Фреш промяна за 21 дни!

Готви. Празнувай. Всеки ден.

5 ФУНКЦИИ В 1 УРЕД

Уважаеми Потребители,
Поздравяваме Ви за добрия избор, защото с Делимано МултиФреш Вие имате възможност да приготвяте ястия и напитки, богати с най-ценните за здравето Ви витамини и минерали. Този уред ще Ви помогне да изградите нов по-добър начин
на живот и то в рамките на 21 дни.
Делимано МултиФреш извлича и запазва по оптимален начин ценните хранителни вещества, чрез функцията си вакуумно блендиране. Тя неутрализира процеса на окисляване и гарантира запазването на витамините, вкуса и аромата на
Вашите коктейли, напитки, крем супи, сосове и др.

ЗАЩО да изберете
МултиФреш?
ВИЖТЕ разликата между вакуумното блендиране
и обикновеното. При обикновеното блендиране
се променя цветът, образува се пяна, утаяват се
отделни слоеве, променя се вкусът.

ОКИСЛЯВАНЕ!
При вакуум блендирането се предотвратява
окисляването и така се запазва максимално
хранителната стойност на продуктите.

ОБИКНОВЕН
БЛЕНДЕР

VS.

ВАКУУМ
БЛЕНДЕР

ВАКУУМ БЛЕНДЕР

БЛЕНДЕР

38% повече
витамин A*

27% повече
витамин C**

114% повече
витамин E***

Делимано МултиФреш е ново поколение блендер, с помощта на който запазвате свежестта на храната и ценните й енергийни съставки в
продължение на няколко дни. Посредством вакуум функцията, въздухът бива отстранен преди блендиране, като по този начин се запазват
много повече витамини, вкусови качества и аромати.

СМУТИ, ПРИГОТВЕНО ВЕЧЕРТА С МУЛТИФРЕШ ВАКУУМЕН БЛЕНДЕР, СЪДЪРЖА ПОВЕЧЕ ВИТАМИН А НА СУТРИНТА,
СРАВНЕНО СЪС СМУТИ НАПРАВЕНО СУТРИНТА, НО С ОБИКНОВЕН БЛЕНДЕР.
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Ако си мислите, че Фрешбомбите са единственото възможно
постижение на Делимано МултиФреш, грешите. Функциите му
не се ограничават само до правенето на смутита. На практика
той е в състояние да замести голяма част от кухненските уреди.
Освен блендер и вакуумен блендер, той може да се ползва и
като уред за вакуумиране, уред за приготвяне на супи, мелачка, а също така има и функция PULSE (ПУЛС). С последната можете да натрошавате лед и да приготвяте освежаващи студени
напитки само с няколко натискания на бутона PULSE (ПУЛС).

* Благодарение на вакуумното блендиране, смути приготвено в МултиФреш, съдържа 38% повече ß-каротин (също важи и за Витамин А), ** 27% повече Витамин C и *** 114% повече Витамин Е,
в сравнение със смути, приготвено в блендер без вакуумираща функция (Нутрибулет 600W), като тези резултати са отчетени след 48 ч.

СВЕЖИ ВИТАМИНОЗНИ СУПИ

ФРЕШБОМБА
Смути, което е толкова свежо, с наситен вкус и аромат, даряващо енергия, заслужава собствено име. Нарекохме смутито,
приготвено с Делимано МултиФреш – Фрешбомба! Ще попадате доста често на това име в тази книга. Фрешбомбите са
съществена част от Вашия 21 – дневен хранителен режим.

Освен Фрешбомбите, в предстоящия 21-дневен хранителен
режим, Ви предлагаме да включите и зеленчукови супи,
приготвени с Делимано МултиФреш, само за 20 минути.
Тъй като топлинната обработка на продуктите се извършва
при 70°C, те не губят хранителната си стойност и ценните
енергийни съставки. Тази температура е достатъчна, за да
се сварят добре продуктите (всички зеленчуци, с изключение на обикновените картофи), без да се преваряват. Гарантираме Ви, че ще се влюбите в крем супите, приготвени
с Делимано МултиФреш.
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ВАШАТА ФРЕШ ПРОМЯНА
ЗА 21 ДНИ – За автора
Нека първо Ви представим специалистът по
здравословно хранене
– Аля Димич, която е
автор на хранителния
режим в тази книга:
„От 20-годишна се интересувам от здравословното хранене, от
това как функционират
нашите хормони и как
всичко това се отразява на нашето благосъстояние и външен вид.
Изключително
много
се интересувам от отговора на въпросите,
защо раковите клетки
се формират, каква е
причината те да се размножават и какво води
до срив на имунната система и позволява на патогените
да превземат телата ни. Силно впечатлена съм от структурата, състава и функцията на хормоните и от факта, че
нашето здравословно състояние, бременност и раждане
зависят от техния баланс. Напоследък разучавам автоимунните заболявания и това, което кара имунната система да се бори сама срещу себе си. Интересувам се в каква степен околната среда, начинът на хранене и мислене
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влияят върху функционирането на гените и хормоните и
върху това, колко силно са изразени гените. Епигенетиката доказва, че гените не са всичко – това е още една
област, която бих искала да изследвам по-задълбочено.
Защо се интересувам от всичко това, а не от цветя, животни или дрехи например? Може би защото в ранните си
тинейджърски години преминах през хормонални нарушения и последващи лечения, които ескалираха с годините
до преждевременна менопауза, предракови промени в
яйчниците и шийката на матката, сърцебиене, промени
в настроението, косопад, подуване на корема и изключително повишен кортизол, с последващ пълен срив, с
диагноза силно претоварване и две тежки бактериални
пневмонии за една година, плеврален излив в белите
дробове, загуба на 1/3 от косата, автоимунна диагноза
на алопеция ареата... Въпреки всичко това, спонтанно и
естествено забременях, след като вече се бях записала
за първата си консултация за асистирана репродукция.
Съдбата вероятно ми беше предопределила да пътувам
до Америка в началото на 20-те ми години, за да работя
в Лас Вегас и Аос Анджелис, където по иронично стечение на обстоятелствата, сред най-голямото великолепие и
охолство, се срещнах с известна лекарка, една от най-признатите експерти в света, специализирала се в областта
на женското здраве и хормони, д-р Кристиан Нортруп, която ми отвори очите... и беше причината за всичко, което се
случи след това. А именно пренебрегнах досегашното си
образование в сферата на икономиката и туризма и се записах в известното училище в Орегон NCNM, където първо завърших основен курс по диетология, по-късно курс
за диетолог терапевт и в крайна сметка специализация по
хормонален баланс и връзката му с храненето.

Пътят ми ме отведе до Лос Анджелис в университета Хоуторн, където се обучавах за холистичен диетолог, посещавах световно известни курсове и семинари в A4M, където
преподават най-големите световни експерти в областта
на хормоналното здраве. По-късно се озовах в една от
най-известните клиники в света, Paracelsus, където лекуват чрез холистичен метод и германската частна клиника
Marinus Am Sein, където успешно лекуват много видове
рак и се фокусират върху естествените начини на лечение. Не пропуснах известната клиника Герсон и Центърът
Будуиг в Германия, в който лекуват най-тежките форми на
рак. Не трябва да забравям две италиански клиники, където прилагат лечебен метод с озон и бикарбонат, и немската клиника в Кьолн, в която срещнах словенски онколог, работещ там повече от 10 години и където се лекуват
с природни лекарства съдържащи канабис.
Работя с известни експерти от чужбина и от Словения и
съм съосновател на холистична клиника в Любляна, под
егидата на която гинеколози, онколози и други специалисти предлагат различни прегледи и индивидуално разработени терапии."
Аля управлява магазин за здравословни продукти в сърцето на Любляна, а нейният Холистичен център отбелязва
своята 13-та годишнина. Ежедневно наблюдава пациентите, като ги съветва за начина на хранене, хранителните
добавки и ги насочва към множеството специалисти, с
които си сътрудничи.
Тъй като винаги е лекувала болестите си с помощта на
традиционната медицина, което за съжаление не е довело до желаните резултати, днес тя все повече осъзнава
силното въздействие на храненето върху здравето, общото физическо състояние и външния вид.

Провела е множество обучения, семинари, курсове, конференции и практическа работа в чуждестранни клиники,
където редовно и с удоволствие придобива нови знания
и умения.
Днес тя има гъста коса, естествено заченат 4-годишен син
и не приема лекарства. Винаги се радва, когато може да
помогне.
Въпреки редовното подлагане на традиционни методи на
лечение в Словения и приема на всякакви видове хормони, кортикостероиди и антибиотици, тези терапии не са й
донесли желаните резултати. Настроенията й са били непостоянни, желанието за сладко неутолимо и неприятностите нямали край.
Тя е отишла в Америка да работи и именно там е започнало нейното лечебно пътуване. Осъзнала е, че ние сме
отговорни за собственото си здраве, затова е започнала
да се обучава относно хормоните, храненето и хранителните добавки.
Член на:
• Академия по хранене и диететика
• Американската асоциация по хранене
• Медицинско училище Хертог
• Международна организация Адулас
В Америка, Орегон, тя е получила титлата сертифициран
Лекар по хранителна терапия, с акцент върху хормоналния баланс и редовно надгражда знанията си в чуждестранни известни клиники и институти.
Аля Димич,
Практикуващ Хранителен Терапевт™ (NTP)
www.holistic.eu
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ВАШАТА ФРЕШ ПРОМЯНА
ЗА 21 ДНИ – план за хранене
В тази книжка ще откриете 21-дневен режим на хранене, с помощта на който ще преживеете едно истинско приключение в
кухнята!
ЗАЩО ТОЧНО 21-ДНЕВЕН ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ?
Нашето тяло, стомашно-чревният ни тракт, черният дроб, белите дробове, кръвоносните съдове, кожата, лигавиците, мускулите и другите тъкани се обновяват, детоксифицират и самолекуват всеки ден. Повече от 300 ензимни реакции протичат
в тялото ни всеки ден с цел да преборят вътрешните възпаления, да защитят клетките ни, да произвеждат хормони, да усвояват успешно храната и да абсорбират хранителни вещества.
Всеки ден, всяка минута от деня, тялото ни се нуждае от прием
на всички видове хранителни вещества, за да може да изпълнява функциите си безпроблемно. В противен случай ще се оплаквате от заболявания, липса на енергия, наддаване на тегло
и други проблеми.
Всеки ден ние внасяме в тялото си чрез въздуха, водата, храната и лекарствата голямо количество токсини, вируси и бактерии, които трябва да бъдат изхвърляни от тялото възможно
най-бързо.
Със здравословно, балансирано и подходящо хранене можем
да подпомогнем процеса на детоксикация и възстановяване
на всички телесни клетки, да подкрепим основните детоксикиращи органи като черен дроб, бъбреци, черва, кожа и бели
дробове.
Всеки орган се регенерира за различен период от време и
живота на клетките в тялото е с различна продължителност.
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Например, клетките на тънките черва се обновяват на всеки 4
дни, клетките на стомаха на всеки 9 дни, кръвните неутрофили
и белите кръвни клетки до 5 дни, дебелото черво до 4 дни, белодробните алвеоли се регенерират на всеки 8 дни, шийката
на матката до 6 дни, кожата до 30 дни, спермата за 2 месеца,
чернодробните клетки от половин до една година, клетките
на нервната система се обновяват за цял живот, скелетните
клетки се обновяват с около 10% годишно, сърдечните клетки от 0,5% до 10 % всяка година, стомашните клетки на всеки
2 дни, обновяването на еритроцитите отнема около 4 месеца,
костите се възстановяват в рамките на 10 години. Много интересен е фактът, че нашите мастни клетки могат да живеят
10 години.1
Аля е провела много обучения в чужбина, наред с други занимания, тя е наблюдавала пациенти, които са използвали терапиите на д-р Хулди Кларк, известен натуропат, който лекува
ракови и автоимунни заболявания и твърди, че всички заболявания, хронични, дегенеративни и автоимунни, се дължат на
токсични вещества от околната среда: от замърсен въздух, питейна вода, промишлено обработена храна, недостиг на витамини и минерали, оксидативен стрес и инфекции с паразити и
други патогени. Програмите й включват и 21-дневен режим за
прочистване на всички детоксикиращи органи, който включва
детоксикация на организма, използване на билки, консумация
на органични и непреработени храни, изключване от режима
на промишлена храна, алкохол, никотин и газирани напитки.
Аля също практикува в 3E центъра на Будвиг, който използва
утвърдените терапии на водещ немски учен от миналия век
д-р Йохана Будвиг, номинирана 7 пъти за Нобелова награда.
Източник: Катедра за системна биология в Харвард и Научния институт Вайцман.
Проф. Роб Филипс от Калтех е постоянен източник на съвети и вдъхновение, с помощта
на които се отбелязва напредък в развитието на каузата BioNumbers и е съавтор на
книгата „Cell Biology by the Numbers“
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Съоснователите Лотар Хирнейз и Клаус Пертл работят с нея повече от 4 години и сега управляват, прилагайки нейните принципи, световно известен холистичен център за лечение, който
лекува хора с различни видове заболявания, включително
автоимунни болести, дегенеративни, метаболитни и възпалителни състояния, от храносмилателни проблеми до рак, кожни
проблеми, дерматити, артрити, диабет и сърдечни заболявания.
Диетата или терапията се базира на приема на основни, местни, обикновени и органични храни и на програма, продължаваща 3-4 седмици, която включва 3 основни стъпки: детоксикация, здравословно и балансирано хранене и здравословна
жизнена енергия.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ И СЪВЕТИ,

които трябва да имате предвид, преди да поемете
по пътя към Вашата фреш промяна за 21 дни
• Менюто не съдържа глутен и силно дразнещи храни,
преработени и пакетирани продукти и се основава на
естествена, органична и местна храна.
• Месото и рибата в менютата могат да бъдат пропуснати
или заменени с бобови култури и зеленчуци.

Аля се е обучавала и работила в няколко холистични центъра
в Калифорния и Орегон, които прилагат 21-дневна програма
за детоксикация и промяна на хранителния режим, базираща
се на факта, че 98% от всички клетки в нашето тяло могат да
бъдат възстановени за една година.

• Можете да замените безмлечните продукти (кокосово
мляко, бадемово мляко, тофу и др.) с млечни.

За съжаление, повечето хора не реализират промяна, докато
не се появят истински проблеми, така че този 21-дневен хранителен режим, който Ви представяме, ще ви помогне да промените хранителните си навици, като така ще се почувствате
по-добре, може би ще отслабнете и също така успешно ще се
предпазите от появата на здравословни проблеми. Аля се среща с хора с различни заболявания всеки ден и забелязва при
всички тях, че само за 21 дни, ако проявят постоянство и въведат нови хранителни навици, те в последствие се превръщат в
рутина и водят до нов, променен начин на живот.

• Кокосовото масло или зехтинът може да се използват
при печене и обработка на храни.

Изследванията потвърждават и факта, че 21 дни са ни достатъчни, за да
може навиците ни да прераснат в рутина и по-късно в начин на живот. Ако
следвате тези нови навици още 90 дни, те скоро ще станат част от начина Ви на живот и точно към това се стремим всички. Нов, по-здравословен начин на хранене, по-добър начин на живот и по-красив външен вид.

• Тофуто в рецептите може да бъде заменено с моцарела,
хранителна мая2 с пармезан.

• Салатите не са включени в менютата, но винаги можете да ги добавите към обяда или вечерята си или да замените препоръчания обяд с тях. Подправете салатите
със студено пресовано масло (зехтин, от лен, от тиквено семе, от коноп) и домашен ябълков оцет или още подобре лимон.
• Винаги овкусявайте храната, след като вече сте я приготвили и използвайте естествена морска сол.
Хранителна мая: тази обогатена мая придава вкус „на сирене на ястията, съдържащи
безмлечни продукти, но придава и страхотен аромат на умами, който липсва при обикновеното тофу. Необходимо е малко количество, за да постигнете значителна разлика
във вкуса на ястието.
2
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• Използвайте подправки за вкус, не препоръчвам да използвате готови смеси от подправки.
• Можете лесно да промените предложените закуски и
междинни хранения.
• Никога не заменяйте закуските, междинните хранения
и обядите с вечерите. (Не яжте предложените за закуска, междинно хранене или обяд продукти на вечеря.)
• Ако имате нужда от следобедна закуска, можете да ядете бадеми, лешници, ядки кашу, да направите салата
или да ядете печени зеленчуци, печено бяло месо или
риба, зеленчукови супи. Не яжте зърнени храни или плодове за следобедна закуска.
• Яжте поне 2 часа преди лягане.
• Препоръчвам да пиете зеолит 2 пъти на ден, тъй като
той помага за изхвърляне на токсините от тялото, като
по този начин спомага за по-доброто усвояване на
хранителните вещества от храната. Зеолитът е част от
група минерали, които имат отрицателен заряд и затова привличат към себе си тежките метали и токсини и
ги отвеждат и изхвърлят с урината, изпражненията и
потта. Зеолитът клиноптилолит действа антивирусно и
антибактериално. На пазара има много видове зеолит,
зеолитът клиноптилолит може да се използва при хората и съгласно проведени изследвания има най-голям
детоксикиращ ефект. Продават се много видове зеолит,
така че преди да си купите, се уверете, че има медицински сертификат, който доказва неговото качество и
произход. Само такъв зеолит е в състояние да привлече
към себе си находящите се в тялото ни олово, кадмий,
арсен, живак и други токсични метали, следователно
8

намалява риска от рак и сърдечни заболявания. Също
така действието му нормализира киселинно-алкалния
баланс на тялото, тъй като именно по-голямото количество киселини в тялото причинява много, ако не и повечето, от болестите. Нарушеният киселинно-алкален
баланс и превесът на киселини в тялото, показват че то
не е здраво. В тази връзка Ви предлагам да прочетете
книгата „Ако не алкализираш тялото си – умираш“. Доказано е, че прекомерното количество киселини в тялото влияе върху мозъчната функция и може да доведе до
депресия, тревожност, умора. Зеолитът е и много мощен
антиоксидант, който привлича излишните радикали и ги
извежда от тялото. Свободните радикали обаче са тези,
които причиняват развитието на много съвременни
болести, автоимунни заболявания и причиняват бързо
стареене. Разбъркайте една чаена лъжичка зеолит в
300 мл топла вода два пъти на ден и го изпийте веднага.

ОСНОВНИ РЕЦЕПТИ И ТЕХНИКИ,

които трябва да знаете, преди да започнете Вашата фреш промяна за 21 дни

1. ТАХАНИ

3. БАДЕМОВО МЛЯКО

Съставки:
• 1 чаша сусамови семена
• 3 с.л. зехтин

Съставки:
• 1 чаша бадеми
• 4 чаши вода
• канела
• ванилия

Това е паста, приготвена от смлени препечени сусамови семена. Може да се използва като хумус.

Приготвяне:
• Запечете сусамовите семена за около 5 минути до златисто, като разбърквате периодично.
• Оставете ги да изстинат за около 30 минути.
• Смелете ги в каната за сухо смилане с няколко натискания
на PULSE бутона докато получите желаната консистенция.

Приготвяне:
• Смесете бадемите, водата, канелата и ванилията в блендера на МултиФреш, като завъртите копчето на блендер
функция (B) до гладкост.
• Охладете бадемовото мляко в хладилника.

• Пийте поне 2 литра вода на ден, никога да не е студена.

2. КРЕМ ОТ КАШУ

• Всички Фрешбомби, пудинги, сосове и крем супи се правят с Делимано МултиФреш.

Съставки:
• 250 г кашу
• 2 с.л. хранителна мая
• сок от един лимон
• 1/2 ч.л. сол
• 1 с.л. вода

Съставки:
• 250 г консервиран нахут
• 30 г черен сусам
• чесън
• 1 лъжица зехтин
• кимион
• морска сол
• 3 с.л. вода

• Когато правите Фрешбомби (смутита) с Делимано МултиФреш, използвайте функция VB (вакуумно блендиране). Ако правите Фрешбомби (коктейли) предварително
(например от вечерта за следващия ден), след цикъла
на смесване просто изсипете Фрешбомбите (смутитата)
в чаша или в бутилка и съхранявайте в хладилника.

Приготвяне:
• Накиснете кашуто във вода за една нощ.
• Изплакнете кашуто и смесете с маята, лимоновия сок, сол
и вода.
• Смелете ги в блендера, като завъртите копчето на блендер функция (B) до гладкост.
•
•
•

4. ХУМУС

Приготвяне:
Сложете продуктите в блендера на Делимано МултиФреш,
и завъртете копчето на блендер функция (В).

Всяка рецепта включва съставки за 1 порция = 1 възрастен човек
Една чаша = една чаша за кисело мляко
Винаги внимавайте да не препълвате блендер каната или каната със загряваща функция на МултиФреш (следете нивото на маркировката MAX)
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СЪОТНОШЕНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И
ТЕХНИКИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ХРАНИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЧЕМИК, КАФЯВ ОРИЗ, ЕЛДА, ПРОСО И КИНОА.
1. Ечемик - съотношение 3 : 1
Накиснете 1 чаша ечемик в 2 чаши вода за една нощ,
след това изцедете и изплакнете добре преди употреба.
Сипете 3 чаши вода в голям съд, за да заври. Добавете
ечемика, намалете котлона до ниска степен, покрийте с
капак и оставете да къкри около 40-50 минути.
Махнете от котлона и оставете да престои 5 минути преди консумация.
2. Кафяв ориз - съотношение 2.5 : 1
Изплакнете 1 чаша кафяв ориз със студена вода, за около 2 минути. Разбъркайте, преди да го добавите в тенджерата.
Добавете 2,5 чаши вода и оставете да кипне. Намалете
котлона, сложете капак и гответе за 40-50 минути, като
периодично разбърквайте.
След това оставете настрана за 10 минути.
3. Елда - съотношение 2 : 1
Добавете 1 чаша елда в тиган и запечете за 4-5 минути, като периодично я разбърквате. В тенджера сложете
2 чаши вода да кипнат и бавно добавете печената елда,
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намалете котлона на най-ниска степен и покрийте с капак. Гответе около 15 минути.
Оставете настрана за 5-10 минути.
Разбъркайте внимателно с вилица, за да разбиете зърната преди сервиране.
4. Просо - съотношение 2.5 : 1
Запечете в тиган или тенджера 1 чаша просо и препечете, докато зърната станат ароматни за около 2 минути.
Добавете 2,5 чаши вода и оставете да кипне, след което намалете котлона до най-ниската степен и гответе
20 минути.
Оставете настрана за 10 минути.
5. Киноа - съотношение 2 : 1
Изплакнете 1 чаша киноа със студена вода в продължение на 2 минути.
В тенджера сложете изплакнатата киноа и добавете
2 чаши вода и оставете да кипне. Намалете котлона до
най-ниската степен, покрийте с капак и оставете да къкри около 15 минути. Не бъркайте.
Свалете от котлона и оставете настрана за 10 минути.

12 ДЕН 1:
• Закуска: Каша от просо с боровинки и канела
• Межд. закуска: Кокосово или обикновено кисело мляко
• Обяд: Киноа с тиквички, домат, моцарела и лимонов сок
• Вечеря: Супа от тиква Хокайдо

14 ДЕН 2:
• Закуска: Бъркани яйца със спанак
• Междинна закуска: Ябълка с шепа бадеми
• Обяд: Пълнозърнест ориз с грах, домати и сьомга
• Вечеря: Печен карфиол с лимон

16 ДЕН 3:
• Закуска: Канелена овесена каша
• Межд. закуска: Фрешбомба с банан, кокосово мляко и
ванилия
• Обяд: Риба на скара с тиквички и червени чушки
• Вечеря: Крем супа от боб

18 ДЕН 4:
• Закуска: Канелена овесена каша
• Межд. закуска: Пудинг с авокадо, какао и кокосов крем
• Обяд: Пица с тесто от карфиол с домати, риган, веган/
обикновена моцарела и спанак
• Вечеря: Крем супа от моркови с джинджифил

20 ДЕН 5:
• Закуска: Каша от просо с ябълка и канела
• Межд. закуска: Фрешбомба с целина, банан и кокосова вода
• Обяд: Пуйка с тиквички, домат и червени чушки
• Вечеря: Крем супа от целина

22 ДЕН 6:
• Закуска: Кремообразна каша с просо, бадеми и кокосово
мляко
• Межд. закуска: Ягодова Фрешбомба с кокосово мляко и
щипка ванилия
• Обяд: Картофи с кисело зеле
• Вечеря: Гаспачо с краставица

24 ДЕН 7:
• Закуска: Палачинки от кокосово брашно с крем от
боровинки
• Межд. закуска: Фрешбомба от авокадо с фурми
• Обяд: Елда с червена леща, спанак и хранителна мая
• Вечеря: Печена тиква

26 ДЕН 8:
• Закуска: Тортила с брашно от нахут с хумус
• Межд. закуска: Фрешбомба с целина, портокал и цвекло
• Обяд: Пълнени чушки, с кафяв ориз, домати, тофу и черен боб
• Вечеря: Супа от моркови с джинджифил

РЕЦЕПТИ ЗА 21 ДНИ
28 ДЕН 9:
• Закуска: Купичка с просо, ягоди и канела
• Межд. закуска: Чиа пудинг с кокосово кисело
мляко и бадеми
• Обяд: Юфка от елда с дресинг от авокадо и
индийски ядки
• Вечеря: Печени сладки картофи

30 ДЕН 10:

• Закуска: Печена овесена каша с ябълки, фурми и
бадемово мляко
• Межд. закуска: Фрешбомба с банан, ванилия и
сурово какао
• Обяд: Салата от киноа с авокадо, нахут и
краставица
• Вечеря: Пирожки с леща

32 ДЕН 11:
• Закуска: Тофу или яйца бъркани със спанак
• Межд. закуска: Ябълково пюре с канела и
кокосова сметана
• Обяд: Банички от просо с крем от краставици
• Вечеря: Спаначена супа

34 ДЕН 12:
• Закуска: Ядки и семена с фъстъчено масло,
гранола и (кокосово) кисело мляко
• Межд. закуска: Фрешбомба със спанак, целина
и круша
• Обяд: Ньоки от тиква хокайдо с песто
• Вечеря: Чипс от къдраво зеле със зехтин и
куркума

36 ДЕН 13:
• Закуска: Кремообразна каша с просо с бадеми и
кокосово мляко
• Межд. закуска: Фрешбомба с целина, краставица
и ябълка
• Обяд: Бухти от киноа с картофено пюре и
кремообразен сос от грах
• Вечеря: Печени филийки от патладжан

38 ДЕН 14:
• Закуска: Плоски хлебчета от нахут със спанак,
домати, маслини и босилек
• Межд. закуска: Фрешбомба с ананас, кокосово
мляко, мед и щипка джинджифил
• Обяд: Печени пилешки гърди със сладък картоф
• Вечеря: Супа от кафяв боб

40 ДЕН 15:
• Закуска: Пълнозърнест хляб с намачкано авокадо
• Межд. закуска: Замразени горски плодове с кокос или
обикновено кисело мляко
• Обяд: Пирожки от тиквички с киноа и дресинг от авокадо
• Вечеря: Палачинки от бадемово брашно със сладко от ягоди

42 ДЕН 16:
• Закуска: Мъфини от киноа и яйца с червени чушки
• Межд. закуска: Смути от боровинки, бадемово мляко и
копринено тофу
• Обяд: Печена сьомга с каша от елда
• Вечеря: Бухти с карфиол

44 ДЕН 17:

• Закуска: Крем от тиква Хокайдо с кокосово кисело мляко
и гранола
• Межд. закуска: Фрешбомба с морков, къдраво зеле, ябълка
и лимон
• Обяд: Пълнена тиква Хокайдо с просо, грах, доматен сос и
червени чушки
• Вечеря: Тортила с брашно от нахут с дресинг от тахани

46 ДЕН 18:
• Закуска: Яйца с тофу и къдраво зеле
• Межд. закуска: Фрешбомба със замразени банани,
фъстъчено масло, кокосово мляко и мед
• Обяд: Зърна от елда с гъби и зелен фасул
• Вечеря: Топла супа с домати и чушки

48 ДЕН 19:
• Закуска: Киноа с ябълка и канела
• Межд. закуска: Фрешбомба с авокадо, краставица и
къдраво зеле
• Обяд: Кускус със зеленчуци
• Вечеря: Супа от моркови с джинджифил

50 ДЕН 20:
• Закуска: Накиснат от предната нощ овес в бадемово мляко
с ванилия, боровинки и кленов сироп
• Межд. закуска: Фрешбомба с цвекло, спанак и лимонов сок
• Обяд: Пуйка със зеленчуци
• Вечеря: Супа от нахут и къри

52 ДЕН 21:
• Закуска: Киш от киноа с броколи, яйца и обикновено или
веган сирене
• Межд. закуска: Фрешбомба с къдраво зеле, праскова и
мляко от кокос
• Обяд: Просо бургери с червени чушки, спанак и яйца
• Вечеря: Супа от червена леща и куркума
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ДЕН

1

ЗАКУСКА: Каша от просо с боровинки и канела
Съставки:
•
30 г просо
•
0,5 л мляко (ядково, соево, кокосово и др.)
•
150 г пюре от боровинки
•
щипка канела
Приготвяне:
•
Сложете на котлона тенджера и добавете просото и млякото, изчакайте да кипне
и гответе, докато по-голямата част от млякото се абсорбира, приблизително за
15 минути.
•
Добавете канела и пюре от боровинки.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Кокосово или обикновено кисело мляко

ОБЯД: Киноа с тиквички, домат, моцарела и лимонов сок
Съставки:
•
2 тиквички
•
100 г киноа
•
1 домат
•
1 топка моцарела
•
2 с.л. зехтин
•
лимонов сок
•
сол и черен пипер на вкус
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Приготвяне:
•
В тиган добавете нарязаните тиквички и гответе около 5 минути, след това оставете настрана.
•
Във вряща вода с морска сол пригответе киноата (за правилно съотношение на
приготвяне вижте в глава „Съотношения на приготвяне“).

•
•

Смесете готовата киноа с нарязан домат, печените тиквички и моцарелата, зехтин,
сол и черен пипер на вкус.
Подправете с малко лимонов сок.

ВЕЧЕРЯ: Супа от тиква Хокайдо
Съставки:
•
1 тиква Хокайдо, около 500 г
•
1 глава червен лук
•
1 скилидка чесън
•
1 с.л. зехтин
•
1 с.л. тиквено масло
•
1 ч.л. заквасена сметана
•
вода
•
нарязан магданоз (за декорация)
•
нарязани тиквени семки (за декорация)
•
щипка индийско орехче
•
морска сол
Приготвяне:
•
Добавете всички съставки в каната със загряваща функция в Делимано МултиФреш
и долейте с вода, като внимавате да не надвишавате максималното ниво. Завъртете копчето на блендиране със загряване (HB) и натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като програмата приключи, сервирайте супата с нарязани тиквени семки, магданоз и добавете малко тиквено масло и заквасена сметана.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…?
Киноа е семе, наричано в Перу „майката на всички зърнени храни“. То е без глутен и е висок източник на фибри, желязо, протеини, минерали и витамини.
То е добър заместител на просото и ориза и въпреки че, всички тези зърнени култури са без глутен, киноата има много повече антиоксиданти. Времето за готвене на киноа е около 15 минути.
13

ДЕН

2

•

ЗАКУСКА: Бъркани яйца със спанак

•

Съставки:
•
2 яйца
•
200 г листа спанак
•
1 ч.л. кокосово масло за тиган
•
1 ч.л. хранителна мая или пармезан
•
малко морска сол

•

ВЕЧЕРЯ: Печен карфиол с лимон

Приготвяне:
•
В малка купа разбийте яйцата и морската сол.
•
Загрейте тиган с кокосово масло и добавете 200 г листа от спанак и гответе за
около 1 минута.
•
Добавете яйцата и гответе още около 1 минута.
•
Добавете малко хранителна мая или пармезан.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Ябълка с шепа бадеми
ОБЯД: Пълнозърнест ориз с грах, домати и сьомга
Съставки:
•
100 г див ориз
•
2 нарязани скилидки чесън
•
1/2 чаша замразен зелен фасул (70 г)
•
1 нарязан домат
•
1 ч.л. сладка червена чушка

14

Добавете ориза и червения пипер, мащерката, розмарина и куркумата и доматеното пюре и гответе за 5 минути.
Междувременно изпечете филето от сьомга за около
10 минути във фурна.
Сервирайте го с див ориз.

•
•
•
•
•

2 с.л. сушен розмарин
2 ч.л. сушена мащерка
1 ч.л. смляна куркума
1 с.л. доматено пюре
100 г филе от сьомга

Приготвяне:
•
Загрейте фурната до 200°C.
•
Гответе ориза според указанията на опаковката.
•
Загрейте малко олио в голям тиган и изпечете чесъна, като от време на време разбърквайте.
•
Добавете зеления фасул, варете 10 минути, след това добавете домата и гответе
още 10 минути.

Съставки:
•
1 глава карфиол на малки цветчета
•
20 г препечени бадеми
•
2 с.л. лимонов сок
•
1 с.л. зехтин
•
морска сол
Приготвяне:
•
Загрейте фурната до 250°C.
•
Поставете цветчетата карфиол върху голям лист хартия
за печене и поръсете с морска сол и зехтин.
•
Разстелете добре цветчетата карфиол върху листа за печене, така че да са на един слой.
•
Печете за около 40 минути, докато цветчетата се запекат.
•
Поръсете с лимонов сок.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Изследователите са проучили дали хората,
които съобщават, че ядат ябълки ежедневно, действително са имали по-малко годишни посещения при лекар или са с по-добро
общо здравословно състояние. От 8 399
участници в проучването 753 са яли поне
една малка ябълка дневно. Резултатите показват, че 39% от тях избягват посещенията
на лекар в сравнение с 34% от хората, които
не ядат ябълки, което не е само статистически значима разлика. Изследователите
откриха, че хората, които ядат ябълки, са
по-малко склонни да се нуждаят от лекарства, отпускани по лекарско предписание,
в сравнение с тези, които не ядат ябълки и
това е накарало изследователя да се пошегува, като казва: „една ябълка на ден държи фармацевта далеч от мен“.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Дивият ориз съдържа по-малко калории от белия ориз и повече протеини, а също така има и всичките девет
основни аминокиселини, от които се нуждаем за изграждане на мускули и регулиране на метаболизма, настроението и имунната система.
Дивият ориз е чудесен източник на фибри, антиоксиданти и хранителни вещества като манган, магнезий и фосфор, има витамини от група В и е чудесен, защото може да намали кръвната захар.
Съвет: Дивият ориз не е напълно сварен, докато зърното не се отвори и видите белия зародиш. Гответе с ароматни зеленчуци и вода за най-добър резултат. Сервирайте със сьомга или със смляно говеждо месо и сезонни
зеленчуци (направете прекрасна плънка от камби).
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ДЕН

3

ЗАКУСКА: Канелена овесена каша

ОБЯД: Риба на скара с тиквички и червени чушки

Съставки:
•
25 г овесени ядки
•
60 мл кокосово мляко – съотношението е 1: 2. Обичайният размер на сервиране
е 1/2 чаша овес на 1 чаша вода или мляко, или комбинация от двете.
•
щипка канела и ванилия

Съставки:
•
1 тиквичка
•
1 червена чушка
•
накълцан босилек и риган
•
1 бр филе от бяла риба

Приготвяне:
•
В тенджера сварете 60 мл кокосово мляко, канела и ванилия и добавете овесена
каша.
•
Гответе 5 минути, след това покрийте и оставете да престои около 20 минути, докато стане кремообразно.

Приготвяне:
•
Нарежете тиквичката и червената чушка на тънки парчета, добавете морска сол,
билки и лимонов сок.
•
Запечете със зехтин в тиган.
•
Запечете филето от бяла риба за няколко минути от всяка страна и сервирайте
заедно.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба с банан, кокосово мляко и ванилия
Съставки:
•
1 банан
•
300 мл кокосово мляко
Приготвяне:
•
Поставете продуктите в блендер каната, като внимавате да не надвишавате максималното ниво.
•
Поставете вакуумната приставка на уреда.
•
Сложете блендер каната върху основата на уреда, завъртете копчето на функция
вакуумно блендиране (VB). Натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомбата или я запазете за
по-късно.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
За разлика от кравето мляко, кокосовото мляко е без лактоза, така че може да се използва като
заместител на мляко от хората с лактозна непоносимост. То е популярен избор за вегани и е чудесна
основа за Фрешбомби, млечни шейкове или като алтернатива на млякото при печивата.
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ВЕЧЕРЯ: Крем супа от боб
Съставки:
•
250 г накиснат кафяв боб
•
500 мл вода
•
2 моркова, нарязани на кубчета
•
1 целина, нарязана

•
•

половин глава червен лук,
нарязан на ситно
пресен и нарязан магданоз

Приготвяне:
•
Сложете продуктите в каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш,
като внимавате да не надвишавате максималното
ниво. Завъртете копчето
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
на загряваща функция (HB)
Прясната целина има толкова много лечебни ползи и влияе диуретично, антиревматично, седативно
и натиснете бутона, за да
и антисептично. Тя повишава отделянето на пикочна киселина, предотвратява чревния метеоризъм,
стартирате.
използва се като компонент в средствата за лечение на артрит като стимулатор на бъбречната енергия
•
След като програмата прии като детоксикатор, дори при нервно изтощение. Целината е чудесна за кърмещи майки, защото може
ключи, сервирайте супата.
да помогне за стимулиране на притока на мляко.
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ДЕН

4

ОБЯД: Пица с тесто от карфиол с домати, риган,
веган/обикновена моцарела и спанак.

ЗАКУСКА: Канелена овесена каша
Съставки (за 3 палачинки):
•
1 круша
•
30 г овес
•
400 мл кокосово мляко

•
•

канела
ванилия

Приготвяне:
•
Нарежете една круша на малки кубчета.
•
Добавете овес и сложете и двете в тиган с кокосово или друго веган мляко.
•
Гответе около 8 минути, добавете канела и ванилия.
•
Сервирайте горещо.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Пудинг с авокадо, какао и кокосов крем
Съставки:
•
1 авокадо, обелено
•
100 г кокосов крем
•
1 ч.л. какаови зърна
•
щипка ванилия
Приготвяне:
•
Сложете продуктите в блендер каната на Делимано МултиФреш, и завъртете копчето на блендер функция (В). Внимавайте да не надвишавате максималното ниво на
каната.
•
След като приключите, проверете консистенцията и по желание направете сместа
още по-хомогенна с няколко натискания на бутона PULSE.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Авокадото има кремообразна, богата, мазна текстура и се съчетава добре с други
съставки. Ето защо е лесно да добавите този плод към диетата си. Използването
на лимонов сок може да попречи на нарязаното авокадо да покафенее бързо.
18

Съставки (за 3 палачинки):
•
1 глава карфиол
•
1/2 чаша настъргана моцарела –
веган или обикновена
•
1/4 чаша настърган пармезан
•
2 разбити яйца

•
•
•
•

сока от един лимон
1/2 ч.л. сушен риган
щипка сол
1-2 белени и нарязани домати

Приготвяне:
•
Загрейте фурната предварително до 200°C.
•
Накъсайте на дребно карфиола в блендер каната и с PULSE функцията го смелете
до фино.
•
Гответе го на пара и след това го отцедете добре.
•
Смесете карфиола с моцарела, пармезан, риган, сол, лимонов сок и яйца.
•
Разстелете в тавичка покрита с хартия за печене и печете 20 минути, до златисто.
•
Отгоре сложете обелените и нарязани домати и сока от тях, спанака и моцарелата и
печете още 3-5 минути.

ВЕЧЕРЯ: Крем супа от моркови с джинджифил
Съставки:
•
10 моркова
•
нарязан магданоз
•
щипка джинджифил
•
щипка морска сол
Приготвяне:
•
Сложете продуктите в каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш,
като внимавате да не надвишавате максималното ниво. Завъртете копчето на загряваща функция (HB) и натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като програмата приключи, сервирайте супата.
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ДЕН

5

ЗАКУСКА: Каша от просо с ябълка и канела
Съставки:
•
30 г просо
•
1 ябълка
•
300 мл кокосово мляко
•
щипка канела
Приготвяне:
•
Сложете продуктите в каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш,
като внимавате да не надвишавате максималното ниво. Завъртете копчето на загряваща функция (HB) и натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като програмата приключи, сервирайте супата. По желание може да поръсите с канела.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба с целина, банан и кокосова вода
Съставки:
•
1 целина
•
1 банан
•
400 мл кокосова вода (или друга течност)
Приготвяне:
•
Поставете продуктите в блендер каната, като внимавате да не надвишавате максималното ниво.
•
Поставете вакуумната приставка на уреда.
•
Сложете блендер каната върху основата на уреда и завъртете копчето на функция
вакуумно блендиране (VB). Натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се насладете на Фрешбомбата или я запазете за по-късно.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Доказано е, че канелата намалява нивата на кръвната захар на гладно, като
има мощен антидиабетичен ефект при 1–6 грама или 0,5–2 ч.л. на ден.
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ОБЯД: Пуйка с тиквички, домат и червени чушки
Съставки:
•
150 г пуешки гърди
•
1 глава червен лук
•
скилидка чесън
•
1-2 тиквички
•
1 червена чушка
•
1 накълцан домат
•
1 с.л. хранителна мая или пармезан
Приготвяне:
•
Гответе пуешките гърди в тиган за около 10 минути с олио.
•
Добавете червен лук, нарязан чесън, тиквички, червена чушка и печете за около
15 минути.
•
Намалете градусите и добавете нарязан домат и една супена лъжица хранителна
мая или пармезан.

ВЕЧЕРЯ: Кремообразна супа от целина
Съставки:
•
1 глава целина
•
1 глава лук
•
скилидка чесън
•
вода
Приготвяне:
•
Сложете продуктите в каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш,
като внимавате да не надвишавате максималното ниво. Завъртете копчето на загряваща функция (HB) и натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като програмата приключи, сервирайте супата.
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ДЕН

6

ЗАКУСКА: Кремообразна каша с просо, бадеми и кокосово мляко

ОБЯД: Картофи с кисело зеле

Съставки:
•
30 г просо
•
400 мл кокосово мляко
•
10 г бадеми
•
щипка ванилия

Съставки:
•
1 чаша вода
•
1 с.л. кокосово масло
•
1 чаша картофени люспи
(картофено пюре на люспи)

Приготвяне:
•
Вземете тенджера, добавете просо и кокосово мляко и оставете да кипне. Гответе,
докато по-голямата част от млякото се абсорбира, приблизително 15 минути.
•
Добавете нарязаните бадеми и щипка ванилия.

Приготвяне:
•
В тенджера смесете вода, масло и сол и оставете да кипне.
•
Разбъркайте картофените люспи в тенджерата с врялата вода.
•
Махнете от котлона и оставете настрана.
•
В тиган с кокосово масло запечете лука до златисто, прибавете зелето и готовото
картофено пюре и разбъркайте.

•
•
•

1/2 чаша измито кисело зеле
3 с.л. нарязан лук
щипка сол

ВЕЧЕРЯ: Гаспачо с краставица
МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Ягодова Фрешбомба с кокосово мляко и
щипка ванилия
Съставки:
•
250 г ягоди
•
200 мл кокосово мляко
•
щипка ванилия
Приготвяне:
•
Поставете продуктите в блендер каната, като внимавате да не надвишавате максималното ниво.
•
Поставете вакуумната приставка на уреда.
•
Сложете блендер каната върху основата на уреда и завъртете копчето на функция
вакуумно блендиране (VB). Натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се насладете на Фрешбомбата или я запазете за по-късно.
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Съставки:
•
1 глава лук
•
2 краставици
•
30 г високомаслено кисело мляко (цедено)
•
20 г кокосова сметана

•
•
•

зехтин
кориандър
морска сол

Приготвяне:
•
Сложете продуктите в блендер каната или каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш, като внимавате да не надвишавате максималното ниво. Завъртете копчето на блендер функция (B) и натиснете бутона, за да стартирате.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Гаспачо е студена супа, приготвена от сурови, смесени зеленчуци. Яде се много в Испания и Португалия, особено през
горещото лято, тъй като е освежаващо и разхлаждащо ястие. Има много съвременни вариации на гаспачо с авокадо,
краставици, магданоз, ягоди, диня, грозде, бульон от месо, морски дарове и други съставки вместо домати и крутони.
23

ДЕН

7

ЗАКУСКА: Палачинки от кокосово брашно с крем от боровинки
Съставки (за 3 палачинки):
•
3 с.л. кокосово брашно
•
4 яйца

•
•

1 с.л. кокосово масло
1/4 чаша кокосово мляко

Приготвяне:
•
Добавете всички съставки, с изключение на кокосовото масло, в блендер каната
на МултиФреш и завъртете копчето на блендер функция (B).
•
Загрейте маслото в средно голям тиган на среден огън.
•
Внимателно изсипете малко количество от сместа в тигана, докато се получи кръг.
•
Оставете от едната страна за около 2 минути, докато се появят мехурчета в палачинката, след това обърнете, за да се изпече и от другата страна за 2 минути.
•
Сервирайте с боровинки и кокосово кисело мляко (сипете плодовете и киселото
мляко в блендер каната и завъртете копчето на функция вакуум блендиране (VB)).

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба от авокадо с фурми
Съставки:
•
3 фурми

•

1 авокадо

•

Съставки:
•
30 г елда
•
10 г червена леща
•
500 мл вода
•
1 глава червен лук
•
1 скилидка чесън
•
100 г листа от спанак
•
1 тиквичка
•
1 с.л. доматено пюре
•
кокосово масло
•
риган
Приготвяне:
•
Добавете елда и леща в тенджера и залейте с вряла вода. Варете около 10 минути.
•
В отделен тиган запържете лука, нарязания чесън и риган с кокосово масло или зехтин.
•
Добавете листата от спанак, нарязаната тиквичка и доматеното пюре.
•
Вземете купа и добавете сварената елда, зеленчуците, леща и разбъркайте заедно.

няколко счукани какаови зърна

Приготвяне:
•
Поставете продуктите в блендер каната, като внимавате да не надвишавате максималното ниво.
•
Поставете вакуумната приставка на уреда.
•
Сложете блендер каната върху основата на уреда, и завъртете копчето на функция
вакуумно блендиране (VB). Натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомбата или я запазете за по-късно.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Счуканите какаови зърна са малки парченца какаови зърна, които имат горчив шоколадов вкус. За разлика
от много шоколадови продукти, какаовите зърна са с ниско съдържание на захар. Те също са добър източник
на фибри, протеини и здравословни мазнини – хранителни вещества, които спомагат за усещането на ситост.
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ОБЯД: Елда с червена леща, спанак и хранителна мая

ВЕЧЕРЯ: Печена тиква
Съставки:
•
една тиква хокайдо
Приготвяне:
•
Обелете и отстранете семената от тиквата и нарежете на дебели парчета, печете на
200°C за около 20 минути, в предварително загрята фурна.
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ЗАКУСКА: Тортила с брашно от нахут с хумус
Съставки (за 5 тортили):
•
1 чаша вода
•
1 чаша брашно от нахут
•
1 с.л. куркума

•
•

хумус от 250 г нахут (за рецептата
вижте глава „Основни рецепти“)
сол

Приготвяне:
•
Смесете всички съставки.
•
Загрейте тиган с кокосово масло и когато се нагорещи, изсипете един черпак в тигана, както бихте направили за палачинки и пържете от всяка страна за 1-2 минути
до златисто кафяво.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба с целина, портокал и цвекло
Съставки:
•
1 глава целина
•
1 портокал

•
•

1/4 глава червено цвекло
300 мл вода

Приготвяне:
•
Поставете продуктите в блендер каната, като внимавате да не надвишавате максималното ниво.
•
Поставете вакуумната приставка на уреда.
•
Сложете блендер каната върху основата на уреда и завъртете копчето на функция вакуумно блендиране (VB). Натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомбата или я запазете за по-късно.

МорковитеЛИ,
са особено
ЗНАЕТЕ
ЧЕ...? добър източник на бета каротин, фибри, витамин К1, калий и антиоксиданти. Те са подходяща храна при отслабване, свързват се с понижаване на нивата на холестерол и подобряване на здравето на очите. Каротиновите антиоксиданти в тях се
асоциират с намаляване на риска от рак. Морковите се срещат в много цветове, вкл. жълто, бяло, оранжево, червено и лилаво. Предлагат се през цялата година и могат да се използват в пикантни ястия, торти и сокове.
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ОБЯД: Пълнени чушки с кафяв ориз, домати, тофу и черен боб
Съставки:
•
2 червени чушки
•
1 глава червен лук
•
1 домат
•
10 г варен кафяв ориз
•
нарязан чесън

•
•
•
•
•

1 топка моцарела или тофу
3 с.л. хранителна мая или пармезан
кимион
куркума
сол

Приготвяне:
•
Загрейте фурната на 200°C.
•
Отрежете горната част на чушките и ги запазете, за да ги ползвате после като капачета на напълнените чушки.
•
Загрейте кокосово масло в тиган, добавете нарязан лук и гответе около 5 минути.
•
Добавете чесън, кимион, червени чушки, малко морска сол, куркума, домати и варен кафяв ориз. Гответе още около 5 минути.
•
Добавете малко моцарела или тофу, сок от един лимон и напълнете чушките.
•
Печете, докато чушките омекнат, около 45 минути, добавете отгоре 3 супени лъжици хранителна мая или пармезан и печете още 10 минути.

ВЕЧЕРЯ: Супа от моркови с джинджифил
Съставки:
•
3 моркова
•
½ глава лук
•
300 мл вода

•
•

щипка джинджифил
сол

Приготвяне:
•
Сложете продуктите в каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш, като
внимавате да не надвишавате максималното ниво. Завъртете копчето на загряваща
функция (HB) и натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като програмата приключи, сервирайте супата.
•
По желание може да сложите малко нарязан магданоз, чесън и една с.л. кокосов мляко или обикновена сметана.
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ЗАКУСКА: Купичка с просо, ягоди и канела
Съставки:
•
25 г просо
•
350 мл кокосово мляко
•
100 г ягоди
•
1 нарязана фурма
•
щипка канела
•
ванилия
Приготвяне:
•
Сложете в тенджера просо, нарязани ягоди, канела, ванилия, фурми и кокосово
мляко.
•
Оставете сместа да кипне, намалете котлона на ниска степен и гответе около
20 минути или докато млякото се абсорбира.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Чиа пудинг с кокосово кисело мляко и бадеми
Съставки:
•
2 с.л. семена от чиа
•
10 с.л. кокосово мляко
•
5 г нарязани бадеми
•
1 ч.л. мед
Приготвяне:
•
Смесете семена от чиа, мед и кокосово мляко.
•
Добавете нарязани бадеми и поставете в хладилника за поне 2 часа.
•
Чиа семената ще абсорбират кокосовото мляко и след това ще бъдат готови за ядене.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Когато сладките картофи минават през термична обработка, ензим започва да разгражда нишестето им в захар, наречена малтоза. Готвенето на сладки картофи бързо (например, като ги задушите или нарежете на по-малки парченца преди
печене) може да намали крайната им сладост. Готвенето на сладки картофи бавно на слаб огън ще даде на този ензим,
който прави малтоза, повече време да превърне нишестето в захар и да Ви осигури по-сладки картофи.
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ОБЯД: Юфка от елда с дресинг от авокадо и индийски ядки
Съставки:
•
100 г юфка от елда
•
1/2 авокадо
•
1/4 скилидка чесън
•
1 глава броколи
•
1 морков
•
нарязан кориандър
•
1/2 глава лук

•
•
•
•
•

1/4 ч.л. джинджифил
1/2 ч.л. тахани (за рецептата вижте
главата "Основни рецепти")
сок от 1 лимон
1 с.л. семена от сусам
1 с.л. хранителна мая или пармезан

Приготвяне:
•
Сварете юфката от елда за около 8 минути в подсолена вода. Оставете настрана.
•
Междувременно в кана със загряваща функция на Делимано МултиФреш блендирайте авокадо, чесън, джинджифил, тахани и лимонов сок и добавете хранителна
мая или пармезан. Завъртете копчето на блендер функция (В).
•
Загрейте тиган с кокосово масло, добавете броколи, парченца моркови, кориандър, лук и сусам и гответе 3 минути, докато омекнат.
•
Добавете юфката и готовия сос.
•
Сервирайте с нарязан кориандър.

ВЕЧЕРЯ: Печени сладки картофи
Съставки:
•
2 сладки картофа
•
малко зехтин
•
чесън

•
•

розмарин
сол

Приготвяне:
•
Загрейте фурната на 200°C.
•
Нарежете сладките картофи на парчета и ги разпределете на един слой върху лист
хартия за печене. Подправете ги със зехтин, морска сол, чесън и розмарин.
•
Печете за 30 минути
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ЗАКУСКА: Печена овесена каша с ябълки, фурми и бадемово мляко
Съставки:
•
30 г овесени ядки
•
5 г нарязани бадеми или лешници
•
5 г стафиди
•
1 фурма
•
500 мл бадемово мляко

•
•
•
•

2 разбити яйца
1 нарязана ябълка
канела
ванилия

Приготвяне:
•
Смесете овес, бадеми (или лешници), стафиди, 1 фурма, канела и ванилия.
•
Добавете бадемово мляко и гответе до кремообразна смес.
•
Добавете яйцата и прехвърлете в тавичка за печене. Добавете нарязаните ябълки.
•
Покрийте с овес и ядки и печете около 40 минути, до златисто.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба с банан, ванилия и сурово какао
Съставки:
•
1 банан
•
1 с.л. какао
•
щипка ванилия
•
вода или малко ядково мляко
Приготвяне:
•
Поставете продуктите в блендер каната, като внимавате да не надвишите максималното ниво.
•
Поставете вакуумната приставка на уреда.
•
Сложете блендер каната върху основата на уреда, завъртете копчето на функция
вакуумно блендиране (VB) и натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомбата или я запазете за
по-късно.
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ОБЯД: Салата от киноа с авокадо, нахут и краставица
Съставки:
•
50 г киноа
•
20 г нахут от консерва
•
1 глава нарязан лук
•
1 топка моцарела
•
зелен лук

•
•
•
•
•
•

1 нарязана краставица
1/2 нарязано авокадо
сок от 1/2 лимон
1 ч.л. зехтин
босилек
риган

Приготвяне:
•
Пригответе киноа. След това смесете всички съставки и се насладете на тази здравословна и вкусна салата.

ВЕЧЕРЯ: Пирожки с леща
Съставки:
•
30 г червена леща,
накисната от предната нощ
•
1/4 стрък праз лук
•
1/4 скилидка чесън
•
1 морков

•
•
•
•
•

1 с.л. ленено семе
1 яйце
2 с.л. бадеми
3 с.л. бадемово брашно
магданоз и морска сол

Приготвяне:
•
Загрейте фурната до 200°C.
•
В каната за приготвяне на крем супи на Делимано МултиФреш изсипете прецедената леща, праз лука, чесън, морков, ленено семе, яйце и бадеми и задайте функцията
за смесване (B).
•
Добавете малко магданоз и морска сол.
•
Загрейте сместа в купа, смесете с бадемово брашно и оформете на пирожки. Разпределете ги върху тава за печене и печете до златисто за около 20 минути.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Лещата представлява мънички кръгли бобови растения, които се предлагат в различни размери и цветове, вкл. черно, кафяво, жълто, червено или зелено. Ако имате проблеми със съня или сте стресирани и преуморени, тялото Ви има нужда от
редовната консумация на магнезий, а лещата може да бъде чудесен източник при 71 мг на чаша сварена леща.
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ЗАКУСКА: Тофу или яйца бъркани със спанак
Съставки:
•
1 парче тофу или 2 яйца
•
1 ч.л. куркума
•
сок от 1 лимон
•
1 с.л. златни сусамови семена

•
•

2 с.л. крем от ядки кашу
(за рецептата вижте глава
„Основни рецепти“)
1 ч.л. хранителна мая

Приготвяне:
•
Изберете функция за блендиране (B) и смесете в блендер каната тофуто или яйцата, куркумата, хранителната мая, крема от кашу, лимонов сок и златните сусамови
семена.
•
Гответе на среден огън в кокосово масло за около 10 минути.
•
В средата на готвенето добавете бейби спанак и малко морска сол.

•
•
•

5 с.л. брашно от нахут
2 яйца
1 с.л. семена от сусам

За дресинга:
•
1 краставица
•
100 мл кокосово кисело мляко

•
•

1 ч.л. хранителна мая
1 ч.л. мащерка

•

сол

Приготвяне:
•
Сложете просото да заври и оставете да къкри, докато цялата вода се абсорбира.
Отделете настрани.
•
В тиган запържете в кокосово масло, сол и лук, докато придобият златист цвят, след
това добавете тиквичките и чесън и гответе за около 5 минути.
•
В купа смесете всички останали съставки, след това добавете варените зеленчуци и
просото и разбъркайте добре.
•
Направете банички и печете на 180°C за около 25 минути.
•
За дресинга смесете нарязаната краставица, щипка сол и кокосово кисело мляко.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Ябълково пюре с канела и кокосова сметана
Съставки:
•
2 ябълки
•
щипка канела

ВЕЧЕРЯ: Спаначена супа
•
•

щипка ванилия
1 с.л. кокосова сметана

Приготвяне:
•
Нарежете на малки кубчета ябълките и гответе на среден огън, покрити с вода.
•
Гответе около 15 минути, докато омекнат.
•
Преместете готовите ябълките в купичка, с помощта на вилица, добавете малко
канела и ванилия и сервирайте с кокосова сметана отгоре.

Съставки:
•
500 г листа от спанак
•
3 с.л. червена леща
•
500 мл вода

•
•

магданоз
сол

Приготвяне:
•
В каната със загряваща функци на Делимано МултиФреш сложете спанак, магданоз, червена леща, морска сол и вода. Задайте функцията за крем супа (HB).

ОБЯД: Банички от просо и с крем от краставици
Съставки:
•
4 чаши вода
•
1 чаши просо
•
2 с.л. кокосова сметана
32

•
•
•

1 нарязан на ситно лук
1 нарязана на ситно скилидка чесън
1 чаша нарязани тиквички

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Спанакът може да се добави като съставка към много ястия или да бъде варен или сервиран суров.
Не бъдете срамежливи относно количествата, когато готвите. Високото му водно съдържание означава, че намалява размерите си около една четвърт при готвене.
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ЗАКУСКА: Ядки и семена с фъстъчено масло, гранола и
(кокосово) кисело мляко
Съставки:
•
20 г овес
•
2 с.л. нарязани бадеми
•
1 с.л. лешници, шамфъстъци
и кокосови люспи

•
•
•
•

чаша кисело мляко
1 с.л. мед
щипка канела
ванилия

Приготвяне:
•
Загрейте фурната до 120°C.
•
Смесете всички съставки и поставете сместа в предварително покрита с хартия за
печене тава.
•
Печете около 1 час и бъркайте на всеки 20 минути.
•
Сервирайте с обикновено или кокосово кисело мляко.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба със спанак, целина и круша
Съставки:
•
300 г спанак
•
1 целина

•
•

1 круша
300 мл вода

Приготвяне:
•
Сложете всички продукти в блендер каната, като внимавате да не надвишавате
максималното ниво.
•
Поставете блендер приставката на уреда, завийте острието на каната.
•
Завъртете копчето на Делимано МултиФреш на функцията за вакуумно блендиране
(VB) и натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомбата или я запазете за
по-късно.
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ОБЯД: Ньоки от тиква хокайдо с песто
Съставки:
•
пюре от половината тиква
•
2 яйца
•
30 г брашно от нахут
•
10 г брашно от елда

•
•
•
•

4 с.л. хранителна мая или пармезан
мащерка
морска сол
листа от градински чай (салвия)

Приготвяне:
•
Пригответе ньоки: В купа за смесване добавете пюре от тиква, яйца, брашно от нахут, брашно от елда, морска сол, мащерка и хранителна мая или пармезан. Добавете
още малко брашно, ако е необходимо. Разточете тестото и от него изрежете формички за ньоки.
•
Сварете подсолена вода и ги поставете в нея. Гответе 1 минута или докато всички
ньоки изплуват на повърхноста.
•
След това в тиган разтопете малко кокосово масло и сложете листа от градински
чай (салвия) и ньоките, и запържете, докато покафенеят – около 2 минути.
•
Сервирайте поръсени с хранителна мая или пармезан.

ВЕЧЕРЯ: Чипс от къдраво зеле със зехтин и куркума
Съставки:
•
500 г листа от къдраво зеле
•
сос Тамари
(японски био соев сос, без глутен)
Приготвяне:
•
В купа смесете листата от къдраво
зеле, сос тамари, лимонов сок, морска сол, зехтин и го сложете в тава покрита с хартия за печене.
•
Печете до хрупкаво за около 20 минути на 150°C.

•
•
•

сок от 1 лимон
1 с.л. зехтин
сол

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Къдравото зеле е с изключително високо съдържание на витамин С,
антиоксидант, който има много важна роля в организма. Една чаша
сурово зеле всъщност съдържа повече витамин С отколкото портокал.
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ЗАКУСКА: Каша с просо, бадеми и кокосово мляко
Съставки:
•
30 г просо
•
220 мл кокосово мляко
•
2 фурми
•
1 с.л. бадемово брашно

•
•
•

2 с.л. крем от кашу (за рецептата
вижте глава „Основни рецепти“)
ванилова шушулка
малко канела

Приготвяне:
•
Гответе всички съставки заедно на котлон за около 20 минути.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба с целина, краставица и ябълка
Съставки:
•
1 целина
•
1 краставица

•
•

1 ябълка
200 мл вода

Приготвяне:
•
Поставете всички продукти в блендер каната, като внимавате да не надвишавате
максималното ниво на каната.
•
Завъртете капачката с 6 крилното острие. Сложете блендер приставката на своя
МултиФреш.
•
Когато сте сложили блендер каната на уреда, завъртете копчето на функцията вакуум блендиране (VB) и натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомбата или я запазете за
по-късно.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Макар че обикновено се смята за зеленчук, краставицата всъщност е плод, защото расте от цветя и съдържа семена. Краставиците трябва да се ядат необелени, за да са запази в максимална степен съдържанието на хранителни вещества. Обелването им намалява количеството фибри, както и някои витамини
и минерали.
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ОБЯД: Бухти от киноа с картофено пюре и кремообразен сос от грах
Съставки:
•
1 глава нарязан лук
•
1/4 ситно нарязан чесън
•
50 г киноа
•
1 нарязана червена чушка
•
1 нарязана тиквичка

•
•
•
•

1 с.л. хранителна мая или пармезан
1 яйце
1 с.л. бадемово брашно
1 с.л. кокосово масло

Приготвяне:
•
В тиган разтопете кокосово масло и сложете нарязания на кубчета лук и чесън за
около 3 минути.
•
Добавете киноа, нарязаната червена чушка, тиквичка и хранителна мая или пармезан и гответе за около 20 минути.
•
Добавете разбитите яйца и ако е необходимо, бадемово брашно.
•
Оформете бухтички от сместа с ръце.
•
Загрейте 1 с.л. олио в тиган и изпържете 4 бухтички от двете страни на среден огън,
докато станат златистокафяви.
•
Сервирайте с пюре от грах, разбъркано с кокосово мляко или сметана.

ВЕЧЕРЯ: Печени филийки от патладжан
Съставки:
•
1 нарязан патладжан
•
1/2 с.л. зехтин

•
•

розмарин
сол

Приготвяне:
•
Загрейте фурната до 200°C и и сложете хартия за печене в тавичка.
•
Разполовете патладжана и поставете двете половини върху хартията за печене с
кожата надолу.
•
Добавете малко зехтин отгоре, морска сол и любимите Ви билки.
•
Печете до златисто около 30 минути и поръсете с лимонов сок.
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ЗАКУСКА: Плоски хлебчета от нахут със спанак, домати,
маслини и босилек
Съставки:
•
30 г консервиран нахут
•
1 с.л. тахани (за рецептата
вижте глава „Основни рецепти“)
•
100 г спанак
•
20 г маслини, обезкостени
•
2 с.л. хранителна мая
•
3 с.л. брашно от нахут
•
2 яйца

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/4 скилидка ситно нарязан чесън
сок от 1 лимон
кориандър
морска сол
1/2 с.л. зехтин
3 с.л. доматен сос
босилек
розмарин
сол

Приготвяне:
•
Сложете консервирания нахут, тахани, хранителна мая, брашно от нахут, яйца, чесън, сок от един лимон, кориандър и морска сол в блендер каната на Делимано
МултиФреш и завъртете копчето на функцията за блендиране (B).
•
Запечете на тиган сместа в кокосово масло, до получаване на хлебчета.
•
Готовите хлебчета, напълнете с варен спанак, доматен сос, маслини и босилек и
навийте на руло.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба с ананас, кокосово мляко,
мед и щипка джинджифил
Съставки:
•
1/2 ананас
•
300 мл кокосово мляко

•
•

1 ч.л. мед
щипка джинджифил

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Освен, че съдържат много витамин С, ананасите съдържат и много манган, който укрепва костите и свързващите
тъкани. Една чаша пресен ананасов сок съдържа над 70% от необходимата дневна доза манган. Децата и възрастните хора трябва да ядат по няколко парченца ананас на ден, за да поддържат телата си силни.
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Приготвяне:
•
Поставете всички продукти в блендер каната, като внимавате да не надвишите
максималното ниво.
•
Завъртете капачката с 6 крилното острие. Сложете блендер приставката на МултиФреш.
•
Когато сте сложили блендер каната на уреда, завъртете копчето на функцията вакуум блендиране (VB) и натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомбата или я запазете за
по-късно.

ОБЯД: Печени пилешки гърди със сладък картоф
Съставки:
•
150 г пилешки гърди
•
1 нарязан сладък картоф

•
•

розмарин
сол

Приготвяне:
•
Загрейте фурната до 180°C и печете, докато пилешките гърди и сладкият картоф
станат готови, гарнирайте със зехтин и розмарин.

ВЕЧЕРЯ: Супа от кафяв боб
Съставки:
•
250 г кафяв боб, накиснат
•
1 лук
•
1 морков
•
1/2 стрък праз

•
•
•
•

1 домат
1 скилидка чесън
800 мл вода
морска сол

Приготвяне:
•
Сложете всички продукти в каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш и завъртете копчето на функцията (НВ). Внимавайте да не надвишавате максималното ниво на каната.
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ЗАКУСКА: Пълнозърнест хляб с намачкано авокадо
Съставки:
•
½ смачкано авокадо
•
400 мл топла вода
•
300 г пълнозърнесто
пшенично брашно

•
•
•
•

50 г овес
50 г кокосово масло
1 пакет суха мая
1 с.л. сол

Приготвяне:
ЗАБЕЛЕЖКА: пригответе хляба предната вечер.
•
Смесете топла вода с пълнозърнесто пшенично брашно и оставете да почине няколко минути, добавете сол, овес, кокосово масло, суха мая и разбъркайте с ръце,
докато получите гладка топка тесто.
•
Поставете го върху набрашнена повърхност и го оставете да престои 5 минути, добавете още малко брашно, ако е необходимо, за да предотвратите залепването и
доомесете, ако е необходимо.
•
Прехвърлете в намаслена купа и покрийте с фолио. Поставете някъде на топло, за
да втаса, докато се удвои, за около 2 часа.
•
Поставете върху покрита с хартия за печене тавичка и оставете да втаса още
30 минути.
•
Печете около 30 минути, докато коричката стане златистокафява.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Замразени горски плодове с кокосово
или обикновено кисело мляко
Съставки:
•
200 г замразени горски плодове (малини, къпини, боровинки и др.)
•
(Кокосово) кисело мляко

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Тиквичката съдържа нула мазнини и е с високо съдържание на вода и фибри. Освен това съдържа
разнообразие от витамини, минерали и полезни растителни съединения. Варените тиквички са с
особено високо съдържание на витамин А, въпреки че суровите тиквички съдържат малко по-малко.
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Приготвяне:
•
Сложете замразените плодове и млякото в блендер каната, монтирайте блендер
приставката и завъртете копчето на Делимано МултиФреш на функцията вакуум
блендиране (VB).

ОБЯД: Пирожки от тиквички с киноа и дресинг от авокадо
Съставки:
•
50 г варена киноа
•
2 настъргани тиквички
•
1 топка моцарела
•
1/4 скилидка чесън
•
нарязан магданоз

•
•
•
•

1 нарязан домат
1 яйце
3 с.л. бадемово брашно
за дресинг: 1 авокадо, сок от 1 лимон
и хранителна мая

Приготвяне:
•
Изстискайте сварената киноа и я смесете с настърганите тиквички, като преди
това хубаво сте изцедили течността от тиквичките.
•
Добавете моцарела, чесън, магданоз, нарязан домат, яйце и бадемовото брашно.
Разбъркайте добре, докато се получи хомогена смес.
•
Направете малки пирожки от готовата смес.
•
Запържете пирожките в горещо кокосово масло до златисто.
•
За дресинга намачкайте авокадо, добавете лимонов сок и хранителна мая или
пармезан.

ВЕЧЕРЯ: Палачинки от бадемово брашно със сладко от ягоди
Съставки:
•
50 г бадемово брашно
•
3 яйца

•
•
•

2 ч.л. мед
ванилия
щипка канела

•

сладко от ягоди
(или друго) за
сервиране

Приготвяне:
•
Сложете продуктите в каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш и
завъртете копчето на блендиране (B).
•
На среден огън направете палачинките и сервирайте с домашно сладко от ягоди
(или пожелание с друго сладко).
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ЗАКУСКА: Мъфини от киноа и яйца с червени чушки
Съставки:
•
2-3 яйца
•
40 г варена киноа
•
1 нарязана червена чушка

•
•
•

1 топка моцарела
1 с.л. хранителна мая
морска сол

Приготвяне:
•
Загрейте фурната до 170°C.
•
Разбийте яйца, морска сол, киноа, червени чушки, нарязана моцарела, хранителна
мая и напълнете формички за мъфини.
•
Печете около 25 минути.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Смути от боровинки, бадемово мляко и
копринено тофу
Съставки:
•
250 г замразени боровинки
•
200 мл бадемово мляко
•
30 г копринен тофу
Приготвяне:
•
Сложете всички продукти в блендер каната на МултиФреш и завъртете копчето на
функцията блендиране (B). Внимавайте да не надвишавате максималното ниво на
каната.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Коприненото тофу е необработено и непресовано тофу. То има най-високо водно съдържание
от всички видове тофу и се произвежда, чрез коагулация на соево мляко, без да се подквасва.
Предлага се в няколко консистенции в зависимост от това колко соев протеин съдържа.
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ОБЯД: Печена сьомга с каша от елда
Съставки:
•
2 ч.л. зехтин екстра върджин, разделен
•
1 стрък лук или праз
•
1 чаша препечени зърна от елда
или готова каша

•
•
•

2 филета от сьомга
прясно смлян черен пипер
морска сол

Приготвяне:
•
Сварете 500 мл подсолена вода.
•
Запечете на тиган един нарязан лук или праз в зехтин и след 5 минути добавете
зърната от елда.
•
Гответе за около 2 минути, добавете морска сол и врящата вода и гответе покрити
за около 20 минути, докато цялата вода се абсорбира.
•
За печенето на сьомгата загрейте предварително фурната до 200°C и поставете
сьомгата с кожата надолу в тава, предварително застлана с хартия за печене.
•
Добавете мащерка и печете около 15 минути.

ВЕЧЕРЯ: Бухти с карфиол
Съставки:
•
цветчетата от 1 карфиол, без дръжките
•
сок от 1 лимон
•
1 яйце
•
1/2 чесън

•
•
•
•

4 с.л. хранителна мая
босилек
риган
сол

Приготвяне:
•
Загрейте фурната до 200°C.
•
Сложете продуктите, без карфиола в блендер каната на МултиФреш и завъртете
копчето на функция блендиране (B). В купа смесете карфиола и получения сос.
•
Разпределете добре карфиола в тава, покрита с хартия за печене. Печете около
10 минути до хрупкаво и златисто.
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ЗАКУСКА: Крем от тиква Хокайдо с кокосово кисело мляко и гранола
Съставки:
•
1 тиква Хокайдо
•
250 мл кокосово кисело мляко
•
домашна гранола
Приготвяне:
•
Изпечете тиквата и я пасирайте на пюре.
•
Добавете кокосово кисело мляко и домашна гранола (вижте рецептата в ДЕН 12,
Закуска).

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба с морков, къдраво зеле,
ябълка и лимон
Съставки:
•
200 г зеле
•
2 моркова
•
1 ябълка

•
•

сок от 1 лимон
200 мл вода

Приготвяне:
•
Поставете продуктите в блендер каната, като внимавате да не надвишавате максималното ниво.
•
Поставете вакуумната приставка на уреда.
•
Сложете блендер каната върху основата на уреда и завъртете копчето на функция
вакуумно блендиране (VB). Натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомбата или я запазете за
по-късно.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Семената на тиквата Хокайдо са хранителни и могат да се използват за приготвяне на салати и сосове. Семената
също имат лечебни свойства и са лесно смилаеми. От тях се извлича ценно масло, което е полезно при артрит,
косопад и предотвратяване на зъбобол.
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ОБЯД: Пълнена тиква Хокайдо с просо, грах, доматен сос
и червени чушки
Съставки:
•
100 г просо
•
50 г консервиран грах
•
1 червена чушка
•
50 г гъби

•
•
•

3 с.л. доматен сос
4 с.л. хранителна мая
сол

Приготвяне:
•
Сварете във вода просото и грахът.
•
Запечете на тиган нарязаните на кубчета чушки и гъби в кокосово масло и след
10 минути добавете варено просо и грах.
•
Гответе за около 5 минути, добавете морска сол, хранителна мая или пармезан и
доматен сос.
•
Загрейте фурната до 180°C.
•
Измийте тиквата Хокайдо, нарежете я на половина, след това отстранете семките
от нея и я поставете в съд за печене.
•
Напълнете тиквата със сместа от просо.
•
Печете за около 20-25 минути.
•
Гарнирайте с микс от зелена салата.

ВЕЧЕРЯ: Тортила с брашно от нахут с дресинг от тахани
Съставки:
•
1 чаша вода
•
1 чаша брашно от нахут
•
морска сол

•
•

2 с.л. хранителна мая или пармезан
тахани (за рецептата погледнете
в глава „Основни рецепти“)

Приготвяне:
•
Смесете вода, брашно от нахут, морска сол и хранителна мая или пармезан.
•
Загрейте кокосовото масло в тиган, изсипете малко смес и изпържете от всяка
страна за 1-2 минути на среден огън.
•
Когато тортилите са готови, сервирайте ги с тахани.
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ЗАКУСКА: Яйца с тофу и къдраво зеле
Съставки:
•
1 блок тофу
•
2 с.л. домашна сметана от кашу (за рецептата погледнете в глава „Основни рецепти“)
•
1 с.л. хранителна мая
•
щипка куркума
•
щипка морска сол
Приготвяне:
•
Натрошете тофу с ръце, добавете куркума, хранителна мая или пармезан, кашу
крем, щипка морска сол и разбъркайте добре.
•
Варете бавно около 10 минути, като разбърквате от време на време.
•
Поръсете с малко черен пипер накрая.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба със замразени банани,
фъстъчено масло, кокосово мляко и мед
Съставки:
•
1 банан
•
1 с.л. фъстъчено масло
•
200 мл кокосово мляко
•
1 ч.л. мед
Приготвяне:
•
Поставете продуктите в блендер каната, като внимавате да не надвишавате максималното ниво.
•
Поставете вакуумната приставка на уреда.
•
Сложете блендер каната върху основата на уреда и завъртете копчето на функция
вакуумно блендиране (VB). Натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомбата или я запазете за
по-късно.
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ОБЯД: Зърна от елда с гъби и зелен фасул
Съставки:
•
100 г зърна от елда
•
1/2 нарязан праз лук
•
70 г гъби печурки
•
2 с.л. доматен сос

•
•
•

нарязан магданоз и копър
2 с.л. хранителна мая
морска сол

Приготвяне:
•
Загрейте кокосовото масло в тиган.
•
Добавете праз лук и нарязани гъби печурки и печете за около 5 минути.
•
Добавете зърната елда и малко вода.
•
След 10 минути добавете хранителна мая или пармезан, доматен сос, копър и магданоз и гответе около 5 минути или докато елдата омекне.

ВЕЧЕРЯ: Топла супа с домати и чушки
Съставки:
•
300 г чери домати
•
1 червена чушка нарязана
на едри парчета
•
1 скилидка чесън

•
•
•
•

1 с.л. зехтин
листа от босилек
1 с.л. хранителна мая
1 глава червен лук

Приготвяне:
•
Сложете всички продукти в каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш и завъртете копчето на функция (HB).
•
След като програмата приключи, сервирайте супата.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Елдата се състои главно от въглехидрати. Освен това има добро количество фибри и устойчиво нишесте, което може
да подобри здравето на дебелото черво. Нещо повече – съдържа малки количества висококачествен протеин.
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ЗАКУСКА: Киноа с ябълка и канела
Съставки:
•
30 г киноа
•
2 с.л. кленов сироп
•
2 с.л. кокосово мляко
•
1 ябълка

ОБЯД: Кускус със зеленчуци
•
•
•

2 с.л. кокосово кисело мляко
щипка ванилия и канела
сол

Приготвяне:
•
В тенджера оставете водата да заври и добавете киноа и морска сол.
•
Гответе 15 минути, докато цялата течност се абсорбира.
•
Добавете ванилия, канела, 1 лъжица кленов сироп и кокосово мляко. Разбъркайте
заедно и гответе покрито за около 10 минути.
•
В тиган, в който сте разтопили кокосово масло, сложете нарязана на кубчета ябълка
с една лъжица кленов сироп, докато ябълката омекне.
•
Разбъркайте добре киноата и ябълката и отгоре сложете кокосово кисело мляко.

Съставки:
•
80 г варен кускус
•
1 глава нарязан лук
•
1 скилидка чесън
•
2 нарязани на кубчета моркова
•
200 г нарязана тиква Хокайдо
•
50 г домати

Приготвяне:
•
Поставете продуктите в блендер каната, като внимавате да не надвишавате максималното ниво.
•
Поставете вакуумната приставка на уреда.
•
Сложете блендер каната върху основата на уреда и завъртете копчето на функция
вакуумно блендиране (VB). Натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомбата или я запазете за
по-късно.
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100 г нахут от консерва
1 чаша вода
щипка смлян джинджифил
щипка кимион и кориандър
морска сол

Приготвяне:
•
В тиган загрейте кокосовото масло и добавете лук, нарязан чесън, смлян джинджифил, кимион и кориандър. Добавете моркови, тиква Хокайдо, домати, чаша вода,
морска сол и нахут.
•
Гответе 40 минути и сервирайте с кускус.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба с авокадо, краставица
и къдраво зеле
Съставки:
• 1 авокадо
• 1 краставица
• 100 г къдраво зеле

•
•
•
•
•

Кускусът е чудесен заместител на ориз или киноа и е много универсален, тъй като може да се прибавя към
салати, супи, гарнитури и дори основни ястия. Освен хранителната му стойност, още една полза от кускуса е,
че неговото приготвяне не изисква повече от добавянето на топла вода и разбъркване с вилица.

ВЕЧЕРЯ: Супа от моркови с джинджифил
Съставки:
•
4 моркова
•
1 глава червен лук

•
•

щипка джинджифил
морска сол

Приготвяне:
•
Сложете продуктите в каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш,
като внимавате да не надвишавате максималното ниво. Завъртете копчето на загряваща функция (HB). Натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като програмата приключи, сервирайте супата.
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ЗАКУСКА: Накиснат от предната нощ овес в бадемово мляко с
ванилия, боровинки и кленов сироп
Съставки:
•
30 г овес
•
100 г боровинки
•
300 мл бадемово мляко
•
1 с.л. фъстъчено масло
•
1 ч.л. кленов сироп
•
щипка ванилия
Приготвяне:
•
Сложете бадемово мляко, ванилия, боровинки, овес, фъстъчено масло и кленов сироп в купа и смесете.
•
Поставете в хладилника за една нощ и се насладете на закуската.

МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба с цвекло, спанак и лимонов сок
Съставки:
•
1/2 глава червено цвекло
•
200 г спанак
•
сок от 1 лимон
Приготвяне:
•
Поставете продуктите в блендер каната и долейте вода, като внимавате да не надвишавате максималното ниво.
•
Поставете вакуумната приставка на уреда.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Вярно е, че цвеклото има повече захар от много други зеленчуци – около 8 грама в порция от две малки глави цвекло. Но това едва ли е същото като получаването на 8 грама захар от бисквитка, тъй като
цвеклото е с високо съдържание на фибри, което улавя захарта и забавя абсорбирането и в кръвта.
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•
•

Сложете блендер каната върху основата на уреда и завъртете копчето на функция
вакуумно блендиране (VB). Натиснете бутона, за да стартирате.
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомба или я запазете за по-късно.

ОБЯД: Пуйка със зеленчуци
Съставки:
•
150 г пуешки гърди
•
1 глава червен лук, нарязан
•
1 червена чушка, нарязана
•
1 зелена чушка, нарязана

•
•
•
•

1 скилидка чесън
1 с.л. доматено пюре
1 нарязана тиквичка
сол

Приготвяне:
•
В тиган запържете пуешките гърди, докато станат розови.
•
Добавете червен лук, червената и зелена чушка, нарязан чесън, морска сол и сотирайте за около 7 минути.
•
Добавете доматеното пюре и гответе под капак за около 10 минути, след това добавете тиквичката и гответе още 10 минути или докато омекне.

ВЕЧЕРЯ: Супа от нахут и къри
Съставки:
•
250 г консервиран нахут
•
250 мл вода

•
•

250 мл кокосово мляко
щипка къри на прах

Приготвяне:
•
Сложете продуктите в каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш,
като внимавате да не надвишавате максималното ниво. Завъртете копчето на загряваща функция (HB) и натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като програмата приключи, сервирайте супата.
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ЗАКУСКА: Киш от киноа с броколи, яйца и обикновено
или веган сирене
Съставки за кората:
•
100 г варена киноа
•
1 ч.л. горчица
•
1 разбито яйце
•
щипка куркума
•
сол

Приготвяне:
•
Загрейте фурната до 180°C.
•
Смесете добре продуктите.
•
Сложете получената смес на дъното на
малка тава за печене на пай. Печете
около 15 минути.
•
Извадете, когато е готово.

Съставки за пълнежа:
•
150 г броколи
•
1 скилидка чесън
•
1 с.л. хранителна мая
•
морска сол

Приготвяне:
•
Добавете броколито в тенджера с вряла
вода и варете около 5 минути.
•
Извадете от водата и запечете в тиган с
малко зехтин.
•
Добавете нарязан чесън, морска сол и
хранителна мая.
•
Печете за още 5 минути.
•
Прехвърлете отгоре върху готовата изпечена кора.

Съставки за топинга:
•
1 разбито яйце
•
200 мл кокосово мляко
•
100 г обикновено или веган сирене
•
щипка морска сол

Приготвяне:
•
Разбийте яйце, щипка морска сол, кокосово мляко и обикновено или веган
сирене и изсипете яйчената смес върху
броколите и печете 40 минути на 180°C.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Кишът е френски тарт, състоящ се от коричка за сладкиши, пълна с чубрица, крем и парчета сирене,
месо, морски дарове или зеленчуци. Най-известната е quiche Lorraine, която включва лардони или бекон
и обикновено сирене. Кишът може да се сервира горещ или студен. Той е популярен в световен мащаб.
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МЕЖДИННА ЗАКУСКА: Фрешбомба с къдраво зеле, праскова
и кокосово мляко
Съставки:
•
200 г листа от къдраво зеле

•
•

1 нарязана праскова
200 мл кокосово мляко

Приготвяне:
•
Поставете продуктите в блендер каната, като внимавате да не надвишавате максималното ниво.
•
Поставете вакуумната приставка на уреда.
•
Сложете блендера на основата на уреда и завъртете копчето на функция вакуумно
блендиране (VB). Натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като приключите, се наслаждавайте на Фрешбомбата или я запазете за
по-късно.

ОБЯД: Бургери от просо с червен пипер, спанак и яйца
Съставки:
•
200 г просо
•
1 глава червен лук
•
1 нарязан морков
•
1 нарязана тиквичка
•
1/2 глава целина

•
•
•
•
•

50 г листа спанак
100 г предварително сварен нахут
1 разбито яйце
щипка (пушен) червен пипер
1 авокадо, за сервиране

Приготвяне:
•
Сварете просо във вряща вода за около 20 минути.
•
Нарежете на малки парченца червения лук, морков, тиквички, целина и спанак.
Гответе ги в тенджера във вряща вода за около 5 минути.
•
Прехвърлете в купа и смесете зеленчуците и просото с нахут. Добавете яйцето и
комбинирайте добре.
•
Добавете малко морска сол, пушен червен пипер и направете около 4 бургера.
•
Загрейте тенджерата с кокосово масло или зехтин и изпечете всяка от двете страни до златисто кафяво.
•
Насладете им се с пюре от авокадо.
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ВЗЕМЕТЕ И АКСЕСОАРИТЕ

ВЕЧЕРЯ: Супа от червена леща и куркума
Съставки:
•
200 г червена леща, накисната през нощта
•
1/2 глава нарязан червен лук
•
щипка джинджифил (пресен)
•
200 мл вода
•
200 мл кокосово мляко
•
куркума
•
морска сол

на Делимано МултиФреш, за да се възползвате максимално от функциите

МултиФреш
комплект
за рязане и
рендосване

МултиФреш
пликове за
вакуумиране

Приготвяне:
•
Сложете продуктите в каната със загряваща функция на Делимано МултиФреш,
като внимавате да не надвишавате максималното ниво. Завъртете копчето на
загряваща функция (HB) и натиснете бутона, за да стартирате.
•
След като програмата приключи, сервирайте супата.
МултиФреш 3 броя кутии
с капаци за вакуумиране

МултиФреш тапа за
вакуумно затваряне
на бутилки
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5 ФУНКЦИИ в 1 УРЕД

Вакуумен блендер Блендер Уред за супи
Уред за вакуумиране Електрическа мелница

Комплектът включва:
1 Мултифреш база
2 приставка за вакуумиране
3 острие с 6 ножа
4 блендер кана 700 мл
5 загряваща кана 1200 мл с капак
6 приставка за сухо смилане с чаша
7 капак за съхранение
8 вакуумна тръба
+ он-лайн книга с рецепти
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