
Olej z kukuri čných klí čkov 
 
Panenský olej za studena lisovaný z naklíčenej kukurice. Je ľahko stráviteľný, vstrebateľný 
a veľmi chutný. Odporúča sa na užívanie pre celú rodinu. Jeho využitie je veľmi všestranné, 
vhodný je najmä pre chorých s anémiou. 
 
Charakteristika: 
Vysoký obsah antioxidačne pôsobiacich tokoferolov robí tento olej veľmi stabilným voči 
oxidácii. Z hľadiska trávenia má veľmi výhodné zloženie – 50-70% podiel esenciálnych 
mastných kyselín a minoritných látok typu sterolu a tokoferolu. Je bohatý na vitamíny B, C, 
a E, železo, kyseliny listovú a koenzým Q10.    
 
Účinky: 
• zaisťuje správnu funkciu mozgu a svalov 

- je vhodný na nervový systém  
- podáva sa pri hučaní v ušiach  
- posilňuje a chráni oči pred UV žiarením 

• pôsobí preventívne proti kŕčom 
- používa sa na masáže kĺbov 

• pomáha udržiavať stabilnú hladinu krvného cukru, vytvára inzulín v tkanivách a odporúča 
sa pre pacientov s cukrovkou   

• chráni srdce a cievy, posilňuje srdcovú činnosť 
- upravuje krvný tlak 
- pomáha pri tvorbe červených krviniek - anémii 

• odporúča sa používať ako podporu pri užívaní antibiotík, najmä u detí 
• odporúča sa pre tehotné ženy a deti  
• podáva sa pri nechutenstve a bulímii 
• je vhodný pri kožných problémom, napríklad na vyrážky alebo opary 
• môže sa použiť ako kondicionér na vlasy proti ich vypadávaniu, na zvýšenie ich kvality a 

pre vysoký lesk. 
 
Použitie: 
Vnútorne - 1 až 3 kávové lyžičky denne pri jedle. Deťom polovica.  
Vonkajšie - maže sa na boľavé kĺby a na problematickú kožu.  
 
Použiteľnosť: 
Trvanlivosť tohto oleja je pri teplote od 4° do 20 °C jeden ro k, po otvorení olej spotrebujte do 
3 mesiacov. Jedlá obohatené olejom z kukuričných klíčkov sa môžu ohrievať, nie však variť. 
Musí sa ukladať do tmy a chrániť pred svetlom. 
 
Využitie v kuchyni: 
Olej z kukuričných klíčkov je lahodný aj len tak na lyžičku. Hodí sa na zemiaky, ryžu, do 
všetkých hotových jedál, vianočných šalátov, zeleninových mís, na ryby. 
 
www.panenske-oleje.sk   


