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Чай от джинджифил с канела

2см. резен от джинджифил, нарязан 
на малки парченца се запарва в 500 
мл. вряла вода за 30 минути. 
1 пръчка канела

 

Във вряща вода сложете джинджифила 
и канелата.
Запарете за 20 минути и се насладете. 
По желание добавете лимон и мед.

5 бр. шипки
3 листенца от мента
3 листа от малини

Всички тези билки подпомагат
прочистването на черния дроб.
Може да се използва само една от
билките или да се направи
комбинация от тях.
Наслаждавай се на една чаша
топъл чай всеки ден.

Запарете за 15 минути в 300 мл.
вряла вода. 

Топли детокс напитки

Чай от мента, шипка, листа от 
малина
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Аюрведичен чай за 
подобряване на 
храносмилането

1/4 ч.л. семена  копър
1/4 ч.л. семена  кориандър
1/4 ч.л. семена  кимион
1 ч.ч. вода

 

Сложете водата в малка тенджерка да 
кипне, добавете семената. Оставете ги 
да врат за 3 минути. Запарете за още 10 
минути. 
Прецедете и се насладете на чая.
Подпомага  детокс процесите и 
стимулира храносмилателната сила.

1 л. вода
2 лимона нарязани на тънки резенчета
1 чаша резенчета ананас, може и част
от кората.
3 см. резен джинджифил, нарязан на
тънки шайбички
1 ч.л. ябълков оцет на всяка чаша.

Този зимен чай има деуритечен, детокс
ефект и подпомага топенето на мазнините.
Изпивай една чаша сутрин на гладно и
още 1-2 чаши през деня.

Сложете съставките без оцета във врящата
вода и варете 10 минути на слаб огън.
Запарете още 10 минути.
Преди пиене добавете лъжичка ябълков
оцет.

Топли детокс напитки

Зимен детокс чай за топене на мазнини
от ананас, лимон и джинджифил



1 чаша ядково мляко
1 ч.л. куркума
½ ч.л канела
¼ ч.л. джинджифил на прах
щипка черен пипер
1 ч.л мед

 

1.Стоплете млякото на котлона
2.Добавете всички подправки и  бъркайте
поне 2-3 минути.
3.След като изстине, добавете меда, за да
не губи полезните си свойства.
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Златно мляко

1/2 чаша зелен чай
1/2 чаша изцеден ябълков сок
1 см. пресен джинджифил

Загрейте зеления чай и ябълковия сок
на умерена температура. Изцедете сока
на джинджифила, като използвате
сокоизстисквачка или преса за чесън.
Прибавете към чая и изпийте веднага.

Топли детокс напитки

Зелен чай с ябълков сок и 
джинджифил



Изцедете 2 чаши ябълков сок
Налейте ябълковия сок в тенджера и
загрявайте на слаб огън.
Прибавете канелата, джинджифила и
меда.
Сложете филийките портокал в две
чаши, прибавете кардамона.
Залейте с топлия ябълков сок и изпийте
веднага.

1.
2.

3.

4.

5.

2 чаши ябълков сок
1/2 портокал, нарязан на филийки
2 ч.л. мед
1/4 ч.л джинджифил на прах
1/4 ч.л. цейлонска канела
1/4 ч.л. кардамон ( по желание)
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Зимен ябълков сок със 
сгряващи подправки

10 мин2

Топли детокс напитки
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Защо и как да си правимЗащо и как да си правим  
домашно ядково млякодомашно ядково мляко

Има по-голяма хранителна стойност и лично
контролираш какво количество и качество ядки да
използваш. Процентното съдържание на ядки в купешкото
мляко е изключитлно ниско – в някои случаи стига до 2%
ядки. 
Не приемаш излишни консерванти, сгъстители и
подсладители, с които твоето тяло няма да е щастливо.
Можеш да си създадеш разнообразни комбинации с
висока хранителна стойност като смесваш различни ядки
и семена
Можеш да си създадеш различни вкусове като добавяш
здравословни храни като няколко фурми за подслаждане,
сурово био какао за шоколадов вкус.
Домашното ядково мляко е сурово и прясно приготвено и
това го прави богато на витамини и минерали.
Спестяваш пари, защото ядковите млека в магазините не
са никак евтини.
Можеш да използваш пулпата за приготвянето на
курабийки, сурови барчета, гранола и други вкусотии.

Нужно е желание и подготовка (накисване на ядките) за
направата му.
Издържа до 4 дни в затворен стъклен съд в хладилник.

Основните причини защо да си правиш домашно ядково
мляко, вместо да си купуваш готово:

Недостатъци на домашното ядково мляко

 И ето колко лесно се прави:
1. Накисни една чаша ядки по избор във филтрирана
вода за около 12 часа 
2. Изплакни ги и ги отцеди. 
3. Сложи ги в блендера и сложи 4-5 чаши вода.
4. Блендирай на висока скорост за 2 минути.
5. Прецеди през марля или торбичка за ядково мляко.

Готово! Получи се лесна, вкусна и здравословна напитка.

Ако все пак ти се наложи да си купиш ядково мляко, чети
внимателно етикета и избирай съзнателно възможно най-
доброто качество.
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Елементи на балансираното смутиЕлементи на балансираното смути
Има хиляди възможни комбинации, за да си създадем смути.
Но за да бъде максимално пълноценно, да съдържа всички
макронутриенти от които се нуждаем, да има нисък гликемичен
индекс, за да нямаме рязък пик на кръвната захар, е нужно да
съдържа няколко различни елемента. 

Това са 7-те компонента, които се старая да присъстват в моето
смути, за да е максимално богато на полезни вещества и
балансирано:
 
1. Течност – може да използваме вода, кокосово мляко,
ядково мляко, прясно изцеден сок.
2. Мека основа – за да стане плътно и засищащо смутито, е
нужно да сложим мек плод, а защо не и зеленчук. Плодове:
банан, печена или варена тиква, авокадо, ананас, круша,
пъпеш, праскова, кайсия. От зеленчуците подходящи са
краставица, тиквичка, брокол.
3. Зеленолистни – те са богати на хлорофил, антиоксиданти,
витамини, минерали. Смутито е прекрасна възможност да
погълнем 1-2 шепи зеленолистни без да усетим, а те са най-
ценната му съставка, затова не я пропускай. Подходящи
варианти са: магданоз, кейл, спанак, манголд.
4. Антиоксиданти – най-богати са беритата – боровинки,
малини, къпини, ягоди. Те не само са полезни, но и дават
свежест и аромат на нашето смути.
5. Мазнини – нужни са малко мазнини, за да се намали
гликемичния индекс на смутито. Мазнините са важни, за да
може да усвоим мастноразтворимите витамини от плодовете
и зеленчуците. Ето какви мазнини можем да добавим:
авокадо, ленено семе, накисната чиа, кокосово мляко,
кокосово масло, ядково мляко, ядков тахан.
6. Протеините също са важни, за да намалим гликемичния
индекс и да балансираме макронутриентите.  Растителни
протеини, които можем да добавим: чиа, конопен протеин,
тиквен, оризов, бадемов, грахов.
7. Суперхраните – с една лъжичка от тези храни можем да си
набавим изобилие от полезни витамини и минерали.
Куркума, джинджифил имат противовъзпалителен ефект и е
важно да присъстват в менюто ни. Канелата се грижи за
балансиране на кръвната ни захар. Пчелният прашец е
уникална българска суперхрана, която е богата на
антиоксиданти, ензими и е източник на енергия. Други
подходящи суперхрани са мака, боабаб, чиа.



1 червена ябълка – нарязана на малки 
парчета
¼ ч.л. канела
¼ ч.л. куркума
200 мл. ядково мляко
1 ч.л кленов сироп
1 лъжица овесени ядки

 
 
 

След като се разбият всички съставки в 
блендера, се стоплят в малка тенджерка на 
котлона и се консумира топло.

1 чаша ядково мляко
1 чаша ананас
1/2 грейпфрут
¼ ч.л джинджифил на прах
1 чаша зелонолистни – кейл, 
магданоз, манголд, спанак
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Зимно ябълково смути

Зелено зимно смути
 

Смути и сокове



1 чаша нарязан и изчистен ананас
1 чаша нарязани и изчистени моркови
1 чаша нарязано и изчистено цвекло
1 см. резен джинджифил

 
 Изцидете със сокоизстисквачка и изпийте 

до 15 минути.
 

1 банан
200 мл. ядково мляко
2 шепи спанак
1/2 ч.ч. чаша замразени горски 
плодове (боровинки, малини, 
къпини)
щипка джинджифил на прах
1 с.л. конопен протеин
1/2 ч.л. канела
1 ч.л. мака
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Сок от ананас, цвекло, 
моркови и джинджифил

 

Зелено смути с 
горски плодове

Смути и сокове



1 необелена круша
1 необелена ябълка
1 глава червено цвекло
4 моркова
½ ч.ч. зеле
един лайм

 
 
 

Изцедете със сокоизтисвкачка плодовете и 
зеленчуците и се насладете на сока.

сокът от 2 нара
сокът от 1 цвекло
половин връзка магданоз
1 ч.л. мака
1 ч.л. пчелен прашец
¼ ч.л. куркума на прах
щипка черен пипер

 
 

Изцедете сока от нара и цвеклото със
сокоизстисквачка. Сложете го в блендер
заедно с другите съставки и разбийте на
висока скорост. Насладете се веднага.
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Сок за сияеща кожа
 

Антиоксидантна 
бомба

 

Смути и сокове



 Разбийте овесените ядки на прах в
чопър, блендер или мелачка за кафе.
 Сложете ядковото мляко в малка
тенджерка докато заври.
 Добавете другите съставки и намалете на
ниска степен. Не спирайте да бъркате за 3
минути.
 Оставете още около 3-4 минути кашата
на слаб огън като разбърквате още
няколко пъти, за да стане гъста и
кремообразна. 
Ако се получат бучици, пасирайте в
блендера за по-хомогенна и гладка смес.
 Сипете в купичка и посипете по желание
с канела, кленов сироп, ядки, плодове,
черен шоколад.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Гладка овесена каша

15 мин2

1/2 чаша овесени ядки
1ч.л. тахан по избор (лешников, сусамов, 
бадемов)
1 с.л. растителен протеин
1 с.л. бадемово брашно
1 чаша мляко от кашу или друго ядково 
мляко
щипка сол
щипка ванилия

Закуски 



 Ако използвате ядки, изплакнете ги и ги
разбийте на висока скорост в блендера
заедно със 100 мл. вода и
прахообразните съставки.
Ако използвате мляко, разбийте го в
блендера заедно с прахообразните
съставки.
Добавете изчистеното авокадо и банани
и разбийте отново до гладко кремче.
Сипете в купички и поръсете по желание
с годжи бери или кокосови стърготини.

1.

2.

3.

4.

2 банана
1 узряло авокадо
3ч.л сурово какао
½ ч.л канела
¼ ч.л. куркума на прах
¼ ч.л джинджифил на прах
1 ч.л мака
100 мл. кокосово мляко друго ядково 
мляко или 40 гр. предварително 
накиснати от вечерта ядки (кашу, 
бадеми, орехи, или лешници)
годжи бери за поръсване или кокосови 
стърготини.
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Шоколадово кремче с 
авокадо и банан

10 мин2

Закуски 



 Сложете съставките в блендер и
разбийте до гладка смес.
Сипете в купички и гарнирайте по
желание

1.

2.

1 чаша печена тиква
1 авокадо
50 мл. кокосово мляко
1/2 с.л. сурово какао по желание
2 с.л. растителен протеин
1 с.л. сусамов тахан
щипка канела, джинджифил,
индийско орехче
за поръсване: кокосови стърготини,
нар, годжи бери
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Кремче с тиква и авокадо

8 мин2

Закуски 



 Загрейте предварително фурната до 160
градуса. 
 В купа с гореща вода сложете фурмите да
се накиснат за 10 минути. Отцедете ги и
заедно с кокосовото мляко ги сложете в
кухненския робот и разбъркайте до
образуване на паста. Добавете ванилията,
канелата и солта. Разбъркайте до
комбиниране на продуктите.
 Добавете бадемите, лешниците и орехите
към сместа с фурмите в кухненския робот.
Разбъркайте няколко пъти на режим
„пулсации“, за да се комбинират
продуктите.
Покрийте голяма плитка тава с хартия за
печене и разстелете продуктите. Поръсете с
кокосови стърготини, слънчогледовото
семе и тиквените семки. Печете 20-25
минути или докато се запече и започне да
става хрупкава гранолата.
 Извадете тавата от фурната и оставете
гранолата да изстине напълно.
 Съхранявайте в затворен стъклена кутия
или буркан.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4 фурми без костилки
3 супени лъжички кокосово мляко
1 чаена лъжичка екстракт от ванилия
1 чаена лъжичка канела на прах
½ чаена лъжичка морска сол
1 чаша бадеми
 1 чаша лешници
 1 чаша орехи
 ½ чаша неподсладени кокосови 
стърготини
 ¼ чаша слънчогледово семе
¼ чаша малки тиквени семки
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Гранола от ядки, семена и 
кокос

10 мин8

Закуски 



 Сипете водата в малка тенджерка и я
загрейте. 
 Когато заври водата, сложете овесените
ядки и бъркайте 5 мин. Намалете котлона
на ниска степен.
 Прибавете кокосовото мляко, бъркайте
още 1 минута и свалете от котлона.
 Сипете в купички и гарнирайте по
желание с: плодове, ядки, семена, канела,
мед.

1.

2.

3.

4.

1 чаша овесени ядки 
2/3 чаша вода
100 мл. кокосово мляко
за гарниране: мед, канела, нарязани 
парченца ябълки, банан, боровинки, 
ядки.
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Топла овесена каша
 
 

8 мин 2

Закуски 



 Сложете водата да заври и намалете
котлона на ниска степен. 
Добавете кокосовите стърготини и
половината кокосовото мляко. Нека
ври тихо около минута. 
Добавете ванилията и кокосовото
брашно. Сместа ще се сгъсти. Ако
прецените добавете още вода.
Свалете от котлона и добавете
останалото кокосово мляко. 
 Сипете в купички и гарнирайте по
желание с: плодове, ядки, семена,
канела, мед.

1.

2.

3.

4.

4 с.л. кокосови стърготини
1/2ч.ч. пълномаслено кокосово мляко
2 с.л. кокосово брашно
50-80 мл. вода
щипка ванилия по желание
щипка сол
за гарниране: горски плодове, канела, 
мюсли, овесени ядки.
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Топла кокосова каша
 
 

8 мин 1

Закуски 



Изплакнете кашуто. 
В блендер сложете брашната, ядките,
ванилията и бакпулвера. Разбийте до
гладка смес. Прибавете банана. Отново
разбийте сместа.
Загрейте незалепващ тиган на средна
температура, добавете 1 ч.л. кокосово
масло. Сложете три лъжици от сместа в
тигана. Намалете котлона на ниска
степен.
Изчакайте 2-3 минути, докато долната
страна стане златиста и обърнете с
шпатула от другата страна.
Консумирайте пресни плодове, мъничко
мед или кленов сироп, бадемов тахан.

1.
2.

3.

4.

5.

300 мл. ядково мляко
75 гр. сурово кашу -накиснато 
предварително за 2 часа
100 гр. брашно от елда
100 гр. оризово брашно или 100 гр. 
безглутенови овесени ядки, смлени на 
брашно
1/2 пакетче бакпулвер
щипка ванилия
1 узрял банан
кокосово масло за тигана
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Безглутенови палачинки

50 мин8

Закуски 



 Овесените ядки или елдата се покриват
с топла вода.
 Прибавя се стартиращия агент.
 Купата се покрива с фолио и се оставя
на топло за 8-12 часа или за през нощта.
Сутринта кашата е готова. Може да се
консумира само накисната или да се
свари с още малко вода или ядково
мляко.
Овкусява се по желание: плодове, ядки,
канела, мед.

1.

2.
3.

4.

5.

1 чаша овесени ядки или елда
топла вода
за стартиращ агент се избира едно от 
следните: 
суроватка от кисело мляко -1 с.л
кисело мляко или разтворени 2 с.л 
кисело мляко във вода
пробиотик на прах или от капсула 
разтворен във вода
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Ферментирала 
овесена/eлдена каша

5 мин и 
1 нощ2

Закуски 



Сложете водата в тенджера. Кипнете я и прибавете
солта.
Разбъркайте,  докато солта се разтвори.
Оставете водата да се охлади до стайна
температура.
Измийте зеленчуците и ги почистете от дръжките и/
или корените, ако имат такива.
На дъното на буркана, поставете няколко зрънца
синап и подправки по избор.
Подредете зеленчуците плътно в буркана.
Зеленчуците може да са цели или нарязани на
кръгчета или по дължина.
Залейте зеленчуците с охладената вода. Нека да ги
покрие добре.
Притиснете зеленчуците с торбичка пълна с вода.
Сложете бурканите в подходящ поднос или тава и
ги оставете за няколко дни на топло.
След 4-5 дни проверете зеленчуците дали ви
харесват на вкус. Ако да, махнете найлоновите
торбички и затворете бурканите с капачките.
Приберете бурканите на студено – най-добре в
хладилник или мазе.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

зеленчуци по избор (краставици, карфиол, 
моркови, целина, чушка, зеле, гулия и др.)
 1 л пречистена или изворна вода
 2 с.л. (30гр.) морска сол на 1 л. вода
 няколко зърна синап по желание
 пресни подправки по желание (копър, 
целина)
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Диво ферментирали 
зеленчуци

 

20 мин

Салати



За дресинга сложете всички съставки в
купичка и разбъркайте с лъжица до
хомогенна смес.
Подредете нахута и зеленчуците в купа.
Полейте с дресинга и се насладете на
засищаща салата- ястие.

1.

2.
3.

1/2 чаша сварен нахут
1 чаша настъргани моркови
1/2 чаша ситно нарязани репички
1/2 чаша ситно нарязана червена чушка
1 шепа минати на сух тиган тиквени семки

За дресинга:
1 ч.л. тахан от кашу
1 с.л. изцеден сок от лимон
1/2 ч.л. диджонска горчица
3 с.л. вода
щипка куркума на прах
щипка къри на прах
щипка чесън на прах
щипка сол
прясно смлян черен пипер
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Буда къри купа с нахут
 

20 мин

Салати



За дресинга, сложете всички съставки в блендер и
разбийте до гладка смес.
Подредете киноата и зеленчуците в купа.
Полейте с дресинга и се насладете на засищаща
салата- ястие.

1.

2.
3.

1/2 чаша сварена киноа
1/4 чаша ситно нарязан лилав лук
1/2 чаша печена тиква, нарязана на ситно
1/4 добре узряло авокадо
1 чаша спанак нарязан на ситни лентички
1 шепа нар

За дресинга:
150 гр. накиснато кашу
100 мл. вода
2 с.л. сок от лимон
2 ч.л. ябълков оцет
1 ч.л. диджонска горчица
1 скилидка чесън ( по желание)
1 ч.л. кленов сироп
щипка сол
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Буда купа с киноа
 

20 мин

Салати

Съставките на продуктите са за 1 
порция, а дресингът е за повече 

порции.



Обелете, почистете и измийте лука.
Нарежете го на тънки полумесеци или шайби.
В дълбока и тясна купа смесете добре ябълковия
оцет, зехтина, меда и подправките.
Добавете лука в купата.
Разбъркайте добре и оставете лука да престои за
около 10-15 минути, докато поомекне и промени
цвета си.

1.
2.
3.

4.
5.

2 малки до средни глава червен лук
2 с.л. ябълков оцет
4 с.л. студено пресован зехтин
2 ч.л. мед
1 ч.л. сушен риган (по желание)
няколко зърна черен и/или бял пипер
1/4 ч.л. сол
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Маринован лук 
 

20 мин

Салати



1/2 марулка
една шепа рукола
½ ч.л зрънца нар
1 средно голяма глава червено цвекло 
настъргано на ренде.

1 ч.л. диджонска горчица
1 с.л. студенопресован зехтин
1 ч.л. кленов сироп
1 с.л. лимонов сок

 
 
 

       За дресинга:
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Зелена салата с 
цвекло и нар

3 моркова
½ глава червено цвекло
конопени семена
една шепа тиквени семки, 
запечени за 2 минути на сух 
тиган

лимон
портокал
ябълков оцет
копър

Пробвай с дресинг от:

Салата от цвекло и 
моркови

Салати



2 чаши кейл – почистен от стеблата
2 зелени ябълки – нарязани на кубчета
½ чаша предварително накиснати 
орехи – леко натрошени
За дресинга:
2 с.л. студенопресован зехтин
1 с. л диджонска горчица
сокът на половин лимон
морска или хималайска сол
1 с.л мед
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2-3 глави червено цвекло
За дресинга:
1 ч.л. мед
сокът от половин лимон
2 с.л. зехтин
сол
половин връзка копър по желание
Цвеклото се измива, изчиства, слага се 
в студена вода в тенджера да ври на 
умерен огън.
Проверяваме с вилица дали е готово 
докато омекне.
Охлажда се под студена вода, обелва 
се и и се нарязва на кубчета.
4.В малка купичка се смесват 
съставките за дресинга и се залива 
цвеклото.
 

Салата от моркови и цвекло
 

1.

2.

3.

4.

Салата от кейл, зелена 
ябълка и орехи

 

Салата от варено 
цвекло

Салати



зеле
моркови
червено цвекло
земна ябълка
дресинг – майонеза от ядки

 
 
 

   |  26

2 настъргани моркова
една глава настъргано цвекло
една малка глава бяла ряпа
за овкусяване : портокалов сок, зехтин 
и сол

Салата от моркови, земна 
ябълка, зеле и червено цвекло

 
 

Бяла ряпа с цвекло и 
моркови

 

Салати



 Сварете картофите на ниска ниска
степен на котлона, за да се запазят
максимално пребиотиците в тях. 
 Оставете ги да изстинат, обелете ги и
ги нарежете на кубчета.
 Нарежете киселите крастивички на
кубчета, а лукът на лентики. Добавете
киселите краставички и лука към
картофите. 
 Направете дресинга като изплакнете
кашуто и разбийте всички съставки за
дресинга в блендер.
Разбъркайте всички съставки и се
насладете.

1.

2.

3.

4.

5.

1кг. картофи
300 гр. диво ферментирали кисели 
краставички
1 глава лилав лук

1 с.л. диджонска горчица
морска сол
прясно смлян черен пипер
100 гр.  накиснато кашу за 2 часа
1 с.л. ябълков оцет
30мл. вода

                  За дресинга
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Картофена салата с диво 
ферментирали краставички

 

45 мин4

За увеличаване количеството на 
пребиотици може да оставите 

картофите в хладилник за поне 12 
часа.

Салати
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Идеи за лесни дресинги за салатиИдеи за лесни дресинги за салати
Майонеза от ядки
•50 гр. накиснато кашу
•50 мл. вода
•сокът от 1 лимон
•1г. сол

Ядков дресинг с авокадо
•100гр. накиснати сурови ядки
•200гр. Вода
•Сокът от 1 лайм
•1 авокадо
•2 гр. сол

Ядков дресинг с хранителна
мая
•100гр. накиснати сурови ядки
•100мл. вода
•2 ч.л. хранителна мая
•1 капсула пробиотик
•1 гр. сол

Домашна мойонеза без
яйца
•1 средно голямо авокадо
•¼ чаша зехтин
•1 супена лъжица кокосово
мляко
• 1 супена лъжица натурален
ябълков оцет или пресен
лимонов сок
• ¼ чаена лъжичка чесън на
прах 
•¼ чаена лъжичка сол. 
В блендер или кухненски
робот сложете всички
съставки и разбийте до
хомогенна смес.
Съхранявайте в плътно
затворен съд до 1 седмица.

Дресинг с бадемов тахан
и мащерка
•2 с.л. бадемов тахан
•2 фурми без костилки
•Сокът от половин лимон
•2 скилидки чесън
•1 ч.л. мащерка
•50 мл. вода

Дресинг с авокадо и
босилек
•1 авокадо
•1 чаша босилек
•½ ч.ч. портокалов сок
•2 гр. сол

Чеснов дресинг
•2 скилидки чесън
•сокът от половин лимон
•1 ч.л мед или кленов
сироп
•1 ч.л нарязан на ситно
червен лук

Дресинг с авокадо и
сурова червена чушка
•1 голямо авокадо
•4 сурови чушки нарязани
на дребно
•Сокът от 1 лимон
•2 гр. морска сол
•Половин връзка магданоз

Салати



СУПИ
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Вземете малка тенджерка, сложете вода или предварително сварен бульон да заврят.
Добавете зеленчуците.
Водата е нужно леко да покрива зеленчуците (лук, морков, грах, зелен фасул, картофи)
Оставете зеленчуците да къкрят на бавен огън 15-20 минути.
След това добавете останалите зеленчуци, на които им е нужно по-малко време за 
сваряване (карфиол, броколи, тиквичка).
Коприва, спанак, лапад попарете за няколко минути във вряла вода. Не ги варете 
дълго, за да не губят свежия цвят и витамините си.
Добавете сол и подправки.
След като изключите котлона добавете малко мазнина – смлени слънчогледови семки, 
тиквени семки, кокосово мляко, кокосово масло, зехтин.
Добавете сока на половин лимон за повече вкус.
Пасирайте и се насладете на топла супа.

Принципи за лесна крем супа



 Сложете всички съставки в тенджера и
оставете леко да заври. 
 Намалете котлона до ниска степен и
оставете да къкри за около час. 
Изцедете от зеленчуците и пийвайте по
малко от този богат на минерали бульон
или оставете зеленчуците, за да се
насладите на лека лечебна супа.

1.

2.

3.

4 моркова 
 2 стръка целина, нарязани на едро  или 
половин главеста целина
 2 лука, нарязани на филийки 
1 ч.ч. магданоз, нарязан на ситно 
1 ч.ч. нарязани гъби шийтаке, пресни или 
сушени (по желание)
 2 домата, накълцани (по желание) 
1 глава чесън (около 6-8 скилидки), 
смачкани 
 2.5 см пресен корен от джинджифил 
 2.5 см пресен корен от куркума 
 8 ч.ч. вода
 по желание: Лют червен пипер или 
червен пипер на люспи 
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Лечебен бульон по рецепта 
на  Антъни Уилям

 

50 мин7
Този  бульон може да бъде приготвен предварително 

и да се съхранява в хладилника. След това просто 
трябва да затоплите количеството, което ви е нужно и 
да го сложите в термо чаша, за да имате топъл бульон 
за през деня. Той има чудодейното свойство да бъде 
едновременно целебен, пречистващ и питателен и е 

чудесно допълнение към всеки здравословен режим. 

Супи



Почистете тиквата, морковите и
джинджифила и ги нарежете на кубчета. 
Изчистете лука и го нарежете на едро.
Сотирайте зеленчуците в мазнината и
налейте бульона. Варете на бавен огън,
докато зеленчуците омекнат и пасирайте
до гладкост с пасатор или блендер.
Налейте кокосовото мляко и подправете
с лимонов сок, сол и черен пипер.
Оставете супата още 5 минути на много
слаб огън.
Поднесете я топла, поръсена с тиквени
семки.

1.

2.
3.

4.

5.

5 чаши обелена и нарязана тиква
2 чаши обелени и нарязани моркови
100 мл. кокосово мляко
1 глава лук
около 5 см. парче пресен джинджифил
2 с.л. гхи или био краве масло
1 л. зеленчуков бульон
сокът от 1 лимон
Сол и черен пипер
тиквени семки
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Крем супа от тиква, моркови 
кокосово мляко

40 мин

Супи



  Сварете броколите на пара без да се
разваряват след което ги сложете в
блендера.
 Пригответе зеленчуковия бульон като
сварите зеленчуците в 300-400 мл. вода.
Добавете  сол, чубрица, черен пипер,
кардамон и други подправки по
желание. Добавете го в блендера с или
без зеленчуците по избор.
Смелете семената в чопър или робот и
ги добавете в блендера.
Нарежете праза на парчета и го сложете
в блендера. Добавете и лимоновия сок и
мазнината.
Всичко се пасира до желаната гъстота.
Насладете й се топла

1.

2.

3.

4.

5.
6.

2 средно големи глави броколи
50 гр. слънчогледови и/или тиквени 
семки
1 стрък праз
2 с.л гхи или зехтин
сокът от половин лимон
за зеленчуковия бульон: 2 моркова, една 
чушка, 1 глава лук
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Крем супа от броколи

30 мин4

Супи



 Сложете всички съставки без тахана в
тенджера и сварете на умерен огън за
15 минути.
 След като се сварят зеленчуците,
прехвърлете сместа в блендер и
разбийте до желаната гъстота. Може и с
пасатор.
Добавете тахана от кашу и разбийте
отново.
Насладете  се на супата топла,
пожелание може да се добави сок от
лимонов сок.

1.

2.

3.

4.

1 глава целина
1 стрък праз
3 картофа
2 скилидки чесън
2 чаши вода
сол
черен пипер
1/2 ч.л къри
1 супена лъжица тахан от кашу 
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Крем супа от глава целина, 
картофи, праз

30 мин4

Супи



 Накиснете лещата за 8-12 часа
 Загрейте гхито и сложете куркумата,
червения пипер и чесъна 
 Добавете 3 ч. ч. вода, морковите,лука и
изплакнатата леща.
 Оставате да ври за около 20-30 минути
на слаб огън.
 Към края на вареното добавете солта,
мащерката и зеленчуковата подправка.
 След като изгасите котлона изчакайте 10
минути и поръсете със ситно нарязан
магданоз.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

200 гр. зелена леща, предварително 
накисната за 12 часа
2 моркова нарязани на ситно
1 глава лук нарязана на ситно
2 скилидки чесън нарязани на ситно
1 ч.л. чубрица
1 ч.л. суха мащерка
1 ч.л червен пипер
1 ч.л зеленчукова подправка
1 ч.л. куркума
1 ч.л. сол
1 с.л гхи
магданоз за поръсване
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Супа леща 
 

55 мин

Супи



Измийте, обелете и нарежете
зеленчуците на големе парчета.
В тенджера сложете зеленчуците и ги
покрийте със студена вода. Добавете
щипка сол.
 Варете ги на умерен огън до омекване.
Прехвърлете ги в блендер заедно с част
от бульоно, в зивисимост колко гъсто
предпочитате.
 Добавете кърито, чесъна и авокадото и
пасирайте. 
 Ако не сложите авокадо, може накрая
да се добави малко гхи или зехтин по
желание.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

1 малка глава карфиол
2 моркова
1 среден картоф
1 глава лук
 сол на вкус
1 чл къри
 чесън на прах
1/2 авокадо
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50 мин

Супи Крем супа от карфиол



600 гр. моркови
1/2 ч.ч. бадеми, накиснати за 8 часа
½ ч.л цейлонска канела
¼ ч.л. куркума на прах
щипка индийско орехче ( по желание)
щипка асафетида ( по желание)
сокът на 1/2 портокал
1 ч.л къри    
1 с.л. гхи
кокосов чипс по желание
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Супа с моркови, бадеми и 
къри по аюрведа

30 мин4

Супи

 Изчистете морковите, нарежете ги на 
големи парчета и ги сварете на пара. 
Запазете водата.
Изплакнете бадемете, сложете ги в 
блендер с 1 ч.ч. вода и разбийте на 
висока скорост.
.Добавете морковите, портокаловия сок 
и подправките без кърито.
В тиган загрейте гхито. Добавете кърито 
и разбъркайте. Оставете го за 30 
секунди и след това го добавете към 
останалите съставки.
Сервирайте с леко препечен чипс от 
кокос.

1.

2.

3.

4.

5.



200 гр. сварен на пара грах
150 гр. сварени на пара моркови
150 гр. сварен на пара праз
50 гр. белени тиквени семки
50 гр. небелен сусам
Сокът от половин лимон
1 с.л. зеленчукова подправка
2 ч.л. чесън на прах 
1/2 връзка магданоз
¼ ч.л. черен пипер
350 гр. домашен зеленчуков бульон.
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Крем супа от праз, моркови 
и грах

20 мин4

Супи

Смелете семките, сусамът, лимонът и 
подправките предварително и ги 
поставете в блендера.
Добавете в блендера сварените на пара 
грах, моркови и праза.
Добавете магданоза, долейте бульона и 
разбийте до желаната гъстота.
По желание гарнирайте с със ситно 
нарязан магданоз и малко сварени на 
пара моркови.

1.

2.

3.

4.



ОСНОВНИ ЯСТИЯ
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 Изплакнете накиснатата киноа и я
сложете в тенджерка.
 Добавете зеленчуците и водата и
варете на слаб огън, докато водата
изври и се сварят зеленчуците и
киноата.
 Добавете подправките и сервирайте в
чиния и пърсете със сок от лимон или
маринован лук.

1.

2.

3.

150гр киноа, предварително накисната 
за 12 часа
300 мл. вода
1 стрък праз нарязан на ситно
1 средна глава целина нарязана на 
малки кубчета
3 моркова нарязани на ситно
1 чушка ситно нарязана
1 скилидка чесън
½ч.л. черен пипер
щипка сол
щипка куркума
щипка сух копър
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Киноа със зеленчуци
и маринован лук

45 мин

О
сновни ястия

3



 Сварете пастата спрямо инструкциите
на опаковката. Запазете 2 чаши от
водата.
 Сотирайте лука и чесъна в една с.л.
зехтин.
 Сложете съставките за дресинга в
блендер и разбийте до гладка смес.
 Полейте пастата със соса и сервирайте
в чинии.
 Комбинирайте със свежа салата.

1.

2.

3.

4.

5.

300 гр. безглутенова паста ( ориз, елда, грах,
леща, киноа) .
За дресинга:
2 чаши вода от варенето на пастата
1 чаша кашу накиснато поне за 2 часа и 
изплакнато
1 с.л. зехтин
сокът от 1 лимон
1 лук и 3 скилидки чесън, нарязани на ситно 
1/4 ч.л. черен пипер
сол
2 с.л. хранителна мая
2 супени лъжици конопени семена
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Безглутенова паста с 
веган сос

45 мин

О
сновни ястия

3



 Загрейте фурната на 180 градуса.
Покрийте тава с хартия за печене.
Разпределете карфиолините розички в
тавата. Поръсете ги със сол, черен
пипер и зехтин. Печете ги 20-25 минути.
Карфиолът трябва да стане
златистокафяв.
 Направете дресинга като пасирате
всички съставки до хомогенна смес.
 Добавете бадемовото брашно и
хранителната мая и разбъркайте добре
продуктите и печете още 10-15 минунти.
Извадете от фурната, разсипете в
чинии и гарнирайте с дресинга.

1.
2.

3.

4.

5.

1 средно голяма глава карфиол, накъсана на
розички
1 с.л. зехтин
½ч.л. черен пипер
щипка сол
3 с.л. смлени на прах бадеми или бадемово
брашно
2 с.л. хранителна мая

2 с.л. бадемов тахан
1 с.л. зехтин
1/2 глава лилав лук ситно нарязан
1 с.л. диджонска горчица
сокът от 1 портокал
1 ч.л. мед
щипка сол
черен пипер

  За дресинга:
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Печен карфиол с дресинг 
от бадемово масло, мед и 

горчица

50 мин

О
сновни ястия

3



 На слаб котлон в тенджера с дебело дъно,
загрейте гхито и изсипете черния синап и
похлупете с капак. Синапът ще започне да
пука като пуканки.
 Когато спре да подскача прибавете кимиона,
червената леща, кърито и канелата.
 Когато кимионът си смени цвета, добавате
куркумата и бъркайте няколко секунди.
 Прибавете ориза, разбъркайте добре и 
 добавете водата.
 Когато водата заври, разбъркайте ориза,
сложете капака, намалете котлона на минимум
за 13 минути.
 Когато минат минутите, изключете котлона и
оставете още 15 минути без да отваряте
капака.
 Прибавете лимоновия сок и кашуто и
разбъркайте добре.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

250гр кафяв ориз басмати 
450 мл вода
65 мл сок лимон
20 гр кокосови стърготини
60 гр. сурово кашу минато на сух тиган за 
2-3 минути.
2 с.л. гхи или сусамово олио
1 ч.л черен синап
1 ч.л. кимион семена
1 с.л. червена леща
½ ч.л. къри
½ ч.л куркума
½ч.л. канела
щипка сол
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Лимонов ориз по аюрведа

45 мин

О
сновни ястия



 Изчистете и нарежете зелето на малки
парченца или лентички.
 Сложете го в тенджера с 1 ч.ч. вода и го
задушете. 
Когато заври, прибавете праза, чесъна,
нарязан на ситно и подправките.
Задушавайте на среден огън докато
зелето омекне.
След това присепете сместа в тавичка и
печете за 15 мин. на 180 градуса.

1.

2.

3.

4.

5.

700 гр. зеле
1 стрък праз, нарязан на ситно
2 скилидки чесън
2 с.л. червен пипер
¼ ч.л. черен пипер
сол
3 листенца дафинов лист
копър и магданоз за поръсване
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      Зеле на фурна

50 мин4

О
сновни ястия



 Изчистете и нарежете розичките на
карфиола и броколито.
 Поръсете ги със солта, куркумата,
копъра.
Сварете ги на пара на ниска степен на
котлона за около 5-10 минтути
 Извадете ги в купа.
 Изплакнете кашуто, сложете
съставките за соса в блендер и
разбийте до хомогенна смес. 
 Сипете порция карфил с броколи и
полейте със соса.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

1 глава броколи
1 глава карфиол
За дресинга:
сол
куркума
сух копър
За ядковия сос: 
100 гр. кашу, накиснато за 2 часа
сокът от 1 лимон
щипка риган
щипка сол
100 мл. вода
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     Броколи и карфиол на 
пара с ядков сос

20 мин4

О
сновни ястия



 Изплакнете кашуто и го разбийте в
чопър или робот. Сипете го в купа,
добавете овесените ядки. 
 Добавете морковите, магданоза, лука,
водата и подправките. 
Сместа се разбърква добре, оформят се
кюфтенца, подреждат се в тава върху
хартия за печене и се слагат в
хладилника за 20 минути.
След това се слагат във фурната за 10-15
минути на 170 градуса.

1.

2.

3.

4.

150 гр. сурово кашу, накиснато за 2 часа
150 гр. безглутенови овесени ядки
4 стръка зелен лук, ситно нарязан
2 моркова, настъргани
50 мл. вода
половин връзка магданоз, нарязан на 
ситно
чубрица
сминдух
червен пипер
сол
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Ядкови кюфтенца
 
 

35 мин4

О
сновни ястия



Накиснете киноата и ориза отделно за 6
часа.
 Загрейте зехтина, сложете червения пипер и
праза и сотирайте. След 1 минута добавете
изплакнатите ориз и киноа.
 Сотирайте за още 1 минута и добавете 1
чаша вода и 50мл. зелев сок.
 Добавете подправките и бъркайте, докато
набъбнат ориза и киноата и поемат
течността.
 Свийте сърмички.
В тенджера сложете няколко листа кисело
зеле на дъното и наредете сърмичките.
 Долейте с вода и зелев сок. По желание
може да се добави още малко зехтин
Сложете чиния най-отгоре, за да придържа
сърмите.
 Варете ги на слаб огън около 35 минути.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

100 гр. киноа
100 гр. кафяв басмати ориз
1 стрък праз
1 ч.л. чубрица
1 ч.л. джоджен
2 ч.л червен пипер
1 ч.л кимион
150 мл. зелев сок
1 глава кисело зеле
2 с.л зехтин
магданоз за поръсване
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Сарми от кисело зеле с киноа 
и кафяв басмати ориз

 

70 мин

О
сновни ястия

6



.

кореноплодните – алабаш, земна
ябълка, моркови, сладък картоф,  ряпа,
пащърнак, целина, цвекло- нарежете
зеленчуците и печете за 30-45 минути с
обръщане на 20-тата минута.
луковите и тиквените – лук, праз лук,
необелен чесън, шалот, всички видове
тиква нарежете зеленчуците и печете за
30-45 минути с обръщане на 20-тата
минута.
и кръстоцветните – броколи,
брюкселско зеле, карфиол и зеле -
нарежете зеленчуците и печете за 20
минути без да има нужда да се обръщат.

Ето кои са зимните зеленчуци,
разпределени по категории, които можем
да си опечем и да имаме за няколко дни
напред. Всяка категория изисква различно
време за печене. 
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Печени  зеленчуци
 

 Нарежете зеленчуците на сходни по
големина размери.
 Намажете ги с малко зехтин, гхи или
кокосово масло. 
Добавете подправки по избор: сол, копър,
чубрица, розмарин.
 Разпределете ги в тава върху хартия за
печене и печете на 180 градуса.
Може да си направите няколко тави със
зеленчуци като ги разпределите спрямо
времето за печене или да добавите по-
късно, тези, които се нуждаят от по-кратко
печене.

1.

2.

3.

4.

5.

О
сновни ястия



 Изплакнете накиснатия боб мунг
 Измийте, обелете и нарежете на ситно
морков, лука и чесъна.
 В тенджера сложете маслото и като
загрее сложете нарязани на ситно лук и
моркови. Сотирайте 4 минути и долейте с
половин чаша вода и оставете на слаб
огън да къкри ястието.
 Добавете боба и около 600 мл. вода –
ако се изпари, добавете още.
 В друг съд загрейте още малко масло
слагайте последователно къри, куркума,
червен пипер, сол, чесън, доматен сос и
щипка захар.
.Довате сместа към ястието и гответе още
10 -15 мин. с капак на бавен огън.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

200 гр. боб мунг – накиснат за 9-12ч.
2 моркова
100 гр. доматено пюре
1 с.л масло или гхи
2 глави лук
3 скилидки чесън
1 ч.л къри
1 ч.л куркума
1 с.л. червен пипер
щипка захар
морска или хималайска сол на вкус
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Яхния с боб мунг
 

50 мин

О
сновни ястия



Обелете и след това нарежете целината
на шайби с дебелина около 2 см. 
Смесете зехтина със стрития на паста
чесън, накълцана мащерка и пушена сол
на вкус и намажете шайбите целина.
Загрейте фурната на 180 градуса с
вентилатор. Изпечете целината във
фурната за 10-15 минути, докато омекне. 
 За соса в купа разбъркайте стрития на
паста чесън със сусамовия тахан,
лимонов сок на вкус, сол и киселото
мляко. Ако сосът е много гъст, добавете
1-2 с. л. вода. 
Смесете в купа накълцаните орехи и
магданоз със сиропа от нар, зехтина и
сол на вкус. 
 Гарнирайте стековете с дресинга,
орехите с магданоз и нар.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 глава голяма целина
2 скилидки чесън
стръкчета мащерка
40 мл. зехтин
сол

2 с. л. сусамов тахан
1 лимон
1 скилидка чесън
3 с. л. кисело мляко
 сол на вкус

1 нар
80 г печени орехи
2 стръка магданоз
1 с. л. сироп от нар
30 мл студено пресован зехтин
 сол на вкус

за дресинга:

 за гарниране:
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Стек от целина
 

40 мин4

О
сновни ястия



 Сварете около 1 кг. цели картофи.
 В тава сложете хартия за печене, сложете
целите сварени картофи с обелката.
 Направете кръстосан разрез на всеки
картоф и ги смачкайте с дъното на малка
купичка.
Поръсете ги със сол, малко чесън на прах,
черен пипер, малко зехтин.
 Печете ги във фурна на 180 градуса за около
30  минути, докато станат хрупкави.
 За соса Зелена богиня, пасирайте всички
съставки до хомогенна смес

1.
2.

3.

4.

5.

6.

1 кг. картофи
сол
чесън на прах
3 с.л. зехтин
черен пипер

1 голямо зряло авокадо
2 стръка пресен босилек или 1 с.л. сушен
босилек
1 връзка магданоз 
1 скилидка чесън
2 с.л. лимонов сок
50мл. вода
1 с.л. ябълков оцет
1 почистена люта чушка
сол и черен пипер

 За сос Зелена богиня:
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Хрупкави печени картофи със 
сос Зелена богиня

 

60 мин3

О
сновни ястия



 Накиснете ориза за 6-8 часа, изплакнете го и
го сложете  във вряща подсолена вода
съотношение 1:2. Намалете степента на
котлона и варете под капак, докато поеме
водата.
 Загрейте тиган, на който може да се сложи
капак, разтопете кокосовото масло и
добавете чесъна, джинджифила, подправките
и праза в тази последователност. Бъркайте 2-
3 минути, за да освободят аромата си.
 Добавете кокосовото мляко и малко вода и
оставете да къкри 10 минути.
Сложете тиквата и алабаша и оставете да
къкри още 20 минути като разбърквате
периодично.
 Ако е нужно добавете още малко вода.
Иключете котлона и оставете да почине. 
 Сервирайте върху канапе от ориза. Поръсете
с магданоз или пресен кориандър.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

400 гр. тиква - изчистена и нарязана на 
кубчета
1 глава алабаш - обелен и нарязан на 
кубчета
400мл.  кенче кокосово мляко 
1/2 стрък праз нарязан на дребно
4 скилидки чесън нарязани на филийки
1 см. пресен джинджифил - настърган 
150 гр. кафяв ориз басмати
2 ч.л. къри
1 ч.л. куркума
1/3 ч.л. кимион
черен пипер, сол
щипка кориандър
1 с.л. кокосово масло
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Къри с тиква, алабаш, кокос и 
кафяв басмати ориз

 

60 мин3

О
сновни ястия



 В тенджерка на умерен огън загрейте
зехтина. 
Добавете червения пипер и ситно
нарязания праз. Сотирайте за 3-4 минути. 
Добавете зелевия сок и зелето. Продължете
да разбърквате. 
След около 5 минути добавете останалите
съставки и оставете на слаб огън около 10
минути. 
Присепете в тавичка и запечете на 180
градуса за около 15 минути. Ако е поета
течността добавете още малко вода или
зелев сок. 
Поръсете с магданоз и сервирайте.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1/2 глава кисело зеле
 150 гр. булгур
 1 стрък праз
 1 с.л. червен пипер
 щипка черен пипер
 1/2 ч.л. чубрица 
2 ч.ч. зелев сок 
1 ч.ч. вода 
няколко стръка магданоз за поръсване 
2 с.л. зехтин
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Кисело зеле с булгур
 
 

45 мин4

О
сновни ястия

Булгурът има ниско съдържание на 
глутен, но я включих тази рецепта, 

понеже е много зимна и вкусна.



ДЕСЕРТИ
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16 меки фурми без костилки
30 гр. слънчогледови семки
50 гр. сурови орехи
50 гр. сурови бадеми
80 гр. бадемово масло
30 гр. кокосови стърготини
40 гр. черен шоколад - разтопен

Сложете семките, бадемите и орехите в 
кухненски робот или чопър и пасирайте за 
1-2 минути. 
Ако има място сложете кокосовите 
стърготини и фурмите и разбийте отново, за 
да стане хомогенна смес.
Ако ползвате чопър сложете смлените ядки и 
семена в купа и отделно разбийте фурмите. 
Може да се ползва и паста от фурми.
Разбъркайте добре смлените съставки и 
оформете бонбони с ръце.
Топнете част от бонбона в разтопения черен 
шоколад и в кокосови стърготини.
Сложете в хладилник да стегнат поне 2 часа.45 мин20

Сурови бонбони с фурми



ябълки

Измийте ябълките.
 Нарежете ги на големи парчета.
Печете около 25 минути в 
предварително загрята фурна на 
175 градуса.

 
 

1.
2.
3.
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Печени ябълки

1 тиква цигулка с кората
гхи

Измийте тиквата. 
Нарежете я на големи парчета и я
подредете върху хартия за печене в 
тава.
Намажете парченцата тиква с гхи.
Печете в предварително загрята 
фурна на 160 гр. докато се опече.

 

1.
2.

3.
4.

Печена тиква

Десерти


