Jak klíčit
Klíčky:

Klíčky jsou úžasné a dostupné

Klíčení jedlých semen je skvělou a dostupnou možností, jak velmi

superpotraviny. Zvyšují vitalitu, zpomalují

obohatit náš jídelníček.
Klíčky jsou aktivovaná semena, která probudíme k životu

stárnutí, zlepšují plodnost, pomáhají při
detoxikaci, vyživují tělo.

namočením ve vodě. Už pár minut poté, co je namočíme, začínají
uvnitř semen pracovat enzymy. Dochází k přeměně v semeni uložených zásobních látek, tvorbě vitamínů a dalších
látek, které potřebuje klíčící rostlinka na startu svého života.
Poté, co se semena nasají vodou, stačí je udržovat při pokojové teplotě ve vlhku a 2x denně proplachovat vodou,
aby se zamezilo růstu plísní, a aby byly odváděny odpadní produkty
metabolismu semen.
Takto si po pár dnech (záleží na druhu semene) vypěstujeme klíčky,
které jsou nabité:
-

vitamíny,
minerály,
stopovými prvky,
hodnotnými bílkovinami a

- enzymy.
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Obsahují 20-50x více živin než dospělá rostlina. Navíc do poslední chvíle před tím, než je začneme konzumovat,
jsou živé a na živiny bohaté. Nedochází u nich k úbytku cenných živin tak, jako třeba u zeleniny a ovoce, které
skladováním postupně živiny ztrácejí.
Klíčky jsou nesmírně energeticky bohaté, působí v organismu blahodárně v mnoha směrech:
-

zvyšují vitalitu,
zpomalují stárnutí,
zlepšují plodnost,
pomáhají při detoxikaci,
vyživují tělo.

Nespornou výhodou těchto superpotravin je také jejich ekonomičnost,
jsou to nejlevnější zdroje hodnotných živin. Vždyť potřebujeme jen
suchá semena (obiloviny, luštěniny nebo další druhy semen), vodu a
čas.
Ke klíčení nepotřebujete ani žádný pozemek ani půdu, bude vám
stačit:
 dostatečně velká sklenice, ideálně zavařovací o objemu 0,6 l. V té budeme semena namáčet a poté i
klíčit.
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Dále potřebujeme:





širší obvaz ideálně 12 cm široký,
gumičku,
nůžky a
malý talířek.

Pak samozřejmě potřebujeme:
 semena, která budeme klíčit, nejlépe v bio kvalitě.
1. Do sklenice dáme suchá semena, osobně dávám pro svou spotřebu 1-2
lžíce obilovin či luštěnin nebo 1 lžičku drobných semínek jako je vojtěška
alfalfa, pískavice řecké seno apod.
2. Zalijeme dostatečným množstvím vody a necháme ideálně přes noc být. Ne všechna semena je ale
nutné namáčet tak dlouho, třeba pohance nebo červené čočce stačí zhruba 4 hodiny, ale klidně je můžete
nechat ve vodě i déle.
3. Poté na hrdlo sklenice přiložíme obvaz, odstřihneme tak, aby okraje o pár centimetrů přečnívaly a
upevníme na hrdle sklenice gumičkou.
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4. Pak vodu přes obvaz, který tvoří řídkou síťku, vylijeme,
důkladně semena propláchneme a nakonec vodu zase
slijeme. Místo obvazu můžete k proplachování a slévání
samozřejmě použít třeba i plastovou síťku od zeleniny,
kterou můžete používat opakovaně. Já plasty moc ráda
nemám, a tak používám většinou jednorázově obvaz, jedno
balení vydrží nadlouho a odpad je minimální.
5. Poté položíme na rovnou podložku (kuchyňskou linku)
malý talířek a sklenici do něj dáme dnem vzhůru.
Opřeme ji o stěnu či okenní parapet tak, aby byla v talířku šikmo a dovnitř mohl proudit vzduch.
6. Ideálně klíčíme v blízkosti zdroje vody, je to praktické při proplachování a okna, aby měly klíčky dostatek
světla. Pokud okno v kuchyni nemáte, nevadí, světlo potřebují hlavně semínka, ze kterých pěstujeme zelené
výhonky, ostatní semínka světlo nutně nepotřebují.
7. 2x denně proplachujeme a zhruba za 2-4 dny (u většiny semen) máme klíčky určené ke konzumaci.
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Ke klíčení si samozřejmě můžete koupit i speciální sklenice se sešikmenou stěnou a jemným kovovým sítkem v
hrdle a k tomu i odkapávací podložku, či dokonce speciální klíčidlo, což je elektrický přístroj, který vám klíčky
automaticky proplachuje.
Propagátorka klíčení Ann Wigmore uvádí, že z takového klíčidla jsou klíčky nejlepší, protože se s nimi nehýbe, jen
se sprchují shora vodou, která pak sama odtéká. Údajně klíčky nemají rády, když se s nimi manipuluje. Je to
logické, ale rozhodně ne nezbytné.
Není ale vůbec nutné, mít takovéto speciální vybavení nebo alespoň zpočátku ne, než zjistíte, jestli vám klíčení
vyhovuje. Záleží na vás. Mně osobně přijdou sklenice praktické, levné
a dostupné. Jen občas popadají.  Tak jsem povytáhla utěrku, kterou
mám na parapetu, aby přečnívala přes okraj. Sklenice jsou o ni opřené
a už nepadají.
A co tedy všechno můžeme klíčit?
Luštěniny mimo fazolí, ty jsou naklíčené jedovaté. Nejznámějším
představitelem je sója mungo, určitě už jste ji viděli či o ní slyšeli.
Můžete klíčit čočku (červenou, hnědou vidíte vpravo na obrázku či
jiné druhy), hrách, cizrnu. Z luštěnin mám nejraději červenou čočku,
ta velmi rychle klíčí a má jemnou chuť.
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Můžete klíčit obiloviny jako pšenici, žito - vlevo na obrázku,
ječmen, kamut... Osobně mám nejlepší zkušenosti s žitem, které je
velmi vitální a snadno a rychle klíčí a tu svou vitalitu a houževnatost
vám po snědení předá.
Můžete klíčit třeba i pohanku - na obrázku vpravo dole. Je ale nutné
koupit pohanku v raw kvalitě, protože běžná pohanka se loupe při
vysoké teplotě a tudíž je mrtvá a neklíčí.
Osobně kupuji raw pohanku od firmy Lifefood, která je skvělá a
krásně klíčí, má světlou barvu s nádechem dozelena. Špatnou
zkušenost mám s pohankou od jiné značky, kterou sice deklarovali na
obalu jako raw, ale ve srovnání byla jejich pohanka barvou mnohem
tmavší a klíčila jen velmi málo a jen pár semen. Pohanka ke klíčení
musí být světlá. Podle toho ji bezpečně poznáte.
Můžete klíčit i třeba loupanou slunečnici, také dobře klíčí a já ji mám
moc ráda, je křupavá a jemně nasládlá - vidíte na obrázku na další
straně vlevo nahoře.
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Můžete klíčit zajímavou pískavici řecké seno, která má vůni
podobnou kari koření a pikantní chuť. Používám ji na posypání
rizota.
I neloupaný sezam můžete naklíčit, ale má nahořklou chuť, osobně
ho proto dávám do smoothie. Dále můžete klíčit i cennou quinou.
Většina těchto klíčků je podle mé zkušenosti nejchutnější, pokud
samotný klíček nepřesáhne 1 cm, u pohanky 0,5 cm. Ale můžete si
vyzkoušet vypěstovat klíčky či už spíše výhonky delší a ochutnat.
Jsou ale i semínka, u kterých necháváme záměrně klíčky mnohem delší,
až do vytvoření zelených lístků. Takto klíčím například vojtěšku alfalfa
(na obrázku), červené zelí, ředkvičku, jetel, brokolici, hořčici...
Klíčení proto trvá o něco déle, po asi 4-6 dnech máte skoro plnou sklenici
cenných zelených výhonků.
Pokud chcete klíčit právě i drobná semínka vojtěšky alfalfa, pískavice,
ředkvičky či červeného zelí, pak potřebujete na proplachování jemnější
„sítko", osobně používám hustší obvaz ze staré autolékárničky nebo
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hodně hustou plastovou síťku. Dalo by se asi použít i nějaké řidší
plátýnko. Stačí čajová lžička semínek.
Pokud by vám klíčky nechtěly vzejít, je to většinou špatnou
kvalitou semen, viz zmíněná pohanka. Doporučuji kupovat semena
ideálně v bio kvalitě, podle mých zkušeností opravdu lépe klíčí a mají i
více živin.
Pohanku a slunečnici kupuji v raw kvalitě. Samozřejmě, že nekupujeme
semena chemicky ošetřená - mořená.
Jsou i další možnosti, jak klíčit, i speciální metody klíčení, jako klíčení ve tmě a pod tlakem, které se používá u
mungo klíčků, aby byly křehčí a chutnější. Zatím jsem takové možnosti ještě nezkoušela, klíčení ve sklenicích mi
naprosto dostačuje.
Pokud byste se o klíčení chtěli dozvědět víc nebo chtěli zkusit i jiné způsoby klíčení, pak doporučuji knihu Klíčení
rostlin od autorky Ann Wigmore.
Jak už jsem zmínila, byla to propagátorka klíčení a pití šťáv z travin, která se sama těmito přírodními prostředky
uzdravila z těžkého stavu. Hrozila jí amputace nohy a západní medicína už jí nedokázala pomoci, a tak si pomohla
sama.
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Uvádí se o ní zajímavost, že ještě v 80 letech měla hnědé vlasy bez
šedin díky živé hodnotné stravě.
Klíčky je nejlepší jíst samotné jen tak nebo jimi posypat jídlo.
Důležité je pořádně kousat, aby tělo mohlo využít maximum
živin z toho, co sníme.

Klíčky je nejlepší jíst samotné jen tak
nebo jimi posypat jídlo. Důležité
je pořádně kousat.

Můžete je ale také mixovat do smoothie či z nich tvořit ochucené placičky. Rozmixujte klíčky třeba se semínky,
trochou vody a kořením a sušte při teplotě do 42 ºC, aby byly zachovány živé enzymy. Tyto placičky jsou spíše
zpestřením, samozřejmě, že maximum živin mají klíčky, které sníte
čerstvé, bez mnohahodinového sušení.
Osobně klíčím po celý rok, ale více v zimě a předjaří. Nebojte se to
vyzkoušet, je to snadné.
Na obrázku vidíte výhonky směsi brokolice, červené ředkve a
jetele. Čím déle ji necháte klíčit, tím je díky ředkev pálivější a
chutná pak jako ředkvička. Pokud ji sníte brzy, téměř nepálí.
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