
Šťáva z mladých zelených výhonků ječmene  

podle 20 letých zkušeností MUDr. Yoshihide Hagiwary, zakladatele YH Product 

Corporation, lékaře a vědce, který vyvinul světově nejoblíbenější zelený nápoj 

BarleyGreen®.  

Doktor Hagiwara je světově známým farmakologickým badatelem, objevitelem 

a podnikatelem, který objevil a přímo prokázal, že podmínkou dosažení a udržení 

optimálního zdraví je vyvážená nerafinovaná přírodní strava. Již před mnoha lety 

si uvědomoval problémy, které způsobují syntetické drogy, prášky a chemické 

preparáty užívané moderní medicínou. S nadšením věnoval své životní zkušenosti 

tomu, aby objevil „dokonalou přírodní potravinu“. Po létech výzkumů více než 200 

druhů rostlin, včetně různých druhů ovoce, zeleniny, travin a bylin zjistil, že „mladé 

zelené výhonky ječmene jsou jednou z výživově nejvyrovnanějších potravin 

v přírodě.“ 

Doporučené užívání: 

Výrobce Dr. Hagiwara doporučuje rozmíchat jednu polévkovou lžíci (6 g) ve 170 ml 

vody nebo vaší oblíbené šťávy. V naší praxi se ukazuje výhodnějším raději 2x denně 

rozmíchat jen čajovou lžičku v necelých dvou deci vody nebo čaje. Nepoužívejte 

horký nápoj, protože teplo by neutralizovalo aktivní enzymy. Doporučuje se jednou až 

dvakrát denně na prázdný žaludek (20 minut před nebo 2 hodiny po jídle). Podle 

svých výživových potřeb si můžete dávku zvýšit. 

Složení: 

Sušená šťáva z mladých výhonků organicky pěstovaného zeleného ječmene, 

maltodextrin z organické hnědé rýže. 

Neobsahuje: 

přidaný cukr ani sůl, barviva, plnidla, živočišné produkty, lepek, sóju, pšenici ani 

kvasnice. 

 

Výrobce: 

YH Products Corp. 

Distribuce: 

YH International, Oxnard, CA 93030 USA, 

Chlorella centrum s.r.o., Česká republika 

Škola Shiatsu Ki, www.BobDvorak.cz,  731 402 242 

 

Výroba dokonale vyváženého kompletního potravinového doplňku 

Základem jasného prvenství výživových hodnot mladého zeleného ječmene 

BarleyGreen® jsou metody organického biozemědělství a proces zpracování, který 

všechny výživové látky obsažené ve šťávě ze zeleného ječmene uchová 

v bioaktivním stavu.  

http://www.bobdvorak.cz/


Organický způsob pěstování 

Certifikovaná organická pole se 

nacházejí na jižních stráních ostrova 

Kyushu, Japonsko. Tato oblast je 

geograficky vhodná pro své mírné 

zimy a mimořádně úrodnou půdu, 

která se počítá světově k těm 

nejbohatším.  

 

 

Mladé ječmenné výhonky 

Mladé zelené výhonky ječmene se 

sklízejí, když dorostou 20 – 35 cm 

a všechny jejich výživné látky jsou 

právě na vrcholu. 

 

 

 

 

Rychlé zpracování 

Jakmile jsou mladé zelené výhonky 

ječmene sklizeny, odvážejí se do 

zpracovatelského závodu, kde ihned 

začíná proces přeměny výhonků na 

sušený prášek. Doba, která uplyne 

mezi sklizní a vznikem prášku 

z vylisované zelené šťávy, nesmí 

překročit 4 hodiny. Jedině tak se 

minimalizuje škodlivá oxidace, která 

může zničit živé a zranitelné živiny. 

 

Oplachování pitnou vodou 

Ihned po přivezení do blízkého 

zpracovatelského závodu se výhonky 

proplachují proudem čisté pramenité 

vody. Nikdy se nepoužívá ohřev, 

detergenty ani jakákoli chemie. 

 

 

 



Jemná extrakce šťávy Barleygreen® 

Šťáva se opatrně separuje z tuhých 

vláknitých listů. Křehké rostlinné buňky 

a zranitelné výživné látky jsou 

uchráněny a nerozpustná zbytková 

vláknina se posílá zpátky na rozlehlá 

pole, kde poslouží jako vydatné zelené 

organické hnojivo (mulčování, 

nastýlání). 

 

Rozprašováním sušená šťáva 

Aby získal a bezpečně uchránil 
všechny jemné a zranitelné výživné 
látky, nutrienty a enzymy, doktor 
Hagiwara vyvinul unikátní postup. 
Proces extrakce a citlivý způsob 
sušení rozprašováním mu vynesly 
vysoké japonské ocenění, prestižní 
Cenu vědy a technologie 
Science and Technology Award. 
 
 
Granulace pro rozpustnost 
Jemný prášek ze sušené šťávy 

se mění na stejně velké granulky. 

To umožňuje snadné rozpouštění 

v nápojích. 

 

 

 

 

Kontrola celého procesu 

Od práce na poli až po závěrčné 

balení se celý proces kontroluje. Na 

každém kroku výroby BarleyGreen® je 

přísná nekompromisní kontrola kvality. 

Kontrola začíná už sledováním kvality 

půdy na polích a končí náročnými 

testy kvality výsledného produktu. 

 

Zpracoval www.BobDvorak.cz, 

autorizovaný poradce a prodejce firmy Chlorella centrum s.r.o., přímý dovozce 

Chlorella tabs® a BarleyGreen®. Vaše otázky rád zodpovím v Poradně firmy zde (klik) 

http://www.bobdvorak.cz/
http://www.cgfplus.cz/bobova-poradna
http://www.cgfplus.cz/bobova-poradna

