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Здравейте,

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 по функционална аеробика и 
пилатес от IFFS. Работя с клиенти, целящи добра физическа 
форма и здравословен начин на живот.

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 
десерти, които са разнообразни като вид и съдържание.  

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

Посланник съм на идеята за по-здравословен начин на 
живот вярвам, че от спорта и храната която консумират хората 
зависи здравето им! 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! 

Апелирам към семейство да се наслади на домашна храна с 
продукти от гарантиран произход!



СМУТИ ВСЕКИ ДЕН
Съвети как да създадем своя рецепта!
Смути е един чудесен и вкусен спътник по пътя към 

отслабването. Но не само! Това е един лесен начин да 
захраните тялото си с витамини, минерали, фибри 
и протеини, които иначе е трудно да се ядат в големи 
количества. Повечето деца и възрастни не консумират  
достатъчно плодове и зеленчуци. Със смути става лесно, 
освен това можете да добавите и супер храни, които 
иначе бихте се чудили как да включите в менюто си.

Ето няколко причини да включите смути като своя 
закуска:

• Това е  начин да ядете повече плодове и зеленчуци, 
които в забързаното ежедневие често пропускате, а те 
са основен съюзник в контрол над кортизола и борбата с 
килограмите.

• Лесен начин да добавите повече фибри към диетата 
си, които стабилизират нивата на инсулина и забързват 
метаболизма.

• Засилва имунна система, която от своя страна влияе 
върху чревното здраве и хормоналния баланс. 

• Възстановява баланса на чревната флора, което  
влияе на теглото като внася здравословни бактерии и 
регулира хормоните.

• Детоксикира тялото като стимулира отделянето 
на отпадъци.

• Засища глада заради обемът и плътността си, като 
в същото време може да бъде много нискокалорично.

• Усвоява се лесно , тъй като блендерът е свършил 
една част от работата, раздробил е химичната верига 
на продуктите, на тялото му остава само да отдели 
ензими за усвояването им.

Какво трябва да съдържа перфектното смути и как 
да направите свои комбинации?  

Ще ви дам идеи за добри варианти за вашето смути. 
Но нека това не ви ограничава, може да правите 
собствени комбинации, да добавяте или махате 
съставки според вашия вкус и наличност в хладилника и 
шкафа! С тях може да импровизирате според вашите 
цели – дали искате отслабване или просто внимавате да 
се храните здравословно. Ако се съобразявате с приема 
на калории, намалете  количеството на плодовете, 
които използвате. Придържайте се предимно към 
зеленчуци и суперхрани и използвайте като заместител 
на храненето. 

Дори да наблегнете на  съставки подходящи  за 
отслабване, това разбира се трябва да върви паралелно 
с останалата част от дневното ви меню, както и с 
адекватни физически упражнения. Смути не е вълшебна 
храна, която единствено и само ще свали килограмите 
ви. Тя е само помощник, част от общия пъзел за добра 
форма!

Разбира се има съставки, които стимулират 
отслабването по различни начини. Ще спомена някои 
от тях, като същевременно ще опиша основните 
компоненти, които трябва да съдържа смути:

• Течна основа. Това най-често е прясна вода. Но 
може да бъде билков чай, домашен зеленчуков бульон, 
ядково мляко, кефир. Млеката, независимо растителни 
или животински са калорични и ако следите прием на 
калории, ще забележите че с мляко те наистина стават 
доста. Така че вие преценете да използвате ли мляко. 

• Плодове или зеленчуци, а може и двете. Пресните 
или замразени плодове и зеленчуци  ще придадат на 
вашите смути по-плътна консистенция, вкус и аромат. 
Ако имате плодове или зеленчуци, за които се опасявате 
че няма да успеете да консумирате и ще се развалят,  
просто ги нарежете и съхранете във фризера за смути. 

Ето идеи за плодове, но на практика може да ползвате 



всякакви: банан, манго, ананас, праскови, киви, горски 
плодове, ябълки, круши, сливи, диня, цитрусови почистени 
от ципите или цедени. От зеленчуците всички листни, 
краставица, червено цвекло, авокадо, чушки, моркови….

• Подправки и билки като  зелените магданоз, керевиз, 
босилек, риган, мента и други. Подправки като цейлонска 
канела,  куркума, индийско орехче, кимион, ким, чили 
и други. Те добавят аромат, като същевременно 
поддържат здравето на червата, регулират кръвната 
захар, засилват метаболизма, намаляват стреса..

• Здравословни мазнини - от съществено значение са 
за балансиране на хормоните, които влияят за наддаване 
на теглото. Така че набавянето на тези мазнини е 
ефективна стратегия за подобряване на резултатите за 
отслабване. Някои от тях са от семена като чия, коноп, 
ленено семе, също от  ядки, тахан, нерафинирани масла, 
авокадо. 

• Супер храни, като тук списъкът е дълъг. Супер храни 
са онези, които в малък обем съдържат високи дози 
хранителни вещества и специфични характеристики. Те 
набавят на тялото енергия, антиоксиданти, витамини 
и протеини, помагат за отслабване и детокс на тялото 
и регулират хормоните и балансират чревната флора. 
Изброявам моите любими суперхрани, които редувам 
в различните смути: Спирулина, хлорела, матча, 
ечемичени стръкове, мака, коприва, кейл, пчелен прашец, 
куркума, цейлонска канела, джинджифил, боабаб, 
ашваганда, каму каму,  асай бери, годжи бери, шипки и 
още много, които може да намерите в био магазините. 

Моите смути най-общо разделям на зелени, жълти и 
червени.  Не бих категоризирала имената им както често 
се срещат – имуностимулиращо, детокс, енергийно, 
освежаващо и други, защото всички мои смути 
отговарят на тези категории! По-скоро критерият ми е 
да използвам сезонни плодове и зеленчуци, а останалите 
добавки комбинирам цветово, по този начин никога не се 
подвеждам и вкусът винаги е отличен!  

Кога да приемате смути?
Съветът ми е смути да е първата ви закуска за деня. 

Друго време за прием на смути е следобедна закуска, 
която е междинно хранене след обяда и преди вречерята. 
Което и време да изберете, когато отпиете от смути, 
не го преглъщайте веднага, а го предъвквайте в устната 
кухина няколко пъти, за да спомогнете за отделянето на 
ензими за усвояването му още в самото начало. 

Отслабането и добрата форма  са мисия възможна!
Мазнините, които са концентрирани около корема, 

бдрата и седалището особено на жени над 40г са основен 
индикатор за хормонален дисбаланс. За да се отървете 
от мазнините  е важно да намалите възпалението, да 
увеличите приема на хранителни вещества и да засилите 
детоксикацията на тялото си. От решаващо значение 
има двигателната активност с правилно натоварване. 

Живейте здравословно и бъдете във форма!



СУПЕРХРАНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ
Които може да добавяте в своето смути

 Суперхраните стават по-популярни от всякога. Кое в 
тях е толкова ценно и кои точно трябва да консумираме за 
отслабване?

Суперхрани са наречени всички храни, богати на 
хранителни вещества с множество положителни специфични 
характеристики, откривани в минимален обем продукт. 
Консумирането на супер храни подобрява  здравето като 
повишава имунната система и дава жизненост и енергия. 

При режим за отслабване някои супер храни са особено 
ефективни, но все пак трябва да знаете, че те не са вълшебни! 
Чудото може да се случи само ако цялостното ви меню е 
подходящо и имате адекватна двигателна активност. Ако 
разчитате само на суперхрани, но продължавате да живеете 
нездравословен живот ще се разочаровате от липса на 
резултати. Живейте здравословно, яжте зеленчуци, плодове, 
протеини и мазнини и бъдете активни поне 5 пъти седмично 
с между 40 и 60 минути на ден. По този начин и добавяйки 
поне по една суперхрана във всяко ядене и към ежедневното 
си меню, ще стане абсолютно възможно да достигнете 
идеалното си тегло!

Ето някои от най-ценните за мен супер храни за отслабване, 
които добавям в смути:

Годжи Бери
Те съдържат витамини А, С, Е, В1, В2, В6, Омега 6 мазнини, 

аминокиселини, антиоксиданти и 33 различни минерала. 
Едно от големите предимства на годжи бери е, че те отнемат 
желанието за ядене на сладко и мазнини. Ако хапвате по 
една шепа на ден, нуждата ви от нездравословна храна ще 
намалее. Може да ги добавяте в смутита, салати или десерти. 
Те също могат да се ядат като лека закуска, просто така. Не 
прекалявайте с Годжи Бери, тъй като съдържа захари и трябва 
да се консумира умерено.

Асай Бери
Асай Бери са богати на антиоксиданти и стимулират 

имунната система. Те са нискокалорични, което ги прави 
отлични съюзници в идеята за отслабване. В нашите 
географски ширини тези плодчета се намират най-често на 
прах и са чудесни за добавяне към смути, сладоледи, кремове 
или здравословни десерти.

Боровинки
Боровинките са богати на антиоксиданти, витамин С и 

витамин Е. Те съдържат много фибри, което ви дава ситост. 
Боровинките са известни с това, че при редовен прием 
разграждат мазнините в тялото и балансират нивата на 
кръвната захар.Може да добавяте боровинки в смути,плодова 
салата, десерти, палачинки, конфитюр и др. Разбира се, не 
всички опции са гаранция за загуба на теглото! Ако не сте ги 
приготвили лично без захар, внимавайте с приемът им! Лично 
аз ги обичам натурални, също добавени в смути, както и в 
десерти за сладост и свежест.

Джинджифил
Коренът от джинджифил може да ви бъде от голяма полза 

в процесите за отслабване, тъй като той е популярен с това, 
че изгаря и елиминира упоритите мазнини от тялото ви. Тъй 



като нивата на глюкоза имат пряко влияние върху процеса 
на наддаване или загуба на тегло, редовното приемане на 
джинджифил под каквато и да е форма може да доведе до 
промяна в нивата на кръвната ви захар. Джинджифилът 
стимулира храносмилането и насърчава усвояването на 
хранителни вещества. В допълнение към това джинджифилът 
е силно противовъзпалително, засилва имунитета, осигурява 
и облекчение от стомашни спазми, диария и подуване на 
корема. Популярен е при лечение на ракови заболявания, 
понижава холесерола и кръвното налягане. Добавяйте в смути 
около 1 см от корена или ½ ч л на прах и ще сте изненадани 
от свежият вкус!

Цейлонска канела
Някои проучвания  посочват, че консумацията на между 

3 и 6 грама цейлонска канела на ден води до намаляване 
на нивата на кръвната захар, на триглицеридите, на LDL 
("лошия") холестерол, както и на общия холестерол в кръвта. 
Освен това, включването на канела в хранителния план, може 
да доведе до намаляване на рисковите фактори, свързани 
с диабета, като сърдечно-съдови и други заболявания. 
Подходяща е за добавка към плодови смути. И едно уточнение 
от огромна важност, използвайте само Цейлонска канела, 
всички описани качества се отнасят само за нея!!

Чиа семена
Чиа семената могат да бъдат тъмни и светли, като и 

двата вида нямат особен вкус. Те са пълни с омега 3 мастни 
киселини, минерали, протеини, фибри и антиоксиданти и са 
лесно смилаеми. Тъй като семената на Чиа са богати на фибри, 
те помагат за изгарянето на мазнините. Когато семената 
на Chia се смесят с течност, те образуват леко геловидна 
субстанция. Това ви кара да се чувствате по-сити и ви 
предпазва да посягате към нещо нездравословно. Те са добри 
и за хора, които спортуват, тъй като съдържат високо ниво 
на протеин и помагат да поддържате мускулите и нивото на 
кръвната захар. Можете да ги готвите или да ги ядете сурови. 
Те имат неутрален вкус и затова можете лесно да ги добавите 
към смути.

Ленено семе
Лененото семе съдържа витамин В1 и В2, минерали, Омега  

3, 6 и 9 и много фибри. То е особено известно с ползите си 
при запек заради съдържанието на фибри, които стимулират 
работата на червата. Тези дребни семенца регулират нивата 
на кръвна захар и ни предпазват от диабет. Лененото семе е 
добре да се консумира прясно смляно. Не консумирайте цели 
зърна, те са трудни за смилане и ще напуснат тялото ви по 
начина, по който сте ги приели. Можете да добавите ленено 
семе към вашите салати, смути, десерти или домашен хляб.

Спирулина
Една от най-важните характеристики на синьо зеленото 

водорасло Спирулина е, че е богата на протеини, които ви 
засищат и предпазват да се хващате за нездравословна 
храна. Съдържа също витамин В, минерали, по-малко 
количество ненаситени мастни киселини. От всички 
суперхрани и хранителни вещества спирулина съдържа най-
високото ниво на хлорофил. Това вещество има пречистваща 
характеристика и „почиства“ червата ви от всички вредни и 
химически хранителни вещества. Ако искате да използвате 
Спирулина за отслабване и не искате да пиете таблетки,  
можете да си купите праха и да го добавите в зелено смути. 
Препоръчителната доза е една чаена лъжичка на ден.



Матча
Проучванията показват, че приемът на зелен чай може да 

ви помогне да изгаряте мазнините по време на тренировка, 
да увеличи общите енергийни разходи и да помогне при 
загуба на тегло и неговото поддържане.  Екстракт от зелен 
чай забързва метаболизма, но нека това не ви подвежда, 
ефектът му е когато се комбинира с добра тренировъчна 
програма! Освен това, ако изчислявате калории, при мача 
са почти нулеви, поради което може да го добавяте с чиста 
съвест към своето смути, сладолед или десерт! Матча е 
естествен детоксикатор на тялото ви, бори се с възпаленията, 
засилва имунитета, подобрява състоянието на кожата. Имайте 
пред вид времето в което приемате матча, тъй като съдържа 
кофеин и може да попречи на съня ви.

Спанак
Освен много фибри, спанакът има витамини (A, B1, B2, 

B6, C, E и K), минерали (калий, фосфор, магнезий, фолиева 
киселина, мед, цинк, йод, селен и желязо), омега 3 мастни 
киселини и антиоксиданти. Съдържащите се в него фибри 
гарантират, че сте заситени и ви предпазва да се хващате за 
нездравословни храни. Той е с ниско съдържание на калории, 
което не ви ограничава в количеството. Със спанак има 
стотици възможности за консумация, можете да го направите 
на салата, на смути, сготвите или да направите омлет с него. 
Имайте пред вид, че топлинната обработка унищожава част 
от ценните хранителни вещества, така че ако можете да го 
консумирате пресен е най-добрият вариант.

Краставица
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. Освен в традиционните 
салатаи краставиците са чудесна съставка за смути, тъй 
като имат свеж вкус, високо водно съдържание и добре се 
комбинират с различни други зелени продукти.

Броколи
Броколи са много богати на минерали като калий, калций, 

фосфор, желязо, цинк и натрий. Съдържат също витамини 
като витамин В1, В2 и В6, както и високо ниво на витамин С и 
витамин А. Те съдържат много фибри, които ви дават усещане 
за ситост. Броколи са нискокалорични и са чудесен зеленчук, 
ако искате да отслабнете. Може да се консумират сурови 
или варени. За да се запазят възможно най-много витамини 
и минерали, най-добрият начин е да ги запарите. Има много 
възможности с броколи, можете да ги използвате за салати, 
смути, гарнитури, за ястия във фурна и т.н.

Авокадо
Авокадо съдържа изобилие от основни хранителни 

вещества, включително витамините А, B, C, E, и K, мед, желязо, 
фосфор, магнезий и калий. Обикновено растенията са с високо 
съдържание на въглехидрати, авокадо прави изключение с 
богат на здравословни мазнини състав. Няма причина да се 
страхувате да хапвате мазнини, особено ако са от правилните 
източници. Олеиновата киселина, част от мононенаситените 
мазнини в авокадото, намалява апетита. Само четвърт или 
половин авокадо на ден води до редуциране на коремните 
мазнини. Кремообразният плод с качества на ядка и зеленчук, 
съдържа и много фибри и протеини.



Грейпфрут
Грейпфрутът е богат на калций, фосфор, желязо и витамин 

А. В него се съдържа голямо количество витамин С, витамин 
В9, магнезий, калий, ликопен . Дори да не направите големи 
промени във вашия хранителен режим, ако хапвате по 
половин грейпфрут преди всяко хранене, това може да се 
отрази благоприятно на теглото ви. Грейпфрутът съдържа 
нутриенти, които намаляват инсулина, хормона отговорен за 
складирането на мазнини и това помага за отслабване. Освен 
това е добър източник на протеин и 90% от съдържанието му е 
вода, така че пълни стомаха и увеличава чувството за ситост.

Куркума
Куркума е най-мощната противовъзпалителна подправка. 

която се подпомага здравето на червата. Богата е на витамини 
А, С, Е, К, както и на минерали калий, калций, мед, желязо, 
цинк, магнезийй. Куркуминът, който е най-ценната съставка 
в куркума действа като мощен антиоксидант, пречиства от 
свободните радикали и е естествен детоксикатор. Някои 
изследвания посочват, че куркуминът подтиска развитието 
на мастните клетки и по този начин подпомага покачването 
на килограми от мазнини. Може да добавяте куркума в 
различни ястия и печива, супи и гарнитури. Добър вариант 
е да се добави в смути, като условие за усвояването е да се 
комбинира с няколко прашинки чер пипер. 

Коприва
Богат хранителен източник, копривата е често използвана 

в здравословната и диетична кухня и не случайно е в топ 10 
суперхрани! Естествен мултивитамин, енергизиращ цялата 
система в организма копривата съдържа богата гама 
минерали и витамини, хлорофил, бета каротин, флаваноиди, 
протеин и ред други ценни вещества. Тя е естествен 
диуретик, като подпомага прочистването на пикочната 
система и така елиминира остатъците от тъканите и ставите. 
С антисептичните си качества тя подпомага работата на 
бъбреците и алкализира уриналните киселинни наслагвания. 
Често се включва в хранителния план на спортисти заради 
облекчаващия ефект върху стави и мускули.

 
Има много повече суперхрани от тези, които 

описах тук, но от моя личен опит мога да кажа, 
че тези са пробвани  от мен и моите клиенти и са 
работили добре, ето защо съм ги добавила към 
начина си на живот. Както казах в началото 
на статията, тези суперхрани сами по себе си 
няма да ви накарат да отслабнете или да водите 
здравословен начин на живот, ако не сте готови 
да промените всички лоши хранителни навици, 
които дано нямате! Важно е да се храните със 
здравословно меню всеки ден и да спортувате.



Рецепта 1
СМУТИ
С КИВИ

И АВОКАДО

СЪСТАВКИ:
◦ 2 зрели кивита
◦ 1/2 авокадо
◦ 1/2 ч. л. мед
◦ 1/2 ч. л. пчелен прашец
◦ 1 ч. л. матча на прах
◦ 300 мл вода

  БЕЛЕЖКИ:

Пчелният прашец е една от най-достъпните 
суперхрани, носеща разнообразни здравословни 
ползи. Богат е на биоактивни съединения, 
белтъчини, мастни киселини, витамините А, В, 
D и Е, както и на важни микро- и макроелементи 
като калций, фосфор, магнезий, калий, цинк, 
желязо, мед и селен. Той е мощен антиоксидант, 
има изявено противовъзпалително действие и 
се справя чудесно с хормоналните дисбаланси по 
време на менопаузата. 

Проучванията показват, че приемът на зелен 
чай може да ви помогне да изгаряте мазнините 
по време на тренировка, да увеличи общите 
енергийни разходи и да помогне при загуба на 
тегло и неговото поддържане.  Екстракт от 
зелен чай забързва метаболизма, но нека това не 
ви подвежда, ефектът му е когато се комбинира 
с добра тренировъчна програма! Освен това, ако 
изчислявате калории, при мача са почти нулеви, 
поради което може да го добавяте с чиста 
съвест към своето смути, сладолед или десерт! 
Матча е естествен детоксикатор на тялото 
ви, бори се с възпаленията, засилва имунитета, 
подобрява състоянието на кожата. Имайте пред 
вид времето в което приемате матча, тъй като 
съдържа кофеин и може да попречи на съня ви.



Рецепта 2
СМУТИ

С КРАСТАВИЦА 
И СПАНАК

СЪСТАВКИ:
◦ 1/3 зряло авокадо
◦ 1/3 от средно голяма краставица
◦ 30 гр спанак ( 1 шепа )
◦ 1 скилидка чесън
◦ 1 ч л хлорела ( по желание )
◦ 2 с л прясно изцеден лимонов сок
◦ 1/4 ч л морска сол
◦ 250 мл вода

  БЕЛЕЖКИ:

В този вариант на смути краставицата е 
комбинирана със спанак и авокадо за допълнителна 
свежест. Това е един от многото варианти, но вие 
може да комбинирате според наличностите в своя 
хладилник. Не се колебайте да експериментирате! 

Чесънът в това смути освен пикантен вкус 
добавя много здравословна стойност! Той е 
истинска супер храна, която намалява кръвното 
налягане и холестерола, облекчава дихателните 
инфекции и детоксикира тялото. Чесънът 
увеличава нивата на естроген при жените, 
което подпомага намаляване загубата на костна 
плътност с напредване на възрастта. 

Добавката на хлорела е по желание, може да се 
замени със спирулина, ечемичена трева или готов 
микс от тези съставки. Статусът на хлорела като 
супер храна е напълно заслужен, тя се използва 
по целия свят като ценен хранителен източник 
за повишаване на имунитета и детоксикация. 
Хлорелата е най-мощният източник на чист 
хлорофил който помага за пречистване на кръвта 
и позволява на тялото да използва кислорода по-
ефективно, осигурява магнезий за подпомагане на 
нервната система и мозъка, елиминира токсини 
като плесени и промишлени замърсители. Ето 
защо за спортуващи хора е препоръчително да се 
включи към хранителния план. 



Рецепта 3
СМУТИ

С ЧЕРВЕНО 
ЦВЕКЛО

СЪСТАВКИ:
◦ 1/2 морков
◦ 1 ябълка
◦ 1/2 дребно червено цвекло
◦ 1 ч. л. сусамов тахан
◦ 1/3 ч. л. цейлонска канела
◦ 1/2 ч. л. смляно ленено семе
◦ 300 мл. филтрирана вода

  БЕЛЕЖКИ:

Когато към класическото за смути и 
невероятно полезното червено цвекло добавим още 
малко супер храни, освен впечатляващ коктейл от 
ползи, получаваме страхотен вкус и наслада за 
сетивата! За да усвоите мастно разтворимите 
витамини на моркова, добавете тахан и прясно 
смляно ленено семе, богато на така нужните 
омега 3 мастни киселини. Ароматната канела 
подсилва усещането за домашен уют и топлина. 
Някои проучвания  посочват, че консумацията на 
между 3 и 6 грама цейлонска канела на ден води 
до намаляване на нивата на кръвната захар, на 
триглицеридите, на LDL ("лошия") холестерол, 
както и на общия холестерол в кръвта. Освен 
това, включването на канела в хранителния план, 
може да доведе до намаляване на рисковите 
фактори, свързани с диабета, като сърдечно-
съдови и други заболявания.

Науката изброява редица доказателства 
за укрепване на здравето от консумацията на 
червено цвекло. Комбинацията му с морков и 
ябълка е позната от китайската традиционна 
медицина и подобрява работата на сърцето, 
мозъка, бъбреците, белия и черния дроб, 
жлъчката, стомаха, червата, очите, кожата, 
ставите и панкреаса.

Тази тройна комбинация има противовъзпали-
телно действие и подпомага имунната система.

Блендирайте и консумирайте свежо!



Рецепта 4
СМУТИ

С ЧЕРВЕНО 
ЦВЕКЛО

и ягоди

СЪСТАВКИ:
◦ 200 гр. ягоди
◦ 50 гр. червено цвекло
◦ 1/2 червена ябълка
◦ 1 ч. л. смляно ленено семе
◦ 250 мл. вода / бадемово мляко
◦ 1 с. л. растителен протеин

  БЕЛЕЖКИ:

В сезона на ягодите тетрябва да са част от 
вашето смути, заради впечатляващите им ползи 
за здравето! Ягодите са богати на витамини, 
минерали и антиоксиданти, те регулират 
кръвната захар и са чудесен естествен диуретик, 
което подпомага отслабването! Хроничното 
възпаление е една от причините за повишаване 
на теглото като блокира хормоните, които 
управляват нуждата  от сладко. Ягодите са 
невероятна противовъзпалителна храна, която 
възстановява функционалностите на хормоните 
за намаляване на теглото, насърчава метаболизма, 
потиска апетита и предизвиква изгаряне на 
мазнини. Засилва имунитета, регулира кръвното 
налягане и се бори с възпаленията и холестерола. 
И не на последно място, ягодите, благодарение 
на съдържанието си на антиоксиданти, спират 
процесите на стареене и подобряват вида на 
кожата! 

Лененото семе съдържа витамин В1 и В2, 
минерали, Омега  3, 6 и 9 и много фибри. То е 
особено известно с ползите си при запек заради 
съдържанието на фибри, които стимулират 
работата на червата. Тези дребни семенца 
регулират нивата на кръвна захар и ни предпазват 
от диабет. Лененото семе е добре да се консумира 
прясно смляно. Не консумирайте цели зърна, те 
са трудни за смилане и ще напуснат тялото ви 
по начина, по който сте ги приели. Можете да 
добавите ленено семе към вашите салати, смути, 
десерти или домашен хляб.

Блендирайте и закусете здравословно!



Рецепта 5
СМУТИ

СЪС СПАНАК
И АВОКАДО

СЪСТАВКИ:
◦ 1/3 авокадо
◦ 1 шепа спанак
◦ 1 перо пресен чесън (или скилидка стар )
◦ 2 с. л. прясно изцеден лимонов сок
◦ Щипка морска сол, щипка чер пипер
◦ 1 с. л. растителен протеин
◦ 30 гр. счукани орехи за гарниране
◦ 300 мл. вода

  БЕЛЕЖКИ:

Първенец сред суперхраните, спанакът има 
карценогенни свойства, спомага за здравето на 
кожата и костите,  енергизира тялото като 
намалява умората. Наред с това подобрява 
имунитета, регулира нивата на кръвната захар, 
а заради ниската си калоричност, е чудесна храна 
за всички, които се борят с излишните килограми.

Ечемичените стръкове са малко популярна, 
но изключително ценна  супер храна. Ечемикът 
е познат  още от древността, а доста по-късно 
учените открили, че в етапа на семеделният лист 
хранителните му стойности са най-високи. Главен 
компонент в съставът му е здравословната доза 
хлорофил, основен фактор при фотосинтезата. 
Това е веществото, даващо зеления цвят на 
растенията.  Източник на всички незаменими 
антиоксиданти. Био ечемичени стръкове на прах 
са мощно средство за пречистване на организма. 
Богати са на витамини от В групата и витамин 
C и са отличен естествен източник на минерали 
като калий, калций, магнезий, натрий, мед, 
фосфор, цинк и манган.

Блендирайте и се насладете на вкуса!
 



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

  БЕЛЕЖКИ:

За сезона на летните горещини, но подходящо 
за всяко времена годината това смути, пълно 
с витамини и здравословни мазнини, може да е 
вашата закуска, обяд или вечеря. Фибрите в него 
спомагат за контрол над апетита, за регулиране 
на кръвната захар и детокс процесите в тялото 
ни! То може да бъде част от пълноценното 
хранене както на спортуващи хора, 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 това смути истинско гурме преживяване! 
Лесният начин на приготвяне, на практика само 
почистване и рязане на зеленчуците, го прави още 
по-привлекателно! Опитайте и споделете!

Блендирайте почистените и измити продукти 
заедно със солта, пипера и лимоновия сок! 
Сервирайте със счукани орехи и се насладете!  

Рецепта 6
СМУТИ

С АВОКАДО
И Краставица



СЪСТАВКИ:
◦ 1/2 авокадо
◦ 2 кичести стръка керевиз
◦ 2 пера пресен лук
◦ 1 перо пресен чесън
◦ 1/2 изцеден лимон
◦ Щипка морска сол
◦ 1 ч л спирулина на прах
◦ 300 мл прясна вода или домашен зеленчуков бульон

  БЕЛЕЖКИ:

Зелените смути са подходящи както за 
сутрешна, така и за следобедна закуска. 
Те могат да се нарекат студена супа и да 
заместят салатата в основните ви ястия. Ако 
хранителната ви стратегия изисква добавка на 
допълнително протеин, винаги може да добавите 
към тях лъжица или две растителен протеин и 
така да обогатите белтъчният им профил. 

Натуралния вкус на зелени подправки 
(домашните винаги са за предпочитане) и авокадо 
плюс супер храната спирулина (не е задължително 
използването и тук) дават засищаща доза енергия 
и свежест.

Спирулина с богатият си хранителен профил 
спомага за добрия вид на коса, кожа и нокти, 
увеличава издръжливостта и възстановяването, 
подпомага отслабването. Богата на усвоими 
белтъчини и витамини от групата В.

Авокадо заедно със своите здравословни 
мазнини си съдържа диетични фибри, които 
благоприятстват отслабването и помага срещу 
метаболитни нарушения.

Керевиз (целина) регулира перисталтиката 
на червата, естествен диуретик, подпомага 
борбата срещу рак и има противовъзпалителни 
свойства.

Вместо спирулина може да ползвате 
ечемичени стръкове на прах, които 

спомагат за пречистване и детокс, 
предпазват от инфекции и 

бактерии, борят се срещу диабет, 
както и срещу артрит. Ако 

имате храносмилателни 
затруднения, непременно 
добавете ечемичени 

стръкове към храната 
си!

 

  

Рецепта 7
СМУТИ

С АВОКАДО
И КЕРЕВИЗ



Рецепта 8
Златно
Смути

СЪСТАВКИ:
◦ 1/2 морков
◦ 1/2 грейпфрут, почистен от ципите
◦ 1 с. л. прясно смляно ленено семе
◦ 1 ч. л. сусамов тахан
◦ 1/3 ч. л. куркума + щипка чер пипер
◦ 1/3 ч. л. пчелен прашец
◦ 300 мл. прясна вода

  БЕЛЕЖКИ:

Този уникално нагарчащ сладък вкус носи 
наслада за всички сетива! Комбинацията от 
съставки набавя доза витамини, минерали, 
антиоксиданти и здравословни мазнини. 

Добавката на пчелен прашец, считан  за една 
от най-питателните храни, тъй като съдържа 
почти всички хранителни вещества, необходими 
за човешкия организъм е богат на протеини, 
аминокиселини, витамини, включително витамин 
В комплекс и фолиева киселина. Пчелният прашец  
действа по-бързо, когато се консумира с плод, 
като по този начин пречиства чревната флора. 
Така че една чаена лъжичка във вашето смути 
е перфектния прием! И още нещо интересно 
– пчелният  прашец се използва за лекуване на 
различни пристрастявания чрез потискане на 
импулси. 

Изключително лесно за приготвяне, безкрайно 
вкусно, засищащо и полезно смути!



СЪСТАВКИ:
◦ 1 банан
◦ 1 ябълка
◦ 1/2 ч л куркума
◦ Щипка чер пипер
◦ 1 ч л пчелен прашец
◦ 1 ч л мака на прах

  БЕЛЕЖКИ:

 Комбинирайте в това смути най-достъпните 
продукти във всеки сезон – банан и ябълка. Ще 
получите познат и любим вкус, добра доза фибри. 
Ябълката, особено нейната кора действа като 
пребиотик, подхранващ добрите бактерии в 
червата. Консумацията на ябълки може да 
намали риска от диабет, а антиоксидантите в 
нея могат да повлияят на костната плътност. 

Все повече проучвания опровергават 
някогашното твърдение, че бананите са причина 
за наддаване на тегло. За радост тази лоша 
репутация е опровергана и спокойно можете 
да се насладите на този популярен и достъпен 
плод. Добро предимство за трениращи хора е, че 
съдържанието на калий подпомага мускулното 
възстановяване и се бори с умората. 

Добавяйки супер храни, подсилете хранителния 
профил на това смути.

Мака е от семейство кръстоцветни, но 
вкусът и е ядков и е чудесно допълнение към всяко 
смути. Тя е мощен балансьор на хормоните и е 
препоръчителна добавка по време на менопауза. 
Повишава костната плътност и е източник на 
витамини, минерали, аминокиселини и протеини. 

Рецепта 9
СМУТИ

С БАНАН И 
ЯБЪЛКА



СЪСТАВКИ:
◦ 1 банан
◦ 1 морков
◦ 1/4 ч л куркума + чер пипер
◦ 6 белени бланширани бадеми
◦ 1 с л конопено семе
◦ 300 мл вода

  БЕЛЕЖКИ:

 Винаги, когато в моето смути присъстват 
зеленчуци с мастно разтворими витамини 
в състава им, за да се усвоят от организма 
добавям семена или ядки богати на мазнини. Тук 
обогатих моето смути с конопени семена,  които 
освен носители на полезни мазнини са богати 
на пълноценен растителен протеин и допълват 
хранителния профил на това смути. Конопените 
семена подпомагат здравината на костите 
и зъбите и са фактор за нивата на добрия 
холестерол. 

Лененото семе, богато на омега-3 мастни 
киселини пък работи отлично за хормоналния 
баланс, има ключова роля в баланса на чревната 
флора, също така подпомага здравината на коса 
и нокти и се грижи за гладка и стегната кожа!

Приемът на куркума служи за регулиране на 
инсулиновите нива. Тя подобрява процесите, 
свързани с пренос на глюкоза към клетките. 
Действа като антиоксидант и разрушава 
свободните радикали в организма. Подобрява 
имунитета с антивирусните, антимикотични 
и антибактериални  химични елементи, които 
съдържа.

Дори да ви липсва някоя от съставките, не се 
колебайте за приготвите това смути, то ще бъде 
вашата омега-3 ракета!

Рецепта 10
СМУТИ

С БАНАН И 
МОРКОВ



Рецепта 11
СМУТИ

С манго
И банан

СЪСТАВКИ:
◦ 1 банан
◦ 1/2 плод манго
◦ 1 см джинджифил от корен
◦ 1/4 ч. л. куркума
◦ 1/2 ч. л. пчелен прашец
◦ 200 мл. бадемово мляко
◦ 100 мл. вода
◦ Няколко прашинки черен пипер

  БЕЛЕЖКИ:

В смути или друга храна добавката на 
куркума винаги е бонус за тялото! Нейните 
лечебни свойства регулират инсулиновите 
нива, подобряват процесите, свързани с 
преносът на глюкоза към клетките. Куркумата 
действа като антиоксидант и разрушава 
свободните радикали в организма. Подобрява 
имунитета с антивирусните, антимикотични 
и антибактериални  химични елементи, които 
съдържа. Винаги добавяйте черен пипер, защото 
комбинацията между двете подправки твори 
чудеса!

Бадемовото мляко тук, както и в останалите 
рецепти, е домашно произведено.  Ако купувате 
готово мляко, четете етикета и търсете вариант 
без добавена захар, овкусители и консерванти. 
Вземете предвид и неговите калории, ако са повече 
от желаното от вас, просто го заменете с вода!

Блендирайте и се пренесете в тропика!



Рецепта 12
СМУТИ

С ЦВЕКЛО И 
ДЖИНДЖИФИЛ

СЪСТАВКИ:
◦ 1/3 глава цвекло
◦ 1/2 морков
◦ 1/3 манго
◦ 1 см. джинджифил
◦ 30 гр. боровинки
◦ 1/2 ч. л. пчелен прашец
◦ 200 мл. бадемово мляко
◦ 100 мл. вода

  БЕЛЕЖКИ:

Експериментирайте всяка сутрин с различни 
комбинации плодове и зеленчуци. Тази комбинация  
е от много добро съчетание между качества и 
вкус. Заредено с невероятни хранителни вещества 
като фибри, манган, калий, антиоксиданти 
и други, помага за понижаване на кръвното 
налягане, подобряване на здравето на сърцето, 
намаляване на възпаления и стомашни проблеми, 
увеличаване енергията и подсилване здравето на 
мозъка.

Ключови компоненти тук са джинджифилът 
и цвеклото! Цвеклото е доста обсъждано във 
фитнес средите, заради високото си съдържание 
на захари и се смята за неподходящо при режими 
за отслабване. Възможно би било да бъде пречка, 
ако консумирате всеки ден по една глава, а вие едва 
ли го правите! Предвид здравословните му ползи , 
които са удивителни, то е  източник на витамин 
С, желязо, фибри и калий, полезни за увеличаване 
на издръжливостта, понижаване на кръвното 
налягане и подобряване на кръвообращението. 
Джинджифилът е невероятно мощна суперхрана, 
която е ценена заради своите лечебни свойства, 
хранителни и здравословни ползи.  Има високо 
съдържание на антиоксиданти, магнезий, 
витамини от група В и цинк. Ценен е заради 
способността си да намалява възпаленията 
в тялото, бори се успешно с бактериите и 
намаляват риска от инфекции. Ако сте опитали 
джинджифил и не ви е допаднал, започнете с 
много малка доза. Уверявам Ви, че като свикнете 
с пиперливия оттенък, ще се влюбите в него!

Бадемовото мляко в този коктейл не е 
задължително, то придава мекота на вкуса. 
Може да го замените с кокосово или с вода. 



Рецепта 13
СМУТИ

Със сини СЛИВИ 
И ПРАСКОВИ

СЪСТАВКИ:
◦ 2 кайсии
◦ 1 праскова
◦ 3 сини сливи
◦ 1 ч л асаи бери
◦ 300 мл вода

  БЕЛЕЖКИ:

Обожавам летните плодове и въпреки 
плодовата им захар цяло лято не спирам да се 
наслаждавам на тези дарове на природата! 
Позволявам си ги само до обяд, при това  след 
тренировка, когато са напълно заслужени!  

Обичам да добавям някоя супер храна, в случая 
полезните Асаи Бери на прах! Предимствата им 
– с високо съдържание на витамин С и желязо 
има претенции да подмладява кожата и да се 
бори против бръчки а коя жена не иска това! 
С високото съдържание на фибри подпомага 
храносмилането и помага за отслабване! Асаи 
бери засилва имунитета, подобрява мозъчната 
функция и дава енергия!

Вместо Асаи бери може да добавите шипки на 
прах.

Консумирайте свежо и не забравяйте 
да предъвквате в устата за да се отделят 
достатъчно ензими за усвояване на храните.



СЪСТАВКИ:
◦ 200 г ананас, почистен от кората и центъра
◦ 1/2 грейпфрут, почистен от ципите
◦ 1/2 ябълка
◦ 1/3 ч. л. куркума
◦ 1 ч. л. сусамов тахан
◦ Няколко прашинки черен пипер
◦ 300 мл вода

  БЕЛЕЖКИ:

 Екзотичен вкус, пълен с наслада и ползи за 
здравето! Когато ви се прииска плод, който 
не е обичаен за нашите географски ширини, 
не се колебайте да изберете грейпфрут! 
Нискокалоричен, с нисък гликемичен индекс 
и изключително предан съюзник в борбата с 
мазнините! Ако не харесвате нагарчащия му 
вкус (който аз обожавам), не се колебайте да го 
комбинирате с ананас, манго, праскови, круши или 
каквото ви хрумне, докато постигнете желаната 
сладост! 

В моите жълти смутита, където е възможно, 
неминуемо присъства куркума. Куркумата се 
използва като лечебно средство за регулиране 
на инсулиновите нива. Тя подобрява процесите, 
свързани с преноса на глюкоза към клетките, 
действа като антиоксидант и разрушава 
свободните радикали в организма. Подобрява 
имунитета с антивирусните, антимикотични 
и антибактериални  химични елементи, които 
съдържа. Не забравяйте да добавите няколко 
прашинки от задължителния спътник на 
куркумата – черния пипер. Той спомага за доброто 
ѝ усвояване от организма.

Снабдявайте се с био куркума. Това ще ви 
гарантира липса на пестициди и химически 
препарати за трайност. 

  

Рецепта 14
СМУТИ

С АНАНАС
и Ябълка



Рецепта 15
СМУТИ

С ГОРСКИ 
ПЛОДОВЕ

СЪСТАВКИ:
◦ 100 г боровинки
◦ 100 г малини
◦ 1 с. л. асай бери
◦ 1 с. л. прясно смляно ленено семе
◦ 1 с. л. растителен протеин
◦ 250 мл вода

  БЕЛЕЖКИ:

Един от често препоръчваните естествени 
методи за отслабване е приемът на продукти, 
съдържащи Омега-3 мастни киселини. Тъй като те 
не се произвеждат от тялото ни самостоятелно, 
е нужно да се погрижим за набавянето им 
чрез храната. Техният прием е от съществено 
значение за здравето на жените. Те са особено 
необходими за жени, които не ядат достатъчно 
храни, естествено съдържащи омега-3 като риба, 
тиква, боб, ленено семе, орехи, чия, соя, ягоди, 
рапица и коноп. Омега-3 осигуряват многобройни 
ползи за здравето на кожата, сърцето, ставите 
и очите. Противовъзпалителните им свойства 
могат да облекчат дискомфорта, свързан с 
менструацията. Жените в менопауза, които 
приемат Омега-3, съобщават за по-малко горещи 
вълни и нощно изпотяване. Омега-3 помагат да се 
поддържа здравето на ставите и костите и да се 
намали опастността от остеопороза.

Според специалистите жените трябва да 
получават 1 грам Омега-3 на ден. За мъжете е 
необходим половин грам повече на ден.

Ето защо добавям в смути ленено и конопено 
семе. Не забравяйте те да бъдат прясно смлени, 
за да приемете максималните ползи от тях! 

Вместо Асаи Бери може да добавите шипки на 
прах.



Рецепта 16
БАДЕМОВО 

МЛЯКО

СЪСТАВКИ:
◦ 100 г бадеми
◦ 300 мл вода
◦ Щипка сол

  ИНСТРУКЦИИ:

Накиснете бадемите за една нощ или за около 8 часа в студена 
вода. Сутринта ги отцедете и изплакнете. Сложете ги в блендер, 
добавете прясна вода, щипка сол и блендирайте. Отцедете през 
марля, като се опитайте да извлечете всяка капка мляко!

Може да съхранявате бадемовото мляко до три дни в хладилник 
в затворена стъклена бутилка.

Използвайте бадемовата каша до три дни след приготвянето ѝ.

  БЕЛЕЖКИ:

Случвало ли ви се е да си казвате: „И това ли 
да правя!?“

Повярвайте, приготвянето на домашно 
бадемово мляко е най-лесната от всички лесни 
рецепти! Със следващите редове се надявам да ви 
убедя в това!

Трябват ви само три базови съставки: бадеми, 
вода, щипка сол.

Може сами да контролирате процентното 
съотношение вода-ядки, което в готовите кутии 
до голяма степен е във ваша загуба. Дали да е 
концентрирано, или леко млякото ви, зависи от 
количеството добавена вода.

Може да приготвите точното количество, 
което ви трябва, а не литрова кутия. Така ще 
избегнете възможността срокът на годност на 
продукта да изтече. 

В млякото ви няма да има консерванти, 
овкусители и сгъстители, както и добавена захар.

Допълнително може да му придадете вкус с 
мед, кленов сироп, агаве, стевия, еритритол или 
друг подсладител. Може да добавите ванилия, 
какао, кокос, ягоди или друг плод и да имате 
разнообразна персонализирана за вашите 
предпочитания напитка.

Може да го използвате като напитка, да го 
добавяте в смути, в кремове, пудинги, сладолед, 

овесена каша или десерт. Ако броите калории, 
не забравяйте да добавите и неговите, 
които впрочем са по-малко от тези на 

животинските млека. Тук не се ангажирам 
с техния брой, тъй като това зависи от 
съотношението вода-ядки и може да варира 

значително.
И на края, остатъчните ядки, които 

сте отцедили, може да използвате 
в домашна гранола, енергийни 
бонбони, десерти с бадемово брашно 
като бисквити, мъфини, кексове. 

Възможно е да се приготви и хумус от 
бадемова каша.



Рецепта 17
ЛИМОНЕНА 

ВОДА

Мит или истина са ползите от лимонената вода?
Смятам за полезно всяко нещо, което ни кара да 

се чувстваме добре. Дали да добавите лимонена вода 
в сутрешния си режим, или не – решавате вие. Ще ви 
разкажа защо аз го правя. 

Лимонената вода е здравословно и достъпно вътрешно 
прочистващо средство за начало на деня ни. За мен 
начинът, по който силният вкус ме събужда, действа 
добре.

Някои специалисти казват, че е добре да се пие в хладка 
вода. Най-добре е обаче да не е в студена вода, тъй като 
това може да стресира храносмилателната ви система 
сутрин.

Тук става дума за истински лимонов сок от току-що 
изцеден лимон, а не концентрат от лимонов сок, тъй 
като тези продукти обикновено съдържат сулфити, 
консерванти, на които някои хора реагират отрицателно. 
Природните ензими, антиоксиданти и витамини също 
могат да се загубят в процеса на производство. Ето защо се 
снабдете с истински лимони, за да получите оптималните 
ползи.

Прясната лимонена вода, особено сутрин  може да 
стимулира храносмилането и да облекчи или предотврати 
храносмилателни проблеми като газове и киселини. Тя 
стимулира отделителната система, а много експерти 
в сферата на изгаряне на мазнините твърдят, че именно 
лимонената вода е пръв помощник!

 Лимоните имат антисептичен ефект и прочистващо 
действие върху черния дроб, бъбреците и кръвта. 
Добавянето на добра доза витамин С, фолиева киселина 
и минерали като калий, калций и магнезий не са излишни 
никому. 

Някои специалисти твърдят, че пиенето на лимонена 
вода подобрява състоянието на кожата. На първо 
място тук е високото съдържание на витамин С, но 
цялостното почистващо, детоксикиращо, антибиотично 
и антиоксидантно действие вероятно е още по-важно.

Антибактериалните свойства на лимона се препоръчват 
при лечение на възпалено гърло. Ако имате болки в гърлото, 
можете да приготвяте гореща лимонена напитка на всеки 
два часа. Като се казва, ако пиете лимонена вода всяка 
сутрин, вероятно дори няма да я получите.

Смята се също, че лимонената вода намалява 
количеството слуз, което се произвежда в организма. Ако 
пиете краве мляко често (голям виновник за производството 
на слуз), лимонената вода може да помогне за понижаване 
на нивото му в тялото ви.

Моята лимонена вода пия с настърган в нея около 0,5 
см корен джинджифил. Джинджифилът е суперхрана, 
която е основен съюзник в борбата в отслабването. 
Поради термодинамичния си ефект спомага за изгаряне 
на мазнините и засилването на метаболизма. Известен с 
противовъзпалителните си свойства, джинджифилът е 
полезен също за здравето на храносмилателната система, 
като същевременно спомага за укрепването на имунната 
система. Благодарение на високата си концентрация на 
антиоксиданти, джинджифилът се счита за един от 
най-добрите съюзници за възстановяване на клетките 
от уврежданията и за премахването на токсините. Той 
е естествен диуретик, облекчава болките в ставите и 
предпазва от крампи. Най-хубавото при джинджифила 
е, че може да го включите в режима си на хранене по 
много различни начини. Освен това свойствата му са най-
ползотворни, когато го приемате на празен стомах. Ето 
защо комбинацията със сутрешната лимонена вода е 

оптималният вариант за прием на джинджифил. 
Може да направите отвара от джинджифил и 
да съхранявате в хладилник няколко дни, като 
добавяте в сутрешния си лимон. Приготвя се 
като 1 см корен се вари в 500 мл вода. 

Напоследък, както по всяка друга тема, 
възниква въпросът ЗА и ПРОТИВ ползите от 
лимонената вода. Засега няма категорични 
научни доказателства за определени ползи, 
но няма доказателства и за вреди, освен една. 
Единственият известен отрицателен ефект 
на лимонената вода е ерозивният й ефект 
върху зъбния емайл. Затова не прекалявайте! 
Консумирайте не повече от една чаша сутрин на 
празен стомах!



Рецепта 18
ЧАЙ С ЛЕНЕНО 

СЕМЕ И КАНЕЛА

СЪСТАВКИ:
◦ 1 ч л прясно смляно ленено семе
◦ 1/3 ч л цейлонска канела
◦ 200 мл топла вода

  ИНСТРУКЦИИ:

Смесете съставките и изпийте преди закуска.

  БЕЛЕЖКИ:

Чаят с ленено семе е популярен метод за 
прочистване на дебелото черво и изгаряне на 
мазнините. Освен че е мощно противораково 
средство лененото семе е богато на фибри, 
спомагащи отслабването, понижаващи 
холестерола и насърчаващи желаното от вас 
прочистване на дебелото черво.

Диетичните фибри в лененото семе са повече 
от на всички останали семена , ето защо то 
горещо се препоръчва като компонент от диети 
за отслабване, за понижаване на холестерола и за 
предотвратяване на запек.

Освен това лененото семе намалява риска от 
рак на гърдата, простатата, белите дробове и 
дебелото черво. То се препоръчва за облекчаване на 
следните състояния: Стрес; Диабет; Задържане 
на течности; Сперматогенеза; Депресия; Алергии

Цейлонската канела регулира кръвната захар 
и действа отслабващо, намалява холестерола. 
Калцият и фибрите в канелата действат 
буквално като четки на организма и това е една 
от натуралните рецепти, с които можете да 
постигнете изчистването на организма от 
вредния холестерол. Канелата е ефективно 
средство за подобряване на храносмилането. 
Помага премахването на нежеланите газове и 
подобрява усвояването на храната. Алкализира 
организма като елиминира повишената 
киселинност. 



КАК ДА ОБЕЗВРЕДИТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ 
И ПЛОДОВЕ ОТ ПЕСТИЦИДИ

Непрекъснато се стремите да увеличавате 
консумацията на натурални храни като плодове 
и зеленчуци, за да водите здравословен начин на 
живот. Замисляте ли се как точно се отглеждат 
и съхраняват те?

В смути, салати или варива и печива 
ползвате продукти, за отглеждането на които 
е било необходимо наторяване, пръскане и 
обезпаразитяване с токсични препарати.

Основателен ли е страхът от пестицидите? 
Някои изследвания ги свързват с повишена 
вероятност за заболявания като хормонален 
дисбаланс, рак, паркинсон, алцхаймер, диабет 
и вродени дефекти.  Дори да е преувеличено, по-
разумно е да се отървем от пестицидите върху 
храната ни, преди да ги погълнем.

Пестицидите се ползват при производство 
и съхранение на плодовете и зеленчуците за да 
отблъснат вредителите. Нивата на пестициди са 
силно намалени в органичните плодове и зеленчуци. 
Когато пазарувам, аз винаги се стремя да купувам 
биологично производство, тъй като това е най-
изчистената храна от пестициди. Органични 
или конвенционални, не забравяйте да следвате 
стъпките по-долу, за да измиете зеленчуци и 
плодове, както и бобови или зърнени култури за да 
премахнете пестицидите преди хранене.

Изследователите от университет в Мейн 
откриха, че водата от чешмата върши доста 
добра работа за отмиване на пестицидите от 
някои продукти.

ИЗМИЙТЕ СВОЯ ПРОДУКТ
Любимият ми начин за почистване на 

плодове и зеленчуци е да ги измия първоначално 
на течаща вода. След това ги подреждам в 
голям съд, доливам със студена вода, в която 
добавям 1 с л сода бикарбонат. Оставям ги така 
накиснати за минимум 20 минути, максимум 
60 минути. Изследвания са доказали, че това е 
напълно достатъчно време за да се обезвредят 
пестицидите.

Друг продукт, обезвреждащ пестицидите е 
оцета, в комбинация с лъжица сол. Така че вместо 
сода бикарбонат може да използвате оцет със сол.

ИЗСУШЕТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ СИ
Добре е ако не консумирате веднага цялото 

количество плодове и зеленчуци преди да ги 



приберете в хладилник да са добре изсъхнали.  Това 
ще помогне да увеличите трайността им.

Можете да подсушите зелените салати и 
билки в въртяща се центрофуга за салата, за да се 
отървете от излишната влага. Често преди да ги 
прибера в хладилник слагам плодовете и зеленчуците 
си на суха кърпа до прозореца, за да изсъхнат.

ОХЛАДЕТЕ ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
След като плодовете и зеленчуците ви са чисти 

и сухи, съхранявате ги в хладилник в херметически 
контейнер и консумирайте възможно най-скоро. 

Също така е добър вариант да почистите 
плодовете и зеленчуците непосредствено преди да ги 
консумирате. Не съхранявайте плодове и зеленчуци 
твърде дълго, защото развиват бактерии, които ги 
развалят бързо.

В САЩ ежегодно излиза информация, публикувана 
от работна група по околната среда(EWG Dirty 
Dozen) за това, кои от плодовете и зеленчуците 
задържат остатъци от пестициди. Оказва се, че 
някои продукти задържат доста дълго токсините, 
за разлика от други. В България не съм чула да 
има такава служба, но независимо от липсата на 
информация, възможно е да има! Така или иначе е 
добре да знаем какво са изследвали американците.

EWG съобщава, че 70% от конвенционално 
отглежданите продукти са с пестициди. Оказва 
се, че листните зеленчуци задържат много по-дълго 
време пестициди от останалите. Други носители 
на пестициди са ягодите, ябълките, черешите, 
нектарините, грозде, зеле, домати, целина, 
картофи.

За радост съществува списък и с чисти от 
пестициди продукти! На чело на този списък са 
авокадото, ананас, киви, лукът, замразен грах, 
патладжан, карфиол, броколи, гъби. Те са чисти 
не защото не са третирани, а защото заради 
плътната си обвивка или състав не ги задържат по 
начина, който ги съхранява за дълго в самите тях.

Добре е винаги когато имате възможност да се 
снабдите с био продукти. Но ако нямате такива 
под ръка, не пропускайте да ги неутрализирате до 
колкото е възможно!



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.

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.

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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ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА: АЛБЕНА ДАМЯНОВА
ФОТОГРАФИЯ НА ЯСТИЯТА: АЛБЕНА ДАМЯНОВА
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