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VAJ ARGANI
+

Vaji i Arganit merret nga arra e Pemës së Arganit. Arrat plasariten me dorë dhe nxirret ekstrakti i
farës. Kjo, historikisht, është bërë në mënyrë tradicionale nga gratë zejtare vendase të cilat punojnë
në kooperativa.
Për 1 litër vaj duhen rreth 30 kg arra argani dhe 10 deri në 12 orë punë.

RRETH PEMËS SË ARGANIT
Pema e Arganit (Argania Spinosa) mund të gjenden vetëm në pjesën jug-perëndimore
të Marokut. Kjo e bën atë një nga pemët më të rralla në botë. Pema është shumë
rezistente dhe mund të jetojë 150 deri në 200 vjet. Rrënjët e saj rriten thellë në
kërkim të ujit dhe kjo ndihmon të ruajë tokën kundër shiut të madh, duke
parandaluar erozionin dhe kufizon përparimit e shkretëtirës. Pema e Arganit luan një
rol jetik në ruajtjen e ekuilibrit ekologjik, si dhe gjendjen ekonomike të popullsisë.
Në vitin 1999, UNESCO shtoi pemën e Arganit në Listën e Trashëgimisë Botërore.

VAJI I ARGANIT PËR FYTYRËN
Vaji i Arganit mbron lëkurën kundër rrudhave dhe plakjes së parakohshme. Ndihmon në zvogëlimin e rrathëve të zinj dhe rrudhave rreth syve. Ai
është një ilaç shumë i mirë për lëkurën e thatë dhe ruan elasticitetin e saj. Forcon strukturat proteinike të lëkurës dhe e bën atë të duket e freskët.
Vaji i Arganit rregullon sekretimin e sebumit dhe e mban atë në një nivel të menaxhueshëm. Ndihmon në parandalimin e strijave të shkaktuara nga
shtatzënia. Forcon thonjtë e dobët dhe lehtësisht të thyeshëm. Vaji i Arganit është i dobishëm në trajtimin e sëmundjeve inflamatore të lëkurës si
ekzemë dhe psoriasis. Në kushtet e artritit dhe reumatizmës në të cilat nyjet dhe indet e trupit janë të dëmtuara, vaji i Arganit zvogëlon dhimbjet.

VAJI I ARGANIT PËR FLOKËT
Vaji i arganit është quajtur nga ekspertët e
bukurisë, lëngu i artë për flokë të shëndetshëm.
Disa përfitime nga vaji i Arganit për flokët janë:
Hidraton flokët dhe i mbron nga këputja dhe ndarjet
dyshe. Rrit elasticitetin e tyre dhe ndihmon dhe ushqen
flokët për rritje më të shpejtë. Kthen shkëlqimin e
flokëve dhe i bën të menaxhueshëm për ata që i kanë të
pa rregullt.Vaji i Arganit përmban antioksidantë natyrorë
dhe ndihmon për riparimin e membranave qelizore të
flokut.
Prania e lartë e Vitaminës E ruan flokët nga djegia e
diellit, oksidimi, kushtet atmosferike apo nxehtësia
e tharëses.Përmbajtja e lartë e acideve yndyrore të
pangopura si Omega 3 dhe Omega 9 janë një
burim i drejtpërdrejtë i komponentëve esenciale
ushqyes për flokët dhe rrënjët.

VAJ ARGANI PËR KULINARI
Vaji i Arganit është pa kimikate ose aditivë artificiale. Ai është një produkt
i pastër, natyror dhe autentik. Vaji i Arganit Ekstra i Virgjër ka aromë të
mirë dhe delikate, karakteristike të arrës, me përfitime shëndetësore të
provuara përmes niveleve të larta të vitaminës E, acideve yndyrore esenciale
(Omega 3, Omega 9) plus sterolet bimore. Nëse jeni të ndërgjegjshëm për
shëndetin apo thjesht të apasionuar për ushqim dhe gatim, ju mund ta
shtoni këtë vaj me aromë delikate dhe unike në pjatat tuaja. Ai është ideal
për skuqje, sallatë, për salcat e makaronave, peshk, dhe mish.
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Bukuri e Përsosur

TË MIRAT SHËNDETËSORE
TË VAJIT TË ARGANIT
Ul nivelin e kolesterolit

Ideal për artritin

Prania e acidit oleik dhe
steroleve në vajin e Arganit, e
bëjnë atë shumë efektiv në uljen
e kolesterolit, dhe mbajtjen e tij
në limitet e duhura.

Vaji i Arganit është shumë i
dobishëm dhe i përdorshëm
për artritin, në ato vende ku
nyjet e trupit janë dëmtuar.
Ai
ngadalëson
proçeset
degjeneruese në vazhdim e sipër
në kockat e gjata të trupit.

Forcon imunitetin

Recetë Marokene
është një enë karakteristike
* Tajine
e traditës së Kuzhinës Marokene

•
•
•
•

QINGJ ME VAJ ARGANI NË TAJINE
PËRBËRËSIT

Përmbajtja natyrale e acideve
yndyrore të pranishme në këtë
vaj është konvertuar në 3 llojeve
të ndryshme të prostaglandinave.
Këto prostaglandina forcojnë
imunitetin dhe kanë funksion
anti-inflamator.

Ndihmon kundër
sëmundjeve reumatike
Është gjithashtu i dobishëm
për
sëmundjet
reumatike.
Reumatizma mund të dëmtojë
zemrën, lëkurën, nyjet dhe trurin.

1 Kg mish qingji, i prerë në copa mesatare
për ti futur në Tajine (ose një tenxhere të
rëndë me fund të trashë).
2 qepë, (1 e prerë në copa dhe 1 e grirë)
1 hudhër e vogël e prerë në copa
1 lugë çaji me xhinxher pluhur
3/4 lugë çaji me kripë të kuqe Hawaiane

Forcon Shëndetin e
zemrës

Ndihmon kundër
problemeve të lëkurës

PËRGATITJA

Niveli i lartë i vitaminës
E dhe antioksidantëve në
vajin e Arganit ngadalëson
proçesin e plakjes së zemrës,
rregullon funksionimin e
zemrës dhe mbron sistemin
kardiovaskular.

Vaji i Arganit ka një karakteristikë
anti-inflamatore. Ky i fundit e
bën shumë të mirë dhe efektiv
kundër akneve, lisë së dhenve
dhe psoriasis-it.

Anti-kanceroz

Vaji i Arganit konsiderohet
gjithashtu si një afrodiziak
natyror. Ai rrit dëshirën dhe
aftësinë seksuale në një person.

Sipas hulumtimeve shkencore
të kohëve të fundit, ndryshe
nga vajrat e tjerë, nivelet e
larta të vitaminës E, acidet
yndyrore esenciale (Omega
3 dhe Omega 9) plus sterolet
bimore në vajin e Arganit,
e bëjnë shumë efektiv në
parandalimin e llojeve të
ndryshme të kancerit.

Afrodiziak natyror

Agjent anti-plakje

Sasia:  për 4 racione
Përgatitja: 10 minuta
Gatimi: 3-3 ½ orë
Shoqërohet: me bukë

1/2 lugë çaji me piper të zi
1/2 lugë çaji turmerik
1/2 lugë çaji shafran
1/3 filxhani vaj Argani
1/2 filxhani ullinj jeshil të çarë
1 limon i ndarë në 8 copa
1 -2 filxhanë ujë
majdanoz

Shtresën e qepëve të copëtuara e hedhim në fund të enës. Në një tas,
marinojmë mishin me qepën e grirë, hudhrën, majdanozin e grirë dhe
erëzat. Tek tenxherja hedhim mishin e marinuar së bashku me ujin
dhe vajin e Arganit. E mbulojmë me kapak dhe e vendosim në zjarr
mesatar. Pasi të marrë valë e lëmë në zjarr të ulët që të vazhdojë zierjen.
Kontrollohet herë pas here nëse ka shteruar uji dhe e shtojmë nëse
është e nevojshme. Pasi mishi është zjerë për 3 orë, shohim nëse është
bërë i butë dhe këputet me gishta, nëse jo e lëmë përsëri të ziejë.
Në 5 minutat e fundit të zierjes shtojmë limon dhe ullinj.
E heqim nga zjarri dhe e servirim të shoqëruar me bukë dhe perime.
BON APPETITE!

Vaji i Arganit është shumë i
njohur si një agjent anti-plakje.
Ai parandalon degjenerimin e
muskujve, një proçes natyror ky,
si rezultat i kalimit të viteve.

Ndihmon tretjen

Ndihmon kundër
obezitetit

Është fakt shkencor se ky vaj
ndihmon tretjen nëpërmjet
rritjes së përqendrimit të
enzimës “pepsin” në tretjen e
ushqimit.

Vaji i Arganit mund t’ua bëjë më
të lehtë kontrollin e peshës apo
tju ndihmojë për tu dobësuar,
për shkak të vlerave të larta
ushqyese.
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VIP-at

në tavolinë

9 super ushqimet
sekrete të

CELEBRITETEVE
1.

LËNGJET JESHILE

Aktorja 38-vjeçare Gwyneth Paltrow ka zbuluar se shumica e ushqimeve
të saj të preferuara janë në formën e pijeve, duke përfshirë lëngun e lakrës
jeshile. “Unë do të bëj një lëng me lakër jeshile, lëng limoni, ujë dhe pak
agave,” thotë ikona e bukurisë femërore. Pije e përsosur plot ushqyes
(agave mund të shkëmbehet me një mollë të vogël të gjelbër ose dardhë).

2.

Alicia Silverstone

TORTILLA CHIPS CHILLI “CASA FIESTA”

Cameron Diaz e ka të përditshme në dietën e saj këtë mes vakt fantastik,
sepse përbëhet nga misër organik, pa vajra të hidrogjenizuara, asnjë shije
artificiale apo ngjyrues, pa shtesa, pa yndyrna të tepërta, dhe aq pikante sa
duhen.

3.

Michelle Obama

ARRA DHE RRUSH TË THATË

Kur vjen puna për të pasuruar një pije, Alicia Silverstone marr mjaftueshëm
arra nga fermerët e tregut lokal. “Ato janë të freskëta dhe organike dhe
shumë, shumë të shijshme, shpjegon ajo. “Unë i marr ato nga i njëjti shitës
që shet rrush organik pa sulfur dhe kimikate. Kombinimi është shumë i
shijshëm për një mes vakt organik të shpejtë. Kryesorja është që të kërkoni
për rrush të thatë pa sulfur”.

4.

ÇAJI JESHIL

Një pije e pasur me antioksidantë që ndihmon tretjen, kontrollon oreksin,
ngjall një ndjenjë qetësie dhe madje parandalon sëmundje. Çaji jeshil është
i preferuari i Fergie-t (e cila ka deklaruar se është pija e saj para çdo
performance.), Oprah-s dhe Lady Gaga-s. Ky është një çaj fuqidhënës.

5.

QUMSHTI I KOKOSIT

Ikona të suksesshme si Madonna, Gisele Bundchen (e klasifikuar si femra
me këmbët më të bukura në botë), Elizabeth Bankat dhe Alexis Dejoria
betohen se qumshti i kokosit është ideal për freskim, dhe kjo nuk është e
vështirë për tu vënë re. Ai jo vetëm është pa yndyrë dhe kolesterol, por
gjithashtu përmban më shumë kalium (se sa një banane. Xhamaikanët e
përdorin atë si një tonik për zemrën. Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë
së Kombeve të Bashkuara thotë se kjo është e pasur me elektrolite
natyrore.

6.

PERIMET E GJALLA (të pa gatuara)

Kur niveli i karburantit të trupit fillon të ulet, Venus Williams, di se si ti
marrë masat. Ajo furnizohet me një dorë perimesh të freskëta dhe të pa
gatuara. Plot me minerale natyrore, pa yndyrna dhe ideale për tretjen, ky
është një mes vakt i shpejtë dhe i lehtë që do t’iu kthejë në rrugën e
duhur në pak kohë. Ato nuk kanë nevojë të gatuhen - pasi të papërpunuara
vitaminat i merrni në maksimumin e tyre!

7.
Cameron Diaz

jessica alba

FETA MOLLE DHE MJALTË

Mesvakti i Zonjës së Parë të USA-s, Michelle Obama-s, është feta molle
me mjaltë pasi i japin trupit tuaj energji kur ju filloni të ndjeheni të lodhur.
Michelle e merr mjaltin e saj nga kosheret e Shtëpisë së Bardhë, një mjaltë
organik i mirë mund të kryejë të njëjtin funksion po aq mirë. Atletët antikë
në Lojrat Olimike gjithashtu hanin mjaltë për të rritur performancën e tyre,
olimpike, kështu që imagjinoni se çfarë mund të bëjë për ju! Kombinimi me
mollë, mjaltë dhe gjalpë kikiriku, ofrojnë yndyrna të shëndetshme, fibra,
proteina dhe antioksidantë gjithashtu.

8.

UJI “FONTE DE’ MEDICI”

Jessica Alba është pyetur shpesh se çfarë bën ajo që duket kaq mirë ndërsa
është gjithmonë e angazhuar, dhe përgjigja e saj është zakonisht e njëjta.
Ajo pi tre litra ujë në ditë. Gjithashtu dhe Beyonce është e njohur se pi
shumë ujë për të qenë gjithmonë aktive. Kjo është një mënyrë natyrale
për të ndihmuar dhe pastruar trupin tuaj nga mbeturinat dhe toksinat, uji
përmirëson proçesin e absorbimit të vitaminave dhe mineraleve, ndihmon
tretjen, përshpejton metabolizmin, rrit nivelin e energjisë dhe e lë lëkurën
tuaj të freksët dhe të hidratuar. Ujin Fonte de’ Medici e gjeni tek dyqanet
e rrjetit “Neranxi”

9.
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LADY GAGA

ÇOKOLLATA E ZEZË

Kur Miranda Kerr dëshiron një ushqim të pasur, ajo konsumon gjithmonë
çokollatë fondente të një cilësie të lartë. Mbushur plot me antioksidantë
(të cilat ndihmojnë për të eliminuar radikalet e lira), vitamina dhe minerale
(kalium, bakër, magnez, hekur) për të mbështetur shëndetin e mirë,
çokollata e zezë është gjithashtu e mirë për zemrën, sepse ndihmon të
mbajë presionin e gjakut nën kontroll. Tek dyqanet Neranxi do te gjeni
çokollatën “Callebaut”, më të mirën në Europë.
Gisele Bundchen

DASH
Dieta e vitit

2015

Çfarë e bën një dietë më të mirën? Në renditjen e Dietave më të Mira për vitin 2015, sipas “US News”, dieta
DASH u rendit e para mes 34 dietave të tjera, përfshirë Atkins, Jenny Craig dhe Slim-Fast, duke fituar kurorën e
“Dietës më të mirë të të gjithave” në mesin e 15 programeve dietike të reklamuara për publikun.
“Ne gjithashtu i renditëm dietat sipas: pëlqimit dhe humbjes së peshës, aftësisë për të parandaluar dhe kontrolluar
diabetin dhe sëmundjet e zemrës, sa të shendetshme dhe sa te lehtë janë ato për t’u ndjekur. Analiza jonë
sigurisht nuk e vë në dyshim që jo cdo dietë është ideale për të gjithë”, - shprehen drejtuesit e sondazhit.
Merrni dietën DASH, fituesja e titullit : ”Dieta më e mirë e Përgjithshme”. Ajo nuk u krijua si një mënyrë për
të rënë nga pesha, por si një armë për të luftuar kundër presionit të lartë të gjakut. Qeveria federale, e cila ka
financuar hulumtimin për DASH, madje as nuk e ka quajtur atë një dietë - por një “plan i të ushqyerit”. Nëse
humbja e peshës është qëllimi juaj nr 1, ja ku e keni dietën më të mirë.
Qëllimi:

Parandalimi dhe ulja e presionit të lartë
të gjakut (hipertensionit).
Ushqim i ekuilibruar: Kjo dietë është
ideale për sasinë e proteinave, karbohidrateve,
yndyrnave dhe ushqyesve të tjerë që ajo ofron.
Pretendimi:
Një model i shëndetshëm ushqimi është çelësi
për uljen e presionin të lartë të gjakut.
Teoria:
Ushqyes të tillë si kaliumi, kalçiumi, proteinat
dhe fibrat janë vendimtare për luftimin e
presionit të lartë të gjakut.

Si funksionon dieta DASH?

Instituti Kombëtar i Zemrës, Mushkërive dhe
Gjakut (The National Heart, Lung, and Blood
Institute-NHLBI), i cili ndihmoi në zhvillimin
e dietës Dash, publikoi udhëzues për planin
dietik, ku është e përcaktuar sa kalori duhet të
merrni dhe për mosha të caktuara.
Referojuni tabelës së mëposhtme për kaloritë e nevojshme në një ditë:

Kaloritë e novojshme për çdo nivel aktiviteti.

Gjinia
Femer

Mashkull

Mosha (vite)

Pa aktivitet

Aktivitet mesatar

Aktivitet i plotë

19–30			2,000				2,000–2,200				2,400
31–50			1,800				2,000					2,200
51+			1,600				1,800					2,000–2,200
19–30			2,400				2,600–2,800				3,000
31–50			2,200				2,400–2,600				2,800–3,000
51+			2,000				2,200–2,400				2,400–2,800

Shumë nga ushqimet që duhet të konsumohen në dietën DASH janë të pasura me fibra, kalçium, proteina dhe kalium, të cilat ndihmuojnë në
shmangien ose ulien e presionit të lartë të gjakut. Kjo dietë rrit kolesterolin “e mirë” HDL dhe ul kolesterolin “i keq” LDL dhe triglyceridet,
një substancë yndyrore që ka lidhje me sëmundjet të zemrës. Nëse ndiqen rregullat dhe veçanërisht në qoftë se hartoni planin tuaj me “defiçit
të kalorive” do të ken rezultat dhe humbje e peshë.
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Lnjë IaleatKi dobishëm
U I RnëI periudhën
C I Ae

menopauzës

L

ikuiricia kundër simptomave
të
menopauzës?
Po,
nxehtësia e tepërt në trup
dhe dobësimi i kockave,
një pasojë e natyrshme e
ndërprerjes së prodhimit
të hormoneve që karakterizon fazën
e menopauzës, mund të lehtësohen në
mënyrë efektive në sajë të konsumimit
të likuiricias, dhe pa efekte anësore.

Falë Likuiricias, nxehtësia tipike dhe e bezdisshme me
temperatura të larta dhe djersë, të cilat shqetësojnë
femrat gjatë kësaj periudhe, sidomos në fazën fillestare,
mund të reduktohen deri në 80%.
Ky zbulim është bërë nga studiuesit e Universitetit të
Kalifornisë Jugore, me qendër në Los Anxhelos, në sajë
të një studimi të vitit të kaluar me një grup të përbërë
nga 51 gra në periudhën e menopauzës. Shkencëtarët
kanë shtuar në kampion 50 mg ekstrakt likuiricia në
ditë, për 12 muaj rresht, në krahasim me një tjetër grup
(i cili konsumonte vetëm placebo-një ilaç qetësues për
periudhën e menopauzës) dhe një tjetër që konsumonte
jo 50 por 100 mg liquirizia në ditë.
Në fund të eksperimentit, ajo që është vënë re, është se
grupi që kishte konsumuar 100 mg sasi likuiricia në ditë
nuk kishte një përfitim aq të madh, sa grupi që kishte
konsumuar 50 mg në ditë, i cili kishte përmirësime të
dukshme. Mesatarisht shqetësimet ishin reduktuar.
Prandaj, shtesat ushqimore që përmbajnë ekstrakte të
likuiricias me siguri mund të futen në dietën e përditshme
të grave në periudhën e menopauzës, të ndihen më mirë,
të mbajnë kockat të forta, dhe simptomat reduktohen
dukshëm. Likuiricia gjeni tek dyqanet e rrjetit ”Neranxi”.

“MACA” PER BALANCIMIN
E HORMONEVE FEMERORE
“Maka” (Maca) është një bimë që rritet në Perunë qendrore në pllajat
e maleve Ande. Gratë përdorin Maka për balancimin hormonal femëror,
problemet menstruale dhe simptomat e menopauzës. Maka është
përdorur edhe për kockat e dobëta (osteoporozën), depresionin,
kancerin e stomakut, leuceminë, HIV/AIDS, tuberkulozin, disfunksioni
erektik (DE), si një afodiziak dhe për të rritur sistemin imunitar. Rrënja
e Makas përmban shumë lëndë ushqyese, duke përfshirë edhe acidet
yndyrore dhe aminoacidet. Gjatë kolonizimit Spanjoll Maka u përdor
si monedhë.
Përdorimi: Në dietën tuaj fillohet me 1⁄2 lugë çaji duke e
shtuar gradualisht deri në një lugë gjelle disa herë në javë.
Përdoret për suprat, sallatat, smoothie-t.
Kombinohet me pluhur kakao për si një suplement
energji dhënës.

PRODUKT

I RI

6

E gjeni tek rrjeti i dyqaneve
Neranxi në formë pluhuri

DUKE SHMANGUR MËNGJESIN,
RRITET RREZIKU I SËMUNDJEVE TË ZEMRËS

N

jë studim i ri nga Shkolla e Harvardit e Shëndetit Publik (HSPH)
ka evidentuar se konsumimi i mëngjesit është i rëndësishëm
për një shëndet të mirë. Hulumtuesit HSPH zbuluan se
njerëzit që anashkalojnë rregullisht mëngjesin rrezikohen
27% më shumë nga ataket kardiake me pasojë vdekjen, sesa
ata që hanë një vakt mëngjes. “Jo-mëngjes-ngrënësit” janë përgjithësisht të
uritur gjatë ditës dhe hanë më shumë ushqim gjatë natës, ndoshta duke
çuar në ndryshime metabolike dhe sëmundje të zemrës. Studimi u botua
më 22 Korrik 2013 në gazetën “American Heart Association (AHA)”.
Shkencëtarët analizuan të dhënat shëndetësore me anë të një pyetësori
ushqimimor dhe krahasuan rezultatet për periudhëm 1992-2008 në 26.902
meshkuj profesionistë të shëndetshëm, të moshës 45-82 vjeç. Gjatë studimit,
1572 nga burrat kishin patur shqetësime kardiake gjatë kësaj periudhe. Edhe
pas bërjes së dietës, aktivitetit fizik, pirjes së duhanit, dhe faktorëve të tjerë
të jetesës, varësia midis mënjanimit të mëngjesit dhe sëmundjeve të zemrës
vazhdoi.
“Është një mesazh i vërtetë dhe i thjeshtë. Mëngjesi është një vakt i
rëndësishëm,” tha autori Eric Rimm, profesor i epidemiologjisë dhe ushqimit
në HSPH, për Associated Press.
“Të mënjanosh mëngjesin mund të çojë në një ose më shumë faktorë
rreziku, duke përfshirë obezitetin, presionin e lartë të gjakut, kolesterolin e
lartë dhe diabetin, të cilat me kalimin e kohës mund të pasohen me një atak
kardiak “, tha në një deklaratë “AHA”, autori kryesor, Leas Cahill, kërkues
shkencor në Departamentin e ushqimit në HSPH-së.
Studime të tjera kanë bërë një lidhje mes mëngjesit dhe obezitetit, presionit
të lartë të gjakut, diabetit, dhe problemeve të tjera shëndetësore, të cilat
shihen si probleme paralajmëruese të zemrës.

Aronia Berry,
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ronia (Photinia melanocarpa), i përket familjes Rosaceae. Është një
bimë me shkurre shumëvjeçare dhe e ka origjinën nga vendet e
lindjes së Shteteve të Bashkuara. Rritet në zona pyjore dhe me diell.
Gjethet janë të vogla, jo më shumë se 6-cm të gjera dhe lulet janë
të bardha, 1,5 cm të gjera. Fruti është e zi rreth 6-9 mm.
SI NDIKON ARONIA NE SHENDETIN E NJERIUT
1. Aronia ka përqendrimin më të lartë të antioksidantëve se çdo frut tjetër.
Antioksidantët mbrojnë qelizat e trupit nga efektet e dëmshme të oksidimit dhe
bëjnë të mundur neutralizimin e radikaleve të lira.
2. Mban nën kontroll traktin urinar. Aronia është efektive në reduktimin e rritjes
së mikroorganizmave dhe disa baktereve duke përfshirë Escherichia Coli. Është
provuar se aronia ndihmon në parandalimin dhe kurimin e UTI-t.
3. Aronia përmirëson qarkullimin e gjakut, i bën enët e gjakut më të forta dhe
zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Aronia përmban një sasi të madhe të
fenoleve, të cilat pastrojnë gjakun dhe trupin, nxit shërimin e plagëve, duke hequr
substancat toksike nga trupi, redukton inflamacionin, përmirëson elasticitetin e
enëve të gjakut dhe parandalon bllokimin e tyre.
4. Aronia ndihmon në mbajtjen e tensionit të gjakut në nivele normale. Çaji i
aronias është shumë i rekomanduar për të gjithë ata që kanë probleme me
sistemin e qarkullimit të gjakut dhe tensionit të lartë.
5. Ka pasur një numër të madh studimesh dhe analizash për aronian se si ndikon

antioksidanti i fuqishëm që

lufton diabetin

tek njerëzit me diabet. Aronia mund të jetë shumë e dobishme për njerëzit
që duan të luftojnë diabetin dhe ta parandalojnë atë.
6. Aronia gjithashtu është provuar se ndihmon në trajtimin e problemeve të
stomakut duke përfshirë ulçerat gastrite. Frutat e thata Aronia janë një ilaç
për problemet e veshkave dhe të stomakut.
7. Aronia gjithashtu shërben si agjent anti-kancerogjen. Ajo është efektive për
kancerin e zorrës së trashë.
8. Nëse në ushqimin tuaj do të përdorni aronia rregullisht, ju mund të jeni i
sigurt se ftohjet dhe gripi nuk do të jenë problem në ditët e ftohta të vitit. Ajo
lufton bakteret dhe viruset dhe nxit sistemin imunitar.
9. Aronia ndër të gjitha përfitimet e tjera të shëndetshme, siguron mbrojtje të
mirë edhe për sytë. Përmban një sasi të lartë karroteni, e cila mbron qelizat
nga dëmtimi i syve dhe nga formimi i kataraktit. Ajo është gjithashtu e pasur
me antioksidantë flavonoide të tilla si lutein dhe zeaxanthin. Zeaxanthin ka
efekte foto-filtrimi për rrezet UV dhe në këtë mënyrë mbron sytë në moshë
të thyer duke krijuar mburojë për inflamacionin i syve (uveitis).
10. Aronia ndihmon në rregullimin e peshës. Përveç kësaj, mund të ndihmojë
parandalimin e magazinimit të yndyrnave rreth barkut, një problem që shumë
njerëz vazhdimisht përballen.
E gjeni tek rrjeti i dyqaneve “Neranxi” në formë fruti të thatë
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USHQIMET MË TË MIRA PËR
DETOKSIFIKIMIN E TRUPIT
TURMERIK

ÇAJ I BARDHË

PËR BEL TË HOLLË & HUMBJE PESHE
Nga të gjitha çajrat ndryshme në treg, çaji i bardhë mund
të jetë ai që nuk e keni provuar ende. Çaji i bardhë, në
krahasim me çajrat e tjera si i ziu, jeshili, oolongu, etj,
është më pak i përpunuar (dhe përmban shumë ushqyes)
gjithashtu është më aromatiku nga të gjithë. Ashtu si
të çajrat, e tjerë çaji i bardhë i ka të gjitha përfitimet
antivirale, antibakteriale, anti-kanceroze, dhe ideale për
djegjen e yndyrave. Por, ajo që e bën më të mirë është se
përmban vlera të larta ushqyese dhe me shije të veçantë.
Nuk përmban sasi të lartë kafeine ndaj ju mund ta pini
dhe në pjesën e dytë të ditës.

ASPARAG PËR
TRAJTIMIN E TRUPIT
PAS TEPRIMIT ME
ALKOOL

ZARZAVATET JESHILE:
ELIMINUESE TË
KOLESTEROLIT DHE
PASTRUESE PËR TË GJITHË
ORGANIZMIN

Asparagu shëron duke stimuluar
enzimat e dedrogjenazës së
alkoolit (ADH) dhe acetaldehidet
e dehidrogjenazës (ALDH).
Acetaldehide dehidrogjenazës
janë enzima të cilat katalizojnë
konvertimin e acetaldehyde në acid
acetik) - të cilat janë përgjegjëse për
zbërthimin e etanolit në mëlçinë tonë.
Sygjerohet të konsumohet para dhe
pas netëve të gjata me alkool.
UJI ME LIMON, PASTRON
GJITHË TRUPIN
Uji me limon është ideal për eliminimin e
toksinave nga i gjithë trupi. Ndihmon në
përmirësimin e tretjes dhe lejon absorbimin
e vlerave ushqyese. Një gotë ujë me limon të
ngrohtë në mëngjes, në stomak bosh pastron
të gjithë trupin dhe ju mbron nga viruset
stinore.
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PËR PASTRIMIN E MËLÇISË
Ai është kryesisht i përdorur në kuzhinën e
Azisë Jugore, veçanërisht në Indi. Turmeriku
është një ilaç shumë i fuqishëm natyror. Ai
njihet si një qetësues dhe anti-inflamator,
është një trajtues shumë i mirë për dhimbjet
e kokës ose kundër dhimbjeve nga Artriti
Reumatik, Lupusi, dhe Fibromialgia. Gjithashtu,
turmeriku shërben për pastrimin
e mëlçisë. Është vërtetuar gjithashtu se ka
aftësi e të eliminojë dhe
parandalojë qelizat kanceroze.

Zarzavatet me gjethe jeshile janë të pasura
me antioksidantë, aminoacide, vitamina dhe
minerale që luajnë një rol vendimtar në
mbajtjen e një trupi të shëndetshëm. Ato
janë një nga burimet më të mira jo vetëm
për eliminimin e kolesterolit të formuar
në sistemin tonë, por edhe duke ndihmuar
në eliminimin e yndyrnave të vjetra të
depozituara aty. Gjithashtu, ato në mënyrë
të përshtatshme ndihmojnë sistemin tonë
për eliminimin e toksinave nga i gjithë trupi.

SALMON I EGËR, PASTRUES I ARTERIEVE
Proteinat janë mjaft të rëndësishme për të larguar toksinat nga trupi,
por edhe burimi i proteinave gjithashtu ka rëndësi.
Peshku është një alternativë e mirë për zemrën. Mishi i peshkut
përmban yndyrna të mira dhe kolesterol që janë të dobishme për
trupin, sidomos zemrën. Peshku përmban mërkur (i cili është shumë
toksik për trupin e njeriut), por peshq të caktuar si Salmoni i Egër,
Summer Flounder, dhe Wild Tilapia përmbajnë sasi të pakta mërkuri
dhe japin përfitime të mëdha për shëndetin kur merren në mënyrë
të moderuar. Aktualisht, FDA rekomandon të konsumohet jo më
shumë se 340 gram peshk në javë për të shfrytëzuar përfitimet e
plota, duke mbajtur akumulimin e mërkurit toksik në kontroll dhe
duke marrë përfitimet e vlerave ushqyese.
Këto këshilla funksionojnë më mirë kur kombinohen me një dietë
të pasur, aktivitet fizik, dhe gjumë të mirë. Gjithashtu duhet të
konsumoni shumë ujë gjatë ditës.

BAJAMET PËR MËLÇINË
Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme dhe
jetike për njeriun. Ky organ është përgjegjës për të
nxjerrë jashtë toksinat e dëmshme nga trupi. Mëlçia (që
ka një funksion vetë riparues) që ta kryeje më së miri
misionin e saj, ajo duhet të marri sasi të mjaftueshme
me: 1) proteina - sepse proteina është një komponent
tipik I nevojshëm për organizmin për të rindërtuar
indet e dëmtuara dhe për të ruajtur imunitetin, 2)
antioksidantë - sepse ata ndihmojë për të eliminuar
radikalet e lira të dëmshme për mëlçinë 3) yndyrnat
e shëndetshme të pangopura - sepse ato
ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq në trup dhe
ndihmojnë në parandalimin e depozitave yndyrore të
dëmshme në mëlçi. Arrorët janë një burim i madh që
plotëson secilën nga këto kërkesa, plus grupi i vitaminave,
mineraleve dhe fibrave janë gjithashtu fantastike. Ne
sugjerojmë bajamet sepse arrat janë shumë më të larta
në kalori dhe kolesterol (sigurisht, kolesterol i mirë, por
ju ende nuk duhet të konsumoni më tepër se nevojat e
trupit tuaj); sasia e tyre në ditë duhet të jetë shumë më e
ulët në krahasim me bajamet.

AVOKADO

PËR SISTEMIN E TRETJES
Avokado është bërë fruti i modës vitet e fundit. I quajtur “superushqimi” nga shumë dietologë,
ndërsa shumë të tjerë nuk janë ende në dijeni për përfitimet e tij. Avokado ka vërtetuar që është
një pasuri e madhe natyrore për uljen e kolesterolit të keq (LDL) dhe është i njohur edhe për
përfitimet e funksionit të trurit, por mrekullitë më të mëdha dhe më të dukshme janë në stomak.
Avokado është mjaft i pasur me fibra rreth 9-17 gram në varësi të madhësisë dhe origjinës.
Gjithashtu ai vepron si një anti-inflamator në stomak dhe zorrë duke lejuar absorbimin në mënyrë
të konsiderueshme më shumë vlera ushqyese nga ushqimet tuaja. Së fundi, konsumimi i tij me
ushqime mund të ndihmojnë në uljen e sheqerit në gjak dhe parandalon diabetin Tip-2.

Tek dyqanet e rrjetit Neranxi do të gjeni Vaj
Avokado për lëkurë dhe flokë të bukur. Ai
ngadalëson procesin e plakjes dhe formimin
e parakohshëm të rrudhave. Ështe ideal për
lëkurat në moshë të madhe, largon thatësinë
e lëkurës, por edhe kruarjet që vijnë nga
ekzemat apo aknet.
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Si të luftoni obezitetin me MORINGA!
Përdorimi:
Në çdo ushqim. Në
dietën tuaj fillohet me
1⁄2 lugë çaji duke e
shtuar gradualisht deri
në një lugë gjelle disa
herë në javë.

M
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oringa është një bimë e zonave nën Himalaje të Indisë, Pakistanit, Bangladeshit, dhe Afganistanit.Të gjitha pjesët e bimës
janë përdorur në mjeksi si gjethet, lulet, farat dhe rrënjët. Moringa përmban proteina, vitamina dhe minerale. Moringa
është përdorur kryesisht për rënien nga pasha (obezitet) dhe personat e kequshqyer. Për anemi, artrit dhe reumatizëm,
astma, kancer, kapsllëk, diabet, diarre, epilepsi, dhimbje stomaku, ulçer, dhimbje koke, probleme të zemrës, presion të lartë
të gjakut, gurët në veshka, çrregullimet e tiroides, për probleme bakteriale, kërpudhore, virale, dhe infeksionet parazitare.
Moringa është përdorur gjithashtu si një afrodiziak, për të reduktuar ënjtjet, për forcimin e sistemit imunitar dhe për të
shtuar prodhimin e qumështit të gjirit.
E gjeni tek rrjeti i dyqaneve
Neranxi në formë pluhuri.

17 herë
më shumë
Kalcium
se qumshti

15 herë
më shumë
Potasium
se Banania

Mo ring a përmba n:

10 herë
më shumë
Vitaminë A
se Karrotat

9 herë
më shumë
Proteina
se Kosi

4 herë
më shumë
Klorifil
se Filizi i Elbit

25 herë
më shumë
Hekur
se Spinaqi

92 Ushqyes.
46 antioksidantë,
Omega 3,6,9, Zeatin,
Vitamina nga A-Z

Filizi i Elbit

Filizi i elbit (bari jeshil)
përmban
vitamina, minerale dhe proteina
pastruesi natyral
të nevojshme për trupin e njeriut. Ai përmban:
për toksinat
potasium, kalçium, magnezium, hekur, zink, beta karroten,
fosfor, B1, B2, B6, C, acid folik, dhe acid pantotenik. Ka 11 herë më
e zorrëve
shumë kalcium se qumështi i lopës, 6.5 herë më shumë karroten dhe 5
herë më shumë hekur sesa spinaqi, 7 herë më shumë vitaminë C sesa
PRODUKT
portokalli, 4 herë më shumë vitaminë B1 sesa mielli i grurit. Filizi i
elbit përmban një ushqyes shumë të rëndësishëm, që quhet klorofil, një
pastrues natyral për toksinat e zorrëve. Fal përmbajtjes së vitaminave,
mineraleve dhe proteinave është ideale për sistemin imunitar, lufton
kancerin, kolesterolin e keq (LDL) dhe diabetin, mbron qelizat nga
rrezatimi, ndihmon në trajtimin e artritit dhe astmës.
Është ideale për nënat që ushqejnë me gji.
Përdorimi: Është mirë të konsumohet 30 minuta
Guarana ka luajtur një rol të rëndësishëm në shoqërinë e
përpara ushqimit ose 2 orë pas ushqimit. Sasia 2-6 gram
Indianëve të Amazonës. Konsumohej shpesh gjatë periudhave të
pluhur në ditë të përzier me ujë. Konsumohet
agjërimit për të eliminuar urinë dhe dëshirën për të ngrënë. Ne
deri në 3 herë për personat që vuajnë nga
disa rajone ekstrakti i saj besohej se përdorej si një afrodiziak dhe
sëmundjet e lartë përmendura.

I RI

GUARANA

si nje mburojë ndaj malarjes dhe dizanterisë. Në 1840, Kafeina u
identifikua si një përbërës dominues i Guaranës. Në shekullin e
19’, në Francë, Guarana u bë e njohur si pije stimuluese .
Përdorimi: Guarana përdoret si stimulues në dozën 1 g,
zakonisht e tretur ne ujë ose lëng frutash. Përmbajtja e kafeinës
është midis 3.6% dhe 5.8%. Nuk rekomandohet për gratë shtatzëna
ose me ushqyerje me gji.Të përdoret me sasi të kufizuar nga
personat me probleme kardiake
E gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi ne forme pluhuri.
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E gjeni tek rrjeti i dyqaneve Neranxi në formë pluhuri

GRAVIOLA

{Annona muricata L}

fruti ANTI-KANCER

I përket familjes Annonaceae. Graviola është një pemë e
vogël me gjelbërim të përjetshëm, e cila rritet në mënyrë
natyrale në regjionin e Amerikës së Mesme dhe Amerikës
Jugore, nga jugu i Meksikës nëpër Peru deri në Brazil.
Pë sa i përket kultivimit, asaj i përshtatet klima tropikale.
Të gjitha pjesët e saj si gjethet, frutat, farat dhe rrënjët
janë përdorur në mjekësi. Graviola është përdorur për të
trajtuar infeksionet e shkaktuara nga bakteret dhe
parazitët duke përfshirë herpes, kolit, kancer dhe
leishmaniasis një sëmundje e shkaktuar nga parazitët. Disa
e përdorin graviolan për qetësim. Graviola është aplikuar
në lëkurë për artrit. Graviola përmban shumë përbërës
që mund të jenë aktivë kundër kancerit.

PRODUKT
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Përfitimet shëndetësore të Graviolës
Shëron kancerin

Ndihmon për të sulmuar qelizat e kancerit në mënyrë të sigurtë dhe natyrisht pa efekte anësore të tilla si të vjellat, humbje peshe, ose humbje
e flokëve. Graviola ndodhet e para në listën e bimëve me veprim anti-kancerogjen e cila në të ardhmen mund të ketë ndikim të madh për
shërimin e kancerit në mënyrë natyrale. Graviola është një bimë çudibërëse, hulumtimet shkencore kanë vënë në pah se ajo fuqishëm vret
qelizat kanceroze dhe se është 10.000 herë më e fuqishme se barnat bashkëkohore që përdoren për kemioterapi. Në dallim nga kemioterapia,
graviola vepron duke shkatërruar vetëm qelizat kanceroze kështu që nuk lë pasoja të dëmshme në organizëm dhe nuk jep efekte të
padëshiruara. Përkundrazi ka veprim pozitiv në sistemin imunitar. Gjethet e bimës janë efektive dhe vrasin qelizat malinje për 12 lloje kanceri,
duke përfshirë atë të zorrës së trashë, gjirit, prostatës, mushkërive dhe kancerit të pankreasit etj. Ajo është 10.000 herë më i fortë në
ngadalësimin e rritjes së qelizave të kancerit në krahasim me adriamycinën dhe kemioterapinë që përdoren zakonisht.
E pasur me Vitaminë C
Vitaminat janë më dominante në
Graviola sidomos vitamina C e cila
është rreth 20 mg në 100 gram frut.
Nevoja e vitaminës C për person në
ditë është rreth (60 mg), dhe
plotësohet vetëm me konsumimin e
300 gram graviola. Përmbajtja e
vitaminës C është mjaft e lartë dhe kjo
e bën një antioksidant të shkëlqyer për
të ngadalësuar proçesin e plakjes.

E pasur me fibra
Përveç komponentëve
ushqimore, fruti i graviolës
është gjithashtu shumë i
pasur me përbërës të tjerë,
të tilla si fibrat dietike,
shumë të mira për
shëndetin dhe ndihmojnë
në tretjen e ushqimit.

Mban zemrën të fortë dhe
mbron dëmtimin e nervave
Përmban vitaminë B1 e cila është në
gjendje të përshpejtojë metabolizmin,
qarkullimin e gjakut, parandalon dëmet
nervore dhe çrregullimet nervore
qendrore. Gjithashtu përmban
vitaminë B2 e cila është e nevojshme
për prodhimin e energjisë së trupit,
ruan yndyrën, funksionin e sistemit
nervor, dhe mirëmbajtjen e muskujve
të zemrës.

Parandalon Osteoporozën
Graviola përmban sasi të larta
kalçiumi dhe fosfori që janë shumë
të mira për kockat dhe për
parandalimin e osteoporozës.

Mënyra e përdorimit:

Graviola mund të ketë një efekt pastrues për stomakun, ndaj rekomandojmë ta merrni atë në faza të ndryshme
në mënyrë që trupi të përshtatet në përputhje me rrethanat dhe metabolizmin. Merrni një të katërtat (¼) deri në
një të dytat (½) e lugës së çajit, dy - tri herë në ditë. Përzjejeni me pije të konsumit të përdishtem si: çajra,
smoothie, ose kos. Graviola është më efektive kur kombinohet me një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar.

Graviola pluhur gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi.
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receta
bukurie

Maskë fytyre
me çokollatë

(për të gjitha llojet e lëkurës)
(me këto masa bën dy ose më shumë maska)

• 1/3 filxhan me pluhur kakao “Dezan”
• 1/4 filxhan me mjaltë “Selvaggi”
• 2 lugë supe me krem qumështi
• 3 lugë çaji me pluhur tërshëre “Lameri”
• Sipas dëshirës mund të shtoni 		
luleshtrydhe ose avokado në maskën tuaj.

Përfitimet e maskave të fytyrës me

çokollatë të zezë
COKOLLATE
E ZEZE
“CALLEBAUT”
ME PIKA
ME 70.5% yndyre
Paketimi: 2.5 kg
E gjeni tek
Neranxi.

Përzieni përbërësit me anë të një blenderi
derisa të përftojmë një masë kremoze të butë.
Aplikoni masën në fytyrë ose pjesë të tjera të
trupit si duar, këmbë apo qafë. Bëni një masazh
të butë mbi lëkurë. Mbajeni rreth 20 minuta dhe
shpëlajeni me ujë të ngrohtë.
Tërshëra pastron në thellësi, ndihmon në
ripërtërimin e qelizave të vdekura të lëkurës.
Mjalti është një detoksifikues natyral dhe
ndihmon poret e hapura dhe të hequr bakteret.
Nëse nuk e përdorni të gjithë masën ruajeni në
frigorifer.

M

askat me çokollatë janë të pasura me përbërës natyral. Ato e lënë lëkurën tuaj të butë
dhe të lëmuar. Çokollata ka natyrë joshëse dhe të butë. Kokrrat e kakaos janë themeli
i të gjitha çokollatave. Sipas analizave laboratorike, kakao e papërpunuar ka 955 ORAC
(Oxygen Radical Absorbance Capacity) njësi në gram, që e bën kakaon burimin më të
lartë të njohur të antioksidantëve në botë. Antioksidantët janë të mrekullueshme për
lëkurën, sepse ato thithin radikalet e lira, të cilat u shkaktojnë qelizave dhe indeve dëme që çojnë në plakjen
e parakohshme. Ajo ka katër herë më shumë antioksidantë sesa çaji jeshil. Çokollata është gjithashtu e pasur
me squfur, fenol, dhe flavonoid. Squfuri është një sekret për bukurinë sepse forcon flokët dhe thonjtë dhe
detoksifikon lëkurën. SPA-të në gjithë botën ofrojnë trajtime për fytyrën dhe trupin me çokollatë për të gjithë
moshat.Të gjitha llojet e lëkurës mund të trajtohen me çokollatë. Konsumimi i rregullt i kakaos ul inflamacionin,
sepse ka shumë vitamina të rëndësishme që i shërbejnë trupit. Kakao është e shëndetshme për zemrën sepse
bën të mundur qarkullimin e gjakut.

www.korrierishendetit.com - Agjencia e informacionit për ushqimin
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“Instituti Kulinar Neranxi”, shkolla prestigjioze profesionale e kulinarisë, ka gjashtë vite që diplomon specialistë të fushës. Krahas aktivitetit akademik, shkolla
nxjerr dhe një gazetë të përmuajshme, në bashkëpunim me Kompaninë “Neranxi” dhe specialistë të ushqyerjes. “Korrieri i shëndetit” erdhi në versionin
print dhe tashme gjendet ne pikat e shitjes se gazetave, për t’iu ardhur në ndihmë konsumatorëve me informacione të dobishme mbi ushqimet. Sot “Korrieri
i Shëndetit” kthehet në një dritare të madhe virtuale me shumllojshmëri informacioni për të gjithë. Studimet më të fundit mbi ushqimet, recetat, dossieret
ku jepen informacione të thelluara mbi tema të ndryshme, këshilla, kuriozitete, përgjigjet e nutricionistëve, videot e gatimit nga profesorët e shkollës, do jenë
informacioni juaj i përditshëm i cili do t’ju
bëjë ta shihni me sy tjetër atë që keni në
tavolinë. Sot jetojmë vërtetë në epokën e
zhvillimit, modernizimit dhe teknologjisë,
por sëmundjet janë shtuar, ajri është
ndotur dhe ushqimet sa po vijnë dhe po
bëhet më shumë industriale dhe aspak
të shëndetshme. Prandaj “Korrieri i
shëndetit” vjen si një asistent i përhershëm
i shëndetit tuaj. Duke u informuar rreth
ushqimit, ju do shkoni gjithnjë e më rrallë
tek mjeku dhe do mbani linja të mira, sepse
siç ka thënë Hipokrati; “Duhet ta bëjmë
ushqimin ilaçin tonë, jo ilaçin ushqimin
tonë”. Duke shpresuar që do na vizitoni sa
më shpesh, ne gjithashtu ju ftojmë të na
shkruani për çdo problem që ju shqetëson
në lidhje me ushqimin.
Lexim të këndshëm!

receta
bukurie

Shea Butter

PËR LËK U RË TË SH N DR ITSH M E

G

jalpi Shea mbron lëkurën nga dielli
dhe dehidratimi. Për mijëra vite,
njerëzit e kanë përdorur atë për
të mbrojtur lëkurën e tyre nga
tharjet, erërat dhe dielli, si dhe për
të shëruar shumë probleme të epidermës, çarje
të vogla dhe djegie. Gjalpi Shea është një yndyrë
e bardhë e nxjerrë nga arra e pemës afrikane
Shea (Vitellaria paradoxa).Ai përdoret gjerësisht
në kozmetikë si hidratues, balsam ose locion.
Ekstrakti i gjalpit Shea përmban acide yndyrore
si acid stearik, acid palmitik, acid linolenik dhe
acid arachidonic.
Mbretëresha egjiptiane Nefertiti, e cila ishte
e madhërishme dhe e bukur, thuhet se borxh
bukurinë e saj legjendare e ka prej përdorimit
të Gjalpit Shea.

Përfitimet nga Gjalpi Shea:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riparimin për rrudhat
E pasur me antioksidantë
Anti-inflamator
Hidratues i thellë
Stimuluese për qarkullim e gjakut
Ndihmon forcimin e lëkurës
Krijon mbrojtje të lëkurës
Siguron mbrojtje nga dielli
Rigjeneron lëkurën
Stimulues në prodhimin e kolagjenit
Lehtëson djegiet
Lehtëson dhimbjen e muskujve
Jep energji
Ju mbron nga pickimet e insekteve
Shëron ekzemat dhe psoriazis

PRODUKT

I RI

Shea Butter - 200 ml

Gjalpi Shea është produkt kozmetik.
Nuk rekomandohet të perdoret për gatim.

E gjeni në rrjetin e dyqaneve Neranxi.
PRODUKT

I RI

Vaj i Farave të Kërpit forcon imunitetin

Farat e kërpit janë shumë të pasura me acide esenciale yndyrore, proteina,
karotinë, antioksidues dhe minerale të shumta, duke përfshirë kalciumin,
magnezin dhe zinkun. Për shkak të tyre, vaji i kërpit e ka marrë epitetin e
pastruesit më të mirë të organizmit. Ai e mënjanon ujin e tepërt nga trupi,
ndihmon në rregullimin e peshës trupore dhe ka efekt shërues në lëkurë, flokë
dhe thonj. Një vaj i tillë ndikon pozitivisht në forcimin e sistemit imunitar të
njeriut, në funksionin riprodhues të njeriut, në uljen e kolesterolit në gjak, lufton
me pllakëzat e yndyrnave në enët e gjakut. Nëse dëshironi që të mbeteni në
formë ose të forconi flokët dhe thonjtë, mjafton një lugë e vogël me vaj kërpi
në ditë, qoftë duke e përdorur në sallatë, ushqime të tjera ose duke e pirë atë.

VAJI I FARAVE Të KëRPIT KURON:
• sëmundje të zemrës
• akne
• ekzema
• flokë të thatë dhe të brishtë
• sëmundjet kanceroze
• semundje kardiovaskulare
• tonifikon lëkurën
• burim i mirë i acidit gama linoleik
• qetëson tensionin paramenstrual
• i pasur me Omega-3-6-9
• anti-inflamator
• mbron nga rrezet e diellit
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ÇFARË E BËN AQ TË SHIJSHËM

USHQIMIN INDIAN ?
shkencëtarët na e vërtetojnë

U

shqimi
indian,
me
përbërësit etij dhe aromat
dehëse, është lakmuar
nga e gjithë bota. Puna
intensive ne kuzhinë dhe
përzierjet me erëzat e tij është më
shumë sesa një zbulim për ata që ulen
për të ngrënë për herë të parë ushqim
indian. Sasi të mëdha të kardamonit,
specit të kuq, tamarindit dhe shijeve të
tjera mund tju hutojë. Së bashku, ata
ndihmojnë të formojnë “shtyllat e shijes
së mirë” për shumë njerëz.
Por, pas joshjes së ushqimit indian çfarë e bën atë kaq të paharrueshëm
dhe kaq të shijshëm - është gjithashtu
një e vërtetë e çuditshme dhe delikate.
Në një studim të ri, të më shumë se
2000 recetave popullore indiane,
shkencëtarët zbuluan arsyen kryesore
pse ushqimi indian ka shije aq unike.

Ai bën diçka radikale me shijet, diçka
shumë të ndryshme nga ajo që priren
të bëjnë me ushqimin në Shtetet e
Bashkuara dhe pjesa tjetër e kulturës
perëndimore. Ndryshimi që bën ështënë
nivel molekular.
Para se të shkojmë më tej, le të
kthehemi pak prapa dhe të marrim
analizë se çfarë shijesh janë dhe se si
ato ndërveprojnë.
Nësë do t’ju jepej të veshtronit
nëmikroskop, pjatat dhe recetat e
kuzhinës Perëndimore do të zbulonit
një trend jo dhe aq surprizues.
Ushqimi më popullor në këtë pjesë të
botës kombinon përbërës me shije të
njëjtë. Kimistët i kanë zbërdhyer pjesët
e tyre molekulare - në ndarje të sakta
kimike të cilat, pasi kombinohen, japin
shijen dalluese.
Shumica e përbërësve kanë emra
shkencore, një prej tyre nga me të

Të dhënat e recetave Indiane
Shefat e kuzhinës në Perëndim dëshirojnë të gatuajnë pjatat e tyre me përbërës që kanë
shije të mbivendosura. Por jo të gjitha kuzhinat i përmbahen të njëjtit rregull. Shumë
kuzhina aziatike kanë treguar se promovojnë trendin e ushqimit që nuk mbivendosen
shijet. Ushqimi indian, në veçanti, është një nga kundrashembujt më të fuqishëm.

thjeshtë është “acetal-i”, ashtu si ka
shkruar edhe kimisti ushqimor George
Burdock, është “freskuese, e këndshme,
dhe ka një aromë fruti-të gjelbër”, dhe
mund të gjendet në uiski, lëng molle,
lëng portokalli dhe panxhar.
Mesatarisht, ka rreth 50 aroma të
ndryshme në çdo përbërës ushqimor.
Në një tabelë të publikuar nga “Scientific
American” në 2013, tregohet se cilat
ushqime kane përbërës të ngjashëm me
të tjerë dhe cilat ushqime kanë përërës
më shije të përbashkët. Gjalpi i kikirikut
dhe kikirikët e pjekur është një nga
kombinimet me shijen më të ngjashme.
Por ka dhe kombinime të cilat janë
më të vështira për t’u parashikuar
si: luleshtrydhet, për shembull, kanë
më shumë të përbashkëta me verën e
bardhë sesa me mollën, portokallin ose
mjaltin.

Ju mund të krijoni të njëjtën diagramë për të gjithë
përbërësit me komponentët e shijes që i mbivendosen
njëra-tjetrës, si në këtë diagram që janë 6 përbërës që i
mbivedosen njëra-tjetrës. (injoroni simbolet matematikore)

Shkencëtarët në Institutin Indian për Teknologji në Jodhpur nxorrën të dhëna nga mijëra
receta të ndryshme nga një faqe online e quajtur “tarlatalal.com”. Ata ndanë çdo pjatë
sipas përbërësve të saj, dhe pastaj krahasuan sesa shpesh dhe cfarë sasie kombinoheshin
përbërësit sipas shijes.
Përgjigja? Jo shumë shpesh.
Më poshtë tregohet një mënyrë e thjeshtë për të kuptuar ate që ata bënë, përmes
zbërthimit të një pjatë të vetme, teorikisht. Le të marrim një pjatë me 4 përbërës të
ndryshëm, si në foton e mëposhtme:

Secili prej këtyre përbërësve ka listën e vet për komponimet e shijes. Dhe se çdo dy
prej këtyre përbërësve të listës mund të mbivendosen me njëra tjetrën. Marrim arrën e
kokosit dhe qepën, për shembull. Këto të dyja janë goxha të ndryshme, por ne mund të
shohim se ka disa mbivendosje në përbërjen e shijes së tyre. (injoroni simbolet matematikore)
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Shkencëtarët e bënë këtë për secilën prej disa mijëra
recetave, të cilët përdorën një total prej 200 përbërësish.
Ata shqyrtuan se sa shumë mbivendosje të komponentëve
të shijes mbivendoseshin në një recetë të vetme dhe zbuluan
dicka krejt të ndryshme nga Kuzhina Perendimore. Kuzhina
Indiane kishte tendencën e përzierjes së përbërësve të
tillë që shijet nuk mbivendoseshin fare mbi njëra-tjetrën.
“Ne zbuluam se mesatarja e shijeve që mbivendoseshin në
Kuzhinën Indiane ishte shumë herë më e vogël se sa ajo
që pritej” shkruanin shkencetarët. Me fjalë më të thjeshta,
sa më tepër mbivendosje të kenë dy përbërës në shije, aq
më pak e hasim këtë gjë në Kuzhinën Indiane.

Më konkretisht, shumë receta indiane përmbajnë spec
të kuq, baza e kerrit pluhur . Dhe kur një pjatë përmban
spec të kuq, studiuesit zbuluan: vështirë se mund të
gjenden përbërës të cilët i bashkojnë shijet e njëjta.
E njëjta gjë mund të thuhet edhe për specin jeshil,
koriandrin dhe garam masala-n, të cilat janë të kudo
gjendura në kuzhinën indiane.
“Secila nga erëzat është e vendosur në mënyrë unike
në recetë për t’i dhënë më tepër formë aromës dhe
shijes me pjesën tjetër të përbërësve,” vunë në dukje
studiuesit.
Ndërkohë për Kuzhinën Perëndimore u zbulua se
përmban të kundërtën e asaj indiane. Qumshti, gjalpi,
buka, dhe orizi, janë përbërësit primarë në këtë kuzhinë.
Kur njeri nga këta përbërës shfaqej në një recetë
indiane, ka të ngjarë që do të ketë shumë mbivendosje
shijesh dhe aromash.

Një mësim për të gjithë shefat e kuzhinës
Ajo çka e bën ushqimin indian kaq tërheqës është mënyra sesi shijet fshihen pas njëra-tjetrës. Kuzhina indiane është e komplikuar., padyshim
Mesatarisht nje gatim indian përmban të paktën 7 përbërës, dhe numri i përgjithshëm i përbërësve të studiur nga shkencëtarët arriti në
pothuajse 200 nga rreth 381 të vërejtura rreth botës. Por të gjithë këto përbërës dhe sidomos erëzat veçanërisht janë unike dhe të rëndësishme
sepse në çdo pjatë sjell një shije dhe aromë të veçantë.
Por rezultati i marrë deri më tash mund të jetë që ndoshta i jemi qasur ushqimit në mënyrën e gabuar. Duke kombinuar përbërës me shije të
ngjashme mund të jetë një strategji e dobishme (dhe shpesh e shijshme), por deri diku mund të çorientojë rregullat bazë të kulinarisë.
Kuzhina Indiane, gjithsesi është e çmuar botërisht, megjithëse mënyra e shoqërimit të përbërësve është e ndryshme në logjikën e vensosjes.

Receta:
Përbërësit
(Shpjegim: një filxhan= 250 ml)
•
Përbërësit kryesor:
•
200 gr lulelakër të copëtuar
•
200 gr patate të prera
•
2 – 3 lugë supe me vaj ulliri
•
½ lugë çaji me turmerik pluhur
•
½ lugë çaji me piper të kuq pluhur
•
1 lugë çaji koriandër pluhur
•
½ lugë çaji garam masala
•
2.5 - 3 filxhan ujë
•
½-1 lugë çaji fenugreek

“Punjabi aloo gobi curry”

Koha e përgatitjes: 20 minuta
Koha e zjerjes: 15 minuta
Koha totale: 35 minuta
Sasia për 3-4 racione

Për pastën
•
•
•
•

1 qepë të madhe
1 domate të madhe
3 cm rrënjë xhinxheri
2-3 thelpinj hudhra

Përgatitja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Si fillim lajmë dhe presim lulelakrën
Ujin me pak kripë i ziejmë në një tenxhere me kapak.
Shtojmë lulelakrën në ujin e ngrohtë me kripë dhe e
lëmë të mbuluar për 15-20 minuta.
Qërojmë dhe presim në copa patatet.
Përgatisim pastën në blender duke shtuar qepën, 		
domatet, xhinxherin dhe hudhrën.
Ngrohim pak vajin në një tigan dhe shtojmë pastën
duke e trazuar.
Në tiganin me pastë shtojmë të gjitha erëzat
e lartpërmendura
E lëmë edhe pak në zjarr pasi i hedhim erëzat.
Pasi pasta ka marrë një valë shtojmë lulelakrën
dhe pataten duke i trazuar vazhdimisht.
Më pas shtojmë ujin dhe kripën, e mbulojmë
dhe e ziejmë derisa të gatuhet lulelakra dhe patatja.
E kontrollojmë që mos të shterojë uji.
Shërbejmë Aloo Gobi të ngrohtë, me Naan (bukë
tradicionale indiane) ose oriz basmati.
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recetat

Crazy

Sexy

Si të humbni peshë

shëndetshëm

Bean

Chili
Përbërësit për 8 persona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 e 1⁄2 lugë supe me fara kumini
2 lugë supe me vaj ulliri
1 qepë e bardhë e copëtuar
3 hudhra të grira
1 spec i copëtuar
2 lugë supe me piper pluhur të kuq
1 e1⁄2 kupa me kerpudha te copetuara
1 kungull i copëtuar
1⁄2 filxhan patate të copëtuar
425 gr fasule të zeza, gjysëm të zjera
425 gr fasule të kuqe, gjysëm të zjera
400 gram domate të copëtuara
2 filxhan ujë
2 lugë supe me shurup panje
1 lugë çaji me kripë te kuqe Himalaje
1⁄2 tufe koriander
1 lakër jeshile të vogël të copëtuara
Avokado të copëtuar

Përbëresit i gjeni tek dyqanet
e rrjetit “Neranxi”.
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Përgatitja:
Farat e kuminit vihen në tenxhere në zjarr të
mesëm, për 2 minuta deri sa të ndiehet një
aromë të fuqishme. (Ky proçes liron aromën
e plotë të erëzës).
Shtojmë vajin e ullirit, qepën, hudhrën, dhe
specin. I trazojmë vazhdimisht derisa qepa të
marri një ngjyrë të artë të tejdukshme.
Në piperin pluhur shtojmë, kungullin e njomë
dhe patatet dhe e trazojmë mirë. I skuqim
për 3-4 minuta duke i trazuar që të shmangim
ngjitjen. Këtu shtojmë dhe fasulet e zeza dhe të
kuqe, domatet, ujin, shurupin e panjës kripën
dhe koriandër. E mbulojmë me kapak dhe e
gatuajmë në zjarr të ulët për 20-25 minuta.
E heqim nga zjarri e përziejmë dhe e trazojmë
me lakrën jeshile.
Shërbehet e ngrohtë. E dekoropjmë me
avokado të copëtuar.

SUPË
KUNGULLI
ME TAHINI &

“ZA’ATAR”
Za’atar:

është një përzierje e këndëshme
erëzash dhe bimësh të thata. Receta klasike përfshin:
trumzë të thatë, fara susami, sumak dhe kripë të
trashë. Ajo ka një aromë të athët. Za’atari ka veti
antioksidante dhe rekomandohet për të forcuar
kujtesën. Në Liban, fëmijët janë të inkurajuar për të
ngrënë në mëngjes Mana’eesh (pica e spërkatur me
za’atar) para provimeve për të rritur përqendrimin
e tyre. Za’atar është përdorur tradicionalisht
në mëngjes me një shumëllojshmëri djathërash.
Za’atar sugjerohet edhe të shtohet në perime, mish,
salca etj.. Za’atari, mund të përdoret për qëllime
mjekësore si një infuzion i gjetheve të thata ose të
freskëta për të lehtësuar kollën.

recetat
Si të humbni peshë

shëndetshëm
Sasia për 4-6 persona

Përbërësit për supën:
•
2 lugë supe Vaj kungulli
•
1 qepë e madhe e prerë në copa
•
5 thelpinj hudhra të grira
•
900 gr Kungull
•
1/4 lugë çaji koriandër
•
1/2 lugë çaji kumin
•
½ lugë çaji kripë
•
1/4 lugë çaji piper i kuq
•
4 filxhanë me lëng perimesh
•
Majdanoz
Për salcën me Tahini:
•
1 hudhër e grirë
•
1/4 lugë çaji kripë
•
Pak piper të zi
•
1/2 lugë çaji bahar(allspice)
•
1/4 filxhan tahini
•
3 lugë supe me lëng limoni
•
2 lugë supe me ujë
Për kroketa me qiqra:
•
1 filxhan qiqra të zjera
•
1 lugë supe vaj ulliri
•
2 lugë supe za’atar (përzierje erëzash
e lindjes se mesme)
Përbërësit i gjeni tek rrjeti i dyqanve Neranxi

Përgatitja:
1. Ngrohni furrën në
temperaturën 220oC.
Hedhim qiqrat në vajin e
ullirit me za’atar. I pjekim në
furrë derisa të marrin ngjyrë
kafe të hapur dhe të bëhen
pak krokante. Rreth 15–20
minuta.
2. Përgatisim salcën e tahinit
duke kombinuar të gjithë
përbërësit dhe i trazojmë
derisa të bëhet një masë.
Idale është të përdoret një
blender.
3. Nxehim vajin në një
tenxhere të madhe në zjarr
të mesëm. Shtojmë qepën
dhe hudhrën dhe i gatuajmë
derisa të marrin një ngjyrë
të lehtë për rreth 5 minuta.
Shtojmë dhe kungujt me
erëzat. E gatuajmë për rreth
3 minuta më shumë. Shtojmë
lëngun e perimeve i zjejmë
në zjarr për 25 minuta në
zjarrt të ulët.
4. Pasi e gatuajmë e kalojmë
në blender derisa të
përftojmë një supë kremoze.
5. Supën e servirim të
ngrohtë duke e dekoruar
me salcën e tahinit, qiqra
krokante, majdanoz dhe
kripë e piper për shije.
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Vaj i i farave të

kajsisë

rinon lëkurën dhe flokët
Vaj i i farave të kajsisë është ideal për masazh dhe e bën
lëkurën të butë. Farat e kajsisë janë mjaft të ushqyeshme. Ky
vaj është i ngjashëm me vajin e bajames dhe aplikimet e tij
janë gjithashtu të ngjashme. Është i përshtatshëm për përdorim
të ftohtë dhe të ngrohtë.Vaji i farave të kajsisë prodhohet
nga farat e kajsive të freskëta.

PRODUKT

I RI

V

aj i i farave të kajsisë përmban acide yndyrore
esenciale, të cilat janë burime të pasura të acidit
oleik, acidit linoleik, vitaminës A dhe vitaminës
E, duke e bërë këtë vaj ideal për kujdesin ndaj
lëkurës.Vaji i farave të kajsisë absorbohet shumë
lehtë nga lëkura, hidraton, rigjeneron dhe mbron
lëkurat e ndjeshme apo të plakura.Ai është një burim i pasur me minerale dhe me elementë si kalçiumi, magnezi dhe seleni,
mban në mënyrë të veçantë lëkurë e thatë dhe i jep një pamje të freskët e të shëndetshme. Ky vaj ka aftësinë të depërtojë në brendësi të
lëkurës dhe ndihmon në zhdukjen e akneve.Vaji i farave të kajsisë përdoret në mjekësinë tradicionale kineze për të mjekuar sëmundjet e
rrugëve të frymëmarrjes si kolla, astma dhe bronshiti. Lëkura e absorbon shumë lehtë, përdoret gjërësisht në përzieriet e aromaterapisë
dhe masazheve. Vaji i farave të kajsisë i bën flokët të shndritshëm dhe të butë. Hidraton dhe rigjeneron flokët dhe rrënjën e tyre. Në
industrinë ushqimore përdoret për të prodhuar ëmbëlsira të ndryshme. Përdoret në produktet e garniturës dhe në përzierjet vajore për
skuqje. Është gjërësisht i përdorur në programet dietike.
Shija dhe aroma e mrekullueshme, frutat e bëjnë kajsinë njërën nga frutat më të dëshirueshme të verës. Me përbërje 77% ujë dhe vlera
të larta ushqyese kajsija është një nga frutat më shëruese, por ajo shquhet më së shumti për zemrën e saj, bërthamën e vogël, të shijshme
dhe aq shumë të dobishme.
1

2
3

4
5
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Kajsitë përmbajnë sasi të mëdha kaliumi dhe natriumi qe janë të përshtatshëm për uljen e shtypjes së gjakut dhe janë të shkëlqyera
për parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Në shëndetin e zemrës efekt shumë të favorshëm ka edhe përmbajtja e latë e
beta-karotenit dhe likopenit.
Vitamina A, që kajsija e ka me bollëk, është atioksidues i fortë që mbron qelizat dhe indin nga dëmtimet e shkaktuara nga radikalet
e lira që krijohen si pasojë e eksponimit të organizmit nën ndikime të ndryshme të dëmshme.
Kajsitë janë burim i shkëlqyeshem i fibrave burimore, që favorshëm ndikojnë në traktin e tretjes, kështu që janë parandalim i mirë
kundër konstipacionit ose paraqitjes së sëmundjes si divertikuloza. Falë celulozës dhe pektinave, kajsitë shërbejnë si lakastivë të
lehtë.
Frutat e lëngshme veçanërisht u rekomandohet personave anemikë, për shkak të përmbajtjes së lartë të hekurit. Lëngu i freskët i
kajsive përdoret si ilaç tek zjarrmia dhe sëmundjet e lëkurës, freskon dhe përshpejton metabolizmin.
Përkundër përmbajtjes së pasur me vlera ushqyese të vetë frutës zemra e kajsisë, megjithatë, ëshë bërdhama e saj. Bërthamat e
saj, janë jashtëzakonisht shëruese, të cilat nga shije të kujtojnë bademin e hidhur, janë burimi i pasur me vitaminë B17, për të cilën
disa ekspertë mjeksorë dhe biologë mendojnë se ndihmon në shërimin e sëmundjeve malinje. “Bërthamat e kajsive janë të veçanta
për vitaminën e rallë B17, e cila është e domosdoshme të futet në organizëm çdo ditë, për shkak të përdorimit të produkteve
ushqimore të rafinuara.

Ushqimi dhe të Ushqyerit si Kulturë

Këshilla nga
nutricionisti

i Institutit Kulinar Neranxi,
Dr. N. Neranxi

RECETA E

PIRAMIDA

USHQIMORE
MESDHETARE

P

iramida e ushqimit është hartuar në vitin 1991, si një
mënyrë për të përmirësuar përcaktimin e katër grupeve
tradicionale të ushqimit, që japin informacion për mënyrën
më të përshtateshme të zgjedhjes së tij. Piramida siguron
një udhëzues për zgjedhjen e një diete të shëndetshme,
bazuar në këshilla dietetike.
Ushqimet janë grupuar në varësi të përbërësve ushqimorë.
Midis gjithe modeleve te piramidave të ushqimit, këshillohet
përdorimi i piramidës mesdhetare. Të ushqyerit në përputhje me udhëzuesit
zyrtarë mund të konsiderohet si parandaluese te shume semundjeve. Të
ushqyerit parandalues duhet të rrisë konsumin e dritherave të plota, frutave
dhe perimeve, përdorimin e yndyrnave bimore mbi ato shtazore dhe reduktimin
e ushqimeve të skuqura dhe të rafinuara, veçanërisht sheqernat e thjeshta.
Modeli i konsumit ushqimor Mesdhetar me proporcione të larta të perimeve,
drithërave kokërr, vajrave bimore (vaj ulliri, ne veçanti) të ndryshme, peshkut,
sasive të vogla të yndyrnave shtazore dhe mishit, përputhet gjerësisht me idetë
rreth dietës parandaluese.
Në parim, Mesdheu tradicional është i transferueshëm gjerësisht në kombet
perëndimore dhe të industrializuara.
Marrja e niveleve të larta të acideve yndyrore të pangopura (vaji i ullirit) dhe
acidet yndyrore n-3 (peshku) mund të arrihen pjesërisht me anën e konsumit
të vajit të farave të kërpit, i cili i përmban të dy komponentët.

CHEF-it

Vijon numrin e ardhshëm...

Receta nga shefat e Kuzhinës tek Instituti Kulinar Neranxi

Brinjë qingji me salcë të pjekurash

të shoqëruar me patate të sotarura me gjalpë dhe majdanoz

PËRBËRËSIT:

Brinjë qingji
karrota
qepë e thatë
selino 		
patate 		
qepë e njomë

Chef ILIR FAMA

300 gr
60 gr
40 gr
40 gr
150 gr
20 gr

gjalpë 		
30 gr
vaj ulliri
30 ml
kripë himalaje,
piper,
majdanoz
salcë domate 20 gr

Përgatitja:

Mishin e pastrojmë, e marinojmë dhe e vendosim
në furrë për t’u pjekur së bashku me produket e
mësipërme, duke shtuar hera herës ujë që mos të
thahet dhe për të përfituar dhe realizuar salcë e
të pjekurave. Pasi është pjekur mishi, elementët që
ndodhen në tavë i kalojmë në mikser dhe i vendosim
përsëri në zjarr për të reduktuar lagështirën.
Patatet pasi u kemi dhënë formën e duhur i ziejmë
dhe më pas i kalojmë më gjalpë, qepë të njoma dhe
majdanoz duke bërë sotarien (skuqjen). Pasi kemi
përfunduar i shërbejmë në pjatë dhe këshillohet të
shoqërohet me verë të kuqe.

Adresa: Autostrada: Tiranë- Durrës, Km 7,Yrshek, Tel: +355 42 406 500/ 501; +355 4 240 66 36; Cel: +355 68 60 40 205;

e-mail: info@ikn.al; www.ikn.al ; Facebook: Institute Culinary Art Professional; Instituti Kulinar Neranxi
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INSTITUTI KULINAR NERANXI
QENDRA SHQIPTARE PROFESIONALE E GATIMIT

Mësoj për Shqipërinë!
1991

2009

SHKOLLË DY-VJEÇARE PËR:

- Shef Kuzhine
- Shef Pasticerie
KURSE 1-9 MUJORE PËR:

- Kurse për kuzhinier dhe
ndihmës kuzhinier
- Kurse për pasticier dhe
ndihmës pasticier
- Kurse për xhelatier
- Kurse për bukëpjekës
- Kurse për picajol
- Kurse për barman
(përgatitjen e cocktail-ve).
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Institute Culinary Art Professional
Instituti Kulinar Neranxi
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