®
Gazetë periodike me informacione rreth shëndetit

Çmimi 30 Lekë

NR. 14

Kanceri vdes

kur konsumoni këto ushqime

kurat natyrale

për ta parandaluar
Faqe 6-7

Nëse ju tashmë jeni i diagnostikuar me kancer ose dëshironi ta parandaloni atë, vjen një lajm i mirë
për të gjithë. Sipas një studimi të fundit mjekësor, ushqimet dhe pijet e thjeshta, janë zbuluar se
mund të luftojnë kancerin në mënyrë efektive. Këto produkte nuk i ushqejnë qelizat e kancerit, por
në vend të kësaj ato e luftojnë rritjen e tyre. Gjëja më e mirë është se shumë prej këtyre ushqimeve
dhe pijeve tashmë mund të jetë në listen e ushqimeve tuaj të preferuara.
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Tendecat e shëndetshme për

2016

“Parashikimi i
nutricionistëve”

Bota e të ushqyerit dhe shëndeti janë gjithnjë në ndryshim dhe zhvillim.
Por çfarë mund të presim tjetër nga ky vit?
Ja ç’farë parashikojnë nutricionistët se do të sjellë 2016.

Detoksifikuesit: njerëzit dëshirojnë që
fundjava e tyre të jetë mes familjarve dhe miqve,
duke e tepruar pak me vaktet e bëshme me
mishra dhe salçiçe. Pas çdo fundjave relaksuese,
shfaqen problemet e fryrjeve adominale ku fare
lehtë mund ta kuroni me çajra detoksifikues.
Mëngjesi: super energjik, i tillë duhet të jetë
çdo ditë, mos harroni miksoni të gjithë përbërësit
tuaj dhe shijoni një smoothie energjik ose mund
të krijoni çokollatat tuaja dietike duhe përzier:
miks drithrash, mjaltë ose shurup panje, goji berry,
boronica dhe acai berry të thata, miks farash dhe
çokollata (pepita nives) mund ti shtoni fruta të
thata sipas dëshirës. Përgatitini në mbrëmje dhe
të nesermen dhurojini vetës kënaqësinë e të
ushqyerit shëndetshëm.
Relaksi: i gjithë ky stres ndikon negativisht si në
mëndje, në trup dhe në shpirt, lirojeni veten nga i
gjithë ky negativitet, fali vetës një banjë me ujë të
ngrohtë dhe 2 gota kripë Epsom çdo mbrëmje, do
shihni rezultate të mahnitshme.
Zinxhiri ushqimor: teknologjia e sotme po
arrin ta kthejë ushqimin e shëndetshën në një
“fast food” nuk keni pse të vraponi pas gatimeve të
yndyrshme kur mund ta zëvëndësoni këtë ushqim
të shpejtë mes vakteve me tost të përgatitur
me bukë integrale, feta avokado, vaj ulliri ekstra
i virgjër, piper dhe specë djegës. Tashmë gatimet
e shëndetshme mund të jenë të shpejta dhe të
lehta për tu përgatitur, sot është rritur kërkesa
për ushqime të shëndetshme dhe cilësi.
Lëndët ushqyese: nuk është vetëm idea e
të ushqyerit por edhe fakti se këto ushqime të
shëndetshme na japin vlerat ushqyese për të cilat
mendja, trupi dhe organizmi kanë nevojë që të
funksionojnë, këtë vit ne vazhdojmë të kërkojmë
mënyra të shpejta për të rritur energjinë tonë,
për të përmirësuar shëndetin tonë dhe për të
marrë atë shkëlqim të brendshëm!
Matcha: Matcha tashmë ka filluar të përdoret
në mbarë botën, ndaj do të zëvëndësojë kafetë
e mëngjesit me çaj jeshil Matcha e mbushur me
antioksidantë dhe e pasur me vlera ushqyese.
Mund ta shtoni në çdo gjë në mëngjes ose në
ëmbëlsira, sallata, akullore dhe shumë receta të
tjera.
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Vajrat esencialë dhe bimorë: Më në fund
do të marrin vëmendjen dhe famën që meritojnë,
gjithnjë e më shumë njerëzit do të fillojnë
përdorimin e tyre. Mendoni vlerat e shkëlqyera
që marrim nga to, kujdesin ndaj lëkurës, aromën,
pastrues të ambienteve në shtëpi dhe eliksirë të
pabesueshme me veti shëruese.
Moda dhe arti: vendet perëndimore do të
fillojë të përqafojnë dendur, bukën integrale,
peshkun, turshitë dhe perimet, si dhe një kërkesë
më të madhe për manaferrat, frutat e pylllit dhe
veçanërisht frutat e thata.
Sëmundjet intolerante: sipas studimeve
është zbuluar se shumë njerëz vuajnë nga
intoleranca ndaj laktozës dhe glutenit, dy gjëndje
të cilat sjellin probleme në organizëm. Në kohët
e sotme produktet shtazore si qumështi i lopës
është zëvëndësuar me qumështin e sojës, apo
djathin me tofu pasi nuk përmbajnë laktozë dhe
janë bimorë. Për personat të cilët janë intolerantë
ndaj glutenit mund të zëvëndësojnë miellin e
zakonshëm me miell nga drithëra pa gluten, miell
gështenje, miell elbi, miell qiqre etj.
Gluten free: kokrrat e lashta të cilat organizmi
meriton ti përfshijmë në dietën tonë si: kinoa,
orizi, soja, meli dhe hikërra. 2016-ta është viti i
shumëllojshmëris së drithit.
Ayurveda: pijet tonifiuese me bazë bimët
aromatike dhe erëzat. Ayurveda, fitoterapia dhe
mjeksia natyrale, rrisin ndikimin e tyre nëpërmjet
lëngjeve, çajrave dhe smoothiet. Janë kurat më të
mira natyrale në vënd të përdorimimit të ilaçeve
farmaceutike për problemet shëndetësore.
OMGJ: Njerëzit në ditët e sotme janë bërë
të ndërgjegjshëm pë shëndetin e tyre, tashmë
kanë filluar të heqin dorë nga ushqimet gjysëm
të gatshme, të fermentuara dhe janë më të
kujdesshëm ndaj etiketave ku në disa vënde
përdoren ushqime OMGJ (Gjenetikish të
modifikuara).
Superushqimet: tashmë janë shumë të
njohura në ditët e sotme, mund të plotësoni
nevojat për vlera ushqyese, janë një minierë
vitaminash, mineralesh dhe fitonutrientësh. Shumë
superushqime si Maka, Moringa, Matcha, Graviola,
Filiz Elbi, Aronia Berry, Goji Berry, Acai Berry Etj i
gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi.

DIETA
Digjni kalori
dhe humbisni peshë

Menuja e cila redukton yndyrnat
Falë përdorimit të erëzave dhe ushqimeve proteinike djegia e kalorive
dhe yndyrnave është e mundur. Këtë dietë mund ta praktikoni
në një javë, përmban disa receta të dobishme.
E Hënë

E premte

Mëngjesi:
Çaj jeshil Biofix, 1 fetë tortë me mollë
dhe rabarbaro, 3 arra dhe 1 lëng
frutash.
Dreka:
150gr Gnocchi patatesh të marinuar
me lëng domate dhe specë djegës,
sallatë jeshile e marinuar me 2 lugë vaj
ulliri, lëng limoni dhe piper të zi.
Darka:
1 pjatë me zarzavate, dhe patate me
specë djegës.
Snack: një frut, 5 kokrra bajame dhe
kos me kanellë dhe fara lini.

Mëngjesi: Një filxhan çaj jeshil Biofix,
një tas me Bollgur me qumësht Kokosi,
bajame dhe fara kungulli.
Dreka:
80gr trofie me pesto, 100 gr gjizë pa
kripë e marinuar me majdanoz dhe
spec djegës.
Darka:
1 fetë tortë të kripur me kungull dhe
rikota, sallatë miks e marinuar me 2
lugë vaj ulliri ekstra të virgjër dhe lëng
limoni.
Snack: 1 frut me 3 kokrra bajame ose
2 galeta orizi me pure ulliri “Robo”.

E Martë
E shtunë

Mëngjesi:
1 filxhan qumësht soje Valsoia me pak
kanellë, 70 gr bukë integrale me 3 lugë
çaj mjaltë dhe 1 spec, 3 arra dhe një
frut.
Dreka:
Një kotoletë me agrume me një sallatë
jeshile të marinuar me 2 lugë vaj ulliri,
lëng limoni dhe 60gr bukë integrale.
Darka: 1 pjatë me zarvavate, legume
dhe patate me specë djegës.
Snack: një frut dhe 5 kokrra bajame
ose një kos me kanellë dhe fara Kia.

Mëngjesi:
Një filxhan çaj jeshil Biofix, 1 fetë tortë
me mollë, 3 kokrra arre dhe 1 frut.
Dreka:
150gr ravioli të marinuar me lëng
domate dhe spec djegës, sallatë jeshile
mikse e marinuar me 2 lugë vaj ulliri,
lëng limoni dhe piper kubeba.
Darka:
një pjatë perime të ziera, 200gr salmon
i marinuar me limon, piper dhe perime
të ziera, 70gr bukë integrale.
Snack: një frut me 3 kokrra arre ose 1
kos te sperkatur me me kanellë pluhur.

E mërkurë
Mëngjesi:
Një filxhan çaj jeshil, 4 biskota të
lyeta me reçel kumbulle Santa Rosa, 3
kokrra arrë. 1 frut dhe 125gr kos me
kanellë dhe fara susami.
Dreka: Një pjatë supë perimesh,
legume dhe patate me piper të zi.
Darka:
200gr salmon në furrë, perime të
pjekura, 60gr bukë integrale.
Snack: 1 frut me 3 bajame, ose 2 galeta
orizi me 1 lugë pure ulliri “Robo”.

E dielë

E enjte
Mëngjesi:
1 filxhan kafe Elbi; 1 vezë të zier
marinuar me 1 majë luge piper ose
spec djegës; 70 g bukë integrale, 3
bajame dhe 1 frut.
Dreka:
80gr oriz integral i zier pak i kaluar në
tigan me pak vaj ulliri, 100gr fileto gjel
deti në kubik dhe ½ lugë kerri, perime
sipas dëshirës.
Darka:
200gr tofu i skuqur pak me vaj ulliri
ekstra i virgjër dhe spec djegës, perime
të ziera, 70gr bukë me miell segale.
Snack: një frut me 3 kokrra arre ose 1
kos me kanellë dhe Goji Berry.

Mëngjesi:
Një filxhan çaj jeshil Biofix, 1 fetë tortë
me mollë dhe bajame, dhe rrush të
freskët.
Dreka:
60gr oriz basmati i zier, 2 kofsha pule
të pjekura me perime të ziera.
Darka:
200gr rosto viçi, 200gr patate të furrës,
një sallatë jeshile mikse e marinuar me
2 lugë vaj ulliri ekstra të virgjër dhe
piper, 2 feta ananas.
Snack: 1 frut dhe 3 bajame ose 1 puding
me çokollatë Callebaut fondente.
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VIP-at
VIP-at

në tavolinë
tavolinë

GWYNETH
PALTROW

Ylli i hollivudit, e çmendur
pas supave detoksifikuese
Çdo njeri i famshëm në Hollywood
është fanatik i palestrës dhe çdo njëri
prej tyre ka planin e tij unik të dietës
dhe stërvitjes, por Gwyneth Paltrow nuk
është një prej tyre. Fituese e Academy
Awards dhe nënë e dy fëmijëve, ka disa
këshilla shumë të veçanta për të gjithë ju.
Hidhni një sy në atë ç’farë ajo bën çdo ditë dhe
bëjeni jetën tuaj më të lumtur dhe të shëndetshme.
Gwyneth Paltrow ka orare të caktuara të konsumimit
të ushqimit si para edhe pas pune. Ajo zakonisht në
mëngjes herët pi një filxhan çaj jeshil dhe më vonë,
mëngjesi është i përbërë nga proteina si qumësht
bajamesh, galetë orizi dhe boronica. Shkon në stërvitje
gjithmonë me një smoothie jeshil me superushqime si klorela,
spirulina, filiz elbi ose kakao duke i alternuar çdo ditë të javës
dhe pastaj një drekë me pak kalori, e preferuara e saj fileto
pule në skarë e marinuar me lëng limoni, vaj ulliri ekstra të
virgjër, kripë Hawiane, piper të zi, trumëz dhe rozmarinë, të
shoqëruar me perime në avull.

Koha për detoksifikimin e trupit në muajt e parë
pas vitit të ri – thotë Gwyneth Paltrow.
Ajo i jep vlera supave të përgatitura nga ushqimet e shëndetshme
të cilat ndihmojnë në rënien në peshë. Perëndeshat e Hollywoodit preferojnë supa të cilat janë të lehta për tu përgatitur dhe plot
me antioksidantë. Këto supa nuk janë si ato që përgatisnin gjyshet
tona, por janë të pasura me lloje të ndryshme të perimeve të cilat
jo vetëm që mbrojnë, por përgatiten lehtë dhe më shpejtë se supat
tradicionale. Shumë bukuroshe të famshme si Jennifer Aniston apo
Gwyneth Paltrow betohen se këto supa kanë fuqi magjike dhe këtu
janë dy recetat e saj të preferuara + receta e një dressing:

Snacku i saj i preferuar: Gwyneth thotë se
konsumimi i diçkaje të lehtë mes vakteve është i
rëndësishëm pasi jep energji dhe pengon ndjenjën
e urisë para se të vijë vakti pasardhës, është e
rëndësishme të jetë i shëndetshme dhe me pak kalori,
të preferuarat e saj janë bajamet natyrale, rrushi
i thatë, uji i kokosit, lëng lakre jeshile, lëng limoni
dhe natyrisht shumë ujë. Supa me gjel deti dhe lakër
jeshile është ideale për darkë. Ajo shmang ushqimet e
përpunuara në çdo formë.

Supë me kungull, xhinxher dhe turmerik

Përbërësit:

Përbërësit:

1 kungull të mesëm
1 kokërr qepë
2 lugë çaji me vaj ulliri
2 lugë çaji me gjalpë kakao
2 lugë çaji me vaj kokosi

2 lugë çaji xhinxher
1 lugë çaji turmerik
1/2 lugë çaji koriander
3 gota me lëng pule.

Përgatitja: Pastrojeni kungullin, priteni në feta,
marinojeni me kripë, piper dhe vaj ulliri. Vendoseni në
furrë deri sa të zbuten. Ndërkohë vendosni qepët dhe
vajin e kokosit në zjarr dhe shtoni hudhrën, xhinxherin,
turmerikun, gjalpin e kakaos dhe koriandrin. Sigurohuni
që të gjithë përbërësit të janë shkrirë dhe më pas shtoni
lëngun e pulës dhe kripë Himalaje. Lëreni të ziejë derisa
kungulli të jetë gatuar dhe pastaj shtojeni atë në përzierje
dhe lëreni në zjarr të paktën për 10 minuta të tjera. Pasi
të ketë përfunduar zierjen, vendoseni të gjithë përzierjen
në mikser dhe do të marrë ngjyrë magjike portokalli,
mund ti shtoni sipas dëshirës pak vaj ulliri ose salcë kosi.
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Supë e gjelbër me selino dhe presh
2 preshë
1 rrënjë selino të mesme.
2 lugë çaj vaj ulliri ekstra të vigjër.
3 thelbinj hudhër.
Kripë Himalaje.
1 lugë çaji trumëz
2 lugë çaji lëng limoni.
2 ½ filxhan lëng perimesh

Përgatitja:

Lani preshin dhe pastaj pritini në rrathë, kaurdisini
në zjarr të ulët rreth 10 minuta me vaj ulliri. Shtoni
hudhër, trumëz, kripë dhe lëreni të ziejë në zjarr
të ulët dhe shtoni lëngun e perimeve. Lëreni në
zjarr për rreth 20 minuta derisa të jetë gatuar
selinoja, vendosni të gjithë përbërësit në mikser
dhe përzjejini mirë. Në fund marinojeni supën me
lëng limoni dhe vaj ulliri.

Gwyneth Paltrow adhuron salcën meksikane
të cilën e përgatit vetë duke e përdorur në
sallatra ose sanduiç veganë.
Mexican Green Goddess Dressing
Përbërësit: për 1 ½ filxhan.
2/3 filxhan kos dele.
¼ filxhan koriandër
2 qepë të njoma.
¼ lëng Lime.
½ jalapeno, të grira ose Green Tabasco
½ filxhan vaj ulliri ekstra i virgjër.
½ lugë çaji kripë të jodizuar ‘Rock salt’.
1 lugë gjelle mjaltë ose shurup Agave.
Përgatitja: Kombinoni të gjithë përbërësit
në një mikser, përzieni mirë derisa të fitoni një
masë homogjene. Salcën mund ta mbani në një
kavanoz në frigorifer deri në një javë.

Frutat e pyllit
Antioksidantët kundër celulitit
Kcal
Yndyrë
Proteina
Glucide
Fibra
Kolesterol

43/100g
0,49g
1,39g
9,61g
5,3g
0

Frutat e pyllit janë të pasura me vitaminë C, betakaroten,
vitaminë B dhe minerale si: kalium, fosfor, hekur dhe kalcium.
Në këto fruta është prezent edhe antocianina në sasi nga 1.000
- 10.000 mg/kg. Antocianina mbron kapilarët dhe kundërshton
plakjen e trupit, dhe nxit metabolizmin.

Ja një recetë e thjeshtë si ti përdorini frutat e pyllit në një smoothie dietik:

“Pink Forest Fruit
Smoothie” për
humbje në peshë

Pse me fruta pylli mund të humbasim peshë

I pasur në vlera ushqyese, pa laktoze dhe
i shëndeshtëm. I përsosur për mëngjes,
dreke, midis vakteve apo pas stërvitjes
ose palestrës.

Efekti i humbjes në peshë nga frutat e pyllit vjen për shkak
të veprimit të anti-oksidantëve të antocianinës dhe vitaminës
C, forcon mikroqarkullimin, largon akumulimin e lëngjeve dhe
celulitin, këto substanca luftojnë tepricën e radikaleve të lira,
toksina të cilat dëmtojnë organizmin duke sjellë plakjen e
parakohshme (si shkak i sëmundjeve tipike të moshës duke
ngadalsuar metabolizmin). Konsumimi i tyre është i këshilluar në
raste mbipeshe dhe celuliti.

Përbërësit për 2 vetë

1 filxhan/240 ml Qumësht Bajamesh Valsoia
1 filxhan/170 gram Boronica të ngrira
1 filxhan/170 gram Mjedra të ngrira
1.5 filxhane/255 gram Luleshtrydhe
1 lugë gjelle Acai Berry Pluhur
1 Banane

Konfirmimet e shkencës
Antocianina, një grup pigmentesh të tretshëm në ujë të cilët i japin
ngjyrën e ndezur frutave si (manaferrave, mjedrave, luleshtrydheve,
boronicave dhe portokallit të kuq) perimeve, bimëve apo luleve që
ju ndihmojnë të dobësoheni. Këtë zbulim e mbështesin studiuesit e
Projektit Athena, në bashkëpunim me gjashtë grupe studiuesish në
Europë. Sipas këtyre studimeve këto substanca pengojnë akumulimin e
yndyrnave në qelizat e organizmit.

Përgatitja: Përzjeni gjithë përbërësit
në një mikser derisa të jetë berë një
masë e njëtrajtshme, nësë e doni më
të lëngshëm mund të shtoni pak më
tepër qumësht. Hidheni në një gotë të
madhe dhe sipër mund ti shtoni sipas
dëshirës, Boronica, Mjedra, Aronia
Berry, Luleshtshtrydhe apo Goji Berry.

Mënyra më e mirë për të fituar rezultate më të efektshme dobësimi
është konsumi i tyre i përditshëm çdo mëngjes rreth 150gr fruta pylli
me 125gr kos do ndihmojë që të ulë ndjenjën e urisë dhe pengimin e
akumulimit të yndyrnave, mund të konsumohen gjithashtu si një snack
mes vakteve ose të bëhen pjesë e ëmbëlsirave.

Qumshtin e bajames dhe gjithë
përbërësit e tjerë i gjeni në rrjetin e
dyqaneve Neranxi.

Eliksirët e shëndetit për të vënë në tavolinë: produktet bio për mirëqenien tuaj dhe një dietë të ekulibruar
Ne jemi ajo ç’farë konsumojmë, vitet e fundit është forcuar ideja e kurimit në mënyrë natyrale nëpërmjet ushqimit. Nuk kemi të bëjmë vetëm me kurat por edhe me
parandalimin, duke kërkuar me kujdes mund të kuptojmë se Nëna Natyrë na ofron gjithçka për ç’farë ka nevojë organizmi ynë. Cilët janë këto 3 eliksir që na ofrohen:

GOJI BERRY

BORONICA

ACAI BERRY

Goji berry, askush nuk çuditet
nga mrekullitë që ofron ky frut, e
pasur me anti-oksidantë që luftojnë
plakjen, përmirsojnë problemet me
zorrën e trashë, rrisin përqëndrimin,
ndërkohë luftojnë stresin dhe
lodhjen, mjafton të paktën 20 gr në
ditë për të mbushur ditën me antioksidantë.

Boronica, këto kokrra blu të cilat
ndihmojnë në luftën dhe parandalimin
e inflamacioneve dhe gastritit, favorizojnë
aktivitetin mendor veçanërisht janë të mira për
studentët dhe personat të cilët punojnë gjatë
gjithë kohës. Janë të njohura për kurat natyrale,
në tavolinat tona mund të vijnë në formë të
thatë ose të ngrirë të cilat mund ti konsumoni
menjëherë, ose mund ti shtoni në drithra, kos
ose sallata frutash për mëngjes.

Acai Berry për të përmirësuar
metabolizmin tuaj dhe indet qelizore,
zemrën dhe shëndetin mendor.
Falë përmbajtjes së lartë të antioksidantëve janë të rëndësishëme
për heqjen e radikaleve të lira që
shkaktojnë një sërë problemesh në
trup duke u bërë burim sëmundjesh.
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Kanceri

vdes,

Si të kurohemi me

ushqime

nëse hani këto ushqime
Është koha ti konsumoni ato çdo ditë

Nëse ju tashmë jeni i diagnostikuar me kancer ose dëshironi ta parandaloni atë,
vjen një lajm i mirë për të gjithë. Sipas një studimi të fundit mjekësor, ushqimet dhe
pijet e thjeshta, janë zbuluar se mund të luftojnë kancerin në mënyrë efektive.
Këto produkte nuk i ushqejnë qelizat e kancerit, e luftojnë rritjen e tyre.
Gjëja më e mirë është se shumë prej këtyre ushqimeve dhe pijeve tashmë mund të
jetë në listen e ushqimeve tuaj të preferuara:

S

ipas ekspertëve, këto ushqime do të jenë edhe më efektive se sa
kimioterapia. Pra cilat janë vlerat sekrete që ofrojnë këto ushqime
dhe fuqitë e tyre të veçanta?
Angiogjeneza është proçesi i krijimit të enëve të gjakut në trupin
tonë. Ajo përforcohet në faza të caktuara të jetës, si tek foshnjat. Ose kur
ne kemi nevojë për të rigjeneruar indet ose kapilarët në rastin e plagëve.
Ky proçes rregullohet nga agjentë frenues dhe aktivizues të molekulave.
Në shumicën e kohës agjentët frenues kanë shumë rëndësi, megjithatë,
aktivizuesit bëhen të rëndësishëm kur ka nevojë për stimulim, dhe për të
zgjeruara rritjen e qelizave të enëve të gjakut dhe formimin e enëve të reja
të gjakut.Të gjitha këto ushqime veprojnë duke penguar furnizimin e gjakut
me qelizat e tumorit për shkak të vlerave të tyre anti-angiogjeneze. Qelizat
e tumorit kërkojnë enë gjaku shtesë për furnizimin e ushqyesve dhe për

rritjen në trupin tuaj të (metastazave) duke përdorur gjak. Pra, zhvillimi i
tyre merret i kushtëzuar nga tumori angiogjenez. Pasi qelizat e kancerit
janë plotësisht të vendosura, do të lëshojnë aktivizues angiogjenez. Këto
janë molekula të cilat «mashtrojnë» trupin tuaj dhe shkaktojnë zhvillimin
e enëve të reja të gjakut të cilat furnizojnë me oksigjen dhe ushqejnë
tumorin. Kjo është arsyeja pse mjekësia moderne ka krijuar ilaçe të
njohur si frenuesit të angiogjenezës. Funksioni i këtyre ushqimeve është
krejtësisht e kundërta e kimioterapisë, ata nuk sulmojnë qelizat e kancerit,
por parandalojnë zhvillimin e enëve të reja të gjakut për kancerin. Sipas
shkencëtarëve, duhet të konsumoni direkt të gjitha këto ushqime të cilat
rregullojnë angiogjenezën, do të ndihmojë në parandalimin dhe zhvillimit e
përhapjes së tumorit mikroskopik.

Ekzistojnë 3 arsye se pse sëmundja e kancerit është duke u përhapur tej mase
Thuajse çdo ditë dëgjojmë ndonjë rast, qoftë familjar apo i largët, që është diagnostifikuar me një prej sëmundjeve më të këqija e të pashërueshme në
botë, kancerin. Këto raste me kancer, janë shpeshtuar jashtëzakonisht shumë, sidomos vitet e fundit. Mirëpo, ende nuk dihen saktë arsyet e përhapjes
së tepërt të kësaj sëmundje, pavarësisht se disa fajësojnë ndotjen e mjedisit etj.
Një mjeke e ushqimit përpiloi një listë me 3 arsyet kryesore se përse kjo sëmundje është hapur kaq shumë në të gjithë botën.
1) Kequshqyerja
Amerikanët konsumojnë shumë ushqim, por nuk është i shëndetshëm, Dr. Meet Catherine akuzon kryesisht ushqimin
si një ndër shkaktarët kryesor të shfaqjes së kancerit, duke treguar se ushqimet e gatshme, të përpunuara si ushqimet
e shpejta etj, janë shumë të dëmshme për shëndetin.

Këto mollë tregojnë se si stresi oksidativ
shkatërron qelizat, duke shkaktuar sëmundje
dhe plakje të parakohshme

Qelizë
Normale

Qelizë e sulmuar Qelizë me stres
nga radikalet e lira
oksidativ

2) Ilaçet kundër shtatzënisë
laçet të cilat merren për parandalimin e shtatzënisë kanë dal në treg në vitin 1960, kur
kontraceptivi oral i cili ka përqindje të lartë të estrogjenit ishte aprovuar nga FDA. Sipas
doktorit Ray Peat, ai thotë se kanceri është shkaktuar më së shumti nga përqindja e lartë
e estrogjenit në trup. Duke e marrë parasysh që ilaçet për parandalimin e shtatzënisë
kanë përqindje të lartë të estrogjenit, më e mira është që të shmangni përdorimin e tyre.
3) Rritja e stresit oksidativ (emocional, mendor, mjedisor etj.)
Aftësia e trupit për tu adaptuar dhe për t’ju kundërpërgjigjur stresit varet nga ushqimi
që konsumojmë.
Nëse ne nuk e tresim ushqimin siç duhet, dhe nuk konsumojmë ushqime të shëndetshme, apo edhe nëse nuk marrim
mjaftueshëm ushqim, ne e ‘bombardojmë’ trupin tonë me stresues të mjedisit. Kur qelizat e trupit tonë ushqehen
mirë dhe furnizohen me hormone mbrojtëse, aftësia e tyre për ta mbrojtur trupin tonë rritet duke na mbrojtur nga
sëmundjet e ndryshme, edhe ato malinje.

Këto janë ushqimet që ndihmojnë në frenimin e angiogjenezës:
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Vera e kuqe
Resveratroli është një substancë e fuqishme dhe magjike
tek vera e kuqe, është një antioksidant i fuqishëm i cili
gjendet në lëkurën e rrushit. Ndër të gjithë përfitimet
shëndetësore, ajo më e rëndësishme është minimizimi
i rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve të zemrës dhe
kontribuimi në rritjen e jetëgjatësisë. Ka kaq shumë
studime të cilat tregojnë se resveratroli ndihmon në
vrasjen e baktereve, kërpudhave dhe viruseve. Ajo
gjithashtu ndihmon në zgjatjen e jetës dhe rrit prodhimin
e energjisë në qeliza. Përfitime të tjera përfshijnë:
Përmirëson tolerancën e glukozës tek diabetikët.
Shkatërrion radikalet e lira.
Parandalon dëmtimin e qelizave për shkak të rrezatimit.
Përmirëson funksionin e zemrës.
Përmirëson gjëndjen fizike dhe mendore.
Përmirëson përqendrimin.
Riparon ADN e dëmtuar. Pirja e vetëm 225 ml verë të
kuqe do t’ju japë 640 mcg resveratrol.

Çaji jeshil
lufton
leuçeminë
Ai duhet tashmë dueht të jetnë pija juaj e preferuar.
Ai mund të jenë ndihmë e madhe në luftimin e kancerit.
Një grup shkencëtarësh kanë zbuluar vetinë kuruese të çajit jeshil ndaj
leuçemisë në fazën fillestare.
Epigalotekina është një substançë shumë e rëndësishme për të luftuar
sëmundjen dhe ajo gjendet pikërisht tek çaji jeshil. Studimi i publikuar
në “Journal of Clinical Oncology” udhëhiqet nga hematologu Neil Kay.
Sipas tij, kjo substancë i shkatërron qelizat kancerogjene.
Gjatë eksperimentimit tek 33 pacientë, u dol në përfundimin se dy doza
në ditë nga 2000 mg janë të mjaftueshme për të luftuar sëmundjen.
LLC është një prej formave më të zakonshme të leuçemisë dhe për ta
luftuar janë bërë shumë pak hapa përpara. Kjo kurë nuk shërben për ta
zhdukur sëmundjen por për të monitoruar zhvillimin e saj.

Mjedër dhe boronica
Të dyja këto fruta janë konsideruar të jenë shumë efektive në parandalimin e llojeve të ndryshme të kancerit, sepse
ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe frenimin e angiogjenezës. Ngjyra e tyre e theksuar vjen për
shkak të përmbajtjes së polifenoleve të cilat punojnë si përbërës aktiv në mbrojtjen kundër kancerit. Përveç kësaj,
këto fruta janë gjithashtu shumë efektive në luftimin e kancerit të mitrës.
Çokollata e zezë
Kur bëhet fjalë për çokollata, nuk ka nevojë për të shmangur disa ëmbëlsira, madje edhe kur tashmë vuani nga
kanceri. Çokollata e zezë nuk është vetëm e fuqishme për shëndetin tuaj, ajo gjithashtu lufton qelizat e këqia dhe
përmirëson gjendjen shpirtërore.
Shafrani i Indisë, Turmeriku
Shafrani i Indisë është një superushqim që ka numër të pafundëm të përfitimeve shëndetësore. Ai mund të japë
përfitime të mëdha për shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe gjithashtu të ndihmojë në shkrirjen e yndyrnave dhe
lufton qelizat kanceroze, duke bllokuar përhapjen e tyre.
Xhinxheri
Xhinxheri ka kohë që përdoret në mjekësinë alternative, merrni rreth 1/8 lugë çaj xhinxher çdo ditë për të trajtuar
çdo lloj sëmundje. Konsumimi i xhinxherit përveçse mund të përdoret si një ilaç kundër të përzierave, mund të japë
përfitime dhe lehtësi stomakut gjatë trajtimit të kancerit.
Rozmarina
Rozmarina është një një burim i mirë anti-oksidantësh. Rozmarina mund të ndihmojë në detoksifikimin e trupit: në
dispepsi (mostretje), fryrje, probleme të tjera të tretjes dhe humbje të oreksit gjatë trajtimit të kancerit. Mundohuni
të pini deri në 3 gota çaji gjethe rozmarine çdo ditë duke ndihmuar dhe lehtësuar këto probleme.
Graviola Fruti Anti-Kancer
Graviola është përdorur për të trajtuar infeksionet e shkaktuara nga bakteret dhe parazitët duke përfshirë herpes,
kolit, kancer dhe leishmaniasis një sëmundje e shkaktuar nga parazitët. Disa e përdorin graviolan për qetësim. Graviola
është aplikuar në lëkurë për artrit. Graviola përmban shumë përbërës që mund të jenë aktiv kundër kancerit.
Ndihmon për të sulmuar qelizat e kancerit në mënyrë të sigurtë dhe natyrisht pa efekte anësore të tilla si të vjellat,
humbje peshe, ose humbje e flokëve. Graviola ndodhet e para në listën e bimëve me veprim anti-kancerogjen e cila
në të ardhmen mund të ketë ndikim të madh për shërimin e kancerit në mënyrë natyrale. Graviola është një bimë
çudibërëse, hulumtimet shkencore kanë vënë në pah se ajo fuqishëm vret qelizat kanceroze dhe se është 10.000 herë
më e fuqishme se barërat bashkëkohore që përdoren për kemioterapi. Në dallim nga kemioterapia, graviola vepron
duke shkatërruar vetëm qelizat kanceroze kështu që nuk lë pasoja të dëmshme në organizëm dhe nuk jep efekte të
padëshiruara. Përkundrazi ka edhe veprim pozitiv në sistemin imunitar. Gjethet e bimës janë efektive dhe vrasin qelizat
malinje për 12llojekanceri,dukepërfshirëatë tëzorrëssëtrashë,gjirit,prostatës,mushkërivedhekancerittëpankreasit.
Efektivitetiështë10.000herë më i fortë në ngadalësimin e rritjes së qelizave të kancerit në krahasim me adriamycinën
dhe kemioterapinë që përdoren zakonisht. Vitaminat janë më dominante në graviola sidomos vitamina C e cila është
rreth 20 mg në 100 gram frut. Nevoja e vitaminës C për person në ditë është rreth (60 mg), dhe plotësohet vetëm
me konsumimin e 300 gram graviola. Përmbajtja e vitaminës C është mjaft e lartë dhe kjo e bën një antioksidant të
shkëlqyer për të ngadalësuar proçesin e plakjes.
Mënyra e përdorimit:Graviola mund të ketë një efekt pastrues për stomakun, ndaj rekomandojmë ta marrni atë
në faza të ndryshme në mënyrë që trupi të përshtatet në përputhje me rrethanat dhe metabolizmin. Merrni një
të katërtat (1⁄4) deri në një të dytat (1⁄2) e lugës së çajit, dy - tri herë në ditë. Përzjejeni me pije të konsumit të
përdishtem si: cajra, smoothie, ose kos. Graviola është më efektive kur kombinohet me një dietë të shëndetshme
dhe të ekuilibruar. Graviola pluhur gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi.
Specat djegës
Specat djegës përmbajnë kapsaicinë, një komponent që lehtësonë dhimbjen. Kur capsaicina aplikohet në lëkurë, ajo
shkakton lirimin e një substance kimike të quajtur substancë P. Pas përdorimit të vazhdueshëm, sasia e substancës P të
prodhuar në atë zonë rritet, duke reduktuar dhimbjet, speci djegës nuk duhet të përdoret direkt në zonën ku ndjeni
dhimbje, por duhet të përzihet me vajra duke krijuar një krem. Ka treguar rezultate mjaft të mira në lidhje me trajtimin
e dhimbjeve neuropatike (nervozizëm, ankth, probleme nervore etj) pas operacionit të kancerit.
Hudhra, Vaj i hudhrës
Hudhra i takon familjes Allium, Hudhra ka përmbajtje të lartë squfuri dhe është gjithashtu një burim i mirë i
argininës, oligosakarideve, flavonoideve, dhe selenit, të cilat mund të jenë të dobishme për shëndetin. Disa studime
tregojnë se është rritur përdorimi i hudhrës ose i vajit të hudhrës pasi ul rrezikun e kancerit të stomakut, zorrës
së trashë, ezofagut, pankreasit dhe gjirit. Duket se hudhra mund të mbrojë kundër kancerit përmes mekanizmave të
shumta, duke penguar infeksionet bakteriale dhe formimin e substancave që shkaktojnë kancerin, duke promovuar
riparimin ADN-së, përfshirë edhe vdekjen e qelizave të kancerit. Hudhra ka veti detoksifikuese dhe forcon sistemin
imunitar duke ndihmuar në uljen e presionit të gjakut.
Gjethe mente
Gjethet e Mentes janë përdorur për mijëra vjet si një ndihmë në lehtësimin e tretjes, për lehtësimin e gazrave,
kapsllëk, dhimbje barku dhe diarre. Gjithashtu mund të ndihmojë problemet e zorrëve të irrituara nga helmimi
i ushqimeve, qetëson muskujt e stomakut dhe përmirëson rrjedhën biliare, duke bërë të mundur që ushqimi të
kalojnë nëpër stomak më shpejt. Nëse kanceri është shkaktuar nga problemet e stomakut, provoni të merrni
çdo ditë një filxhan çaj me gjethe mente. Pasi eshtë vërtetuar se lehtëson dhe redukton problemet e stomakut
duke parandaluar shfaqjen e kancerit. Çaj i mentes gjithashtu zbut dhimbjet e fytit, për këtë arsye, përdoret për të
lehtësuar plagët e dhimbshme në gojë që mund të shfaqen nga kimioterapia dhe rrezatimi, është një përbërës kyç
në këto trajtime.
Kamomili
Kamomil ka përfitime të shumta mjekësore dhe është përdorur gjatë gjithë kohës për të trajtuar një shumëllojshmëri
të problemeve me shëndetin. Është zbuluar se kamomili gargarë është i efektshëm për parandalimin dhe trajtimin
e plagëve në gojë nga kimioterapia dhe rrezatimi.

Përbërësit e këtyre recetave anti-kancer, i gjeni të gjitha tek dyqanet e rrjetit Neranxi.
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Si mund ta bëjmë

ujin alkalin

Si të kurohemi me

ushqime

për të luftuar kancerin, problemet me tretjen dhe lodhjen

Nëse dëshironi të mbani trupin të shëndetshëm, sigurohuni që të ketë nivel të lartë
alkalin (pH). Në ditët e sotme, shumica prej nesh kanë më shumë gjasa që të kemi një
trup shumë acid si pasojë e disa arsyeve si: faktorët e mjedisit, ushqimet dhe stresi.
Pse është kaq e rëndësishme?

Përgjigjja është e thjeshtë, kur trupi është
shumë acid, jemi më të rrezikuar ndaj
problemeve të tretjes, shtimit në peshë
dhe lodhjes. Përveç kësaj, në qoftë se
mjedisi i trupit tonë është tepër acid për
një kohë të gjatë, qelizat e shëndetshme
mund të kthehen në toksike dhe të
transformohen në kanceroze.

Mekanizmi acid-alkalin i trupit
tonë.

Shkalla e (pH) shkon nga 0 deri në 14,
ku 0 përfaqëson mundësinë më të lartë
të aciditetit dhe 14 të kundërtën, 7 është
neutrale. Fakti është se trupi ynë kërkon
një mjedis të lehtë alkalin për të punuar.
Niveli optimal është 7.4, por ky nuk është
një standard për të gjithë trupin. Organet
e ndryshme dhe sistemet e trupit kanë
nevojë për nivele të ndryshme pH. Pikat
e mëposhtme do t’ju japin një ide më të
qartë:

Pështyma - Ajo ka nivelin e pH në 6.5 dhe 7.0. Aciditeti i saj i lartë ndihmon në tretjen e ushqimeve.
Lëkura – E ka 5 nivelin e (pH), sipas një studimi të botuar në “International Journal of Cosmetic Science” niveli i pH
duhet të jetë ndërmjet 4 dhe 4.5, sepse kjo do të lejojë bakteret thelbësore për shërimin dhe luftimin e infeksioneve
që zhvillohen në lëkurë.
Trakti i tretës- ka nivel pH në varg 1.5 deri 7.0, kjo varet nga shumë faktorë, veçanërisht nga ushqimi.
Pse trupi ynë ka nevojë të alkalinizohet?
Ndikimi i ushqimit në nivelet e përgjithshme të pH të trupit, ka qenë i njohur për më shumë se një shekull. Dr. Otto
Warburg ka zbuluar se 90 deri në 95% të kancereve shkaktohen nga mjedisi acid. Ai gjithashtu pohoi se kanceri nuk
mund të lulëzojnë, ose të zhvillohet në një ambient alkalin (trupi ynë) nëse niveli i pH është rreth 7.36. Ai fitoi Çmimin
Nobel në Fiziologji / Mjekësi në vitin 1931 për zbulimin e tij. Shumë studime janë kryer për efektin e niveleve të
ndryshme të pH të ushqimeve dhe pijeve se si ata kontribuojnë në aciditetin ose alkalinitetin e trupit tonë. Ashtu siç
ka thënë edhe Dr. Warburg, pothuajse një shekull më parë, mbi aciditetin ose acidosis, është gjetur se është e lidhur
jo vetëm me zhvillimin e kancerit, por edhe të sëmundje të tjera si: sëmundjet e zemrës, osteoporoza dhe diabeti, dhe
pothuajse të gjitha sëmundjeve kronike të cilat njeriu vuan edhe sot.
Pra, ç’farë mund të thoni mbi aciditetin e trupit tuaj?
- Në nivelin bazik (alkalin), ka 2 metoda të thjeshta për të gjetur në qoftë se trupi juaj ka një mjedis acid.
- Duke përdorur test pH-shi për pështymën
- Ju tashmë jeni duke vuajtur nga ndonjë nga këto simptoma kronike
- Dhimbje muskulare apo dhimbje edhe pas ecjes në distancë të shkurtër
- Nëse mbeteni pa frymë, pa bërë ndonjë përpjekje
- Lodhje të vazhdueshme
- Ndjeni rregullisht se ju merret fryma, ju mungon oksigjeni
Sa herë që ka rënie të nivelit tuaj të pH, trupi do të bëjë përpjekje të natyrshme për vetë-rregullim (për krijimin e
homeostazës) me kapjen dhe ruajtjen e substancave shumë acide në organet si: mëlçia, veshkat dhe mushkëritë. Kjo
është bërë që trupi ynë të ruajë nivelet optimale të pH në varg 7.35 dhe 7.45. Kur këto substanca të ruajtura acide,
fillojnë të sulmojnë qelizat tona të shëndetshme, i dëmton qelizat dhe i bën të sëmura dhe toksike.
Në kohë të gjatë, kur indet nuk kanë marrë kujdesin e duhur, këto qeliza mund të përhapen, të rriten pa kontroll duke
prekur organet ose pjesë të trupit.
Jeni duke konsumuar shumë ushqime acide.
“Dieta e shekullit të 21” keq ushqyerja, konsiderohet si arsyeja kryesore e acidozës kronike. Kjo dietë përmban nivele
të larta të sheqerit, ushqime shumë të përpunuara, alkool dhe kafeinë.

Ja si të përgatisni ujin tuaj Alkalin:
Receta: 2 litra ujë Fonte de Medici, 1 kokërr limon i prerë në feta, 1 lugë çaji kripë Himalaje
Pergatitja: Hidheni ujin në një kanë, priteni limonin në feta të pa qëruar, shtoni kripën e Himalajës dhe mbulojen.
Lëreni një natë të plotë ose rreth 8 orë në temperaturën e dhomës. Pini ujë në mëngjes me stomakun bosh, mbylleni
dhe mund ta ruani në frigorifer për gjatë ditës. Doza e rekomanduar, 1 litër në ditë.

Ne ju rekomandojmë të pini ujin
Fonte de’ Medici pasi ka pH e
rekomanduar, 7.4 në burim.

Krahasimi i pH

për disa lloje ushqimesh

Ushqime që krijojnë mjedis acid
Vera
Djathi
Derri
Pijet e gazuara
(2.5 pH)
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Kafja
Gruri
Bifteku
Sheqeri
Birra

Vezët
Tërshëra
Peshku
Qumshti i
Sojës
Caji

Neutrale
Gjalpi
Qumështi
Uji i
rubinetit

Ushqime që krijojnë mjedis Alkalin

Mollët
Portokallet
Bajamet
Avokado
Banane
Domatet

Spinaqi
Selinoja
Vaji i ullirit
Mango
Karrotat
Brokoli

Si të kurohemi me

ushqime

SPECI
CAYENNE

Erëza që shkatërron qelizat e kancerit
Ai shmang sulmet në zemër dhe rigjeneron traktin gastrointestinal

C

apsicum annuum-emri botanik i bimës Cayenne, është përdorur si
erëz për shekuj me radhë dhe nga indianët Cayenne, emër i cili rrjedh
nga një barishte medicinale. Kjo erëz është e pasur me vitamina A, C,
dhe vitamina të kompleksit B, gjithashtu përmban shumë kalium dhe
kalcium. Për vite me rradhë janë bërë kërkime dhe studimet kanë zbuluar se
speci i kuq Cayenne është shumë efektiv në rigjenerimin e indeve të dëmtuara
në stomak dhe gjithashtu lëvizjen peristaltike në traktin e zorrëve.
Kjo erëz ndihmon për të stimuluar qarkullimin e gjakut në lëkurë, rrit
temperaturën e trupit duke e ndihmuar për të luftuar të ftohtin dhe sinuset
duke nxitur djersitjes.
Kërkimet shkencore mbi bimën e specit Cayenne
Në vitin 2004 Dr. Sanjay K. Srivastava në Universitetin “Shkolla e Mjekësisë”
së Pitsburgut, zbuloi se kapsaicina e cila është përbërësi aktiv tek speci i
kuq është e aftë të bllokojë mitokondriet dhe të shkaktojë apoptozisin (dmth
vdekjen e qelizave të programuara) në qelizat kanceroze pa dëmtuar qelizat e
mira të pankreasit.
Më 20 prill 2005 zbulimet e studimit u publikuan dhe Dr. Srivastava u shpreh se:
“Rezultatet tona tregojnë se kapsaicina është një agjent i fuqishëm anti-kancer,
shkakton apoptozis tek qelizat e kancerit dhe nuk shkakton dëmtime tek qelizat
e pankreasit, përdorimi i saj ka treguar se është një agjent kimioterapeutik për
kancerin e pankreasit.
Në vitin 2006, Reuters botoi një artikull me titull: “ Speci djegës vret qelizat
e kancerit të prostatës” në këtë artikull një mjek i Cedars-Sinai e Qëndrës
Mjeksore në Shkollën UCLA të Mjekësisë - Dr. Soren Lehmann u shpreh se:
“Kapsaicina kishte një efekt të thellë anti-proliferativ tek qelizat e kancerit të
prostatës.
Studuesit në Japoni gjithashtu konfirmuan se speci djegës Cayenne mund të
ndalojë në mënyrë të konsiderueshme rritjen e qelizave kanceroze të prostatës
dhe për këtë arsye është një alternativë e vlefshme për trajtimi dhe luftimin
e kancerit të prostatës.
Speci i kuq Cayenne mund të ndalojë sulmet në zemër

Speci Cayenne është i njohur për ndikimin e jashtëzakonshëm në strukturën
venoze të zemrës. Është zbuluar se është shumë qetësues për zemrën dhe
mund të ndalojë një infarkt në zemër në një hapësirë kohe të shkurtër, në disa
raste, në më pak se një minutë.
Dr. John R. Christopher, deklaroi mbi rëndësinë e specit të kuq Cayenne për
luftimin e sulmeve në zemër se: “Në 35 vjet të praktikës, duke punuar me
njerëz dhe mësimdhënie, asnjëherë nuk kam humbur një pacient nga infrakti
në zemër dhe arsyeja është, se sa herë u jap ndihmën e parë (në qoftë se ata
janë ende me frymë) hedh mbi ta një filxhan çaj spec të kuq Cayenne (një lugë
çaji spec Cayenne në një gotë me ujë të nxehtë) dhe brenda pak minutash ata
vijnë në vete.
Përdorime të tjera të specit të kuq Cayenne
Speci Cayenne ka gjetur përdorim të efektshëm kundër infektimit nga krimbat
në trup, miksojeni në ujë dhe konsumojeni gjatë ditës, gjithashtu mund të luftojë
shtimin në peshë duke ulur ndjenjën e urisë. Mendohet se konsumimi i rreth
10 gr spec Cayenne në vaktin tuaj të përditshëm ndihmon në uljen e oreksit.
Mund ta përdorni edhe në këtë mënyrë: Merrni lëngun e një limoni, përzjejeni
me një lugë kafe spec cayenne dhe 2 lugë shurup panje, konsumojeni përditë
esëll. Mund të zëvendësohet shurupi i panjës me uthull molle. Merret një lugë
gjelle esëll çdo ditë për një muaj. Mjeksia popullore e përdor specin Cayenne
për të sterilizuar plagët dhe për të ndaluar gjakderdhjet.
Speci Cayenne është me të vërtetë shumë i efektshëm dhe i fuqishëm në
shërimin e një sërë sëmundjesh.

Pija Detox për
Humbje Peshe
1 Limon +
1 luge kafe Cayenne +
2 luge Shurup Panje

= Pije Dietike
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Si të kurohemi me

ushqime

Super smoothie anti-kancer

Jetët tona janë duke u mbushur më shumë kimikate të padëshiruara që ndonjëherë ne nuk mund të ndihmojmë as veten për ti
shmangur, por mund të zgjedhim të mos i bëjmë pjesë të jetës tonë. Sot ne mund të zgjedhin për të ngrënë ushqim organic.

Super smoothie me Graviola (anti-kancer).
Kjo recetë është një smoothie anti-kancer, kjo bimë super shëruese
përmban një 82 annonaceous acetogenins. Këto fitokimikale janë të
dobishme për parandalimin dhe trajtimin e gjëndjeve të ndryshme të
shëndetit, duke përfshirë kancerin, probleme të mëlçisë, ethe, gripin,
sëmundjet e zemrës, diabetin dhe tensionin e lartë të gjakut. Studimet
tregojnë se graviola ka veti anti-tumorale. Këto kimikate modulojnë
prodhimin e adenosin trifosfatit në qelizat e radikaleve të lira, të cilat
duke i ushqer nëpërmjet oksigjenit dhe ushqyesve të duhur, reduktohet
shpejtësia e përhapjes së tyre. Shumë ekspertë sugjerojnë që njerëzit
mund të reduktojnë rezikun e kancerit dhe të rrisin ndjeshëm
mundësinë e mbijetesës duke rritur futjen e këtyre antioksidantëve të
mahnitshëm.

Inkasit luftëtarë. Smoothie me Maka.
Maka është super ushqimi origjinal i përdorur nga luftëtarët Inkas për
më shumë se qindra vjet. Ky smoothie jo vetëm do të rrisë nivelin tuaj
të energjisë por do të ndihmojë trupin tuaj të rikuperohet nga një
seancë e lodhshme në palestër, duke reduktuar lodhjen fizike, ndihmon
në shëndetin e kockave, madje ndikon edhe në rritjen e dëshirës
seksuale. Kjo është një thirrje për të gjitha gratë: e dini se Maka
redukton problemet menstruale dhe të menopauzëë. Maka lehtëson
dhimbjen e barkut, dhimbjet e trupit, ndjenjën e nxehtësisë, ankthin,
luhatjet e humorit dhe depresionin.

Super Spirulina Smoothie
Spirulina është një alga e shëndetshme super ushqyese, e përbërë nga
62% proteina të plota, që do të thotë se çdo lugë pluhur ju jep 4 gram
proteina të plota! Një shtesë e shkëlqyer për çdo dietë vegane.
Spirulina tretet shumë lehtë, bën rigjenerimin e qelizave (anti-moshë),
antimykotik, antibakterial, antivirusal. Është provuar se ka efekt kundër
herpesit dhe HIV-it, e ndër të tjera ndihmon edhe në humbjen e peshës.
Ka 2300% më shumë hekur se sa spinaqi, 3900% beta karotën më
shumë se karota, 300% më shumë kalcium se sa qumështi, 375% më
shumë proteina se sa tofu. Krahasuar me nivelet e fitonutrienteve, ka
31 herë më shumë fitonutriente se sa boronicat dhe 60 herë më shumë
se sa spinaqi. Spirulina bën mrekulli në shëndetin tonë.

Smoothie me fara Kia dhe manaferra
Asgjë më tepër se ky smoothie nuk do tju zgjojë dhe tju mbajë energjik
për gjatë gjithë ditës. Farat Kia janë të mbushura me përfitime të
shëndetshme duke ndihmuar në humbjen e peshës, duke balancuar
nivelin e sheqerit në gjak, përmbanë agjentë anti-plakje dhe rrisin
energjinë e trupit. A e dini se 1 lugë gjelle fara Kia, besohet se është
përdorur për të mbajtur një luftëtar Aztec për 24 orë energjik. Kia
është bimë e pasur me acide yndyrore omega-3, proteina dhe fibra, dhe
gjithashtu përmban një sasi të konsiderueshme të vitaminave, mineraleve
dhe antioksidantëve. Fara Kia është e shkëlqyeshme për rigjenerimin e
lëkurës, por edhe për djegien e yndyrës, forcon organizmin dhe ndikon
pozitivisht në organet e tretjes.

Smoothie balancues me Filiz elbi.
Filizi i elbit përmban nivele të larta të klorofilit, duke ndihmuar
në alkalinizimin e gjakut, duke balancuar raportin acid - alkalin
në trup. Duke konsumuar ushqime të proçesuar të cilat janë të
pasura me acide atëherë qelizat tona nuk mund të qëndrojnë
të shëndetshme, kjo mund të jetë shkaku i shumë sëmundjeve
të kohëve të sotme. Studimet kanë treguar se qelizat e kancerit
lulëzojnë në një mjedis të lartë acid, duke ekuilibruar pH në trup
mund të sjellë shëndet të qëndrueshëm dhe shërim.
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Përbërësit:
1lugë çaji Graviola
1.5 kg mollë jeshile
2 filxhanë spinaq ose lakër Kale
½ kokërr avokado
1e 1/2 filxhan qumësht kokosi ose lëng molle
Përgatitja: Hidhini të gjithë përbërësit në
një mikser dhe përziejini mirë derisa të fitoni
një masë homogjene.

Përbërësit:
½ avokado
12 kokrra luleshtrydhe
½ filxhan me bajame
(lërini në ujë një natë të tërë)
½ filxhan me gjethe spinaqi
2 lugë çaji Maka pluhur
3 lugë gjelle kos ose qumësht kokosi
Përgatitja Hidhini të gjithë përbërësit në

një mikser dhe përziejini mirë derisa të
fitoni një masë homogjene.

Përbërësit:
1 lugë çaji Spirulina
1 banane
1 filxhan boronica të grira
1 fixhan spinaq
1 filxhan lakër Kale
1/3 filxhan me lëng kokosi
5 kokrra hurma arabie
Përgatitja: Hidhini të gjithë

përbërësit në një mikser dhe
përziejini mirë derisa të fitoni
një masë homogjene.

Përbërësit:
1 filxhan me manaferra
Gjysëm banane
2 lugë gjelle fara Kia
5 lugë gjelle kos soje
4 kubik akulli
½ filxhan qumësht bajame
Përgatitja: Hidhini të gjithë

përbërësit në një mikser dhe
përziejini mirë derisa të fitoni një
masë homogjene.
Përbërësit:
1-2 lugë çaji Filiz elbi pluhur
lëngun e një kokërr Lime
2 filxhanë lëng kokosi
1 banane
2 feta mango
1 lugë çaji kardamon
Përgatitja: Hidhini të gjithë
përbërësit në një mikser dhe
përziejini mirë derisa të fitoni një
masë homogjene.

Si të kurohemi me

ushqime

Receta per Smoothie Anti-Kancer me Superushqime qe i gjeni ne rrjetin
e dyqaneve Neranxi dhe ne qendrat tregetare ky Neranxi operon.

Smoothie stimulues me Guarana

Ajo përmban sasi të konsiderueshme të guaraninës (një substance
kimike aktive që është praktikisht identike me kafeinën) është
përdorur për shekuj nga fiset indigjene duke ndihmuar në uljen
e urisë, lehtësimin e lodhjes, dhe trajtimin e diarreve. Guarana
është një nxitës dhe rrit vigjilencën mendore, lufton lodhjen, rrit
qëndrueshmërinë dhe rezistencën fizike, rrith dëshirën seksuale
tek meshkujt dhe femrat duke përmirësuar ndjenjën e tyre të
mirëqenies.

Përbërësit:
1 lugë çaji Guarana
1 filxhan kos soje
1 banane e prerë feta
1 lugë gjelle mjaltë,
shege dhe fara per dekor
Përgatitja: Hidhini të gjithë
përbërësit në një mikser dhe
përziejini mirë derisa të fitoni një
masë homogjene.

Smoothie anti-inflamator me Turmerik

Një studim i bërë në Oregon State University tregon se turmeriku
ka funksione të mposhtë tumorin duke përfshirë reduktimin e
ciklit qelizor dhe apoptozës. Ajo pengon ciklet qelizore në qelizat
që kanë më shumë dëmtime të ADN-së dhe të cilat mund të
bëhen kanceroze. Kjo është e mundur fal fuqisë së polifenolit
curcumin e cila lufton kancerin. Në qoftë se dëshironi të absorboni
më shumë curcumin, përdorin atë në smoothie. Gjithashtu
mund të shtoni pak piper të zi, pasi ndihmon në absorbimin e
curcuminit. Përdorimi i tij ndihmon në reduktimin e tumoreve.
Kurkumina ka veti anti-imflamatore. (Inflamacioni mendohet të
jetë shkaku kryesor i shumicës së sëmundjeve. Kurkumina ndikon
në më shumë se 700 gjene dhe ka veti anti-kancerogjene. Sipas
studimeve, kurkumina pengon përhapjen e kancerit të gjirit, sepse
frenon funksionin e integrinit alpha6beta4.

Smoothie me Xhinxher me efekte
kimio-parandalues

Përbërësit:
1 banane
1filxhan me feta mango
lëngu i një kokërrr Lime
1 lugë çaji Turmerik
1 lugë gjelle mjaltë
1filxhan qumësht bajame
Përgatitja: Hidhini të gjithë
përbërësit në një mikser dhe
përziejini mirë derisa të fitoni
një masë homogjene.

Shumë studime kanë treguar se xhinxheri ka efekte kimioparandaluese. Ai përmbanë shumë substanca me aktivitetet antitumoral. Ai shkatërron qelizat e kancerit me anë të dy rrugëve të
ndryshme: të vdekjes qelizore, e quajtur Apoptosis (një proçes
normal fiziologjik në të cilin trupi largon qelizat gjenetike të
dëmtuara dhe qelizat e padëshiruara) dhe Autofagi (rrjedh nga
fjalët greke “auto” që do të thotë vetë dhe “fagia” që do të thotë
të hahet, është një proçes normal fiziologjik i trupit që merret
me shkatërrimin e qelizave tumorale. Xhinxheri eshte shume I
njohur per vetite e tij kunder kinetozave ose crregullimeve si
marrje mendesh, te vjella, zbehje etj gjate udhetimeve me makine,
avjon, anije.

Përbërësit:
1 filxhan feta ananasi
1 lugë çaj xhinxher
½ filxhan kos
1 filxhan lëng ananasi
1/8 lugë çaji kanellë
½ filxhan me kuba akulli
Përgatitja: Hidhini të
gjithë përbërësit në një
mikser dhe përziejini mirë
derisa të fitoni një masë
homogjene.homogjene, në
fund shtoni akullin.

Smoothie me Fruta pylli dhe Kardamom,
redukton stresin-oksidativ

Përbërësit:
1 banane
1 filxhan fruta pylli
1 lugë çaji kardamon
2 filxhana qumësht kokosi
Per dekor:
Banane ne feta, Bajame, Arre
Kokosi dhe Fara Kia, granola
lajthie
Përgatitja: Hidhini të gjithë
përbërësit në një mikser dhe
përziejini mirë derisa të fitoni një
masë homogjene.

Studimet tregojnë se efektet anti-kancer të frutave të pyllit
ndërmjetësohen pjesërisht me aftësitë e tyre për të luftuar,
për të reduktuar, si dhe riparuar dëmin që rezulton nga stresi
oksidativ dhe inflamacioni. Këto fruta me ngjyrë të theksuar si,
boronicat, Aronia, Acai berry, manaferra etj. kanë efekte të tjera
pozitive, të tilla si rritja e enzimave detoksifikuese. Ndryshe si
Aronia por edhe frutat e tjera të pyllit njihen si vrasësit natyral
të qelizave kancerogjene, janë quajtur të tilla sepse ata nuk presin
derisa sistemi imunitar të fillojë luftën, por fillojnë aktivitetin tyre
pa pasur nevojë për sinjalet, studime tregojnë se konsumimi i 1
filxhan fruta pylli në ditë për 6 javë, do të vërehet një reduktim
me rreth 70% të stresit oksidativ.

Smoothie me Moringa dhe Kakao
Moringa është një bimë e pasur me lëndë ushqyese.Ajo përmban
mbi 90 vlera ushqyese dhe 46 antioksidantë! Ajo rritet në Himalaje
dhe është përdorur për të luftuar humbjen në peshë, kapsllëkun,
artritin, kancerin, diabetin etj… Sipas një studimi pas trajtimit të
qelizave kanceroze me Moringa u vu re një reduktim për rreth
70-90% të formimit të dhe largimit të kolonive të radikaleve të
lira. Moringa është konsideruar si një agjent anti-kancer kundër
atij të gjirit dhe kancerit kolorektal.

Përbërësit:
2-4 gjethe lakër Kale
1 banane
1 lugë gjelle bajame
2 hurma arabie
½ - 1/3 lëng kokosi
1 lugë gjelle kakao pluhur
1 lugë çaji Moringa
1 filxhan kuba akulli
Përgatitja: Hidhini të gjithë
përbërësit në një mikser dhe
përziejini mirë derisa të fitoni një
masë homogjene.
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Thai Tacos

me gjalp kikiriku dhe mish pule.
Përbërësit për 4 persona:
Për marinimin e mishit:
750 gr gjoks pule
¼ filxhan lëng Lime
¼ filxhan salcë soje Kikkoman
3 lugë gjelle sheqer kaf me stevia
2 lugë gjelle vaj ulliri
1 lugë gjelle salcë peshku
1 lugë gjelle salcë Sriracha
4 thelbinj hudhër të grirë imët
1 lugë gjelle xhinxher
¼ filxhan koriandër
1/3 filxhan qepë të njoma
Për salcën me kikirikë:
1/3 filxhan gjalp kikiriku
2 lugë gjelle sheqer kaf
1 lugë gjelle lëng Lime
1 lugë gjelle salcë soje
1 thëlbi hudhre të grirë imët
2 lugë çaj xhinxher
1 lugë çaj Sriracha
2 lugë gjelle ujë të nxehtë

recetat
Si të humbni peshë

shëndetshëm

Përgatitja për marinimin:
Vendosni pulën në një membranë. Në një tas miksoni lëng
Lime, salcë soje, sheqer kaf, vaj, salcë peshku, sriracha,
hudhër, xhinxher, koriandër dhe qepët e njoma. Hidhni
përzierjen mbi mishin e pulës në qese dhe qesen mbylleni
hermetikisht. Vendoseni në frigorifer dhe lereni mishin e
pulës të marinohet për rreth 2 - 4 orë.
Përgatitja për salcën me kikirikë:
Ndërkohë përgatitni salcën e kikirikut duke miksuar gjalpë
kikiriku, sheqer kaf, lëng lime, salcë soje, hudhër, xhinxher,
Sriracha dhe ujin e nxehtë në një tas të mesëm.
Nxehni grillën në 400 gradë rreth ngrohjes së mesme ose
të lartë. Lyjeni me një furçë me vaj, pastaj vendosni pulën
në skarë. Piqeni mishin e pulës, rreth 5 minuta për çdo anë.
Vendoseni në një pjatë, lëreni 5 minuta më pas priteni në
shirita apo kube. Shërbejeni mbi tortillas dhe hidhni sipër
salcën e kikirikut.
Mund ta shoqëroni me lakër të kuqe, kokrra misri, karrota
dhe speca të prerë në shiritë, në fund për më shumë
aromë dhe shije hidhni kikirikë të coptuar, qepë të njoma
dhe koriandër.

Përbërësit e kësaj
recete, i gjeni të
gjitha tek dyqanet
e rrjetit Neranxi.

Përbërësit e kësaj recete,
i gjeni të gjitha tek dyqanet
e rrjetit Neranxi.
Përbërësit:

Supë Thai

500 gr karkaleca
2lugë gjelle koriandër
2 thelbinj hudhër
1 lugë gjelle xhinxher
1 kokërr Lime
1 kokërr qepë
1 spec të kuq zile
355 ml qumësht kokosi Aroy-D
2 lugë gjelle Red Curry Paste
4 filxhanë lëng perimesh
1 filxhan oriz Basmati
Pak kripë Himalaje dhe piper të zi
2 lugë gjelle vaj kokosi.
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me karkaleca
Përgatitja:

Zjeni orizin në 1 ½ gota uji. Shkrini gjalpin në zjarr të
mesëm, shtoni karkalecat, kripë dhe piper, skuqini për rreth
2-3 minuta. Skuqni hudhrën, qepën dhe specin e kuq për
rreth 3-4 minuta, shtoni xhinxherin dhe Red Curry Paste,
kaurdiseni edhe për rreth 2 minuta të tjerë. Gradualisht
shtoni qumështin e kokosit dhe lëngun e perimeve,
përziejni vazhdimisht për rreth 1-2 minuta. Vendoseni në
zierje për rreth 8-10 minuta derisa të trashet pak. Pasi të
ketë mbaruar zierja shtoni orizin, karkalecat, lëngun e Lime
dhe koriandrin.

recetat
Si të humbni peshë

shëndetshëm

Sallatë me kinoa,
mollë dhe bajame
Përgatitja:

Hidhni kinoan në një sitë dhe shpërlajeni me
ujë të bollshëm për ti hequr cipën e hidhur
1/3 filxhan rrush i kuq frëng
(saponina). Në një tenxhere përzieni kinoan dhe
1 kokërr mollë jeshile
lëngun e pulës, lëreni të ziej në zjarr të vakët.
¼ lugë çaj qepë pluhur
Ndërkohë shtoni bajamet dhe farat e lulediellit
675 gr spinaq
në tigan pa vaj në zjarr të mesëm, kaurdisini
1 filxhan lëng pule
çdo 15 sekonda për rreth 1-2 minuta, qëroni
2 lugë çaj mustard Dijon
dhe priteni në kubik mollën jeshile dhe hidhini
1 lugë çaj lëng limoni
në lëngun e limonit. Hiqeni kinoan nga zjarri
2 lugë gjelle reçel mjedre Santa Rosa dhe lëreni të ftohet plotësisht. Miksoni spinaqin,
½ filxhan kinoa
boronicat e kuqe, qepën pluhur, mollën në kubik
1 lugë çaj fara lulëkuqe
dhe kinoan e ftohur plotësisht. Miksoni sëbashku
Kripë dhe piper
kripë, piper, fara lulekuqe, vaj ulliri, balasamiko,
1/4 filxhan vaj ulliri ekstra të virgjër mustardë Dijon dhe për ti dhënë më shumë
1/4 filxhan uthull balsamike Toschi
shije mbi të hidhni pak reçel mjedre. Në fund
1/3 filxhan Bajame
hidhni salcën dhe bajamet me farat e lulediellit
të skuqura, nëse dëshironi mund ti shtoni pak
djathë feta.

Përbërësit:

me portokall dhe

Salcë Teryiaki

Përbërësit për 2 persona:
500 gr fileto salmon, ndajeni në
dy pjesë të barabarta
Pak kripë Hawaiane
Pak piper Sichuan
1 lugë çaj vaj kokosi
Feta portokalli
Fara susami për ganiturë
Përgatitja:

Salca Teriyaki me portokall:
1/3 filxhan Sake ose krem Sakeje
2 lugë gjelle Soy sauce “Kikoman”
3 lugë gjelle lëng portokalli
1 lugë gjelle sheqer kaf Tate & Lyle
1 lugë çaji miell misri
Ose mund të zgjidhni salcë Teryaki të gatshme në
një nga dyqanet Neranxi.

Marinoni salmonin me kripë dhe piper. Përzieni të gjithë përbërësit e salcës Teriyaki me
portokall në një tigan, në zjarr të ulët derisa salca të trashet.
Ngrohni vajin në zjarr të mesëm. Zkuqni salmonin rreth 4-5 minuta për çdo anë, në varësi
të trashësisë së salmonit. Pasi salmoni të jetë skuqur pastaj hidhni mbi të salcën Teriyaki me
portokall, pak fara susami, vendoseni mbi oriz të gatuar në avull dhe në anë disa feta portokalli.

Përbërësit e kësaj recete,
i gjeni të gjitha tek dyqanet
e rrjetit Neranxi.
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Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në
Panairin Profesional Neranxi 2016,
ku pjesmarrëse do të jenë kompanitë
europiane të cilat ne përfaqësojmë!
Do të zhvillohen seminare në fushën e:
pasticerisë, xhelaterisë, kuzhinës
(restorante, kuzhine aziatike, catering,
pizza, fast food) bare, kokteile dhe
granita, përdorimin e atrecaturave
dhe mjeteve ndihmëse, prodhimeve të
brumit, sfoliate, biskoteri, ambalazhe
ushqimore.
Në ambjentet tona mund të vizitoni dhe
shkollën e kuzhinës dhe pasticerisë
“Institutin Kulinar Neranxi”
Panairi zhvillohet në ambjentet e
kompanisë “Neranxi”.

datë: 23-24 prill 2016
ora: 10:00-18:00
vendi: Kompania Neranxi
adresa:
Autostrada Tiranë-Durrës, Km 7, Yrshek,
postal code: 1000, Tirana, Albania;
tel: +355 42 406 500/ 501;
fax: +355 48 200 419;
e-mail: neranxi@neranxi.al;
web: www.neranxi.al

®
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+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

receta
bukurie
natyrale

4

MASKA BUKURIE
PËR LËKURË
RREZATUESE PA

Kura natyrale për Aknet dhe Pucrat

RRUDHA

Vuani nga aknet? E dini që ekziston një erëz që mund t’ju ndihmojë në këtë luftë
të bezdishme kundër akneve, Kanella e ëmbël dhe aromatike, vlerat e saj janë të
shumta dhe të ndyshme, e thënë shkurt të mrekullueshme. E pa arritshme në aromë,
e shkëlqyer në shije dhe e pa tolerueshme në luftën kundër akneve.
Maskë kundër puçrrave: miksoni 1 lugë gjelle kanellë pluhur me 3 lugë çaj
mjaltë derisa të arrini një masë kremoze, aplikojeni në fytyrë për rreth 1 orë,
pastrojeni me ujë të bollshëm dhe të ngrohtë. Është e këshillueshme të përdoret 1
ose 2 herë në javë.
Krem kundër lëkurës së yndyrshme: Miksoni 3 lugë kanellë, 1 lugë gjelle
pluhur xhenxhefil, 50 ml vaj kokosi derisa përzierja është bërë kremoze. Kremi i
fituar mund të ruhen në një kavanoz, përhapeni kremin në fytyrën tuaj dhe lereni ta
asorboi të tërin, trajtimi të përsëritet 2-3 herë në ditë.

Maska e Aishwarya Rai, sekreti i gruas më të bukur në botë
Mjekësia Ayurveda është praktikuar tradicionalisht në Indi dhe fjalë për fjalë do të thotë
“shkenca e jetës”. Ne do të mësojmë se si të bëjmë një maskë Ayurvedike për fytyrën
si ajo e Miss Botes Aishwarya Rai. Kjo maskë është një kurë e mrekullueshme për
lëkurën ndihmon në: pastrimin e lëkurës nga puçrrat, redukton shfaqjen e rrudhave,
largon të çarat duke i dhuruar lëkurës shkëlqim. Duke përdorur vetëm përbërësit e
thjeshtë, produkte natyrale dhe organike që formojnë bazën e mjekësisë Ayurvedike.
Të ndiheni mirë me pamjen tuaj është e rëndësishme, ja si mund ta arrijmë këtë:
3/4 lugë sheqer kaf.
1 e ½ lugë arrë moskat pluhur
1 e ½ lugë kanellë
1 lugë shafran indie
Disa pika lëng limoni
1 lugë uthull molle
Miksoni të gjithë përbërësit së bashku duke shtuar pakëz ujë derisa të kemi fituar
një masë kremoze dhe lëreni të pushojë. Ndërkohë lajeni fytyrën me ujë të ngrohtë,
lëreni të pushojë për 3 minuta në mënyrë që poret e fytyrës të hapen dhe për të
arritur efektin e dobishëm të maskës, aplikojeni maskën në fytyrë duke e masazhuar
me mollzat e gishtave, lëreni për rreth 1 orë, pastaj shpelajeni me ujë të bollshëm dhe
të ngrohtë, mirë do ishte të përdornim ujë trëndafili, aplikojeni para se të flini dhe të
nesërmen do keni një fytyrë të ndritshme dhe të freskët.

Maske Anti-rrudhe me Vaj Argani
Argani (spinosa Argania) është një pemë që rritet në Marok. Vaj i Arganit ka veti
të shkëlqyera antioksidante në sajë të përqendrimit të lartë të vitaminës E dhe
A, është e pasur me acid oleik dhe linoleik që i jep elasticitet lëkurës. Pak pika vaj
argani e bëjnë lëkurën tuaj të butë dhe rrezatues dhe ushtron një veprim mbrojtës,
hidratues, zbutës, ushqyes dhe anti-rrudhë.
Si të përdorni vajin e arganit në dush:
Shtoni në vaskë 10-15 pika vaj argani, do të ndihmojë për të hequr papastërtitë nga
poret e lëkurës duke e bërë atë shumë më të butë.
Si mund ta përdorim vajin e arganit si një zbutës për buzët: Miksoni 1 lugë çaj sheqer
duke i shtuar disa pika vaj argani, masazhojeni në buzë pastaj pastrojeni me ujë.

Përbërësit e këtyre recetave te bukurisë, i gjeni të gjitha tek dyqanet e rrjetit Neranxi.

PRODUKT

I RI

entet e tij të
Leo Messi mom shoqërinë
nën
gëzuara i kalon
Leche :)
de
ce
ul
D
e

Paketimi: 250g për familjarët
7 kg për përdorim profesional në pasticeri.
I gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi.

Dulce de leche Klasike është një krem i shijshëm, i lehtë për tu përdorur, homogjen,
me shije të ëmbël dhe shkëlqim në ngjyrë kafe. Mund te perdoret direkt mbi buke,
i shkëlqyer për të shoqëruar frutat, embelsirat, waffles apo produkte pasticerie ne
mbushje për deserte dhe krepa.
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Produkte e Reja
tek Dyqanet Neranxi

PRODUKT

I RI

Giuliano, është bota e Tartufit të freskët
Giuliano është guida e përsosur përt’ju prezantuar botën e tartufit të freskët
për ta njohur atë thellësisht, sepse Tartufi është një frut i çmuar i Tokës, të
cilin duhet të mësohemi ta respektojmë, sipas ritmeve të tij stinore dhe të
brishta të ekulibrit natyror dhe, sepse Tartufi është protagonist i mahnitshëm i kulturës kulinare së Umbrias në Itali.
GIULIANO TARTUFI si trashëgimtar i një pasurie gastronomike të trashëguar
në breza, është rezultat i metodave efikase të përpunimit artizanal të tartufit
të freskët.
Sot GIULIANO TARTUFI me linjën e gjerë të produkteve, është në gjendje t’ia
prezantojë kujtdo vlerën e çmuar të kësaj tradite. Tartufi nuk gjendet kudo.
Tartufi i Freskët është rezultat i disa faktorëve të lidhur me karakteristikat
ambientale të territorin e ruajtur mirë nga ndërhyrje që mund ta dëmtojnë
ose vënë në rrezik ekuilibrin e tij. Këto produkte të çmuara vijnë në tregun
shqiptar nga Kompania Neranxi ekskluzivisht për të gjithë të apasionuarit e
gastronomisë dhe shefat profesionistë të kuzhinave, restoranteve, hoteleve
apo resorteve të ndryshme.

I PUT A SPELL ON YOU - Receta:
Recete me Ground Dark Chocolate

Përbërësit: 200 ml qumësht bajame VALSOIA, 2 lugë (50g) Callebaut Ground
Dark Chocolate, 1 lugë kafeje Spirulina
Përgatitja: Hidhni të gjithë përbërësit në një enë qumështi. Zieni në avull deri
në 72 gradë derisa të shkumëzohet. Shërbejeni në gotë ose filxhan. Mbarimi:
pudroseni me Callebaut® Ground Dark Chocolate për më shumë shije kakao.
Spirulina është një nga superushqimet më të reja. Është një algë blu-jeshile, e cila mund
të na sigurojnë një pjesë të madhe të nevojës tonë të rekomanduar ditore të proteinave.
Disa burime thonë se kjo mund të ndihmojë në kontrollin e alergjive, të përforcojë
sistemin imunitar, dhe shumë më tepër.

GROUND DARK CHOCOLATE

PRODUKT

I RI

Callebaut Ground Chocolate është 100% çokollatë belge, pa agjentë
shtesë dhe me një proçes të ulët përpunimi për të patur një shije dhe
aromë të fortë. Tretet në mënyrë të përkryer në qumështit të nxehtë dhe
llojet e ndryshme të qumështeve dietike. Callebaut Ground Chocolate
kombinon pasurinë e shijes autentike dhe shijen e mrekullueshme të
çokollatës së zezë, e lehtë për tu përgatitur dhe e përshtatshme për bare
dhe baristët.

PRODUKT

I RI

Hot Chocolate DARK
- E ZEZË
Çokollata e zezë fine,
origjinale belge, e bërë
nga kokrrat e pjekura të
kakaos dhe e preferuara
nga çokollatierët belgë.
Kodi: 811NV-T97
Min. % kakao: 53.8%
Paketimi: 25 qese me
nga 35g në një kuti.

PRODUKT

I RI
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Hot Chocolate MILK
- ME QUMËSHT
Çokollata me qumësht fine,
origjinale belge e pasur me
shijen intensive të kakaos
dhe karamelit të ëmbël, e
bërë edhe nga kokrra të plota
të pjekura.
Kodi: 823NV-T97
Min. % kakao: 33.6%
Paketimi: 25 qese me nga
35g në një kuti.

PRODUKT

I RI

Hot Chocolate WHITE
- E BARDHË
Çokollata e bardhë fine,
origjinale belge, me shumë
karaktere: e shijshme,
kremoze dhe pafundësisht
e ëmbël.
Kodi: W2NV-T97
Min. % kakao: 28.0%
Paketimi: 25 qese me nga
35g në një kuti.

PRODUKT

I RI

Hot Chocolate CAPPUCCINO
- KAPUCINO
Më e mira e dy botëve:
fantastike, çokollatë kremoze
me qumësht të ngrohtë, me një
spërkatje të mrekullueshme të
kapuçinos.
Kodi: CAPPUCCINO-T97
Min. % kakao: 30.8%
Paketimi: 25 qese me nga 35g
në një kuti.

Përfitimet
shëndetësore
të çokollatës
Një studim britanik i cili ka ndjekur
rreth 21.000 të rritur për një periudhë
kohe mesatarisht prej 12 vitesh, ka
treguar se ata që konsumonin sasi të
larta të çokollatë zakonisht me (16100 g në ditë) reduktonin shfaqjet e
problemeve në zemër, goditjet dhe
diabetin, si edhe ishte efektive për
peshën e trupit dhe presionin e gjakut
më të ulët në lidhje me ata që nuk e
konsumonin. Autorët, të cilët kohët
e fundit kanë publikuar këto gjetje
në revistën Heart, gjithashtu kanë
analizuar studime të mëparshme mbi
këtë temë (në mbi 150 mijë njerëz)
dhe kanë
zbuluar se “konsumi
i çokollatës” kishte një efekt të
përgjithshëm më të ulët të shfaqjes
së
sëmundjeve
kardiovaskulare
në krahasim me ata që “nuk e
konsumonin çokolllatën.”
Ky është një studim me rezultate
interesante, e udhëhequr nga një
grup studiuesish mbi një numër të
madh të njerëzve: Përveç deklarimit
se nuk ka asnjë arsye për të ndaluar
konsumin e çokollatë për ata që
vuajnë nga problemet e
zemrës
apo metabolike, por edhe mund të
sigurojnë ide interesante për kërkime,
në mënyrë që të identifikojnë se
cilat komponentë të çokollatës janë
përgjegjës për këtë qëllim “mbrojtës”.
Kompania Neranxi është distributor ekskluziv
i Cokollatës “Callebaut” në Shqipëri.

Produkte e Reja
tek Dyqanet Neranxi

GARCINIA CAMBOGIA
FRUTI QE SHKRIN DHJAMIN E BARKUT
DHE JU DOBËSON NË KOHË REKORD
Kategoria: Superushqime

Garcinia Cambogia njihet si Frut i Superfuqishëm për rënien në peshë. Acidi
hidrocitrik (HCA) derivat i acidit citrik gjendet në sasi të lartë tek Garcinia
Cambogia, ky kompleks pengon prodhimin e yndyrës, sidomos yndyrës
së prodhuar nga kaloritë e tepërta si karbohidratet. Mundëson shkrirjen e
yndyrnave më shpejtë dhe më lehtë.
Studimet tregojnë se mund të përmirësojë reagimin e trupit ndaj infeksioneve
dhe sëmundjeve. Kjo është kryesisht për shkak të përqendrimit të lartë të vitaminës C e cila gjendet në këtë frut. Garcinia Cambogia përdoret si parandalues
dhe lehtësues i formimit të gazrave në zorrë, është përdorur tradicionalisht
për të trajtuar reumatizmat dhe problemet gastrointestinale.
Përdorimi: Koha e rekomanduar për të marrë Garcinia Cambogia është 3060 minuta para ngrënies ose 1 orë pas ngrënies. Një majë luge kafe e shkrirë
në një gotë ujë. Doza ditore e rekomanduar ndryshon në varësi të peshës
trupore dhe metabolizmit. Doza standarte e rekomanduar ditore është 5001500mg (1-1.5gr) ose gjysëm lugë kafe në ditë. Përdorimi i saj është i kufizuar.

PRODUKT

I RI

Pesë përfitimet e Garcinia Cambogia:

1- Garcinia Cambogia redukton yndyrën e tepërt të formuar në trup.
2- Garcinia Cambogia është një produkt i cili bllokon urinë e tepert.
3- Garcinia Cambogia nxit metabolizmin.
4- Garcinia Cambogia ul kolesterolin në gjak.
5- Garcinia Cambogia forcon sistemin imunitar.

ÇAJ NIRVANA PËR GJUMË TË QETË PA STRES

PRODUKT

I RI

Përmban: (Çaj të Zi, Mollë, Kanellë, Bajame, Vanilje Pluhur)
Çaji i zi është plot me antioksidantë, prandaj është luftues i mirë i kolesterolit , ai gjithashtu përmban komplekse të
quajtur TF-2 që shkakton vdekjen e qelizave të kancerit e që lejon qelizat e shëndetshme të gjalla, andaj studiuesit
kanë sugjeruar që çaji i tillë është i dobishëm në parandalimin e kancerit pasi ndihmon tretjen e ushqimit dhe
sistemeve riprodhuese të tilla si kanceri i zorrës së trashë, kancerin ovarian, dhe kancerin e prostatës, ndërsa studimi
tjetër tregon se çaji i zi parandalon kancerin oral e që ju referohet personave që përdorin produktet e duhanit. Në
bashkëveprim me përbërësit e tjerë si kanella, bajamet apo vanilja këto veti perforcohen duke e bërë akoma më të
cmuar këtë caj. Vetëm një filxhan çaj NIRVANA ofron një përqëndrim më të mirë, pa nervozizëm dhe ankth se sa një
dozë kafeje. Ndërsa studiuesit këshillojnë 4 gota çaji NIRVANA në ditë, do tju ndihmojë në zvogëlimin e stresit. Ky
çaj përmban tanine, kimikate të cilat është zbuluar se rrisin imunitetin në trupin e njeriut. Çai NIRVANA ju dhuron
një shije të mrekullueshme plot aromë të mirë, duke perforcuar vlerat ushqyese, kanella është antibakteriale, sot ajo
është e njohur shkencërisht dhe për aftësinë e saj për të ulur kolesterolin në gjak. Është gjithashtu një antidot i mirë
për të ndihmuar tretjen, bajamet janë të pasura me vitamine Edhe Vanilja ju qetëson sistemin nervor.

PRODUKT
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INULA JU PASTRON DHE SHËRON MUSHKËRITË

I

nula rrënjë (Inula Helenium) e familjes Asteraceae, është përdorur për sëmundjet e mushkërive, është e njohur në
lehtësimin e frymëmarrjes në rastet e astmës dhe bronkitit. Rrënja është pjesa e cila përdoret në mjeksi, dhe përmban
substanca si: helenalin, helenin, dhe insulin, ka veti antiseptike që mbështesin përdorimin e saj tradicional. Inula gjithashtu
përmban një kompleks të quajtur alantolactonet, duke i dhënë veti anti-bakteriale dhe anti-fungale. Inula është e përdorur
në shurupe ose ilaçe tableta për kollën. Përdorime të tjera përfshijnë përmirësimin e funksionit të stomakut; trajtimin e të
vjellave dhe diarresë, dhe luftimin e krimbave që jetojnë në florën e zorrëve. Inula përdoret nëpër ushqime dhe pije për të
shtuar shijen. Mënyra dhe sasia e përdorimit: hidhni në një filxhan ujë të ftohtë 1lugë çaji Inula e grimcuar, lëreni të pushojë
për 8-10 orë. Ngroheni dhe pijeni të nxehtë ashtu siç është tre herë në ditë.

(Inula helenium)

“RRËNJA CUENI” TRAJTON REUMATIZMËN DHE ARTRITIN REMAUTOID

R

rënjët Cueni janë përdorur historikisht për trajtimin e sëmundjeve të lëkurës të tilla si psoriasis, ekzema,
njolla dhe puçrra në fytyrë. Rrënjët përmbajnë saponine, janë substanca të njëjta si hormonet. Përmban
veçanërisht saporoumpini saponin, e cila në hidrolizës jep gipsogjenini. Përmban flavonoide dhe vitaminë C.
Është shumë e përdorur në shampo apo produkte të tjera, pasi rrënja në kontakt me ujin krijon shkumë.
Rrënja Cueni është përdorur për të zbutur irritimin e sistemit të frymëmarrjes dhe tretjes duke e bërë produktin
më efektiv dhe laksativ për trajtimin e këtyre gjendjeve, gjithashtu është përdorur dhe për trajtimin reumatizmës
për shkak të vlerave anti-inflamatore dhe depurative që ai përmban. Mënyra më e mirë e përdorimitr është të lini
4 lugë rrënjë të thatë në një liter ujë të ftohtë për rreth 5 orë, pastaj ziejini për rreth 10 minuta, pijeni këtë çaji 3-4
herë në ditë. Përdorimi i jashtëm: E njëjta pije është përdorur në fasha për ekzemë, njolla dhe pezmatim të lëkurës,
përdoret në dush pasi i jep lëkurës dhe flokëve butësi dhe shkëlqim.

(Saponaria officinalis)
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Mandi, djali që dashuronte
qiellin dhe që mbeti aty

K

Historia e trishtë e Armand Qorrit, i cili u
përplas me një dunë rëre. Si e la Shqipërinë
dhe rikthimi për t’u bërë pastiçier.
Aksidenti një vit më parë në Llogara dhe
mesazhi në “Facebook” pak ditë para
aksidentit tragjik

Armand Qorri

ur erdhi një vit më parë në “Institutin Kulinar
Neranxi”, ra në sy menjëherë për dëshirën e madhe
me të cilën bënte çdo gjë. Kishte ardhur nga Dubai
ku jetonte me familjen, për të bërë një shkollë
pastiçerie në Shqipëri. Armand Qorri, një nxënës
shembullor i shkollës tonë, humbi jetën tragjikisht në Dubai, duke
u hedhur me parashutë, një tjetër pasion i tij i madh përveç atij
të kulinarisë. Mandi na ka pikëlluar të gjithëve, por më shumë se
askënd tjetër familjen e tij. Ne nuk do ta kemi më në mesin tonë
Mandin që na bënte të gjithëve ëmbëlsira, por edhe foto, Mandin
i cili u apasionua aq shumë pas pastiçerisë dhe shkollës tonë, saqë
vendosi që në tetor të fillonte edhe shkollën e kuzhinës për tu bërë
kuzhinier. Jeta dhe fati shpesh janë të padrejta, por ajo që di me
siguri është se 29 vitet e jetës se tij, Armandi i ka shfrytëzuar si rrallë
kush tjetër, duke dashuruar çdo gjë të bukur dhe çdo gjë që e bënte
të lumtur. Ai dashuronte qiellin dhe mbeti aty. U prefsh në paqë
miku ynë!
Nikollaq Neranxi (President i “Institutit Kulinar Neranxi”)

(1987 - 12016)

Historia e trishtë e Armand Qorrit, i cili u përplas me një dunë rëre. Si
e la Shqipërinë dhe rikthimi për t’u bërë pastiçier. Aksidenti një vit më
parë në Llogara dhe mesazhi në “Facebook” pak ditë para aksidentit
tragjik
“Duhet të iki, planeti im ka nevojë për mua” (I must go, my planet needs me). Ky postim i pazakontë
paksa, për natyrën e 29-vjeçarit nga Vlora, Armand Qorri, publikuar më datën 30 mars, duket se ishte
paralajmërimi i asaj që ndodhi një ditë më parë. Duket sikur e parandjente. Dhe, përkonte me ditën
që ai u nis nga Vlora e tij e dashur, për të udhëtuar drejt Dubait, vendit ku jetonte e punonte prej
disa vitesh dhe ku kishte krijuar edhe familjen. Jeta e Armandit, ndonëse as 3-dekadëshe, përshkon
një “zigzage” të thyer më shumë se një herë. Ai do të jetonte mes ëndrrave dhe pasioneve të tij.
Nuk mund të qëndronte në një vend. Për të, jeta ishte lëvizje, një lëvizje pa fund. Por, jo vetëm në
tokë. Pasioni për të fluturuar me vela sportive, kishte bërë që edhe përditshmërinë ta ndante, mes
familjes, punës e qiellit. Por edhe kohën ta copëzonte mes Dubait, ku jetonte prej së paku 3 vitesh
dhe Vlorës së tij, që nuk mund ta linte për asnjë çast. Dhe ishte pasioni për ajrin, që do ta çonte atë
lart, fluturimthi lart, atje, në atë “planetin” që kishte nevojë për të dhe që ai e përshkon çuditshëm.
Më shumë se 8 vjet më parë, Armandi la Vlorën, ku studioi pjesërisht për teknologji informacioni,
për të udhëtuar drejt Italisë. Aty, gjatë studimeve në vendin fqinj, njohu edhe shoqen e tij të jetës,
Genesis, vajzën nga Dubai. Do të ishte ajo që do ta tërhiqte me ëndrrën e saj drejt vendit të vet.
Këtu jeta e Armandit pëson një trajektore tjetër, edhe më të thyer. Ecja e tij do të vijonte në vendin,
që u bë atdheu i tij i dytë. Por, rrënja do të mbetej Vlora. Madje, këtu do të lindte edhe Luisi i vogël,
dashuria e madhe e jetës së tij, për të cilin do të bënte gjithçka. Dëshira e madhe e të riut për ta
sjellë fëmijën në jetë në vendin e vet, duket se u favorizua edhe me një paradoks të ligjit të vendit ku
jetonte. Dhe, pas kësaj, Luisi, engjëlli i tij, do të sillej shpesh e më shpesh në Vlorë.
Këtu ku ai, ushtronte edhe sportin që e lidhte me qiellin, me atë qiell ku ndodhej ai, planeti i
çuditshëm që e thërriste. Armand Qorri punonte si menaxher tek firma, ku ishte pronare vjehrra
e tij. Për këtë qëllim udhëtonte shumë. Nga Dubai në Holandë dhe anasjelltas. Ndërkohë që
trekëndëshi plotësohej me Vlorën, me Shqipërinë. Disa muaj më parë, nisi një kurs për pastiçier
tek Instituti Kulinar Neranxi në Tiranë. Prandaj dhe ju desh të linte përkohësisht Dubain, për t’u
vendosur në shtëpinë e vet, në Vlorë, tek prindërit. Kaloi pothuajse 6 muaj këtu. Ishte një çmallim
me vendlindjen, me Shqipërinë, me Vlorën, me Tiranën. Një çmallim i pafund. Jeta e tij këto muaj,
ishte e pasur, e larmishme, intensive.

Mandi në laborator gjatë praktikës me dy profësorët italianë
të pasticerisë, Onofrio Campobello dhe Luciano Parinetti

Mes mësimit, sportit dhe familjes. Si tre kënde të një trekëndëshi, që përmblidheshin tek qenia e tij. Ai nuk mund të ndahej nga asnjëra prej tyre, përveçse duke mos qenë
më në këtë jetë. Dhe, pasioni për ajrin do ta çonte larg, pafundësisht larg. Një vit më parë, teksa fluturonte me velën e vet, do të aksidentohej në Llogora. Theu këmbën. Por,
nuk u tërhoq. Pavarësisht këshillave të miqve e shokëve të tij, pavarësisht sugjerimeve të profesionistëve në këtë fushë. Pasioni ishte më i fortë. Dhe, ky pasion.....
”E mësova lajmin e kobshëm dhe nuk mund ta besoj”, thotë një shoqja e tij e shkollës. “Miku, i riu, vlonjati, piloti, babai i Luisit të vogël, fluturoi për herë të fundit në
Dubai, për mos të zbritur më në tokë ... Fly in peace Mandi”, shkruan në “Facebook”, një miku i tij, i tronditur nga lajmi i kobshëm.
Teksa fluturonte me velën e vet në një nga hapësirat e Dubait, Armandi përplaset me një dunë rëre dhe humbet jetën në mënyrë tragjike. Një aksident që krijoi një humbje
të thellë, të pazëvendësueshme te familja, të afërmit, shokët, miqtë e të njohurit, ndërsa trupi i tij u rikthye në Vlorë për tu prehur përjetësisht. Armandi tashmë është në
qiell, në qiellin që e deshi pafundësisht, prej ku sheh Luisin, ëngjëllin e tij që do të kërkojë gjithë jetën.
Mandi ishte një prej atyre studentëve që mund ta përmblidhje me një fjalë, artist multidimensional. Zgjodhi një prej degëve të Institutit Kulinar Neranxi për të mësuar më
tepër rreth pasticerisë, por për ata që e njihnin, e dinin që nuk ishte i vetmi pasion. Fotot e bukura profesionale plot dritë dhe ngjyra, të fokusuara sa në recetat e përditshme
po ashtu dhe në portretet e dashura të miqve, shokëve të klasës apo dhe njerëzve të panjohur në rrugë ishin një tjetër pasion i Mandit. Mandi donte të fluturonte lart, donte
të ndihej i gjallë dhe të provonte emocione të forta, donte të ndiente rrezikun dhe ta sfidonte atë. Adrelina që ai ndiente, ndoshta ishte ajo që e shtynte çdo ditë për një sfidë
të re, ndaj dhe zgjodhi një prej majave të larta në Dubai, ku fluturoi për hërë të fundit.
Me hidhërim të thellë, i percjellim ngushellimet më të sinqerta dhe të ndjera familjes, bashkëshortes, djalit të vogël Luis, prindërve dhe vëllait të prekur nga kjo tragjedi.
Një ngushëllim i shkon dhe miqve të tij të Institutit Kulinar Neranxi që humbën një shok të rrallë me shumë talente, atyre do tu mungojë buzeqeshja jote e dashur dhe fotot
e tua të bukura...
U prehsh në paqe në krahët e Zotit...
Lamtumirë Mandi...
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Ushqimi dhe të Ushqyerit si Kulturë

Këshilla nga
nutricionisti

S

i Institutit Kulinar Neranxi,
Dr. N. Neranxi

Sëmundja Celiak

Kurat natyrale nga nutricionisti ynë

ëmundja celiak është një çrregullim polimorf, poligjenik, që shoqërohet
zakonisht me simptoma intestinale dhe shpesh psikiatrike, shkaktuar nga
fraksione të proteinave të grurit, thekrës dhe elbit. Sëmundja njihet gjithashtu
nën një numër emrash të ndryshëm që përfshijnë (enteropatine sensitive
të glutenit, nontropikal sprue, idiopathic steatorrhea dhe sprue). Në personat me
këtë çrregullim, endometria e zorrëve të holla dëmtohet nga gliadinat, e cila është
e pranishme në grurin, thekrën, elbin dhe tërshërën. Shumë simptoma mund të
shfaqen, ose vetëm një me një shkallë të gjerë mund të jenë të pranishme: diarre,
fryrje, humbje e peshës, anemi, lodhje kronike, dobësi, dhimbje e kockave, tkurrje
muskulare, dermatitis herpetiformis dhe në fëmijët vjellje.
Megjithatë, sëmundja njihet sot edhe pa simptomat e treguara, por me anën e
demonstrimit të biopsisë perorale të ndryshimeve histologjike karakteristike të
zorrëve të holla (p.sh., atrofia e vileve, reaksioni imun i vonuar), plus përgjigjen e
dietës.
Sëmundja Celiak mund të ndodhë edhe me simptoma psikiatrike, e cila në shoqërim
me simptoma të tjera, mund të jetë e një ndihme disgnostike.
Mbajtja e një diete pa gluten strikte dhe afatgjatë është trajtimi bazë. Gruri, tërshëra,
elbi, thekra dhe nënproduktet e tyre duhet të largohen nga dieta. Kur këto drithëra
largohen, zorrët e holla janë në gjendje të përtërijnë shumicën e dëmtimit. Shpesh
brenda ditës pas largimit të glutenit nga dieta, qelizat në intestinal lining fillojnë
shërohen, simptomat bëhen më pak të rënda, vlerat e testi kthehen drejt normalitetit
dhe biopsia e mëtejshme e mukozës së zorrës së hollë tregojnë kthimin e vileve në
gjendje normale.
Pra, sëmundja celiak është provuar të jetë një sëmundje e përcaktuar gjenetikisht,
e varur nga gluteni, që ka një enteropati karakteristike të varur nga gluteni, sikurse
është treguar nga një ekzaminim histologjik i materialit të biopsisë dhe shfaqja e një
përgjigje terapeutike e lartë ndaj dietës pa gluten.

Flora e Zorrëve
e prekur nga
Sëmundja Celiak

Dietë pa gluten: disa shembuj
Në vitin 2006 Shoqata Amerikane Dietike publikoi disa rekomandime për një
dietë pa gluten. Më poshtë do t’ju tregojmë një listë të rekomandimeve. Kjo
listë nuk është e plotë, kështu që personat me sëmundjen celiake mund të
diskutojnë për zgjedhjet e ushqimeve pa gluten me dietologun. Personat me
sëmundje celiake duhet të lexojnë gjithmonë listën e përbërësve të produkteve
që konsumojnë.
Ushqimet që lejohen dhe nuk përmbajnë gluten: Amaranth,Arroret,
Cassava, Hikrra, Bishtajoret (barbunja, bathë, bizele) Fara Liri, Meli, Patate , Soja,
Oriz i egër, Brokoli, Luleshtrydhet. Miellrat pa gluten qe zevendesojne miellin
e bardhe jane: Mielli i Orizit, Mielli i sojes, mielli i bajameve, Mielli i gështenjave,
Mielli i Kinoas dhe Mielli i Qiqrave të cilët i gjeni lehtësisht tek dyqanet e rrjetit
Neranxi, këto dhe produkte të tjera pa gluten.
Ushqimet që nuk lejohen: Gruri * Ku përfshihen, niseshte gruri, krunde gruri,
embrion gruri, grurë i plasaritur, proteine të hidrolizuara gruri, Elb, Thekër, Triticale
(përzierje midis thekrës dhe elbit), Produkte të tjera gruri, niseshte, Gruri i bardhë,
Ushqime të përpunuar që përmbajnë grurë, thekre, elb, Koncentrate që përdoren për
gatim kryesisht të supave, Orizi kaf, të gjitha llojet e patatinave, ëmbëlsirat, sallami,
salsiçe, hot dog, vaferat, Salce me lëng mishi, Peshk i imituar, Biskota me drithëra, gjel
deti, suprat.

Normale
E dëmtuar

Granola Bars

Receta nga shefat e Pasticerise
tek Instituti Kulinar Neranxi

Me vetmëm 6 përbërës ju përgatisni Granola Bars
Përbërësit:
200 gr hurma Arabie
1 e ½ filxhan me Tërshërë
¼ filxhan Mjaltë shumëlulesh “Selvaggi”
¼ filxhan Gjalpë Kikiriku
1 filxhan me Bajame të pjekura jo të kripura.
1 filxhan me Granola Lajthie
Këto përbërës për të realizuar këtë recetë të shëndetshme
i gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi.
Përgatitja:

Chef Ergi Muskaj

Grini hurmat e arabisë në mikser. Piqni bajamet në 176 gradë për rreth 15 minuta. Miksoni
tërshërën, bajamet dhe hurmat e arabisë. Ngrohni mjaltin dhe gjalpin e kikirikut në banjomari
në zjarr të ulët, pastaj hidheni në masën e formuar, përzieni të gjithë masën hidheni në një letër
kuzhine hapeni në mënyrë të njëtrajtshme dhe vendoseni në frigorifer për rreth 15-20 minuta.
Largojeni masën nga frigoriferi dhe priteni në shirita deri në 10 Bars.
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INSTITUTI KULINAR NERANXI

Mësoj për Shqipërinë!

QENDRA SHQIPTARE PROFESIONALE E GATIMIT

Filluan regjistrimet për vitin e ri shkollor 2016-2017,
shkollë dy-vjecare për shef kuzhine dhe shef pasticerie
si dhe kurse 1-9 mujore për degët:
Zgjidhni profesionet e bukura
të artit të kulinarisë

Ju mirëpresim!

Kontakt
20

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

