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Kivis zöld csoda  

2 kivi 

2 zöld alma 

kis darab gyömbér reszelve 

1 evőkanál hidegen sajtolt 

lenmagolaj 

3 dl víz 

 

Az elkészítés: hámozd meg a kivit és 

az almát és szeld kisebb darabokra, 

majd tedd a turmix pohárba. 

Hámozd meg a gyömbért is, majd 

reszeld le. Ha még nem ismered a gyömbér ízét, akkor 

először óvatosan adagold hozzá, mert elég intenzív íze 

van. Először csak egy kicsit tegyél bele és kóstold meg. 

Nyugodtan ki is hagyhatod, ha úgy érzed, hogy nem ízlik. 

Add hozzá a hidegen sajtolt lenmagolajat és a vizet és 

turmixold össze. 

 

Ha úgy érzed, hogy a turmixod egy kicsit sűrű, akkor 

nyugodtan emelj a víz mennyiségén. Nem biztos, hogy 

pontosan ugyanakkora kivit vagy almát választasz, mint 

én, ezért lehet, hogy sűrűbb állagot kapsz. Ha darabos 

marad a turmixod, akkor próbáld egy kicsit tovább 

turmixolni.  
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Zabpelyhes dióolajos turmix  

2 evőkanál zabpehely 

2,5 víz 

1 db zöld alma 

1 banán 

1 evőkanál hidegen sajtolt 

dióolaj 

 

A zabpelyhet főzd fel a vízben. 

Nem kell sokáig, csak pár 

percig forrald. Hámozd meg és 

darabold fel az almát és a 

banánt. Öntsd őket a turmix 

pohárba a hidegen sajtolt dióolajjal együtt és turmixold 

össze. 

 

Zabpehely jótékony hatásai 

A zabpehely tele van ásványi anyagokkal és vitaminokkal 

(folsav, E-vitamin, tiamin). 

A tanulmányok szerint a zabpehelyben lévő béta-glükán 

szabályozza a bakteriális fertőzéseket a szervezetben, 

valamint meggátolja azok további terjedését.  

A zabpehely erősíti az immunrendszert, így hozzájárul az 

egészséges fenntartásához. 
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Zöldalmás céklás turmix 

3 evőkanál ribizli 

1 kisebb cékla 

1 zöld alma 

1 kisebb sárgarépa 

1 evőkanál hidegen sajtolt 

lenmagolaj 

2 dl víz 

 

 

Így a téli időszak végén 

inkább a fagyasztott ribizlit 

ajánlom, mint a konzervet.  

 

 

A céklából válassz egy kisebb darabot, az almával és a 

sárgarépával együtt hámozd meg és darabold fel. Tedd 

őket a turmixpohárba és a hidegen sajtolt lenmagolajjal, 

illetve a vízzel turmixold össze. 
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Ananászos petrezselymes 

zöldturmix 

½ kígyóuborka (ne hámozd 

meg) 

1/2 csokor petrezselyem 

1 banán 

1 csésze friss ananász kockázva 

1 narancs 

1 csésze (bébi) spenót 

1 evőkanál hidegen sajtolt 

dióolaj 

2-3 dl víz 

 

Az ananászt és a narancsot hámozd meg, vágd apró 

részekre, majd a többi hozzávalóval együtt turmixold 

össze. 
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Ananászos zöldalmás zöldturmix  

1 csésze friss ananász kockázva 

1 banán 

1 zöldalma 

1 cm friss gyömbér 

1 csésze bébispenót 

1 csésze fejes saláta  

1 evőkanál hidegen sajtolt dióolaj 

2-3 dl víz 
 

Az ananászt, a banánt és a 

zöldalmát hámozd meg és vágd 

apró darabokra. A fejes salátát 

szedd szét leveleire és ha 

nagynak találod, akkor vágd 

össze darabokra. 

 

Ha kész vagy, akkor tedd a többi hozzávalóval együtt a 

turmix pohárba és turmixold össze! 

 

Köszönöm, hogy velem tartottál és jó 

egészséget kívánok! 

Martincsevicsné Jenei Gizella 

GastrOlaj, az egészségőr 


