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За автора

Аз съм Албена Дамянова
Работя като персонален треньор от 2005г. със сертификат 

от северноамериканската фитнес академия C.O.R.F.I.T. , а по-
късно се квалифицирах към канадската фитнес академия 
N.A.F.A., от където се специализирах и като нутрицисионист. 
Сертифициран инструктор съм функционална аеробика и 
пилатес от IFFS. Работя с клиенти, целящи добра физическа 
форма и здравословен начин на живот.

Привърженик съм на щадящите тренировъчни методики  
и умерената им честота. Смятам, че натуралните подходи, 
комбинирани с безупречна техника на изпълнение, с основен 
акцент здравето на трениращия са най-ефективни за постигане 
на постоянни резултати в дългосрочен план.

Изключителен поддръжник съм на природосъобразното, 
балансирано и разнообразно хранене. Създавам както 
авторски рецепти, така и събирам и променям класически 
рецепти  за десерти  и основни ястия, които да не са в противовес 
с диетичното спортно хранене. Във връзка с благотворителна 
кампания издадох книжка с 30 рецепти за диетични десерти, 
които са разнообразни като вид и съдържание.  

Всички мои рецепти са предназначени за здрави хора, които 
искат да подобрят хранителните си навици и да разнообразят 
храненето си. Предлагам много идеи за хора с различни 
хранителни нетолерантности – глутенова или лактозна, за 
диабетици, за хора с наднормено тегло. 

Посланник съм на идеята за по-здравословен начин на 
живот вярвам, че от спорта и храната която консумирам зависи 
здравето ми! Природосъобразното ежедневие на всеки, 
независимо от възрастта и пола подсигурява пълноценен 
живот, пълен с енергия, бори се със стреса и повишава 
имунитета.

Продължавам да се уча и надграждам знанията си 
в областта на тренировките за здраве и добра форма, 
природосъобразното и диетично хранене. Споделените ми 
опити вдъхновяват стотици жени да правят осъзнати избори за 
качествена промяна в живота си, да се чувстват и изглеждат 
страхотно, усещайки нова енергия и подобрения в здравето си!

Без да съм професионален  готвач,  искам да споделя опит и 
да дам увереност на хората, които смятат че готвенето е сложно 
и за добрата фит форма е нужно да се полагат огромни усилия! 
Рецептите в книгата са бързи и лесни, освен калории пестят и 
време! Убедена съм, че всяко семейство трябва да се наслади 
на домашна храна с продукти от гарантиран произход!



СУПИ  И  ФИТНЕС

Съществуват редица публикации за и против супите – 
препоръчителни  или не са във фитнес храненето. 

Какво всъщност е супата!?
В миналото супите са били гъсти засищащи ястия. 

Модерната супа е бистро встъпително ястие или 
пасирано, ако е крем супа, отговарящо на следните 
условия:

Да изглежда апетитно
Да активира стомашните сокове
Да не засища
Да се сервира гореща, с изключение на студените супи
Супата е един страхотен начин да приемаме 

зеленчуци! Ако ни омръзнат салатите или нямаме 
време да ги приготвим супата е един чудесен начин да 
не се лишим от зеленчуци. Може да си наготвим супа и 
съхраним за няколко дни в хладилник или за повече във 
фризер! Така си спестяваме няколко готвения, а кой не 
обича да пести ;) Спестяваме и средства, можем да си 
направим супа от остатъци от зеленчуци, почиствайки 
хладилника си! Ако някоя от съставките от рецептата за 
супа ни липсва, лесно можем да увеличим пропорционално 
с друга, резултатите няма да са по-лоши! 

Друго изключително предимство на супите е, че в 
тях може да добавим подправки  с високо съдържание 
на антиоксиданти или супер храни, като по този начин 
по естествен път се снабдяваме с имуностимулиращи  
естествени добавки.  Супите от тази книга съдържат 
чесън, куркума, джинджифил, зелени подправки и други 
ценни съставки, които разбира се подобряват и вкуса 
им! Гарнирани са със семена или ядки, а някои от тях и с 
кълнове, за които има отделна рецепта. 

Ако започнем храненето си с богата на зеленчуци 
супа, ще се снабдим с достатъчно количество фибри, 
ценен помощник за добро храносмилане и детоксикация. 
Супата е храна с ниска плътност поради голямото 
количество вода в нея. Тя запълва стомаха, дава енергия 
без да е висококалорична! Тук е мястото да кажа, 
че не всички супи са еднакви, има такива с добавени 
мазнини или сирена, вдигащи доста калорийния 
състав!  Избягвайте такива супи, ако не искате да сте 
неприятно изненадани от резултатаите на кантара! 
Така че описанията по-горе са конкретно за рецептите, 
поместени в тази книга! 

Ако пък супите, които консумирате са с бобови, месо 
или риба, те могат да са вашето основно ястие! За да 
бъде полезно при режим за отслабване, консултирайте 
се с вашия треньор, диетолог или с авторът на книгата 
как да ги включите в дневното си меню!



КРЕМ СУПА
ОТ ЧЕРВЕНО

ЦВЕКЛО

ЗДРАВОСЛОВНО ЛИ Е … !? 

По дефиниция здравословното хранене е това, което 
задоволява най-пълноценно всички хранителни потребности 
на конкретния човек съобразно неговите индивидуални 
особености с възможно най-качествени натурални храни, 
приготвени и консумирани по възможно най-полезния за него 
начин. То включва адекватен прием на белтъчини, мазнини, 
въглехидрати, витамини, минерали, есенциални мастни 
киселини, фибри и вода. 

Здравословното хранене обаче не е един  стандарт, който 
отговаря на всяка ситуация. Всеки трябва да реши сам какво го 
кара да се чувства  добре или не толкова добре. 

В този смисъл значението на „здравословни“ за рецептите тук 
означава  че са приготвени с пресни  зеленчуци от биологично 
производство, пълнозърнести храни, бобови растения,  
свободно отглеждани риба и пилешко месо, и здравословни 
мазнини като тези от ядки, семена и авокадо. Използвани са 
и супер храни, които могат да повлияят на редица медицински 
състояния. Наречени са суперхрани, защото са лесно усвоими и 
с високи полезни характеристики  в малък обем. 

Рецептите тук са диетични, при условие че са правилно 
комбинирани с останалата част от дневното меню и са в 
количества, съобразени с индивидуалното ви тегло. В повечето 
от тях липсва добавена мазнина, но присъстват мазнини от 
кокосово мляко, ядки и семена, авокадо.  Никой от продуктите 
не се запържва, варенето е достатъчно за топлинна обработка. 
При пържене храните поемат голяма част от мазнината и могат 
да увеличат до 3 пъти калорийния си състав. Добавката на сол 
е в ограничени количества, за да се избегне водна задръжка, в 
същото време присъства сол заради загуба на соли по време 
на тренировка. 

Комбинирайки правилно цялостното си меню си гарантирате 
добро здраве и отлична форма!

Планирайте седмичната си храна, пригответе я 
предварително,  за да сте винаги подготвени. Не чакайте да 
бъдете принудени от глада и да консумирате безразборно 
попаднали  пред вас храни!

Разпределете я в купички и съхранете в хладилник или 
носете с вас.

ВЕГАН



СТУДЕНА СУПА
с авокадо

и краставица

ВЕГАН

СЪСТАВКИ:
Около 4 порции
◦ 600 мл вода
◦ 1 зряло авокадо
◦ 1 краставица
◦ 1/2 връзка магданоз
◦ 5-6 листа прясна мента
◦ 1/2 лимон - изцеден
◦ 2 скилидки чесън
◦ Морска сол и чер пипер
◦ Счукани орехи за гарниране

  ИНСТРУКЦИИ:
Блендирайте почистените и измити продукти заедно със 

солта, пипера и лимоновия сок! Сервирайте със счукани орехи 
и се насладете!

  БЕЛЕЖКИ:
В сезона на летните студени супи ви предлагам 

една свежа супа, подходяща за обяд или вечеря пълна 
с витамини и здравословни мазнини. Фибрите в нея 
спомагат за контрол над апетита, за регулиране на 
кръвната захар и детокс процесите в тялото ни! Тя 
може да бъде част от пълноценното хранене както 
на спортуващи, така и на деца, отказващи зеленина в 
менюто си. Въпреки сравнително високата калоричност 
на авокадото, то способства отслабването поради 
наличието на голямо количество ненаситени мазнини. 
Високата му хранителна стойност, в комбинация с 
добрият вкус и богата текстура правят тази супа 
истинско гурме преживяване! А лесният начин на 
приготвяне, на практика само за почистване и рязане на 
зеленчуците я прави още по-привлекателна! Опитайте и 
споделете!

Към нея, по ваше желание може да добавите някоя от 
тези супер храни на прах, които освен, че се комбинират 
добре носят допълнително витамини, минерали, 
антиоксиданти.

1/2 чаена лъжица спрулина
1/2 чаена лъжица хорела
1/2 чаена лъжица ечемичени стръкове
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Студена супа
от спанак

ВЕГАН

СЪСТАВКИ:
1 порция
◦ 200 мл вода
◦ 100 гр пресен спанак
◦ 1/4 от цяло авокадо
◦ 1 скилидка чесън*
◦ 1/4 ч л морска сол*
◦ 1 ч л зехтин*
◦ 2 с л прясно изцеден лимонов сок
◦ 30 гр счукани орехи

  ИНСТРУКЦИИ:
Блендирайте продуктите и гарнирайте със счуканите орехи! 

  БЕЛЕЖКИ:
Когато температурите навън се покачват, искаме да 

останем на хладно със свежа и ароматна храна, богата 
на фибри и антиоксиданти, засищата и полезна. В сезона 
на спанака, няма как да го пропуснем! Още повече, че 
не е топлинно обработен и запазва всички свои ценни 
хранителни качества! Първенец сред суперхраните, 
спанакът има карценогенни свойства, спомага за 
здравето на кожа, кости и енергизира тялото като 
намалява умората. Наред с това подобрява имунитета, 
регулира нивата на кръвната захар, а заради ниската 
калоричност е чудесна храна за всички, които се борят с 
излишните килограми. 

Лесното приготвяне на тази супа, на практика 
само блендирана, я прави желана освен заради вкуса и 
аромата, заради  удобството и неангажираността.

* може да ползвате стръкове пресен чесън
* регулирайте количеството сол според вашия вкус
* аз използвах масло от авокадо, може да 

импровизирате с други олиа
Към нея, по ваше желание може да добавите 

някоя от тези супер храни на прах, които освен, че се 
комбинират добре носят допълнително витамини, 
минерали, антиоксиданти.

1/2 чаена лъжица спрулина
1/2 чаена лъжица хорела
1/2 чаена лъжица ечемичени стръкове
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СТУДЕНА СУПА 
ГАСПАЧО

ВЕГАН

СЪСТАВКИ:
4 порции
◦ 1 кг  зрели домати
◦ 1 краставица
◦ 1 глава червен лук
◦ 1 зелена чушка
◦ 1 червена чушка
◦ 2 скилидки чесън
◦ 3 листа пресен босилек
◦ 3 стръка магданоз
◦ сол и чили на вкус 

  ИНСТРУКЦИИ:
Обелете люспата на доматите. Това може да се случи или като 

бланширате за минута доматите във вряща вода, след което 
люспата се отделя лесно; или ги обелете с назъбена белачка. 
Трети вариант е да ги настържете  до люспа. Блендирайте 
всички продукти, гарнирайте и се насладете!

  БЕЛЕЖКИ:
Суровите домати са един здравословен продукт, 

който не бива да отбягвате. За жалост при топлинна 
обработка губят огромна част от полезните си 
качества. Ето защо тази сурова супа е отличен начин да 
консумираме домати!

Доматите са с високо съдържание на витамини и 
минерали.  Заради водното си  съдържание овлажняват 
кожата и я поддържат свежа.  Съдържанието 
на антиоксиданти противодейства на свободните 
радикали, както и помага в превенцията на ракови 
заболявания. Калият, който съдържат се грижи 
за подобряване на храносмилането и работата на 
мускулите. 
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ТАРАТОР
ПО СЕЛСКИ

ВЕГАН

Предложение за СЪСТАВКИ:
Около 3 порции
◦ 800 мл прясна вода 
◦ 1 краставица
◦ 100 гр орехи
◦ 1 връзка копър
◦ 3 скилидки чесън
◦ 1/3 ч л морска сол
◦ 2 с л ябълков оцет
◦ 2 с л зехтин

  ИНСТРУКЦИИ:
Нарежете на дребни кубчета краставицата, копъра на ситно, 

счукайте орехите. Пресовайте чесъна, добавете солта, зехтина 
и оцета и объркайте добре. 

  БЕЛЕЖКИ:
Ако не сте привърженик на млечните продукти или пък 

сте веган, това не е повод да избягвате таратор! Винаги 
има и алтернативни варианти. Вкусът е невероятен, а 
използваните продукти са достатъчно ценни, за да се 
лишите от тях в този им вид! И една студена супа в 
летните дни винаги е за предпочитане! 

Краставиците са нискокалорични, те подпомагат 
храносмилането и влияят за контрол над теглото. Те са 
отличен антиоксидант заради съдържанието в тях на 
бетакаротин и витамин С. Поради високото съдържание 
на витамини от група В помагат за борбата със стреса. 

Чесънът  влияе добре върху баланса на чревната 
флора заради съдържанието на етерични масла, 
контролира  равновесието между добрите и лошите 
бактерии особено силно влияе върху доброто състояние 
и правилното функциониране на имунната система.
От друга страна има антимикробно и противогъбично 
действие, което допълнително ни помага в борбата с 
вредните организми. Лесно достъпен, сега слагам във 
всяко ястие, сосове, дресинги, салати. 

Ако предпочитате класическият вариант с 
кисело мляко и това не противоречи с хранителните 
ви стратегии отстранете от рецептата оцета 
използвайте мляко по ваш вкус.
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КРЕМ СУПА
ОТ ЧЕРВЕНО

ЦВЕКЛО

СЪСТАВКИ:
Около 4 порции
◦ 2 л. вода
◦ 1 едра глава червено цвекло
◦ 2 средни моркова
◦ 1 глава лук
◦ 3 скилидки чесън
◦ 1 ч л куркума
◦ Два стръка розмарин
◦ Щипка кайенски пипер (ако готвите за деца може да го 
пропуснете)
◦ Сол и чер пипер на вкус
◦ Сокът на половин лимон – добавя се след като се охлади 
супата
◦ Кълнове от броколи за гарниране
◦ Кокосово мляко за гарниране

  ИНСТРУКЦИИ:
Загрейте на котлона тенджера с водата или зеленчуков 

бульон. Когато заври сложете нарязаните на дребно продукти, 
без тези за гарниране. Оставете да къкри 30 минути на слаб 
огън. Свалете от котлона и оставете да се охлади. Пасирайте до 
гладкост. Разпределете в купички и гарнирайте!

  БЕЛЕЖКИ:
Червеното цвекло е достъпна супер храна, богата 

на  витамин А,  калций,  витамин С и  желязо, играещи 
ключова роля в балансирането на метаболизма и 
призводството на колаген..

Също така цвеклото съдържа  рибофлавин, витамин 
В-6, пантотенова киселина, холин, бетаин, магнезий, 
фосфор, калий, цинк, мед и селен. 

Червеното цвекло е една от най-популярните храни 
при спортуващите. Причината е разнообразието 
от витамини в него, които носят енергия през деня, 
намаляват умората и болката в мускулите. 

Подпомага храносмилането поради съдържанието на 
влакна, които са много полезни за храносмилателната 
система. След консумацията на зеленчука се получава 
ниска киселинност в стомаха. Друг ключов елемент 
в цвеклото е фосфорът, който стимулира по-
ефективното абсорбиране на рибофлавина и ниацина, 
които тонизират червата.

Цвеклото е един от зеленчуците, които прочистват 
черния дроб и помагат на тялото да се бори с токсините. 
Благодарение на пектина в цвеклото, детоксикацията на 
тялото се улеснява, кожата става по-здрава и хубава.

Не прекалявайте с консумацията на червено цвекло, 
ако целите изгаряне на мазнини заради съдържанието 
на захари в него. 

Радвам се на предизвикателството  да готвя храни, 
които не са традиционни за нас, но са със сезонни 
продукти и са доста вкусни. Признавам си, като опитах 
тази супа след като я сготвих, имах страх за вкуса. Но 
повярвайте, тя е уникално вкусна и радва не само очите, 
а и небцето!

И не на последно място екстарта, че тази супа се 
готви бързо и лесно, не е трудоемка и не изисква 

особени умения и продукти. 

ВЕГАН
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СУПА
ОТ ГРАХ

И БРОКОЛИ

ВЕГАН

СЪСТАВКИ:
Около 3 порции
◦ 800 гр бульон* или гореща вода
◦ 1/2 глава броколи – пънчета и  розички
◦ 200 гр замразен грах
◦ 1 глава лук, нарязана на кубчета
◦ 2-3 скилидки чесън, обелени и нарязани
◦ 1 с л сметана, заквасена или кокосово мляко
◦ Сол и пипер на вкус

  ИНСТРУКЦИИ:
Добавете в тенджера с врящата вода или зеленчуков 

бульон пънчетата от броколи, нарязани на кубчета зеленчуци 
и замразения грах. Разбъркайте добре. Оставете на бавен огън 
за 20 минути.

Отдръпнете от котлона и пасирайте, добавете сметаната, 
още сол и черен пипер на вкус и пасирайте повторно. 

Сервирайте гарнирана със сурови семена  или кълнове от 
броколи. 

  БЕЛЕЖКИ:
* не използвайте готови зеленчукови бульони, 

съдържащи мононатриев глутамат
* за веган вариант ползвайте кокосово мляко

Броколите са супер храна, помагаща за детоксикация 
на тялото от карценогени.  

Едно от най-известните предимства на броколи е 
способността му да подпомага храносмилането. Тази 
полезна характеристика може да се отдаде на особено 
високо съдържание на фибри. Фибрите помагат за 
перисталтиката на червата и поддържане нивата на 
добри бактерии . В режимите за отслабване броколи 
са изключително предпочитани заради отрицателния 
си калориен баланс, иначе казано приетите от броколи 
калории се изразходват за тяхното преработване. 

Броколи е чудесно противовъзпалително средство, 
което може да помогне за намаляване на ефекта от 
увреждане на ставите, причинено от остеоартрит. 

Може би най-широко разпространената полза за 
здравето на броколи е потенциалът му да помогне 
в борбата с рака . Много изследвания предоставят 
доказателства за защитните ефекти, които броколите 
и броколните кълнове оказват срещу рака. 

След като свалите супата от котлона към нея, по 
ваше желание може да добавите някоя от тези супер 
храни на прах, които освен, че се комбинират добре носят 
допълнително витамини, минерали, антиоксиданти.

1/2 чаена лъжица спрулина
1/2 чаена лъжица хорела
1/2 чаена лъжица ечемичени стръкове
* Може да гарнирате с хранителна мая, която освен 

по-плътен вкус добавя белтъчини към състава на веган 
ястията.
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СУПА
ОТ БРОКОЛИ

И СПАНАК

СЪСТАВКИ:
Около 6 порции
◦ 1,5 л  гореща вода или зеленчуков бульон
◦ 500 г броколи, цветя и пънчета нарязани 
◦ 100 г Спанак
◦ 1 малък сладък картоф (или половин голям), обелен                          
и нарязан на дребно
◦ 1 см джинджифил, настърган
◦ 2 скилидки чесън нарязани
◦ 1 глава лук нарязан
◦ 1/3 с л морска сол
◦ 1 звездичка анасон
◦ 1/2 ч л куркума
◦ Черен пипер на вкус
◦ Препечени тиквени семки - за гарнитура
◦ Препечени слънчогледови семки - за гарнитура
◦ Кокосово мляко - за гарнитура

  ИНСТРУКЦИИ:
Поставете кубчетата сладък картоф във врящата вода или 

бульон. Добавете солта, звездичката анасон, настъргания 
джинджифил, нарязания лук и чесън и варете около 15 минути.  
Накъсайте броколите на цветчета, нарежете стеблото. 
Добавете ги, прибавете куркумата, черния пипер  и варете още 
10 мин. Извадете анасона, добавете измития  спанак и спрете 
котлона. Оставете под капак за около 10 минути. 

Пюрирайте супата, при необходимост добавете  
подправки (добавих само малко чер пипер), гарнирайте и се 
наслаждавайте!

  БЕЛЕЖКИ:
Тази бърза и лесна супа от спанак и броколи е вкусен начин 

да включите повече зеленчуци в диетата си. И това е една 
от най-бързите супи, които съм правила! Прочетете, за да 
разберете защо ...

 В тази кремообразна супа спанакът се добавя в 
тенджерата към края на готвенето. Това гарантира, че 
запазва своя цвят, аромат и хранителна стойност.

Броколи са супер храна, богата на антиоксиданти, 
подпомагат храносмилането като регулират чревната флора, 
предотвратяват водната задръжка, регулират сърдечния 
ритъм, успокояват нервите и мускулите, увеличават 
енергията, намаляват ставните болки, предотвратяват 
косопада, редуцират кожните проблеми, регулират работата 
на щитовидната жлеза. 

Спанак е втората  супер храна от тази супа! Спанакът е 
изключителен зеленчук за спазващи диети. Съдържащите се 
минерални соли дават сила на организма, действат успокояващо, 
подсилват костите. Подобрява кръвообращението, понижава 
кръвното налягане. Витамините, които съдържа спанакът, 
действат добре при настинка и грип, подхранва кожата и 
очите. Помага на храносмилането, като с това е подходящ 

за борба с наднорменото тегло, предпазва от стомашни 
заболявания и подобрява функцията на червата. Освен 

това предпазва от рак на простатата и кожата.
Куркумата не само е естествено 

противовъзпалително, но добавя  дълбочина на вкус 
и красив златист блясък.

Тази здравословна супа от броколи и спанак е 
чудесна с препечени семена  за повече текстура, 
вкус и пълнота. Сервирайте по желание с няколко 

супени лъжици кокосово мляко. Ако не сте веган 
и не броите калориите си, поръсете  отгоре малко 

настърган чедър или пармезан или разбъркайте 
в лъжица масло. Но е изключително вкусно и без 

допълнителни екстри!

ВЕГАН
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Крем супа
от тиквички

и сладък
картоф

ВЕГАН

СЪСТАВКИ:
Около 6 порции
◦ 1.5 л вода или зеленчуков бульон
◦ 2 тиквички
◦ 200 гр сладък картоф
◦ 1 морков
◦ 1 глава лук
◦ 3 скилидки чесън
◦ 3 – 4 стръка копър
◦ 1/3 ч л морска сол 
◦ Пипер меланж на вкус
◦ 50 мл кокосово  мляко*

  ИНСТРУКЦИИ:
Сложете  нарязаните на дребно зеленчуци в тенджера с 

вряща вода или зеленчуков бульон. Добавете солта и варете 
до готовност. Свалете от котлона, пасирайки добавете млякото. 
Сервирайте гарнирана с допълнително нарязан пресен копър 
или микс от семена и ядки.

  БЕЛЕЖКИ:
*Може да използвате краве мляко или сметана, ако 

се включват в хранителният ви план.
Ако искате нискокалорична супа, намалете 

количеството кокосово мляко, тъй като е твърде 
калорично.

Тиквичките са диетична нискокалорична храна с 
приятно усещане за ситост. Те са богати на фибри 
и естествен диуретик. Съдържат калий, магнезий, 
фосфор, манган, бетакаротин, витамин С.

Сладкият картоф е с нисък гликемичен  индекс и 
помага за намаляването и контролирането на нивата 
на кръвната захар. Освен това богатото съдържание 
на фибри  допълнително  предотвратява внезапните 
спадове в кръвната захар. Сладките картофи засилват 
имунната система, подобряват функциите на мозъка, 
богати са на антиоксиданти.
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Крем
супа

от целина

СЪСТАВКИ:
Около 6 порции
◦ 2 л вода или зеленчуков бульон
◦ 1/2 глава целина
◦ 1 глава лук
◦ 4 скилидки чесън
◦ 1 дребен картоф
◦ Пънчето от глава карфиол ( не е задължително )
◦ 1/2 с л морска сол
◦ Чер пипер
◦ 50 мл кокосово мляко

  ИНСТРУКЦИИ:
Начинът на приготвяне е изключително лесен. Продуктите  

се сваряват заедно, пасират се до гладкост и се гарнира по 
желание с кокосово мляко

  БЕЛЕЖКИ:
Целината е суперхрана и е пълна с важни минерали 

и витамини като фолиева киселина, калий, витамин 
В6, витамин С и витамин К.  Тя е  източник на полезни 
ензими и антиоксиданти. 

Хранителните стойности и ползите за здравето на 
целината са популярни  и този зеленчук се използва в 
кулинарията и народната медицина в продължение на 
векове. Редовната консумация на целина може да помогне 
за предпазване на сърдечно-съдовата система. Освен 
това, противовъзпалителните и антиоксидантните 
свойства на целината я правят идеална храна за 
хора  с висок холестерол и кръвно налягане, както и 
сърдечни заболявания. Целината също има многобройни 
невероятни ползи за кожата, черния дроб и очите. 
Подпомага отслабването  като забързва метаболизма и 
има диуретичен ефект.

След като свалите от котлона, към супата по ваше 
желание може да добавите някоя от тези супер храни 
на прах, които освен, че се комбинират добре носят 
допълнително витамини, минерали, антиоксиданти.

1/2 чаена лъжица спрулина
1/2 чаена лъжица хорела
1/2 чаена лъжица ечемичени стръкове
* Може да гарнирате с хранителна мая, която освен 

по-плътен вкус добавя белтъчини към състава на веган 
ястията.

ВЕГАН
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Тиквена
крем
супа

ВЕГАН

СЪСТАВКИ:
Около 5 порции
◦ 1 л вода или зеленчуков бульон
◦ 400 гр почистена тиква
◦ 100 гр морков
◦ 60 гр праз
◦ 5 гр джинджифил ( или на прах 1/3 ч л )
◦ 1/3 ч л сол
◦ 1/3 ч л кориандър
◦ 1/3 ч л цейлонска канела
◦ 50 гр кокосово мляко

  ИНСТРУКЦИИ:
Всички продукти се варят на слаб огън до омекване, след 

което се пасират. Добавя се кокосовото мляко и с него се вари 
още 2-3 мин.

  БЕЛЕЖКИ:
Лесна веган рецепта за крем супа. Съществуват 

всякакви варианти на рецепта за супа от тиква. 
Опитайте тази, лесна и веган. Ароматите са топли 
и привлекателни! Супата е естествено гъста и няма 
нужда от картоф или брашно за сгъстяване. Морковът 
и тиквата са пълни с витамини, минерали и фибри, 
докато джинджифилът и канелата придават прекрасен 
вкус и осигуряват невероятни противовъзпалителни, 
антиоксидантни и стимулиращи здравето свойства. 
Тази супа е истинска биохакинг бомба!

* Ако искате вашата супа да бъде нискокалорична, 
намалете количеството на кокосовото мляко!

* Някои проучвания доказват, че консумацията на 
между 3-6 грама канела дневно води до намаляване 
нивата на кръвната захар, лошият холестерол и 
триглицеридите в кръвта. Включването на канела 
в храната може да намали риска от диабет, 
сърдечносъдови заболявания и др. 

* Джинджифилът е познат с името “съндък с 
лекарства“ заради ползите от него, от които ще спомена 
няколко: подпомага храносмилането; бори се с ракови 
клетки; противовъзпалително действие; против болки в 
мускулите; регулира нивата на инсулин, което подпомага 
процесите на отслабване и изгаря мазнините; понижава 
холестерола и кръвното налягане; засилва имунитета.
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Крем
супа

от коприва

СЪСТАВКИ:
Около 6 порции
◦ 2 л вода или зеленчуков бульон
◦ 2 шепи връхчета коприва
◦ 1 глава кромид лук
◦ 1 средно голям морков
◦ 1 чаена лъжичка сушен джоджен
◦ 2 супени лъжици кафяв ориз
◦ 1 супена лъжица доматено пюре
◦ 5 скилидки чесън
◦ Сол на вкус
◦ 50 гр заквасена сметана*

  ИНСТРУКЦИИ:
Във вряща вода или зеленчуков бульон  попарете измитата 

коприва. Добавете всички останали продукти и варете около 
30 минути. Пасирайте, след като свалите от котлона. Добавете 
сметаната и пасирайте отново. Аз гарнирах с кълнове от 
броколи.

  БЕЛЕЖКИ:
Невероятно вкусна, здравословна, природосъобразна, 

нискобюджетна, бърза и лесна е копривената  крем супа! 
Крем супите са лесен начин да сервирате на децата си 
полезни зеленчуци, без те да отказват да ги консумират! 
А какво по-добро от свежа зеленина в началото на 
пролетта!

Копривата е супер храна, която е достъпна от ранна 
пролет, ако си я наберете сами е безплатна.  Най-
известна с високото си съдържание на желязо, тя 
съдържа 20 аминокиселини, 8 от които са незаменими, 
които не могат да бъдат синтезирани от организма и е 
нужно да се приемат чрез храната. Сушената коприва е 
много богата на белтъчини – цели 25% се съдържат в нея.  
Известно е, че съдържанието на витамин C в копривата 
е по-виско от това на лимоните, а съдържанието на 
витамин А – от това на морковите. Съдържа големи 
количества витамин К, който е от голямо значение за 
съсирването на кръвта. Тя е източник на минерали, 
като: калций, магнезий, цинк, фосфор, кобалт и др. 
Листата на копривата са богати и на хлорофил, а той 
от своя страна има противораково действие и понижава 
киселиността на кръвта. Във фит режимите е ценена и 
заради диуретичното и действие.

* Аз гарнирах моята със сметана, но ако търсите 
веган вариант, използвайте кокосово мляко!

* Може да поръсите с хранителна мая, която освен 
по-плътен вкус добавя белтъчини към състава на веган 
ястията.
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БОБ
ЧОРБА

ВЕГАН

СЪСТАВКИ:
Около 3 порции
◦ 300 гр зрял фасул, накиснат за една нощ в студена вода.
◦ 1 глава лук
◦ 1 морков
◦ 1 червена чушка
◦ 1 зелена чушка
◦ 1 сушен на слънце домат
◦ Джоджен – сушен или пресен
◦ 1 люто чушле по желание
◦ 1/2 ч л морска сол
◦ 1 ч л ябълков оцет
◦ Магданоз

  ИНСТРУКЦИИ:
Сложете накиснятия боб в прясна вода и оставете на котлона 

да заври. Излейте врящата вода, изплакнете боба и налейте 1.5 
л нова вода или зеленчуков бульон. След второто завиране 
намалете котлона и оставете да къкри около час. Всеки 
сорт боб увира за различно време, следете своя. Добавете 
зеленчуците и солта, продължете варенето още 30 минути. 
Свалете от котлона, добавете нарязания на ситно магданоз и 
оцета. Сервирайте топъл!

  БЕЛЕЖКИ:
Може ли бобът да е  част от диетичното меню, 

полезен ли е и как да го сготвим без мазнина! 
Доказано е, че хората, които редовно се хранят с 

фасул, имат по-малко газове и подуване, в сравнение с 
тези, които го консумират по-рядко!

Въпреки че има  различни сортове боб, всички  те имат  
едно общо нещо. Без значение кой вид боб сте избрали, 
можете да сте сигурни, че порцията ви съдържа доста 
ползи за здравето, които може да са от значение за вас. 

Тази суперхрана, въпреки ниската си цена  е отличен 
източник на протеини  за вас, независимо дали сте 
културист или веган! Фасулът е особено добра храна по 
време на диета и ви помага да отслабнете. Ако често 
преяждате, бобът може да ви помогне да ядете по-
малко. Ако сте в диета и се борите с преяждане, уверете 
се, че се придържате към препоръчаното ежедневно 
количество боб или ще победите усилието. Бобът е 
богат на фибри, желязо, фосфор, фолати, магнезий, 
калий и калций. Фасулът дори има малки следи от мед, 
цинк, манган и витамини B1, B6, E и K.  Фасулът е с ниско 
съдържание на мазнини. В боба  има по-малко калории и 
наситени мазнини, отколкото при другите протеинови 
храни, като например месо и млечни продукти. Поради 
големите количества фибри, които съдържа се намалява 
риска от диабет тип 2 и дори има доказателства за 
подобряване на понижаването на кръвната захар.  
Фасулът съдържа също така наречените фитохимикали 
или антиоксиданти, което всъщност може да помогне 
за  забавяне растежа на раковите клетки.
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ГЪБЕНА
ЧОРБА

ВЕГАН

СЪСТАВКИ:
Около 6 порции
◦ 1.5 л вода
◦ 500 гр гъби*
◦ 1 глава лук
◦ 1 морков
◦ 1 червена чушка
◦ 1/2 ч л сол
◦ 50 гр просо*
◦ Няколко стръка целина
◦ Чер пипер на вкус

  ИНСТРУКЦИИ:
Почистете и нарежете гъбите и зеленчуците. Сложете ги във  

врящата вода или зеленчуков бульон заедно със солта за 20 
мин. Добавете просото и варете още 20 мин. Свалете от котлона, 
гарнирайте с магданоз и се насладете!

  БЕЛЕЖКИ:
Може да използвате печурки, други гъби или няколко 

вида едновременно. 
Ако предпочитате нисковъглехидратен вариант, не 

добавяйте просо.

Гъбите са здравословни храни, богати на различни 
хранителни вещества. Те са добър източник на витамини 
и минерали, включително калий, фосфор, магнезий, 
натрий, витамин С, витамини от група В ( ниацин, 
рибофлавин, тиамин, фолат) и витамин D.

Ползите за здравето на гъбите включват загуба на 
тегло, освобождаване от високи нива на холестерол 
и контрол на диабета. Гъбите са добър  източник 
на селен, който  има противораков, антиоксидантен 
и противовъзпалителен потенциал. Гъбите нямат 
холестерол или мазнини и имат много ниски 
въглехидрати. Фибрите и някои ензими в тях също 
помагат за понижаване на нивата на холестерола. 
Нещо повече, високото съдържание на белтъчини 
помага за изгарянето на холестерола в организма при 
усвояването им. Гъбите са идеални ниско енергийни 
и нисковъглехидратни храни, които да се включат в 
диетичното меню. Някои експерти казват, че гъбите 
са една от редките храни, които хората могат да 
ядат възможно най-често, без странични ефекти 
върху теглото си. Гъбите са богат източник на 
калций, който е основно хранително вещество при 
формирането и укрепването на костите. Витамин D 
се намира сравнително рядко  в зеленчуците. Тъй като 
гъбите са храна, съдържаща D, те могат да помогнат 
за улесняване на усвояването и метаболизма на калций 
и фосфор. Ерготионеинът, мощен антиоксидант, 
присъстващ в гъбите, е много ефективен за осигуряване 
на защита от свободни радикали, както и засилване на 

имунната система. Гъбите съдържат и естествени 
антибиотици (подобно на пеницилин), които 

инхибират растежа на микробите и други 
гъбични инфекции.  
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РИБЕНА
ЧОРБА

СЪСТАВКИ:
Около 6 порции
◦ 2 л вода или зеленчуков бульон
◦ 1 кг микс от риби ( морска или речна )
◦ 2 бр дафинови листа
◦ 1/2 ч л морска сол
◦ 1 сушен домат
◦ 1 червена чушка
◦ 1 зелена чушка
◦ 1/2 глава резене
◦ 2 малки глави лук
◦ 1/2 връзка пресен девесил
◦ 1/4 ч л сух риган
◦ 1/2 с л доматено пюре
◦ 1 сушена люта чушка или чили* 
◦ 1 щипка  млян черен пипер 
◦ 1/2 лимон - изцеден

  ИНСТРУКЦИИ:
Сварете рибата за около 15 мин заедно с дафиновия лист и 

солта. Извадете я за да я с безкостите, а в бульона добавете 
нарязаните на кубчета зеленчуци и варете около 20 мин. 
Извадете дафиновите листа и добавете обезкостената риба и 
довършете готвенето. След като свалите от котлона, овкусете с 
черния пипер и лимоновия сок!

  БЕЛЕЖКИ:
Тайните на вкусната рибена чорба са няколко! 

Достатъчно риба от поне три вида! Тук напълно 
валидно е правилото „колкото повече, толкова повече“! 
Същото важи и за зеленчуците, ако някой от тях ви 
липсва, добавете повече от друг! И девисил, без него не 
започвайте! Ако нямате пресен, ползвайте сушен! 

*Подлютяването е на вкус и по желание!
Рибата е неизменна част от здравословния и 

пълноценен хранителен режим. Редица изследвания 
доказват ползите й при консумация  поне 2 пъти 
седмично.

 Сред  доказано полезните съставки на рибата са 
омега-3 мастните киселини, които имат благоприятно 
действие и за редуциране нивата на телесните мазнини,

Рибата е източник на пълноценни лесноусвоими 
белтъчини. Съдържа много важни витамини – А, D, 
Е, В1, В2, В6, В12. Изключително богат източник е на 
минерали като калций, фосфор,  йод и флуор – все  важни 
за човека вещества.
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ПИЛЕШКА СУПА
С ПРОСО

СЪСТАВКИ:
Около 6 порции
◦ 2 л вода
◦ 1/2 пиле от биологично производство
◦ 1/2 Червена чушка
◦ 1/2 Жълта чушка
◦ 1/2 Зелена чушка
◦ 1/2 Люто чушле
◦ Лук; праз лук, чесън 
◦ 1 Морков
◦ 3 сушени домата
◦ Целина
◦ Чубрица
◦ Сол
◦ 2 с л Просо

ЗАСТРОЙКА:
◦ 200 гр Кисело мляко био 
◦ 1 Яйце
◦ 1/2 лимон, изцеден
◦ Магданоз

  ИНСТРУКЦИИ:
Сложете измитото и почистено пилешко месо в тенджера на 

котлона докато се свари. Може да се наложи  да отстраните 
пяната преди завирането на супата. Въпросът дали да се 
остави пяната е спорен, проучвания доказват ползите от нея, 
но супичката става по-бистра ако е отстранена. Извадете 
свареното месо докато леко се охлади и обезкосте. През 
това време сложете в тенджерата нарязаните зеленчуци и 
подправки. След като поврят 15 минути добавете обезкостеното 
пилешко месо и просото. След още 15 минути изгасете котлона 
и оставете супата да се охлади. Подгответе застройката 
от добре разбитото кисело мляко, яйцето и лимоновия сок. 
С непрекъснато бъркане я смесете със супата. Поръсете с 
прясно нарязан магданоз.

  БЕЛЕЖКИ:
Пилешката супа звучи толкова по български 

традиционно, колкото таратор, баница, мусака. Но 
в българската кухня се среща в различни варианти. 
Моята супа е уникално вкусна и лесна за приготвяне. 
Със здравословни продукти, без глутен, без добавена 
мазнина. Добрата новина е, че ако ви липсва някой от 
зеленчуците, няма да е фатално за крайния резултат. 
Просто увеличете количеството на някой от другите 
продукти за сметка на липсващите.  Задължително 
е обаче да имате пиле и просо :) Тайната на вкусната 
супа е достатъчно пилешко месо и достатъчно 
зеленчуци. Добавката на люто чушле е по желание. 
Пикантните храни увеличават телесната температура 
и изгарят мазнини, също така действат благотворно 
на червата. Ако обаче супата е за консумация от деца, 
може да пропуснете. Не ползвайте готови бульони със 
съдържание на натриев глутамат!
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СУПА
ТЕЛЕШКО ВАРЕНО

СЪСТАВКИ:
Около 6 порции
◦ 2 л вода
◦ 1 телешки джолан
◦ 300 гр картофи
◦ 300 гр моркови
◦ 300 гр лук
◦ 100 гр корен целина
◦ 2 бр дафинови листа
◦ 10 зърна черен пипер
◦ 1 с л оцет
◦ 1 ч л морска сол

  ИНСТРУКЦИИ:
Почиствате и измивате добре телешкия джолан и го слагате 

в голяма тенджера  със студената вода  на котлона до завиране. 
След  като се образува пяна, отстранете я, прецедете бульона  
и върнете на котлона. Добавете оцета, солта  и черния пипер и 
оставете  да къкри до пълно сваряване. По време на варенето 
следете водата да е над джолана и ако се наложи доливайте. 

Докато джоланът ври, подгответе останалите зеленчуци 
на едри кубчета. След като джоланът е сварен го извадете 
от супата и го обезкостете. Нарежете го на едри парчета и  
заедно със зеленчуците върнете обратно в бульона и варете до 
сваряване на зеленчуците.

Може да гарнирате с пресни листа целина. 

  БЕЛЕЖКИ:
Рецептата за телешко варено е класически  

специалитет от българската национална кухня. 
Мястото му в здравословното фит хранене е 

безспорно. Телешкото е богато на белтъчини, желязо, 
фосфор и цинк, както и витамини от групата В. Има 
значително по-ниско съдържание на мазнини сравнено 
със свинското месо. А фуражите, с които се отглеждат 
животните са по-качествени от смеските, с които се 
отглеждат пилетата. Ако пък имате достъп до месо 
от свободно отглеждани животни, разчитайте на 
качествени омега 3 масни киселини в порцията си!
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ЗЕЛЕНЧУКОВ
БУЛЬОН

ВЕГАН

Предложение за СЪСТАВКИ:
◦ Лук
◦ Морков
◦ Чесън
◦ Чушка
◦ Целина
◦ Стебла магданоз
◦ Гъби

  ИНСТРУКЦИИ:
В професионалната кулинария водата, в която са варени 

месото или зеленчуците се нарича зеленчуков фон, което в 
превод от френски означава база, основа. Използвам терминът 
„бульон“ заради неговата познаваемост в ежедневието на 
непрофесионалисти като мен.

Защо да не използваме готов бульон на кубчета?  - Повечето 
готови бульони и супи съдържат натриев глутамат, който е в 
противоречие със здравословния начин на живот. Ето защо 
направете свой, замразете го и имайте под ръка винаги когато 
готвите!

  БЕЛЕЖКИ:
Лесният начин да сготвим супа или друго ястие е да 

налеем вода в тенджерата и да сложим продуктите. 
В някои рецепти се споменава за вариант бульон или 
вода, но за много хора в забързаното ежедневие бульон 
означава опаковано кубче от супермаркета. 

Вкусният и питателен начин за готвене на супи и яхнии 
е да си направим зеленчуков бульон, който да добавим 
към водата или да използваме само него, набавяйки на 
ястието си освен допълнителен вкус повече ползи. Такъв 
бульон може да си направим лесно и евтино. Трябват ни 
няколко зеленчука, но колкото е по-богат и разнообразен 
наборът, присъстващ в тенджерата, толкова по-вкусен 
е бульона. Правила за бройки и видове няма.Можем да 
събираме в пликче във фризера остатъците от чушка, 
лук, чесън, морков, гъбка, тиквичка, целина, стеблата 
от магданоз или копър. Всъщност каквото готвите, 
събирайте остатъците от зеленчуците като обелки и 
стебла, върши чудесна работа! Когато станат около 500 
гр, може да ги използвате за бульон. Добавете сол, чер 
пипер и дафинов лист и варете!  Готвенето със сол от 
самото начало помага за по-добрия вкус на всяко ястие. 
Прецедете и съхранете до няколко дни в хладилник или 
до 6 месеца във фризер – във формички за лед  или други 
съдчета. 

В студена или топла вода се слагат зеленчуците? 
Различните теории казват различно. Според някои, 
в студена вода се слагат зеленчуците и се готвят на 
бавен огън за да съхранят ценните си съставки. Според 
модерната гастрономия, слагайки във вряща вода 
зеленчуците, те запазват качествата си. Аз използвам 
втория начин. Едно е безспорно – варят се на слаб огън! 
Ако бульонът е зеленчуков, варенето е с капак. Времето 
за варене е от 30 до 60 минути.
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Костен
бульон

СЪСТАВКИ:
◦ 4 л  вода 
◦ 1 кг кокали от свободно гледано пасищно животно
◦ 50 мл оцет
◦ Зеленчуци - целина, пащърнак - корени, моркови, лук
◦ морска сол

  ИНСТРУКЦИИ:
Добре измитите кокали се  запичат от всички страни върху 

хартия за печене за 1 час на 180 градуса.
Кокалите се заливат с водата във висока тенджера и се 

оставят да заврат. Отпенват се  и  се намалява котлона до 1-2 
степен -да има леко движение на повърхността на водата, не 
повече. Оставя се между 16 и 20 часа да къкри на слаб огън.

На половината време се добавя солта и другите съставки. 
Особено важен е оцетът, който трябва максимално да изтегли 
ценните съставки от вътрешността на кокалите.

Свареният бульон се налива в буркани с извивка към 
гърлото, където трябва да се събере мазнината. Ако всичко 
е както трябва, ще се отдели слой мазнина и бульонът ще се 
желира. Но дори да не се получи, съставките не са се извлекли 
максимално, бульонът пак може да послужи за основа на 
питателна супа. Можем да го пием директно, като в хладилник 
издържа до 4 дни.

Друг начин на съхранение са формички за лед. Ако го 
замразите, ще имате до 6 месеца под ръка готови кубчета за 
супи или ястия. 

Можем да стерилизираме по обичайния начин - със 
заваряване на буркани и обръщане с капачката нагоре за ден-
два, а после складиране на студено място.

  БЕЛЕЖКИ:
Продуктите, които варите  да са с гарантиран произход. 

Варенето на бульона трае дълго време, за да се извлекат 
всички минерали. Внимавайте животното да е пасищно, да 
не е третирано с хормони и да е хранено пълноценно с чисти 
фуражи. Ако не отговаря на това условие, по-добре не 
правете такъв бульон. Това се отнася и за всички добавки.

Eдин от последните хитове в здравословното хранене 
е бульонът от сварени кости. При варенето му може да 
се ползват като добавки различни зеленчуци, които да 
засилят ефекта  като ползи за здравето и да направят 
вкусът му различен. Колагенът е ключовата съставка на 
съединителната тъкан. При бавното варене на костите 
този колаген се извлича, заедно с чисто съдържание на 
аминокиселините при редовна консумация води до здрави 
хрущяли, сухожилия и стави, но и до красива коса, нокти 
и зъби. 

Желатинът, който се получава при изстиването на 
бульона е благоприятен за храносмилателната система, 
като успокоява  раздразнени черва. 

Костният бульон е изключително богат на  минерали – 
магнезий, калций, фосфор, които имат роля в здравината на 
собствените ни стави. За заболявания като остеопорозата 
и други специфични патологични състояние на костната 

система тези минерали са  от ключово значение.
От костния мозък се отделят така полезните за 
нашето тяло  полинаситени мазнини.

Ако няма от къде да се снабдите с домашни 
животни, може да си купите колаген като 
хранителна добавка, но за него също важи 
условието за биологично производство.
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КЪЛНОВЕ
ОТ БРОКОЛИ

ВЕГАН

СЪСТАВКИ:
◦ 1 супена лъжица семена от броколи ( необработвани               
с пестициди )
◦ Буркан
◦ Ластик
◦ Марля

  ИНСТРУКЦИИ:
Сложете семената  в буркана. Залейте ги със студена вода и 

ги покрийте с марля и ластик. Оставете да се накисват за една 
нощ. Изсипете през марлята водата, изплакнете ги, отново през 
марлята и ги оставете в тъмна и не студена част на кухнята, 
вече без вода. Вечерта ги измийте отново, сутринта също. Вече 
е време да ги оставите в най-светлата част на помещението, 
на перваз на прозорец примерно. Там те поемат частична 
слънчева светлина. Продължавайте да ги миете и отцеждате 
още няколко дни, докато придобият зелен цвят.

Използвайте в супи, салати или основни ястия. Ако ви остане 
количество, съхранете го до два дни в хладилник.

  БЕЛЕЖКИ:
Доста често използвам кълнове като добавка за 

супите и салатите си. Те са най-живата и пълноценна 
храна. Приготвянето им е изключително лесно,  за 
няколко дни се снабдявам с достатъчно количество 
превъзходни кълнове. 

Кълновете ще ни подмладят, ще ни заредят с много 
енергия, ще ни доставят най-много ензими от всички 
останали храни, а също бързо и лесно усвоими витамини 
и минерали и скъпоценен хлорофил. Tук ще се спра на 
кълнове от броколи, но може да покълнете различни 
пшенични култури, бобови, от семена или други зеленчуци.

Кълновете от броколи съдържат  стотици пъти 
повече хранителни вещества, отколкото самите 
зеленчуци. Освен това те помагат за предотвратяване 
и облекчаване на ракови заболявания. Кълновете от 
броколи са лесно смилаеми, защото съдържат мощни 
хранителни ензими. Препоръчвам ви да добавите този 
продукт към вашата ежедневна диета. Опитайте 
приготвянето им, ще се уверите, че не отнема време и 
усилия, а ползите си заслужават!
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ХРАНИТЕЛНА
МАЯ 

Често добавям хранителна мая във веган 
ястията си, тъй като тя е изключително богата 
на протеини и така допълвам техният хранителен 
профил, което разбира се не е задължително. Ето 
защо и присъства като добавка в някои от супите 
– освен полза за здравето добавя още вкус и 
аромат! Можете да я добавяте също към сосове, 
салати, смути или кремове. За предпочитане е да 
не се обработва топлинно.

Много хора бъркат хранителната мая с мая за 
хляб и смятат, че тя може да се развие вътре в 
тях и да причини инфекции. Това не е възможно, 
тъй като хранителната мая е преминала през 
процес на нагряване, за да бъде деактивирана, 
което означава, че не може да се възпроизвежда.

Какво представлява хранителната мая?
Хранителната мая  е подправка, съставена 

от мая, микроорганизъм или дрожди от 
семейството на гъбите. Маята се отглежда 
специално заради хранителната й стойност, 
след което се подлага на процес, който я прави 
неактивна. Това  означава, че не може да накара 
тесто да бухне или да се развие вътре във вас. Тя 
не променя микрофлората на червата и е съвсем 
здравословна. 

Хранителната мая може да се закупи под 
формата на люспи или прах. Нейният аромат 
наподобява  орехов, на сметана  или сирене  и често 
се използва като заместител на сиренето. Вкусът 
и е познат в азиатската кухня  като Умами, който  
е неповторим и подходящ за комбиниране както в 
сладки, така и в солени храни. Освен това е чудесен 
източник на  витамини от групата В, минерали, 
протеини и фибри. Хранителната мая съдържа 
9-те основни аминокиселини, които човешкото 
тяло не може да произвежда самостоятелно. 
Богатото й съдържание на антиоксиданти е 
от съществено значение за  доброто здраве и 

силната имунна система .
Някои марки добавят синтетичната 

форма фолиева киселина към дрождите. 
В по-големи дози това може да доведе 
до неметаболизирана фолиева киселина 
в кръвта. По темата все още се 
правят изследвания, но за собствено 
спокойствие  най-добре е да изберете 
марки, които не добавят фолиева 
киселина в хранителната мая.

На последно място, безопасно е да 
се консумира хранителна мая умерено, 
обикновено няколко супени лъжици 
на ден. Ако за първи път я опитвате, 
започнете с малки количества, за да 
видите как тялото ви реагира.



Отказ от Отговорност

Тази книжка с рецепти  е създадена, за 
да насочва обикновения човек без сериозни 
заболявания по пътя към редуциране на теглото и 
здравословния начин на живот. Тя няма за цел да 
натрапва методи за лечение на заболявания. 

Съдържанието е с информативно предназначение, 
а не е медицински съвет. 

Книгата има за цел да Ви помогне да постигнете 
желаното телесно тегло и здраве. Само Вашият 
лекар може да определи какво е подходящо за Вас 
в зависимост от специфичните Ви нужди.

Авторът на книгата не носи отговорност за 
вреди, претърпени от читателя или трети лица 
при изпълнение на рецептите, предложени в 
книгата.

Авторът не носи отговорност за съдържанието 
и предоставяните услуги от други интернет 
сайтове, до които има препратки в книгата.

При наличие на заболяване, неразположение 
или съмнение за заболяване, е необходима 
консултация с лекар, преди да се пристъпи към 
използване на описаните менюта или, съответно, 
да се продължи използването на каквито и да е 
рецепти, включително и тези, описани в книгата.

При бременност или кърмене не се препоръчва 
спазването на индивидуално меню, което не е 
предписано от лекар.

Спазването на индивидуално меню, от лица до 
18 (осемнадесет) години трябва да е предписано 
от лекар.

Информацията в тази електронна книга не е 
одобрена от никоя държавна агенция и няма за цел 
да поставя диагноза, да лекува или да предпазва 
от болести.

От автора
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