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

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя

Закуска
Зелено смути с 

магданоз и 
боровинки

Смути купа с 
боровинки и 

праскови

Чиа пудинг с 
ядки и 

праскови

Лятно смути с 
диня, пъпеш и 

къпини

Зелено смути с 
малини и 
ананас

Детокс смути Антиоксидантна 
бомба

Обяд
Супа леща +

салата
Рататуй на 

фурна+ салата

Eлда с 

бадеми, 
маслини, 

червени чушки 
и магданоз

Зелен фасул 
на фурна + 

салата

Крем супа от 
броколи + 

салата
Гаспачо +
салата

Салата от 
краставица, домат, 
чушка, магданоз и 

ядков дресинг

Вечеря
Рататуй на 

фурна+ салата

Eлда с бадеми, 
маслини, 

червени чушки и 
магданоз

Безглутенова 
лятна паста + 

салата

Сурови
спагети от 
тиквички с 
босилеков 

дресинг

Зелен фасул на 
фурна + салата Веган таратор +

салата
Спагети от тиквички 

с доматен сок

Ограничение Без бобови
Без бобови

Без бобови 
Без зърнени
Без картофи

Препоръчително 
остава само 

сурова храна

Препоръчително 
остава само 
сурова храна

Лятно презареждане



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

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя

Закуска
Сок за сияеща 

кожа

Смути за 
стегната кожа

Смути за 
енергия

Шоколадово 
кремче с 
авокадо и 

банан

Смути 
Презареждане Антиоксидантна 

бомба
Бърза закуска с 

чия, ядки и банан

Обяд
Спагети от 
тиквички с 

доматен сок

Спагети от 
тиквички и 
босилеков 

дресинг

Печен рататуй 
+ салата

Крем супа от 

тиквичка и 
зелен фасул+

салата

Киноа със сок 

от тиквички +
салата+ салата

Печена дива 
риба + салата

Едно варено яйце и 
гуакамоле

Вечеря
Салата от 

домат, магданоз 
и сол

Зелено смути с 
малини и 
ананас

Крем супа от 
тиквичка и 

зелен фасул+
салата

Киноа  със          
сок от тиквички Лимонов ориз + 

салата

Лимонов ориз 
+ салата

Сурова крем   
супа от грах и 

тиквичка

Ограничение

Препоръчително 
остава само 
сурова храна

Без ядки и 
семена

Препоръчителн
о остава само 
сурова храна

Без бобови
Без зърнени
Без картофи

Без бобови С риба С яйце

Лятно презареждане


