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Kolesteroli i lartë prej kohësh konsiderohet si shkaktar për rritjen e rrezikut 
të sëmundjeve të zemrës dhe të enëve të gjakut tek njerëzit e moshës së III. 
Zbuloni disa mënyra natyrale si ta ulni dhe reduktoni atë.
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dhe Fara Kia”
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Njerëzit i kanë përdorur erëzat në 
ushqimet e tyre rreth 50.000 vjet Para 
Krishtit, që përveç shijes, këto fara të 
thata, fruta, lëvore apo rrënjë gjithashtu 
mund ti shtojnë vite jetës suaj.
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Tani ju mund të hani 
çdo gjë, jo vetëm 

proteina.
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Panairi i 7-të 

i Kulinarisë 
NeraNxi, 
prioritetet 
e këtij viti  

Çdo vit në Panairin profesional të 
Kulinarisë Neranxi, ne rendisim 
edhe prioritetet tona të cilat iu 
a bëjmë me dije edhe klientëve 
tanë. Këtë vit ne kemi vendosur 

që të sensibilizojmë akoma më shumë klientët 
tanë, pastiçierët, kuzhinierët, xhelatierët, 
bukpjekësit, barmanët  etj, që të thellojnë 
akoma më shumë dijet e tyre dhe të stafit, në 
profesionet dhe specialitetet që kanë. Shkolla 
kulinare në botën e përparuar po ecën shumë 
shpejt dhe ne duhet të kapim ritmin e tyre. 
Panairi i përvitshëm është një moment për tu 
takuar me dijen, me risitë, nëpërmjet seminareve 
që organizojmë, por kjo nuk mjafton. Ne po 
përmirësojmë për ditë tekstet e shkollës tek 
Instituti Kulinar Neranxi, stafi akademik po 
shtohet dhe po filtrohet në mënyrë që të jetë 
sa më cilësor. Nuk ka progres në këto zanate, 
pa mësuar shumë. 
Një tjetër problem është që në shkollën 
tonë të Kulinarisë do ishte mirë të vinin 
nxënës që kanë mbaruar shkollën e mesme 
të përgjithshme, sepse e shohim që vetëm me 
nëntë vjeçare kanë vështirësi. Duhet më shumë  
kulturë dhe informacion mbi matematikën, 
fizikën, biologjinë e çdo lëndë tjetër, në mënyrë 
që të bëhesh një specialist kontemporan, që 
të dish të përdorësh pajisjet e kuzhinës, të 
njohësh përbërjet e produkteve etj. Shumë 
shpejt në shkollën tonë këtë do e vëmë si 
kusht edhe pse më vjen keq për adoleshentet 
e shumtë që kërkojnë të vijnë në këtë shkollë. 
Një tjetër risi që do prezantohet këtë vit në 
Panair, është projekti “Kamarier të shkolluar”. 
Duhet patjetër që kamarierët që shërbejnë 
sot kudo, në bare, restorante, hotele etj, të 
marrin informacionin bazik kulinar. Kamarierët 
në Shqipëri nuk e kanë idenë se ç’bëhet pas 
banakut si dhe në kuzhinë. Nëse e pyet për 
një recetë në menu, nuk di të përgjigjet, nuk di 
të të sugjerojë, është larg të qënit profesionist. 
Kamarieri është kontakti i vetëm me klientin, 
prandaj ne kemi hapur në shkollë kurse 
intensive dedikuar kamarierëve. Pas kësaj 
fushate për të mësuar më shumë, jam i sigurtë 
që sipërmarrësit por edhe konsumatorët, do 
të shohin menjëherë rezultatet. 
Ndërkohë, përsa i përket Kompanisë 
Neranxi, mund të themi që lider botërorë të 
produkteve ushqimore, i kanë besuar logon 
dhe reputacionin e tyre, Kompanisë Neranxi. 
Ne shtojmë çdo vit gamën e produkteve, duke 
qenë shumë të kujdesshëm që të sjellim tek 
konsumatori jo vetëm shijen e mirë, por edhe 
një cilësi maksimale të produkteve të cilat siç 
na thonë konsumatorët, shpesh falë vetive 
edhe kurative që kanë, arrijnë të zëvendësojnë 
edhe ilaçet. Madje ne nëpërmjet mediave që 
kemi krijuar, (“Korrieri i shëndetit” print dhe 
online),  japim mjaft informacione edhe në këtë 
drejtim. Kompania ia ka dalë që t’i rezistojë 
krizave të mëdha financiarë të brendshme 
dhe të jashtme, falë një vizioni largpamës, 
për të investuar shumë në infrastrukturë dhe 
burime njerëzore, duke zgjedhur partnerë të 
suksesshëm botërorë dhe mbi të gjitha duke 
mos bërë asnjëherë kompromise që shkojnë 
në dëm të konsumatorit

Momente gjatë zhvillimit të Panairit Neranxi 2015
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E MËRKuRA

E HËNA viTALE Është dita e proteinave të pastra (PP), e cila, në stilin Dukan, mund të konsumohen 
në sasi të pakufizuar, por duke zgjedhur listën me 12 ushqime: Çdo mëngjes:Tërshërë dhe Qumësht Soje 
Valsoia, Dreka kombinime të: mish pa dhjam, të brendshshme, peshk, mish pule, feta të holla buke, vezë, 
proteina bimore (Djath tofu Valsoia, hamburger soje Valsoia) Të pashmangshme: 1 litër e gjysmë ujë “Fonte 
de’ Medici”. Sport: Ecni 20 minuta në këmbë.

E MARTA ESENCiALE Mëngjesi: Tërshërë dhe Kos Yosoi Valsoia, kombinuar me Goji Berry 
dhe Fara Kia. Proteinave i shtohen edhe perimet, gjithmonë sipas dëshirës. Pra jo: patate, misër, bizele, dhe 
avokado (e cila është një fryt dhe jo një perime)., Po Legumeve si: fasule, thjerreza, qiqra. Më mirë të 
evitohen edhe karrotat, panxhari (shumë sheqer). Sport: Ecni për të paktën 30 minuta.

E MËRKuRA E RËNdËSiSHME Mëngjesi: Musli dhe qumësht bajamesh. Shtohen frutat, por 
jo bananet, shtohen fruta si: rrushi, frutat e thata apo vajore si,  arra, bajame, lajthi, stika, kumbulla të thata, 
Boronica, Manaferra, Goji Berry,  Thana,  Aronia Berry etj.. Një frut mesatarisht të madh (mollë, dardhë, 
shalqi) ose dy të vogla (2 mandarina, 2 kivi, etj). Mesatarisht 150gr fruta në ditë. Sport: Ecni 30 minuta.

E ENJTJA E doBiSHME Mëngjesi: Tërshërë dhe qumësht kokosi. Sot është dita e bukës: lejohen 
dy feta (45gr), por në mënyrë rigoroze integrale. Kjo pjesë mund të zëvendësohet me 30gr miell gruri inegral 
nëse jeni të mirë në kuzhinë. Nëse ndieni uri gjithmonë mund të konsumoni fruta të thata si: kajsi të thata, 
stika pishe, arre braziliane, makademia (fruta në sasitë e treguara më sipër). Sport: 30 minuta në këmbë.

E PREMTJA KREMoZE Mëngjesi: Tërshërë dhe qumësht soje Valsoia, Shtohet një porcion djath 
Tofu Valsoia 40gr i kombinuar me ushqimet të mëparshme të shtuara gjatë javës. Dreka: asparagë dhe fielto 
pule. Darka: risoto me oriz të kuq “Robo” dhe kërpudha porcini.  Sport: Ecni 45 minuta.

E SHTuNA ENERGJiKE Mëngjesi: Tërshërë dhe qumësht orizi RYS Valsoia. Sot futen ushqime 
me përmbajtje niseshteje. Porcionet  janë ditore (pra ndahen mes drekës dhe darkës) dhe sasia që duhet të 
gatuhet është: 210gr thjerrëza, fasule ose qiqra, 200gr kuinoa, 190gr makarona me të zezën e sepies, 170gr 
noodles, 170gr oriz të zi venere “Robo”, 150gr oriz basmati, 140gr patate të ziera me lëkurë, 80gr pure 
patatesh, polenta, spelt, bullgur, mel, elb, Cous-Cous sipas dëshirës. 

Aktiviteti fizik: Ecje për 1 orë.

E diELA E LiRË: Mëngjesi: Musli dhe Avena Drink (qumësht tërshëre)  Vetëm për një vakt, drekë ose 
darkë, mund të hani ç’të doni. Pjesa tjetër e ditës, është programi njësoj me ditën e premte. Proteina, perime, 
fruta, fruta të thata, dy feta bukë integrale, një porcion djath Tofu Valsoia . Aktiviteti fizik duhet të bëhet pas 
vaktit të festës që mund te jetë një akullore dietike me stevia.

Përbërësit e Dietës Dukan i gjeni të gjitha tek dyqanet e rrjetit “Neranxi”.

DIETA
DUKAN

Për 7 DITë

HUMBISNI 
5-15 KG 

DHE HaNI 
SHëNDETSHëM

Dr. Pierre Dukan

Pierre dukan është rikthyer me një dietë të re, shumë të 
shëndetshme. dukan për 7 ditë është e projektuar për të 
përmbushur nevojat e atyre që nuk mund të heqin dorë nga 
një pjatë makaronash apo një gote me miqtë të shtunën në 
darkë. Francezi Guru i dobësimit, u bë i famshëm falë Kate 
Middleton në 2007, pasi duke ndjekur dietën e tij të lartë 
me proteina, arriti në formën ideale në altar me Princin 
William. Dukan është kthyer me një version më të butë 
se sa metoda e tij e mëparshme, jo shumë e dashur për 
nutricionistët. Ai propozon një dietë më të ekuilibruar sesa 
ajo e vitit të kaluar, që ishte shumë e rëndë për mëlçinë 
dhe veshkat për një periudhë të gjatë. Tani ju mund të hani 
çdo gjë, jo vetëm proteina.Nëse ju keni pak peshë për të 
humbur, rreth 5-15 kg, dhe sigurisht pak kohë për ti kushtuar 
një kure dobësimi shumë të sofistikuar, atëherë Dukan për 
7 ditë është për ju. Koha e dietës, e thotë gjithashtu dhe 
emërtimi, është një javë, nga e hëna deri të dielën, çdo ditë 
shtohet një grup i ri ushqimi dhe përfundon me një «darkë 
gala», një vakt i lirë në javë, në të cilën përqendrohen të 
gjithë dëshirat e ushqimit të ditëve të mëparshme. Humbja 
e peshës është konstante dhe e rregullt, mesatarisht gati 1 
kg në javë.

E HËNA

E MARTA

E ENJTJA

E diELA
E SHTuNA E PREMTJA

Tani ju mund të hani çdo gjë, 
jo vetëm proteina.
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Përse zgjodhët të ndiqni një shkollë 
kulinarie?
Sepse ky profesion u shërben drejtpërsëdrejti 
njerëzve, ka lidhje me shëndetin e tyre dhe ndikon 
në mënyrën e jetesës familjare dhe individuale të 
seicilit. 

A mendoni se në kohët e sotme ky profesion 
ju sjell një punësim të sigurt por edhe të 
ardhura të kënaqëshme?
Natyrisht, çdo profesion kulinar gjen në çdo 
kohë vënd pune, kjo për arësyen e thjeshtë se 
ky lloj ‘arti’ ka lidhje të drejtpërdrejtë me jetën 
shëndetsore të njerëzve, pra njerëzit duan të 
konsumojnë ushqime të gatuara në mënyrë sa më 
cilësore. Natyrisht punësimi dhe të ardhurat prej 
tij varen nga kontributi dhe talenti i seicilit prej 
nesh.

deri tani çfarë ju ka bërë më tepër 
përshtypje në leksionet dhe në teoritë që ju 
zhvilloni gjatë proçesit të mësim-dhënies?
Përvojat dhe praktikat e transmetuara në 
leksionet dhe në teoritë që na referohen nga 
profesionistët tanë janë mjaft të larmishme dhe 
interesante; veçori e tyre është se modelet e 
prezantuar nuk përbëjnë aspak formula të dhëna 
njëherë e përgjithmonë, por ato lënë hapsira për 
të mishëruar në to krijimtarinë tonë dhe fantazinë 
tonë për të ecur ritmikisht përpara në përshtatje 
me kërkesat e konsumatorëve të ndryshëm. 

intervista

Ju mësoj si të përgatisni 

akullore artizanale

Emri:    Bora

Mbiemri:   Licaj

Datëlindja:   09.06.1989

Vendlindja:   Tepelenë

Vendbanimi:  Tiranë

Dega që studjon:  Pastiçeri

A është e vështirë të arrish deri në 
diplomimin përfundimtar për tu quajtur 
më pas ‘shef kuzhine’ ose “shef pasticerie” 
apo specialist i një fushe tjetër të kulinarisë?
Mendoj se nuk është dhe aq e vështirë, veçanërisht 
përsa i përket specialitetit të pastiçerisë ose të çdo 
fushe tjetër të kulinarisë; kjo sepse gjërat varen 
nga vetë ne studentët e kulinarisë që tek e fundit 
kemi pranuar me dëshirën tonë të përfitojmë 
këtë profesion për të cilin do të përpiqemi ta 
përvetësojmë sa më mirë.

Cilat janë pjatat e preferuara për Ju deri 
tani?
Deri tani unë mund të veçoj disa pjata të cilat i 
kam më pranë shijes sime personale. Ato janë:
E preferuara ime, akullorja në çdo stinë.
Ëmbëlsirat tradicionale pa përjashtim (revania, 
bakllavaja, kadaifi, shëndetlia etj..)
Nga ëmbëlsirat  e kohës mund të theksoj: chees-
cake; choco-dream; muss-chocolat, sacher dhe 
pasta-kinder, torta të dekoruara, pana cota etj..
Si një profesionist i së ardhmes, çfarë u 
këshilloni lexuesve të konsumojnë më së 
shumti gjatë përditshëmrisë së tyre për 
shije por edhe si receta të shëndetëshme?
Si profesioniste e së ardhmes, u këshilloj lexuesve 
të konsumojnë ëmbëlsira me kalori të pakta e të 
shëndetshme siç janë p.sh. krem-karameli, pana 
cota, biskota sable, biskota me arra kokosi etj..

AKULLORE SPECIALE ME TOTAL BASE PREGEL

PëRBëRëSIT:
-	 900	ml	ujë	i	vakët	në	temperaturë	50˚C
- 100 gr qumësht pluhur 
- 100 gr Totalbase Pre Gel
- 230 gr sheqer
- 100 ml pana Daneze
- 4-6 gr Velutina Pre Gel (Colco, Ovalet)
- Shije të Pre Gel-it Fruta Pylli

receta:       AKULLORE PREGEL ME FRUTA PYLLI

PëRGATITJA:
Përgatisim qumështin sipas recetës së mësipërme dhe më pas tresim Velutinën me mikser ose tel 
dore. Totalbazën dhe sheqerin e hedhim në enën me qumështin dhe i përzjejmë mirë deri sa të treten 
plotësisht. Më vonë shtojmë panën, e ziejmë pak dhe e lemë në qetësi për disa minuta.
Kjo mënyrë e përgatitjes së akullores pa pasterizim (zierje) është e shpejtë dhe cilësore. Hedhim 
masën e caktuar në një enë, shtojmë  shijen e Frutave te Pyllit nga Pre Gel dhe e vendosim në ngrirje 
-20 gradë për rreth 30 minuta. E nxjerrim nga ngrirja, marrim nje spatul akulloreje, e trazojmë mirë 
për 2-3 minuta, e fusim sërish në ngrirje për 30 minuta. E përsëritim këtë veprim deri sa të shohim që 
masa e akullores është mpiksur aq sa duhet. Kombinohet mjaft mirë me të gjitha shijet e frutave dhe 
me çokollatë, vanilje, arrë, tiramisu, lajthi, vishnje etj.

TOTAL 
BASE 
PREGEL



5

Ja disa SEKRETE 
për mënyrën 
e të ushqyerit 
të disa yjeve të 
HoLLivudiT

Shpesh duke parë vipat, kaq të dobëta 
dhe gjithmonë në formë perfekte, 
pyetja që na vjen në mëndje në mënyrë 
spontane është: Me çfarë ushqehen?

Një dietë e ekuilibruar është ajo që 
ndjek Scarlett Johansson, muza 
e Woody Allen. Aktorja simpatike 
preferon “ushqimin mesdhetar”, 

një dietë e inspiruar nga ushqimet 
tradicionale të vendeve mesdhetare 
që përfshin bukën, frutat, perimet, 
erëzat aromatike, drithërat, vajin 
e ullirit ekstra të virgjër, por dhe 

vajrat bimore si vaji arrës, i bajames 
dhe avokados, peshkun dhe verën. 
Por pa lënë pas dore një ushqyerje 

të ekuilibriuar me produkte e 
sojës. Shumë shkencëtarë kanë 

konfirmuar se njerëzit që jetojnë 
në vendet e Mesdheut, pavarësisht 

se konsumojnë sasi relativisht 
të mëdha të yndyrës kanë 

shkallë më të ulët të sëmundjeve 
kardiovaskulare në krahasim me ato 

të popullsive të tjera.

Scarlett Johansson

Katie Holmes, aktorja 
që fitoi famë tek seriali televiziv 
Dawson  Creek, ndjek dietën 

«vetëm një ushqim». Ha, 
praktikisht, nga mëngjesi në 

mbrëmje të njëjtin ushqim.  Një 
nga ritualet e saj të preferuara 
është muslie me fruta të thata 

dhe qumësht bajamesh.

oprah Winfrey, gjithmonë në 
luftë të vazhdueshme me peshën, 

këtë herë ka arritur të gjejë shpëtim 
me regjimin Quantum Wellness, 
të zhvilluar nga nutrionisti Kathy 

Freston. Ky regjim parashikon 
eliminimin e të gjitha burimeve të 
mundshme të toksinave, të tilla si 
kafeina, alkooli, karbohidratet dhe 
produktet shtazore. Ajo përdor 

gjatë gjithë ditën caj jeshil, si 
dhe ka pasuruar dietën e saj me 
Fara Kia, Goji Berry dhe Aronia 

Berry, superushqime të pasura me 
antioksidantë.

Yjet që janë gjithmonë duke luftuar për peshën ideale, 
në fakt, kanë arritur të krijojnë linjat perfekte (të paktën 
tani për tani) me dietat e mëposhtme.

VIP-at
në tavolinë
viP-at
në tavolinë

Jessica Biel, ka eliminuar nga dieta 
e saj sheqerin dhe e ka zëvendësuar 
atë me ëmbëlsuesin natyral Stevia, 

përdor qumshtin e sojës në mëngjes, 
dhe kripën e zakonshme e ka 

zëvendësuar me atë të Himalajes, 
duke zgjedhur dietën “3-Hour”. Dietë 
e projektuar  nga mësuesi guru Jorge 
Cruise, i cili planifikon që duhet të 
ushqehet në kohë të caktuara, sipas 

orës biologjike. Organizmi mund 
të tresë më lehtë ushqimet duke 
eliminuar substancat toksike që 

promovojnë akumulimin e yndyrës.

Ju mësoj si të përgatisni 

akullore artizanale

Mariah Carey, 
mbështetet vetëm tek 
konsumimi i karçofit. 
Vetëm 22 kalori në 

100 gram dhe shumë 
fibra që ngopin dhe 

ndihmojnë të shmangen 
ngrëniet midis 

vakteve. Gjithashtu 
kjo perime, në sajë 

të cinarinës lehtëson 
tretjen e yndyrave 
dhe shkatërrimin e 

toksinave. Ajo përdor 
shumë midis vakteve 
frutat e thata duke 
i kombinuar ato në 

mëngjeset me fara të 
ndryshme me bazë 
drithërash integrale.

Janet Jackson, e cila shëndoshet dhe dobësohet njësoj siç fryhet 
dhe shfryhet një tullumbace, për të humbur peshë është bazuar në dietën 
e rekomanduar nga nutricionisti David Allen. Ajo duke qenë e apasionuar 

për ëmbëlsira ka eliminuar krejtësisht sheqerin e zakonshëm duke e 
zëvendësuar atë me ëmbëlsuesin natyral stevia,  gjithashtu drithërat inegrale 

tashmë janë pjesë e menusë së saj të përditshme, duke i shoqëruar me 
sallatë frutash, boronica dhe luleshtrydhe.
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LdL Kolesteroli i keq

LDL ose kolesteroli “i keq” 
është shkaktar për rrezikun 
e sëmundjeve të zemrës. LDL 
përfaqëson densitetin e ulët të 
lipoproteinave dhe në qoftë se 
është në sasi të lartë në gjak, 
ai mund të ndërtohet nëpër 
muret të arterieve, duke çuar në 
formimin e depozitave yndyrore 
të quajtura “pllaka”. “Pllakat” e 
bëjnë të vështirë gjakun të rrjedhë 
përmes arterieve, që do të thotë 

KOLESTEROLI
Kolesteroli i lartë prej 
kohësh konsiderohet si 
shkaktar për rritjen e 
rrezikut të sëmundjeve të 
zemrës dhe të enëve të 
gjakut tek njerëzit e moshës 
së III. Ulja e kolesterolit 
në gjak është veçanërisht 
e rëndësishme për njerëzit 
me diabet të tipit 1 dhe 2, 
të cilët kanë një rrezik më 
të lartë të sëmundjeve të 
zemrës se sa pjesa tjetër e 
popullsisë.

SI TA ULIM TEK MOSHAT E TRETA?

se organet vitale si zemra dhe 
truri furnizohen me më pak gjak. 
Kjo mund të çojë në një atak në 
zemër ose goditje në tru. Pllakat 
gjithashtu mund të shkëputen, 
duke shkaktuar mpiksjen e 
gjakut, të cilat gjithashtu mund 
të bllokojnë arteriet. Pra, kjo 
shpjegon pse duhet të mbahet në 
nivele të ulëta LDL. Për shumicën 
e njerëzve me diabet, qëllimi është 
një nivel kolesteroli LDL nën 100 

mg/dl. Nëse keni sëmundje të 
zemrës ju duhet ta mbani atë nën 
70 mg/dl. 

Disa nga hapat që duhet të bëni 
për të ulur nivelin e kolesterolit 
LDL përfshijnë reduktimin e 
yndyrave të ngopura, kolesterolin 
ditor, mbajtja e një peshe të 
shëndetshme dhe angazhimi në 
aktivitetet fizike.

HdL Kolesteroli i mirë

HDL ose densiteti i lartë i lipoproteinave, është i njohur si kolesteroli 
«i mirë». HDL është si pastrues për trupin, mbledh pllakën LDL-
që kalon në arterie dhe e çon atë në mëlçi për asgjësim. Sa më i 
lartë niveli i HDL-së, aq më e madhe mbrojtja kundër sëmundjeve të 
zemrës. Nje femër duhet ti këtë nivelet e HDL nga 50 mg/dl e sipër. 

Burrat duhet të mbajnë nivelin e HDL nga 40 mg/dl e sipër. Mos 
pirja e duhanit, rënia nga kilet e tepërta dhe stërvitja e rregullt janë 
mënyra për të rritur kolesterolin e mirë HDL.

Trigliceridet

Faktorë të tjerë të rëndësishëm për shëndetin e zemrës janë trigliceridet. 
Trigliceridet janë një lloj yndyre që gjenden në gjak dhe të depozituara në 
trup me anë të vajrave. Njësoj si me kolesterolin LDL, nëse keni një nivel 
shumë të lartë të triglicerideve në gjak, rritet rreziku për sëmundjet e zemrës. 
Niveli i triglicerideve duhet të jetë më pak se 150 mg/dl.

Mënyra e jetesës dhe dietat ndihmojnë për të ulur trigliceridet.
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Fibrat e tretshme 
Fibrat e tretshme gjenden në disa ushqime si bollgur, krunde, tërshërë, 
bishtaja (fasule të thata, bizele, fasule të zeza, qiqra, thjerrëza), elb, fara lini, 
arra, mollë, portokall, kumbulla të thara, karrota, lakër brukseli. Fibrat e 
tretshme janë pak të ndryshme nga ato të patretshmet. Ato marrin ujë 
në traktin e tretjes, duke formuar një substancë në formë xheli dhe kjo 
ndihmon në parandalimin e kapsllëkut. Një tipar unik i fibrave të tretshme 
është se ato ndihmojnë uljen e kolesterolit dhe është mbështetur nga 
studiuesit e shumtë. Sa është sasia e fibrave të tretshme që mundëson 
uljen e LDL? Rreth 20-35 gram fibra (të tretshme dhe të patretshme) çdo 
ditë mund të ulin kolesterolin në total prej 2%-3% dhe kolesteroli LDL 
deri në 7%. Një mënyrë e mirë për të marrë sasinë e duhur të fibrave 
është të ushqehemi me 5 vakte fruta dhe perime në ditë, si dhe 6 vakte 
me drithëra.

Mënyra natyrale për të
ulur kolesterolin e lartë

Fitosterolet
Kushërinjtë e largët të kolesterolit (ata kanë një strukturë 
të ngjashme kimike), fitosterolet ose stanoret bimore ose 
sterolet, janë substanca natyrore që gjenden në membranat 
qelizore bimore që konkurrojnë me kolesterolin për thithjen 
në traktin e zorrëve. Në fakt, kolesteroli LDL ulet deri në 
15% nëse konsumojmë të paktën 2 gram fitosterole çdo 

ditë.Dëshmitë për fitosterolet janë mjaft të qarta në “Programin e Edukimit Kombëtar për 
Kolesterolin” që kanë dhënë rekomandimin të konsumoni të paktën 2 gram në ditë nëse 
keni nivele të larta të kolesterolit. “Food and Drug Administration”- (FDA) gjithashtu lejon 
pretendimin e mëposhtëm shëndetësor në ushqimet që plotësojnë kriteret: «Ushqimet që 
përmbajnë të paktën 0,65 gram sterole esters të vajrave vegjetal bimorë për një racion, 
duhet të konsumohen 2 herë në ditë për një konsum të përditshëm prej të paktën 1,3 gram, 
si pjesë e një diete të ulët në yndyra të ngopura dhe kolesterol, mund të zvogëlojë rrezikun 
e sëmundjeve të zemrës. “ Burimet natyrore të stanoleve dhe steroleve bimore përfshijnë 
frutat, perimet, vajrat bimorë, arrat, bishtajoret dhe drithërat.  Prodhuesit e ushqimit kanë 
fortifikuar edhe një numër ushqimesh me fitosterole, duke përfshirë marka të caktuara për 
vajra bimorë, lëngje frutash, kos, qumësht soje, qumësht orizi dhe çokollatë. Stanolet dhe 
sterolet bimore janë mjaft të sigurta. Nuk është vërejtur asnjë efekt anësor nga konsumimi i 
tyre dhe mund të merren së bashku me fibrat për uljen e kolesterolit LDL.

Proteinat e sojës
Në vitin 1990 studiuesit mendonin se 
soja ishte një arsenal tjetër për luftimin 
e kolesterolit. Ata bënë një eksperiment 
me 38 studentë që konsumonin 25 gram 
proteina soje në ditë dhe kjo ndihmonte 
në uljen e LDL dhe triglicerideve.
Një studim i dytë në vitin 2006 e 
rikonfirmoi këtë studim të 16 viteve 
më parë. Proteinat e sojës gjenden në 
tofu, miso, bishtaja soje jeshile, kokrra 
soje, djath soje, qumësht soje dhe 
hamburger soje. 

Niacin
Niacina ose acidi nikotinik është një vitaminë B që trupi ka nevojë 
për të ndihmuar ushqimin të kthehet në karburant. Kompensimi 
i rekomanduar dietik (Recommended Dietary Allowance -RDA) 
për niacin tek meshkujt është 16 mg në ditë dhe për gratë 14 mg 
në ditë. Limiti më i lartë i tolerueshëm për niacin (Upper Tolerable 
Limit-UL) është 35 mg në ditë nëse niacina është konsumuar qoftë 
në formë suplementi ose nëpërmjet ushqimit. Burimet kryesore 
ushqimore të niacinës përfshijnë prodhimet e qumështit, mish pa 
dhjam, shpezë, peshk, arra dhe vezë.
Niacin është gjithashtu e përshkruar ndonjëherë në doza shumë 
më të mëdha, deri në 2000 mg ose 2 gram, i marrë dy apo tre 
herë në ditë, për të rritur kolesterolin HDL (nga 15% në 35%), me 
efekte dytësore për të ulur LDL dhe trigliceridet.

Hudhra
Hudhra ka kohë që besohet se 
ndihmon në uljen e kolesterolit. 
Në një studim të publikuar në 
“Archives of Internal Medicine”  
theksohet se  hudhra shkakton 
një rënie të LDL, duke ulur 
rrezikun e sëmundjeve të zemrës.  
Megjithatë, ata që marrin ilaçe 
për hollim gjaku të tilla si aspirina, 
warfarin, ose clopidogrel,  do të 
ishte mirë ti reduktonin ato, pasi 
me hudhrën do të kishin të njejtin 
efekt për hillimin e gjakut dhe 
kundër kolesterolit.

Xhinxheri

Xhinxheri është përdorur prej shekujsh në mjekësinë 
tradicionale në Azi dhe Indi, kryesisht për trajtimin e 
çrregullimeve të tretjes, artritit dhe zemrës. Përdoret 
aktualisht në mjekësinë moderne për të trajtuar të 
përzierat që shkaktohen nga  kimioterapia, madje 
edhe të përzierat në mëngjes gjatë shtatzënisë. 
Xhinxheri mund të ndihmojë në luftën kundër 
sëmundjeve të zemrës dhe uljen e kolesterolit.
Një studim i publikuar në revistën “Saudi Medical 
Journal “ në 2008 u vërejtën efektet e sasisë 3000 
mg në ditë xhinxher për 45 ditë tek njerëzit me 
kolesterol të lartë. Rezultatet ishin premtuese: 
kolesteroli total ra në 13 mg/dl dhe trigliceridet ranë 
nga 9,5 në mg/dl. 

Fara Lini
Një studim i publikuar në “The American Journal of Clinical Nutrition”  në Gusht 2009 për farat e linit 
përveç se një burim i acideve yndyrore Omega-3, ndihmonin për uljen e kolesterolit LDL dhe triglicerideve. 
Në studim, shkencëtarët në Kinë analizuan rezultatet nga më shumë se 28 studime që përfshijnë farat e linit 
dhe vajin e farave të linit. Rezultati? Një lugë gjelle në ditë me fara lini ulin kolesterolin e përgjithshëm dhe 
LDL, veçanërisht personat e moshës së III që kanë nivele të larta të kolesterolit.
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Duke pasur parasysh kërkimet e kryera me këtë erëz, ajo krahasohet 
me një shumëllojshmëri barnash konvencionale, duke përfshirë:
Lipitor/Atorvastatin (mjekim për kolesterolin) 

Një studim i vitit 2008 i publikuar në revistën, “Drugs in R&D”, u zbulua se përbërësi 
“curcuminoid” që ka Turmeriku krahasohet me atorvastatinën (emri tregtar Lipitor) për 
mosfunksionim endotelial, patologji themelore e enëve të gjakut që drejton arteriosklerozën, 
zvogëlon inflamacionin dhe stresin oksidativ tek pacientët me diabet tip 2.

Kortikosteroidet (mjekime për steroide)

Një studim i 1999 i publikuar në revistën “Phytotherapy Research”, zbuloi se polyphenoli 
primar tek turmeriku, pigmenti me ngjyrë shafrani i njohur si curcumin, krahasohet në mënyrë 
të favorshme për steroidet në menaxhimin e sëmundjes kronike Uveitis, një sëmundje 
inflamatore e syve. Një studim i vitit 2008 i publikuar në “Critical Care Medicine”, zbuloi se 
turmeriku krahasohet me mjekimin corticosteroid (dexamethasone) në modelin e kafshëve si 
një terapi alternative për mbrojtjen e transplantimit të mushkërive të lidhura me dëmtimet e 
gjeneve inflamatore. Një studim më herët në 2003 botuar në “Cancer Letters”, zbuloi të njëjtin 
ilaç dhe bëri krahasimin me dexamethasone në një mushkëri të dëmtuar me reperfusion të 
ishemisë.

Prozac/Fluoxetine & imipramine (antidepresiv)

Një studim i vitit 2011 i publikuar në “Acta Poloniae Pharmaceutica”, në një eksperiment të 
bërë me kafshë, zbuloi se turmeriku krahasohet me 2 ilaçe që përdoren për reduktimin e 
depresionit.

Aspirinë (hollues gjaku)

Një studim i vitit 1986 “in vitro dhe ex vivo” i botuar në revistën, “Arzneimittelforschung”, 
zbuloi se turmeriku ka efekte kundër krijimit të pllakëzave të gjakut dhe prostaciklinës, efekte 
rregullatore në krahasim me aspirinën, duke treguar se mund të ketë vlerë tek pacientët e 
prirur për trombozë vaskulare dhe që kërkon terapi anti-artrit.

Ilaçet anti inflamatore

Një studim i bërë në  vitin 2004 i publikuar në gazetën “Oncogene” u zbulua se turmeriku (si 
edhe resveratroli-antioksidant), ishin alternativa efektive për ilaçet aspirinë, ibuprofen, sulindac, 
phenylbutazone, naproxen, indomethacin, diclofenac, dexamethasone, celecoxib, dhe tamoxifen 
duke ushtruar aktivitet anti inflamator dhe anti proliferative kundër qelizave tumorale.

oxaliptalin (ilaç për kemioterapi)

Një studim i vitit 2004 i publikuar në “International Journal of Cancer” u zbulua se turmeriku 
krahasohet mjaft mirë me oxaliptalinën si një agjent antiproliferativ për linjën qelizore të 
kancerit kolorektal.

Metformin (ilaç për diabetin)

Një studim i vitit 2009 i publikuar në gazetën “Biochemitry and Biophysical Research 
Community” zbuloi se si turmeriku mund të jetë i përshtatshëm për të kuruar diabetin, duke 
zbuluar se ajo aktivizon AMPK (i cili rrit absorbimin e glukozës) dhe ndalon aktivizimin e 
gjenit gluconeogenic (i cili ndalon prodhimin e glukozës në mëlçi) në qelizat hepatome. Është 
interesante sepse, ata gjetën se turmeriku është 500 herë deri në 100.000 herë (në formën e 
njohur si tetrahydrocurcuminoids (THC)) më i fuqishëm se Metformina në aktivizimin AMPK 
dhe objektivin e saj në drejtim të rrymës acetil-CoA carboxylase (ACC).

1 Erëz KUNDër 14 ILaÇEVE 

Turmeriku është një ndër bimët që po studiohet më 
së shumti në ditët e sotme. Vetitë e tij mjekësore dhe 
komponentët (kryesisht curcumi) kanë qenë subjekt i 
më shumë se 5600 studimeve biomjekësore. Në fakt, 
projekti që po ju paraqesim është një studim 5 vjeçar 
dhe janë zbuluar mbi 600 aplikime të mundshme 
parandaluese dhe terapeutike, si dhe 175 efekte të 
ndryshme të dobishme fiziologjike.

KUSH FITON?

Si të kurohemi me
ushqime
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disa sugjerime 
për përdorimin e 
TuRMERiKuT

Çaj me turmerik: Zieni pak turmerik 
me qumësht dhe mjaltë. Kjo pije 
qetësuese ka veti  anti-inflamatore dhe 
ju sjell lehtësim të menjëhershëm.

Qumësht me turmerik: Shtoni 
një lugë çaji turmerik në një gotë me 
qumësht dhe pijeni atë çdo natë para 
se të flini. Të nesërmen në mëngjes kur 
të zgjoheni do të shihni se si dhimbjet e 
trupit janë zhdukur. 

orizi: Për një aromë të re të orizit, 
shtoni pak turmerik në të. Kjo nuk shton 
vetëm shijen por i jep dhe një ngjyrë që 
të shton oreksin. 

Supë: Të eksperimentosh me shijet 
në kuzhinë është një prespektivë e re. 
Supës me thjerëza shtojini pak turmerik 
dhe vlerat ushqyese arrijnë në nivele të 
larta. 

Smoothie ose lëng: Shtoni turmerik 
në smoothie me fruta, lëng apo dhe kos. 

Maskat e bukurisë me turmerik janë 
përdorur në Azi prej shekujsh. Ato 
janë të njohura në traditat kineze dhe 
indiane dhe janë një element i sistemit 
mjekësor “Ayurvedic”. Në Azinë 
jugore, ato ishin një pjesë integrale 
e përgatitjeve të dasmës për nusen, 
duke e bërë atë të duket e pastër dhe 
joshëse në ditën e madhe.

Maska me turmerik jep më shumë 
rezultate për fytyrë me akne dhe 
ekzemë. Redukton inflamacion dhe 
skuqjen duke e shëruar lëkurën. Në 
saj të antioksidantëve që përmban turmeriku ndihmon në përtëritjen e lëkurës, zbut rrudhat 
duke i dhënë fytyrës një pamje më rinore. Ai gjithashtu trajton lëkurën me rosacea (një gjendje 
kronike e lëkurës që karakterizohet nga skuqje dhe puçra).

Folate   39 μg  10%
Niacine   5.140 mg 32%
Pyridoxine   1.80 mg 138%
Riboflavine  0.233 mg 18%
Vitamine A   0 IU  0%
Vitamine C  25.9 mg 43%
Vitamine E  3.10 mg 21%
Vitamine K  13.4 μg  11%
Sodium  38 mg  2.5%
Potasium  2525mg 54%
Kalcium  138mg  18%
Baker   603 ng  67%
Hekur   41.42mg 517%
Magnez  193mg  48%
Manganez  7.83mg  340%
Fosfor   268mg  38%
Zink   4.35mg  39.5%

vlerat ushqyese të Turmerikut në 100 gr

Maskë për fytyrën me Tu rmer i k

Receta e maskës 
së fytyrës me turmerik.

Përbërësit

1 lugë çaji me turmerik

1 lugë çaji me mjaltë

1 lugë çaji qumësht (ose kos)

Në një tas të vogël hedhim përbërësit 
dhe i trazojmë derisa të marrim një masë 
të unifikuar që të qëndrojë mirë në fytyrë.

Aplikoni maskën në të gjithë fytyrën edhe 
tek pjesa poshtë syve sepse turmeriku 
duke qënë një anti inflamator i mirë 
ndihmon në reduktimin e rathëve të zinj.

Lëreni maskën të thahet në lëkurë për 
rreth 20 minuta dhe më pas lani fytyrën 
me ujë të ftohtë.

Kjo maskë bëhet një herë në javë. Mund 
të përsëritet për disa javë rresht në 
varësi të nevojave dhe komplikacioneve 
të lëkurës.

Përse është e 
mirë kjo maskë?

Turmeriku është një agjent anti-
inflamator, anti-oksidant dhe anti-
bakterial. Mjalti gjithashtu është 
anti-bakterial dhe zbut lëkurën. 
Qumështi përmban acid laktik i 
cili është një acid alfa hidroksid. 
Të trija së bashku bëjnë mrekulli 

për lëkurën tuaj.

Redukton efektet anësore 
të kimioterapisë
Ndihmon kundër yndyrnave 
dhe menaxhimit të peshës
Ndihmon kundër të ftohtit
Forcon ligamentet
Tonifikon Lëkurën
Analgjezik Natyral
Antibiotik Natyral
Anti-inflamator
Pastron gjakun
Parandalon zhvillimin e 
Alzhaimerit
Ndihmon kundër Artritit
Shëron ulçerën e stomakut
Përmirëson gjendjen e 
lëkurës
Parandalon shumë lloje 
kanceri
Përmirëson astmën
Përmirëson tretjen

Turmeriku
Erëza e mrekullive
Të mirat shëndetësore:

Turmerik gjeni tek 
të  gjitha dyqanet e 
rrjetit Neranxi

Çaj me 
turmerik

Smoothie 
me turmerik

Risoto me 
shafran dhe 

turmerik



10

VANILJA

Vanilja (vanilla fragrans) e ka marr emrin nga 
spanjishtja që do të thotë «bishtajë e vogël», 
sepse ajo vjen e hollë dhe me fara nga një bimë 

orkide tropikale e ngrënshme. Posedon një nga shijet 
më joshëse në botë. Vanilja është një ndër erëzat më 
të shtrenjta në botë pas shafranit dhe kardamomit. Ajo 
është gjithashtu një nga më të popullarizuarat (10.000 
ton në vit) jo të mjaftueshme për të kënaqur kërkesën, 
e cila është dhe arsyeja pse imitimi i saj është bërë një 
domosdoshmëri në treg.

Vanilja është një bimë shumë sensacionale dhe ka një 
reputacion të lashtë për përmirësimin e romancës. Për 
këtë arsye, vanilja shpesh është rekomanduar si një 
afrodiziak, si dhe aromatizues për parfum, cigare dhe 
liker. Aztekët e trajtonin atë si një hajmali medicinale, të 
përshkruar për histeri dhe depresion (e ashtuquajtura 
«problemet e grave»), si edhe për pacientët që nxirrnin 
gjak gjatë kollitjes. Në Evropën e shekullit të XVIII 
ishte popullore si një nxitës nervor. Amerikanët e 
shekullit XIX nga tekstet mjekësore e vlerësuan për 
fuqinë e saj për «gjallërimin e trurit, rritjen e energjisë 
muskulare dhe si stimulues seksual». Në ditët e sotme, 
sidomos në dy dekadat e fundit, vanilja ka qenë subjekt 

SHËRiMi 
                   ERËZATnga

Njerëzit i kanë përdorur erëzat në ushqimet e tyre rreth 50.000 vjet Para Krishtit, që përveç shijes, këto fara të thata, fruta, lëvore 
apo rrënjë gjithashtu mund ti shtojnë vite jetës suaj. Erëzat janë të pasura me fitonutrient dhe përbërës të tjerë aktivë që mbrojnë 
kundër sëmundjeve dhe nxisin shërimin. Nga studimet në mbarë botën, erëzat janë të lidhura me parandalimin dhe trajtimin e 
sëmundjeve kronike të tilla si sëmundje të zemrës, kanceri, diabeti i Tipit II dhe Alzhaimer. Ndryshe nga ilaçet farmaceutike, erëzat 
mund të përdoren për një periudhë afatgjatë pa u shqetësuar për efekte anësore.
Erëzat janë një ndër dhuratat më të mëdha që na ka dhuruar natyra, më poshtë do të gjeni efektet shëruese të disa prej tyre.

Afrodiziak  Që në kohën e Aztekëve, vanilja 
është konsideruar si afrodiziak, tashmë e konfirmuar nga 
shkenca. Përdorimi sistematik i vajit esencial të vaniljes 
për pacientët me impotencë dhe humbje e dëshirës 
seksuale, është provuar që lehtëson këto kushte. Ky 
vaj stimulon sekretimin e hormoneve të caktuara si 
testosterone, estrogjenit, etj, i cili mund të ndihmojnë 
në sjellje normale seksuale, si dhe të rrisi dëshirën. 
Vaji i vaniljes është provuar edhe për rregullimin e 
menstruacioneve duke aktivizuar hormonet e caktuara 
si estrogjeni dhe progesteroni.

Vanilja me ëmbëlsinë e saj dhe aromën e pasur është 
efektive për mbajtjen lart të humorit.

Qetësues   Vaji esencial i vaniljes qetëson të gjitha 
llojet e inflamacioneve në sistemet e trupit, veçanërisht 
të frymëmarrjes, të qarkullimit të gjakut, ndihmon tretjen 
e ushqimit dhe sistemin nervor. Këto veti qetësuese 
mund të lehtësojë pagjumësinë, si dhe presionin e ulët 
të gjakut. Në përgjithësi, vaji ka një efekt qetësues në tru 
dhe nerva, duke i dhënë ndihmë nga konvulsionet, ankthi, 
stresi, zemërimi, mbindjeshmëria, nervozizmi, etj

Arra (Myristica Fragrans) mori emrin e saj në 
anglisht nga fjala nux-latinisht, që do të thotë 
arrë, dhe Muscat- arrë moskat (arrë indi). 

Sot, Moluccas dhe Grenada janë furnizuesit më të 
mëdhenj të botës.

Arra moskat ka shije shumë të veçantë. Aroma 
intensive dhe e ëmbël vjen nga “myristicin”, një vaj 
i paqëndrueshëm i gjetur edhe në bimë të tjera si 
(karrota, selinoja, majdanozi), por me përmbajtje më 
të lartë tek arra moskat. 

ARRA MOSKAT
Sot, ky vaj dhe përbërësit e tij në këtë erëz janë 
subjekt i studimeve të shumta shkencore. Deri 
më tani është vërtetuar se arra moskat, lehtësion 
dhimbjet, ule kolesterolin, përmirëson kujtesës, 
dëshirën seksuale, lehtëson ankthin, dispepsinë dhe 
redukton rrudhat.

Arra moskat gjithashtu ka një reputacion të mirë, 
për shume sëmundje, dhe perdorim të pakufizuar 
në kuzhinë, por duhet bërë kujdes me sasinë pasi 
mund të jetë toksike nëse teprohet.

vetitë medicinale:
Siç e përmendëm arra moskat e marrë në sasi të 
mëdha mund të jetë toksike. Në kuzhinë ajo duhet 
të përdoret në sasitë e caktuara.

Si të kurohemi me
ushqime

i kërkimeve shkencore sepse farat e saj përmbajnë mbi 
200 fitonutrientë (përbërësit bioaktivë të bimëve që 
kanë potencial shërues për shumë raste). Më i studiuar 
është përbërësi kryesor i saj, “vanilin”, i cili prodhon 
aromën e butë. E vërteta e trashëgimisë së saj të lashtë 
është se erëza ka dëshmuar aftësinë e saj si afrodiziak, 
në trajtimin e impotencës dhe problemeve të dëshirës 
seksuale. Gjithashtu kjo erëz është vlerësuar si një 
anti depresiv, anti inflamator dhe për efektin e saj të 
përgjithshëm relaksues dhe qetësues në tru dhe nerva, 
për lehtësimin e ankthit dhe zemërimit.

vetitë medicinale:
Kanceri  Studime të shumta kanë treguar se 
“vanilin”, komponenti kryesor i vaniljes, ka veti anti-
kancerogjene, duke vrarë qelizat e kancerit të njeriut, 
duke kufizuar metastazën (lëvizjen e qelizave të kancerit 
nga pjesa e prekur në  pjesën tjetër të trupit), ndalimin 
e angiogjenezës (krijimi i furnizimit të ri të gjakut për 
tumor). “Bromovanin”, një derivat i vanillin-it, është 
zbuluar se ndalon përparimin e një spektri të gjerë të 
kancereve të njeriut. Studiuesit në “New York University 
School of Medicine” arritën në përfundimin se vanilin 
dhe bromovanin janë antimutagjenik. Në qelizat e njeriut 
ajo redukton deri në 73% mundësinë e toksinave dhe 
kjo e bën që të luajë një rol kryesor për reduktimin e 
kancerit. 

Anemia   Anemia Mesdhetare (Anemia Minor),  
kjo gjendje e trashëguar e pashërueshme prish rethin, 
forma fleksibël e oksigjenit, që mban qelizat e kuqe të 
gjakut të ngurtësuara, prishet nga ngjitja dhe krijimi i 
pllakezave në formë gjysmë hëne. Qelizat e deformuara 
ngecin dhe grumbullohen duke penguar qarkullimin e 
gjakut, mbysin gjakun dhe rrjedhën e oksigjenit, duke 
shkaktuar dhimbje dhe lodhje, simptomat kryesore të 
sëmundjes. Nga studimet në Filadelfia, një ilaç derivat 
i “vanillin”, tek minjtë me sëmundje «u ul ndjeshëm» 
përqindja e qelizave të deformuara. Studimet tek njeriu 
janë në proçes.
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Graviola pluhur gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi.

PIPERI I ZI 

Lehtëson dhimbjet  Vaji i arrës moskat 
është një qetësues i shkëlqyer dhe anti-inflamator. 
Fërkimi me këtë vaj ndihmon në lehtësimin e 
dhimbjeve muskulare si dhe plagët. Kjo është shumë 
efektive për reduktimin e ënjtjeve të dhimbshme të 
nyjeve nga artriti, reumatizma, dhimbjet e mesit, etj.

dispepsi  E përdorur në doza të vogla, arra 
moskat mund të zvogëlojë gazrat e stomakut, 
ndihmon tretjen, përmirëson oreksin dhe trajton 
diarrenë, të vjellat dhe të përzierat.

Kolesteroli i lartë  Studimet në kafshë 
kanë zbuluar se arra moskat redukton kolesterolin 
e keq LDL.

Kanceri  Studimet kanë treguar se ekstrakti i 
arrës moskat vret qelizat leuçemike tek njeriu.

Ankthi  Arra moskat është një qetësues që 
përdoret në mjekësinë popullore për lehtësimin 
e ankthit dhe depresionit. Studimet tek kafshët në 
Indi zbuluan se arra moskat kishte një efektivitetit 
të ngjashëm me ilaçet e ankthit për lehtësimin e 
simptomave. Kjo erëz gjithashtu «përmirëson 
në mënyrë të konsiderueshme» të mësuarit dhe 
kujtesën.

Rrudhat  Nga 150 bimë të testuara, arra 
moskat ishte një nga 6 bimët që u zbulua se 
përmban përbërës që pengojnë elastaze (Një 
enzimë pankreatike që prish elasticitetin lëkurës). 

Studiuesit në një raport në “International Journal of 
Cosmetic Sscience”, pasi e përdorën në produktet 
kozmetike, arritën në përfundimin se arra moskat 
ka «efekte anti-plakje për lëkurën e njeriut.» Një 
studim Korean, ka zbuluar gjithashtu se arra moskat 
mbron lëkurën e nga rrezet e dëmshme të diellit 
UV. 

Afrodiziak  Arra moskat është një stimulues 
nervor qëndror. Në mjekësinë e lashtë greke ajo u 
konsiderua një afrodiziak, siç është sot në Indi dhe 
Pakistan. Studiuesit në “Journal BMC Completary 
and Alternative Medicine” zbuluan se kur kafshët 
eksperimentale ushqeheshin me arrë moskat, 
«rezultoi se tek këto kafshë u rrit aktiviteti seksual 
dhe kjo tregon se ekstrakti i arrës moskat  posedon 
aktivitet afrodiziak duke rritur dëshirën seksuale.»

Piper i zi (Piper nigrum) ka origjinë mbretërore, 
«Mbreti i erëzave». Në kohët e hershme, ai 
ishte më i vlefshëm se ari. Vetëm të pasurit 

mund ta përballonin atë. Piperi në shumë rast e, 
zëvendësonte paratë dhe me të paguheshin shumë 
ryshfete apo favore të veçanta. Kokrrat e piperit të 
zi u gjetën në vrimat e hundës të Raamses II, pjesë 
e ritualit të balsamimit pas vdekjes së tij në 1213 
Para Krishtit. Në kohët klasike, Attila (hun) dhe 
Alaric I (vizigot) këmbëngulën që një pjesë e madhe 
e shpërblimit për lirimin e Romës të paguhej me 
piper te zi. Në 1492, kërkesa për të ka qenë shumë 
e madhe. Mbretëresha Isabella dërgoi Kolombin 
në Perëndim në kërkim të një rruge të re për në 
Indi.  Ai përfundoi duke zbuluar një kontinent të ri, 
por 8000 milje jashtë «vendit të piperit» – Bregu 
Malabar i Indisë ku erëza ka lulëzuar për më shumë 
se 4000 vjet.
Pra, pse e gjithë kjo zhurmë? 
Piperi nuk të bën për vete menjëherë sikurse një 
pije, frut aromatik, manaferrë, apo stolitë e arit e 
gurët e çmuar. Një cilësi e parezistueshme e kësaj 
erëze, e cila në formën e një sfere të rrudhosur me 
aromën e saj të veçantë pikante që i bën pjatat e 
shijshme, në këtë mënyrë, lëshon vetitë e saj kurative. 
Në kohët para-moderne besohej se lehtësonte disa 
sëmundje, si kapsllëk, dhimbje veshi, gangrenë, artrit, 
zemra dhe sëmundje të mushkërive.
Studiuesit sot po mësojnë që të lashtët dinin diçka. 
Shija e mprehtë dhe nivelet e shërimit vijnë nga 

“piperina” dhe vajra të tjerë të paqëndrueshëmnë 
piper. Studimet kanë zbuluar se “piperina” mund 
të jetë efektive në trajtimin e një grupi të madh 
sëmundjesh, duke përfshirë kancerin, çrregullime 
të tretjes, sëmundje të zemrës, tension të lartë të 
gjakut, humbja e dëgjimit, ndalimi i duhanit, dhe më 
shumë të tjera.

vetitë medicinale:
Tretja  “Piperina” stimulon shijen, duke 
nxitur pankreasin të fillojë prodhimin e enzimave 
që ndihmojnë tretjen e ushqimit. Ajo ndihmon 
absorbimin më efikas të ushqimeve dhe në kohë më 
të shpejtë. Në një studim në “Journal of American 
College of Nutrition”, gastroenterologët gjetën se 
1,5 gram piper i zi përshpejton kohën që i duhet 
ushqimit të lëvizë në të gjithë rrugën e traktit 
gastrointestinal. Koha tranzit e ngadalësuar është 
e lidhur me shumë probleme, që nga kapsllëku 
deri tek kanceri i zorrës së trashë. Studiuesit 
kanë arritur në përfundimin se piperi i zi «ka 
rëndësi klinike në menaxhimin e çrregullimeve të 
ndryshme gastrointestinale.» Piper i zi nuk është i 
këshillueshëm për pacientët me ulçer.

Artriti  Studiuesit koreanë zbuluan se “piperina” 
redukton përbërësit që përkeqësojnë inflamacionin, 
sidomos artriti reumatoid dhe simptoma të tjera të 
artritit.

Kanceri Studimet laboratorike kanë treguar se 
“piperina” mund të luajë një rol në parandalimin ose 
trajtimin e kancerit. Studiuesit zbuluan se përdorimi 
i rregullt i piperit të zi pengon rritjen e qelizave të 
kancerit të zorrës së trashë tek njeriu. Në studimet 
tek kafshëve me kancer në mushkëri, piperina 
ndryshoi nivelin e disa enzimave, duke prodhuar 
një efekt anti-tumoral. Ekstrakte të piperit të zi të 
shtuara në dietën e minjve me kancer të gjirit rritën 
jetëgjatësinë deri në 65%.

Parandalon Alzhaimerin  Studiuesit në 
Tajlandë zbuluan se ekstrakti i pierit të zi i shtuar 
në dietën e minjve me alzhaimer me ndryshime të 
trurit “përmirësuan dukshëm dëmtimin e kujtesës 
dhe neurodegjenerimin (shkatërrimi i qelizave të 
trurit)”.

Tru më i mirë   I njëjti ekip zbuloi se piperina 
kishte “aktivitet anti-depresiv dhe efekt pozitiv në 
përmirësimin e njohjes”. Kur kafshët laboratorike 
u ushqyen me piper të zi, shkencëtarët arritën në 
përfundimin se “piperina” mund të përmirësojë 
funksionin e trurit.

Ndihmon për lënien e duhanit 
Shkencëtarët në “Nicotine Research Laboratory” 
në Durham, NC, zbuluan se dëshira e duhanpirësve 
pas lënies së tij, largohet duke berë avull me vajin 
esencial të piperit të zi. Në revistën “Drug and 
Alcohol Dependency”, ata shkruan: - “zëvendësuesit 
e cigareve me përmbajtje piperi mund të jenë të 
dobishëm në trajtimin e ndërprerjes së duhanit”.

Presioni i ulët i gjakut  Në revistën 
“Cardiovascular Pharmacology Pakistan” 
shkencëtarët pakistanezë paraqitën studime që 
tregojnë se “piperina” ulte presionin e gjakut tek 
kafshët laboratorike që u krye eksperimenti.

Ndihmon në parandalimin e 
sëmundjeve të zemrës  Shkencëtarët 
në Indi zbuluan se kafshët laboratorike të ushqyera 
me yndyrë të lartë dhe piper të zi ose piperinë 
kishin shumë më pak oksidim. Një hap vendimtar 
në proçesin që kthen pllakëzat që bllokojnë arteriet 
në kolesterol të mirë (HDL).  Ata arritën në 
përfundimin se “plotësimi në ushqim me piper të 
zi ose piperinë mund të zvogëlojë yndyrnat e larta 
duke nxitur stresin oksidativ tek qelizat”.

Mbron dëgjimin  Studimet koreane vunë 
në dukje se “piperina” mbron qelizat e cochlear 
(organ shqisor i dëgjimit në vesh) nga dëmtimet 
kimike. Dëmi i cochlear çon në humbjen e dëgjimit.

Afrodiziak  Piper i zi është një afrodiziak 
i pranuar gjerësisht duke qenë një nga erëzat 
jashtëzakonisht të vlefshme dhe të rralla që në 
kohët e lashta. Janë ndërmarrë ekspedita të shumta 
me vela për të gjetur një rrugë për në Lindjen e 
Largët, ku kjo erëz ka qenë më e përdorur. Piper 
i zi në një formë apo në një tjetër është përdorur 
në mbarë botën për të aromatizuar të dy llojet e 
gatimit, si për pjata e kripura ashtu dhe për ato të 
ëmbëlat.
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Hidhim orizin dhe ujin në një 
tenxhere dhe e vëmë në zjarr 
të ulët dhe e mbulojmë. 
E ziejmë për 20 minuta. 
E heqim nga zjarri dhe e lëmë 
të mbuluar në qetësi për 10 
minuta.  

Në një tigan që nuk ngjit, shkrihet mjalti në zjarr të 
ulët. Shtojmë farat e susamit dhe disa minuta më 
vonë frutat e thata të copëtuara trashë. E gatuajmë 
për rreth 30 minuta. Marrim dy fletë letre furre dhe 
i lyejmë me vaj ulliri. Pasi përzierja është gatuar, e 
hedhim në një nga fletët e letrës së furrës, fletën 
tjetër e vendosim sipër dhe me anë të një okllaie 
shtrojmë pastën, (rreth gjysmë milimetër lartësi). 
Heqim fletën e sipërme të letrës së pjekjes dhe me 
një thikë të lagur presim pastën në forma katrore. 

E lëmë të mpikset dhe më pas e shërbejmë.

SUSHI 
California 

roll

Si të humbni peshë
shëndetshëm

recetat
1 1/2 filxhan me oriz për sushi

2 filxhan ujë 
3/4 lugë çaji me kripë himalaje 
2 lugë supe me uthull orizi

2 lugë supe me sheqer të bardhë

Rreth 4 fletë alga sushi nori

1 avokado e prerë në copa të holla të 
gjata e spërkatur me lëng limoni që të 
parandalohet ngjyra kafe

Kastravec i prerë në copa të holla të gjata 

Fruta deti dhe sallatë me karkaleca ose 
mish gaforre (rreth një filxhan) 
Wasabi dhe salcë soje

Përbërësit:

Më pas e trazojmë më një pirun 
dhe i shtojmë uthullën e orizit, 
sheqerin dhe kripën.

Shtrojmë një fletë nori në 
rrogozin (mat) për sushi. 
Hedhim pak oriz dhe e shtrojmë 

në gati 2/3 e nori dhe e shtypim 
me gishta derisa të krijojë një 
trashësi ½ cm (fig.1). Shtrojmë 
një rrip të hollë me frutat e detit 
së bashku me disa feta avokado 
dhe kastravec në mes të orizit.
(fig. 2)

Duke përdorur rrogozin (mat), e 
mbledhim fort duke krijuar një 
cilindër (fig. 3,4,5,6). E presim me 
një thikë të dhëmbëzuar (fig. 7). 
Përsëriteni me më shumë fleta 
nori derisa të mbarojë sasia e 
orizit. Shërbehet  me wasabi dhe 
salcë soje (fig. 8).

1

5

2

6

3

7

4

8

S E S a M I N I
Snack me susam mjaltë dhe fruta të thata

•	 PërBërëSIT

•	 200 gr fara susami të 
papjekura

•	 100 gr mjaltë “Selvaggi”

•	 50 gr fruta të 
thata (bajame, arra, 
lajthi,- mund të zgjidhni 
të preferuarën tuaj ose 
mund ti përzieni të 
gjitha).

•	 Vaj ulliri ekstra i virgjër

Të gjithë përbërësit për të gatuar Sushi 
i gjeni në rrjetin e dyqaneve “Neranxi”.
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Kjo recetë është e shpejtë dhe 
e lehtë për tu përgatitur. 
Përbërësit:

•	 1 pako  Chinese egg noodles (noodles kineze 
me vezë)

•	 1 lugë supe me vaj susami
•	 3 lugë supe me vaj ulliri
•	 2 copa mishi derri të prerë në copa të vogla
•	 1 kokërr të vogël më lakër jeshile
•	 1 spec i kuq, i prerë me copa
•	 Xhinxher
•	 Bozilok
•	 2 karrota, të copëtuara
•	 Mund të shtoni perime të ndryshme 
     (sipas dëshirës)
•	 1/4 filxhani me salcë soje
•	 Pak sheqer
•	 1/4 filxhan Tabasco Mild Hot Sauce
•	 1 qepë e njomë, e copëtuar vetëm pjesa e 

bardhë 
•	 Tabasco Hot Sauce

Përgatitja
Një tenxhere me ujë e vëmë në zjarr i hedhim kripë 
dhe e lëmë të vlojë. Pas vlimit shtojmë noodles dhe e 
lëmë në zjarr vetëm 3 minuta. I kullojmë dhe i hedhim 
ujë të ftohtë. Noodles i  shtojmë vajin e susamit për 
të mos u ngjitur dhe e lëmë mënjanë. Në një tigan 
të madh hedhim vajin e ullirit dhe e vëmë në zjarr 
të mesëm. Shtojmë xhinxherin dhe e lëmë rreth 1 
minutë sa të lëshojë aromë. Shtojmë mishin e derrit 
dhe e gatuajmë për rreth 5 minuta ose derisa mishi 
të marrë një ngjyrë kafe. Shtojmë bozilokun, specin 
e kuq, lakrën dhe karrotat në tigan dhe i i lëmë në 
zjarr derisa perimet të zbuten duke i shtuar pak ujë që 
të mos ngjiten.  Ndërkohë, përziejmë salcën e sojës, 
Tabasco Mild Hot Sauce dhe Tabasco Hot Sauce. Kur 
perimet janë zbutur, shtojmë noodles dhe përzierjen e 
salcave. I trazojmë dhe i vëmë në zjarr sa të ngrohen.

Si të humbni peshë
shëndetshëm

recetat

PËRGATiTJA: Vendos djathin tofu në një kullesë dhe me ndihmën e një peshe (rahëse për 
mishin), heqim ujin për rreth njëzet minuta.  Qërojmë dhe grijmë lëkurën e limonit  Thajmë tofu me 
letër kuzhine, e presim në kube e marinojmë dhe e lëmë për rreth gjysmë ore me lëngun e gjysmës së 
limonit, një lugë gjelle salcë soje, lëkurën e grirë të limonit dhe piper të grirë në moment.  Ndërkohë, 
skuqim orizin me pak vaj ulliri, shtojmë kripën, rreth 650 ml ujë dhe e lëmë në zjarr të avashtë të 
zjejë derisa të absorbohet i gjithë uji. E lëmë në qetësi të mbuluar.  Në një tigan që nuk ngjit, ngrohim 
pak vaj ulliri dhe shtojmë qepët (pasi i kemi pastruar më parë), i skuqim për rreth tridhjetë sekonda 
në zjarr të lartë. Shtojmë katër lugë ujë të nxehtë, tre lugë salcë soje dhe e spërkasim me sheqerin 
e kanës. Ulim zjarrin dhe e lëmë për rreth pesë minuta, duke e trazuar herë pas here deri sa qepët 
të bëhen të buta dhe të karamelizuara. Shtojmë tofu në tigan derisa ai të marri një ngjyrë të artë në 
kafe në të gjitha anët. I bashkojmë në një pjatë: hedhim orizin në tasa një racionshe, shtojmë tofu e 
marinuar dhe qepët. Së fundi i spërkasim me pak piper të grirë dhe fara susami.

Butësia e orizit basmat bashkohet me shijen 
unike të tofusë së marinuar dhe qepës së 
karamelizuar në një pjatë të përshtatshme
për vegjetarianët por jo vetëm. 

OrIz BaSMaTI ME TOFU Të MarINUar 
DHE QEPUJKa Të KaraMELIzUara      PËRBËRËSiT PËR KATËR PERSoNA:

• 320 gr oriz basmati
• 200 gr tofu “Valsoia”
• 16 qepujka të vogla
• 1 limon
• 6 lugë supe me salcë soje Kikkoman
• 1 e 1/2 lugë çaji me sheqer kane Toschi
• Vaj ulliri ekstra i virgjër 
• Piper djegës
• Susam i bardhë  

Yakisoba Pikante

Këto përbërës i gjeni në rrjetin e dyqaneve “Neranxi”.

Këto përbërës i gjeni në rrjetin e dyqaneve “Neranxi”. 13
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aktivite
të ICAPAmbasada Italiane zgjedh

 “Institutin Kulinar Neranxi” 
për të celebruar kuzhinën shqiptare

Kec me qumësht nga Kukësi 

Kulaç me copa të vogla me lakra dhe erëza, Lezhe 

Kulaç me krem, patëllxhan dhe mendër 

Djathra të ndryshëm, Mishavine, Shkodër  

Shurup thane 

Pastërma 

Kulaç 

Kabuni me mish dashi nga Shqipëria e Mesme  

Mish lope me Pistil, ose Narden i Shqipërisë së Mesme 

Fërgesë Tirane 

Kulaç me copa të vogla, me lakra dhe erëza 

Sheqerpare Dibre

Shendëtlie Dibre 

Pispili me lakra të egra çamërie 
Tavë me Pllaqi Korçe 
Kërnacka Korçe 
Përshesh me kaposh deti Vlora 
Petanik me fasule të Korcës 
“Cigare” byrek Gjirokastre 
Qifqi Gjirokastre 
Ullinj me limon dhe rigon 
Revani Vlore 
Bukë Fiku Vuno, Dhërmi, Himarë, Qeparo 
Koran me arra i Pogradecit 

Shqipëria
e Mesme

Shqipëria
e Veriut

Shqipëria
e Jugut

Pak ditë më parë, në Ambasadën 
Italiane u organizua një darkë 
për të nderuar traditën kulinare 
shqiptare dhe për ta përgatitur 
këtë darkë, u përzgjodh Instituti 
Kulinar Neranxi. Të ftuar ishin 
përfaqësues të qeverisë dhe 
deputetë, Ambasadorë dhe 
shumë	 figura	 të	 tjera	 publike.	
Nxenesit e Institutit Kulinar 
Neranxi përgatitën pjata të 
traditës shqiptare sipas zonave, 
si më poshtë:

Recetat që u gatuan nga Instituti Kulinar Neranxi në pritjen e ambasadës sipas zonave të Shqipërisë:

Pjata të Shqipërisë së Veriut Pjata të Shqipërisë së Mesme Pjata të Shqipërisë së Jugut

Ky aktivitet u organizua në kuadër të Panaireve Ndërkombëtare të Kulinarisë “EXPO Milano 2015”

A L B A N I A

MILANO 2015

INSTITUTI KULINAR NERANXI (ICAP)
dhe FOOD REVOLUTION ALBANIA 
organizojnë për të dytin vit rradhazi

“FOOD reVOLUTiON DaY” 2015
Food Revolution Albania në bashkëpunim me Institutin Kulinar 
Neranxi, Ministrinë e Kulturës, Qendrën Kombëtare të 
Fëmijëve dhe Teatrin e Kukullave me praninë e Master shefave 
Emre, Orana dhe Francisco organizuan “Food Revolution 
Day” dhe një super shfaqe ku interpretuan fëmijët. Shfaqja 
quhej “Domatja Kërcimtare” në të cilën protagonistë ishin 
vogëushët. Master shefat dhe skuadra e Funky Mustasche 
ofruan prova gatimesh dhe lëngje frutash të shëndetshëm. 
Aktiviteti u spinsorizua nga Instituti Kulinar Neranxi i cili 
asistoi me lëndën e parë dhe me disa prej studentëve të tij.

Më 8 maj 2015, ka ngritur siparin në Sarandë, një ndër evenimentet më të rinj të qytetit, e quajtur “Festa e Midhjes”. Të 
pranishëm në këtë festë janë jo vetëm qytetarët sarandiotë, por pjesmarrës nga i gjithë vendi, diaspora, turistë, drejtues 
lokalë, përfaqësues të trupit diplomatikë etj, të cilët shijojnë krahas bukurive të këtij vendi edhe gatimet e shijshme. Është 
viti i katërt që kjo festë grumbullon mijëra vetë në qytetin e dyzet shenjtorëve dhe ka fituar zemrat e vizitorëve edhe për 
shijet kulinare që të jep midhja.Tashmë “Festa e Midhjes” përfaqëson një festë tipike të Sarandës.Kompania “Neranxi” dhe 
“Instituti Kulinar Neranxi” janë promotorët kryesorë të kësaj feste kulinarie, duke sjellë në qytetin jugor, përvojën dhe 
profesionalizmin. Shefat e kuzhinës gatuan live për t’i krijuar mundësinë të gjithë vizitorëve që të degustonin recetat e 
shijshme. Instituti Kulinar Neranxi fitoi Kupën e Nderit me motivacionin “për përformacën e admirueshme dhe gatimet 
më te shijshme dhe novatore me bazë midhjen.”

“Neranxi”, promotor i 
“Festës së Midhjes” në Sarandë,

fiton	kupën	e	Vendit	të	Parë	
për gatimet më të shijshme me midhje

Gatime live për të shijuar recetat me bazë midhjet
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FENELi 
NJË 

AFRodiZiAK 
NË 

KuZHiNËN 
TuAJ

(Foeniculum vulgare)

Farat e Fenelit përmbajnë antioksidante si kaempferol dhe quercetin. Këto përbërës 
heqin radikalet e lira të dëmshme nga trupi duke ofruar mbrojtje nga kanceri, 
infeksionet, plakja dhe sëmundjet neurologjike.
100 g fara të sigurojë 39,8 g fibra. Pjesa më e madhe e këtij ushqimi është fibër, e 

cila ndihmon sistemin e tretjes dhe duke lehtësuar gjendjen e kapsllëkut.
Farat e Fenelit janë burim i koncentruar i mineraleve si bakri, hekur, kalcium, kalium, mangan, 
selen, zink dhe magnez. Bakri është i nevojshëm në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. 
Hekuri është i nevojshëm për formimin e qelizave të kuqe të gjakut. Zinku është një bashkë-
faktor i shumë enzimave që rregullojnë rritjen dhe zhvillimin, prodhimin e spermës duke e 
bere nje ilac natyror dhe afrodiziak, tretjen dhe sintezat e acidit nukleik.  Kaliumi është një 
komponent i rëndësishëm i qelizave të trupit dhe lëngjeve që ndihmon kontrollin e zemrës dhe 
presionin e gjakut. Përmbajnë shumë vitamina jetike si:  vitamina A, vitaminë E, vitaminë C, si dhe 
vitamina B-kompleks.  Këto fara të përdoruara si çaj apo si erëz në ushqim rrisin sekretimin e 
qumështit të gjirit, ose për lehtësimin e dhimbjeve të barkut tek foshnjat e porsalindura. Vaji i 
farave të Fenelit është përdorur për lehtësimin e kolitit dhe bronkitit.

Fara feneli gjeni tek dyqanet e rrjetit “Neranxi”.

Farat e Fenelit ose Kopra e Eger janë klasifikuar si një ndër bimët e shenjta 
për nga perfitimet konvencionale dhe një nga erëzat me te kërkuara të 
kuzhines Mesdhetare. Eshtë një bimë shumëvjeçare barishtore me lule të 
verdhë dhe me gjethe si pupla, që i përket familjes se Umbelliferae, dhe që 
rritet pranë bregut të detit dhe brigjeve të liqeneve. 

Vlerat Ushqyese: Fibra Dietike 12%, 
Kabohidrate 2%, Proteina 2%, Kalori 2%

Vitamina: Vitaminë C 20%, Folate 7%, 
Vitaminë A 3%, Niacinë 3%

Minerale: Potasium 12%, Manganez 10%, 
Kalcium 5%, Fosfor 5%, Hekur 4%,
Magnez 4%

Redukton simptomat e 
dispepsisë

është e dobishme në 
trajtimin e crregullimeve 
të frymëmarrjes

Mban kolesterolin në 
nivele të shëndetshme

Redukton tensionin e 
lartë të gjakut

Mbron sytë nga plakja 
e parakohshme dhe 
degjenerimi makular

Përforcon sistemin 
mendor dhe trurin

Ndihmon kundër dëmeve të rrezatimit gjatë 
trajtimit të kancerit me rreze dhe kimioterapi.

Vepron si laksativ dhe 
lehtësues i kapsllëkut

Lehtëson tretjen dhe 
kuron diarrenë

Eliminon erën e keqe 
të gojës

Redukton rrezikun e 
kancerit të gjirit dhe 
mëlcisë

Forcon sistemin imun 
dhe kuron aneminë

E mirë në trajtimin e 
Kolikut Renal

Të mirat shëndetësore të Fenelit

“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!

www.korrierishendetit.comPër këshilla mbi shëndetin klikoni:

Vizioni helenik i të bërit verë

CABERNET SAUVIGNON - MERLOT

ORAMA
Verën Orama të Kantinës “Dionysos”

e gjeni në rrjetin e dyqaneve “Neranxi”
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Fruti blu i cili redukton yndyrën
Boronica (Vaccinium myrtillus) është një shkurre që prodhon kokrrat e boronicës, të 
cilat përdoren zakonisht për ushqim. Përmbajnë karrotene (që në trup transformohet 
në vitaminë A) dhe acide organike të tilla si acidi citrik, acidi malik, oksalik, etj. Ato 

janë gjithashtu të pasura në vitaminë C (tonifikues për indet dhe anti-rrudhë), 
antioksidantë (antocianina), hekur dhe mangan. Dhe është pikërisht kjo 

përzierje përbërësish që e bëjnë boronicën me veti kundër celulitit dhe 
yndyrës.

BoRoNiCA
FRUTI QË LUFTON YNDYRAT DHE CELULITIN

Kcal: 57/100 g
Yndyra : 0,33 g
Proteina: 0,74 g
Karbohidrate: 14,49 g
Fibra: 2,4 g
Kolesterol : 0

Super këshilla për dobësim 
Smoothie me boronica po të pihet dy herë në ditë, ka dhënë rezultat 
se lufton celulitin dhe dhjamin veçanërisht në zonën e barkut. Shtoni në 
blender 50 gr boronica (të thata ose të ngrira) dhe një gjysmë gotë me 
ujë mineral. Duhet të  bëhet një përzierje unike dhe të pihet menjëherë 
për të shmangur oksidimin.
Për humbje peshe, përdorni boronica për smoothie, si një përbërës në 
sallatra ose supa apo për ëmbëlsira mousse dhe torta. 
Boronicat në fakt, nuk favorizojnë fryrjen e barkut dhe rrisin ndjenjën e 
ngopjes, pa rritur nivelet e sheqerit në gjak në fund të vaktit.

Përse me boronicë humbni peshë
Në sajë të përmbajtjes së antioksidantëve (veçanërisht antocianina) dhe vitamina C, boronica 
forcon venat, përmirëson qarkullimin e gjakut, qarkullimin limfatik dhe oksigjenin e trupit.
Përmirësimi i qarkullimit çon në eliminimin më të shpejtë dhe efektiv të mbeturinave, toksinave 
dhe staniacionin e lëngjeve nëpër enët limfatike dhe urinare. Kjo nuk lejon fryrjen e barkut.

Konfirmimet e shkencës
Sipas studimit të kryer nga Universiteti i Luizianës dhe botuar në “Journal of Nutrition”, 
boronica parandalon diabetin dhe mbipeshën. Janë ekzaminuar dy grupe vullnetarësh me 
rrezik diabeti nga mbipesha ose probleme të tjera. I pari ka konsumuar dy herë në ditë një 
mesvakt me boronica të thata me 22,5 mg kalori. Grupi i dytë konsumonte vetëm një nga 
ilaçet përkatëse për diabetin. Pas 6 javësh, 77% e grupit të parë ka arritur një përmirësim 
të insulinës dhe një humbje peshe të ndjeshme kundrejt 41% nga grupi i dytë. Dhe kjo falë 
përmbajtjes së antocianinës në boronice

Vlerat Ushqyese të Boronicës

E pasur me antioksidantë
Përmbajtje	e	lartë	fibrash

Ul Indeksin Glicemik
Andidepresive

E pasur me Vitaminë C
Përmban Aspirinë Natyrale

Përmireson humorin
Ul riskun e atakut kardiak

Përmirëson memorien
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Adresa: Rruga: “Sami Frashëri”,  Kompleksi “TID” (pranë Liqenit Artificial)
Tel: 042 431 162;  Mobile: +355 69 60 76 400, e-mail: divina_loungebar@hotmail.com

vAJi i ARRËS
uSHQEN  dHE MBRoN 

LËKuRËN
Ka disa lloje arash (arra amerikane-pecan, arra braziliane, arrë 
kokosi, betel, etj), por ne po marrin në konsideratë “arrën” 
e thjeshtë që i referohet frutit të pemës së arrës (Junglans 
regia). Me vlera të larta ushqyese dhe plot energji prezente në 
dietën e njeriut që në kohët parahistorike. Me origjinë nga Azia 
Qendrore, arra u fut në Evropë nga grekët rreth shekullit VI pas 
krishtit. Që nga kohët e lashta, kokrrat e arrës janë konsumuar si 
fruta të thata ose janë përdorur për prodhimin e verës dhe vajit 
të arrës. Është përdorur në mjeksi në të kaluarën dhe gjethet 
e saj ende përdoren në mjekësinë popullore për trajtimin e 
sëmundjeve të metabolizmit dhe çrregullimeve reumatike. Vaji 
i arrës sot është një produkt jo shumë i përhapur në kulinari 
por shumë i vlerësuar në industrinë kozmetike.

Tradicionalisht, vaji i arrës nxirrej nga proçesi i ngrohtë, por 
kjo procedurë, edhe pse lejon një fitim shumë më të madh, 
shkakton humbjen e yndyrave të lëvores dhe si pasojë humbjen 
e shumë vlerave ushqimore të dobishme. Në ditët e sotme, si 
me të gjitha vajrat bimore, procesi i nxjerrjes bëhet në të ftohtë 
dhe ofron një vaj me aromë intensive, shije frute dhe delikate, 
shumë të mirë për konsum të gjallë. Vaji i arrës nuk është 
shumë i qëndrueshëm (është i paqëndrueshëm në 
ambient të ngrohtë, në diell dhe i prirur për 
oksidim). Ruhet në enë qelqi 
të errët, në një vend të 
ftohtë  (mundësisht në 
frigorifer) i mbrojtur 
nga drita e diellit.

Vaji i arrës ka një përmbajtje të lartë të acideve yndyrore të pangopura, 
ku dominon Omega-6, Omega-3 (rreth 10%) dhe është veçanërisht i 
pasur me acid alfa-linolenik. Me një përmbajtje të mirë të proteinave dhe 
aminoacideve, karakterizohet nga përqendrimi i lartë i argininës. Përveç 
kësaj, ajo përmban një sasi të lartë të mineraleve (hekur, fosfor, bakër dhe 
zink) dhe vitaminat e grupit B dhe E.

Nga pikëpamja ushqyese, vaji i arrës sjell përfitime të mëdha për sistemin 
kardiovaskular. Ajo ka veti antioxidante dhe ndihmon për të mbajtur nën 
kontroll nivelet e kolesterolit dhe triglicerideve.

Interesi në kozmetikë për vajin e arrës është në saj të përmbajtjes së 
juglone (substancë me antiseptik dhe keratin) që promovon rinovimin e 
qelizave, ka  efekte mbrojtëse për lëkurën. Vaji i  arrës është një nxirës 
natyral por mbron lëkurën edhe pas diellit.

Vaj arre gjeni tek rrjeti i dyqaneve “Neranxi” në paketim 100 ml dhe 500 ml.

Si të kurohemi me
ushqime
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Tkurr mishin e huaj në hunde 
Forcon nervin e dëgjimit 
Ul kolesterolin 
Ndihmon në trajtimin e kancerit 
cervikal 
Redukton infeksionet e traktit urinar 
Largon dhimbjet muskulare 
Ndihmon në reduktimin e stresit 
mental dhe ankthit 
Forcon kujtesën
Parandalon rënien e flokëve dhe 
stimulon rritjen e tyre 
Trajton infeksionet e skalpi

Maka është një bimë e familjes së mustardës. Rritet në 
rajonet më të larta të Andeve në Perunë Qëndrore 
(rreth 4500 metra lartësi). Maka e kuqe është shumë 
e mirë për vlerave ushqyese dhe shëndetësore si 
balancimi hormonal, rrit energjinë dhe përmirëson 

humorin (gjendjen shpirtërore). Maka e kuqe përmban më shumë 
fitonutrient sesa të gjitha ngjyrat e tjera (maka e bardhë, e zezë, etj). 
Nga analizat shkencore rezulton se ka nivelin më të lartë të ushqyesve 
dhe ka funksion antioksidant dhe anti tumoral për trupin. Shumë e mirë 
kundër plakjes. Maka e kuqe për mbrojtjen e prostatës. Një studim 
i publikuar në “Journal Reproductive Biology and Endocrinology” në 
vitin 2005, zbuloi se maka e kuqe ishte në gjendje të reduktonte sasinë 
e prostatës së pashëndetshme. Maka e kuqe për shëndetin e kockave. 
Një studim i vitit 2010 nxori rezultatin se maka e kuqe ishte më e mira 
nga të gjitha ngjyrat e tjera (maka e bardhë, e zezë, etj), për kocka të 
forta. Maka e kuqe për fertilitetin femëror. Maka e kuqe është 
vërejtur se ka efektet më të mira përsa i përket fertilitetit femëror 
duke ndikuan në rregullimin e hormoneve.  Ka shije më të mirë. Ka një 
shije të ëmbël nga të gjitha ngjyrat e tjera. Shija e saj e ëmbël e bën të 
përdorshme dhe në vend të sheqerit. Është e përshtatshme dhe për 
fëmijët (e të gjitha moshave) për të shijuar këtë superushqim. Përmban 
18 acide yndyrore, të gjitha aminoacidet, 12 minerale, 8 vitamina dhe 4 
glukosinolate të veçanta. 
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Maka e Kuqe
e pasur me fitonutrientë 

dhe antioksidantë

vAJi KuRATiv i KANELLËS 

vAJi i FARAvE TË RRuSHiT, MBRoN ZEMRËN

Trajton problemet  shëndetësore si  probleme të 
frymëmarrjes, infeksionet e lëkurës, papastërtitë e gjakut, 
problemet menstruale dhe çrregullimet e ndryshme të zemrës. 

Përdorimi: Thithet avulli nga hunda 2 herë në 
ditë, për 10-15 ditë me radhë. Kjo përthan mishin 
e huaj në hundë. 
Në çaj hidhen 2-3 pika për cdo gotë, pihen 2 gota 
në ditë për 15 ditë rresht. 
Për shëndetin e flokëve përdoret në formën e 
maskave. 
Për ata që vuajnë nga migrena, këshillohet masazh 
me vaj kanelle për të lehtësuar dhimbjen. 
Në kulinari përdoret si aromatizues për gatime të 
ndryshme sidomos për ëmbëlsira.
Megjithëse vaji i kanellës ka veti të mira 
shëndetësore mund të japi alergji ose irritime 
lëkure tek personat alergjikë ndaj kanellës.

Grekët dhe romakët e lashtë kanë një vlerësim të thellë për rigonin. 
Ata, e aplikonin rigonin për probleme të ndryshme shendetësore. Në 
fakt, është vlerësuar si simbol i lumturisë dhe në një traditë të lashtë 
kurorëzonin nusen dhe dhëndrin me një kurorë rigoni.
Vaji i rigonit mund të zbusë simptomat e ftohjes dhe kollës, astmës, 
alergjive, problemeve me lukthin, por edhe problemeve me lëkurën. 
Vaji i Rigonit ndihmon në raste të infektimit të traktit respirator, 
psoriasis, zbokthit dhe herpesit. Vaji i rigonit është i mirë si mjet 
kundër kërpudhave, siç është “candida albicans”, dhe mund të përdoret 
si antibiotik, sepse me sukses lufton bakterin Stafilokok. Rigoni 
është i pasur me vitaminë K, hekur, mangan, vitaminë E, kalcium dhe 
antioksidantë të ndryshëm.

vAJi i RiGoNiT ILAÇI NATYRAL PËR SHUMË SËMUNDJE
Përdorimi:
Vaji i rigonit duhet të tretet në ujë apo çaj dhe 
asnjëherë nuk duhet të pihet direkt. Përdoret në sasi 
të reduktuar me pika.
Nëse ju dhemb fyti ose jeni ftohur, hidhni disa pika 
nga ky vaj në ujë të valuar dhe qëndroni mbi avullin 
që lëshon.
Përzieni disa pika vaj rigoni me disa pika vaj ulliri dhe 
lyeni pjesët problematike të lëkurës.
Rigoni mund të shkaktojë reagime alergjike.
Nuk rekomandohet për gratë shtatzëna.

Vaji i farave të rrushit gjen përdorim në kulinari 
dhe kozmetikë. Në kulinari përdoret për skuqje, 
salcat dhe për sallata të ndryshme. Është një 
përbërës shumë i mirë për bërjen e majonezës.
Ruhet në vend shumë të freskët dhe pas hapjes 
mbahet në frigorifer. Është një burim i mirë i 
acideve yndyrore esenciale dhe vitaminës E. 
Polifenolet dhe flavonoidet që gjenden në këtë 
vaj përmbajnë përbërje antioksidantësh të 
fuqishëm. Flavonoidi “procyanidin oligomeric”, 
që gjendet në vajin e farave të rrushit është një 
antioksidant shumë i fortë, rreth 50 herë më 
i fortë se vitamina C dhe E. Pra, ky përbërës 
mund të sigurojë mbrojtje kundër dëmtimit 
qelizor dhe indeve të shkaktuara nga radikalet 
e lira. Vaji i farave të rrushit mban zemrën dhe 
sistemin kardiovaskular të shëndetshme duke 
ulur nivelin e kolesterolit të keq LDL dhe duke 
rritur nivelin e kolesterolit të mirë HDL. Kjo 
bën që të reduktohen rreziqet e sëmundjeve të 

vETiTË:
Vaji 
kanellës 
është i 
pasur me 
aromë të 
ngrohtë 
dhe të 
ëmbël.

zemrës. Vaji i farave të rrushit 
përmban acid linoleik i cili është 
një acid yndyror i pangopur dhe 
është ideal për parandalimin 
ose kurimin e sëmundjes 
së diabetit, lëkurën dhe 
membranën qelizore. Ndihmon 
në riparimin e kapilarëve 
të gjakut të dëmtuara dhe 
lehtëson qarkullimin e gjakut 
duke reduktuar variçet apo 
hemorroidet. Vaji i farave të 
rrushit ka veti anti-inflamatore 
që redukton dhimbjet 
dhe parandalon artritin. 
Antioksidantët që përmban 
ky vaj parandalojnë kancerin 
si: kancerin e zorrës së trashë, 
stomakut, prostatës dhe gjirit.
Vaji i farave të rrushit ka 

rezultuar efikas edhe për sëmundjet si astma, 
alergjia, akne, dhe dermanit. Omega-3, Omega-6, 
dhe Omega-9 janë acide yndyrore që e përbëjnë 
këtë vaj, ka përqindje të lartë të vitaminës E 
që ndihmon në parandalimin e dëmtimit të 
membranës qelizore.Shumë njerëz e përdorin 
vajin e farave të rrushit për lëkurën, veçanërisht 
për vetitë zbutëse që ai ka. Ky vaj ka përdorim të 
gjërë në kozmetikë si për balsam buzësh, kremra, 
hidratantë dhe locion kundra diellit. Gjithashtu 
përdoret dhe për flokët, nxit rritjen e tyre dhe 
i zbut. 
Mënyra e përdorimit.
Hidhni pak vaj në dorën tuaj dhe filloni ti bëni 
masazh lëkurës për rreth 2 minuta. Për masazh 
tek pjesët rreth syve lyeni mollzat e gishtave 
dhe bëni masazh të lehtë. Ngroheni vajin në 
banjëmari për të bërë trajtim të ngrohtë për 
flokët. Ky veprim bëhet 1-2 herë në muaj dhe 
përshpejton rritjen e tyre.

Vaj i Farave të Rrushit 
përftohet nga rrushi që 
përdoret për të bërë verë. 
Farat e rrushit ndahen 
veçant dhe përdoren për 
të bërë vajin. Në shekullin 
XX, Vaji i farave të rrushit 
filloi të përpunohej dhe të 
shitej, kryesisht në Shtetet e 
Bashkuara dhe Evropë.
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BMI Përshkrimi
Më pak se 18.5

18.5 24.9

25- 29.9

30+

Nënpeshë:  Ju jeni nën peshën optimale për lartesinë tuaj. Duke qenë nën peshë mund të mbartë rreziqe shëndetësore për të dy gjinitë si për 
burrat dhe për gratë. Kontrolloni me mjekun tuaj ose me dietologun, për të gjetur nesë pesha juaj e tanishme është e shëndetshme për ju.

Mbipeshë:  Ju jeni mbi peshën optimale për lartësinë tuaj. Ju mund të përballeni me probleme shëndetësore, 
kështu që do të ishte mirë të humbisnit paksa në peshë.
Nënpeshë:  Ju jeni mbi peshën optimale për lartësine tuaj. Ju mund të përballeni me rreziqe shëndetësore. 
Këshillohet të konsultoheni me mjekun tuaj ose me dietologun, për të arritur një peshë sa më të shëndetshme.

E pranueshme: Ju keni një peshë të shëndetshme për lartësinë tuaj

Këshilla nga 
nutricionisti

i Institutit Kulinar Neranxi,
Dr. N. Neranxi

dhurata THANASi

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

Ushqimi dhe të Ushqyerit si Kulturë

PëRGATITJA: Çajmë së gjati hurmat e Arabisë dhe u largojmë bërthamat. Ndërkohë 
përgatisim kremin e djathit duke përzjerë në mikser rikotën, mjaltin ose shurupin e panjës, 
kakaon dhe pluhurin e lajthive të pjekura. Pasi kremi është njëtrajtësuar, me ndihmën e një 
lugë mbushni hurmat e Arabisë. Më pas “ngjyejini” hurmat aty ku është bëre mbushja me krem, 
me arra të thërmuara të pjekura ose stika, bajame ose fara kia. Janë shumë të mira në mëngjes 
(2-3 copë) dhe mund të ruhen në frigorifer për 2-3 ditë maksimumi)

Hurma arabije të mbushura me krem djathi dhe Fara Kia

PëRBëRëSIT:
200 gr rikota
3 lugë gjelle mjaltë ose shurup panje Mic Mac
2 lugë kakao e zezë Dezan
1 lugë gjelle lajthi të pjekura (të bëra pluhur)
4 lugë gjelle arra,stika pishe, ose fara kia (chia 
seeds)
Hurma arabije ( gati 30-40 copë)

Indeksi i Masës Trupore, IMT (nga anglishtja BMI, Body Mass Index), 
është pesha trupore (në Kg) pjestuar me katrorin e lartësisë (në m). 
Vlera e pragut të BMI, keshilluar nga OMS, për të përcaktuar kushtet 
e nënpeshës, peshës normale, mbipeshës dhe obezitetit të të rriturve, 
janë	unifikuar	tashmë	për	burrat	dhe	gratë:	respektivisht		BMI		18,5	
(nënpeshë); BMI  25 (peshë normale);  BMI  30 (mbipeshë); BMI  mbi 
30 (obez) (WHO, 1995). 
Pra, Indeksi i masës trupore (BMI) quhet raporti:

BMI = Pesha (në kilogram) / lartësinë2 (në metra)
Një individ konsiderohet mbipeshë kur: 
BMI për mashkullin > 27.2,
BMI për femrën > 26.9.

Indeksi 
i masës 
trupore

Zakonisht, kur peshimi kryhet i veshur duhet që 
të hiqet pesha e rrobave që për meshkujt është 
2,5 kg dhe për femrat 1,5 kg. Hiqet një linjë nga 
lartësia individuale (në të djathtë) për në peshën 
individuale të matur (në të majtë). Në pikën 
viza takon BMI, lexohet indeksi i masës trupore. 
Megjithatë, kjo metodë nuk merr parasysh 

përbërjen e trupit. P.sh., një njeri mund mos të 
duket i shëndoshë ose i rëndë, por në të vërtetë 
mund të jetë me mbipeshë dhe e kundërta. 
Një balerin, atlet i ka muskujt mjaft të zhvilluar, 
rrjedhimisht, edhe kockat e tij do ë jenë më të 
mineralizuara në mënyrë që ti përgjigjen punës 
intensive të tij. Në këto raste megjithëse pesha 

e tij / saj mund të jetë më e lartë se ajo normale, ai 
ka një peshe normale. Një individ i cili nuk merret 
me	veprimtari	fizike,	për	të	njëjtën	peshë	më	atletin	
ose balerinit mund të jetë në mbipeshë. Kjo sepse 
përbërja muskulore e këtyre dy individëve është e 
ndryshme.

Receta nga shefat e Kuzhinës tek Instituti Kulinar Neranxi

Përbërësit e kësaj
recete i gjeni tek rrjeti i 

dyqaneve “Neranxi”
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Veneto Banka dhe Instituti Kulinar
“Neranxi”për STUDENTËT:

Financojmë studentët për:

-Studimet e tyre pranë Institutit Kulinar “Neranxi”
- Mikrokredi për bizneset start-up pas studimeve

Kushte preferenciale financimi me proçedura lehtësuese
pranë filialeve tona në Shqipëri.

Veneto Banka. Banka që beson tek ju.

www.venetobanka.al

Mësoj për Shqipërinë!


