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варива
Ако цяло растение може да се развие от едно малко зърно, то това зърно трябва да притежава някаква скрита сила
и богатство. Именно по този начин трябва да възприемаме традиционно присъстващите на българската трапеза 
варива като боба, лещата, граха, нахута, а все по-често и соята. Не е случайно, че бобовите култури са едни от най-ранно 
култивираните от човечеството растения. Те съдържат в себе си балансирано количество жизненоважни хранителни вещества 
– протеини, въглехидрати и фибри в съчетание с малко мазнини и калории. 

В следващите редове ще обърнем внимание на няколко заслужаващи доверието ви варива. Те са не просто същински 
кладенец на ценни вещества (витамини, минерали, аминокиселини и т.н.), а повод да направите поддържането 
на доброто здраве лесно изпълнима ежедневна задача. Поради дълготрайността си варивата са достъпна храна 
целогодишно, а съдържащите се в изобилие фибри в състава им допринасят за оптималното функциониране на 
храносмилателната система. Както знаем, здравето извира от стомаха - щом той е здрав, болестите стоят далеч от нас.
Благодарение на високото съдържание на лесноусвоими протеини, варивата са чест гост на трапезата на вегетарианците 
и активно спортуващите хора, които се стремят да направят хранителния си режим максимално балансиран и 
разнообразен. 



Съвети 
Почистете и накиснете ориза. Това е важно не 
само от хигиенна гледна точка, но и премахва 
част от нишестето, което прави ориза по-малко 
лепкав. 

Спазвайте съотношението продукт/вода.
При белия ориз то е 1:3. 

За да не загаря оризът, не го разбърквайте с 
лъжица. Поклащайте от време на време съда, в 
който го варите.

Препоръчително е варенето на ориз да става в 
дебела чугунена тендержа. В съд с тънки стени 
рискувате нагряването да е неравномерно и 
оризът да загори на места. 

Подходящ е за хора, които страдат от 
наднормено тегло или затлъстяване. 
Помага за сваляне на излишните килограми.

Високото съдържание на калий в ориза пък 
неутрализира действието на солта, приета с 
храната. 

БЯЛ ОРИЗ
Белият ориз се радва на широка популярност у нас. Той присъства в съставките на редица национални ястия. Белият ориз съдържа 
голямо количество въглехидрати, малко протеини и още по-малко мазнини. В състава му влизат витамини В1, В2, В3, Ф6 и РР и 
ценни минерали като калий, калций, магнезий и фосфор. 

В 100 грама бял ориз се съдържат: 
13,1 грама вода, 7,4 грама протеини, 2,2 грама мазнини, 75,4 грама въглехидрати. Калоричност: 360 ккал.

Ценният състав на белия ориз повлиява благоприятно човешкото тяло. Той спомага за очистването на организма от натрупаните 
токсини и шлаки. Витамините от група В пък  подпомагат успешното преобразуване на хранителните вещества в полезна енергия. 
Белият ориз, за разлика от другите разновидности на ориза, е преминал всички етапи на шлифоване. Въпреки това част от 
полезните му свойства остават. 

Сложните въглехидрати в ориза са удивителни. Те се натрупват в мускулите на човешкото тяло и освобождават енергия, когато се наложи. 
Т.е. оризът осигурява на тялото дългосрочен източник на енергия. 

Ориз с чесън по японски
Необходими продукти

200 грама ориз
5 скилидки чесън
1 супена лъжица олио
връзка пресен лук, 2 яйца.

Начин на приготвяне

Сварете ориза до полуготовност.
Нарежете на ситно чесъна и го запържете в олиото.
Добавете ориза и запържете.
Чукнете яйцата отгоре и започнете да разбърквате.
Добавете нарязания пресен лук. Запържете за още две минути.
Добавете малко вода и сложете капака на съда.
Гответе още 10 минути.
Сервирайте по желание със соев сос.
Приятен апетит! 



Бял дълъг ориз
Дългозърнестият ориз се радва на широка популярност из цял свят. Той притежава дълго и твърдо зърно, а при варене не се слепва 
и не се разварява. Поглъща умерено количество влага. В сравнение с другите видове ориз, дългият ориз е универсален и може да се 
използва в приготвянето на най-различни ястия - гарнитури към месо или риба, а също така в съчетание с морски дарове. Отличен 
избор е за салати.

В 100 грама бял дълъг ориз се съдържат 374 ккал. Той  е богат на въглехидрати - 78 грама, и беден на протеини (8,11 грама) и мазнини (1,04 
грама). Почти 64 грама от състава му представлява нишесте. Дългият ориз съдържа витамини В1, В2, В5, В6, В9, витамин Е, К и РР, а също така 
макроелементите  калций, магнезий, натрий, калий, фосфор и микроелеменетите желязо, цинк, мед, манган и селен. В състава му присъстват 
наситени мастни аминокиселини. 

Високото съдържание на калий в ориза обуславя положителното му въздействие върху сърдечно-съдовата система. Той укрепва 
сърдечния мускул и подобрява работата на сърцето. Когато постъпва в тялото, той влиза в контакт с наличната сол и извежда 
излишната. По този начин оризът спомага за извеждането на излишните течности от организма, подобрява обмяната на веществата и 
подпомага процеса на отслабване. 

Сложните въглехидрати, съдържащи се в дългия ориз, служат за поддържане на нивото на глюкозата в кръвта. Те са предпоставка за 
оптималната работа на мозъка и всички функции, изискващи загуба на енергия. Сложните въглехидрати бавно се разграждат 
и снабдяват организма с енергия за дълъг период от време. Съдържащите се в дългия ориз витамини от групата В говорят за 
положителното му влияние върху водно-солевия баланс в човешкото тяло. 

Ориз със зеленчуци

Съвети 
Задължително варете ориза под капак, ако 
искате да запазите аромата му. 

Съотношението продукт/вода е 1:2. 

Препоръчително е да варите ориза 5 минути 
на силен огън, след това да намалите силата 
на котлона и да варите още 15 минути. 

Изключвате котлона и оставяте тенджерата 
задължително с капак, да постои отгоре още 
5-7 минути. 

Преди варенето можете да добавите към 
ориза малко сол. Пропуснете тази стъпка, ако 
възнамерявате да използвате ориза в салата. 

Необходими продукти

чаша и половина дълъг ориз
глава лук
чушка
патладжан
кубче сух бульон
три чаши вода
50 грама кашкавал
4 супени лъжици олио

Начин на приготвяне

Измитият и подсушен ориз се запържва в предварително загрято 
олио до полуготовност. 
След това в тенджерата се добавят нарязаните лук, чушка, 
патладжан и продължава запържването.
Заливате получената смес с бульона, слагате капака и задушавате 
15 минути. 
Когато оризът стане готов, добавяте подправки на вкус и 
посипвате с рендосан кашкавал. Приятен апетит!



Кафяв ориз
Кафявият ориз е един от най-полезните видове ориз. Това го прави неразделна част от много лечебни диети. За разлика от други 
видове ориз, кафявият се обработва минимално, което го прави много по-здравословен. “Диамантът на зърнените храни”, както е 
наричан кафявият ориз, се съчетава отлично със зеленчуци, месо, риба, морски дарове и гъби. Подходящ е и за десерти. 

Този ориз е източник на важни за човешкото тяло минерали - магнезий, манган, желязо и др. Освен това съдържа всички витамини от 
групата В. В състава му присъстват още много хранителни вещества, нишесте и етерични масла. 
В 100 грама кафяв ориз се съдържат 331 ккал, 65,1 грама въглехидрати, 6,3 грама протеини и 4,4 грама мазнини. 

Богатият състав на кафявия ориз обуслява полезните му свойства, а те са много. Изследвания показват, че този вид ориз намалява 
количеството на холестерола в кръвта, защитава организма от сериозни заболявания, част от които свързани с образуването на тромби 
и рак на червата. Редовната консумация на кафяв ориз подпомага и подобрява работата на стомашно-чревния тракт и служи като 
профилактика. Той може да бъде приеман от хора, страдащи от захарен диабет. 

Има специфика по отношение на съхранението и приготвянето на кафявия ориз. Той съдържа масла, които се окисляват във 
времето и стават вредни. Препоръчваме ви да следите стриктно посочените срокове за годност.  

Кафяв ориз с пуешко месо

Съвети 
Кафявият ориз изисква двойно повече време 
за варене от белия ориз. 

Дори след сваряване е по-твърд. За 
да намалите времето за приготвяне, 
препоръчително е да го измиете под течаща 
вода и след това да го накиснете за 2-3 часа. 

Ако накиснете ориза за цяла нощ, ще са ви 
необходими само 15-20, за да го сварите.
 
Препоръчително е да консумирате кафяв ориз 
максимум 2-3 пъти седмично. Прекомерната 
му употреба може да доведе до подуване на 
стомаха и метеоризъм. 

Отворена опаковка с кафяв ориз е желателно 
да съхраняване в хладилника.

Необходими продукти

200 грама ориз
стрък праз
30 мл олио
200 грама замразен грах 
50 мл соев сос
половин ч.л. сол 
300 грама пуешко филе
едно стебло целина
3 скалидки чесън
черен пипер на вкус 

Начин на приготвяне

Сварете ориза в подсолена вода.
В малко масло запържете нарязаното на средни кубчета месо и нарязания на колелца праз. 
Месото трябва да оформи коричка.
След това сложете граха и нарязаната целина.
Продължете да готвите, като разбърквате.
След десетина минути, когато грахът вече е омекнал, добавете ситно нарязан чесън. 
След минута добавете и сварения ориз. 
Подправете с пипер и соев сос.
Добре разбъркайте, подгрейте (оризът трябва да се смеси добре с останалите 
съставки) и свалете от огъня. 



Кафяв кръгъл ориз 
Наличието на всички части на зърното при кафявия ориз го прави много по-богат източник на ценни хранителни вещества за 
човека, отколкото белия ориз. Като пълнозърнеста храна той не предизвиква скокове в нивото на кръвната захар и неконтролиран 
апетит. След варене става лепкав, а това го прави идеален за приготвянето на ризото, паеля, суши, пудинги и др. 

В 100 грама кръгъл кафяв ориз се съдържат 369 ккал, от които 74 грама въглехидрати, 2,2 грама мазнини, 7,8 грама протеини и 2,2 
грама фибри. Кафявият кръгъл ориз е богат на незаменими аминокиселини, витамини от групата  В, селен, манган, фосфор, желязо, 
калций, калий, цинк и йод. 

Кафявият ориз е богат на антиоксиданти, които засилват имунната система и предотвратяват преждевременното стареене. 
Отличен избор на храна за хора, които имат проблеми с нивото на кръвната захар. Редовната консумация на кафяв ориз служи като 
профилактика срещу заболявания като диабет и затлъстяване. 

Наличието на селен в ориза обуславя свойството му да понижава риска от развитие на рак, артрит, заболявания на щитовидната жлеза 
и сърдечно-съдовата система. Манганът, от своя страна, подпомага процеса на разграждане на мазнините в тялото и е полезен за 
функционирането на репродуктивната система. 

Пудинг с ягоди и кафяв ориз 

Съвети 
Изплакнете ориза добре - поне три пъти със 
студена вода, и го накиснете за минимум 
половин час. Колкото повече го киснете, 
толкова по-бързо ще го сварите. Варете ориза 
в съотношение 1:2 - продукт/вода. 

Можете да запечете ориза за няколко минути, 
докато стане ароматен. След това добавете 
малко сол, мазнина и водата, в която ще го 
варите. 

Съхраняването на кафявия ориз е 
специфично. Качествата му могат бързо да се 
влошат заради маслата, съдържащи се във 
външната обвивка на зърната. 

При стайна температура кафявият ориз бързо 
загнива, затова е препоръчително да го 
съхранявате в хладилник. 

Винаги четете информацията на опаковката 
на ориза, свързана с годността му. Колкото по-
свеж е, толкова повече хранителни вещества 
има в състава му. 

Необходими продукти

чаша кафяв ориз
половин ч.л. сол
четири чаши бадемово мляко
една супена лъжица захар 
една супена лъжица мед 
ч.л. екстракт ванилия 
ягоди на вкус 

Начин на приготвяне

Измийте ориза.
Кипнете четири чаши вода и добавете ориза и солта.
Намалете силата на котлона до среден.
Сложете капака на съда и варете 30 минути.
След това изцедете ориза, изплакнете го и го върнете в тенджерата.
Оставете го под капак да постои 10 минути. 
Добавете млякото, захарта, меда и ванилия към ориза.
Отново кипнете сместа на средно-силен котлон, като постепенно намалявате силата му. 
Гответе докато млякото се редуцира и оризът стане кремообразен-около 30 минути. 
Можете да сервирате пудинга студен или топъл. Украсете го с ягоди преди сервиране. 



Кафяв дълъг ориз 
Можете да забележите присъствието на кафявия ориз във всяка класация на здравословните храни. Той се отличава от белия ориз 
не само по цвета си, но и по обвивката си, която не е премахната при фабрична обработка. По този начин са запазени много повече 
от ценните му качества, които обуславят многобройните му ползи за здравето на човека.  

Дългозърнестият кафяв ориз може да послужи успешно за направата на всякакви оризови ястия, а също така е отличен избор при 
направата на салати, зеленчукови, рибни и месни специалитети. 

В 100 грама ориз се съдържат малко повече от 10 грама вода, 73,74 грама въглехидрати, 2,92 грама мазнини, 7,94 грама протеини и 3,5 
грама фибри. Калоричност: 370 ккал. 
В състава на кафявия дълъг ориз влизат редица незаменими и занемини аминокиселини, олеинова и линолева киселини, витамини Е и К, 
витамини от групата В, калий, калций, магнезий, желязо, фосфор, манган, селен, мед и цинк.  

Консумацията на кафяв ориз носи редица здравословни ползи за човека. Зърнената култура влияе благоприятно върху работата 
на стомаха, предпазва от развитие на рак на червата и панкреаса, благодарение на съдържанието на селен, полифенол и целулоза. 
Кафявият ориз понижава нивото на артериалното налягане и риска от възникване на остеопороза и обезпечава бързото разграждане на 
мазнини, свързано с бързото оздравяване на организма и подобряване на общото състояние на тялото. 

Салата с кафяв ориз и риба тон

Съвети 
Преди варене задължително изплаквайте 
ориза и го накисвайте.
Така намалявате времето за варене. Когато го 
накисвате, нека водата надвишава нивото на 
ориза с 4 см. 

Съдът, в който варите ориза, трябва да е 
достатъчно обемен, за да помести ориза и да 
има достатъчно място за образуване на пара 
под плътно затворения капак. 

Варете ориза в съотношение 1:2 – продукт/
вода. Ако варите кафявия ориз с твърде много 
вода, зърната ще се слепят и ще заприличат 
на паста.

Образува ли се пяна в процеса на варене, 
задължително я премахвайте. 

Лесен и практичен начин за определяне на 
качеството на ориза: вземете малко ориз и 
го залейте с гореща вода. Зърната с добро 
качество ще набъбнат, а некачествените – ще 
се разкашкат. 

Оптимални условия за съхраняване на ориз: 
от -5 до +5 °C при влажност 65 %. 

Необходими продукти

200 грама кафяв ориз
100 грама консервирана риба тон
консерва червен фасул
една червена чушка
стебло целина
глава лук
сол, пипер и магданоз на вкус. 

Начин на приготвяне

Сварете ориза до готовност.
Нарежете зеленчуците ситно и ги прибавете към ориза.
Добре разбъркайте и подправете. 



ориз Басмати 
Той е деликатен и ароматен. Вкусът му се отличава от другите видове ориз, както и от жасминовия. Според някои специалисти, 
ароматът му наподобява този на пуканки или ядки. Басмати съдържа амилаза и има почти суха текстура. Зърното е дълго и тънко. 
При термична обработка то набъбва двойно. 

Оризът басмати заема лидерско място сред сортовете ориз по съдържание на аминокиселини и други хранителни вещества. 
В 100 грама ориз има 353 ккал, 78 грама въглехидрати, 8 грама протеини, 1 грам мазнини. 
В състава му присъстват ценни вещества като целулоза, нишесте, фолиева киселина, 8 аминокиселини, желязо, фосфор, калий, тимаин, 
рибофлавин, ниацин и съвсем малко натрий. 
Важно е да отбележим, че съдържанието на нишесте е ниско и именно то прави така, че зърната на басмати ориза да не се слепват. 

Басмати оказва положително влияние върху стомаха. Той го защитава и не предизвиква стомашна секреция - това го прави идеален 
компонент в диетичните планове. Оризът се усвоява лесно и не съдържа холестерол. Препоръчителен е за хора, страдащи от излишни 
килограми. Има ниско съдържание на мазнини.

Постен ориз

Съвети 
Ориз басмати изисква по-малко вода при 
варене. Главна особеност при варенето е, че 
се чака водата да закипи, след което оризът 
се вари на среден огън. 

За предварително накиснат ориз е достатъчно 
да налеете 1 1/4 вода за чаша ориз. 

За да накиснете ориза използвайте две чаши 
хладка вода в съотношение с една чаша 
ориз. Накисването трае 30 минути. След това 
оризът се прецежда и се оставя да престои 10 
минути. 

Ако оризът ви стане готов, но е останала вода, 
прецедете го и използвайте излишната вода 
за направата на супи и сосове.

Препоръчително е да съхранявате суровия 
ориз басмати на хладно и сухо място. 

Подходящ е за направата на абсолютно 
всякакви видове ястия с ориз, като идеално се 
съчетава с различни сосове. 

Необходими продукти

4 скилидки чесън
70 мл олио
300 грама ориз басмати
150 грама моркови
30 грама копър
ч.л. морска сол

Начин на приготвяне

Почистваме морковите и ги рендосваме на едро.
Запържваме ги за две минути в мазнина. Препоръчително е съдът да е с дебело дъно, 
защото след това в него ще сложите ориза. 
След това изплакваме ориза и го подсушаваме, добавяме го към морковите.
Разбъркайте добре, така че оризът да се омазни напълно. Задръжте на котлона само за 
няколко минути. 
Заливаме ориза с вода, така че да има един сантиметър течност над него.
Намалете силата на котлона и в продължение на 15-20 минути готвим под плътно 
затворен капак.
Междувременно измиваме копъра и почистваме чесъна. Наситняваме ги.
Когато оризът стане почти готов, добавяме чесъна и копъра, изключваме котлона и 
слагаме капака. 
Оставяме 10 минути ястието да престои. 



Жасминов ориз  
Жасминовият ориз притежава нежен и ароматен вкус. Това го прави вкусно основно ястие просто така, без добавки. Този ориз е 
малко по-тънък от сорт басмати. При варенето съхранява белия си цвят и леката въздушна консистенция, без да губи форма и да 
се слепва. Идеален е за направата на салати, гарнитури и супи. Чудесно се съчетава с ананас, зеленчуци, стриди и риба. 

В 100 грама жасминов ориз се съдържат 348 ккал, 73,4 грама въглехидрати, 7,7 грама протеини, 2,2 грама мазнини, от които 0,6 грама 
ненаситени, 0,6 грама захари, 2,2 грама фибри и др. В състава му влизат витамини РР и от групата В, както и минерали – калций, калий, 
магнезий, фосфор, желязо, мед, селен и др. 

“Благоуханният” ориз, както го прославят в различни части на света, е богат на ценни хранителни вещества, подобно на другите 
сортове ориз. Неподправеният му аромат в съчетание с благоприятното му въздествие върху храносмилателната и нервната 
система го правят желан гост на трапезата. Жасминовият ориз представлява идеална храна за хората, които искат да спазват 
диетичен режим и имат проблеми с нивото на кръвната захар. Ниското съдържание на сол го прави безвреден и препоръчителен 
за консумация от хора с бъбребни проблеми и заболявания на сърдечно-съдовата система. А присъствието на калий в състава му 
позволява да бъдат неутрализирани солите, постъпили с храна. 

Жасминовият ориз е богат на целулоза и успешно извежда от организма натрупаните шлаки и токсини.

Жасминов ориз с гъби

Съвети 
Винаги варете жасминовия ориз под плътно 
затворен капак. 
По този начин всички зърна ще се сварят 
равномерно и няма да се слепят. 
 
При сваряването на жасминовия ориз се 
използва минимално количество вода. На 
чаша ориз се слага чаша и половина вода. 

В Тайланд съществува практиката зърната да 
се измиват, да се увиват в парче плат и да се 
варят в него. 

Специфичен момент при жасминовия ориз 
е, че при варене не се слепва и остава лек 
и въздушен. Често е сравняван по вкусови 
качества с индийския ориз басмати, но място 
за сравнение няма – жасминовият ориз е 
един. 

Тъй като жасминовият ориз се отнася към 
белия ориз, консумацията му трябва да е с 
мяра. 

Необходими продукти

чаша жасминов ориз 
2,5 чаши пилешки или зеленчуков 
бульон
3 супени лъжици зехтин
един малък морков
малка глава лук
200 грама гъби 

Начин на приготвяне

В тиган запържете нарязаните на малки парченца моркови.
Добавете към тях гъбите и лука.
Загрейте мазнината в тенджера и запържете ориза до полупрозрачност.
Налейте бульона и оставете да кипне.
Намалете силата на котлона до минимум и гответе още няколко минути до пълна 
готовност.
Накрая добавете морковите, гъбите и лука. 



Черен ориз
Черният ориз е бил дълги години храна за аристократите. В Древен Китай той е бил сервиран само на императора и на семейството 
му. Ценен е не само заради хранителните си качества, но и заради убеждението, че удължава живота и подобрява мъжката 
потенция. 

В 100 грама черен ориз се съдържат 349 ккал, 74,1 грама въглехидрати, 7,2 грама протеини и 2,2 грама мазнини. В състава му влизат 18 
полезни аминокиселини, ценната за човешкия организъм фолиева киселина и витамини от групата В и витамин Е. Една чаша черен ориз 
снабдява тялото с дневната норма фолиева киселина. В този ориз се съдържа по-малко количество натрий, отколкото в белия ориз. 
Отсъства холестерол. 

Богатият на антиоксиданти черен ориз стимулира имунната система и съпротивителните сили на организма срещу различни 
инфекции. Целулозата прекрасно повлиява храносмилателната система. Освен това черният ориз съдържа желязо, цинк, манган, 
калий, натрий (2 пъти по-малко отколкото в белия ориз) и фолиева киселина (5 пъти повече отколкото в кафявия ориз), които го правят 
ценна храна при лечение на анемия, лошо зрение, опадане на косата. Червеният и виолетовият пигмент в черния ориз притежават 
свойството да забавят процесите на стареене на организма. 

Още няколко причини да ядете черен ориз: той противодейства на опадането на косата, възстановява организма на жената след 
раждане и укрепва кръвоносните съдове. Освен това, съдържа два пъти повече протеини, отколкото в обикновения бял ориз. 
В наши дни на основата на черния ориз са разработени редица диети. Тъй като притежава способността да прочиства червата и да 
абсорбира токсините, той е любима съставка на диетолозите из цял свят. Освен това се съчетава идеално със солени, сладки, кисели и 
пикантни продукти. 

Палачинки с черен ориз

Съвети 
Приготвянето на черния ориз изисква повече 
време в сравнение с обикновения бял ориз – 
30-40 минути. Накисването му преди готвене 
значително ще съкрати времето за варене на 
тази удивителна храна. 

Желателно е да варите черния ориз в 
неръждаема, чугунена или тефлонова посуда, 
тъй като емайлираната посуда може силно да 
се оцвети при варенето. 

Необходими продукти

чаша черен ориз
3 чаши безглутеново брашно
половин ч.л. сол
2 ч.л. бакпулвер 
4 с.л. захар
3 чаши прясно мляко
2 яйца с.л. есенция ванилия
2 с.л. масло. 

Начин на приготвяне

Сварете ориза.
Смесете в купа сухите съставки - брашно, сол, захар, бакпулвер. Разбъркайте добре.
В друга купа разбийте добре яйцата, млякото и есенцията. 
Обединете двете смеси. Добре разбъркайте.
 Към получената смес прибавете готовия ориз. 
Започнете да правите палачинките. 
Готовите палачинки можете да сервирате в съчетание с домашен конфитюр, масло, 
кленов сироп или друго по желание. 



Червен ориз
Има хора, които не подозират за съществуването на червен ориз. А такъв има. 
Той е един от най-полезните сортове ориз. Неслучайно за него се носят древни легенди. Привилегия на императорското семейство 
едно време, днес червеният ориз се цени от последователите на балансираното хранене. Характеризира се с мека обвивка и лесна 
усвояемост. 
В 100 грама червен ориз се съдържат 314 ккал, 64,69 грама въглехидрати, 7,46 грама протеини и 2,54 грама мазнини. 
В уникалния му състав влизат още витамини от групата В, минерални вещества - калций, калий, фосфор, йод и желязо. Съдържането на 8 
незаменими за организма аминокиселини го правят изключително добра храна за нормалното функциониране на всички системи в 
човешкото тяло. 

Здравословните ползи от консумацията на червен ориз са много. Фибрите в ориза подобряват работата на червата, перисталтиката 
и регулират микрофлората на дебелото черво. Червеният ориз насища и снабдява тялото с енергия за дълго време. Полезен е за 
диабетиците, тъй като нормализира нивото на кръвната захар. 

Идеален е за детоксикация на тялото и се прилага при натравяния и диарии. Червеният ориз благоприятно влияе върху състоянието на 
косата, кожата и ноктите. Това го прави препоръчителен гост на трапезата на дамите, които държат да полагат грижи за здравето 
си, не само чрез козметични процедури, но и чрез прием на здравословни продукти, които подхранват тялото отвътре. 

Червен ориз със скариди

Съвети 
Задължително почиствайте червения ориз 
преди пристъпване към обработката му.

Препоръчително е да го измиете добре. 
Сложете го в купа и я напълнете с вода. 
Разбъркайте с ръка. От зърната ще се отделят 
мръсотията и нишестето. 

След това прецедете ориза и отново го 
накиснете във вода. Повтаряйте процедурата, 
докато водата остане прозрачна след 
разбъркване с ръка. 

При варене червеният ориз оцветява водата. 
Можете да я смените в процеса на готвене или 
пък не. 

Червеният ориз си подхожда отлично със 
зеленчуци и гъби. Можете да го приготвите и 
за закуска в съчетание с плодове. 

Необходими продукти

1,5 чаши червен ориз
2,5 чаши вода
300 грама варени кралски 
скариди
100 грама замразен зелен фасул
15 грама джинджифил
3 скилидки чесън
стрък пресен лук
3 с.л. сусамово олио
сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне

Сварете ориза на среден огън под плътно затворен капак. 
Варете 30 минути, като накрая добавете малко сол. 
В тенджера или уок загрейте сусамовото олио и бързо запържете нарязаните 
джинджифил и чесън. 
Добавете към тях фасула и запържете за още 3 минути.
Прибавете скаридите, ориза, нарязания на ситно пресен лук  и подправете с черен пипер. 
Разбъркайте добре. 
Гответе още няколко минути и свалете от огъня. 



Арборио ориз
Арборио е най-популярният италиански сорт ориз. Характеризира се с широко и полупрозрачно зърно, което след варене приема 
кремообразен вид и поема вкуса и аромата на останалите съставки в ястието. Нежният му вкус и кадифената структура го правят 
естествен избор при приготвянето на популярното италианско ризото. Подходящ е за различни ястия, супи, сосове и десерти. 

В 100 грама ориз арборио се съдържат 361 ккал, 78 грама въглехидрати, 7,4 грама протеини, почти никакви мазнини - 0,6 грама, и 1,4 
грама фибри. В ценния му състав влизат витамини РР, Е и от групата В, а също така минерални вещества като калция, магнезий, калий, 
фосфор, сяра, мед, селен и др. 
Арборио се усвоява бързо и дарява организма с много енергия. Съдържащите се в него аминокиселини осигуряват пълноценна 
работа на мозъка, а витамините от група В нормализират работата на нервната система. Оризът спомага за извеждането на 
натрупаните в тялото токсини, шлаки и излишни течности. По този начин стимулира оптималната работа на всички органи и системи 
и укрепва имунната система. Редовната консумация на ориз арборио повлиява добре храносмилателната система и се препоръчва 
при гастрити, проблеми със сърдечно-съдовата система и бъбреците. 

Тиквена супа с ориз

Съвети 
За разлика от другите сортове ориз, при 
арборио не се препоръчва измиване преди 
варене. 

За да не преварите ориза, свалете го от 
котлона малко по-рано. Той сам ще се довари 
след няколко минути, а зърната му ще 
съхранят формата си.

Сорт арборио попива много вода по време 
на варене, едновременно улавяйки всички 
аромати и вкусове на продуктите, с които е 
съчетан. Споменаваме тази специфичност, за 
да ви подскажем да внимавате с продуктите, с 
които го комбинирате.

Специалисти съветват преди да варим ориза, 
да го запържим за кратко в зехтин. Понякога 
още в самото начало на готвене се използва 
малко количество вино. 

Необходими продукти

2 големи картофа
литър прясно мляко
50 грама рендосан ементал
1/4 чаша ориз арборио
2 с.л. нарязан копър
1 ч.л. захар
1 кг тиква
50 грама масло
сол на вкус 

Начин на приготвяне

Почистете и нарежете картофите и тиквата.
Сложете ги в тенджера с 1,5 литра кипяща подсолена вода. Варете 20 минути.
В друга тенджера кипнете 0,75 л вода.
Сипете ориза и изчакайте да кипне водата.
Намалете силата на котлона и варете, докато оризът не попие цялата вода.
Оставете да се охлади. Смесете ориза с ементала и копъра. Посолете.
От получената смес оформете малки топчета.
Пуснете ги в кипяща вода и изчакайте да се появят на повърхността на водата.
Извадете топчетата с решетъчна лъжица.
Тиквата и картофите пюрирайте заедно с отварата. Оставете да кипне.
Добавете маслото, захарта и горещото мляко.
Разбъркайте, добавете топчетата и загрейте за 3-4 минути.  



Царевица
Царевицата е уникално растение, което е по вкуса на малки и големи. Намира широко приложение в националната кухня на много 
народи. Консумира се както варена, печена и задушена, така и консервирана или пък под формата на пуканки. Култивирането на 
това житно растение започва в Северна Америка. С годините добива все по-голяма популярност и така до периода на т.нар. „велики 
географски открития” през XVI в., когато е пренесена до европейските брегове. След още век-два започва да навлиза в кулинарните 
практики на Индия и Китай. 

Сто грама царевица снабдяват организма със 122 ккал. В състава й влизат важни и необходими на човешкия организъм минерални 
вещества: калций, калий, желязо, магнезий, фосфор, витамини В, Е, РР, аскорбинова киселина, хлор, мед, сяра, селен и т.н. В протеините на 
царевицата се съдържат такива незаменими аминокиселини като лизин и триптофан, които самостоятелно не се синтезират в организма. 

Уникалните и полезни свойства на царевица са обусловени от богатия й състав. Витамините от групата В оказват антистресово 
въздействие, успокояват нервната система, повлияват благоприятно сърцето и мускулите. Витамин Е притежава антиоксидантни 
свойства, възпиращи стареенето и развитието на склероза. Редовната консумация на царевица се препоръчва при нарушения 
на обмяната на веществата, затлъстяване, диабет и малокръвие. Друг плюс на царевицата е, че съдържа бавноразграждащи се 
въглехидрати, които зареждат тялото с енергия за дълъг период от време и засищат апетита. 

Ярка салата

Съвети 
Царевицата може да бъде съчетана с 
различни хранителни продукти. Подходяща 
е за салати, основни ястия, гарнитури, супи и 
др. Може да бъде замразена с цел употреба в 
дългосрочен план.

При варенето на царевица на кочани е 
препоръчително да запазите листата. 
Покриването на кочаните с листа в процеса 
на варене спомага за по-наситения вкус на 
царевицата. Когато варите царевица, не 
слагайте сол. Така тя остава твърда. 

Никога не преварявайте царевицата, така тя 
губи голяма част от хранителните си качества. 

Необходими продукти

2 бр. киви
сок от 1/2 лимон
4 с.л. консервирана царевица
1 с.л. зехтин
щипка черен пипер
червена чушка
4 бр. чери домати
шепа сусам
сол и кашкавал на вкус 

Начин на приготвяне

Почистете кивито и го нарежете на тънки полукръгчета.
Измийте чушката, почистете я и я нарежете на ивички.
Измийте доматите и ги разделете на половинки.
Нарежете кашкавала на малки кубчета.
Заливка - изцедете сока от половин лимон, добавете към него зехтина, черния пипер и 
солта. Разбъркайте добре. 
В подходящ съд за сервиране сложете кивито, чушките, кашкавала, доматите и 
царевицата.
Отгоре подправете със заливката и посипете със сусам.



Рожков
Брашното от рожков е популярна храна сред хората, почитатели на разнообразното хранене. Рожковът представлява вечнозелено 
дървесно растение , чиито шушулки са богати на захар и се използват като неин заместител.

В 100 грама брашно от рожков се се съдържат 222 калории. В състава му присъстват 88,9 грама въглехидрати, 4,6 грама протеини и 0,7 
грама мазнини. Количеството на захарта е 49,1 грама. Брашното от рожков е богато на фибри, не съдържа холестерол и е ценен източник 
на витамини В1 и В6, калий, калций, мед и манган. 

Наличието на фибри прави брашното от рожков полезно за понижаване нивата на серумния холестерол. Консумацията му се 
препоръчва при лечение на остра диария при деца и за засилване на метаболизма. Наличието на есенциални масла и полифенолни 
съединения обуславя антибактериалното, противогъбичното и антиоксидантното му въздействие върху организма. 
Рожковът служи като подсладител (идеална алтернатива на позната бяла захар, която наред с привлекателния си вкус, носи и 
редица вреди за здравето), но също така е популярен с терапевтичния си ефект при гадене, повръщане и стомашни разстройства. 
За разлика от кафето и какаото, брашното от рожков не съдържа кофеин, фенилетиламин и теобромин – съставки, причиняващи 
алергични реакции и мигрена при някои хора. В състава му отсъства и оксалова киселина, която пречи на усвояването на ценни 
минерали като калция и цинка.
В състава на рожкова присъства почти цялата Менделеева таблица. Струва си да уточним, че той съдържа три пъти повече калций, 
отколкото какаото, и едва 60 % от калориите му. 

Домашен шоколад

Съвети 
Рожков представлява здравословна 
алтернатива на какаото. Използвайте го като 
заместител на захарта в различни ястия, 
които предлагате на децата си. 

Брашното от рожков може да се използва 
за направата на горещи и студени напитки, 
пудинги и други ястия. 

Преди употреба се препоръчва да бъде 
пресявано, подобно на обикновеното брашно. 
Така се насища с въздух. 

Брашното от рожков е известно в практиката 
като сгъстител и консервант Е410. 

Необходими продукти

чаша рожков
1/2 чаша мед
с.л. бадеми на прах
1/2 чаша ситно смляни ядки по 
избор
2 ч.л. екстракт ванилия
кокосови стърготини по желание

Начин на приготвяне

Смесете всички съставки.
Залейте ги с няколко лъжици вода.
Сложете получената смес върху фолио.
Придайте й някаква форма и сложете фолиото в камерата за няколко часа.
Можете да използвате и формички за лед. 



Кестени
В миналото кестените са се използвали много по-широко, отколкото сега. У нас най-често консумираме кестените печени, докато на 
запад, например във Франция, от кестеново брашно се правят хляб и различни изделия от брашно. С кестени могат да се приготвят 
различни супи, месни изделия и сосове. 

В 100 грама се съдържат почти 180 ккал. В ценния им състав присъстват целулоза, минерални вещества, захар, витамини А, С и от 
групата В. Любопитно за кестените е, че не са богати на мазнини. Затова пък въглехидратите са повече от 60 %, в зависимост от сорта. 
Съдържат още много протеини, което ги прави добър заместител на месото и яйцата. Ще споменем част от минералните вещества в 
кестените - желязо, калий, натрий, фосфор, калций, мед и магнезий. 

Кестените са не само вкусни, но и полезни. Намират широко приложение в народната медицина, благодарение на ценните си 
съставки. Кестените укрепват съпротивителните сили на организма, подпомагат правилното функциониране на нервната, сърдечно-
съдовата и костната системи. Препоръчителна храна са за хора, които извършват тежък физически труд или пък работата им е 
свързана с усилено умствено натоварване. Съдържащите се в кестените калций и фосфор укрепват зъбите и костите, а калият 
спомага за лечението на бъбречни заболявания.

Сладко пюре от кестени

Съвети 
За да обелите по-лесно кестените, направете 
разрез с остър нож върху светлото петно 
на кестена. Поставете ги за 1-2 минути 
във вряща вода. Така по-лесно ще обелите 
дебелата ципа. След това ги сварете. 
Когато избирате кестени, подбирайте такива, 
които са лъскави, твърди и тежки. 
Препоръчително е кестените да се белят още 
топли. 

Ако искате да печете кестените, 
предварително отрежете върха на всеки 
кестен. Така няма да се спука в процеса на 
печене. 

По улиците на града можете да срещнете 
много кестенови дървета. Искаме да ви 
предупредим обаче, че те са декоративни, т.е. 
не е желателно да ги консумирате. 

Т.нар. конски кестени се садят често покрай 
тротоарите, защото са истинска прелест за 
очите, когато цъфтят. 

Необходими продукти

2 ч.ч. изпечени
обелени кестени
ч.ч. мед
2 ч.ч. вода 
пакетче ванилия

Начин на приготвяне

Смесете кестените, захарта и водата в тенджера.
Оставете сместа да заври, след което намалете температурата на котлона и оставете да 
къкри половин час.
След като повечето вода се изпари, свалете от огъня и прибавете ванилията.
Прецедете кестените, като запазите сиропа.
Пасирайте кестените.
Прибавете част от сиропа до получаване на желаната консистенция.



Елда
Елдата е достъпна, нескъпа и вкусна храна. Освен това притежава способността да засища апетита за дълго време и да зарежда 
тялото с енергия. Въпреки че родината й е Азия, елдата получава по-широка популярност, след като започва да бъде консумирана 
в Европа и Америка. 

В състава на елдата влизат редица ценни хранителни вещества. Тя се нарежда в първите редици на здравословните продукти.
Зърната на елдата съдържат до 16 % лесноусвоими протеини, сред които присъстват такива незаменими аминокиселини като 
лизин и аргинин; до 30 % въглехидрати и до 3 % мазнини. От минералите присъстват доволно много - желязо, калий, фосфор, цинк, 
мед, калций, бор, магнезий, йод, никел и кобалт. Елдата е богата на витамини от групата В и витамин РР. В състава й влизат ябълчена, 
лимонена и оксалова киселина. В 100 грама елда се съдържат 307 калории.

Богатият състав на елдата я прави отлична лечебна храна. Тя е подходяща както за обичайно хранене, така и за диетични режими. 
Приемът на елда е препоръчителен за хора, страдащи от хипертония, отоци, заболявания на черния дроб и аретосклероза. Съдържащото 
се в елдата желязо спомага за нормалната работа на сърдечно-съдовата система. Магнезият, от своя страна, участва в смилането 
на храната. Елдата, подобно на нара, се препоръчва от специалисти при ниски нива на хемоглобин в кръвта. 

Елда с гъби в гърненце

Съвети 
Преди варене задължително почистете 
елдата. 

Обикновено елдата изисква 15-20 минути, 
за да бъде сварена напълно. Ако искате да 
намалите времето за варене, сложете елдата 
в кипнала вода, след това намалете силата на 
котлона до средна. 

Ако искате да варите елдата в мляко, ще са 
ви необходими 35 минути. На една чаша елда 
се слагат четири чаши мляко. Задължително 
варете под плътно затворен капак. 
 
По време на варене елдата не се разбърква.
Препоръчва се варенето да става в тенджера с 
дебело дъно. 

Необходими продукти

500 грама гъби
2 глави лук
2 моркова
2 супени лъжици масло
бульон - зеленчуков или месен
елда

Начин на приготвяне

Почистете гъбите и ги нарежете на филийки. Запържете ги в маслото.
Добавете лука и морковите.
Запечете елдата в суха тенджера. 
Пригответе бульона. Вземете 3-4 гърненца и поставете в тях гъбите и зеленчуците. 
Във всяко гърненце слагайте по 5-8 супени лъжици елда.
Залейте с бульон, така че да надвишава елдата с 1,5 см.
Печете в предварително загрята до 200 градуса фурна.
Необходими са ви 20 минути под капак и след това 10-15 минути - без капак. 



Просо 
Наричат просото хляба на Изтока. То представлява тревно едногодишно растение с цилиндрическо стебло и по света са познати 
около 500 негови разновидности. Зърната му са бели, жълти, червени или друг цвят. Тъй като растението не се среща в див вид, то 
трябва да бъде отглеждано.

По състава на полезните си вещества просото заема особено място сред зърнените храни. То съдържа фосфор, калций, магнезий, 
натрий, калий, хлор, сяра, никел, кобалт, алуминий, желязо, цинк, йод, мед, хром, манган, молибден, бор и др. Сред витамините си 
заслужава да споменем витамин А, витамини от групата В, витамин Е и винамин РР. В 100 грама просо се съдържат 298 ккал, от тях 45 ккал 
идват от протеини, 35 ккал от мазнини и 218 ккал от въглехидрати. 

Въпреки безспорно ценния си състав, напълно сериозно можем да кажем, че днес просото е сякаш забравена храна. По много 
показатели то е конкурент на ориза и пшеницата. Просото отстъпва на елдата по количеството на аминокиселини, но я надминава 
по съдържанието на мед, манган и никотинова киселина. 

Продуктите от просо е препоръчително да присъстват в хранителното меню на хора с анемия, тъй като тази храна стимулира процеса на 
възстановяване на кръвта. Просото притежава антибактерално въздействие, като извежда от организма остатъците от приетите 
антибиотици. Известна е способността на просото да ускорява процеса на зарастване на костите след счупване. 

Каша с просо и тиква

Съвети 
За да варите просото правилно, използвайте 
3 чаши вода за всяка чаша просо. Обърнете 
внимание, че то ще увеличи обема си до 5 
пъти. 

Ако смятате да варите просото в мляко, на 
чаша просо слагайте по две чаши вода и две 
чаши мляко. 

Преди варене задължително измийте просото 
с топла вода. Мийте докато водата не остане 
прозрачна. Така ще премахнете горчивия 
привкус.  

Препоръчително е да варите просото в 
тенджера с двойно дъно. Така ще стане нежно 
и вкусно.

Необходими продукти

чаша просо
500 грама тиква
2 чаши мляко
чаша вода
сол
мед и масло на вкус

Начин на приготвяне

Измийте суровата тиква.
Почистете я от кората и семената. Рендосайте я.
Смесете млякото с водата и ги оставете да кипнат. 
Добавете сол, мед и тиквата. 
Оставете да кипне, намалете силата на котлона и варете около 15 минути. 
Тиквата трябва да омекне. След това изсипете в съда измитото просо. 
Варете още 20 минути. Оставете получената смес да престои на топло 20 минути. 
Сервирайте в чинии, като във всяка една от тях сложите малко масло. 
Сервира се горещо! 



Сусам 
Сусамът е познат на човечеството от дълбока древност. Още тогава за растението тръгват множество  легенди и предания. Сусамът 
се използва и до днес. Високо се цени заради уникалния си аромат и многобройните си здравословни ползи. 

В 100 грама сусам има 560 калории. В състава му влизат редица важни за човешкия организъм киселини - линолева, олеинова, 
палмитинова, стеаринова, миристинова, арихинова и др. 

Тези вещества са незаменими за организма и вземат участие в жизнено важни процеси. В семената на сусама откриваме и 
богатство от витамини и минерали. Тук присъстват витамини А, С, Е и групата В. От минералите с най-високо съдържание са магнезият, 
цинкът, фосфорът, желязото и калцият. Налице са няколко органични киселини, сред които бета-ситостерин, фитин и лецитин. 
Специалисти препоръчват редовната консумация на сусам с цел нормализиране на липидно-мастния обмен, понижаване нивото 
холестерола в кръвта и подобряване работата на сърдечно-съдовата система. 

Маслото от сусам притежава свойството да въздейства благопирятно върху състава на кръвта.  Сурови семена сусам се предписват 
при лечението и профилактиката на заболявания като хипертония, възпаление на белите дробове, болести на ставите, черния дроб, 
щитовидната жлеза и панкреаса. 

Черноморска салата 

Съвети 
За да извлечете от сусама максимално много 
ценни вещества, препоръчително е да го 
консумирате в леко затоплен или в накиснат 
вид. Запечете семената и ги добавете към 
ястие по избор. 

Запичайте сусама в чист и сух тиган, на 
среден огън. Задължително го разбърквайте 
с дървена лопатка или лъжица. Не се 
отделяйте от печката, докато запичате 
сусама. Семената трябва да придобият 
апетитен светло-златист цвят. 

Със сусам можете да си приготвите вкусно и 
здравословно мляко, отлична алтернатива на 
прясното мляко. За целта са ви необходими 
чаша сусам, чаена лъжица мед, литър вода 
и ванилия. Накиснете за една нощ семената 
във вода. На следващия ден блендирайте и 
прецедете.Необходими продукти

300 грама пилешко месо
400 грама пресни гъби
300 грама зелен фасул
зелена салата
4 броя краставици
10 грама сусам

Начин на приготвяне

Посолете леко фасула и го запържете в малко количество мазнина.
Докато фасулът се готви, нарежете пилешкото месо на ивички. 
Запържете месото отново в малко мазнина. Посолете и сложете пипер според вкуса си.
Не препържвайте месото, за да не стане сухо. Междувременно нарежете гъбите и ги 
запържете за няколко минути. 
Леко подсолете. Нарежете краставиците на сламки. Запечете в тиган сусама - необходими са 
ви 1-2 минути.
Накъсайте салатата и прибавете към нея всички готови продукти. Накрая посипете
със сусам. 
Можете да овкусите по желание със сол и пипер. Допълнително количество
мазнина не е желателно. 



Тапиока  
Тапиока се получава от корените на растението маниока. Първо, те се почистват, измиват и се потапят във вода за период от 3-4 
дни. След това корените се стриват внимателно и се потопяват във вода отново. На дъното на съда постепенно се утаяват зърна 
нишесте, които се извличат и отново се смесват с вода. Процедурата се повтаря, докато се получи чисто нишесте. След това то се 
поставя в метален съд и се вари на тих огън. При постоянно разбъркване нишестето образува малки бучки, които представляват 
самата тапиока. 

Тапиоката съдържа голямо количество нишесте, а също така вода, протеини, мазнини, целулоза и др. Протеинът на тапиоката е с ниска 
стойност. В него има малко съдържание на метионин, цистеин, лизин и други незаменими аминокиселини. В състава й влизат още 
витамини от групата В и холин, както и минерали - калций, магнезий, натрий, калий и фосфор. 

Холинът в състава на тапиоката е предпоставка за благоприятното му въздействие върху нивото на холестерола в кръвта. Витамините 
от група В пък повлияват положително работата на нервната система. Наличието на фосфор и калций в тапиоката я прави 
препоръчителна храна за здравето на костите. В състава й влиза още калий, а за него знаем, че извежда излишните течности от 
тялото, нормализира кръвното налягане и подобрява работата на сърдечно-съдовата система. Тапиоката е висококалорична храна 
- съвсем малко от нея ще ви засити за дълъг период от време.

Пудинг от тапиока

Съвети 
Тапиоката се използва за приготвянето на 
каши, крекери, пудинги, коктейли, сосове, 
бульони и супи. Отличен сгъстител е. За да 
направите литър каша във вода, ще са ви 
нужни 70-75 грама тапиока. 

Суровата тапиока съдържа отровни гликозиди 
и тиоцианати. Именно поради това е 
задължително да я сварите добре преди 
консумация. 

Когато избирате продукт с тапиока, 
например брашно, винаги четете етикетите 
на опаковката. Уверете се, че продуктът 
е качествен и можете да се доверите на 
марката. 

Брашното трябва да е добре опаковано и да се 
съхранява в сухо помещение.

Необходими продукти

3 чаши оризово мляко
половин чаша тапиока за бързо 
приготвяне
една чаша мед
1/4 ч.л. сол
2 яйца 
1/2 ч.л. ванилен екстракт или 
ванилена захар 

Начин на приготвяне

Смесете млякото, тапиоката, меда и солта в тенджера със среден размер.
Доведете сместа до кипване, като постоянно разбърквате. Гответе на среден огън. 
След като кипне, намалете температурата на котлона и гответе още 5 минути. 
Междувременно разбийте яйцата. Към тях добавете една чаша от сместа с тапиоката и 
млякото.
След това прелейте яйчената смес в съда с останалото мляко. 
Доведете пудинга до кипване. Варете, като разбърквате внимателно. 
Трябва пудингът да се сгъсти. Щом това стане, свалете от котлона. 
Добавете ванилията. 
Можете да сервирате пудинга горещ или пък охладен. 



Маниока   
Маниоката представлява многогодишно вечнозелено храстовидно растение. То осигурява прехраната на милиони хора по света. За 
хранителни цели се използват корените му, които наподобяват картофи. Отличават се от тях по размерите и теглото си, а също така 
и с отровността си в свеж вид. Маниоката задължително се консумира след термична обработка. 

В 100 грама маниока се съдържат около 160 ккал. В състава й прави впечатление високото съдържание на протеини, въглехидрати, 
целулоза и витамини A, B9, C, K и минерални вещества (натрий, калий, калций, магнезий и фосфор).
Ниското съдържание на мазнини прави маниоката продукт със специфични полезни свойства.

Редовната й консумация се препоръчва за укрепване на костните тъкани, за предотвратяване на повреждания в невронните връзки в 
главния мозък, а също така за нормализиране на честотата на сърдечните съкращения и артериалното налягане.

Корените на маниоката (след термична обработка) притежават потенциала да зареждат с много енергия организма и действат 
като противовъзпалително средство. Тъй като съдържат антиоксиданти, те премахват свободните радикали от човешкото тяло. 
Препоръчват се като храна за хора, които страдат от високи нива на холестерол в кръвта. 
Присъствието на фибри в маниоката говори категорично за способността й да намалява риска от високи нива на холестерола в 
кръвта и да редуцира риска от развитие на рак на дебелото черво. Редовната консумация на маниока действа профилактично върху 
сърдечно-съдовата система. 

Маниока в масло

Съвети 
Термичната обработка е задължителна преди 
консумацията на маниока. Премахването на 
обвивката и термичната обработка напълно 
отстраняват, които могат да навредят на 
здравето на човека. 

Качествените кореноплодни на маниоката 
се отличават с права цилиндрична форма и 
значително тегло. Винаги следете плодовете 
да са твърди и равно оцветени. 

Маниоката се съхранява при стайна 
температура 5-7 дни. 

Щом нарежете маниоката, сложете я в хладка 
вода. Можете да я съхранявате в хладилник 
през следващите три дни. След това трябва 
да я изхвърлите. 

Редица традиционни рецепти с маниока 
предполагат задушаване, а след това 
запържване или запичане на кореноплодните 
до златиста хрупкава коричка. 

Необходими продукти

2 корена маниока 
3 супени лъжици масло Гхии

Начин на приготвяне

Първо, почистете маниоката и я нарежете на дебели сламки.
Запържете ги в силно загрята мазнина.
Извадете готовите сламки маниока и ги сложете върху хартия, за да премахнете излишното 
количество мазнина.
Подправете според вкуса си.



Картофи   
Определят Южна Америка за родината на картофите. Там и до ден-днешен те могат да бъдат срещнати да растат в див вид. В 
Европа картофите навлизат в средата на 16 в. и оттогава насетне се превръщат в една от най-популярните храни в световен мащаб. 
В 100 грама картофи се съдържат около 80 ккал, от тях 2 грама протеини, 18 грама въглехидрати, 1 грам фибри, 0,7 грама пектини, 0,2 
грама органични киселини.  Съставът на картофите е богат, което предполага разнообразните му здравословни ползи за човека. В него 
присъстват витамините А, групата В, С, Е и К, също така макролементи калий, калций, магнезий, натрий, фосфор и микроелементи желязо, 
йод, кобалт, манган, мед, молибден, селен, цинк и др. 

Картофът безусловно повлиява благоприятно на всички системи в човешкото тяло. Консумацията му води до нормализиране на 
работата на червата, препоръчва се при лечението на гастрити с повишена секреция, запек и главоболие. Сокът от картоф оказва 
противовъзпалително, спазмолитично и пикочогонно действие. Специалисти препоръчват картофите да присъстват редовно на 
трапезата ни в печен или варен вид - така обработени те въздействат положително върху състоянието на болни от сърдечно-съдови 
болести и хипертония. 

Особено значение има картофът за хората, които влагат много физическа сила в работата си. Благодарение на високото 
съдържание на витамин С, картофът повишава защитните сили на организма, ограничава риска от развитие на заболявания на 
дихателните пътища и подобрява еластичността на кръвоносните съдове. 

Германска картофена салата 

Съвети 
Когато варите картофи, които са много едри, 
препоръчително е да ги разрежете на по-
малки парчета.
Така ще избегнете разваряването на горния 
слой на картофите и оставането на ядрото на 
картофа несварено. 

Варенето на картофите с кората запазва по-
голямо количество от ценните им съставки. 

Специалисти съветват да варим картофите в 
леко подсолена вода и под плътно затворен 
капак на тенджерата. 

Необходими продукти

1 кг картофи
7-8 мариновани краставички 
голяма глава лук
една ябълка
5-6 супени лъжици домашна  
майонеза
250 мл мляко
4 яйца 
2 супени лъжици ситно нарязан 
магданоз 

Начин на приготвяне

Измийте картофите и ги сварете. Оставете ги да се охладят и ги обелете.
Краставиците и ябълката нарежете на тънки и къси сламки, лука - на кубчета, а картофите - 
на филийки.
Сложете всички продукти в подходящ съд. Подправете с пипер и сол.
Добавете домашната майонеза и внимателно разбъркайте.
Кипнете млякото и го изсипете в салатата.
Отново внимателно разбъркайте и сложете салатата в хладилника да престои за 6-8 часа. 
Сварете яйцата, почистете ги и ги нарежете на шайби.
Когато сервирате салатата, украсете с магданоз и варени яйца. 



Леща   
В Стария завет се споменава, че лещата е била основна храна за древните хора. Отглеждането й започва в средиземноморските 
страни и Средна и Мала Азия. Днес лещата се отглежда преимуществено в Индия и често бива пренебрегвана, а това не би трябвало 
да бъде така. Съставът на лещата е изключително ценен.

Лещата заема първо място сред бобовите храни по съдържание на растителни протеини. Те лесно се усвояват и захранват организма. 
Колкото до мазнините в нея, на практика такива няма. Това прави лещата изключително ценен продукт във всеки диетичен план 
и такъв, насочен към намаляване на приеманите ежедневно мазнини. Лещата е лидер и по съдържание на фолиева киселина – в 
100 грама се съдържат 90 % от ежедневната потребност от това вещество. Разнообразието от минерали (желязо, манган, магнезий, 
фосфор, сяра, калций, калий и др.) обуславя положителното въздействие на лещата върху човешкото здраве. Наличието на 
целулоза обяснява свойството на лещата да подобрява работата на храносмилателната система и включването й в менюто на хора, 
страдащи от колити и язва. Консумацията й се препоръчва още с цел укрепване на имунната система, възстановяване на обмяната на 
веществата и  подобряване на работата на сърдечно-съдовата система. 

Добрата новина при лещата е, че дори термично обработена ценните й съставки се съхраняват почти изцяло. Приятният и лек вкус я 
прави идеална за съчетание с други продукти. 

Източна крем супа

Съвети 
За разлика от другите бобови храни лещата 
изисква по-малко време за варене. То зависи 
от самия сорт леща, затова ви препоръчваме 
да следвате препоръката на опаковката. 

Преди да започнете да готвите лещата, 
задължително я изплакнете и почистете от 
присъстващи боклуци. 

За да не преварите лещата, съветваме 
ви да я сипвате не в хладка вода, а щом 
водата в тенджерата кипне. Обикновено 
съотношението е чаша леща на 1,5-2 чаши 
вода.   

Необходими продукти

1-2 чаши леща (червена или 
жълта)
една чаша грах
2-3 домата
1-2 моркова
2-3 скилидки чесън
6-7 едри картофа

Начин на приготвяне

Налейте в достатъчно голяма тенджера 5 литра вода.
Нарежете зеленчуците на средни по размер парчета.
Не се престаравайте във формите, след това ще пюрирате супата.
В същото време добавете към тях куркума, къри, други пикантни подправки и сол. 
Сложете зеленчуците във водата и след кипването й, варете в продължение на 25 минути. 
Блендирайте супата. Възможно е да ви потрябват още съдове, защото надали блендерът ви 
ще побере цялата супа.
Ако прецените за необходимо, добавете още подправки към супата.
Варете още 10 минути. 
Преди сервиране можете да изстискате малко лимон и да поръсите всяка порция
с няколко капки лимонов сок. Друг вариант е просто да оставите резен лимон в чинията. 



Боб   
Бобът може да се превърне във ваш верен приятел по пътя към доброто здраве и пълноценния начин на живот. Освен че е 
изключително полезен за здравето (когато знаете как да го консумирате), в наши дни разполагаме с такова разнообразие от 
видове, че можете да сте сигурни, че няма да ви омръзне да го виждате на трапезата си. Ако обичате често да ядете боб, има 
смисъл да го готвите веднъж седмично в по-големи количества. Дозата, която ви е в повече, просто замразявате. Уверяваме ви, че 
бобът няма да загуби нито ценните си свойства, нито приятния си вкус. 

Да разгледаме причините, поради които бобът е добре дошъл на трапезата. В състава му присъстват много растителни протеини, 
витамини РР, С, В, аминокиселини, ферменти, въглехидрати, каротин, калий, сяра, фосфор, магнезий, калций, желязо, пектини, пурини, 
целулоза и т.н.

Доказано е, че бобът съдържа фибри, които понижават нивото на холестерола в кръвта, а молибденът в него е изключително 
полезен, тъй като неутрализира консервантите, които присъстват в почти всяка храна, която купуваме от магазина. Благодарение 
на пектина и целулозата, бобът извежда от тялото ни тежките метали. Освен това оказва противовъзпалително действие. 

Салата с боб

Съвети 
За да намалите времето за варене на боба, 
желателно е да го накиснете за 4-5 часа в 
хладка вода.  Обикновено на 1 кг боб се падат 
3 литра вода. Варенето става задължително 
без сол, при слаб огън в продължение на 1-2 
часа. 

По време на варенето е непрепоръчително 
да добавяте оцет или продукти, съдържащи 
киселина (домати), тъй като така ще забавите 
процеса. В никакъв случай не доливайте 
хладка вода в съда. 

Не е препоръчително да добавяте във 
водата с боба сода, тъй като тя ускорява 
разваряването. Освен това содата разваля 
вкуса на боба и разрушава витамин В1. 

Ползата от консумацията на боб до голяма 
степен зависи от начина на приготвяне. След 
1-1,5 часа пробвайте да смачкате бобено 
зърно между пръстите си. Когато е готово, то 
ще се поддаде по време на пробата. 

Докато варите боба, можете да добавите 
за аромат във водата връзка магданоз или 
моркови.

Необходими продукти

150 грама боб
2 зелени чушки
глава червен лук
връзка магданоз
3-4 супени лъжици зехтин
сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне

Измийте чушките, премахнете дръжките, след коете нарежете зеленчука на средни по 
размер кубчета.
Почистете и нарежете на ситно лука.
Изплакнете магданоза и го нарежете на ситно.
Сложете съставките до тук в подходяща купа.
След това добавете сварения боб (може и консервиран).
Подправете със сол, пипер и зехтин.
Разбъркайте добре



Зелен фасул   
Историята на зеления фасул може да бъде проследена до поне 5 000 години назад. Някои учени определят като негова родина 
Америка, но според други вкусът и ползите му са били познати още в Древен Египет, Древен Рим и Древен Китай. Любопитно е 
да знаете, че човекът от хилядолетия използва зеления фасул не само като хранителен продукт, но и с козметични цели. С него 
се правят овлажняващи маски и различни пудри. Самата Клеопатра се е възползвала от свойствата на фасула, за да поддържа 
кожата на лицето си красива и изящна. 

Полезните свойства на зеления фасул са много. Той подобрява работата на храносмилателната система, помага за облекчаване на 
състояния като бронхит, ревматизъм, кожни заболявания, ускорява оздравяването и укрепването на организма след инфекции на 
червата и др. Консумацията му се препоръчва с цел подобряване работата на кръвоносната система и стимулиране образуването 
на червени кръвни клетки. Тъй като зеленият фасул понижава нивото на кръвната захар, той е незаменима храна за диабетиците. 
Особено полезен е сокът от зелен фасул за болните от захарен диабет. 

Ако ежедневието ви е напрегнато и стресиращо, препоръчително е редовно да консумирате зелен фасул. Той притежава успокояващо 
действие. Хората, които редовно ядат ястия със фасул, се чувстват по-спокойни и се отличават с по-уравновесено поведение. 

Соте от зелен фасул

Съвети 
Преди да варите зеления фасул, 
задължително отрежете двата края на всеки 
стрък.

Когато варите зелен фасул, задържително го 
слагайте в кипяща вода. Варете до готовност 
не повече от 5-6 минути. Когато спазвате 
препоръчителното време за варене, няма да 
преварите фасула и той ще запази повече от 
полезните си съставки (желязо, цинк, калий, 
магнезий, калций, хром, протеини, мазнини, 
захари, въглехидрати, целулоза, фолиева 
киселина, витамини В, С, Е и А и др.).

След като сварите зеления фасул, 
препоръчително е да го прецедите и да го 
оставите да се изсуши. Ако правите заготовка, 
можете да нарежете фасула на парчета и да го 
съхранявате в пликове в хладилната камера. 
Можете да съхранявате фасула по този начин 
дълго време без риск да погубите ценните му 
съставки. 

Зеленият фасул е идеална гарнитура за рибни 
и месни ястия. Има отличен вкус, подправен 
с масло и посипан със зелени пресни 
подправки. 

Необходими продукти

половин килограм пресен или 
замразен зелен фасул - една 
секция
2 супени лъжици зехтин
глава лук
400 грама гъби
половин чаша вода или 
зеленчуков бульон

Начин на приготвяне

Сложете зеления фасул в кипяща вода или бульон за 5 минути на силен огън.
След това намалете силата на котлона и добавете зехтина.
Нарежете на ситно лука и го сложете при фасула.
Оставете да се вари 3-5 минути, след което добавете нарязаните на тънки ивици гъби. 
Овкусете супата със сол и варете до пълна готовност. 



Грах
Съществуват предания, че римските красавици ясно съзнавали колко е важна красотата и това една жена да бъде поддържана. 
Затова те разчитали на пудрата от грах. Тя правела кожата им мека, чиста и здрава. 

Всички вещества, които влизат в състава на граха, оказват благотворно въздействие върху човешкото здраве. Грахът е полезен 
за профилактика срещу малокръвие и затлъстяване, подобрява работата на черния дроб, бъбреците и сърдечно-съдовата система. 
Редовната консумация на грах спомага за регулиране на процеса на храносмилане. Пресният зелен грах спомага за намаляване на 
отоците и извеждането на глистите от тялото. Той оказва антисептично действие. 

В зърната на граха се съдържа целулоза, която спомага за очистването на червата от натрупаните шлаки. Никотиновата киселина 
в състава му поддържа нормално нивото на кръвната захар и понижава вероятността от развитие на онкологични заболявания. 
Тиаминът пък подобрява работата на мозъка и зарежда с енергия. Особено полезен е грахът за децата и тийнейджърите, тъй като 
стимулира растежа, подобрява апетита, мускулния тонус и паметта.
В граха се съдържа и витаминът на красотата – витамин Н. Той притежва изразени антиоксидантни свойства, регулира кръвната захар, 
работата на храносмилателната и нервната системи, поддържа в норма състоянието на кожата и лигавиците. 

Френски омлет с грах

Съвети 
Накиснете граха за една нощ преди да го 
готвите. Необходимо е минимум 6 часа да 
постои в чиста хладка вода. Не прекалявайте 
обаче с накисването, защото ще започне да 
ферментира.

След като го накиснете, излейте водата, 
изплакнете под течаща вода и отново го 
сложете в хладка вода. На 300 грама грах
се падат два-три литра вода.

Варете граха на бавен огън до пълна 
готовност. Обикновено граховите зърна в 
процеса на готвене се движат нагоре и надолу. 
Препоръчително е да не покривате съда с 
капак.

 Тъй като водата частично ще се изпари, 
доливайте на всеки половин час нова порция 
хладка вода. Така грахът ще е готов до 
максимум 2 часа. Необходими продукти

2 яйца 
35 грама масло
20 мл мляко
връзка пресен лук
5 чери домата
50 грама пармезан
грах на вкус
сол и пипер

Начин на приготвяне

Разбийте яйцата в купа. Добавете към тях млякото и разбъркайте добре. 
Добавете щипка сол, пипер и разбъркайте. 
Разтопете в тиган малко масло, след това огънят трябва да е средно силен.
Излейте в тигана яйчената смес. 
Докато се пържи, нарежете лука на ситно, а чери доматите – на половинки.
Когато долната част на омлета се препече, а отгоре е течен, сложете от едната му 
страна доматите, малко от лука и граха.
Посипете с рендосан пармезан. Прехлупете омлета и го сервирайте. Отгоре украсете 
със ситно нарязан пресен лук. 



Соя
Още в първото изречение ще подчертаем дебело, че става дума за био произведената соя, която гарантирано не вреди на здравето ви. 
Съветваме ви винаги да обръщате внимание на произхода на соята, която купувате. Произходът има значение, той ви гарантира, че 
растението не е генно модифицирано и е отгледано в максимално естествена и безвредна среда. 

Родината на соята е Източна Азия. В наши дни тя се радва на изключителна популярност като съставна част на много хранителни 
продукти – соево брашно, масло, мляко, сосове, месо, сирене, кисело мляко и т.н. 

Интересът към соята не отмира през последните десетилетия, защото тя представляла отлична алтернатива на месото. Наситена е с 
протеини, лецитин, холин, витамини от групата В и Е, макро- и микроелемети, а това я прави добре дошла на трапезата на вегетарианците 
и веганите.  Лецитинът е много важен за човешкия организъм фосфолипид, който участва в обмяната на мазнините и холестерола 
в тялото ни. Оказва липотропно действие, забавя процеса на натрупване на мазнини в черния дроб и спомага за изгарянето им. 
Лецитинът освен това понижава синтеза на холестерол, контролира обмяната на веществата и оказва жлъчегонно действие. 

Соевият протеин притежава свойството да предотвратява загубата на калций от костите, препоръчва се в периода на менопауза 
при жените, предпазва от развитие на сърдечно-съдови болести и рак. Доказано е още, че соевите продукти притежават 
детоксикиращи свойства и извеждат от организма тежките метали. 

Соеви кюфтета

Съвети 
Когато избирате соеви зърна в магазина, 
задължително трябва да са свежи и 
невредими. У дома добре почистете соята, 
махнете всичко, което изглежда развалено и 
не на място – като клонки. 

Преди употреба винаги измивайте добре 
соевите зърна. 

След варене соевите зърна ще отделят 
обвивката си. Оберете я и я изхвърлете. 

Донякъде съображенията са свързани с 
обработката на соята, която при неправилно 
топлинно приготвяне може да провокира 
метеоризъм – натрупване на газове в корема.
Препоръчително е соеви продукти да не 
се консумират от деца под 3 години и от 
бременни жени. 
 

Необходими продукти

150-200 грама соева кайма
2 глави лук
2 яйца
4 супени лъжици безглутеново 
брашно
супена лъжица майонеза
половин чаена лъжичка 
подправки за кайма
една супена лъжица соев сос
сол и пипер на вкус
растителна мазнина

Начин на приготвяне

Първо, залейте соевата кайма с гореща вода, така че напълно да я покрие.
Оставете да престои 10 минути. Почистете и нарежете на ситно лука.
Запържете го в малко масло на бавен огън. Сложете соевата кайма в дълбок съд. 
Прибавете към нея запържения лук, майонезата, соевия сос, яйцата, подправките. 
Добре разбъркайте или омесете.
След това добавете към каймата брашното и отново разбъркайте добре.
Направете от каймата кюфтета.
Оваляйте ги в безглутеново брашно и ги изпържете в тиган до получаване на златна 
коричка. 



Нахут
Този ярък представител на семейство Бобови за първи път се появява в региона на Близкия Изток, но днес се отглежда в повече 
от 30 страни из цял свят. Нахутът заема почетно място в източната кухня, а достойнствата му го правят все по-привлекателен за 
апетита на българина. 
Още древните римляни и гърци са опознали положителните свойства на нахута. Те са го използвали като храна и като лекарство. 
И няма как да е иначе. 
Петдесет процента от съдържанието на нахута заемат въглехидрати. Едва 11 % е водата. Налице са още целолуза, протеини и мазнини. В 
нахута присъстват редица витамини, като доминират холина и аскорбиновата киселина. Сред микро и макроелементите срещаме манган, 
цинк, желязо, селен, мед, калций, фосфор, калий, натрий и магнезий. 
Предвид богатия състав на нахута не е никак учудващо, че той притежава свойството да подобрява работата на храносмилателната 
система. Самият Хипократ препоръчвал консумацията на нахут при кожни заболявания. Редовното присъствие на това бобово 
растение на трапезата ще ви осигури нормално ниво на кръвната захар, на холестерола в кръвта, ще предотврати малокръвие и 
запек, както и различни разтройства на храносмилателната система. Нахутът предпазва от преждевременно остаряване на целия 
организъм. 
Консумацията на нахут се препоръчва на жените. Високото съдържание на желязо и редица други важни елементи се отразява 
благотворно върху женския организъм в период на менструация, бременност и кърмене. Нахутът обновява кръвта и подобрява 
циркулацията й в тялото. 

Задушени зеленчуци 

Съвети 
Когато купувате нахут, уверете се, че зърната 
са цели, неповредени и не са плесенясали. 

Съхранявайте го на сухо и тъмно място в 
плътно затворен съд. Задължително далеч 
от слънчева светлина. Срокът на годност е до 
една година. 

Преди да пристъпите към готвене на нахут, 
предварително го накиснете за 12-24 часа. 
Така ще съкратите процеса на варете с до 
половин час.

 Вероятно тази особеност на готвенето на 
нахута го е направила не толкова популярен, 
колкото са лещата и граха. 

Необходими продукти

глава лук
две скилидки чесън
три стебла целина
три моркова
половин чаша сухо бяло вино
супена лъжица зехтин
400 г консервирани домати на 
парченца
 440 грама консервиран нахут
2/3 чаша зеленчуков бульон
сол и пипер на вкус

Начин на приготвяне

Нарежете на ситно лука, чесъна, целината и морковите. Измийте нахута.
Загрейте зехтина на слаб огън, добавете лука, малко сол и гответе в продължение на 
5 минути, докато омекне.
Сложете след това в тенджерата чесъна, целината и морковите.
Гответе още 5 минути. Засилете котлона, налейте виното и оставете да кипи за 
няколко минути, докато алкохолът се изпари.
Добавете доматите, отново оставете да кипне и налейте бульона.
Добавете нахута, намалете силата на котлона и задушавайте 15 минути.
Подправете със сол и пипер. 



Амарант
Историята на амаранта е удивителна и уникална. Ако се поразровите из нея, ще откриете колко интересна роля може да има един 
хранителен продукт в културата на цял народ. Но да оставим тази тема за друг път. В следващите редове ще отделим заслужено 
внимание на състава и свойствата на амаранта. Амарантът получава широко приложение в практиките на инкините и ацтеките. 
Превръща се в символ за много поколения. Богатият му състав и свойства отрано биват оценени и растението се превръща в 
неизменна част от местните обреди на жертвоприношения. 
В състава на амаранта присъстват много витамини, макро и микроелементи (витамини от групата В, витамини РР, С и Е, калий, калций, 
магнезий, натрий, фосфор, желязо, манган, мед, селен, цинк). Особена ценност носят зърната на амаранта, тъй като съдържат над 20 
% протеини, а също така полинаситени мастни киселини, флавоноиди и други ценни вещества. Уникален е скваленът в състава му – той 
представлява мощен имуностимулатор, способен да прониква през кожата и да въздейства по този начин върху целия организъм. 

Амарантът укрепва сърдечно-съдовата система, засилва имунната система, нормализира работата на централната нервна система, 
поддържа в добро здраве кожата и неутрализира вредното въздействие на свободните радикали. Освен това консумацията му се 
препоръчва срещу преждевременно старенее и в борбата със злокачествени образувания и лъчетерапия.  В съвременната 
медицина амарантът се използва активно за лечението на хемороиди, възпаление на пикочната система, авитаминоза, анемия, 
диабет, преумора, невроза, затлъстяване, пародонтит и атеросклероза. 

Хляб от амарант 

Съвети 
Амарантът се готви много лесно. Необходимо 
е да го залеете с вода в съотношение 1:2,5, 
да го посолите и да варите в продължение на 
15-20 минути.

Ще познаете готовността му по мекотата на 
зърната. Можете да използвате амаранта 
като гарнитура към различни ястия. Ако го 
овкусите с малко запържен лук и моркови, 
няма да съжалявате. 

След като сварите амаранта, можете да му 
добавите малко мляко и да го подсладите. Ще 
разполагате със здравословна и засищаща 
закуска под формата на течна каша. 

Необходими продукти

чаша вода
3 супени лъжици слънчогледово 
масло
лъжичка мед
100 мл топло соево мляко
жива мая квас
захар на вкус
2 чаени чаши брашно от амарант 
една лъжичка сол
две чаши безглутеново брашно 
орехи на вкус

Начин на приготвяне

Смесете водата с маслото, меда и млякото, разтворете маята и добавете и нея.
Смесете брашното от амарант със солта и другото брашно.
След това направете кладенче от брашното и изсипете течната смес с маята.
Месете докато получите нежно и плътно тесто.
Оставете в хладилника до удвояване на обема.
След това извадете тестото, сложете го в подходяща форма за печене на хляб и 
печете до готовност.



Бакла
Истинска бомба от витамини и минерали баклата заслужава да присъства редовно на семейната трапеза. Веднъж щом се научите да я 
приготвяте, вярваме, че тя ще се превърне в любима храна за малки и големи. 

Историята на баклата, подобно на други растения от семейство Бобови, тръгва далеч назад, преди няколко хилядолетия. Това, 
което я отличава от роднините й е, че съдържа най-малко калории от всички. В съзвучие с тях е богата на протеини, целулоза, 
минерални соли, протеини, въглехидрати и е бедна на мазнини. Сред съдържащите се в баклата витамини ще споменем A, PP, C, B1, 
B2, B6, Е и К. Изобилната й хранителна стойност я прави отличен избор, а фактът, че протеините й се усвояват до 80 % от човешкото тяло 
категорично я прави за равностойна алтернатива на месото. 

Богатият състав на баклата предопределя широкия й спектър на действие. С лечебна цел се използват както бобовите шушулки 
и семената, така и цветовете й. Консумацията й се препоръчва при заболявания като захарен диабет и с цел нормализиране на 
нивото на кръвната захар. Доказано е, че повлиява благоприятно кашлица, заболявания на сърдечно-съдовата система, черния 
дроб, бъбреците и стомаха.
Редовната консумация на бакла гарантира оптимално ниво на холестерола в кръвта, заздравяне и успокояване на възпаления по кожата, 
здрава кожа и коса, а също така и енергичност. 

Яхния с бакла 

Съвети 
Препоръчително е да поднасяте бакла
на децата с известна предпазливост.
Все още неузрелия организъм може да изпита 
трудности при храносмилането на баклата.

Консумацията на бакла не е желателна и при 
наличието на стомашно-чревни заболявания, 
съпроводени със запек и метеоризъм. 

Пикът на баклата е от юни до септември. 
Ще разпознаете, че е прясна по светло 
зеления цвят. Съветваме ви да обръщате 
внимание на шушулките – в никакъв случай 
не купувайте меки шушулки и такива, които 
правят въздушни джобчета отвътре. 

Можете да съхранявате суровата бакла
в подходяща опаковка (добре запечатана)
в хладилника, но не за повече от 5 дни. 

Баклата се консумира и сурова. Например, 
можете да я комбинирате със сирене 
Пекорино. 

Необходими продукти

10 грама безглутеново брашно
връзка пресен магданоз
чаена лъжичка червен пипер 
100 грама стар лук
100 мл растително масло
1,2 кг бакла
300 мл кисело мляко
10 скилидки чесън
половин връзка пресен копър

Начин на приготвяне

Нарежете лука на ситно и го задушете в мазнината.
Когато омекне, прибавете предварително осолената бакла.
Задушете за няколко минути.
Поръсете с брашното, червения пипер и ситно назяраните зелени подправки и чесън. 
Залейте с гореща вода до покриване на продуктите.
Подправете със сол и варете на тих огън.
Сервирайте с малко кисело мляко.



Бамя
Това полезно зеленчуково растение произхожда от Етиопия и Мала Азия. Въпреки далечната си родина, ще се съгласите с нас, че 
бамята се е превърнала в традиционна храна на трапезата на българина. Особено, когато става дума за направата на туршии и 
яхнии. Бамята не си прилича с никоя друга храна по вкус и преживяване. А като се има предвид, че не съдържа глутен, това още 
повече ни прави ентусиазирани да ви я представим.
 
Има няколко причини, поради които бамята е желателно да стане редовен гост в гозбите ви. Например, бамята е богата на фолиева 
киселина – това я прави препоръчителна храна за бременните жени, тъй като това вещество играе основна роля за формирането на 
нервната система на плода през първите седмици на бременността. 

Освен това е доказано, че зеленчукът регулира нивото на захарта в кръвта, а съдържащите се в състава му фибри подпомагат 
работата на тънките черва. Бамята е отлична храна за отслабване – нискокалорична е и засищаща. Бори се активно със заболявания 
като ангина, депресия и хронична умора. Редовната й консумацията се препоръчва на хора, страдащи от атеросклероза и проблеми с 
кръвоносните съдове. Сред полезните свойства на бамята срещаме и способността й да извежда от тялото натрупалите се токсини. 
По този начин тя стимулира нормалното функциониране на всички органи. Оказва благоприятно въздействие в случаи на подуване 
на стомаха, язва и запек. Има данни, че разрешава всякакви проблеми, свързани с мъжката потентност. Присъствието на трапезата на 
току-що претърпели операция е препоръчително. 

Люта бамя

Съвети 
Когато купувате бамя, обърнете внимание на 
външния й вид. Зеленчукът трябва да бъде 
максимум 10 см дълъг.

Най-добре да подбирате тези със средна 
дължина. Цветът на бамята е желателно да 
бъде яркозелен. Повреди, петна и плесен 
по зеленчука са белег за ниско качество. 
Опипайте бамята. Тя трябва да е плътна при 
допир. 

Бамята е зеленчук, който бързо се разваля. 
Затова е желателно да се съхранява 
максимум 3 дни. Ако смятате да я държите 
в хладилник, съветваме ви да я увиете в 
хартия. 

Необходими продукти

500 грама бамя
2 скилидки чесън
2 супени лъжици зехтин
глава лук
чаена лъжичка лют червен пипер 
чаена лъжичка чили на прах
чаена лъжичка куркума
два меки домата
сол на вкус

Начин на приготвяне

Почистете и нарежете лука на тънки ивици.
След това почистете бамята и я измийте. Задължително изрежете дръжките. Нарежете я на 
дълги парчета (около 2 см).
Доматите измийте, обелете и нарежете на дребно. В дълбок тиган загрейте мазнината. 
Сложете в него да се задушават чесъна и лука. След 3-4 минути прибавете чилито, пипера и 
куркумата.
След няколко минути добавете бамята и гответе в продължение на 2 минути.
Разбърквайте редовно.
Идва ред на доматите, сложете ги в тигана и гответе докато пуснат сока си.
Прибавете половин чаена чаша вода, похлупете и гответе докато бамята омекне.
Накрая овкусете със сол.



Месо
Месото е основна храна за човека от хилядолетия. Доказателство за това е налагането му повече или по-малко в националната 
кухня на много народи из цял свят. В зависимост от разнообразието на животински видове и от самата култура, различни меса са 
привличали интереса на предшествениците ни. У нас, например, най-масово консумирани са свинското, пилешкото и телешкото 
месо. Следват пуешкото, конското, заешкото и т.н. 
Месото представлява ценен източник на пълноценни протеини. Основната му съставка е мускулната тъкан. Месото е бедно на 
въглехидрати, а количеството на мазнините варира в зависимост от това от какво животно е. Водното съдържание в месото достига 
до 80 %. В състава му влизат ценни макроелементи – калий, фосфор, натрий, калций, магнезий, и микроелементи – желязо и цинк. В 
аминокиселинния му състав присъстват в благоприятно съотношение незаменими и заменими аминокиселини. Можем много да кажем за 
ползите от редовната и умерена консумация на месо, но ни се иска да обърнем внимание в следващите редове на най-полезните 
видове месо. 
Препоръчваме ви, когато купувате месо, да избирате прясно или пък замразено. В него в никакъв случай не бива да се съдържат 
добавени съставки. Сушените и пушените меса, които обикновено се осоляват и третират с различни подправки и подобрители, не 
са добър избор. Изключваме от списъка с позволените меса саламите, мортаделата, бекона, готвената шунка, месните сосове, свинските 
крачета, консервираното или панираното месо и т.н. Причината за предпазливостта ни се основава на стремежа ни да избегнем 
всякакъв риск от съдържание на глутен в месния продукт. Желателно е също така да поднасяте на трапезата предимно нетлъсти 
меса – пилешко, пуешко и т.н. 

Пилешки филенца в доматен сос

Съвети 
Можете да разберете дали пилешкото месо 
е сварено по това, че лесно се отделя от 
костите. 

Когато купувате от магазина охладено прясно 
месо, можете да го съхраните в хладилника 
си до 2-3 дни. Ако сте купили замразено, 
можете да го държите в хладилника до 5 дни. 
В случай, че искате да съхраните месото за 
по-дълго време, задължително го дръжте във 
фризера. 

За да е по-дълъг срокът на годност на месото, 
желателно е да го съхранявате обезкостено. 
Преди готвене не накисвайте месото, а го 
измивайте добре на течаща вода. 

Необходими продукти

400 грама пилешки бон филета
 2 супени лъжици доматено пюре
чаена лъжичка розмарин
сол и пипер на вкус
една чаена лъжица зехтин 

Начин на приготвяне

Направете смес за овалване на месото с помощта на доматеното пюре, розмарина, зехтина, 
солта и пипера.
Разбъркайте добре и започнете да овалвате филенцата. 
Предварително затоплете тефлонов тиган и изпечете пилешките филета от двете страни до 
пълна готовност. 
За по-добър вкус и омайващ аромат сервирайте ястието още топло с избрана от вас гарнитура 
от зеленчуци. 



Пармска шунка
Пармската шунка е популярна из цял свят. Славата й се дължи на специфичния й начин на правене и отличните вкусови и 
хранителни качества. Името й идва от града, сред чийто хълмове се заражда древната традиция по произвеждането й - Парма. 
Само на това място съществуват необходимите климатични условия, за да се постигне желаното изсушаване и узряване на 
шунката. Зреенето става бавно, необходима е поне една година. 
Prosciutto di Parma, както е известна в Италия, съдържа много малко мазнини, но е богата на минерални соли, лесно смилаеми протеини и 
витамини. По оригинална рецепта в пармската шунка не се слагат консерванти и никакви други добавки. Прави се само от свинско 
месо и малко сол. 
Дълги години технологията на правене на пармска шунка се пази в тайна. Специфична е и селекцията на свинското месо. За 
да бъде произведена истинска пармска шунка, се отглеждат специални свине. Позволена е употребата на месо само от три 
конкретни породи. Животните също така трябва да са на възраст не по-малко от година и да тежат не по-малко от 150 килограма. 
Задължително е свинете да са били хранени с местни житни храни и със суроватка от пармезан. Именно пармезанът прави 
шунката от Парма с характерен лек сладък вкус и прелестно мека. 

Пармската шунка има леко сладък вкус, интензивен аромат и е нискокалорична. Като традиционна храна за италианците, шунката от 
Парма присъства в редица национални ястия. Популярна е комбинацията й с пъпеш. Пармската шунка се съчетава идеално и с бяло 
вино.

Паста със спанак и пармска шунка 

Съвети 
Не е препоръчително да режете тънко 
шунката, ако смятате да я съхраняване след 
това в хладилник. Така резените ще загубят 
аромата си и ще изсъхнат. 

Можете да разпознаете младата пармска 
шунка по мекотата и нежността на вкуса. 
Когато я опитвате, тя се топи в устата. 
Шунката, която е узрявала 18 месеца, е с по-
висока плътност, като вкусът остава нежен и 
специфичен. 

Освен с пъпеш, пармската шунка традиционно 
се съчетава с круши, ананас и смокини. 
Обикновено пармската шунка се продава 
обезкостена или с кост. За да не изсъхва, 
отрязаното месо се намазва със зехтин. 

Необходими продукти

500 грама паста
250 грама спанак
глава лук
150 грама пармска шунка
зехтин и пресен босилек

Начин на приготвяне

Сварете пастата до готовност.
Нарежете лука на едро и го задушете в зехтин.
Щом омекне, добавете спанака и задушете за 3-4 минути.
Добавете нарязаната на тънко шунка.
Разбъркайте и свалете от огъня.
Смесете в подходящ голям съд пастата с лука и пармската шунка.
Подправете със зехтин, ситно нарязан босилек, сол и пипер на вкус. 



Риба
Рибата представлява ценен източник на хранителни вещества. През последните десетилетия редица специалисти съветват да 
слагаме риба  поне два-три пъти седмично на трапезата. Тя е източник на пълноценни протеини. Поради ниското съдържание на 
съединителна тъкан, протеините, извлечени от рибата, по-лесно се смилат и усвояват. В състава на рибата присъстват още големи 
количества ценни за организма витамини – А, D, Е, В1, В2, В12 и ниацин. Рибата е безценна и заради съдържанието на омега-3 мастни 
киселини, калций и фосфор. 
Заради ценните си съставки рибата допринася по незаменим начин за здравословното състояние на човека. Изследвания сочат, 
че съвременният човек приема бедна на протеини храна, а чрез редовната консумация на риба в умерени количества този 
дефицит може да се коригира. Особено внимание се отделя на омега-3 мастните киселини, които повлияват положително сърдечно-
съдовата и нервната система на човека. Рибата често влиза в диетични режими с цел корекция на теглото и подобряване на общото 
здравословно състояние. Това не е никак случайно. 
Въпреки изброените достойнства на рибата, в наши дни не е препоръчително да отидете в магазина и да посегнете към коя да е 
риба. Защо? Защото обработката на рибата може да е влошила качествата й или пък да е внесла в състава й вредни за човешкия 
организъм вещества, сред които тежки метали и глутен. Когато купувате риба, отдавайте предпочитание на натуралната, 
консервината в олио, опушената или замразената. Избягвайте готовите рибни сосове, готовите или полуготовите рибни храни, 
полуготовите замразени риби и продукти като ролца от раци и сурими. Желателно е също така да сте внимателни към избора на океански 
риби, тъй като в състава им често присъстват тежки метали в дози над безвредните. 

Салата с риба тон

Съвети 
Замразява се във фризера само прясно 
уловена риба. Купената от магазина риба не 
е достатъчно свежа и е препоръчително да я 
консумирате възможно най-скоро. 

Ако искате да замразите прясна риба, трябва 
да я подготвите правилно – почистете я от 
вътрешностите и люспите. Когато сте готови, 
изплакнете я добре под течаща вода. При 
по-голям обем на рибата, желателно е да я 
разфасовате. 

Размразяването на рибата не става чрез 
затопляне във фурна. Дребните риби се 
поливат със студена леко подсолена вода, 
а едрите - като се оставят при стайна 
температура. 
 

Необходими продукти

750 грама риба тон от буркан
авокадо
зелена салата
домат
2 супени лъжици каперси 
50 мл лимонов сок

Начин на приготвяне

Първо, накъсайте рибата на малки парченца.
Обработете авокадото и нарежете месото му на кубчета.
Можете да нарежете каперсите по желание.
Нарежете зелената салата и доматите.
След това смесете всички съставки в подходяща купа.
Подправете с лимоновия сок. 



Консервирана риба
В наши дни на пазара за хранителни продукти можете да намерите разнообразие от консервирани храни, включително и риба. 
Съветваме ви да избирате консервирани риби, които се съхраняват в буркани, а не в консерви. Целта е да избегнем внасянето 
на вредни за човешния организъм вещества, които се съдържат в материала, от който се произвеждат консервите. Стъклото е 
изпитан от хилядолетия материал, доказал полезността си и също толкова препоръчителен за употреба за съхранението на вода 
отколкото пластмасата. 
Консервираната риба е идеална за тези от нас, които обичат да похапват риба целогодишно. Особено подходяща е тази форма на 
обработване, ако живеете далеч от море, река или развъдник. Причината е, че никога не можете да бъдете сигурни колко прясна е 
рибата, която ви се предлага в магазина, или пък от колко време е била в замразено състояние. 
Консервирането на риба се препоръчва, тъй като по този начин запазвате за дълго време вкусовите и хранителните й качества. А 
това означава, че целогодишно ще разполагате с храна, богата на витамини, минерали (желязо, калций, калий, магнезий, селен, 
флуорид, фосфор и цинк) и аминокиселини (лизин, глутамин, аспарагинова киселина, серин, треонин и др.). 
Желателно е рибата да присъства 2-3 пъти седмично на трапезата ни. Тъй като съдържа пълноценни белтъци и редица важни 
хранителни вещества, консумацията на риба се препоръчва на малки деца и хора в напреднала възраст. 
Здравословните ползи са много, а разнообразието от риби на пазара може да задоволи дори най-придирчивия вкус. Богатият 
състав на рибата повлиява благоприятно всички системи в човешкото тяло. Често най-голямо внимание се отделя на въздействието 
й върху сърдечно-съдовата система, но спектърът й на действие е много по-широк. Рибата снабдява тялото ни с протеини, които в 
съвременното хранително меню често липсват. Освен това от нея организмът ни получава витамин D и селен – антиоксидант, който 
подсилва имунната система. Редовната употреба на риба предотвратява образуването на шлаки в кръвоносните съдове, повлиява 
състояние като артрит и редуцира неприятните симптоми на мигрената. 

Морковена салата с риба тон

Съвети 
Ако ви е останала прясна риба, можете да я 
изсушите, осолите или пък консервирате. За 
консервиране са подходящи всички видове 
риби – морски, речни, езерни и т.н. 

Ако спазвате диета с риба, не забравяйте, 
че тя трябва да е здравословно приготвена. 
Забравете за пърженото и панираното. 
Придържайте се към печена на скара риба или 
филе, приготвено във фолио на фурна. 

 

Необходими продукти

4 големи моркова
100 грама риба тон
сок от един лимон
сол и пипер на вкус
пресен босилек

Начин на приготвяне

Обелете и рендосайте морковите на едро.
Полейте ги с лимонов сок и прибавете рибата тон заедно с мазнината, в която е отлежала. 
Накъсайте босилека и го прибавете към салата.
Подправете със сол и пипер на вкус. 



Яйца
Яйцата, подобно на месото и рибата, са друга позната от хилядолетия храна на човека. Общото между тях е, че са богати на 
протеини и основни хранителни вещества. 

В наши дни в търговската мрежа можете да срещнете най-често яйца от кокошки и от пъдпъдъци. По-екзотичен избор 
представляват яйцата от патица, гъска, щраус, токачка, фазан и ему. 

Защо яйцата са полезни и е желателно да ги консумираме редовно? Защото в състава им са налице важни за човешкия организъм 
хранителни вещества. На първо място яйцата са отличен източник на протеини. В едно яйце се съдържат 6 грама висококачествени 
протеини и всичките 9 есенциални аминокиселини. Второ, в състава им присъстват витамини и минерали, сред които витамин А, 
рибофлавин, фолиева киселина, витамин В6, витамин В12, холин, желязо, калций, фосфор и калий. За холина ще допълним, че той 
изцяло се съдържа в жълтъка на яйцето. От един жълтък човешкото тяло получава около половината дневна норма холин. Това 
вещество е незаменимо за оптималното развитие на мозъка и е изключително ценно за бременните и кърмещите жени, както и за 
децата. 

Яйцето е една от малкото на брой храни, които съдържат слънчевия витамин D. Подобно на витамини А и Е, той се извлича от жълтъка 
на яйцето. Доказано е, че редовната консумация на яйца укрепва имунната система, предпазва от развитие на сърдечно-съдови 
заболявания, понижава риска от развитие на онкологични заболявания, подобрява работата на стомашно-чревния тракт и повлиява 
благоприятно зрението. Яйцата са полезни за мускулите заради съдържащия се в тях протеин, който участва в строежа на 
мускулната тъкан и е по-ефективен от млечния протеин. 

Омлет със сирене и яйца

Съвети 

Яйцата могат да се консумират мариновани, 
твърдо сварени, рохки, бъркани, пържени и 
замразени, както и сурови, но в последния 
случай има риск от заразяване със салмонела. 

Можете да проверите дали яйцата са пресни, 
като ги потопите в солена вода. 
Ако лежат на дъното, следователно са 
пресни. Ако започнат да се придвижват към 
повърхността и дори изплуват, определено 
не са пресни. Тези, които изплуват на 
повърхността, са поне на 30 дни. 

Употребата на яйца в кулинарията е широка. 
Използват се за направата на сладкарски 
изделия – кексове, сладкиши, бисквити, 
торти, кремове, а също така за основни 
ястия и предястия. Във френската кухня са 
неразделна част от приготвянето на сосове. 

 
Необходими продукти

чаена лъжица магданоз
50 грама спанак
2 яйца
чаена лъжица олио 
50 грама веган сирене

Начин на приготвяне

Разбийте яйцата и прибавете към тях предварително измития и наситнен спанак.
Добавете сиренето, олиото и магданоза.
Разбъркайте добре и сипете във вече загрят тиган с незалепващо покритие.
Запечете от двете страни до зачервяване.
Овкусете със сол и пипер.
Сервирайте в комбинация с порция пресни зеленчуци. 



Веган

млека
Растителните млека добиват все по-голяма популярност през последните години. Основните причини за това са: 
1/ Растителните млека се характеризират с балансиран хранителен състав и допринасят за общото здравословно състояние 
на човека;

2/ Добре познатото прясно мляко (най-често краве) все по-често е отбягвано, поради проблеми с лактозната поносимост или 
заради начина на отглеждане на кравите и обработването на самото мляко. Има се предвид използването на антибиотици, 
добавки със съмнителен положителен ефект, консерванти и т.н. 

В следващите редове ще ви запознаем с няколко ядкови млека – бадемово, лешниково, орехово, конопено, соево и оризово. 
Напълно наясно сме, че не описваме всичките до едно, но идеята ни е да разпалим интереса и апетита ви за тях. Вярваме, че 
включването на веган млека в менюто на семейството ви ще допринесе за подобряване на качеството ви на живот. 
Полезни свойства на млеката с растителен производ: не съдържат лактоза и холестерол, нискокалорчни са, богати са на моно- и 
полиненаситени мастни киселини, съдържат витамин В и балансирано количество натрий и калий. Препоръчителни са за хора с 
проблеми с храносмилането, особено запек и чувствителен стомах.



Бадемово мляко
Бадемите са изключително полезни ядки, които е желателно да присъстват на семейната трапеза ежедневно. Те са богати на 
ценни хранителни вещества и са особено полезни през пролетта като имуностимуланти. Алтернативен начин за прием на бадеми 
представлява бадемовото мляко. Освен разнообразие това мляко ще ви дари с изключителен вкус и засищане. 

Ползите от редовната консумация на бадеми са многобройни. Ще отбележим, например, че бадемите нормализират работата на 
черния дроб и далака и прочистват кръвта. Действат като естествен аналгетик и оказват благоприятно въздействие върху работата на 
мозъка. Бадемите са съюзник в борбата с ежедневния стрес и проблемите със съня. Приемът им се препоръчва при бронхиална астма, 
стоматит и пневмония. Млякото от бадеми спира киселините и предотвратява развитието на заболявания, свързани със стомашно-
чревния тракт. За разлика от соевото и оризовото млека, бадемовото е богато на витамини (витамини от групата В, витамин С , Е, D и К). 
В него ще откриете ценните калций, магнезий, цинк, манган, желязо, фосфор и селен, а също така омега-3 и омега-6 мастни киселини. 
Предварителното накисване и стриване на бадемите допринася за по-лесното усвояване на хранителните вещества. Последно, но 
не и по важност, ще отбележим, че една чаена чаша бадемово мляко съдържа само 40 калории.
 
Как да си направите бадемово мляко? Направата му е съвсем лесна. Предната вечер залейте с хладка вода половин чаена чаша 
бадеми. На сутринта махнете водата, а ядките блендирайте с прясна вода в съотношение 1:4. След това прецедете получената смес 
през марля или ситна цедка (Бадемовия пулп можете да използвате за направата на различни сладкиши и бисквити).
Млякото е готово! Сега разполагате с идеална основа за направата на различни освежаващи и захранващи коктейли, десерти и 
други кулинарни хрумки. Естествено, можете да пиете бадемовото мляко и самостоятелно, като за подсладител използвате кленов 
сироп или мед. 

Смути с банан и ягоди

Съвети 

Не е необходимо да приготвяте всеки 
ден бадемовото мляко. То може да бъде 
съхранявано в хладилник в продължение на 
2-3 дни. 

Комбинацията от бадемово мляко 
и зелен чай представлява отлично 
средство за отслабване, зареждане с 
енергия, прочистване и детоксикиране 
на тялото, а също така и стимулиране на 
храносмилателната система. 

Необходими продукти

100 грама замразени ягоди
чаена чаша бадемово мляко
един банан
две листенца мента
две супени лъжици семена чиа 
(които предварително трябва да 
подготвите, като ги оставите за 5 
минути в половин чаша вода)

Начин на приготвяне

Сложете всички съставки в бледер и направете гладка хомогенна смес.
Ако напитката се получи прекалено гъста, можете да добавите малко вода.
Ако искате повече сладост, препоръчваме ви да използвате кленов сироп. 



Лешниково мляко
Историята на лешника е дълга и любопитна. Пред вас стои един от даровете на природата, благодарение на които са преживявали 
цели народи. Случвало се е при лоша реколта на пшеница и ориз, например, хората да се прехранват изключително и само с 
лешници, като са ги консумирали по най-различни начини – сурови, печени, под формата на масло, паста и т.н. 
Преди да ви да ви предложим апетитна рецепта за всеки ден, ще ви изтъкнем достойнствата на тази ядка. 

В състава на лешника влизат около влизат още около 20 % протеини – затова се смята за един от най-важните продукти в менюто на 
вегетарианците. По протеини лешника стои наравно с редица бобови храни. В ядката се съдържат още калий, калций, магнезий, натрий, 
желязо, цинк и др. 

Как да си направите лешниково мляко? Необходими са ви чаша ядки, 3 чаши вода и по желание 1-2 фурми. Накиснете лешниците за 
1 нощ. На сутринта ги подсушете и блендирайте заедно с 3-те чаши вода и фурмите. Прецедете получената смес през тензух.

Всички изброени съставки, а и много други определят полезните свойства на лешника както за възрастните, така и за децата. 
Редовният прием на лешници се препоръчва на кърмещите жени, тъй като стимулират производството на кърма. Доказано 
е, че ядката укрепва имунната система след продължително боледуване и при малокръвие, бори се със сърдечно-съдовите 
заболявания, като въздейства положително върху стените на кръвоносните съдове и мускулатурата на сърцето. Препоръчва се в 
комбинация с вода при заболявания на дихателната система и в комбинация с мед при ревматизъм. Ако изпитвате необходимост да 

Горещ шоколад с лешник (3-4 порции)

Съвети 

Не е необходимо да приготвяте всеки 
ден лешниково мляко. То може да бъде 
съхранявано в хладилник в продължение на 
2-3 дни. 

Лешниковото мляко е добър източник на 
витамини B1, B2 и B6, витамин E, фолиева 
киселина.

 

Необходими продукти

470 мл затоплено лешниково 
мляко
2 супени лъжици какао на прах
50 грама рендосан черен шоколад
две супени лъжици захар 
чаена лъжичка едра сол 

Начин на приготвяне

Сложете всички съставки в бледер и направете гладка хомогенна смес.
Ако напитката се получи прекалено гъста, можете да добавите малко вода.
Ако искате повече сладост, препоръчваме ви да използвате кленов сироп. 



Орехово мляко
Почитта към орехите идва още от Древна Спарта, когато младите момчета пиели напитка от орехи, за да могат да станат високи и 
много силни. По онова време вярвали, че орехите даряват мъжа със завидна сила. В наши дни тези полезни свойства на орехите 
са доказани по научен път. Знаем, например, че тези ядки не само повишават съпротивителните сили на младия организъм, но и 
подпомагат нормалното развитие на мъжките полови органи, като повишават производството на сперма. Ползите от консумацията на 
орехи обаче не се изчерпва само до мъжете, ядките е препоръчително да присъстват в менюто на малки и големи. 
За ореховото дърво е характерно, че дава много голяма реколта. 

Това не е всичко - орехите ни спасяват при авитаминоза и дефицит на кобалт и желязо в организма ни. Калият и магнезият в състава им 
са полезни при малокръвие. Приемът на орехи е препоръчителен   заболявания на стомашно-чревния тракт, бъбреците и черния дроб. 
Той действа като профилактика срещу атеросклероза и сърдечно-съдови болести. Хората, полагащи тежък физически труд, трябва 
да привикнат да си набавят ежедневната норма хранителни вещества чрез 4-5 ореха. Редовната употреба на ядката подобрява 
работата на червата и нормализира секрецията на стомашни сокове. Орехът действа бактерицидно, противовъпалително, 
общоукрепващо и стимулиращо обмяната на веществата. 
Как да си направите орехово мляко? Необходими са ви чаена чаша орехи, три чаени чаши вода и вода за накисване, една супена 
лъжица мед, една чаена лъжичка екстракт ванилия и щипка сол. Накиснете орехите в подходящ съд с капак. Оставете ги така за 
една нощ при стайна  температура. Така орехите стават меки и можете лесно да ги превърнете в каша. На сутринта изплакнете 
орехите и ги сложете в брендер. Добавете водата, меда, ванилията и солта. Разбивайте в продължение на две минути. Трябва 
да получите еднородна смес. Готовото мляко се прецежда през марля или цедка. Друг вариант е да оставите фините орехови 
парченца вътре в млякото и да го консумирате така. 

Бананов коктейл

Съвети 

Можете да съхранявате ореховото мляко в 
хладилник в продължение на 7 дни. 

По 3-4 ядки на ден. Предозирането може да 
окаже неблагоприятен ефект. 
Консумирайте орехите с мяра

Ядките не са подходящи за хора с хроничен 
колит, остри стомашни заболявания, 
повишено съсирване на кръвта, псориазис, 
екзема, невродерматит и други кожни 
заболявания. 

 

Необходими продукти

300 мл орехово мляко
един голям банан
5 обезкостени фурми

Начин на приготвяне

Обелете банана и го нарежете на едро.
Всички продукти сложете в блендер и разбивайте докато получите еднородна гладка смес. 
Изпийте напитката докато е свежа. 



Конопено мляко
Когато искате да изключите от хранителното си меню прясното мляко или просто желаете да ограничите консумацията му, можете 
да заложите на още едно мляко – конопеното. Наред с оризовото и соевото млека то представлява важна част от веганското меню. 
Конопеното мляко е мощен източник на омега-3 и омега-6 мастни киселини в идеално съотношение (1:3). Именно то снабдява човешкото 
тяло с необходимите ежедневно аминокиселини. 

В наши дни конопеното мляко е ценено от спортисти и влиза в състава на редица коктейли за активно спортуващи хора. 

Специфичен е съставът на конопените семена. Те съдържат 30 % полезни мазнини, 22 % растителни протеини и оттам насетне 
въглехидрати, целулоза, витамини, минерали и т.н. Струва си да споменем конкретно ценни вещества като калий, цинк, фосфор, желязо, 
магнезий, рибофлавин, витамини А, B12, D и E. Ако трябва да сравним конопените семена с популярната соя, трябва да отбележим, че 
те съдържат повече протеини и при тях няма съмнение за генно модифициране.

Здравословните ползи от редовната консумация на конопено мляко се изразяват в поддържане на здравето на косата, кожата и 
ноктите, стимулиране на растежа и развитието, на мозъчната дейност и на имунната система. Конопените семена оказват общо 
противовъзпалително действие. 

Освен за спортисти конопеното мляко е отлична храна за децата. Благодарение на съставките си, то осигурява на развиващия се 
организъм необходимите вещества за оптимален растеж и развитие. 

Бананово смути за децата 

Съвети 

Как да си направите у дома конопено мляко? 
Лесно е. Необходими са ви една част сурови и 
небелени конопени семена и пет части вода. 
Блендирайте до получаване на еднородна 
смес. Прецедете през тензух. След това 
можете да подсладите млякото с чист пчелен 
мед или друг естествен подсладител. 

Можете да съхранявате конопеното мляко в 
продължение на няколко дни в хладилника. 
Както забелязвате, за разлика от ядките, 
то няма нужда да бъде предварително 
накисвано във вода за една нощ. 

Това му дава известно предимство, ако 
бързате да спретнете нещо вкусно и 
засищащо за семейството и приятелите. 

 
Необходими продукти

конопено мляко
един банан

Начин на приготвяне

Сложете банана и млякото в блендер и пасирайте.
Вкусът на получената напитка притъпява този на конопените семена. 
Така децата с удоволствие ще отпиват от нея и ще зареждат организма си с ценни 
хранителни вещества. 



Соево мляко
Родината на соята е Китай. Днес тя се радва на популярност из цял свят. Можем съвсем категорично да кажем, че соевото мляко 
е най-познато на потребителите. Тъй като често ползата от консумацията му се поставя под въпрос (заради съмнения относно 
произхода му и ГМО), съветваме ви винаги да проверявате етикетите на соевите продукти, които купувате. Същото се отнася и за 
соевите зърна. Винаги четете какъв е произходът им. Препоръчително е на опаковката изрично да е посочено, че са био. 

Соевото мляко се отличава с приятен, не прекалено сладникав вкус и лек аромат. От него се правят тофу, кефир, бульони, млечни 
коктейли и различни печени изделия. В състава на соята влизат редица полезни вещества. Тя е богата на макро- и микроелементи, 
протеини, тиамин, витамини В12 и Е, калций и т.н. Една от основните ползи на соевото мляко се дължи на отсъствието на лактоза. Това го 
прави отлична храна за хора, страдащи от лактозна непоносимост. 

Тъй като калоричността на соевото мляко е ниска, то често присъства в диетични планове и се препоръчва в случаи на язва на 
стомаха, затлъстяване и различни хронични заболявания. Редовната консумация на соево мляко се отразява положително върху 
кръвоносната и нервната системи, стимулира метаболизма и спира преждевременното стареене. Добро е за подобряване на здравето 
на кожата и косата. 

Кокосови топки в шоколад

Съвети 

Как да го приготвите у дома?
За да получите един литър соево мляко, 
се нуждаете от 140 грама соя. Сложете я 
в тенджера и добавете 3 литра кипнала 
вода. Оставете соята да престои така от 6 
до 12 часа. След това излейте течността и 
добавете литър хладка вода. Блендирайте 
в продължение на три минути. Можете да 
прецедите по желание полученото мляко през 
тензух, за да отстраните по-едрите частици.

Кипнете млякото и го варете в продължание 
на 10 минути. По желание можете да 
добавите ванилия или друг ароматизатор. 
Подслаждането на млякото може да стане 
чрез естествен подсладител като мед, агаве 
или стевия. Ако ви се струва, че млякото е 
прекалено рядко, можете да го варите по-
дълго, за да редуцирате съдържанието на 
вода.

Можете да съхранявате соевото мляко в 
хладилник максимум 7 дни. 

 

Необходими продукти

4 супени лъжици захар
120 мл вода
45 гр. кокосови стърготини
3 супени лъжици соево мляко
100 гр. черен шоколад
супена лъжица кокосово масло 
супена лъжица сироп от агаве

Начин на приготвяне

В тиган смесете захарта и водата.
Варете в продължение на 5 минути на среден огън. Охладете. 
В тенджера запечете кокосовите стърготини докато усетите аромата им.
В подходящ съд смесете соевото мляко, 3 супени лъжици от охладения захарен сироп и 
кокосовите стърготини. 
Разбъркайте и добавете кокосовото масло. Охладете и сипете към сместа сиропа от агаве. 
Направете от “тестото” малки топчета, сложете ги в чиния и ги оставете в хладилника за 40 
минути. 
В това време на водна баня разтопете шоколада. 
Потопете всяка топка в разтопения шоколад и я поставете върху хартия за готвене. 



Оризово мляко
Оризовото мляко представлява добра алтернатива на прясното мляко. Историята му започва преди много години, когато маврите 
традиционно консумирали напитка от бадеми. Наричали я оршат. Рецептата получила популярност в Испания и Латинска 
Америка. Местните хора обаче решили да променят основната съставка. Първоначалните им опити били с тиква и пъпеш, докато 
окончателно не се спрели на ориз и бадеми. Съвременното оризово мляко няма вкуса на древния си предшественик, но носи 
редица здравословни ползи.
В състава на оризовото мляко влизат захароза, протеини, въглехидрати и ненаситени мазнини. Днес привлича интереса на 
стремящите се да живеят здравословно хора заради липсата на фруктоза,  холестерол и лактоза в съдържанието му. Наличието 
на важни вещеста като ниацин, витамин В6, желязо, мед и магнезий предопределят положителното му въздействие върху човешкия 
организъм. Доказано е, че в оризовото мляко се съдържат почти същото количество калций и витамини като в прясното краве мляко. 
Фибрите в състава му допринасят за понижаването на нивото на холестерола в кръвта, нормализират кръвната захар и подобряват 
работата на храносмилателната система. 

Оризовото мляко се характеризира с лек и сладък вкус. Консумацията му се отразява положително върху нервната система, тъй 
като действа успокояващо. Способно е да почисти тялото ви от натрупаните токсини и да нормализира кръвното налягане. Тъй като е 
нискокалорично, това мляко е идеално за диетичен режим за регулиране на теглото. 

Закуска с оризово мляко

Съвети 

Как да си направим оризово мляко у дома?
 
Необходими са ви чаша бял ориз, 7-8 чаши 
вода, 3-5 супени лъжици мед, ч.л. ванилия. 
Първа стъпка: накиснете ориза в хладка вода 
за 8 часа. 

След това изплакнете ориза и го прецедете. 
Сложете го в блендер, разбивайте 
продължително време, като постепенно 
добавяте водата. Преместете получената 
течност в тенджера и варете на слаб огън. 
Постоянно разбърквайте. Млякото ще започне 
да се сгъстява и да полепва по дъното. 
Продължавайте да варите до кипване. 
Задължително разбърквайте. 

Свалете от огъня и подправете с меда и 
ванилията. По желание можете да добавите 
канела и кардамон.  Сложете капака на съда и 
оставете млякото да постои така около 2 часа. 
След това прецедете и сипете в подходящи 
стъклени съдове – бутилка или буркан. Тъй 
като млякото може да е по-гъсто, желателно 
е да го разреждате с малко вода преди 
употреба. 

Необходими продукти

1 чаша оризово мляко
50 грама корнфлейкс
овесени ядки по желание
20 грама плодове по избор

Начин на приготвяне

Залейте корнфлейкса с оризово мляко и добавете предварително нарязаните на парченца 
плодове. 
Можете да замените корнфлейкса с мюсли, овесени ядки или друга смес за закуска. 
Колкото до плодовете, можете да изберете както пресни сезонни плодове, така и сушени 
плодове. 
Препоръчително е закуската да е разнообразна и да ви засища с достатъчно хранителни 
вещества за отличен старт на деня. 
Оставете кокосовия десерт да изстине.



Соево веган кисело мляко
Безглутеновото хранене може да се окаже много по-лесно и възможно, когато умеем да откриваме и да си служим с подходящите 
продукти. В магазинната мрежа за био храни и за вегани ще срещнете соево веган кисело мляко. Можете да си направите такова и в 
домашни условия. Единственото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е произходът на соята. Задължително се уверете, че 
соята е отгледана според изискванията за био производство и че не е ГМО. 
Добрата новина при соевото веган кисело мляко е, че не съдържа глутен и съставки от животински произход. 
Тъй като вместо прясно краве мляко се използва ядково или зърнено такова, можете още сега да си представите колко полезен 
ще бъде крайния продукт за всеки член на семейството ви. Например, вместо соево мляко, можете да заложите на оризово, 
слънчогледово, лешниково, бадемово, орехово и т.н. Всяко едно от тези млека е отлична основа за направата на безглутеново 
кисело мляко и ще допринесе по специфичен начин за здравословното ви състояние, отчитайки уникалния хранителен състав на 
всяко едно от тях. 
Ако се спрете на соевото мляко като основа на домашно направеното кисело мляко, можете да разчитате на редица здравословни 
ползи. Соята е почитан от Древността източник на ценни хранителни вещества, сред които срещаме значително количество 
протеини, омега-3 мастни киселини, витамини и скорбяла. Присъствието на вигамин Н в състава на соята говори за силните й свойства 
като стимулатор на растежа на мускулните клетки. Разнообразието от витамини допринася за оптимизиране на белтъчния синтез в 
тялото. Богатството от минерали, антиоксиданти и изофлавони пък гарантира, че редовната консумация на соево кисело мляко ще 
подпомогне справянето с негативното въздействие на свободните радикали и преждевременното стареене на клетките. 

Домашно веган кисело мляко 

Съвети 

Винаги пазарувайте отговорно и се 
информирайте за произхода на продуктите, 
които купувате за вас и семейството ви. 
Уверете се, че соята е био производство и в 
срок на годност. 

При някои хора се наблюдава непоносимост 
към соевите зърна. Препоръчваме ви, 
когато въвеждате този хранителен продукт 
в менюто, да подхождате внимателно и 
постепенно. 

Ако усетите, че не ви се отразява добре, 
можете да използвате друго ядково или 
зърнено мляко за основа на веган киселото 
мляко. 

 Необходими продукти

литър ядково или зърнено мляко 
безглутенова жива мая
стевия
хималайска сол за овкусяване

Начин на приготвяне

Затоплете млякото до 45 градуса.
Разтворете маята в млякото напълно.
Овкусете по желание с малко стевия и хималайска сол.
След това разлейте полученото мляко в подходящи съдове – например, стъклени буркани. 
Оставете ги на топло (отново 45 градуса) за 10 часа.
След това сложете бурканите в хладилника.
Резултатът е повече от желан – ще разполагате с веган кисело мляко собствено 
производство.



Безглутеново веган сирене
Първоначално включихме в Наръчника за безглутеново хранене и сиренето. След известно премисляне обаче решихме, че 
предвид дебатите през последните години за състава на сиренето в магазинната мрежа (например, влагането на палмово масло), 
е невъзможно да ви гарантираме, че сиренето, което слагате на трапезата си, ще ви донесе очакваните здравословни ползи. Затова 
ще ви запознаем с един изключително полезен продукт – безглутеновото веган сирене. 

То не съдържа мляко, лактоза, соя, глутен, ГМО и палмово масло. Направено изцяло от растителни продукти, веган сиренето е отлична 
алтернатива на добре познатото краве сирене. Ще се уверите след една-две проби, че можете да го съчетаете безпроблемно с 
обичайната храна, която ядете. За целта ще ви споделим и една апетитна рецепта. Оставяме на вас да прецените с какво вино да 
съчетаете сиренето. 

Споменахме ви, че истински ни тревожи използваното палмово масло в кравето сирене. Съображенията ни са напълно оправдани. 
Родни и чужди експерти по хранене категорично са се произнасяли относно вредата от масовото влагане на палмово масло в 
съвременните хранителни продукти. Доказано е, че по време на термичната обработка на палмовото масло то се втвърдява и става 
невъзможно за преработване от човешкото тяло. Прекомерната консумация на продукти с палмово масло води до повишаване 
на нивото на лошия холестерол в кръвта, отключва различни проблеми със сърдечно-съдовата система и развитието на туморни 
процеси. 
 

Веган сирене от кашу

Съвети 

А с какво масло се прави безглутеновото 
веган сирене? С кокосово масло. Това масло 
е толкова полезно за човешкия организъм, 
че ви го препоръчваме горещо. С кокосовото 
масло не просто готвите, а благоприятно 
повлиявате общото си здравословно 
състояние. 

Употребата му се препоръчва на малки 
и големи. Маслото от кокос притежава 
антибактериални и противогъбични 
свойства. Представлява силен антиоксидант 
и подпомага процеса на отслабване. Лесно 
се усвоява от организма и не провокира 
развитие на заболявания, както прави 
палмовото масло.

Съхранявайте веган сиренето на студено – в 
хладилника при температура от +2 до +8 
градуса по Целзий.

 

Необходими продукти

една чаша предварително 
накиснато кашу
чаша жива мая
2 чаени лъжички дижонска 
горчица
супена лъжица сос тамари
супена лъжица зехтин
сол и пипер на вкус
вода
подправки по избор 

Начин на приготвяне

Подгответе всички съставки и ги сложете в блендер.
Пасирайте до получаване на еднородна смес.
Добавете малко вода за оптимален резултат.
След това излейте получената смес в тензух. 
Направете форми – кръгли, правоъгълни и т.н.
Можете дори да използва формички за печене.
Благодарение на собствения ви избор на подправки – сухи или пресни, ще
създадете веган сирене с уникален привкус и аромат.
Оставете сиренето да престои в хладилника. 



напитки
Напитките, към които посягаме ежедневно, играят важна роля за здравословното ни състояние. Човешкото тяло се състои в по-
голямата си част от вода, затова ежедневният прием на оптимално количество течности е задължителен. В списъка с течности 
трябва да имаме предвид както изпитата вода, така и консумираните плодове и зеленчуци. От избора ни на напитки зависи 
колко захар и какви хранителни вещества ще приемем в течна форма. Защото, да си го кажем направо, много хора днес не отдават 
необходимото значение на водата и може да се окаже така, че в края на работния ден изобщо нямат представа колко вода са 
изпили. За сметка на това могат да се сетят за газираните напитки, плодовите сокове и други видове напитки.

Вече споменахме хранителните вещества и захарите, които вкарваме в организма си посредством напитките, които пием. В 
следващите редове ще ви запознаем с няколко напитки, които можете свободно да консумирате в ежедневието си, без да се 
боите от това, че по някакъв начин може да приемете глутен. Ще обърнем внимание на газираните напитки, чайовете, плодовите 
сокове и нектарите. 



Газирани напитки
Съвременният пазар предлага изобилие от газирани напитки. Те се делят на няколко вида: газирани ароматизирани, плодови, 
билкови и разновидности на кола. 
Консумацията на този тип напитки, наред с негазираните, натуралните сокове, студените чайове и минералната вода, е станала 
характерна практика на съвременния човек. Те са неразделна част от социалния начин на живот. 
Често изборът пада върху студена газирана напитка, която особено в летните дни е предпочитаното разхладително средство. 
Съставът на подсладените газирани напитки провокира редовни дебати за полезността им. Едно е категорично, те не съдържат 
глутен, а това ги прави добър избор за хора, които страдат от непоносимост към него. Открито от Джоузеф Прийстли през 1767 
година, но приложено в производство през 1807 година, изкуственото обогатяване с въглероден диоксид (познато още като 
карбонизиране) днес се радва на широка популярност. Характерно за съвременните напитки, създавани по този начин, е, че 
съдържат известно количество захар и сухо вещество. Количеството им варира между 6 % и 13 %, а срокът им на трайност 
достига до една година. 
Тук искаме да ви предложим здравословна алтернатива на газираните напитки. Става дума за Комбуча – естествено газирана напитка с 
дълга история и доказани във времето ползотворни за човешкото здраве свойства.

Как да си направим Комбуча у дома

Съвети 
Подсладените газирани напитки доказано 
не утоляват жаждата, затова не ги 
използвайте като заместител на редовната 
консумация
на вода. 

Заради лимонената киселина в състава 
на част от газираните напитки, те често 
се използват за почистване на твърди 
повърхности – фаянс, стъкла, а също така - 
на ръжда. 

Практиката показва, че колата и нейните 
разновидности вършат полезна работа
при обработването на зацапани дрехи. 
Материите първо се третират с напитката, а 
след това се перат с прах за пране.

Необходими продукти

комбуча гъба
2 литра вода
3-4 пакетчета черен или зелен 
чай
160 грама бяла захар
2 супени лъжици ябълков оцет 

Начин на приготвяне

Кипнете водата в чайник, след което сложете в нея пакетчетата чай и ги оставете да 
престоят вътре 15-20 минути.
Извадете пакетчета, прибавете захарта и разбъркайте добре.
Добавете студена вода до възстановяване на обема от 2 литра.
В купа сложете оцета и получения чай.
Добавете комбучата. Затворете съда с подходяща кърпа и привържете с гумена 
връзка за стабилност.
Съхранявайте съда на топло място (20 градуса). 
Процесът на ферментация отнема от 5 до 14 дни в зависимост от температурните 
условия.
След 2-3 дни ще се образува пяна на повърхността на чая, това е мембраната на 
вашата нова комбуча.
След 5 дни можете да пробвате на вкус домашно направената комбуча.
Ако я искате по-кисела, ще трябва да почакате още няколко дни. 



Чай
Чаят представлява една от най-древните напитки за човечеството. Ползата и вкусовите му качества са несравними с другите 
напитки. Историята на чая датира далеч назад, вероятно преди повече от 5 000 години. Една от легендите за възникването 
на традицията за пиене на чай е свързана с китайския император Шен Нанг, управлявал през третото столетие от нашата ера. 
Действието в легендата се развива по време на един от походите на императора. Тогава в един котел с кипяща вода попаднали 
понесени от вятъра листа от чаено дърво, растящо недалеч. Императорът, изпивайки водата, се удивил колко необичаен аромат и 
вкус имала тя. Пожелал и в бъдеще да му бъде правена такава напитка. Впоследствие владетелят повелил да бъде култивирано 
растението из цял Китай. 

Днес познаваме много сортове чай, а традицията да се консумират редовно чаени напитки е разпространена сред много култури и 
народи. Лечебните свойства на чая варират в зависимост от сорта и от комбинациите от билки, които се използват. Здравословните 
ползи за човека са били открити още преди хилядолетия. 

Тогава чаят е бил използван с цел тонизиране и подобряване на работата на сърдечно-съдовата система. Любопитно е, че пиенето 
на чай е традиционна практика в горещи точки на света. Тази практика, на пръв поглед необяснима за европейците, има своя 
логика. 

Подобряването на потоотделянето спомага за нормализиране на температурата на тялото. Освен това обилното потене оздравява тялото, 
извеждайки от него натрупаните токсични вещества и шлаки. Пиенето на чай се препоръчва като профилактика и за лечения на простудни 
и вирусни заболявания. 

Тонус и силен имунитет с мурсалски чай

Съвети 
Не се препоръчва пиенето на чай на празен 
стомах, тъй като може да повлияе негативно 
върху храносмилателната система. 

Чаят не се пие горещ или студен, а топъл или 
със стайна температура. Това правило важи 
и в случаите на настинка, когато чаят се пие 
приятно топъл. Срокът му на годност след 
направа е до 14 часа, а в летни дни – до 8 
часа. След този период започва процес на 
гниене.

Всеки чай изисква специфичен начин на 
приготвяне. Общовалидно правило е чаят да 
не се преварява, тъй като така губи ценните си 
съставки и свойства. 
Влагата е враг на чая в пакетчета. 
Препоръчва ме ви да го съхранявате
в херметизирана опаковка.

В чаените листа се съдържат терпени, порести 
продукти, които с лекота попиват различни 
аромати. Поради това е желателно да 
съхранявате чая далеч от вещества със силен 
и специфичен мирис.  Необходими продукти

Мурсалския чай 

Начин на приготвяне

1 супена лъжица от чая се залива с 500 мл. кипяща вода. 
Запарва се в продължение на 10 - 20 мин. 
Подсладете по желание.  
Приемайте 2 - 3 пъти дневно по 200 ml от запарката.



Плодови сокове и нектари
Плодовите сокове и нектарите се ползват с широка популярност сред децата. Те представляват добър избор на храна, която не 
съдържа глутен. Между плодовите сокове и нектарите съществува голяма разлика. Сокът представлява продукт, добит от сока 
на растителната клетка. Той съдържа много витамини, минерални вещества, захари, киселини и аминокиселини. Съдържанието 
им се определя от източника на сока, т.е. самия плод. Според директиви на ЕС в плодовите сокове не бива да се добавя захар. Това 
ограничение отпада при нектарите. При тях е допустимо влагането на мед. Нектарът, от своя страна, представлява сок, който 
съдържа и елементи от месестата част на плода. В състава му влизат вкусови, ароматни и оцветяващи вещества. Нектарите стоят 
най-близо до изходната суровина, от която са произведени. 
Консумацията на плодови сокове и нектари върви ръка за ръка с редица здравословни ползи. В пълна сила ползите се проявяват 
най-вече при пресните сокове. Сокът от портокал, например, е богат на редица ценни за човешкия организъм вещества – 
витамин С, фолиева киселина, калий, природни антиоксиданти и т.н. Сокът от червена боровинка се използва при лечението на 
инфекции, а сокът от сливи влияе благоприятно върху храносмилателната система. Гроздовият сок оказва укрепващо действие върху 
нервната система, кръвоносните съдове и зрението. Пепсинът в гроздето спомага за усвояването на протеините. На свой ред сокът от 
ябълки съдържа мощни антиоксиданти, които ни защитават от сериозни заболявания като рак и правят имунната ни система по-силна. 
Изследвания показват, че редовната консумация на ябълки спомага за нормалното функциониране на мозъка и подобрява паметта. Сокът 
от нар пък тонизира и ободрява тялото. 
Тъй като говорим за плодови сокове и нектари, добре е да отделим няколко думи и за глюкозо-фруктозния сироп. Иска ни се 
да подчертаем сериозния риск, пред който ни поставя съвременната хранителна индустрия. Глюкозо-фруктозният сироп е по-
евтин, по-траен и с около 75% по-сладък от бялата захар. Това го прави желан и удобен продукт за производството на различни 
сладкарски изделия. Изключително важно е да следите съдържанието му в продуктите, които купувате от магазина и които 
предлагате на семейството си. Препоръчително е приемът на глюкозо-фруктозен сироп да не надвишива 10 % от общия калориен
прием за деня, тъй като в противен случай застрашавате сериозно здравословното си състояние. 

Фреш с ябълки и круши

Съвети 
Препоръчително е консумацията на прясно 
изстискани плодове да стане непосредствено 
след направата им. 

Иначе губят част от ценните си съставки. 
Ако не можете да изпиете плодовия сок сега, 
сложете го в хладилника. Там има по-големи 
шансове да запази свойствата си. 

Необходими продукти

една ябълка
две круши
малко череши
лед

Начин на приготвяне

Почистете и нарежете плодове на парчета.
Смелете ги в сокоизстисквачка.
Охладете с помощта на няколко кубчета лед. 



други
Тук включваме всички продукти, които не влизат в другите групи, но сме убедени, 
че ще ви донесат повече здраве и удоволствие от храната.



Мед
Медът векове наред е ценен като изключително богата на хранителни вещества храна. Според древните гърци той е бил една от 
двете съставки на амброзията, храната на боговете. Другата съставка била млякото. 

Медът бива нектарен, манов или боров. Съществуват различни технологии за извличането му. Съставът и здравословните му ползи 
варират в зависимост от естественото съдържание на изходния материал, от сезона на получаване и от консистенцията. 
Установено е, че в човешката кръв се съдържат 24 микроелемента. Двадесет и два от тях влизат в състава на пчелните продукти. Медът 
е богат на елементи – алуминий, бор, желязо, йод, калий, калций, силиций, литий, манган, мед, магнезий, натрий, никел, осмий, олово, 
сяра, титан, фосфор, хлор и др. В състава му влизат редица витамини: В1, В2, ВЗ, В5, В6, Е, К, С и каротин (провитамин на витамин А). 
Всички те са ключови за оптималното здраве на децата и възрастните хора. 

Уникалният състав на меда обуславя широкия му спектър на действие. На първо място той зарежда тялото с енергия, сила и 
издръжливост. Препоръчва се на хора, които работят тежък физически труд. Консумацията на мед повлиява положително 
организма след продължително боледуване. Освен това има антибактериално, противовирусно, противовъзпалително, 
противоалергенно и съдоразширяващо действие, благодарение на съдържащите се в него полифеноли и флавоноиди. Те предпазват 
клетките от разрушаващото действие на свободните радикали, поддържат сърцето здраво и намаляват риска от развитието на 
различни видове рак. 

Смути със спанак и мед

Съвети 
Медът е изключително траен хранителен 
продукт. Всъщност, има неограничена 
трайност, стига да го съхранявате правилно. 
Препоръчително е медът да се държи на 
тъмно в стъклен, глинен, керамичен и друг 
подобен съд. В никакъв случай в метален съд, 
тъй като го излагате на досег с киселини. 

Мястото на съхранение трябва да е прохладно 
и сухо, далеч от странични миризми като тези 
на риба, кисело зеле и др.
Консумацията на лъжица мед рано сутрин 
на гладно стимулира  метаболизма, баланса 
на хормоните и горенето на мазнините. Една 
лъжица мед съдържа 60 ккал. 
 
При температури над 40 градуса медът губи 
своите лечебни и хранителни свойства. 
Нагреете ли го над 60 градуса, той ще загуби 
напълно полезните си свойства и състав. 

Необходими продукти

2 ч. ч. спанак
2 супени лъжици мед
 2 ч.ч. ягоди
банан
лед

Начин на приготвяне

Почистете спанака, натопете го в гореща вода.
След това го прецедете и го оставете във фризера за около час.
Междувременно почистете ягодите и банана.
Извадете спанака от фризера.
Смесете всички съставки и ги пасирайте.
Смутито е готово! 



Натурални подсладители
Практиката да подслаждаме храните и напитките датира от хилядолетия, но това е ставало предимно с помощта на мед. От 18 
в. насам производството на захар става масово, като обемът на произведената захар достига до близо 170 млн. тона годишно. В 
наши дни захарта може да присъства в съдържанието на храни без дори да предполагаме. Това обстоятелство би трябвало да ни 
прави по-внимателни към подбора на храните. Захарта е калорична и в неумерени дози може да доведе до различни заболявания.
В 100 грама захар се съдържат 99,8 грама моно- и дизахариди и малко количество минерални вещества – желязо, калий, натрий и 
калций. 
В следващите редове ще ви запознаем с няколко натурални подсладители, които можете да намерите в почти всички магазини. Те 
представляват отлична алтернатива на популярната, но опасна за здравето бяла захар. Запознайте със стевията, сиропа от агаве и 
кленовия сироп. 
Стевията е многогодишно растение, до 300 пъти по-сладко от захарта и не съдържа калории. Тя е подходяща за употреба от диабетици 
и е доказано, че влияе благоприятно върху човешкия организъм. Стевията се използва за укрепване на имунната система и 
паметта, а също така и за нормализиране на работата на всички системи в човешкото тяло. Неутрализира и извежда от тялото 
токсините и натрупаните шлаки. Препоръчва се при проблеми със зъбите, кръвта, безсъница, дерматити, екземи, заболявания на 
стомаха, бъбреците и белите дробове. 
Сиропът от агаве представлява натурален подсладител с приятен сладък вкус. Заради високата си сладост е препоръчително да 
се използва с мяра. Съдържа калций, желязо, витамини и редица минерали. Притежава свойството да подобрява обмяната на 
веществата, да извежда от тялото излишните течности и да нормализира работата на храносмилателната система. 
Добиването на кленов сироп е трудоемък процес, но резултатът е изключителен. В един грам сироп се съдържат около 1/5 от дневната 
ни потребност от минерали. Богатият състав на кленовия сироп го прави идеален, когато се нуждаете от енергия и по-силна имунна 
система. Доказано е благоприятното му въздействие върху мъжката репродуктивна система. 

Смути с банани и сироп от агаве

Съвети 
Консумирайте кленов сироп винаги със стайна 
температура. 

Отворена бутилка със сироп съхранявайте 
в хладилника. Образува ли се коричка, не 
се притеснявайте. Отстранете я и загрейте 
сиропа в подходящ съд до кипване. След това 
пресипете в чист съд.
 
Любопитно да знаете е, че плакненето на 
устата с разтвор от стевия укрепва зъбния 
емайл и предпазва зъбите от кариес, а 
венците от парадонтоза.

Необходими продукти

300 грама малини
един банан
5 с.л. овесени ядки
500 мл портокалов сок
2 супени лъжици сироп от агаве
канела на вкус

Начин на приготвяне

Измийте малините и обелете бананите, като ги нарежете на дребно.
Разбийте плодовете и овесените ядки в блендер.
Добавете след това портокаловия сок и сиропа.
Отново блендирайте.
Овкусете с канела по желание. 



Растителни масла
На съвременния пазар можете да откриете масла от различен растителен произход. Растителните масла представляват мазнина, 
получена от маслодайни и етерично-маслени култури. Процесът на извличане може да е механичен или пък по химичен път. 
Маслата се извличат от ядките, семената и плодовете на растенията и представляват смес от триглицериди на предимно 
ненаситени висши мастни киселини. 

Днес човекът се радва на разнообразие от растителни масла – слънчогледово, бадемово, кайсиево, прасковено, маслиново, от 
авокадо, пшенично, царевично, от гроздови семена, сусамово и много др. Хубаво е не само да знаем тяхното съществуване, а и да ги 
направим неразделна част от балансираното си хранително меню. 

Здравословните ползи от употребата на растителни масла за човека са много, невъзможно е да ги изброим в цялата им пълнота. 
В състава на тези масла присъстват редица ценни вещества – фитостероли, фосфолипиди, винамин Е, микро- и макроелементи и други 
биологично активни вещества, заради които си заслужава да ги консумирате редовно. 
Маслата от растителен произход подпомагат нормалното функциониране на мастните жлези, предотвратяват прекомерното 
омазняване и разширяване на мастните пори. От друга страна, растителните масла ускоряват клетъчната обмяна и подпомагат 
процеса на образуване на колаген и фибриноген. Те повлияват благоприятно храносмилателната система и стимулират метаболизма.    

Салата с червено зеле и пилешко месо

Съвети 
Растителните масла представляват отлично 
средство за подхранване и овлажняване на 
кожата. 

Присъстват в състава на реномирани 
козметични продукти. 

Можете да си направите домашна маска с 
подхранващ и почистващ ефект. Използвайте 
подходящо масло за вашата кожа. Нанесете го 
върху кожата и покрийте с топла кърпа. След 
15 минути отстранете излишното количество 
мазнина.

За да предотвратите пръскането на олио от 
тигана, сложете още в самото начало малко 
сол или брашно в него. 

Когато купувате зехтин, винаги избирайте 
такъв, който се съхранява в бутилка от тъмно 
или опушено стъкло. Необходими продукти

един морков
100 грама червено зеле
50 грама зелен грах
50 грама царевица
150 грама пилешко бонфиле
2 супени лъжици нишесте
1 ч.л. сусамово масло
2 с.л. олио
стрък зелен лук
с.л. лимонов сок
сол на вкус

Начин на приготвяне

Настържете зелето – половината на ситно, а другата половина – на едро.
Нарежете моркова на дребно и го сварете в подсолена вода.
Пилешкото филе нарежете на тънки ивици, оваляйте в нишесте и запържете в 
сусамово масло.
След това смесете всички продукти и ги разбъркайте.
Украсете салатата със ситно нарязан зелен лук. 



Масло Гхии
Най-често маслото се прави от краве мляко. Понякога може да бъде съчетано с различни добавки като есенции, сол, консерванти, 
билки и готварски оцветители. Промишлено произведеното масло се състои от около 80% млечни мазнини и 15% вода. 
Няма да ви изненадаме, ако ви кажем, че в магазинната мрежа можете да попаднете на масла, които не отговарят на 
традиционната представа за масло и които съдържат съставки, правещи ги нездравословни. Затова е добре да знаете как можете 
да компенсирате това с една лесна за изпълнение в домашни условия технология. 
Какво представлява маслото Гхии? Това е пречистено по индийска рецепта масло, което според древната индийска наука Аюрведа 
е изключително полезно. Когато маслото бъде пречистето, то придобива уникален вълшебен вкус и притежава редица здравословни 
ползи: ускорява метаболизма, подобрява храносмилането, прочиства тъканите от натрупаните шлаки, подпомага клетъчното хранене и 
много други. В състава му присъстват винамин Е и А, а също така и линолеова киселина. 
Как да пречистите маслото, за да получите Гхий? Необходими са ви половин килограм масло и съд с дебело дъно. Разтопете маслото 
на слаб огън. Когато се втечни напълно, засилете огъня, докато започне да ври. След това отново намалете силата на котлона. 
Маслото ви ще придобие плътен бял цвят. Образува ли се пяна в процеса на варене, премахвайте я с лъжица. Претопяването 
на маслото ще ви отнеме около 40-50 минути. Когато маслото започне да придобива прозрачен цвят, т.е. виждате дъното на 
тенджерата, процесът е завършен. Малките бели топченца по дъното на съда са отделилият се белтък, който впоследствие ще 
прецедите през тензух или ситно сито. Гхии има кехлибарен прозрачен цвят и аромат на орехи. Ако маслото ви е кафяво на цвят, 
изпуснали сте точното време за сваляне от котлона. След като сте напълно готови, т.е прецедили сте пречистеното масло, налейте 
го в подходящ съд – стъклен буркан, например. Оставете да изстине и да се втвърди преди да сложите капачката. 

Картофи с гъби

Съвети 
Съхранявайте маслото Гхии извън 
хладилника, на сухо място. Важно е в него 
да не попада никаква влага, тъй като така 
започва да гранясва. 

Никога не позволявайте на маслото Гхии да 
прегаря и да пуши, когато готвите с него. 
Тъй като не можем да ви насочим към 
подходящо масло от магазинната мрежа, 
което да пречистите, винаги отдавайте 
предпочитание на био производството.

Необходими продукти

6-7 средно големи картофа
200 грама гъби
масло Гхии и сол на вкус

Начин на приготвяне

Измийте и обелете картофите.
Направете с нож прорези върху част от картофите.
Наредете ги в предварително намаслена тава.
Подгответе гъбите – измийте ги и ги нарежете на едро.
Наредете ги между картофите.
Посолете и сложета малки парченца масло Гхии в прорезите на картофите.
Печете в предварително загрята фурна до готовност. 



Оцет, балсамов оцет и соев сос
Изследвания сочат, че оцетът във всичките му разновидности притежава редица свойства, които го правят много полезен за 
човешкия организъм. Консумацията на оцет, например, се препоръчва срещу умора, стрес и физическо претоварване. Той оказва 
благотворно влияние върху храносмилателната система и помага при схващания на краката. Оцетът често присъства в рецепти за 
избелване на зъбите и при възпалено гърло и запушен нос. Киселата течност често се използва в различни диетични режими. 

Богатият на антиоксиданти, полифеноли, биофлавоноиди, натрий, калий, фосфор, цинк, желязо и други вещества, балсамов оцет 
пък притежава свойството да редуцира риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Доказано е, че влияе благоприятно при 
заболявания като диабет, Алцхаймер и остеопороза. Консумацията на балсамов оцет се препоръчва с цел подобряване на психичното 
състояние и намаляване на риска от развитие на онкологични заболявания. Подобно на оцета, балсамовият оцет се използва като 
средство за намаляване на излишните килограми. 

Соевият сос на свой ред представлява силен антиоксидант, подобрява кръвообращението, както и процеса на стареене и забавя 
развитието на сърдечно-съдови заболявания. Важно е да умеете да избирате соев сос, който ще ви гарантира истински и неподправени 
вкус и свойства. Първо, задължително проверете на етикета дали сосът е произведен по метода на естествена ферментация. Друг 
показател – класическият соев сос не съдържа оцветители и ароматизатори. В състава му влизат само натурални продукти – соеви 
бобчета, царевица, захар, сол, оцет и други подправки. 

Лятна салата

Съвети 
За да запази ценните си качества и свойства, 
соевият сос задължително се съхранява 
в стъклени бутилки с тъмен цвят. В 
пластмасови опаковки сосът губи аромата и 
вкусовите си качества. 

Необходими продукти

домат
маруля
половин краставица
3-4 репички
лимон
супена лъжица балсамов оцет
супена лъжица горчица
2 супени лъжици зехтин
сол и пипер на вкус

Начин на приготвяне

Нарежете марулята, краставиците, доматите и репичките.
Изцедете сока на половин лимон. 
Смесете горчицата, балсамовия оцет и зехтина. 
Подправете и разбъркайте. 



Сол и черен пипер
Ако попитате някого коя е най-популярната подправка, вероятно ще равнопостави солта и пипера. Те присъстват почти категорично 
във всички кулинарни рецепти. Солта представлява минерално вещество, познато още като натриев хлорид. В състава й могат 
да присъстват различни минерали – магнезий, калций, цинк, желязо, мед, манган, калий, фосфор, сяра и др. Богатият състав на 
солта говори красноречиво за различните свойства, които подправката притежава. Натрият, например, участва в поддържането на 
киселинно-алкалния баланс в човешкото тяло. А също така е свързан с водно-солевия метаболизъм и е необходим за оптималното 
усвояване на хранителните вещества от червата и бъбреците. Хлорът участва във формирането на стомашния сок – солната 
киселина. Този минерал е важен за функционирането на централната нервна и половата система. 
Пиперът на свой ред е друга широко популярна подправка. Позната е от древността заради уникалния вкус, който придава на 
храната и полезните си свойства. Характерният вкус на пипера се дължи на съдържащото се в него вещество пиперин. За него се 
знае, че стимулира отделянето на хидрохлорна киселина в стомаха, която е от изключителна важност за усвояването на протеини 
и желязо от храната.

От здравословните ползи на пипера ще споменем свойството му да подпомага храносмилането и процеса на отслабване. Освен това 
популярната подправка облекчава болезнени състояния, свързани с активно газообразуване. Пиперът стимулира метаболизма и 
притежава антибактериални свойства – помага при настинка и кашлица. 

Бяла риба с маслини

Съвети 
Черният пипер се използва в почти всички 
видове ястия с изключение на десертите, 
както и при приготвянето на сосове, маринати, 
туршии и други консерви.

Характерно за черния пипер е, че се слага на 
зърна в началото на готвенето и смлян в края. 
В българската народна медицина 
черният пипер се използва при простудни 
заболявания, кашлица, невралгии и 
ревматизъм, обикновено в комбинация с 
топло вино.

Когато купувате сол, винаги обръщайте 
внимание на срока й на годност и опаковката. 
Солта трябва добре да бъде опакована. У дома 
я съхранявайте на сухо и хладно. Далеч от 
досег с вода. За да запазите солта по-дълго 
суха, слагайте няколко зърна ориз на дъното 
на солницата. 

Необходими продукти

филе от бяла риба
400 грама коктейлни домати
50 грама маслини без костилка 
пресен босилек
зехтин
сол и пипер на вкус

Начин на приготвяне

Овкусете филето от бяла риба със сол и черен пипер.
Загрейте зехтина и запържете филетата за 2-3 минути с кожата надолу.
След това прехвърлете рибата в предварително застлана с хартия за печене тава. 
Подредете край рибните филета нарязаните на половинки домати и маслините. 
В предварително загрята на 180 градуса фурна печете ястието в продължение на 15 
минути.
Преди сервиране посипете с малко зехтин и пресен босилек. 



Ароматни подправки
Подправките, които използваме в кулинарията, представляват на пръв поглед нищожни като количество на фона на останалите 
продукти в рецептата. Тази незначителност обаче е само на пръв поглед. Подправките са малката тайна, която се крие зад всяко 
вкусно ястие. Те са ключът към успеха на всеки готвач. 
Ароматните подправки представляват вещества, добити от корените и кората на дърветата, пъпките и плодовете на растенията. 
Траят дълго, ако умеете да ги съхранявате правилно. Освен заради вкусовите качества и аромата им подправките се използват от 
векове заради лечебните им свойства. Има подправки, които успешно въздействат върху настроението и емоционалния ни свят. 
Подправките представляват мощни антиоксиданти, които успешно се борят със свободните радикали. Съдържат фитонутриенти и 
заради ниската концентрация на активни вещества често се предпочитат пред лечението със съвременни лекарства. 
Едни от най-използваните подправки у нас, без наше знание или със, оказват благоприятно въздействие върху здравословното 
ни състояние. Чесънът, например, е силен естествен антибиотик, понижава нивото на холестерола в кръвта и високото кръвно налягане. 
Индийското орехче е натурален стимулатор на сърдечно-съдовата система, а копърът оказва детоксикиращо и диуретично действие. 
Популярната подправка за десерти – канела, пък успешно нормализира нивото на кръвната захар и облекчава инфекции на пикочните 
пътища. 
Други популярни български подправки са дафиновият лист и чубрицата. Дафиновият лист е богат на фосфор, калций, магнезий, 
натрий, желязо и цинк. Използва се като стимулатор на храносмилателната система. Чубрицата на свой ред се препоръчва при високо 
кръвно налягане и проблеми с бъбреците и черния дроб. 

Домашна шарена сол

Съвети 
Когато купувате подправки в пакетчета, 
винаги ги изсипвайте в бурканчета. Така ще 
запазите вкуса и аромата им за по-дълго 
време.

Когато готвите с подправки, не ги изсипвайте 
директно от бурканчето, в което се 
съхраняват, а загребвайте с лъжица.

Ако обичате да използвате в кухнята пресни 
ароматни билки, можете да ги съхраните 
за по-дълго време като ги увиете в леко 
навлажнена кухненска хартия. Друг начин 
изисква да използвате найлоново фолио 
– увийте подправките и ги съхранявайте 
максимум няколко дни в хладилника.

Необходими продукти

червен и черен пипер
чубрица
кимион
готварска сол
мащерка
сминдух
чесън на прах
смлени тиквени семки
царевица

Начин на приготвяне

Смесете съставките в съотношение по ваш вкус.
Съставките са по желание – можете да премахнете някои от тях или пък да добавите 
други. 



Билки
Можем с ръка на сърцето да кажем, че билките са древен, незаменим и безценен помощник на човека, когато става дума за 
здравословен начин на живот. Билките и билколечението се използват от хилядолетия насам. Те представляват лечебни растения 
и треви, използвани за профилактика и лечение на болести. 
В състава на билките в различно количество присъстват многообразие от лекарствено-активни вещества (алкалоиди, гликозиди 
и др.), които в определена доза повлияват благоприятно здравословното състояние на човека. Най-голямо е съдържанието на 
активните вещества в листата и цветовете на растенията. Сред активните вещества в билките присъстват още: витамини, восъци, 
дъбилни вещества, етерични масла, кумарини, липиди, пигменти, сапонини, фитонциди, флавоноиди и др. С цел лечение и профилактика 
с билките се правят запарки, отвари, настойки, лапи и екстракти. 
Билкарството в България е традиционна практика и датира от хилядолетия. Смята се, че най-популярните билки у нас са 
лайката, живовлякът, мащерката, маточината, риганът, жълтият кантарион и др. Всяка билка се характеризира със специфични 
здравословни ползи. Лайката, например, има противовъзпалително, антисептично и успокояващо действие. При простудни 
заболявания се използват мащерка, мента, риган и цветове от иглика, а при кашлица народната ни медицина препоръчва запарване на 
чай от билките – черен бъз, цвят от липа и корени от иглика. Маточината лекува главоболие и нервни проблеми, действа благоприятно 
и при гадене и повръщане. Чаят, приготвен от цвят на липа, спомага при възпаление на горните дихателни пътища (ларингит, 
бронхит, пневмония, ангина) и при повишена температура. Срещу безсъние се препоръчва чай от риган. Жълтият кантарион помага 
на стомаха, сърцето и нервната система. 

Отвара срещу безсъние и нерви

Съвети 
Билките се берат само в сухо време и се сушат 
на сянка и в проветриво помещение.

 Излагането им на слънчева светлина води до 
загуба на ценните им лечебни вещества. 
Всяка билка има специфики, според които 
може да бъде събирана и съхранявана.

Обикновено готовите сушени билки се 
съхраняват в книжни пакети, на тъмно и сухо 
място. 

Ароматните растения обаче, като шипките, 
е препоръчително да съхраняваме в плътно 
затварящи се стъклени буркани, за да 
намалим максимално достъпа на въздух.
 
Винаги се съветвайте със специалист, когато 
искате да използвате билки. Те може да са 
полезни, но при неумерена употреба могат да 
окажат обратен ефект. Необходими продукти

корени или цветове от иглика 
вода

Начин на приготвяне

Подгрейте вода.
В една чаша гореща вода потопете една чаена лъжица сушени корени или цветове от 
иглика.
Оставете да престои 10 минути.
Пийте отварата при стресови състояние и безсъние. Тя помага също така при 
настинки, придружени със суха кашлица. 



Жива мая - квас 
Маята се използва от древни времена. Представлява биологичен продукт, съставен от концентрирана маса от дрожди. Използва се 
традиционно за приготвянето на хлябове, тестени изделия, бира и др. Характерното за маята е, че превръща захарите в продукта 
във въглероден диоксид и етанол. 
Маята бива прясна (жива) или суха. Прясната е с по-кратък срок на годност, в сравнение със сухата, и задължително трябва да се 
съхранява в хладилник. По магазините можете да откриете и екстракт от мая. Той представлява вкусен и плътен тъмен пастет. 
Богат е на протеини и е подходящ за поддържане на мускулната маса.

Екстрактът от мая се препоръчва за хора, които не консумират месо или твърде рядко ядат такова. Не съдържа глутен. В състава му 
присъстват фолиева киселина, тиамин, рибофлавин, ниацин, пиридоксин и цианкобаламин. 
Лично ние ви препоръчваме да използвате в гозбите си живата мая. Тя е тази, която древните ни предшественици са използвали. 
Още те са установили колко полезна е маята за човека и колко разнообразно приложение може да намери. Сред лечебните 
свойства на живата мая ще посочим благоприятното й въздействие върху подрастващия организъм. Консумация на жива мая се 
препоръчва на деца и тийнейджъри, страдащи от проблеми с централната нервна система, кожни заболявания, нарушения на обмяната на 
веществата и др. 
Живата мая е по-активна в сравнение със сухата. Тя спомага за усвояването на хранителните вещества, подобрява работата на 
червата и подстомашната жлеза, повишава съпротивителните сили на организма и борбата с бактериите и вирусите.

Безглутенов хляб

Съвети 
Ако използвате мая на кубчета, разтворете 
необходимото количество мая в топла вода,  
добавете една лъжичка захар и няколко 
лъжици безглутеново брашно до образуване 
на гъста каша.

За приготвянето на хляб може да се използва 
и прясна, и суха мая - 10 г суха мая се равнява 
на 25 г жива. И двата вида мая надигат 
тестото при максимална температура 35° С.

Една-две лъжици мая, добавени към 
домашно сурово сирене или пастет, могат да 
придадат един истински вкус на добре познат 
кашкавал или масло от ядки. 

Съветваме ви, когато готвите, да следвате 
инструкциите на опаковката на маята. Ако в 
рецептата присъстват много захар, масло и 
яйца, увеличете количеството на маята. 

Необходими продукти

7 грама жива мая
супена лъжица сол
половин килограм безглутеново 
брашно
супена лъжица растително масло 
около половин литър вода

Начин на приготвяне

Смесете маята със сухите съставки от рецептата, преди да добавите течността. 
Омесете гладко тесто.
Можете да изпечете хляба във фурна или машина за хляб.
Проверете с дървена пръчица дали хлябът е напълно изпечен.
След изпичане, извадете от фурната и покрийте с памучна кърпа.



Пчелно млечице
Пчелното млечице е натурален пчелен продукт. На вид е гъсто бяло или кремаво. Има характерен мирис и кисело-сладникав вкус. 
То е с висока биологична стойност и ценен хранителен състав. 
В него се съдържат комплекс от 18 аминокиселини,  въглехидрати, липиди, витамини (В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Н, PP), минерали, ензими, 
минерални соли и др. В състава му попада и много специална хидрокси киселина, наречена 10-HDA. Това е активната съставка на пчелното 
млечице, която спомага засилването на имунната система. 
Естественият продукт се ползва с доверие в традиционната медицина,  а също така в холистичната и в източната. От векове се 
използва като хранителна добавка и като средство за подобряване на паметта, обмяната на веществата, функциите на жлезите с 
вътрешна секреция и за стимулиране на съпротивителните сили на организма и кръвообразуването. Практиката показва, че пчелният 
продукт, с който се хранят младите пчели работнички, търтеите и царицата-майка, намалява нивото на холестерола в кръвта, 
подобрява апетита, притежава антиобиотични и противовирусни свойства и забавя процесите на стареене. 
Пчелното млечице се цени много от веганите, суровоядците и вегетарианците. То е изключително богат източник на протеини и 
съдържа всички незаменими аминокиселини.
Пчелният продукт, благодарение на уникалния си състав, удължава младостта и подобрява състоянието на кожата, увеличава 
енергията, намалява тревожността, сънливостта, премахва лошото настроение и помага при проблеми с паметта. Консумацията 
на пчелно млечице се препоръчва при менопауза, импотентност и безплодие. Поради антисептичното си действие помага за 
заздравяването на рани, когато се прилага локално върху кожата.

пчелно млечице с мед

Съвети 
Пчелното млечице задължително се 
съхранява на хладно и тъмно място.

Дозировка на пчелно млечице в чист, 
необработен вид, според възрастта: 
възрастни – 2-3 грама дневно, юноши (10-18 
г.) – 1-2 грама дневно, деца (5-10г.) – 0,5-1 
грам дневно.

Суровото пчелно млечице се приема на празен 
стомах най-малко четвърт час преди хранене.
Пчелното млечице може да бъде приемано 
както вътрешно, така и външно.

 Днес то присъства в редица козметични 
продукти. Можете да си направите в домашни 
условия маска с пчелно млечице срещу 
косопад, например. 

Необходими продукти

1 кг течен мед
10 грама пчелно млечице
200 грама пчелен прашец

Начин на приготвяне

Смесете продуктите в широк стъклен, керамичен или глинен съд.
Използвайте за разбъркване дървена лъжица.
Разбърквайте сместа в продължение на десетина дни по няколко пъти дневно.
Така ще получите хомогенна смес. Съхранявайте при стайна температура. 
Консумирайте по една супена лъжица три пъти дневно преди ядене.
Комбинацията от мед, пчелен прашец и пчелно млечице е силна и подхранваща 
организма, но не трябва да се прекалява. 



сладко коренче - сурово 
Сладкото коренче, известно още с имената земна ябълка, гулия, земен артишок, слънчев корен, захарен картоф и други, през 
последните години е позабравено и отсъства от трапезата ни. Може да бъде консумирано сурово, печено или варено. На вкус е 
хрупкаво и твърдо. В състава на сладкото коренче влизат редица ценни хранителни вещества. 

В 100 грама гулия се съдържат 73 калории и полезни биологично активни съединения като фибри, желязо, силиций, цинк, магнезий, 
калий, фосфор, калций, витамините B и C, пектин, тиамин, ниацин, органични киселини и аминокиселини. 

Богатият състав на сладкото коренче обуславя полезните му свойства за човешкото здраве. Високото съдържание на инулин, 
природен полизахарид, говори за свойството на сладкото коренче да стимулира растежа на полезните бактерии в чревната хлора. 
Освен това веществото подпомага усвояването на калция и възпрепятства развитието на различни видове рак. Полезното действие на 
гулията не се изчерпва само с това. Тя повлиява благоприятно обмяната на веществата и подобрява значително обмяната на мазнини. 
Играе роля като пробиотик, т.е. подпомага функционирането на храносмилателната система.  Сладкото коренче е подходящо за 
диабетици. Повлиява благоприятно сърдечно-съдовата система и се препоръчва при заболявания като аритмия, исхемична болест 
на сърцето, инсулт и стенокардия. Практиката показва, че сладкото коренче подобрява зрението. 
Земната ябълка е отлична храна за съвременния забързан и стресиран градския човек. Тя притежава свойството да извежда от 
тялото тежките метали, токсините и излишъка от холестерол.

Салата със сладко коренче

Съвети 
Гулията е препоръчван зеленчук през зимата, 
тъй като осигурява на организма необходими 
за този период полезни вещества. 

Не е задължително винаги да белите 
гулията. Важно е добре да я измиете преди 
консумация. 

Сладкото коренче може да бъде консумирано 
сурово, но и също така печено и пържено. 
Може да се използва в супи, туршии, ястия 
или пък нарязано на тънко като чипс. 

При проблеми със стомаха можете да се 
възползвате от положителното въздействие 
на пресния сок от сладко коренче. Той помага 
срещу киселини, стомашни болки, чревни 
колики, запек и като цяло подобрява работата 
на храносмилателната система.
 

Необходими продукти

четири сладки коренчета
морков
ябълка
половин връзка копър
2 супени лъжици слънчогледови 
семки
половин лимон
олио или зехтин

Начин на приготвяне

Подгответе зеленчуците, като ги измиете и обелите.
Моркова измийте, почистете и рендосайте.
Прецедете сока от лимона и го изсипете при зеленчуците.
Добре разбъркайте.
Подправете с половин чаена лъжица сол и олио или зехтин по избор.
Отново разбъркайте добре.
При сервирането поръсете със ситно нарязан копър и слънчогледови семки.


