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Klíčky – život, zdravie,  dlhovekosť

Viera Baksová a žiaci 1 ročníka



➢ Ľudský organizmus potrebuje k životu pravidelný prísun potravy. Okrem 
základných živín (bielkovín, cukrov a tukov), musí potrava človeka 
obsahovať vitamíny, minerálne látky a enzýmy. Jednou z najvitálnejších 
potravín, ktorá obsahuje veľké množstvo týchto, pre život dôležitých látok 
sú KLÍČKY.  Mnohí  vedci,  zaoberajúci sa výživou obyvateľstva tvrdia, že  v 
žiadnych  iných potravinách  nie je taká koncentrácia výživných látok ako 
v klíčkoch.

Čo vlastne klíčky sú?  Semená rastlín sú v stave pokoja suché a tvrdé. V ich strede je 

dobre utajené drobulinké embryo (zárodok). V takomto stave môžu semena zotrvať aj 
niekoľko desaťročí. Stav pokoja je rovnakou záhadou ako sám život. Semeno jednoducho čaká 
na vhodné podmienky, ktoré ho prebudia k životu.  Ak teda vytvoríme vhodné podmienky 
(vlhko a teplo), semená sa prebudia k životu. Tento proces  zvaný ,,naklíčovanie“, je spojený 
s tvorbou veľkého množstva bielkovín, vitamínov, minerálnych látok, enzýmov a iných 
stopových prvkov.   

Nakličovať môžeme všetky semená: suchý hrach, cícer, fazuľu, fazuľu MUNGO, šošovicu, 
sóju, pšenicu, pohánku, ľan, kukuricu, žeruchu  a ďalšie semená.  Jednou zo základných 
podmienok úspechu je,   že naklíčovať môžeme len  BIOSEMENÁ,  t.j. chemicky neošetrené 
a nemorené.

 Z hľadiska vitality organizmu je koniec zimy charakteristický vyčerpanosťou,  únavou 
a zníženou imunitou.  Z tohto dôvodu si žiaci 1. ročníka našej školy   vyskúšali proces klíčenia 
semien a takýmto prirodzeným spôsobom doplnili chýbajúce výživné látky svojmu 
organizmu.



Žiaci naklíčovali tieto semená: 

1. Fazuľa MUNGO   – táto strukovina  zvýši v priebehu klíčenia obsah vitamínov 
skupiny B až o 600%, je bohatá aj na vitamín A,C,E, fosfor, draslík, vápnik. 
Klíčky sú najchutnejšie na 3. deň.  Sú vhodné do šalátov, jedál ázijskej kuchyne, 
ale aj samostatne. Majú chuť mladého hrášku.

2. Pšenica   -  jej klíčky sú najchutnejšie a najšťavnatejšie zo všetkých obilnín. 
Chuťou pripomínajú mladú  kukuricu. Ideálne na konzumáciu sú vtedy keď sa 
dĺžka klíčka rovná veľkosti zrna.

3. Biela fazuľa   – nakličovanie tejto strukoviny trvá  5-7 dní. Klíčky pri konzumácii 
od semena neoddeľujeme.  Sú vhodné najmä pre diabetikov.

4. Žerucha   – je to jednoročná bylina, ktorá rastie na vlhkých miestach, najmä pri 
potokoch. Má jemnú korenistú chuť  a klíčky obsahujú veľké množstvo 
vitamínu C. Konzumujeme ich aj s jemnými korienkami. Naklíčenú surovú 
žeruchu môžeme pridávať  do všetkých jedál.

Základný technologický postup naklíčovania:

1. Lyžicu semien alebo 5 lyžíc strukovín dáme do skleneného pohára, zalejeme 
čistou vodou (cca 5 cm nad povrch) a necháme 1 deň napučať.

2. Na ďalší deň vrch pohára prekryjeme gázou a prichytíme gumičkou. Vodu 
zlejeme. Pretože táto voda obsahuje veľa výživných látok je vhodná na 
zalievanie izbových kvetín.

3. Semena preplachujeme 1 až 2 krát denne. Dbáme na ich udržiavanie vo 
vlhkom prostredí.

4. POZOR! Všetku vodu je potrebné vyliať z pohára, v opačnom prípade začnú 
semená hniť.

5. Na 3. -  4. deň sa objavia na semenách klíčky, keď dosiahnu veľkosť semena sú 
vhodné na konzumáciu.



Liečivé účinky klíčkov poznali už starí Číňania pred päť tisíc rokmi. Využívali ich pri liečení 
mnohých kožných chorôb, tráviacich ťažkostiach a ochoreniach svalov.  Hindovia, národ žijúci 
na severe Indie, sú známi dobrým zdravím a dlhovekosťou. Je to spôsobené aj častou 
konzumáciou klíčkov žita. Aj moreplavci na dlhých morských cestách jedávali klíčky rôznych 
semien ako prevenciu proti  skorbutu. 

Napriek všetkým pozitívam a argumentom v prospech klíčkov je táto potrava dnes 
nedocenená a má len minimálne zastúpenie v potrave ľudí.  Dúfame, že týmto príspevkom 
rozšírime okruh konzumentov klíčkov .


