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ИЗПОЛЗВАНИ 
ПРОДУКТИ

Продукт кКал на 
100 г

авокадо 228
бадеми 659
бадемово мляко 200
банани 92
горски плодове 37
домати 20
зехтин 884
кайсии 50
какао 228
канела 247
кафе 3
киви 53
кленов сироп 266
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кокосово мляко 197
краставици 14
лимони 36
лимонов сок 36
люти чушки 21
магданоз 60
манго 57
маруля 14
мента 70
моркови 35
портокали 37
прясно мляко 60
пъпеш 28
соево мляко 45
спанак 28
тиква 34
цвекло 43
червени чушки 26
ябълка 42
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Краставично 
смути

Брой порции:  1 х 225 г
Време за подготовка: 5 мин

Общо време за приготвяне: 5 мин
Ккал на 100 гр: 28

Ккал на порция: 126

Продукти
1.

1 небелена краставица

2.
1 шепа спанак

3.
1 небелена ябълка
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Приготвяне
• Ябълката, краставицата и спанакът се 

измиват добре и се слагат в блендер. 
• Разбиват се до получаването на гладка 

смес. Ако е необходимо може да се доба-
ви вода. 

Сервиране
Смутито се сервира във висока чаша. Тряб-

ва да се пие веднага, за да не се губят по-
лезните му свойства. 

За по-пикантен вкус, преди да се разбият 
съставките, може да се добави и малко 

свеж джинджифил.
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Смути 
с кафе и банан

Брой порции:  1 х 260 г
Време за подготовка: 5 мин

Общо време за приготвяне: 5 мин
Ккал на 100 гр: 69

Ккал на порция: 179

Продукти
1. 

50 мл студено кафе

2. 
50 мл студено прясно мляко

3. 
1 замразен банан, нарязан на филийки
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Приготвяне
• Плодовете, кафето и млякото се слагат 

в блендер. 
• Разбиват се докато се получи гладка 

смес. 

Сервиране
Сервира се в чаша и по желание се украсява 

със сметана.

Може да се добави мед, ако не е достатъчно 
сладко. 

Ако нямате замразен банан, може да се 
добавят 2–3 кубчета лед.



Закуски
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ИЗПОЛЗВАНИ 
ПРОДУКТИ

Продукт кКал на 
100 г

авокадо 228
бадемово масло 614
банани 92
бекон 414
броколи 33
ванилия 288
ечемичени ядки 355
какао 228
какао на прах подсладено 377
канела 247
кашкавал 330
киноа 368
кленов сироп 266
кокосово масло 862
кокосово мляко 197
кори за баница 292
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лимон 36
масло 740
мед 329
моцарела 300
овесен ядки 379
овесени трици 379
прясно мляко 60
сирене 305
сладки картофи 61
слънчогледови семки 561
сметана 309
соево мляко 45
сос маринара 51
спанак 28
стафиди 272
тахан от тиквени семки 522
тесто за пица 252
фурми 313
фъстъчено масло 626
хляб 250
чедър 412
шарена сол 100
шунка 93
яйца 157
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Банички 
на тостер

Брой порции:  12 х 70 г
Време за подготовка: 10 мин

Общо време за приготвяне: 45 мин
Ккал на 100 гр: 336
Ккал на порция: 229

Продукти
1.

1 пакет кори за баница /400 г – 12 кори

2.
  300–400 г сирене

3.
70 г масло
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Приготвяне
• Всеки лист от корите се намазва с масло.
• Сгъва се на две по дължина и се поръсва 

със сирене, след което отново се сгъва.
• Тостера се загрява и се намазва с масло-

то, за да не залепнат баничките. 
• Пекат се до хубав златист цвят

Сервиране
Сервират се веднага.

Може да  не се приготвят всички кори наведнъж, а 
само колкото ще се изядат веднага – така винаги ще се 
хапва прясно изпечена и топла баничка. Освен това ще 
може да се контролира количеството, което се консу-

мира и да не се прекалява. 
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Банички 
от хляб и сирене

Брой порции:  6 х 70 г
Време за подготовка: 5 мин

Общо време за приготвяне: 25 мин
Ккал на 100 гр: 243
Ккал на порция: 158

Продукти
1.

4–5 филии хляб

2.
  150 г сирене

3.
2 яйца
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Приготвяне
• Фурната се загрява до 200 С.
• Хлябът се нарязва на кубчета и се напръсква с 

малко вода да се овлажни.
• Яйцата се разбиват и се смесват с намачканото 

сирене.
• Сместа с яйцата и сиренето се прибавя към на-

рязания хляб и се разбърква добре. 
• Разпределя се в 6 силиконови форми за мъфини.  

Не се пълнят догоре, защото сместа се надига.
• Пекат се до златисто.

Сервиране
Сервират се топли.  

Може преди да се изпекат да се сложи парченце масло 
върху всяка баничка. Ще ги направи по-ароматни, но 

тогава калориите ще бъдат повече.
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Здравословни
кашкавалки

Брой порции:  2 х 105 г
Време за подготовка: 15 мин

Общо време за приготвяне: 45 мин
Ккал на 100 гр: 274
Ккал на порция: 288

Продукти
1.

2 с. л. овесени трици

2.
  100 г кашкавал

3.
1 яйце
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Приготвяне
• Кашкавалът се настъргва на ренде и се смес-

ва с яйцето и овесените трици.
• Оформят се две големи кюфтета и се изпичат 

в тиган с незалепващо покритие.

Сервиране
Изчаква се да се охладят леко и се сервират.  

Може преди да се изпекат да се добави 
малко чубрица или други подправки.


