
Седмица 1

Вид 
хранене

Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 Ден 5 Ден 6 Ден 7

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя

Закуска

Бърза закуска 
с овесени 

ядки, чиа и 
банан

Топла каша с 
киноа, круша 
и кардамон

Зелено зимно 
смути

Ферментирала 
овесена каша

Шоколадово 
кремче с 

авокадо и 
банан

Каша с тиква и 
кокос

Зимно 
ябълково 

смути

Обяд
Яхния от боб 
мунг и салата

Кафяв ориз 
със зеленчуци 

и салата

Къри с 
кореноплодни 

зеленчуци

Салата 
"Табуле" с 
карфиол

Тиквена супа и 
салата

Крем супа от 
броколи

Картофена 
салата с 

Вечеря
Крем супа от 

броколи и 
салата

Яхния от боб 
мунг и салата

Салата от 
елда, моркови 

и цвекло

Тиквена супа и 
салата

Печено 
брюкселско 

зеле и салата

Топла салата от 
зеле на пара

Салата от кейл, 
цвекло и 
ябълка

Ограничен
ие

Без бобови
Без бобови /      
Без зърнени

Без бобови /      
Без зърнени /             

Без 
екстрахирани 

мазнини

Без бобови /      
Без зърнени /             

Без 
екстрахирани 

мазнини

Зимно презареждане 
Примерно меню



Седмица 2

Вид хранене
Ден 8 Ден 9 Ден 10 Ден 11 Ден 12 Ден 13 Ден 14

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя

Закуска
Смути купа 

"Печена 
ябълка"

Гранола с 
ядково мляко

Смути
Шоколадово 

кремче
Ферментирала 
овесена каша

Смути Каша от круша

Обяд

Салата от 
елда, 

моркови и 
червено 
цвекло

Веган 
фалафели със 

спаначено-
босилеково 

песто

Зимна салата с 
печени 

зеленчуци и 
киноа

Крем супа от 
грах, моркови 

и праз и салата

Печена риба и 
зеленчуци на 
пара, салата

Крем супа от 
броколи и 

ферментирали 
зеленчуци

Пилешка супа и 
салата

Вечеря

Кафяв ориз 
със 

зеленчуци и 
ферментира
ли зеленчуци

Зеленчукова 
крем супа и 

салата

Крем супа от 
грах, моркови 

и праз и салата

Спаначен дал 
и салата

Крем супа от 
грах, моркови 

и праз и салата
Омлет и салата

Салата "Табуле" 
с карфиол

Ограничение Без бобови С риба С яйца С птиче месо


