
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

Ферментирала 
овесена каша/
Зелено смути с 
ягоди и спанак

Зелено смути с 
магданоз и 
боровинки

Шоколадово 
кремче с 

авокадо и банан
Смути

Презареждане
Смути купа с 

къпини и ягоди
Смути с киви 

копър и магданоз

Обяд
Супа леща и 

салата
Супа леща и 

салата

Крем супа от 
коприва и салата

Елда със 
зеленчуци и 

салата

Крем супа от 
броколи и салата

Салата от спанак, 
морков, конопени 
семена и дресинг

Салата от 
краставица, 

домат, чушка, 
магданоз и 

дресинг

Вечеря

Киноа със 
спанак, лапад и 

печени
зеленчуци и 

веган таратор

Крем супа от 
коприва и салата

Елда със 
зеленчуци и 

салата

3 запечени 
картофа или 
сварени със 

салата

Печено 
брюкселско зеле 

и салата

Веган таратор и 
салата Смути Енергия

Ограничени
е

Без бобови Без бобови
Без бобови,      
Без зърнени
Без картофи

Препоръчително
остава само 

сурова храна

Препоръчително
остава само 

сурова храна

Пролетно 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
Зелено смути с 
ягоди и спанак

Шоколадово 
кремче с авокадо 

и банан

Зелено смути с 
магданоз и 
боровинки

Бърза закуска с 
овесени ядки, 

чиа и банан
Чиа пудинг и 
зелено смути

Антиоксидантно 
смути

Смути Енергия

Обяд

Зелена салата с 
марулка, рукола, 

краставица, 
репичка, тиквени 
семки и дресинг

Крем супа от 
коприва и салата

Крем супа от 
коприва и салата

Крем супа с грах, 
моркови, лук и 

салата

Печена риба и 
зеленчуци на 
пара, салата

Яхния от боб мунг 
и салата

Пилешка супа и 
салата

Вечеря
Зелено смути с 
киви копър и 

магданоз

Киноа със 
спанак, лапад и 

печени
зеленчуци и 

веган таратор

Елда със 
зеленчуци и 

салата

Веган фалафели 
със спаначено 
песто и салата

Крем супа с грах 
и салата

Омлет и веган 
таратор

Лимонов ориз и 
салата

Ограниче
ние

Препоръчително
остава само 

сурова храна

Без бобови,      
Без зърнени
Без картофи

Без бобови С риба С яйца С птиче месо

Пролетно презареждане
Примерно меню


