
Olej z pšeni čných klí čkov 
 
Panenský olej za studena lisovaný z klíčkov naklíčenej pšenice. Tento olej má vysoko  
všestranné použitie, odporúča sa na užívanie celej rodine. Je ľahko stráviteľný, vstrebateľný 
a veľmi chutný. V západnej Európe je tento olej vysoko cenený, pretože spoma ľuje proces 
starnutia a navracia silu.  Vo Francúzsku ho používajú vrcholoví športovci na zvýšenie 
svojich výkonov. Je odporú čaný aj pre deti  
 
Charakteristika: 
Tento olej má vysoký obsah tokoferolov ,sterolov a čisto prírodného koenzýmu Q10.  Podiel 
esenciálnych mastných kyselín je 50 – 70 %. Olej posil ňuje reflexy,  obsahuje ženský 
hormón estrogén a vitamíny B, E, D a bielkoviny.  Ďalej prvky fosfor a železo. Vitamín D 
znižuje riziko zlomenia kr čku stehennej kosti.  Vitamín E  je pre človeka životne dôležitý, 
podporuje celkovú vitalitu – energiu organizmu. Pôsobí ako silný antioxidant, ktorý ochraňuje 
naše bunky pred voľnými radikálmi, chráni imunitný systém.  
 
Účinky: 
• podporuje správnu funkciu mozgu  

-       pôsobí proti migrénam 
- pôsobí priaznivo pri strese  
- je vhodný na nespavosť pre ženy v prechode 
- je vhodný pri očných poruchách a hučaní v ušiach 
- má pozitívny vplyv pri neurologických problémoch 

• vyhladzuje pokožku, starecké škvrny a chráni stav kože a vlasov. 
• bráni vypadávaniu vlasov 
• podporuje mužskú potenciu 
• výborná prevencia kardiovaskulárnych chorôb  

- zlepšuje srdcový rytmus a upravuje krvný tlak 
- znižuje cholesterol v pečeni; 

• zmierňuje svalové kŕče 
• používa sa pri problémoch so zápalmi kĺbov 
• znižuje hladinu kyseliny močovej v kĺboch 
• používa sa na prevenciu nádorových ochorení; 
 
Použitie: 
Vnútorne - 1- 2 čajové lyžičky denne pred alebo pri jedle. Deťom polovica do hotových kaší, 
jogurtov i polievok.  
Vonkajšie - maže sa na boľavé kĺby a prekrýva sa teplým zábalom. Ďalej sa ním potierajú 
svaly a koža. V prípade bolesti hlavy sa olej maže na spánky. 
 
Použiteľnosť: 
Trvanlivosť oleja z pšeničných klíčkov je pri teplote od 4° do 15 °C jeden rok, po otv orení olej 
uchovajte v chladničke a spotrebujte do 3 mesiacov. Olej sa nesmie variť, musí sa ukladať 
do tmy a chrániť pred svetlom. 
 
Využitie v kuchyni: 
Olej z pšeničných klíčkov pripomína chuť čerstvého rozpusteného masla – hodí sa na 
zemiaky, ryžu, do všetkých hotových jedál, vianočných šalátov, zeleninových mís a na ryby. 
 
www.panenske-oleje.sk   


