vločky mleté 50 g

‣ lněná semínka / mouka 30 g
‣ med 20 g

malinké kostičky menší než malíček. Pokud jablko
nechceme krájet, přidáme ho do mixéru k tekutému
těstu a společně rozmixujeme.

‣ vejce 1 ks

04 Pokud jablka nakrájíme, pak je promícháme vařičkou

‣ máslo 30 g

‣ kypřicí prášek 1/4 lžičky
‣ skořice 4 g (dle chuti)

s tekutým těstem a následně přisypeme rozmixovaný
prášek z prvního kroku a půlku celých vloček.

05 Těsto rovnoměrně rozdělíme na 12 až 16 kulatých

sušenek a pečeme na 150°C po dobu 15 minut. Po 15
minutách zkontrolujeme a necháme případně dopéct.

Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty
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OVESNÉ SUŠENKY S JAHODAMI
ořechy

vejce

cukr

lepek

Suroviny pro 4 porce:
‣ čerstvé jahody 200 g
‣ ACTIVE Protein jahoda 80 g
‣ ovesné vločky celé 70 g
‣ ovesné vločky mleté 30 g
‣ kokosový olej 50 g
(nebo může být i máslo 50 g)
‣ med 20 g

1 porce:

26,9 g bílkovin

10,2 g sacharidů

13,7 g tuků

01 Smícháme vločky (celé i mleté) a protein, a poté do
směsi nalijeme tekutý kokosový olej (případně rozteklé
máslo) a společně promícháme.

02 Zapneme troubu na 170°C a připravíme si plech

zhruba rozměrů 30x15 cm. Na dno plechu dáme pečicí
papír a na něj umačkáme polovinu těsta.

03 Do zbytku těsta zamícháme jahody nakrájené na

malé kousky a med a rozetřeme na upěchované těsto.

04 Pečeme 25-30 minut. Jakmile jsou vločky navrchu

dozlatova, zapíchneme špejli do středu těsta. Pokud na
ní nezůstane těsto, máme hotovo.

05 Necháme odstát aspoň 15 minut před podáním.

Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty
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PROTEINOVÉ
ENERGY
KOULE

DATLOVÉ GOJI KOULE
ořechy

vejce

cukr

lepek

Suroviny pro 4 porce:
‣ datle bez pecky 80 g
‣ ACTIVE Protein jahoda 70 g
‣ mandle / man. mouka 60 g
‣ kustovnice čínská (goji) 50 g
‣ raw kakaové boby 25 g

1 porce:

19,1 g bílkovin

26,9 g sacharidů

12,9 g tuků

01 Jednotlivé suroviny dáme do výkonného mixéru a

důkladně rozmixujeme. Začneme nejprve mandlemi,
pokud nemáme mandlovou mouku a postupně přidáme
datle, goji, boby a na závěr protein.

02 Výsledný mix rozdělíme na 4 porce, což vyjde na 8 či
12 kuliček.

03 Zbylé porce lze nechat zamrazit a využít jako rychlou,
zdravou a výživnou svačinu v budoucnu.

TIP: Kakaové boby využijeme také do snídaňových
vloček nebo v různých čokoládových receptech na
zpestření chuti.

Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty
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DÝŇOVÉ KEŠU KOULE V KAKAU
ořechy

vejce

cukr

lepek

Suroviny pro 4 porce:
‣ datle bez pecky 70 g
‣ ACTIVE Protein čoko 70 g
‣ kešu ořechy 60 g
‣ dýňová semínka 60 g
‣ raw kakaové boby 15 g
‣ med 10 g

1 porce:

20,5 g bílkovin

20,7 g sacharidů

16,4 g tuků

01 Jednotlivé suroviny kromě kakaa dáme do

výkonného mixéru a důkladně rozmixujeme. Začneme
kešu ořechy a dýňovými semínky, a pak přidáme datle,
med, boby, skořici a na závěr protein.

02 Výsledný mix rozdělíme na 4 porce, což vyjde na 8 či
12 kuliček.

03 Zbylé porce lze nechat zamrazit a využít jako rychlou,

‣ skořice 5 g

zdravou a výživnou svačinu v budoucnu.

‣ kakao 5 g (na obalení)

TIP: Kakaové boby využijeme také do snídaňových
vloček nebo v různých čokoládových receptech na
zpestření chuti.

Grass Fed ACTIVE Protein recepty: snídaně / svačiny / dezerty

autor: Ing. Tomáš Jehlička

