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Jeni duke u përpjekur  për të mbetur shtatëzënë? 
Në botën e mjeksisë tibetiane e quanin metabolizmin, 
“nxehtësi“ e cila ndihmonte  tretjen e ushqimit. Por si e 
ndihmon “nxehtësia” ngjizjen? Në thelb kur ju jeni duke 
u përpjekur për të mbetur shtatzënë, duhet të jeni të 
mirë ushqyer, kjo është një nga  këshillat kryesore për të 
rritur pjellorinë.  Mjeksia Tibetiane e konsideron 
lëngun riprodhues si pjesën më të rëndësishme 
të trupit tonë ...

DIVINA GRAND NEW OPENING
Zemrës së argëtimit dhe të 
shijes së mirë të Tiranës, 
ish-Bllokut, i është shtuar 
tashmë, një “gur i çmuar” 
në rradhën e pastiçerive, 

restoranteve dhe 
hotelerisë së kryeqytetit. 

“Divina” u ri-hap në 
19 Dhjetor 2015 në një 

ceremoni madhështore...
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Arsyet pse
yndyrnat e 
shëndetshme 
janë miku juaj

Ja disa arsye pse duhet të shtoni 
ushqime të tilla si avokado, vaj kokosi, peshk, 

fruta të thata dhe vaj ulliri dhe  vaj arroresh. Ka 
kaq shumë përfitime nga përfshirja e yndyrnave  

të shëndetshme në dietën tuaj!

farat më të 
fuqishme

që ju ndihmojnë 
të humbisni 
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ANTIBIOTIKËT
natyralë8

që konkurrojnë barnat
Që në vitin 1940, antibiotikët janë përfshirë në mesin e mjekësisë 
konvencionale si një zgjidhje për infeksionet bakteriale. Edhe pse 
antibiotikët kanë pasur vendin e tyre në shoqëri, ne duhet të pyesim 
veten: a  janë antibiotikët vërtetë një rrezik për shëndetin?
Studimet tregojnë se edhe përdorimi afatshkurtër i një  sasie 
antibiotikësh medicinalë, mund të prishin në mënyrë efektive 
florën natyrore të trupit dhe potencialisht të çojnë në përhapjen 
e baktereve rezistent. Ky është një problem i madh pasi bakteret 
rezistente nuk mund të kontrollohen ose të vriten nga antibiotikët. 
Studimet kanë treguar se organizmat të cilat janë përgjegjëse për 
diarrenë, infeksionin urinar dhe “sepsa” (infektim i përgjithshëm) 
janë rezistentë ndaj antibiotikëve më të vjetër.

Pra, pse duhet të keni kujdes?
Është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për efektet që antibiotikët 
kanë në trupin tonë, duke u shfaqur si ngarkesë në mënyra të ndryshme 
në organizëm. Nuk është vetëm industria mjekësore që kontribuon në 
përdorimin e antibiotikëve, por edhe sistemi ynë global i ushqimit. Tepricë  
të antibiotikëve  mund të gjenden tek  mishi dhe produktet e  qumështit. 
Ju mund të gjeni mënyrën se si mund  të shmangni ekspozimin ndaj këtyre 
formave të kimikateve të dëmshme në ushqimet tona. Një tjetër keqpërdorim 
i zakonshëm i antibiotikëve është diagnostikimi i papërshtatshëm. 
Shpeshëherë ju ka rastisur që të shkoni tek mjeku dhe të merrni antibiotik 
pa u diagnostikuar.  Për fat të keq sot trajtimi i infeksioneve me antibiotik, 
të çon në më shumë dëme sesa të mira, për imunitetin dhe sistemin e tretjes. 
Për fat të mirë, ne kemi në dorë zgjidhjen. 

Këto janë 7 antibiotikët natyralë pa efekte anësore negative:

Mjalti: mjalti është antibiotiku më 
i mirë dhe me më shumë përfitime 
për shëndetin. Ai lufton infeksionet 
në nivele të shumëfishta dhe nuk çon 
në formimin e baktereve rezistente. 
Përmban veti anti-bakteriale, anti-
septike dhe anti-fungale. Mund të 
përdoret si një krem me aromë shumë 
të këndshme ose mund të merret nga  
goja për shëndetin e brendshëm.

Vaj i farave të rrushit: është 
një tjetër super ilaç natyral, ka 
veti të fuqishme anti-fungale, 
anti-bakteriale dhe anti-
mikrobiale. mund të veprojë 
si një konservues natyral dhe 
dezinfektues, përmban veti anti-
bakteriale kundër patogjenëve 
ushqimorë.

Ushqimet e fermentuara: 
janë përdorur prej shekujsh, 
të tilla si: djathi tofu, rrënjë 
fasulesh aziatike, kos soje, 
salcë soje, Miso pastë, trahana 
artizanale, turshi dhe uthulla e 
mollës apo uthull balsamike, 
ata janë plot vlera ushqyese 
dhe të pasura me prebiotikë 
të dobishëm për shëndetin e 
zorrëve dhe tretjen.

Uthulla e  mollës: është një 
agjent natyral e cila lufton 
bakteret, duke sjellë përfitime 
të shumta shëndetësore 
të aprovuara tashmë edhe 
nga shkenca. Ajo mund të 
përdoret si probiotik dhe si 
dezinfektues.

Çaj mali: ka efekte të fuqishëm 
sidomos në organet e sipërme 
të frymëmarrjes, ka efekte anti-
inflamatore, anti-bakteriale dhe anti-
oksiduese. Ndihmon në tretje, në 
forcimin e  sistemit imunitar, gripin 
dhe viruse të ndryshme, alergjitë dhe 
astmën, sinozitin, dhimbjet e lehta dhe 
jep një ndihmesë në parandalimin e 
osteoporozës.

Hudhra: është një antibiotik 
natyral i fuqishëm e cila na 
dihmon për të pastruar sinuset 
(zgavrën e hundës). Për shkak të 
niveleve të larta të squfurit dhe 
allicinës, ka aftësinë për të vrarë 
forma të ndryshme të baktereve.

Echinacea: është një 
supërushqyes, është një 
antibiotik natyral dhe 
stimulues i imunitetit. Ajo 
ndihmon trupin për të luftuar 
të  ftohtin si dhe simptomat 
e gripit, e gjeni tek dyqanet 
Neranxi në formë çaji.

Vaji i rigonit: Bazuar në shumë studime, 
vaj i rigonit  është shumë i fuqishëm kur 
bëhet fjalë për luftën kundër infeksioneve. 
Ky vaj ka këto vlera të mëdha për shkak të 
një përbërësi të quajtur “karvakrol”. Një 
dozë shumë e vogël e këtij vaji posedon 
veti të mahnitshme antibakteriale kundër, 
25 lloje të ndryshme të baktereve. Pini 
1 deri 4 pika vaj rigoni të tretur në një 
filxhan çaj ose një gotë me lëng. Ju duhet 
ta përsërisni procedurën tri herë në ditë.
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DIETA e DIMRIT
E keni të vështirë të rimerni  veten  pas ndryshimit te stinëve dhe duket se stresi i 
përditshëm bën që të strehoeni tek ushqimi? Është e vërtetë se ekziston një lidhje 
e fortë mes humorit dhe ushqimit. Për t’iu kundërvënë të ashtuquajturin “kthimi 
i stresit” është shumë më efektive ti  kushtojmë më pak kohë drekës duke bërë  një 
shëtitje para se të ulemi sërisht në tavolinën e zyrës. Ndiqni  një dietë të pasur, 
kështu si kjo që ne ju propozojmë këtë muaj, me  drithëra që nuk  përmbajnë glu-
ten, duke ofruar stimuj të rinj mund të jenë të dobishme në rastin e fryrjeve. Me 
pak fjalë, për të rifituar dhe për të ruajtur më gjatë mirëqenien e  “stinës së verës”, 
edhe gjatë ditëve të gjata të dimrit një  dietë e kujdesshme do të ishte slogani më 
i përshtatshëm.

Këtu do të gjeni dietën ideale, që do t’ju ndihmojë  për të reaguar ndaj stresit në 
mënyrën e duhur duke mbajtur nënkontroll  urinë nervoze.

Dita 1

Mëngjesi: 100 ml qumësht soje “Valsoia”, 3 
galeta orizi “Valsoia”, 1-2 lugë reçel frutash 
“Santa Rosa”.

Dreka: 60gr oriz integral “Robo” në  salcë 
domatesh “Santa Rosa” me  borzilok dhe 
djathë parmixhiano, 30 gr julienne selinoje 
dhe karrota me mustardë për shije.

Darka: Krem qiqrash me kërpudha porcini 
“Robo”.

Përgatitja: Bëni pure qiqrat e gatuara me 
pak vaj ulliri, nëse nevojitet shtoni pak lëng 
perimesh, një përzierje me hudhër dhe bimë 
të  copëtuara si  (rozmarina, trumzë dhe 
sherebel). Skuqni lehtësisht kërpudhat porcini 
marinojini me kripë dhe piper, vendoseni 
kremin në një pjatë të thellë dhe mbulojeni me 
kërpudha.

Shoqërojeni me 200gr sallatë patatesh dhe 
fasulesh në avull.

Dita 2

Mëngjesi: 150gr kos Yosoi Valsoia me 30 gr 
drithëra, 2 kumbulla të thata.

Dreka: Drithë Hikrre (Grano Saraçeno) kremoz 
me perime të stinës.

Përgatitja: Zjeni 60gr drithë hikrre kokërr në 
rreth 150 ml lëng perimesh, ndërkohë pritni 
në kubikë një kungull dhe një spec të vogël 
(gjysëm qepe nëse dëshironi) dhe skuqini 
për pak minuta me pak vaj ulliri. Në një tas 
zbusni 50 gr gjizë pa kripë me disa lugë ujë 
nga zierja e drithit saraçeno, shtoni piper dhe 
pakëz trumzë. Bashkoni drithin saraçeno me 
perimet dhe gjizën, përzjejini mirë dhe është 
gati. Shoqërohet me një sallatë mikse sipas 
dëshirës.

Darka: krem perimesh me xhinxher, 1 
hamburger pa gluten me perime, kunguj të 
zgarës të marinuara me turmerik, 3 galeta 
orizi Valsoia.

Dita 3

Mëngjesi: 100ml qumësht bajamesh Valosia, 
3 galeta orizi integral dhe 1-2 lugë reçel 
kumbulle Santa Rosa.

Dreka: 130gr fileto merluci në avull me limon 
dhe majdanoz, 300gr sallatë patate në avull 
me majdanoz, domate dhe selino.

Darka: 40gr oriz integral, 

Pastiço me tofu dhe  qepë të skuqura

Përgatitja: Ndani në 4 pjesë 2-3 qepë të vogla 
të kuqe, prisni në kubikë 100 g tofu Valsoia. 
Bashkoni tofun dhe qepët në një pjatë të vogël 
pjekje dhe marinojeni  me pak vaj, kripë dhe 
një lugë çaji trumze. Piqeni  derisa qepët të jenë 
karamelizuar. Shërbejeni me oriz Basmati.

Dita 4

Mëngjesi: 100ml qumësht soje me 
Kalcium Valsoia, 30 gr mel dhe 2 fiq të 
thatë.

Dreka: Kinoa me presh dhe karrota.

Përgatitja: Zjeni 60 gr kinoa në rreth 200ml 
lëng  perimesh, ndërkohë skuqni  në një 
tigan disa role preshi  dhe karrota me pak 
vaj ulliri Ionia. Pasi të jenë gatuar marinojini 
me  trumzë ose rozmarinë, shtoni kinoan, 
përzieni mirë dhe shërbejeni, shtoni 30g 
djathë parmixhano për shije, shoqëruar 
me sallatë mikse sipas dëshirës.

Darka: krem perimesh, 1 omletë me 1 
kokërr vezë dhe kërpudha, spinaq në 
avull, 3 galeta orizi Valsoia.

Dita 5

Mëngjesi: 150gr kos Yosoi Natyral Valsoia 
me 100gr rrush të zi të thatë dhe 2-3 
galeta orizi Valosia.

Dreka: “Polenta me ragu thjerrëzash dhe 
kërpudha porcini”

Përgatitja: Merrni  një sasi selino, karrota 
dhe qepë, vendosini  në skuqje me pak 
vaj ulliri dhe lëng perimesh. Bashkoni 
50 g thjerrëza të ziera për rreth 2 orë, 
mbulojini me  lëng  perimesh dhe salcë 
domate. Ndërkohë skuqni  kërpudhat 
porcini, zjeni 60 g miell misri për Polenta, 
hidheni  në pjatë mbulojeni  me thjerrëza 
dhe kërpudha. (Në qoftë se ju përdorni 
kërpudhat porcini  të thata zieni ato së 
bashku me thjerrëzat). Shoqërohet  me 
sallatë mikse sipas dëshirës.

Darka: 100gr fileto açuge të marinuara 
me hudhër dhe verë, 200gr pure patatesh 
dhe 200gr selino në avull.

Dita 6

Mëngjesi: 1 omëletë me 1 vezë e mbushur 
me fruta pylli, 1-2 galeta orizi.

Dreka: Kërpudha me Mel 

Skuqini  kërpudhat në një tigan me 
pak vaj, hudhër, specë  djegës, 

pastaj shtoni 60 g mel skuqini  për disa 
sekonda, shuajini me pak verë të bardhë 
Marsala dhe vazhdojeni  gatimin duke shtuar 
lëng perimesh sipas nevojës.  Si përfundim 
kontrollojeni për kripë dhe spërkateni  me 
majdanoz. Shoqërojeni me 40gr djathë tofu 
Valsoia, 1 sallatë mikse sipas dëshirës.
Darka: krem kungulli me borzilok, 100gr 
sallatë me fasule të kuqe dhe 50gr misër i 
zier me selino, erëza aromatike dhe Uthull 
balsamike e Modenas Toschi.

Dita 7

Mëngjesi: 100ml  qumësht soje Light 
Valsoia, 30gr mel, 1-3 lugë mjaltë Selvaggi 
me agrume, 1 filxhan miks frutash.

Dreka: 60gr sallatë kinoa, me speca dhe 
qepë të zgarës, 

Ëmbëlsirë në  shtresa me kos dhe rrush 
të ëmbël.

Vendoseni në një tas ose një gotë 
transparente një lugë kos Yosoi Natyral 
Valsoia, mbulojeni  me një shtresë kokrrash  
rrushi pa fara lloji Muskat, ose disa kokrra 
rrushi  të thatë  të lëna në ujë ose në verë të 
ëmbël. Vazhdoni me kosin (llogaritni rreth 
125 g kavanozi) duke marrë deri në fund 
4-5 shtresa. Vendoseni  në frigorifer dhe 
shërbejeni të freskët.

Darka: 50gr  supë me oriz Integral, 100gr 
fasule me borzilok, spinaq në avull.

Produktet për të realizuar këtë 
dietë si dhe Linjen Dietike Valsoia, 

i gjeni në rrjetin e dyqanve Neranxi, 
në qendrat tregëtare në Tiranë, 

dhe në Kosovë në adresën: Rruga 
Industriale nr1, 
km 1, Prishtinë.
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VIP-at
në tavolinë
VIP-at
në tavolinë

1.Farat e kungullit
A e dini se disa nga farat më të mira që mund t’ju ndihmojnë të humbni peshë  janë  
farat e kungullit? Farat e  kungullit  kanë më shumë zink se çdo farë tjetër, i cili është i 
rëndësishëm për djegien e yndyrës. Zinku  ndihmon trupin në formimin e muskujve dhe 
djegien e  yndyrës të  hormonit  testosteron. Ai gjithashtu rrit masë e muskujve dhe mban 
sheqerit në gjak në nivel të qëndrueshëm. Farat e  kungullit  gjithashtu përmbajnë hekur 
dhe magnez, dy minerale të cilat janë të rëndësishme për nivelin tuaj të energjisë, si dhe për 
largimin e ankthit dhe lodhjes. Ato janë gjithashtu të mira  për stomakun tuaj duke ndihmuar 
ne  tretjen e ushqimit, dhe të pasura me proteina për të promovuar linja të bukura të  trupit 
dhe ndjesinë ngopjes. Farat e  kungullit  janë gjithashtu një nga farat e vetme  që nxisin  
alkalinitetin  në trup, dhe neutralizimin e aciditetit. Shtoni ato në kos, smoothie, tërshërë, 
sallatra ose kudo tjetër që ju dëshironi.

2.Farat e lulëkuqes
Farat e lulëkuqes janë një burim cilësor antioksidantësh dhe acidesh si oleik dhe linoleik, që ndihmojnë 
në rritjen e kolesterolit të mirë. Pjesa e jashtme e Farave të Lulëkuqes është një burim shumë i mirë 
fibrash bimore të nevojshme për organizmin pasi ato ndihmojnë të dobësohesh më shpejt. 100 gr Fara 
Lulekuqesh, përmbajnë rreth 19.5 gramë fibra, që i korrespondojnë 51% të dozës së rekomanduar 
ditore. Bëhet fjalë sidomos për fibra që janë në gjendje të thithin ujin përgjatë sistemit të tretjes, duke 
e bërë atë të funksionojë në mënyrë më të rregullt për të patur një trup të shëndeshtëm dhe linja të 
bukura. Farat e Lulëkuqes janë përdorur si një mjekim natyror kundër ankthit dhe stresit, dhe kanë një 
efekt qetësues dhe sedativ për sistemin nervor. Përmbajtja me kalcium ndihmon shumë në shëndetin 
e dhëmbëve dhe kocakave, sidomos për gratë në periudhën e menopauzës, ndërsa përmbajtja me 
magnez lufton veprimin e dëmshëm të radikaleve të lira, dhe kontribuon duke mbajtur nën kontroll 

nivelin e sheqerit në gjak. 

3.Farat Kia
Shumica prej nesh e dinë se farat  Kia 
janë të mira  për humbjen në peshë. Nëse ju nuk e dini, farat  Kia janë plot me fibra, Omega-3, 
magnez, kalium, hekur dhe janë relativisht të ulëta në yndyrë. Ato janë bërë kryesisht nga fibra 
të tretshme që marrin formën e një  xheli  në çdo ushqim që ato shtohen.  Ato  i përdorim 
në smoothie  të shëndetshëm, mund ti shtoni ato në tërshërë për mëngjes, ose në qumësht 
bajamesh etj... 
Farat Kia  ndihmojnë për t’ju  mbajtur të ngopur më gjatë, dhe thuhet se janë  një nga  farat 
më  energjike. Patjetër do të duhet të biem dakord  se ato vërtetë të  mbajnë të ngopur  për 
orë të tëra pa ndjerë uri.

farat më të fuqishme
që ju ndihmojnë 

të humbni peshë8
Shumica prej nesh kemi  dëgjuar se farat dhe frutat e thata janë të shëndetshme dhe mund të na ndihmojë 
të humbasim  peshë. Ju nevojitet një sasi e vogël e  farave për të marrë vlerat e tyre ushqyese, e cila i 
bënë ato të merren në densitetit të ulët. Të gjitha arrorët  dhe farat  janë të mira për trupin tuaj. Por unë 
do të doja të vendosja në qendër të vëmendjes disa fara të veçanta që mund t’ju ndihmojë të humbisni 
peshë,gjithmonë në qoftë se është një shqetësim pesha që ju keni. Shumica e farave  janë të mbushura 
me shumë fibra dhe minerale, ato kanë yndyrna të pangopura shëndetshme dhe proteina në sasi të lartë. 
Konsumoni  këto fara gjatë gjithë ditës, dhe do të zbuloni një nga efektet  më të fuqishme të humbjes 
natyrshëm të peshës.
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4.Farat e lulediellit
Farat e lulediellit janë shumë të mira për humbjen në peshë, por më e rëndësishmja, është 
se ato mund ti konsumosh në çdo kohë. Ato janë të mbushura me Vitaminë E, e cila vepron 
si një antioksidant i fuqishëm për të luftuar toksinat dhe inflamacionin, për aq kohë sa ju 
do ti  konsumoni  ato të papërpunuara ose jo. Farat e lulediellit janë gjithashtu një burim i 
pasur i magnezit. Magnezi   ndihmon të mbajë nën kontroll ankthin tuaj në gjoks dhe duke 
parandaluar kortizonin e  tepërt në trup. Magnezi gjithashtu ndihmon për të siguruar një 
sistem të shëndoshë nervor dhe ndihmon për tju  aktivizuar  ju në mënyrë që të  digjni  
më shumë kalori. Farat e  lulediellit gjithashtu përmbajnë proteina dhe fibra, plus vitamina 
të grupit B, të cilat janë të gjitha shumë të rëndësishme për djegien e kalorive  duke ju 

mbajtur të ngopur.

5.Farat e linit
Farat e  linit  janë një nga burimet më të mira të omega 3 yndyrna të shëndetshme nga të 
gjitha burimet e tjera. Omega 3 ndihmon  trupin tuaj të djegë  yndyrën e tepërt, dhe gjithashtu 
ndihmon duke  rregulluar nivelet e insulinës në trup. Farat e  linit  përmbajë hekur, proteina 
dhe shumë fibra të cilat ju ndihmojnë të  ndiheni shumë shpejt mirë. Ato janë një burim i mirë 
i fitoestrogjenit, të cilat veprojnë si estrogjen natyror në trup, duke ndihmuar hormonet tuaja 
për të qëndruar të qetë  dhe tju mbrojë  të mos ndiheni të shqetësuar dhe në ankth, gjë që 
shkakton mungesë ekuilibri të hormoneve  dhe  çon në fitimin peshë. Shtoni farat e lirit në 
ushqimin tuaj. Një mënyrë e lehtë për të ndihmuar dobësimin është të përdorni nga dy lugë 
çaji fara liri. Këto ju mund t’ia shtoni sallatës apo supës tuaj. Farat e lirit përmbajnë shumë fibra 

dhe do t’ju mbajnë të ngopur për orë të tëra.

6.Kinoa
A e dini se kinoa është në fakt një farë, jo një kokërr? Është e vërtetë! kinoa është quajtur 
një pseudo-kokërr për shkak se ajo është në fakt një farë, por e gatuan si një kokërr. Për 
këtë arsye, unë dua  ta thërras këtë farë të natyrës «e fshehtë”! Kinoa është një burim i 
pasur i të gjitha amino acideve esenciale, fibrave, proteinave, magnezit, zinkut dhe madje 
edhe disa yndyrnave të shëndetshme. Këto janë pak më të larta në karbohidrate se  farat 
e tjera, ajo përmban disa sasi shumë të vogla të niseshtes në  kokrra, por shumica e këtyre 
karbohidrateve të  tepërta janë përdorur për energjinë,  nuk depozitohen në organizëm, 
jo aq për t’u shqetësuar. Kinoa është një nga farat më të mira që ndihmon në humbjen në  
peshë, ju mund të konsumoni, rreth ¼ filxhan  dhe do të merrni të gjitha  vletat ushqyese 
të nevojshme.

7.Farat e susamit
Farat e susamit janë të shkëlqyera për shkak të përbërjes së tyre të lartë të kripërave 
minerale dhe proteinave. Ato përmbajnë kalcium, magnez, vitaminë E dhe zink, të cilat trupi 
juaj ka nevojë për të patur një metabolizëm të mirë dhe nivelit të mirë të sheqerit në gjak. 
Farat e susamit gjithashtu përmbajnë fibra që ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur më gjatë 
dhe rregullon tretjen. Shtoni ato në sallatra, smoothie, supra apo kudo tjetër që ju dëshironi. 
Ju gjithashtu mund të përdorni tahini, e cila është e  bërë nga farat e susamit. Unë gjithmonë 
rekomandoj  të konsumohen të papërpunuara, pasi ju mund të merrni më shumë vlera 
ushqyese prej tyre. Shtoni 2 lugë gjelle  fara susami në ushqimet që konsumoni të paktën 2-3 
herë në ditë.

8. Fara e Zezë (Nigella Sativa) 

Fara e Zezë përmban vaj acidic, të pangopur, vaj eterik, vitamina dhe një sërë substancash të tjera të 
domosdoshme për organizmin.Tashmë është vërtetuar se vaji acidik i pangopur që përmban Fara e 
Zezë ndikon pozitivisht mbi metabolizmin e trupit, rrit imunitetin dhe ndalon alergjinë. Fara e zezë 
përmban përafërsisht 38% karbohidrate, 35% vajra të ndryshme, 21% albuminë dhe pjesa tjetër 
përbëhet prej më shumë se njëqind substancash të ndryshme. Për t’u përmendur janë: vajrat acidike 
të pangopura, Acidi Linoleik, Acidi Alfa- Linoleik,Vajrat me Eter (Nigellon, Alfa-Pinen etj.), Vitaminat 
(B1,B2, B6, Acidi Folik, Niacina), mineralet (hekur, kalcium, magnez, zink, etj.) dhe amino acidet. 
Perveç efektit që jep Fara e Zezë në sistemin imunitar, metabolizëm dhe zhvillimin e hormoneve, 
njëkohësisht pastron trupin nga substancat e dëmshme të quajtura Toksina, përmirëson qarkullimin 
e gjakut, ndihmon në funksionin e zorrëve dhe rrit shkëlqimin e flokëve dhe lëkurës. Gjithashtu, 
ul tensionin dhe temperaturën dhe kryen funksionin e antibiotikëve. Ajo është mjaft efektive ndaj 
sëmundjeve alergjike si: Astma dhe alergjia ndaj polenave. Për efektin që ka në sistemin imunitar 
është e këshillushme përdorimi në sëmundjet si: AIDS-si, kanceri etj. Ndimon në dobësitë seksuale 
dhe impotencë. Shpërlarja e gojës me lëngun e Farës së Zezë duke e përzier me uthull ndihmon në 
forcimin e dhëmbëve dhe të mishit të tyre. Por se fundmi janë zbuluar efekte të mahnitshme të farës 
së zezë në humbjen e peshës dhe mbajtjen e një fiziku gjithmonë në formë: Si ta përdorni për t’u 
mbrojtur nga çdo lloj sëmundje dhe për të humbur peshe: Pesëmbëdhjetë minuta para mëngjesit dhe 
darkës, merret një lugë e vogël e Farës së Zezë dhe hidhet në një gotë të mbushur përgjysmë me ujë të vakët duke u shoqëruar me pak lëng ftoi dhe vitaminë 
E. Kjo dozë pihet për çdo ditë në mëngjes pas buke për dy muaj rrjesht.

Të gjitha këto fara i gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi.
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VIP-at
në tavolinë
VIP-at
në tavolinë

Brad Pitt  
dhe dashuria e tij për 

Gatimet Indiane
Brad Pitt e dashuron Angelina Jolie nga thellësia e shpirtit. 
Por ajo që është thënë shpesh, eshte se “nuk ka dashuri më të 
sinqertë se dashuria për ushqimin”. 

Brad Pitt dhe Angelina Jolie vizituan  Indinë në vitin 2006, ata 
gjithashtu shijuan një udhëtim me makinë nëpër Mumbai. Gjatë 
vizitës tyre në Indi, ai mbeti i magjepsur nga gatimet Indiane. 

Të shohim se ç’farë dashuron vërtetë  rrëmbyesi i miliona  
zemrave, Brad Pitt. Atij i mungojnë  me të vërtetë netët indiane 
kur ata jetonin në Surrey në 2006. Angelina ka organizuar një 
surprizë me një sasi të madhe gatimesh dhe gjërash  të shpejta  
me erëza dhe salca kur fluturonin për në shtëpi- tregon një 
burim. 

Le të hedhim një vështrim se ç’farë i mungon atij nga kuzhina 
Indiane. Kuzhina Indiane ose kuzhina e Azisë Jugore është unike,  
kuzhina  Indiane  është e ndryshme në rajone të ndryshme të 
vetë Indisë. Nga Rajma-Chawal në veri deri në Masala Dosa në 
Jug,  India është e ndryshme përsa i përket ushqimit në tërësi. 

Brad Pitt është i dashuruar me *kerrin (curry) e Indisë së Veriut. 
Ai e pëlqen mishin e qingjit  Bhuna, pulën Korma dhe mishin 
e pulës Tikka. Kerri dhe birrë, kombinimi perfekt. Apo jo? Pra,   
cçfarë është ka aq të  veçantë kerri Indian?

Qingj Bhuna 
(mish qingji i pjekur me kerri)

Qingji Bhuna do kohë për 
t’u gatuar, por rezultati me 
të vërtetë ia vlen. Është një 
kerri i shijshëm, i aromatizuar 
me përzierje erëzash e cila 
kombinohet shumë mirë  me 
mishin e qingjit të pjekur dhe 
mund të shërbehet me oriz të 
zier në avull.

Pula  Korma 
(krem pule me kerri)

Pula  Korma përbëhet nga copa 
mishi pule pa kockë. Pula është 
gatuar me salcë bajamesh dhe 
erëza indiane. Aroma e hudhrës, 
xhenxhefilit dhe salcës së bërë 
vetë kënaqin plotësisht shqisat 
tona të shijimit. Shërbehet me 
oriz të zier në avull ose me pite 
(tandori ose naan). Tandori Roti 
dhe Naan (buka indiane) është e 
bërë me miell gruri dhe punuar 
me dorë. Gatuhen në mënyrë 
tradicionale në furrë balte. 

Mish pule Tikka 
(shishqebap me kerri)

Mish pule Tikka është dy llojesh, 
në formë shishqebapësh dhe 
në formë kerri.Mish pule Tikka 
(shishqebap)- recetë e shpejtë 
dhe e lehtë, është e përbërë nga 
copa mishi pa kockë të marinuara. 
Piqen në zgarë ose barbecue 
dhe është ushqimi më i shpejt 
Indian të cilin mund ta shijoni si 
antipastë të shoqëruar me pije 
të forta si birrë dhe kokteilet e 
forta alkolike. Ajo është shumë e 
përdorur nëpër festat dhe dasmat 
Indiane. Punjabi e dashuron atë. 
Shërbehet me pite Naan dhe 
nenexhik të grirë.

Mish pule Tikka 
(pule me kerri)

Mish pule me keri të kuq duke 
u gatuar kështu është shumë 
tërheqëse për syrin. E marinuar 
me lëng limoni me hudhër të 
grirë dhe krem qumështi. Miksi 
i erëzave dhe kremi është diçka 
e cila e bën mishin e pulës 
shumë të shijshëm. Kerri miks 
erëzash është i disponueshëm 
në dyqanin tonë, nuk na mbetet 
gjë tjetër vetëm ta gatuajm 
sipas udhëzimeve në etiketë. 

* Kerri (Curry), erëza më e përdorur në kuzhinën indiane,  
eliminon toksinat nga trupi dhe forcon metabolizmin. 
AI përmban: Koriandër, Turmerik, Kumin.
Fenu Greek, dhe Spec Djegës Pluhur.
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Erëza, curry dhe salca për të 
gatuar ushqime Indiane, i gjeni 
tek dyqanet Neranxi.
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Si të kurohemi me
ushqime

Prej nga e ka origjinën?
Pjesa më e  madhe e shafranit (Crocus sativus) që e përdorim në kuzhinë është me origjinë të huaj 
(kryesisht vjen nga Irani, Kili, Spanja dhe Greqia), por edhe në Itali prodhohet: ka kultivime të vogla me një 
cilësi të lartë në Abruzo, Toskana, Marke, Umbria, Sardenja dhe gjithashtu në Lombardi.
Ishim në fushat e Ronko Briantino ku rritet shafrani padano, kontaktuam me Marco Cogliati  nga kompania 
e agrikulturës jeshile, e ngritur nga vëllezërit Fabio e Alessandra në 2011. Marco na tregojë të gjitha fazat 
e rritjes e kësaj bime të jashtëzakonshme, të çmueshme dhe delikate.

Si mblidhet ai?
Koha e duhur për të marrë lulet  është agimi, kur 
nuk  janë ende të hapura, ju duhet të mlidhni vetëm 
pjesën e bimës  të  dalë jashtë tokës, këputeni lulen 
me dorë duke marrë prej saj vetëm kurorën dhe 
vendoseni menjëherë në një shportë me thurje,  pastaj kalojeni për në fazën e tharjes. Lulet 
që mbesin hidhen nëpër fushë rreth plantacionit pasi shërbejnë si ushqim për kërminjt kështu 
ato nuk do dëmtojnë bimët e reja, pasi nuk përdoren pesticide duke kërkuar që të mbrojmë 
shafranin me mënyra natyrale.

Tharja: asnjëherë nuk duhet ti tejkalojë 60°C.
 Tharja bëhet në laborator në të njëjtën ditë ku temperatura nuk duhet t’i kalojë 60°C, për të 

ruajtur të gjitha vetitë e shafranit.” Në këtë fazë fillon të shfaqet aroma dalluese e shafrani, që ne e çmojmë aq shumë  në kuzhinë. Pas korrjes  fushat 
lihen në qetësi, është e rëndësishme që kokrrat të jenë mbjellur në një thellësi rreth 10 cm, kështu nuk ngrijnë gjatë dimrit, ndërmjet shkurtit dhe marsit 
është një fazë thelbësore  por jo e dukshme, në këtë fazë fillon shumëzimi nga ku do të lindin bimët. Në maj dhe qershor pjesa në siperfaqe  thahet 
dhe bimët pushojnë. Në gusht dhe shtator vazhdojmë të përgatisim terrenin për transplatimin e kokrrave dhe plehërimin, duke përdorur vetëm pleh 
natyral. Në tetor jemi gati për një korrje  të re dhe cikli rifillon përsëri.

Vlerat e dobishme: Ai është anti-stres dhe është i mirë për kujtesën, është i pasur 
me vitaminë B1 dhe B2, është i mirë për ciklin, për qarkullimin e gjakut, ai ndihmon tretjen, 
rrit kujtesën, përshpejton metabolizmin dhe lehtëson  astmën. Është konstatuar efiktiviteti i tij 
kundër depresionit, stresit dhe nervozizmit dhe përdorimi i tij në ilaçe të cilat përdoren kundër 
sëmundjes së Alzhaimerit, rekomandohet që tek gratë shtatëzëna të mos përdoret në sasi të 
tepërta.

Këshilla në kuzhinë, kur e shtoni në rizoto.
Për ta bërë më të theksuar aromën e shafranit nevojitet që të priten fijet e thata, për shëmbull, 
përdorni një lugë shafran duke e lënë  në lëng mishi ose ujë në 40°C për rreth dy orë. Për 
rizoto ideale duhet ta shtoni pasi ai të jetë zierë,  në këtë mënyrë temperatura nuk është shumë 
e lartë dhe do të mbajë aromën dhe karakteristikat e tij ushqyese.

Shafrani
antidepresiv 

+ 5 fakte të cilat 
duhet ti dini për të

Ditët e para të muajit nëntorë është koha kur të mblidhet shafrani. Shkuam në një fermë, ku e mblodhëm e 
punuam dhe zbuluam të gjithë sekretet e kësaj bime të çmuar dhe të shijshme. Ajo ç’farë e bënë të veçantë 
këtë bimë janë aroma delikate dhe ngjyrat e gjalla. Të gjithë kanë para sysh shijen e pagabueshme dhe të 
verdhën intensive të rizotos. Lulet ngjyrë vjollcë dhe aroma që ndihet në fusha këtë kohë është një përzierje 
mes ngjyrës çiklamine dhe violet, protagonist kryesor në ajër është pjesa mashkullore e lules ndërsa në tavolinë 
mbretëresha është pjesa femërore, me ngjyrë të kuqe të theksuar. 

VAJI I HUDHRËS -SHËRUES I 550 LLOJE SËMUNDJESH
Vaji i hudhrës është jashtëzakonisht i dobishëm në trajtimin me sukses të sëmundjeve të cilat kanë të bëjnë me sistemin kardiovaskular, 
sistemin imunitar, sistemin e frymëmarrjes, sëmundjet infektive, diabetin dhe lëkurën. Përbërësit: Vaji i hudhrës është mjaft i pasur me 
minerale, përbërës esencialë dhe vitamina, si fosfor, mangan, magnez, hekur, bakër, kalcium, squfur, vitaminat, C, B1, B2,A.
Vlerat Terapeutike: Forcon sistemin imunitar, Lufton diabetin e tipit 2, Është antibakterial, Lufton arteriosklerozën, Është antioksidant, 
Lufton parazitët në zorrë dhe përtërin florën e tyre, Redukton kolesterolin në gjak, Lufton sëmundjet e zemrës, Parandalon dhe 
kuron tensionin e lartë të gjakut, Stimulon sistemin e qarkullimit të gjakut, Redukton rrezikun e krijimit të trombeve në gjak, Pastron 
trupin nga toksinat, Ndalon kollën, Ka efekt laksativ, Lufton gripin, Kuron tumoret, Lufton turbekulozin, Parandalon dhe lufton astmën, 
Relakson dhe fuqizon sistemin nervor, Shkrin gurët ne veshka, Kuron dizanterinë, Lufton sëmundjet e tiroideve, Stimulon sistemin 
endokrin, Ndalon diarrenë me natyrë bakteriale, Stimulon aktivitetin e stomakut, Etj. Përdorimi: Ky vaj rekomandohet të konsumohet 
një lugë kafe në mëngjes dhe në mbrëmje. Vaji i hudhrës mund të përzihet me vajra të tjera, si vaji i arrës së kokosit, vaji i ullirit, vaji i 
farës së zezë, vaji i peshkut, etj., por edhe me lëngje, si lëngje frutash, kos, qumësht etj.Për përdorim të jashtëm, masazhohet vendi me 
vaj hudhre derisa lëkura ta thithë plotësisht.
Për dizanterinë, vaji i hudhrës përdoret në rrugë rektale.          Vajin e Hudhrës e gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi.

PRODUKT
I RI
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1) Është e mundur të detoksifikohemi nga sheqeri në pak kohë duke ndjekur disa 
rregulla themelore. Mënyra më e mirë për të ndaluar varësinë ndaj sheqerit të bardhë 
është një “stop” i menjëhershëm i këtij sheqeri të  rafinuar i cili gjendet tek pijet e gazuara 
veçanërisht, gjithshtu është mirë të kujtojmë se proteinat ndihmojnë për të ekuilibruar 
nivelet e sheqerit dhe të insulinës në gjak, kështu mund të fusim në dietën tonë vezë, 
peshk, pulë, lajthi dhe fara. Duhet të mbajmë gjithmonë me vete si snack disa fruta të thata 
për të na furnizuar me energji.

2) Të mundohemi të largojmë stresin, pasi është pikërisht kortizoli i 
hormonit  të stresit i cili shkakton efekte negative mbi shëndetin, ndër to rritjen e urisë. 
Flini me rregull dhe pushoni mirë, sepse kur flini pak trupi kërkon konsumin e ushqimeve 
që japin një transportues të energjisë, ashtu si ato që përmbajnë sheqer.

3) Shurupi i panjës është marrë nga druri i panjës, mund të përdoret si ëmbëlsues 
natural, pastron organizmin dhe përmban sasi  të lartë të vitaminave.

4) Nektari i agaves vjen i marrë nga rrënja e bimës së agaves, luan rol rimineralizues, 
ai përmban shumë kalcium, magnez, kalium dhe hekur. Indeksi i tij i ulët glicemik e bën të 
efektshëm për personat të cilët dëshirojnë të bien në peshë.

5) Sheqeri Demerara eshte i pasur dhe i ushqyeshëm sepse përmban gjithë 
mineralet dhe vitaminat natyrale që janë prezente në lëngun e kallamit të sheqerit. Shija e 
dallueshme dhe tekstura e Sheqerit Demerara ëmbëlson kafen, çajin apo çokollatën tuaj 
të ngrohtë, ose çdo pije të ngrohtë apo të ftohtë sipas dëshirës.

6) Stevia është një bimë amtare në Amerikën e Jugut dhe ka fuqi shumë më të lartë 
ëmbëltuese se sheqeri, ai është një ëmbëlsues natyral i dobishëm. Ne mund të përdorim 
pluhurn  e  përftuar nga  gjethet e  dehidratuara, gjysëm lugë çaji pluhur korrespondon 
me një lugë çaji sheqer.

7) Hurmat e arabisë  janë të shkëlqyera për t’u përdorur si ëmbëlsues në 
smoothie, në produktet e  ëmbëla të furrës. Përmbajnë shumë minerale, si kalium, hekur, 
magnez, fosfor dhe kalcium, dhe janë të pasura me vitamina B.

8) Melasa është një sheqer diabetik natyror e cila  përmes proçesit të fermentimit 
është nxjerrë nga frutat, perimet ose kokrra të tilla si oriz, elb dhe misër. Është e pasur 
me vitamina të grupit B dhe kripra minerale, është më e tretshme dhe ushqyese në 
krahasim me sheqerin e rafinuar.

9) Mjalti i agrumeve “Selvaggi” mund të përdoret për të ëmbëlsuar shumë 
produkte të ëmbla të furrës dhe është një zëvendësues i shkëlqyer i sheqerit të bardhë në 
çaj dhe kafe. Mjalti ka veti terapeutike, sidomos për të lehtësuar gjendjet e inflamacionit 
në trup.

10) Lëngu i  mollës, si edhe i rrushit, është shumë i ëmbël nga natyra dhe mund të 
përdoret kryesisht për të bërë reçel.

11) Banania  pure mund të zëvendësojë sheqerin e rafinuar në përgatitjen e 
ëmbëlsirave. Ky frut është shumë i ëmbël, kështu që në qoftë se e përdorni atë si mbushje 
në tarta, nuk keni nevojë të shtoni përbërës të  tjerë për të dhënë më shumë shije dhe 
ëmbëlsi. Si një alternativë në vënd të  bananeve, mund të përdorni kumbullat e  copëtuara, 
veçanërisht në përgatitjen e biskotave. 

12) Sheqer  kokosi i përftuar nga lulet e palmës, ky produkt ka një shije të ëmbël 
intensive, e cila i jep trupit me shumë substanca esenciale, për më tepër kalium dhe zink.

13) Sheqeri kaf, është një sheqer në formën e kokrrizave ngjyrë kafe, e cila shkrin 
shumë më lehtë se sheqeri i rafinuar dhe  ka një shije të ngjashme me atë të likuirizias, 
është e rekomanduar të përdoret në ëmbëlsira dhe si ëmbëlsues në kafe, makiato, frape 
etj...

Si mund të zëvëndësojmë 

sheqerin, 
Alternativat dhe këshillat.

Si mund të zëvëndësojmë sheqerin? Të shohim disa alternativa dhe këshilla për një ushqyerie 
më të shëndetshme. Të  shumtë  janë efektet anësore të lidhura me sheqerin e bardhë të 
rafinuar. Ky i fundit shkakton prodhimin e gazrave, fryrje barku, florën bakteriale anormale, 
shfaqjen e çrregullimeve specifike si, kapsllëk, diarre dhe kolit. Sheqeri ndikon gjithashtu në 
sistemin nervor dhe metabolizëm, duke furnizuar dhe stimuluar baktere të cilat dërgojnë në 
dëshirë dhe kërkesë për më tepër sheqer duke krijuar varësi ndaj tij. E gjithë kjo ndikon 
në prodhimin e hormoneve, duke shkaktuar një dobësim të përgjithshëm dhe duke dëmtuar 
sistemin imunitar. Të zbulojmë sëbashku si mund ta zgjidhim. 
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Jeni duke u përpjekur  për të mbetur shtatëzënë? 
Konsumoni ëmbëlsira të shëndetshme, pasi nëse 
duhet të rrisni fertilitetin duhet të konsumoni 
ushqime të ëmbëla natyrale, këto ushqime rrisin 
forcën dhe vitalitetin. Këtyre ushqimeve të ëmbla 
dhe të shijshme,  instiktivisht ju themi po. 
Në mjeksinë tibetiane ekziston një përkufizim i 
gjërë mbi të ëmbëlat. Shija është e përcaktuar nga 
veprimi i të ëmbëlave në shqisën e shijimit në gojë. 
Kjo tregon se  të gjitha substancat që konsiderohen 
ushqim kanë pjesë të ëmbëla.

Nga katër Tantras veprimi i ëmbël është ai që: 
depozitohet në gojën dhe është  lehtësisht i 
pranueshëm nga trupi duke shtuar  më shumë 
libidon. Megjithatë, që nga futja e sheqerit të 
rafinuar të bardhë, perceptimi ynë i ëmbël është 
zbehur, në fakt përdorimi i rregullt i sheqerit të 
rafinuar të bardhë sjell pasoja tek fertiliteti dhe 
nuk e ushqen trupin sepse ata janë shumë të rënda 
dhe kanë natyrë të ftohtë kështu që e dobëson 
ngrohjen e cila  ndihmon tretjen e ushqimit. Le të 
shohim ushqimet e disponushme sot të cilat bien 
nën kategorinë e të ëmbëlave dhe të shijshmeve, 
duke i ushqyer  kështu trupit  tuaj fertilitet. Në 
përgjithësi ne jemi duke kërkuar për ushqime  të 
cilat kanë përmbajtje të lartë ushqyese, përmbajnë  
yndyrna të mira, janë në formën e tyre të plotë 
të (padëmtuar) dhe janë rritur pa kimikate. 
Është veçanërisht e rëndësishme që ushqime që 

Ja si mund të rrisni në mënyrë natyrale

 fertilitetin
Në botën e Mjekësisë Tibetiane metabolizmin 
e quanin nxehtësi, e cila ndihmonte  tretjen e 
ushqimit. Por si e ndihmon nxehtësia tretjen e 
ushqimit në  ngjizje? Në thelb kur ju jeni duke 
u përpjekur për të mbetur shtatzënë, duhet të 
jeni të mirë ushqyer, kjo është një nga  këshillat 
kryesore për të rritur pjellorinë. Mjeksia Tibetiane 
e konsideron lëngun riprodhues si pjesën më të 
rëndësishme të trupit tonë. 

Kur ju konsumoni tostë, vezë, tërshërë me kos apo 
qumësht me fara kia, rezultati i këtij ushqimi ditën e 
7-të do të jetë lëngu riprodhues. Çdo ditë, ushqimi 
është burimi  i cili furnizon sistemet trupore si:  
sistemi kockor, sitemi muskulor, sistemi i organeve, 
sistemi i qarkullimit të gjakut, sistemi nervor dhe 
sistemi i shqisave. Ushqimi  që ne konsumojmë 
kalon nëpërmjet  këtij  proçesi:
Mbasi ushqimi (Bolo) bie ne stomak, ky i fundit leshon 
lengjet e tij gastrike , (acid clorhidrik,Pepsina,Muko) 
dhe me ane te tre muskujve te tij kryen copetimin 
dhe ndryshimin e metejshem te ushqimit (Bolo) ne 
“ Chimo” pra perzierja e re qe vjen nga ndryshimi 
kimik dhe mekanik i stomakut quhet “Chimo” qe ka 
nje permbajtje te larte acidi dhe qe eshte ne forme 
lengu te dendur. 
Menjëherë pasi të jemi ushqyer, ushqimi shkon 
brënda në “Chimo”, ku ushqimi i copëtuar është  
gati për nxjerrjen e lëndëve ushqyese.

Hapi i parë: Ruani një metabolizëm të shëndetshëm!
- Ditën  e dytë “Chimo” kthehet në gjak.
- Ditën e tretë gjaku kthehet në muskuj/mish.
- Ditën  e katërt mishi kthehet në yndyrë.
- Ditën e pestë dhjami kthehet në kockë.
- Ditën  e gjashtë kocka kthehet në palcën e 
kockave.
- Ditën e shtatë më në fund palca e kockave është 
rafinuar dhe është kthyer në lëng riprodhues. 

Një tretje e nxehtë e shëndetshme bën të mundur 
që i gjithë lëngu riprodhues të jetë i  rafinuar siç 
duhet, më i fortë dhe më i shëndetshëm. Ky ështe 
një nga tre rregullat e ngjizjejes.
Si mund të kemi një tretje të shëndetshme?
Ka 2 rregulla bazë të cilat duhet të  ndiqen  për të  
ruajtjur  një tretje të shëndetshme:
Ushqehuni në mënyrë korrekte: 
Ndiqni këtë rregull bazë: plotësojini 
stomakut ½ ushqim, ¼ lëngje dhe ¼ lëreni për 
oksigjen. Pastaj lëreni stomakun ta tresi plotësishtë 
ushqimin për rreth 4-5 orë.
Konsumoni ushqimet e duhura: Cilësia e 
ushqimeve që konsumoni  duhet të jetë e ngrohtë 
dhe e lehtë. Ushqimet  mund të jenë të  ngrohta 
nga  temperatura, ose të ngrohta (pikante) kur janë 
të gatuara me erëza, dhe të ngrohta nga natyra 
siç janë qepët. Të lehta do  të thotë, të lehta në 
përgatitje (të tilla si të ziera, jo të skuqura) dhe të 
lehta nga  natyra e tillë si: peshku.

Shembuj të ushqimeve të ngrohta dhe 
të lehta: 
Ushqimet e freskëta janë të lehta, ndërsa ushqimet 
e ndenjura janë të rënda (si ushqimet të cilat janë 
mbajtur për disa ditë në frigorifer,  të konservuara, 
ose të ruajtura për një kohë të gjatë etj.
Ushqimet e ziera, në avull dhe të skuqura pak, 
janë të ngrohta dhe të lehta. Erëzat  dhe bimët 
aromatike (kopër, kumin, sherebelë, trumëz, 
borzilok etj.) janë të lehta dhe të ngrohta duke i 
dhënë shije dhe vlera ushqyese gatimeve.

Hapi i dytë:  Zgjidhni  ushqimet që janë kryesisht të ëmbla dhe të shijshme
përmbajnë yndyrë të janë organike.
Produktet shtazore: Mishi, qumështi dhe 
vezët të marra nga kafshët e rritura në kullota pa 
kimikate. Peshku dhe vaj peshku nga burime të ulta 
në merkur dhe rrezatim. 

Drithërat: Kur gatuhen siç duhet atëher janë 
shumë thelbësore një arsye e mirë për të marrë 
vlerat ushqyese. Orizi, basmati dhe orizi kaf mund 
të gatuhen menjëherë dhe treten lehtë. 

Perimet: Perime rrënjë janë më të mira sepse 
kanë më shumë ëmbëlsi cilësore. I gjithi  ky ndëtim 
ushqimor është më i mirë kur kombinohet me 
varietetin e ngjyrave të perimeve dhe frutave.

Ëmbëlsuesit: Të gjithë ëmbëlsuesit si mjalti, 
shurupi i panjës dhe melasa janë shumë ushqyes 
për trupin. Shumë ushqime kanë tendencën të jenë 
jo të efektshme veçanërisht pijet freskuese me gaz. 

Për të rritur nxitjen  dhe ngrohtësin  ata duhet të 
përgatiten sipas kësaj mënyre: 
Ushqimet që janë të freskëta.
Të ziera.
Të marinuara me shumë erëza.
Kokërrat e drithërave duhet të lihen në ujë para 
se të gatuhen.
Bulmeti duhet të zgjidhet me kujdes.
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Makadamia është  vlerësuar si një “central elektrik” me lëndë. Një burim i pasur i vitaminave esenciale dhe 
mineraleve, duke përfshirë vitaminën  A, hekurin, vitamina të grupit B, dhe folate (acid folik). Ajo gjithashtu kanë 
proteina dhe janë një paketë e plotë të yndyrave të mira dhe antioksidantëve.  Zakonisht përdoren  në ëmbëlsira 
pa e ditur se janë një ushqim plot vlera ushqyese, këto 10 përfitime interesante të makadamias do t’ju tregojnë 
se pse ajo është e denjë për të zënë një vend primar në menunë tuaj ditore.

Ndihmon për të mbajtur zemrën të shëndetshme!

Këto arra janë të pasura me yndyrna të shëndetshme të pangopura, të cilat  janë kardioprotektive, pasi ulin nivelin e kolesterolit 
dhe ndihmojnë pastrimin e  arterieve. Makadamia gjithashtu ul nivelin e triglicerideve, (lloj yndyre e cila rrit  rrezikun e sëmundjeve 

koronare).

Lufton radikalet e lira të cilat çojnë në formimin e kancerit.

Një përfitim tjetër shëndetsor  vjen nga përmbajtja  e tyre e lartë e flavonoideve. Flavonoidet, 
të cilat janë gjetur  tek makadamia ndihmojnë për të parandaluar qelizat nga dëmtimi dhe mbron 
nga toksinat  mjedisore. Këto flavonoide  konvertohen në anti-oksidantë në trupin tone, këto 
antioksidantë kërkojnë  dhe shkatërrojnë radikalet e lira duke mbrojtur trupin tonë nga sëmundje 

të ndryshme dhe disa lloje të kancerit si të gjirit, të qafës së mitrës, mushkërive, prostatës dhe stomakut.

Frenon  oreksin

Yndyra që përmban  makadamia ndihmon për të frenuar oreksin shumë më tepër se një ëmbëlsirë. Makadamia   është  gjithashtu një burim i 
acidit palmitoleik e cila e rrit metabolizmin e yndyrës dhe redukton ruajtjen e yndyrë. Ju mjafton vetëm  pak të ndjeheni  të kënaqur, kështu që 
pavarësisht nga çmimi i tyre,  nuk do të ju  duhet shumë sasi për të marrë vlerat ushqyese.

Forcon  flokët, lëkurën, dhe thonjtë

Makadamia është një burim i shkëlqyer i proteinave, kalciumit, kaliumit, fibrave dietike dhe antioksidantëve. 
Janë gjithashtu shumë të ulëta në sodium, të gjithë këta faktorë e bëjnë atë një ushqim të shkëlqyer, duke 
i dhënë flokëve, thonjve  dhe lëkurës tuaj një shkëlqim të shëndetshëm!

Mbështet shëndetin e mirë

Makadamia përmbanë rreth 7% fibra  dietetike të  të dy llojeve, të tretshme dhe patretshme, duke ndihmuar  
jo vetëm ndjesinë e  ngopjes, por garanton  largimin e toksinave jashtë trupit, duke  ndihmuar  tretjen.

Forcon kockat

Fosfori dhe magnezi  janë të bollshme tek  makadamia, dhe luajnë një shumëllojshmëri rolesh, duke përfshirë 
kockat e forta dhe mineralizimin e dhëmbëve, metabolizmin e fortë, thithjen dhe transportimin e lëndëve 

ushqyese. Kalciumi gjithashtu ndihmon në formimin e dhëmbëve dhe kockave. Mangani i pranishëm tek  
makadamia ndihmon trupin për të depozituar inde të reja kockore në mënyrë që skeleti të qëndrojë i fortë.

Kujdeset për trurin dhe sistemin nervor

Makadamia  përmbanë bakër, B1, magnez, mangan dhe e cila ndihmon për të bërë neurotrasmetimin më të shëndetshëm, kimikate  
që qelizat  e trurit tonë përdorni për të dërguar sinjale kimike, duke  ushqyer  trurin. Bakri gjithashtu ndihmon për të siguruar 
rritjen e duhur të trupit, shfrytëzimit efikas të hekurit, reagimet e duhura enzimatike, si dhe përmirësimin e shëndetit të indeve 
lidhëse, flokëve, dhe syve!

Makademia redukton inflamacionin
Konsumimi i tepërt i  acideve yndyrore mund të jenë një faktor kontribues për inflamacion 

kronik në trup. Inflamacioni kronik ka qenë i 
lidhur me një shumëllojshmëri sëmundjesh të 
tilla si kanceri, sëmundjeve të zemrës, diabetit 
dhe sëmundjeve të  tjera të rrezikshme për 
jetën. Një grusht makadamia  në ditë, është një 
mënyrë e mirë se si mund të  marrim  proteinat, 
fibrat, vitaminat  dhe mineralet e nevojshme.  
Makademia ka sasi te ulet te acideve yndyrore. 
Per shembull pekani ka 3.7 g per 100 gr, bajamet 
3.4 gr, kasjusi 2.2 gr krahasuar me 0.36 gr te 
makademias. Pra, pse nuk i përfshijmë këto arra 
astraliane plot vlera ushqyese në menunë tonë 
ditore  dhe të fillojmë të përfitojmë  sa më parë 
prej vlerave e tyre?!

10 përfitimet magjepsëse nga

M a k a d a m i a

Tek Dyqanet Neranxi gjeni Arren Autraliane Makademia me levozhgë 
dhe pa lëvozhgë si dhe Vaj Makademia.10
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Acidet yndyrore
Yndyrnat e shëndetshme ofrojnë acide 
yndyrore të dobishme, të cilat janë të 
nevojshme  për shumë funksione të trupit, 
si transportin e kolesterolit të mirë  në gjak, 
duke luftuar infeksionet, forcimin e sistemit 
imunitar  dhe formimin e  hemoglobinës.

Yndyra  jep energji 
Yndyra i jep fuqi pjesës më të madhe të 
funksioneve tona, kur ne kemi mungesë të 
yndyrnave të shëndetshme ënergjia e trupit 
tone bie.

Yndyra ndihmon në 
mbajtjen  e lëkurës së 
shëndetshme
Qelizat e trupit tonë duhet të përmbajnë 
yndyrë që  të funksionojnë, dhe kjo ndihmon 
në kontroll më të mirë të asaj se ç’farë del  
jashtë qelizave të lëkurës.
Yndyra  është thelbësore  për absorbimin 
e vitaminave K, A, E, D, etj.  Yndyra ndihmon 
lëvizjen  e këtyre  vitaminave në mënyrë që 
ata të depozitohen siç duhet.
Yndyra  ndihmon në  prodhimin e hormoneve 
steroide, dhe në rregullimin e sistemeve tona 

Disa arsye pse
yndyrnat e 
shëndetshme 
janë miku juaj

Filloni ditën tuaj me smoothie
Përbërësit: 

½  avokado ; ½ banane; 1/3  arra të grira; 3/2 
filxhan  ujë i ftohtë; 1/3 filxhan qumësht kokosi;
2 lugë gjelle mjaltë. Lëngu i 1 lime.
Përgatitja: përzieni  të gjithë përbërësit 
në mikser për rreth 1 min.
Hidheni përzierjen në një gotë të gjerë
dhe shijojeni.
Ju bëftë mirë!

Përbërësit për këtë smoothie i gjeni
tek dyqanet e rrjetit Neranxi.

Smoothie  
me arra, 
avokado 
dhe lime

të ndryshme të trupit.
Eleminimi i yndyrnave nuk është çelësi i rënies 
në peshë, gjithsesi duhet ti eleminojmë por 
kuptohet yndyrnat e ngopura  pasi ato sjellin 
probleme në shëndet duke i zëvëndësuar 
me yndyrnat e shëndetshme. Yndyrnat janë 
thelbësore në funksionin e shumë proçeseve 
të trupit, kështu që jepini trupit tuaj ç’farë i 
nevojitet-yndyrna të shëndetshme.

Përmirëson sistemin 
kardiovaskular
Yndyrnat e shëndetshme  luajnë një rol kyç në 
shëndetin kardiovaskular. Shtimi i yndyrnave të 
shëndetshme në dietë zvogëlon nivelet e një 
substance të quajtur lipoproteinë e cila lidhet 
fort me rrezikun e  sëmundjeve të zemrës. Sipas 
një studimi, gratë të cilat  përfshinin  në dietën 
e tyre yndyrna të shëndetshme, humbisnin më 
shumë në peshë dhe kishin zemër më të fortë.

Ndikon në forcimin e 
kockave
Yndyra është e nevojshme për përthithjen 
e kalciumit, i cili është çelsi për ndërtimin 

e kockave të forta, si dhe përthithjen e 
vitaminave kryesore që ndërtojne kockat si A, 
D, E, dhe K pasi ato mbështeten tek yndyra që 
të transportohen nëpër trup.

Ndihmon në shëndetin e 
mushkrive
Që të  funksionoj siç duhet, hapësira ajrore 
e mushkërive duhet të jetë e  veshur me një 
shtresë të hollë surfaktant e cila lejon një 
frymëmarrje më të lehtë.

Ndihmon në shëndetin e 
trurit
Disa yndyrna, veçanërisht ato që gjenden 
në gjalpë, vaj kokosit dhe vaj peshku janë të 
nevojshme për funksionin dhe mbrojtjen e 
duhur të nervave. Këto nerva ndikojnë për 
çdo proces në trup nga metabolizmi, lëvizja e 
muskujve deri tek çlirimi i duhur i insulinës. 
Ka kaq shumë arsye për të ngrënë më shumë 
yndyrna të shëndetshme çdo ditë, sic mund 
ta shihni dhe vete nga arsyet që ju dhamë, 
konsumimi i yndyrnave të shëndetshme është 
i lidhur ngushtë me mirëfunksionimin e një 
varg proçesesh të rëndësishme trupore.

Prej dekadash është folur 
negativisht për yndyrën. 
Fatkeqësisht kjo është e 
vërtetë, por të mos harrojmë 
se bëhet fjalë për yndyrnat e 
ngopura dhe trans. Në vitet e 
fundit, rëndësia e yndyrnave 
të shëndetshme për të 
ndërtuar dhe mbështetur 
shëndetin tonë është bërë 
gjithnjë e më e theksuar. 

Këtu janë disa arsye 
pse ju duhet të shtoni 

ushqime të tilla si avokado, 
vaj kokosi, peshk, fruta 

të thata, vaj ulliri dhe  vaj 
arrorësh. Ka kaq shumë 
përfitime nga përfshirja e 
më shumë yndyrnave  të 

shëndetshme 
në dietën tuaj!

+ + + + + +
11
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Baza:
1 filxhan bajame
1 filxhan hurma arabie
¼ filxhan kakao Dezan
2 lugë gjelle gjalp kokosi 
të shkrirë

Krem çokollata
½ filxhan gjalp kokosi i 
shkrirë.
¼ filxhan shurup panje.
¼ filxhan kakao.

Mbushja:
1 filxhan boronica të kuqe
¾ arrë kokosi 
2 lugë gjelle gjalp kokosi
½ filxhan fistikë
½ krem kokosi (arre 
kokosi pluhur përzihet 
me qumësht kokosi derisa 
bëhet homogjene)

Si ta përgatisim:
Hidhni bajamet dhe kakaon në mikser 
dhe  grimcoini imët, gjatë kësaj kohe shtoni 
hurmat e arabisë të prera dhe gjalpin e  
kokosit derisa të homogjenizohen së bashku, 
hidheni masën e formuar në një tepsi ovale 
me letër kuzhine, shtypeni mire derisa baza 
të marri formën e tepsisë pastaj vendoseni 
në frigorifer.

Si ta përgatisim:
Hidhni boronicat e kuqe, arrën e kokosit 
dhe fistikët në një mikser derisa të 
grimcohen. Shtoni gjalpin e kokosit të 
shkrirë dhe kremin e kokosit, përzieni 
derisa masa të homogjenizohet. 
Hidheni mbushjen mbi bazë  dhe 
rivendoseni në frigorifer.

Si ta përgatisim:
Shtoni gjalpin e kokosit, shurupin e panjës dhe kakaon në një mikser, përzieni derisa të gjithë përbërësit të jenë 
kombinuar sëbashku dhe të ketë marrë formën e një kremi. Përhapeni kremin e çokollatës mbi mbushje, sigurohuni 
që të jetë mpiksur mirë mbushja si fillim pastaj përhapni kremin e çokollatës. Vendoseni sërisht në frigorifer për rreth 
një orë.  Ju bëftë mirë!

Përgatitja: shkrini gjalpin e kokosit sëbashku 
me shurupin e panjës në zjarr të ulët derisa të 
homogjenizohen. Shtoni kakaon pluhur, arrën 
e kokosit dhe drithrat. Për ta bërë më të lehtë 
krijimin e pemës prisni një karton në formë koni 
dhe mbulojeni me  letër kuzhine (për të ndaluar 
rrjedhen jashtë të vajit). Vendosni përgatitjen në 
konin e formuar me anë të një luge duke e shtypur 
me një okllai të lagur. Pasi të keni mbaruar këtë 
proçes vendoseni në frigorifer për rreth 15 min 
ose më shumë. Nxirreni nga frigoriferi, hiqni letrën 
e kuzhinës dhe kartonin në formë koni, dekorojeni  
me manaferra,  qershi ose fruta të tjera të thata 
dhe shërbejeni menjëherë. Mund të përgatisni 
edhe porcione të vogla individuale nëse dëshironi.

Përbërësit: (për një pemë rreth 20-30cm)
100 ml (1/2 filxhan ) gjalp kokosi i shkrirë.
3 lugë gjelle shurup panje.
¼ filxhan arrë kokosi.
2-3 lugë gjelle kakao pudër.
2 filxhana drithë puffi (i fryer), mund të përdorni 
puff honey, mel, kinoa, grano saraceno ose fruta 
të thata si: bajame, lajthi, pistak, arra dhe fara të 
ndryshme.

Përgatitja: lërni menjanë 3 arra amerikane, 3 bajame 
dhe 3 lajthi. Rrihni mere vezët me sheqerin, shtoni 
gjalpin e shkrirë, miellin,  sambukën dhe frutat e thata, 
pastaj në fund sodden për ëmbëlsira. Hidheni përzierjen 
në një formë 18-20 cm dhe piqeni në furrë  të ngrohur 
paraprakisht në 180 grad për rreth 40 min. hiqeni nga 
furra dhe lëreni të ftohet, pastaj dekorojeni siperfaqen 
me fruta të thata, qershitë e sheqerosura dhe topa të 
vegjël dhe lule të pemës së krishlindjeve.

Përbërësit: 
200gr fruta të thata, arre 
amerikane Pecan, lajthi, bajame
170 gr miell.
150 gr sheqer me Stevia Tate 
& Lyle
170 gjalpë Mamas Butter
50 gr kakao Dezan
4 kokrra vezë.
½ bustinë baking soda për 
ëmbëlsira.
1 gotë të vogël sambuka Toschi
3 qershi të sheqerosura Toschi

Ëmbëlsirë
me kakao dhe fruta të thata

  Ëmbëlsirë me shtresa 
prej çokollate dhe fruta të thata

Pemë krispi
pa gluten

Të gjithë përbërësit 
për këto ëmbëlsira i 
gjeni tek dyqanet e 
rrjetit Neranxi.

Si të humbni peshë
shëndetshëm

recetat
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Përgatitja: në një tigan ngrohni sheqerin, 
melasën, xhinxherin, baharin, kanellën dhe 
karafilin, përzieni vazhdimisht gjatë kohës që 
merr valë. Hiqeni nga zjarri dhe shtoni baking 
soda dhe margarinën e shkrirë. Me një tel 
pasticerie rrihni vezën më pas shtoni miellin 
Tandoi. Punoni brumin mbi një sipërfaqe të 
pudrosur me miell. 

Përbërësit:

½  filxhan sheqer Kaf me Stevia
½  filxhan melasa
1 e ½ lugë çaj xhinxher
1 lugë çaj bahar
1 lugë çaj kanellë
1 lugë çaj karafil
2 lugë çaj  baking soda
½ filxhan margarinë Senna
1 kokërr vezë, e rrahur
3 e ½ filxhan miell pastiçerie 
Tandoi

Gingerbread House

PAS PARA

ANËSORE 
2

ÇATIA
1

ÇATIA
2

ANËSORE 
1

15 CM 15 CM

15 CM15 CM

15 CM
16 CM16 CM

25 CM

26 CM
26 CM

25 CM

Skema e ndërtimit të 
Gingerbread House dhe 

përmasat për secilën pjesë të 
shtëpisë.

Produktet 
për këtë 

recetë i gjeni 
tek dyqanet 

e rrjetit 
Neranxi për 

familjaret dhe 
tek Kompania 
Neranxi për 

profesionistët.

Si të humbni peshë
shëndetshëm

recetat

Ndajeni brumin në dy pjesë, mbështjelleni 
gjysmën me membranë plastike dhe lëreni 
menjanë. Hapni gjysmën e brumit me një 
okllai, pak më të hollë se (6.35 mm), priteni me 
formën e gingerbread house dhe vendoseni të 
piqet në 160 °C në letër kuzhine për rreth 12 
minuta, lëreni të ftohet mbi një mbajtëse teli. 

Shënim: duhet të bëni 6 pjesë për formimin 
e Gingerbread house, 4 ansoret dhe 2 pjesë të 
çatisë. Pasi të jenë ftohur plotësisht ngjitini pjesët 
në ansore me krem akulli, pas ngjitjes mund 
ta dekoroni me pastë sheqeri dhe karamele 
shumëngjyrëshe sipas dëshirës.
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1.Mielli i Qiqrave - ky miell është shumë i shijshëm dhe është përdorur 
zakonisht për gatime  tradicionale të tilla si: Panelle Siçiliane. Ky miell është 
shumë i përdorur në përgatitjen e gatimeve vegane, si picat dhe fokaçet.

2.Mielli i Kinoas - ky miell, sjell vlera ushqyese të panumërta, rrjedh 
nga farat e Kinoas dhe është i privuara nga gluteni. I shkëlqyer veçanërisht 
për ata që janë alergjik dhe intolerant ndaj glutenit. Mielli i kinoas mund të 
përdoret në përgatitjen e produkteve të furrës veçanërisht piadina (pite).

3.Mielli bajameve - ky miell është  i përshtatshëm për përgatitjen 
e ëmbëlsirave dhe vjen nga bluarja e kokrrave të bajameve. Ky lloj mielli 
është pa përmbajtje gluteni, me shumë proteina dhe kalori. Bajamet janë të 
shkëlqyera për përgatitjen e qumshtit vegan me bajame.

4.Mielli i gështenjës - ky miell i shijshëm gështenjash rrjedh pikërisht 
nga ky frut.  Mielli  i gështenjës  është i përkryer për ata që janë intolerant 
ngaj glutenit, ka përmbajtje të ulët yndyre, është i pasur me  karbohidrate 
dhe minerale. Mielli i gështenjave përdoret në përgatitjen e gatimeve të 
ndryshme dhe ëmbëlsirave.

5.Mielli i Orizi - ky miell në bazë të vlerave ushqyese është shumë i 
përdorur në gatimet tradicionale të ëmbla  dhe të kripura, një zëvëndësues 
i shkëlqyer i miellit të bardhë të rafinuar duke qënë se është i privuar nga 
gluteni. Është i pasur me karbohidrate, proteina, fibra dhe i ulët në yndyrë.

6.Mielli i sojës - mielli i sojës ka veti emulsifikuese, në fakt ul nivelin e 
kolesterolit në gjak. Ndryshe nga mielli i bardhë i rafinuar nuk përmban 
gluten, i përshtatshëm për personat të cilët vuajnë nga sëmundja celiak 
(intolerant ndaj glutenit). Përdoret në përgatitjen e ëmbëlsirave të ndryshme 
dhe  produkteve të furrës si: bukë, pica dhe fokaçe.

Të gjitha këto miellra pa gluten i gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi.

6 
zëvëndësuesit 

pa gluten 
të  miellit

Ekzistojnë shumë zëvëndësues pa gluten të miellit të bardhë. Mielli i bardhë është një produkt i rafinuar i cili 
shkakton rritje të glicemisë dmth rritje të insulinës dhe depozitimin e yndyrnave, duke sjellë kështu probleme në 
organizëm, rritje të peshës dhe përshpejton sëmundjet si diabeti. Mielli i bardhë është i privuar nga vlerat ushqyese, 
vlera këto të cilat humbasin gjatë proçesit të rafinimit. Veçmas kësaj, mielli i bardhë i rafinuar nuk mund të përdoret 
nga persona të cilët janë intolerant ndaj glutenit. Mënyra më e mirë se si mund ti evitojmë këto problem është 
zëvëndësimi i miellit të bardhë të rafinuar me produkte pa përmbajtje gluteni. Më poshtë disa shembuj praktikë.

Konsumoni ushqime pikantet dhe do të jetoni më gjatë!

Eliksiri  i jetës fshihet tek specat djegës, 
kerry dhe erëza të tjera pikante: nëse 
konsumohen pothuajse çdo ditë do 

të reduktonin  rrezikun e vdekjes me 14%. 
“Përfundimi i një studimi të koordinuar nga ana 
e “Akademisë Kineze të Shkencave Mjekësore”, 
i publikuar në revistën mjekësore britanike 
thotë se,  sekreti ndoshta është tek capsaicina, 
vitamina C dhe substancave të tjera të përfshira 
në erëzat djegëse. Studimi ka monitoruar për një 

periudhë  prej rreth 7 vitesh  tek 487.375 
njerëz të moshës  30-79, askush me një 
histori të kancerit, sëmundjeve të zemrës 
dhe goditjeve në tru. Gjatë periudhës së 
vëzhgimit janë regjistruar 20.224 vdekje. 
Studiuesit gjetën se ata që konsumonin 
pikante 1-2 ditë në javë, rezultuan me 
një reduktim në rrezikun e vdekjes me 
10% në krahasim me ata që konsumuan 
më pak se një herë pikante; kjo u rrit në 
14% në mesin e atyre që konsumonin 
ushqimet pikante nga 3 deri në 5-6 ditë 
në javë. Dhe ky studim ishte i  ngjashëm si 
tek gratë edhe tek burrat. Duke analizuar 
rezultatet  kemi  vënë  re se konsumimi i 
shpeshtë i ushqimeve pikante ishte i lidhur 
me një rrezik më të ulët të vdekjeve nga 
kanceri, sëmundjeve  ishemike, të zemrës 
dhe sëmundjeve të frymëmarrjes, me 

një ndikim të veçantë tek gratë. Është parë 
gjithashtu se lidhja  mes ushqimeve pikante  
dhe jetëgjatësisë, ishte më i rëndësishëm tek 
ata që nuk pinin  alkool, ndërsa speci djegës  
lidhej  me një rrezik më të ulët të vdekjes nga 
kanceri, sëmundjeve ishemike të zemrës dhe 
diabetit. Dhe pikërisht speci djegës, i freskët 
apo i thatë, ka  rezultuar  si më i preferuari  nga 
ata që konsumonin erëza djegëse  më shpesh.

Tek dyqanet Neranxi gjeni linjën “Casa Fiesta” dhe 
shumë produkte të tjera Meksikane dhe Aziatike 
që kanë përmbajtje  pikante 
dhe djegëse.

14



15

Si të humbni peshë
shëndetshëm

recetat

Zemrës së argëtimit dhe të shijes së mirë të Tiranës, ish-Bllokut, i është shtuar tashmë, një “gur i çmuar” në rradhën e pastiçerive, 
restoranteve dhe hotelerisë së kryeqytetit. “Divina” u ri-hap në një ndërtesë 4-katëshe karakteristike të kësaj zone, por tashmë me 
një arredim ultra-modern dhe me të gjitha shërbimet që ofron eksperienca 25-vjeçare e ekspertit të ushqimit dhe pastiçerisë në vend, 
kompanisë “Neranxi”. Miq të familjes “Neranxi”, figura të njohura te showbizit dhe diplomatë të huaj shndritën tapetin e purpurt në hapjen 
e “Divinës”. Eventi e u organizuar nga Kompania “Neranxi në bashkëpunim me “Anabel Events”, shumica e të ftuarve shfaqën elegancën 
e tyre nëpërmjet veshjeve klasike të mbrëmjes dhe degustuan bufenë madhështore të përgatitur me klas nga studentët dhe Chef-at më 
të mirë të Instituti Kulinar Neranxi. Të gjithë të apasionuarit pas “shijes hyjnore” mund të vizitojnë ambjetet e reja me nje arkitekture 
moderne dhe kontemporane.

GRAND NEW OPENING

®

+355 69 60 76 400
divina.patisserie@gmail.com
Divina BarRestorant
divina_bar_restorant
kryqëzimi i Rr. Pjetër Bogdani me Rr. Pashko Vasa, ish-Blloku
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Produkte e Reja
tek Dyqanet Neranxi

PRODUKT
I RI

PRODUKT
I RI

SANDAL
WOOD

DRURI I MREKULLUESHËM 
QË KURON SHUMË SËMUNDJE
Anti-septik: Ai është një agjent i shkëlqyer antiseptik, ndihmon për të mbrojtur plagët e brendshme dhe 
ulçerat nga infeksionet, ndaj kur aplikohet në lëkurë, ai kuron plagët dhe puçrat nga zhvillimi i infeksioneve. 
Anti- inflamator: ofron lehtësim nga të gjitha llojet e inflamacionit në tru, ndihmon tretjen e ushqimit, 
mbron nga efektet anësore të antibiotikëve, helmimet, pickimi i insekteve, dhe plagëve.
Anti-spasmatik: relaksues dhe qetësues. Ai relakson nervat, muskujt dhe enët e gjakut , duke i dhënë 
fund spazmave dhe kontraktimeve, ai është i dobishëm në trajtimin e problemeve të lidhura me spazmat, të 
tilla si dhimbje barku dhe gryke, ka disa veti astringjente që nxisin kontraktimet në mishra, muskuj dhe lëkurë. 
Diuretik: Ka efekt relaksues në zorrë dhe muskujt e barkut , duke lehtësuar largimin e gazrave. Për shkak të 
vlerave të tij relaksuese dhe anti-inflamatore, ai zbut inflamacionin në sistemin urinar duke promovuar kalimin 
e lehtë të urinës. Ai gjithashtu rrit frekuencën dhe sasinë e urinimit. Mund ta përdorni duke e zjerë në ujë si 
çaj 3-5 gr për 1 servirje. 
Afrodiziak: Parfumet me Sandalwood janë përdorur për vetitë e tij afrodiziake. Këto parfume gjithashtu 
përmbajnë substanca të ngjashme me ferromonet të cilët e bëjnë shumë të dëshirueshëm dhe të lakmuar 
nga parfumeritë dhe kompanitë e produkteve kozmetike.urinës .Ai gjithashtu rrit frekuencën dhe sasinë e 
urinimit. Mund ta përdorni duke e zjerë në ujë si caj 3-5 gr për 1 servirje. Sandalwood gjeni tek dyqanet e 
rrjetit Neranxi.

Produkti i ri që kohët e fundit po përfshihet në ushqyerjen e ekulibruar të personave që synojnë 
përsosmërinë fizike quhet Matcha dhe është cilësuar si pluhuri i efektshëm për humbjen e 
dhjamit të barkut dhe njëkohësisht pastrimin e trupit nga helmet.Por cfarë është Matcha?Është 
një lloj çaji i gjelbër në formë pluhuri që kultivohet vetëm në Japoni. Është zemra e metodës 
japoneze për çaj dhe festohet këtu e qindra vjet në një ceremoni të veçantë tradicionale. Cilat 
janë përfitimet e tij?
Një filxhan Matcha përmban dhjetëfishin e vlerave ushqyese në krahasim me 
çdo lloj tjetër çaji jeshil.

Është i pasur me antioksidantë; Rrit metabolizmin dhe djegien e kalorive; Pastron trupin nga 
helmet nëmënyrë natyrale; Qetëson të menduarit dhe relakson trupin; Është i pasur me fibra, 
klorofil dhe vitamina; Përmirëson humorin dhe ndihmon në përqëndrim; Përmban Vitaminë 
C, Selen, Krom dhe Magnez; Parandalon shumë sëmundje; Redukton kolesterolin e keq dhe 
sheqernat në gjak. Një tjetër element i rëndësishëm i çajit në fjalë është përmbajtja e lartë e 
catechinsve, më konkretisht EGCg, me veprim antikanceroz.

Përdorimi: 1 lugë çaji në një filxhan çaji me ujë të nxehtë, çdo mbrëmje. Gjithashtu përdoret 
në ëmbëlsira, gatime të ndryshme, bollgur, smoothie, i jep ngjyrë dhe shije suprave dhe pureve. 
Përdoret në qumësht, shtohet në çajra, lëngje, në marinimin e shumë ushqimeve, në kokteile, 
limonata, lëngje të ftohta madje dhe në kafe, përdoret gjithashtu në përgatitjen e cha soba 
nudles (recetë japoneze). 
Këtë produkt kaq të cmuar mund ta gjeni tek të gjitha dyqanet Neranxi.

MATCHA, 
bima e mrekullueshme 
që heq dhjamin e barkut

PRODUKT
I RI

Eukaliptusi është një pemë e lulëzuar e familjes Myrtaceae.Të mirat përfituese nga vaji eukaliptus janë të shumta, ky vaj njihet si një anti-inflamator i 
fuqishëm, antispamatik, anti-bakterial, anti-septik, stimulues dhe ka plot cilësi të tjera medicinale.Vaij i eukaliptusit është pa ngjyrë dhe ka një shije dhe 
aromë të veçantë.Ai nxirret nga gjethet e freskëta. Ky vaj ësht një ilaç i fuqishëm i cili kuron plagët, ulçerat dhe djegiet, është i efektshëm kundër pickimit 
të insekteve duke qetësuar zonën e prekur dhe duke e mbrojtur nga aktivititeti mikrobial dhe nga zhvillimi i infeksioneve plagën e hapur. Ndihmon në 
trajtimin e një sërë problemesh me frymëmarrjen duke përfshirë: kollë, ftohje, rrufë, dhimbje fyti, astma, kongjestion i hudëve, bronkit dhe sinuse. Lodhje 
mendore: një arsye shumë e rëndësishme që shumë njerëz përdorin vaj eukaliptus është se ai krijon efekt freskues, vaj i eukaliptusit është një stimulues i cili 
largon lodhjen dhe është i efektshëm në trajtimin e stresit dhe çrregullimeve mendore. Rrit qarkullimin e gjakut nëpër trup duke i relaksuar enët e gjakut 
dhe duke lejuar të qarkullojë më lehtësisht. Dhimbje të muskujve: fërkoni me vaj eukaliptus sipërfaqen e lëkurës, pasi ndihmon në qetësimin e dhimbjeve 
muskulare.Vaj eukaliptus është analgjezik dhe anti-inflamator , prandaj shpesh rekomandohet për pacientët që vuajnë nga reumatizma, dhimbje mesi, 
ndrydhjen e ligamenteve dhe tendosjen e muskujve dhe dhimbjeve nervore. Kujdesi dentar: vaji eukaliptus është shumë i efektshëm kundër dëmtimit të 
dhëmbëve (kaviteteve), pllakës së dhëmbëve, inflamacionit të mishrave dhe infeksioneve të tjera dentare. Mikrobet e zorrëve: vaj eukaliptus është përdorur 
shpesh për të hequr mikrobet në zorrë. Kujdesi i lëkurës: vaj eukaliptus është aplikuar shpesh për të trajtuar infeksionet e lëkurës. Diabeti: vaj eukaliptus 
mund të ndihmojë në kontrollin e sheqerit në gjak. Temperatura: vaj eukaliptus është përdorur për trajtimin e etheve dhe uljes së temperaturës trupore, 
gjithashtu edhe në kurimin e herpes.Tuberkulozi dhe Pneumonia: vaj i eukaliptusit ka mjaft cilësi antibakteriale dhe antiseptike duke ndihmuar në lehtësimin 
e simptomave dhe uljen e inflamacionit.Vaj i ekualiptusit përdoret gjërësisht në produkte kozmetike dhe si aromatizues nëpër produkte. Këshillohet të 
përdoret në doza të caktuara, nuk lejohet të përdoret nga fëmijët nën moshën 6 vjeç. Gratë shtatzëna dhe me fëmijë në gji duhet të shmangin përdorimin 
e këtij vaji. Vajin esencial të Eukaliptusit e gjeni tek të gjitha dyqanet e rrjetit Neranxi.

Vaji Esencial i Ekualiptusit kurativ për problemet e rrugëve të frymëmarrjes

Ka një gamë të gjerë të vetive mjekësore të përftuara 
nga druri sandal që e bën atë më të mirin dhe më të 
besueshmin si një kurë natyrale për pastrimin e lëkurës 
dhe sëmundjeve si: ekzema, psoriasis, trajtimi i skuqjeve, 
gjithashtu si kurën më të mirë kundër rrudhave.
Veti parandaluese kundër plakjes: efekti tonifikues 
i sandalwoodit ndihmon në ngushtimin e poreve të 
lëkurës, duke i dhënë një strukturë të lëmuar lëkurës 
duke parandaluar kështu plakjen e saj. Ai forcon indet 
e lëkurës së varur në mënyrë që ti japi elasticitet dhe 
e rinon atë. Ka efekt zbutës në lëkurë- një nga efektet 
më të mira të sandalwood është ti fali lëkurës një butësi 
si të bebeve. Sandalwood-in mund ta përdorni me 
vajrat natyrale si vaji i bajames apo i jojobas për ti bërë 
masazh lëkurës, do të merrni rezultate të shkëlqyera. 
Ai ka veti të fuqishme anti-bakteriale sepse lufton në 
mënyrë efektive bakteret dhe kërpudhat dhe parandalon 
shfaqjen e puçërrave dhe akneve.
Kurat më të mira të sandalwood për lëkurën: Lëkura 
është një pjesë delikate e trupit tonë dhe duhet të 
trajtohet me kura të veçanta. Edhe pse ka një gamë të 

gjerë të kremrave dhe locioneve kundër problemeve 
të lëkurës, por kimikatet e ashpra të pranishme në 
këto produkte sjellin probleme në lëkurë dhe mund 
ta dëmtojnë lëkurën përgjithmonë. Ndaj ne duhet të 
aplikojmë zgjidhjen më të mirë natyrale për lëkurën. Po 
ju tregojmë disa kura natyrale me sandalwood për një 
lëkurë të shëndetshme. Gjëja më e mirë rreth këtyre 
kurave janë përbërësit natyral të cilët përdoren.
Kura me sandalud kundër puçërave dhe rrudhave: 
Yndyra e tepërt tërheq papastërtitë dhe i depoziton 
ato nën lëkurë duke krijuar puçrra, akne dhe rrudha. 
Sandalwood është kura më e mirë dhe më e efektshme 
në trajtimin kundër puçrrave dhe akneve. Krijoni kremin 
duke miksuar 1 lugë gjelle sandalwood me 1⁄2 lugë gjelle 
turmerik pluhur dhe 1 lugë gjelle ujë trëndafili.Aplikojeni 
në fytyrë për rreth 20 min pastaj pastrojeni me ujë të 
bollshëm. Duke përdorur këtë kurë natyrale ju do 
reduktoni dukshëm puçërat dhe do të keni lëkurë më 
të pastër, pa rrudha dhe të shndritshme. Përsëriteni 2-3 
herë në javë, duke e përdorur rregullisht.

LAMTUMIRË RRUDHAVE 
DHE NJOLLAVE NË FYTYRË 
ME SANDALWOOD
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Kompania Neranxi prej vitesh kujdeset të sjellë më të mirën e tregut botëror në 
Shqiperi.Si një ambasador i mirë i ushqimit, tashmë ju mund të zgjidhni pa drojë në 

gamën e gjerë të produkteve bio, të shëndetshme dhe organike.
Risia me e fundit janë produktet e kompanisë prestigjoze angleze “TATE & LYLE”
Për të gjitha ata që kërkojnë perfeksion dhe një jetë me mirëqenie më të lartë 

vizitoni dyqanet e rrjetit Neranxi.

KèNAQèSIA
E GARANTUAR

CILËSI

 Nektar Agave Organik - 310 gr
Nektari Agave ështe një shurup i shijshëm i 
përftuar nga bimët Agave Blue të rritura në 

mënyrë organike në Meksikë.
I përsosur për të ëmbëlsuar pijet, si një topping 
i shijshëm apor për ta përdorur në ëmbëlsira 

furre. Shtrydhe,miksoje dhe shijoje!
Pa ngjyrues artificialë apo aroma të shtuara / 
pa konservues / pa gluten, i përshtatshëm për 

veganë dhe

Pa ngjyrues artificialë apo aroma të shtuara / 
pa konservues / pa gluten, i përshtatshëm për 
veganë dhe vegjetarianë.

Sheqeri Demerara është një sheqer i përftuar nga kallami i sheqerit i cili prodhohet në mënyrë 
natyrale në Ishullin Mauritius (ne Oqeanin Indian). Procesi i prodhimit është i thjeshtë dhe pa 
substanca kimikatesh, shtesash apo procedurash të dëmshme kimike. Është i pasur dhe i ushqyeshëm 
sepse përmban gjithë mineralet dhe vitaminat natyrale që janë prezente në lëngun e kallamit të 
sheqerit. Shija e dallueshme dhe tekstura e Sheqerit Demerara ëmbëlson kafen, cajin apo cokollatën 

tuaj të ngrohtë, ose çdo pije të ngrohtë apo të ftohtë sipas dëshirës.

Sheqer i bardhë 
në kuba - 500 gr

Produkte e Reja
tek Dyqanet Neranxi

PRODUKT
I RI

Shurupet e Arta “Lyle”
LYLE’S GOLDEN SYRUP

SHEQERI DHE SHURUPET TATE & LYLE

“Breakfast” 
Shurup nga Kallami i Sheqerit

“Maple Flavour” 
Shurup me shije Panje

“Honey Flavour” 
Shurup me shije Mjalti

Sheqer Kaf Demerara
në kuba - 500 gr

Sheqer Kaf Demerara
në kuba - 500 gr

Sheqer Kaf me 
Stevia - 500 gr

Sheqer i Bardhë 
me Stevia - 500 gr

Sheqer i bërë 
me fruktozë 250 gr
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PJESA 2
Prof.dr.Vlash Mara 
...vijon nga nr. i kaluar

RREGULLA Të KOMBINIMIT 
të ushqimeve në të ushqyerit  e njeriut
4.Kombinimi Fruta acide-Karbohidrate
Frutat acide krijojnë mjedis acid në gojë. Ushqimet që përmbajnë amidon 
kërkojnë një mjedis alkalin ose lehtësisht asnjanës për shpërbërjën e amidonit. 
Frutat acide pengojnë tretjen e ushqimeve amidonore kur konsumohen 
sëbashku. 
Kështu, frutat acide keshillohet të mos konsumohen sëbashku në të njëjtin 
vakt. Spagetti, patatja dhe pjata të tjera që kombinojnë domaten me amidonin 
shkaktojnë fryrje të stomakut. Kur amidoni konsumohet vetëm, që është pa 
proteinë, p.sh., një patate, një sekretim gastrik, pH i të cilit është praktikisht 
asnjanës, futet në stomak dhe tretja me pështymë do të kryhet në stomak 
e painhibuar. Acide të tjera përveç acidit klorhidrik, inaktivizojnë amilazën e 
pështymës. Acidet e lira të frutave, si ato të portokalleve, greipfrutit, ananasit, 
domates, limonit, qitro, molla majhoshe, rrushi i thatë, acidi i uthullës, si 
dhe acidet e ilaçeve, inaktivizojnë amilazën e pështymës. Ngrënia e frutave 
acide dhe marrja e salcave, që përmbajnë uthull, frenon tretjen me lëngun 
e pështymës. Pirja e lëngjeve të portokallit ose domates me drithërat e 
mëngjezit amidonorë, që konsumohen nga ngrënësit konvencionalë është 
me pasoja. 

5.Kombinimi Fruta acide-Proteinë 
Portokallet, domatet, limonat, ananasi, luleshtrydhja, dhe frutat acide të tjera 
treten lehtësisht dhe nuk krijojnë shqetësime në stomak, kur konsumohen 
më vehte, pa ushqimet proteinore (arrore, djathi). Megjitheatë, kur përfshihen 
në një vakt që përmban një ushqim proteinor të koncentruar, frutat acide 
frenojnë rrjedhjen e lëngut gastrik dhe tretjen e proteinave. Kështu, 
përdorimi i frutave acide sëbashku me ushqimet proteinore nuk 
këshillohet të konsumohen në një vakt. Ato mund të përdoren 
më vehte, ose kombinohen me salcë sallate të thartë.
Domatet (frut acid) mund të përdoren me sallatë perimesh ose perime 
jeshile ose joamidonore. Ato konsumohen edhe me ushqimet proteinë/
yndyrë si arrorët, djathi e avokado.
Shumica e ushqimeve proteinore treten më mirë kur shoqërohen me një 
sallatë jeshile të freskët. 
Portokallet shumë të ëmbla, ananasi, luleshtrydhja, ose frutat e tjera 
të kombinuara me arrorët, avokado ose djathra janë kombinime të pa 
përshtatshme (sepse kanë shumë sheqer me proteina).

6.Kombinimi Karbohidrate-Karbohidrate
-Konsumoni një ushqim amidonor të koncentruar në një vakt
Ky rregull mund të jetë i rëndësishëm kryesisht si një mjet për shmangjen e 
mbingrënies së amidonit, por ai është një rregull për t’u ndjekur. Ushqimet 
amidonore ndryshojnë shumë. Nëqoftëse dy ushqime amidonore të 
ndryshme konsumohen sëbashku në sasi të vogla, kjo mund të mos shkaktojë 
probleme. 
-Mos kombinoni një ushqim amidonor të koncentruar me një 
ushqim të kombinuar (ushqim amidon/proteinë) si drithëra 
kokërr ose bishtajoret. Mos kombinoni dy ushqime të kombinuara 
në të njëjtin vakt ( si orizi me bishtajoret).
Ushqimet me pak amidon mund të kombinohen me ushqime amidonore të 
koncentruara, por jo me ushqime të kombinuara. Patatja me karrotat, fasule 
jeshile dhe një sallatë jeshile është një kombinim i mirë. Orizi i paqëruar 
mund të kombinohet më mirë me brokoli, kungull i verdhë dhe sallatë.
Perimet amidonore me pak amidon mund të kombinohen me shumë perime 
amidonore (p.sh., karrotat me patatet), por jo me ushqime të kombinuara 
(ushqime amidon/proteinë), si drithëra kokërr dhe bishtajoret.
Dy perime me pak amidon mund të kombinohen me ushqime amidonore 
të koncentruara, p.sh., angjinarja dhe karrotat, ose panxhari dhe levorja e 
bizeles e ngrënëshme.

7.Kombinimi Sheqer-Karbohidrate
Kombinimi sheqer-amidon nuk këshillohet. Sheqeri nxit me 
shpejtësi sekretimin e pështymës në gojë, por pa enzimën amilaza (ptialina), 
e nevojshme për tretjen e amidonit. Sheqerërat e thjeshta nuk treten as në 
gojë e as në stomak. Kështu, sheqeri, mjalti, melasa, shurupi ose fruti i ëmbël, 
kur merren sëbashku me ushqimet amidonore vonojnë tretjen e këtyre të 
fundit, por, nga ana tjetër, vonojnë edhe tretjen e tyre në gojë dhe stomak, 
duke pritur tretjen e amidonit. E njëjta dukuri ndodh edhe kur sheqeri 
konsumohet sëbashku me ushqimet proteinore dhe frutat acide.
Sheqeri ushtron një efekt frenues të dukshëm në rrjedhjen e lëngut gastrik. 

Asnjë ushqim tjetër nuk frenon veprimin e stomakut dhe dëshirën për 
ushqimin se sa sheqeri. Sheqeri (gjithashtu edhe mjalti, melasa, shurupet) 
i kombinuar me proteina, amidonin dhe frutat acide çon në fermentimin, 
një stomak të thartë dhe bezdi. Kur ushqimet proteinore dhe amidonore 
kombinohën me sheqerin, ato mund të qëndrojnë në stomak rreth dyfishin 
e kohës në krahasim me atë normale. 
Kur frutat e ëmbla merren me vehte, ato e lënë stomakun shpejt, për rreth 
15-20 minuta. Por, tretja e tyre vohonet kur merren sëbashku me ushqimet 
ptoteinore, amidonore dhe frutat acide. 

9.Frutat me perimet
-Mos kombinoni frutat me çdo perime, me përjashtim të marules 
dhe selinosë
Është më mirë të mos kombinohen frutat me perimet, proteinat ose 
amidonet. Marulja dhe selinoja mund të kombinohen me çdo frut tjetër me 
përjashtim të pjeprit. Perimet jeshile gjethore përforcojnë  tretjen e frutit. 
Marrja e perimeve jeshile të pagatuara me një vakt fruti është e përsosur. 

10.Sallatat
Sallatat kombinojnë shumë mirë me proteinat dhe amidonin 
Marulet dhe perimet jeshile dhe joamidonore e lënë stomakun me ndryshime 
të vogla- ato kalojnë përmes stomakut shpejt në se nuk vonohet nga salcat 
vajore ose ushqimet që kërkojnë një kohë më të gjatë të trejtjes. Marulet 
dhe selino janë një kombinacion i mirë me frutin, sepse të gjitha kërkojnë 
tretje gastrike të pakët.
Ngrënia e një pjate sallate të madhe prej perimesh natyrore (tre ose katër 
varietete) në ditë është një praktikë e shkëlqyer.
Perimet gjethore jeshile kombinojnë mirë me shumë ushqime të tjera. Ato 
janë ushqime të shkëlqyera dhe duhet të përdoren me bollëk. Perimet 
gjethore jeshile të errëta janë më të mirat për sallatë, tek të cilat mund të 
shtohen kastraveca, piper i ëmbël, brokoli bruto, ose lulelakër e papërpunuar. 
Karrotat bruto mund të shtohen nëqoftëse kemi një vakt amidoni; domatja 
mund të shtohet nëqoftëse nuk kemi amidon ose ushqime të kombinuara 
të përfshira në një vakt. Nuk këshillohet kombinimi i  çdo lloj perimeje me 
pjeprin.

12.Kombinimi Yndyrë-Ushqime të tjera
-Këshillohet përdorimi i yndyrës me kursim
Marrja e yndyrnave  me tepricë në një vakt shoqërohet me probleme të 
tretjes dhe bezdi. Rruga më e mirë e përdorimit të yndyrnave është marrja 
me perime jeshile të papërpunuara. Nëqoftëse yndyrnat përdoren me 
ushqime të tjera, duke shtuar perime gjethore jeshile bruto në një vakt, 
atëherë kundërshtohet efekti frenues i yndyrës në sekretimin e lëngut 
gastrik.
Përdorimi i avokados (me P/Y të ulët) me amidonin konsiderohet i 
pranueshëm, shoqëruar me një sallatë që përfshihet në një vakt. Arrorët (me 
P/Y të lartë) nuk përdoren me amidonin. Mënyra më e mirë për të përdorur 
avokadon ose arrorët është me sallatë. 
 Yndyrnat vonojnë tretjen e ushqimeve të tjera. Nëqoftëse ato përdoren me 
amidonin, do të vonohet kalimi i amidonit nga stomaku në zorrën e hollë. 
Yndyra nuk frenon vetëm sekretimin e lëngut gastric. Ajo frenon gjithashtu 
veprimet fizike të stomakut. Marrja e sasive të mëdha të yndyrës në një vakt 
rezulton në gromësira, aciditet dhe ndijesi djegëse në ezofag. Kur yndyra 
(avokado ose arrorët) konsumohet me perime jeshile të papërpunuara, 
efekti frenues në sekretimin e lëngut gastrik asnjanësohet dhe tretja kryhet 
normalisht. Përdorimi i yndyrnave (avokado) me amidonin konsiderohet i 
pranueshem me një sallatë të përfshirë në vakt.

13.Qumështi, kosi, qumështi i thartuar
-Qumështi këshillohet të konsumohet i vetëm.
Përdorimi i frutave acide me qumështin nuk shkaktojnë ndonjë shqetësim 
dhe dukshëm nuk konfliktojnë me tretjen e tij. Kjo zbatohet për qumështin 
e thartuar (clabber) ose kosin, i cili mund të ishte i preferueshëm kur 
konsumohet nga adultet.
Tek shumë adultë (dhe disa fëmijë) mungon enzima laktaza e nevojshme 
për tretjen e qumështit. Në këtë rast, këta njerëz përdorin produktet e 
përpunimit të qumështit, si kosi dhe djathi. 
-Si qumështi i ëmbël ashtu dhe qumështi i tharët janë një 
kombinim i mirë me frutat acide ose frutat subacide, ndërsa 
qumështi i thartuar është një kombinim i mirë me frurat e ëmbla 
të thara.
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Këshilla nga 
nutricionisti
i Institutit Kulinar Neranxi,
Dr. N. Neranxi

Ushqimi dhe të Ushqyerit si Kulturë

Receta nga shefat e Kuzhinës 
tek Instituti Kulinar Neranxi

Produktet për 
këtë recetë i gjeni 
tek dyqanet e 
rrjetit Neranxi 
për familjarët 
dhe tek Kompania 
Neranxi për 
profesionistët.

Vitamina K e emërtuar nga danishtja (koagulationvitamin–
vitaminë e koagulimit) ndodhet në formën e derivateve të 
naftokuinoneve, në disa forma (Vitamina K1, K2 dhe K3) 
të tretshme në yndyrna, kryesisht në bimë. Kjo vitaminë në 
bashkëpunin me vitaminën D ndihmon në rregullimin e nivelit 
të kalciumit në gjak (kalciumi është i nevojshëm për koagulimin 
e gjakut). Koagulimi është mjaft i rëndësishëm për parandalimin 
e gjakrrjedhjes gjatë marrjes së plagëve. Megjithatë, në rastin e 
sëmundjeve të zemrës, koagulimi i gjakut është mjaf i dëmshëm. 
Ky koagulim pengohet me ndërhyrjen ndaj vitaminës K me anë 
të dikumarolit, i cili pengon aftësinë koaguluese të saj. Vitamina 
K është e rëndësishme për formimin e protrombinës dhe 
faktorëve të tjerë të koagulimit të gjakut, mjaft i rëndësishëm 
në uljen e humbjes së gjakut  sidomos gjatë dëmtimeve të 
ndryshme dhe ndërhyrjeve kirurgjikale. 

Mungesa e vitaminës K
Të posalindurit, të cilët nuk i kanë këto bakteriet sintetizuese të 
vitaminës K, dhe tek individët që janë duke përdorur antibiotikë 
(të cilët i azgjësojnë këto bakterie), kanë mungesa të vitaminës 
K, e shfaqur në vonesë të kaogulimit të gjakut. Në këto raste, 
suplementimi me vitaminë K është i domosdoshëm.

Toksiciteti
Nën kushtet normale të përftimit nga ushqimet dhe sintetizimit 
në organizëm, vitamina K nuk është toksike. Megjithatë, 
toksiciteti mund të ndodhë gjatë suplementimit me vitaminë K, 
sidomos për të sapolindurit ose gratë shtatëzëna. Simptomat 
e toksicitetit të kësaj vitaminë rezultojnë në shpërbërjen e 
qelizave të kuqe të gjakut dhe çlirimin e pigmentit të tyre në 
qarkullimin e përgjithshëm. Gjithashtu, toksiciteti i vitaminës 
K, rezulton në një zverdhje të lëkurës, dëmtime të trurit etj. 
Meqenëse sasia e vitaminës K, e ndodhur në suplemente mund 
të arrijë nivele toksike, rekomandohet përdorimi i këtyre vetëm 
në rastet e rekomandimit nga mjekët.

Përftimi i vitaminës K
Njëlloj me vitaminën D, vitamina K, mund të përftohet edhe nga 
burime joushqimore-ajo mund të sintetizohet nga disa bakterie 
që ndodhen në zorrët e holla. Kështu, gjysma e vitaminës K 
sintetizohet në organizëm dhe gjysma tjetër përftohet nga 
ushqimet. Vitamina K ndodhet në zarzavatet me gjethe të 
gjelbra, dhe nga ushqimet me origjinë shtazore, nga mëlçitë. 
Burimet kryesore të ushqimore të sigurimit të vitaminës K 
janë zarzavatet me gjethe jeshile, gjithashtu, në sasi më të vogla 
vitamina K mund të sigurohet edhe nga djathi, gjalpi  dhe nga 
mëlçitë. 

Vitamina K
18 Ushqime të pasura me Vitaminë K:
Domatet e thara; Selinoja, Bamjet, Boronica; Sherebele 
e tharë, Kale, Lakra; Manaferra; Spinaqi; Brokoli; Qepët 
e njoma, Lakra e Brukselit, Turshitë, Kumbullat e thata, 
Speci djegës pluhur,  Asparagus, Karrota, Mjedra.

Përgatitja: hiqni kasjus nga njomja lërini të thahen pak. Hidhini përbërësit në 
mikser, përzieni ngadalë për rreth 2 min dhe para se të bashkohen të gjithë përbërësit 
shtojeni shpejtësin e mikserit. Vendoseni bazën e krijuar në 4 forma silikoni për mini 
cheesecake, vendosini në frigorifer për rreth 4 orë. Pasi të jenë ngurtë ngurtësuar, 
hiqini pops nga format dhe vendosni shkopinj mbajtës pastaj rivendosini sërisht në 
frigorifer.
Çokollata për veshjen e pops:
60g çokollatë të errët Callebaut 811 83%; 1 lugë gjelle gjalp kokosi të shkrirë.
Krem krispi: ¼  rrush.; 1 lugë  gjelle fistik, të grimcuar;  1 lugë petale trendafilash 
të grimcuar. Hidhni çokollatën e errët në një tas vendoseni në shkrirje me gjalpin 
e kokosit, çokollata duhet të shkrihet nën 45 grad. Pasi të  jetë shkrirë hiqeni nga 
i nxehti dhe lëreni të  ftohet për rretj 5 min, ndërkohë lyeni pops me çokollatën e 
shkrirë dhe me përzierjen e grimcuar. Vendosini pops në në letër kuzhine dhe në enë 
të mbyllur hermetik, ruajini ato në frigorifer në ngrirje. 

Pops me karamel të 
kripur dhe gjalp kikiriku Baza për Pops:

¾ filxhan hurma Izraeli
½ filxhan kasjus 
(lërini për rreth 4 orë në ujë 
për njomje)
1 lugë gjelle gjalp kikiriku.
2 lugë gjelle shurup panje
1 e ½ lugë gjelle gjalp 
kokosi i shkrirë
1 banane
2 lugë gjelle qumësht 
kokosi
½ lugë çaj kripë Himalaje Chef Eliseo Xibraku
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INSTITUTI KULINAR NERANXI
QENDRA SHQIPTARE PROFESIONALE E GATIMIT

Mësoj për Shqipërinë!
Vazhdojnë regjistrimet për vitin e ri shkollor 2015-2016, 
shkollë dy-vjeçare për shef kuzhine dhe shef pasticerie 

si dhe  kurse 1-9 mujore për degët:

Shkolla hapet
në 5 Tetor 2015

Kuzhinë
Pasticeri
Xhelateri 
Bukëpjekës 
Picajol
Barman 
Kamarier
Menaxhim hoteli

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  

Kontakt

Eksperienca e shkollë së  famshme 
kulinare italiane IFSE, sivjet edhe në  
shkollën tonë falë bashkëpunimit 
akademik. Standarde europiane 
në mësimdhënie dhe praktikë.

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 procedura 
lehtësuese pranë filialeve tona në Shqipëri.

Veneto Banka. Banka që beson tek ju.


