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Kim Kardashian
Ja si u dobësua diva supersexy me 27kg! 
Cili ështe superushqimi që ajo përdori?

Afrodiziakët 
natyralë për femrat

3 Musketierët
e Shëndetit 

Açai Berry    

Turmeriku    

Boronica

Shkenca vërtetonon
 se Salca “Miso”
vreT TuMoreT

dhe Qelizat
Kancerogjene

Fryrjet 
Adominale
Zbuloni disa 

sekrete 
të vogla si 
tëndiheni 

më të lehtë 
dhe në formë. 
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10 zëvendësuesit  natyralë
të kripës së gjellës
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Harta e fytyrës është e bazuar në filozofitë 
e lashta të Mjekësisë Kineze dhe Ayurvedike. 

Ajo ç’farë duket mbi lëkurë, na jep një 
pasqyrë të qartë të shëndetit tonë.  

Kjo na ndihmon për të diagnostikuar rrënjët 
e problemeve  shëndetësore në origjinën 
e tyre. Lexoni, për të gjetur pikërisht atë 

që lëkura juaj ësht ë duke u përpjekur t›ju 
tregojë për shëndetin tuaj t ë brendshëm.

“Një fytyrë e freskët dhe  plot dritë,
 nuk ju bën të dukeni vetëm të rinj, 
por ajo rrezaton shëndet të plotë që 
pasqyrohet në pamjen tuaj të jashtme.” 

uThullA 
e MollëS

KY TheSAr I ShëNDeTIT 
Dhe ShTëPISë

Zbuloni 15 
perdorime te saj
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VIP-at
në tavolinë
VIP-at
në tavolinë

K
im kardashian ka bërë udhëtimin e saj të kthehet në peshën 
ideale që pas lindjes së djalit të saj saint, në dhjetor te 2015. 
për të humbur 27kg, ajo është duke punuar vazhdimisht, duke 
shmangur disa ushqime dhe duke i dokumentuar të gjitha në 
snapchat. po funksionon (vithet dhe ijet e mia janë të fundit 
të cilat bien, por unë nuk do të dorëzohem) u shpreh kim 
për revistën ‘people’.  Në një pjesë të madhe vjen për shkak 

të ndjekjes së saj të rreptë e dietës atkins. kardashian është, natyrisht, duke u 
paguar nga atkins. por kjo rezultoi se ajo ishte një robinë e hershme i kësaj diete 
para sponsorizimeve ishte një mënyrë jetese. Ju paraqesim dietën që ndjek kim 
kardashian nga dietologiae saj Colette Heimowitz:
kim në fakt së pari e ka provuar dietën atkins për të humbur peshë kur ishte 
studente. ajo e ndoqi dietën atkins gjatë dhe pas shtatzënisë, ndërkohë që 
ushqente saint me qumësht gjiri.
e bukura e dietës atkins është se ajo i plotëson të gjitha kërkesat ushqyese 
që ju duhen pas shtatzanisë dhe për shtatzaninë, sepse ju merrni proteina të 
mjaftueshme, yndyrna të shëndetshme, karbohidratet të larta në fibër, fruta dhe 
arrorë, dhe një shumëllojshmëri të gjerë të proteinave. Nuk keni nevoj të ndiqni 
dieten të ulët në kalori.

Kim nuk konsumon më shumë se 1800 kcal në ditë.
Colette rrëzoi atë që dukej si fillimi i një ditë normale.
Mengjesi: Kur filloj për herë të parë, për mëngjes kishte  një vezë omëletë me 
djathe ose me  perime. Dreka: pulë e pjekur në zgarë me lime mbi kungull ose 
një sallatë spinaqi të marinuar me salcë djathi dhe erëzash si: dafinë, piper të zi, 
rigon, hudhër dhe qepë pluhur, uthull nga vera e bardhë, speca jeshil, majonezë, 
krem djathi dhe djathë feta. Darka: noodles me kungull të njomë, suxhuk pikant 
pule ose diçka të ngjashme. Mes vakteve: bars me drithra, fruta të thata, fara 
dhe arrorë, humus me perime, ose kos dhe manaferra. Dhe për ëmbëlsirë ajo 
gjithmonë pëlqen çokollatat me gjalpë kikiriku.
por ajo vetë po e përshpejton rënien në peshë.
por humbja e kileve në një kohë të shkurtër nuk është e shëndetshme për një 
mama e cila ushqen fëmijën e saj me gji. Dhe kështu ishte një ekuilibër i mirë, një 
humbje peshe e qëndrueshme 6 muaj pas shtatzënisë së saj.
ajo ka ndryshuar dietën e saj dhe ka humbur më shumë peshë.
Fillimisht, ajo ka filluar me programin 40 të Atkins dhe nuk mund të konsumonte 
niseshte. Në vend të saj, ajo e zëvëndësoj me proteinat e duhura si: peshk, pulë, 
mish ose vezë, pak qumësht, kos ose djathë, yndyrna të shëndetshme (si arrorët 
ose avokado), dhe karbohidrate të larta në fibër si: shumë perime, qershi ose 
pjepër dhe fruta pylli. 
kim mund të pëlqejë niseshtet, por nuk mund të shkoj si e çmendur pas tyre.
ajo mund ta zëvëndësoj me oriz kaf, kinoa, patate të ëmbla ose të pjekura, nëse 
dëshironi që qëllimi juaj për të humbur peshë të jap rezultate, shtoni pak më 
shumë karbohidrate.
Vaktet e kim nuk ndryshojnë kur ajo është duke bërë stërvitje intensive (dhe 
duke djegur një ton kalori). Merrni 1800 kalori dhe proteina të mjaftueshme për 
ta kthyer masën trupore në muskul. 
e njëjta gjë vlen edhe për bukën, natyrisht.
Një ushqim në listën e zezë. Colette vuri në dukje se: është bageta ‘anjshtain’, 
urrej kur përdoren emrat e markave, por kjo është një nga bagetat më me emër të 
New York-ut. ka  77 gram karbohidrate, dhe kthehet në sheqer në trup, dhe duke 
i kthyer këto karbohidrate në sheqer, jeni duke ruajtur yndyrën. Nëse ju dëshironi 

Kim Kardashian
Ja si u dobësua diva supersexy me dietën e 1800 kalorive në ditë.
Mësoni më tepër rreth mënyrës se si ajo ushqehet dhe cili ësht ë superushqimit që e bëri të bjerë 27 kg!

Ajo ka humbur 27 kg pas 
lindjes, dhe duket në formë 
të shkëlqyer, duke rifituar 
sërish titullin e nje prej 
femrave Sexsymbol  të 
Holliwood-it

Ajo i rifitoi 
sërish format e 
saj perfekte pas 
lindjes, duke i 
falur besimin 
e saj vetëm 
një produkti: 
Ekstraktit 
Natyral 
Garcinia 
Cambogia.

Kim gjithashtu 
konfirmon se të gjitha 

motrat e saj konsumojnë 
Garcinia Cambogia. 

E përdorim prej vitesh 
duke e shoqëruar me një 

dietë të shëndetshme. 
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Ndihma kryesore e Kim Kardashian është 
përdorimi i Garcinia Cambogias
kim i ka thënë jo operacioneve plastike për të rikthyer sërisht format e saj 
perfekte pas lindjes, duke i falur besimin e saj vetëm një produkti, ekstraktit 
natyral Garcinia Cambogia.
ajo u shpreh se shumë njerëz habiten nga fakti se si kam mundur të bie në peshë 
kaq shpejtë pas lindjes. Besojë vërtëtë se është e rëndësishme që të ndihesh 
një femër e bukur dhe joshëse. Kim gjithashtu konfirmon se të gjitha motrat e 
saj konsumojnë Garcinia Cambogia. e përdorim prej vitesh duke e shoqëruar 
me një diet të shëndetshme. ky ekstrakt natyral na lejon të ushqehemi siç 
duam duke mos u shqetësuar aspak për kilet, nuk kemi nevojë të ndryshojmë 
regjimin ditorë dhe as ti nënshtrohemi ndonjë aktiviteti fizik intensiv. Është e 
sikletshme të ndihesh jo e bukur dhe tërheqëse, ka shumë femra të cilat ndihen 
në këtë mënyrë, por nuk ka arsye pse të ndihemi të tilla kur ekziston ekstrakti 
natyral Garcinia Cambogia e cila na ndihmon të humbasim peshë në mënyrë të 
natyrshme. është me të vërtet e thjeshtë, mjafton të marrësh gjysëm lugë kafeje 
në ujë të ngrohtë në mëngjes esëll dhe nuk do të keni nevojë të kontrolloni 
vazhdimisht sasinë e ushqimeve. 

Cilat janë efektet e ekstraktit 
natyral Garcinia Cambogia?

Kur flasim rreth efekteve të ekstraktit natyral 
Garcinia Cambogia, ekzistojnë akoma disa fakte 

të panjohura. shumë studime klinike  janë 
kryer deri tani dhe duke u  bazuara në 
to, arrijmë në përfundimin se: efektet 
e yndyrës në metabolizëm dhe sinteza 
e lipideve është më e rëndësishmja. 

përveç kësaj, ne gjithashtu mund të 
arrijmë në përfundimin se: Garcinia 

Cambogia është shumë efikase në 
reduktimin e  oreksit.

trupi  i gruas para dhe pas një diete: Hulumtimet klinike zbuluan se konsumimi 
i ekstraktit të pastër Garcinia Cambogia çon në uljen e nivelit te hormonit te 
insulinës dhe leptines. të njëjta hormone që rregullojnë yndyrën në metabolizëm 
dhe marrjen e ushqimit.

Bazuar në këtë vëzhgim, arrijmë në përfundimin se: ka dy mënyra në të cilat 
efekti i Garcinia Cambogia ndikon në humbjen e peshës. 

konsumi i Garcinia Cambogia çon në uljen e niveleve të insulinës. ky është 
tregues i efektit të saj në yndyrën e metabolizmit.

përderisa insulina  është thelbësore për thithjen e glukozës ndaj trupi ynë do të 
përdori glukozën e tepërt për energji ose do ta depozitojë në trup në formën 
e yndyrës. kur nivelet e insulinës janë të ulëta, ky ështe një tregues që acidi 
hidrocitrik është duke ndihmuar yndyrën metabolike  nëpërmjet përdorimit të 
yndyrës së depozituar.

siç mund ta dini tashmë, leptina rregullon marrjen e ushqimit dhe konsumin e 
energjisë duke rritur oreksin dhe metabolizmin. reduktimi i niveleve të leptinës,  
si rezultat i konsumimit të Garcinia Cambogia na bën të besojmë efektin që ajo 
demonstron tek leptina. Nivelet e ulëta të leptinës tregojnë se: trupi ynë ndihet i 
ngopur dhe i lumtur, gjë e cila është thelbësore për çdo dietë efektive.

Gjithsesi, me kalimin e viteve, janë bërë studime të tjera mbi efektet e Garcinia 
Cambogias. për të rritur qëndrueshmërinë e acidit hidrocitrik dhe për të 
parandaluar atë që të kthehet në formën e tij laktone, shumë prodhues të 
ekstraktit të pastër Garcinia Cambogia përdorin kripëra të acidit hidrocitrik 
në shtesat ushqimore dhe suplemente pasi ato janë forma më e qëndrueshme 
e HCA (Acidi HidroCitrik). Kjo është arsyeja pse ky modifikim mund të zgjasi 
jetën e ekstraktit Garcinia Cambogia pluhur.

sporti dhe dieta si koncept- Duart e një gruaje duke mbajtur një tas matës
kalciumi dhe kriprat e magnezit të acidit hidrocitrik janë lehtesisht të tretshme 
në ujë, dhe për pasojë trakti i zorreve mund të ketë probleme në absorbimin e 
tyre.

kalciumi dhe kripërat e magnezit të acidit hidrocitrik shpërbëhen nga yndyrnat 
e tëmthit në zorrë dhe lidhet me fibrat, pektinën apo substanca të tjera të dietës 
që sekretohen gjatë tretjes.

Ndaj mund të ketë një arsye të tretë që na bind se ekstrakti i Garcina Cambogias 
ësht ideali për te humbur peshë.
ekstrakti i Garcinia Cambogias parandalon paraprakisht yndyrën të thithet nga 
zorret. Nderkohe qe kalciumi dhe kriperat e maknezit te acidit citrik zberthehen 
nga yndyra ne zorre, vete yndyra shperbehet dhe lidhet me sibstanca te tjera te 
dietes. ato thjesht kalojne nga zorret pa u thithur dhe absorbuar prej tyre. 

Kim Kardashian
Ja si u dobësua diva supersexy me dietën e 1800 kalorive në ditë.
Mësoni më tepër rreth mënyrës se si ajo ushqehet dhe cili ësht ë superushqimit që e bëri të bjerë 27 kg!

të konsumoni një bagetë, atëherë merrni gjysmën e saj largoni pjesën e tulit 
dhe mbusheni me krem djathi, kështu kontrolloni racionin tuaj.
kim nuk gënjen, edhe gjatë pushimeve mban të njëjtin regjim.
Në fakt, ajo  porosit ushqime me pak kalori si alternative e ushqimeve të larta 
në kalori kur është jashtë. 
ka gjithmonë proteina në menu (në restorante) bërxolla viçi, karkaleca, 
salmon, mish pule dhe një sallatë me vaj ulliri dhe perime të ziera me gjalpë, 
duke i shoqëruar me pak oriz ose pure perimesh në anë.
Kur Kim ka makarona, ajo fillon të punësojë vetëkontrollin.
Nevojitet  me të vërtetë të qëndroni brenda një sasie të caktuar, në mënyrë 
që të mos fitoni kile. Mos konsumoni 3 filxhanë me makarona por konsumojini 
ato si pjesë shoqëruese e pjatës, rreth gjysëm filxhani. Ka gjithmonë mënyra 
rreth zëvendësimit dhe truke pastruese të cilat falin të njëjtën ndjesi pa 
sakrifikuar dietën tuaj.
kim nuk ka nevojë të ndjekë askënd, as ndonjë truk apo rregull ditor ose 
javorë. Disa njerëz ju pëlqen të ndjekin këto rrugë. Ju pëlqen të jenë të rreptë 
gjatë javës dhe pastaj marrin helmin e tyre në fund javë. Ju e dini, mjafton ta 
bëni një herë të vetme dhe do ti riktheheni sërisht dietës. Disa preferojnë ta 
bëjnë një gjë të tillë por duke patur pak më shumë karbohidrate çdo ditë. pra 
për të bërë një gjë të tillë duhet ti përmbaheni dietës duke ruajtur kështu 
peshën optimale. Gjëja më e rëndësishme është që kjo gjë të funksionojë, 
duke bërë që pesha jua të jetë e qëndrueshme.

DIETA E KIM KARDASHIAN
ME 1800 KALORI NE DITE

para dietës pas dietës



4

G
uarana është një bimë shumë e 
fuqishme që jep energji dhe stimulon 
metabolizmin për shkak të pranisë së 
kafeinës. Zbulojmë  të gjitha vetitë e 
Guaranës dhe se si mund ta përdorim 
atë. Guarana është një bimë shumë e 

dobishme në rastet e lodhjes, dobësis, metabolizmit 
të ngadaltë, dhe në të gjitha ato situata në të cilën 
duhet të kemi pak më shumë energji. ky ilaç natyral 
është me origjinë të lashtë, aq sa vendasit e amazonës 
e përdorin për mijëra vjet për shkak të efektit të saj 
të madh energjik, në sajë të pranisë së guaraninës, një 
substancë që nuk është asgjë tjetër përveçse kafeinë. 
ekstraktet  e kësaj bime janë në gjendje për të dhuruar 
një sasi të madhe të energjisë  në mënyrë të ngadaltë 
dhe njëkohësisht rrit metabolizmin e trupit. por ne a i 
dimë në detaje të gjitha përfitimet e Guaranas.

Guarana: një energjik i shkëlqyer

Ndër vlerat e Guaranas, më e njohur dhe më e 
vlerësuar është padyshim fuqia e saj energjike. 
Guaranina ndër të tjera garanton një efekt më të mirë 
se kafeja. Lëshimi i energjisë, në fakt, ndodh ngadalë 
dhe gradualisht me avantazhin se energjia e lëshuar 
është më e qëndrueshme për një kohë të gjatë.

Guarana zgjon metabolizmin

kjo bimë ka një efekt të madh edhe në metabolizmin 
e ngadaltë, ajo ndihmon për të vendosur në punë  
funksionet e trupit tonë, veçanërisht ndihmon në 
djegjen e yndyrës në mënyrë më efikase. Kjo është 
arsyeja pse disa njerëz zgjedhin guarana për humbjen 
në peshë.

Guarana për të qetësuar ndjenjën e 
urisë

Duket se Guarana është e dobishme për të qetësuar 
ndjenjën e urisë, në këtë rast mund të ndihmojë në 
humbjen në peshë, natyrisht shoqëruar me një dietë 
të shëndetshme dhe aktivitet të moderuar por të 
rregullt fizik.

Ndihmoni traktin e zorrëve me 
guarana

Ndër përfitimet e Guaranas nuk është vetëm aftësia 
për të ndihmuar traktin e  zorrëve, në veçanti 
përmirëson peristaltikën dhe kështu favorizon 
zgjidhjen e problemeve me kapsllëkun. Guarana është 
një ilaç natyral efektiv edhe në rastet e fryrjeve, në 
fakt ajo kontribuon në eliminimin e  gazrave në zorrë.

Guarana përmirëson  përqendrimin 
dhe kujtesën

Nga energjia e lartë që ofron Guarana, përfitonë 
gjithashtu edhe truri ynë. kush merr ekstraktet e 
kësaj bime, rritet aftësia e përqendrimit dhe kujtesës.

Efekti afrodiziatik  i guaranës.

Në mesin e bimëve me fuqia afrodiziatike mund 
të vëmë në dukje se edhe guarana ka veprimin e 
saj vasodilator (është një lloj ilaçi, një substancë 
që ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut, duke 
rezultuar në rritjen e fluksit të gjakut). E dobishme në 
rritjen e dëshirës seksuale, por edhe për të lehtësuar 
ereksionin. Një  alternativ natyrale mjeksore.

Fruti i Amazonës
që ju shton  energjinë, 
rrit libidon dhe 
ju dobëson

Guarana

+ +
+ +
+
+
+

+

Guarana -Përdorimet kryesore
Guaranën e gjeni në forma të ndryshme që i përshtaten të gjitha 
nevojave: në formën e pluhurit, të miksuar në tableta, pije, etj. 
por forma më e përdorur, mbetet Guarana pluhur që mund ta 
shtoni lehtësisht në pijen tuaj të preferuar, për shëmbull, mund 
ta shtoni në smoothie duke fituar energji që në orët e para të 
mëngjesit. Doza e duhur për t›u konsumuar nuk është e lehtë 
për të përcaktuar, nevojitet këshilla e një mjeku, pasi varet nga 
toleranca personale e kafeinës dhe kështu efektet që kjo bimë ka 
në organizmin individual.

Për ata që bëjnë sport.

Guarana është vlerësuar shumë nga sportistët që duan të kenë 
një avantazh më tepër gjatë kryrjes së ushtrimeve. Në këtë rast 
mund të përdorni pije energjike me  Guarana, ose ajo ç’farë ju 
këshillojmë është të përgatisni lëngje me bazë fruta dhe perime 
duke i shtuar pak pluhur Guarana. Nëse vendosni ta përdorni si 
një shtesë në lëngjet tuaja, kontrolloni dozën në mënyrë që të 
mos e tejkaloni nga ajo ç’farë është shkruar në etiketë, në rast 
dyshimi kërkoni gjithmonë këshilla nga një ekspert.

Për të studiuar dhe punuar.

kur keni një periudhë veçanërisht të zënë me punë, ose kur jeni 
me sezon provimesh, guarana mund të jetë një aleat i rëndësishëm 
për më shumë energji, dhe për më tepër përmirëson funksione 
të rëndësishme të tilla si: shkalla e vëmendjes dhe përqendrimit 
ose e kujtesës. Në këtë rast mund të jenë të mjaftueshme doza të 
ulëta Guarane (500 mg ose 1 gram në ditë), konsiderohet se doza 
maksimale është që të mos kalojë 3 gram në ditë. 

Guarana për humbje peshë

siç kemi përmendur më lart guarana mund të jetë një aleat në 
humbjen në peshë. Në fakt ka disa produkte në treg me bazë të 
ekstrakteve të kësaj bime të cilat mund të merren në lidhje me 
dietat dobësuese dhe gjithmonë nën mbikëqyrjen e nutricionistit 
dhe mjekut. Doza pluhur ose shtesë ndryshon në varësi të 
situatave të ndryshme, drejtohuni një eksperti për këshilla të 
dobishme dhe ende mos harroni që nuk është e rekomanduar 
marrja e këtij produkti për periudha të gjata.

Rrit libidon  

Në rastin e periudhave në të cilat libido është e ulët, ose keni 
nevojë për më shumë ndihmë në sferën intime, guarana mund 
të vij në ndihmë. Në këtë rast këshilla më e mirë është që ta 
miksoni me një tjetër produkt bimorë i cili ka fuqi afrodiziatike, 
për shëmbull Maka. Trajtimi nuk duhet të kalojë 2/3 javë. 
Gjithmonë  kërkoni këshilla nga mjeku juaj. Disa informacione 
biologjike mbi  Guaranën (paullinia cupana) është një bimë tipike 
e rajonit të amazonës, rritet sidomos në Brazil dhe Venezuelë, ku 
temperaturat janë ideale për zhvillimin e saj. Guarana bën pjesë në 
familjen sapindaceae, përdoren kokrrat dhe farat e kuqe të pasura 
me kafeinë pasi të jenë tharë dhe pluhurizuar.

Shoqërimet e rekomanduara të guaranës me bimët 
dhe substancat janë: 

Për të favorizuar rënien në peshë: vitaminat dhe 
aminoacidet. 

Për rritjen e energjisë, përqëndrimit dhe kujtesës: 
xhinxheri dhe graviola.

Për ata që bëjnë sport: 
Spirulina dhe Maka 

Për peristaltikën e  zorrëve dhe stomakun: 
me Turmerik 

Për të rritur fertilitetin dhe si Afrodiziak:
 me Maka të Kuqe
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Avokado: kjo bën të ndiheni të ngopur për një kohë të gjatë pas ngrënies. pavarësisht se mund të jetë mjaftueshëm kalorik (160 
kcal për 100 g), avokado është një aleat i mirë për të kontrolluar ndjenjën e urisë: meritë e yndyrnave të saj poliunsaturated (të 

shëndetshme), të cilat ushqejnë sistemin nervor dhe parandalojn ankthin e cila na shtyn për të kërkuar sa më shumë ushqim 
jashtë vakteve. shtoni avokadon në në gjitha sallatrat, shërbejeni si një meze me salmon të tymosur ose kthejeni në një krem 
të ëmbël për ta përhapur në bukë: gjysëm avokado me një lugë çaji kakao të hidhur dhe 2 lugë çaji shurup panje dhe shijojeni 

menjëherë.

Farat e lulediellit  largojnë dëshirën për ëmbëlsira.
Farat e  lulediellit  përmbajnë deri në 55% të yndyrave të mira dhe për këtë arsye favorizojnë  ndjenjën e ngopjes, janë 
të pasura me proteina, vitamina B (bllokojnë dëshirën për sheqer, veçanërisht të rafinuarin), magnez (anti-stres), kalium 
(drenues dhe pastrues), karbohidrate (ushqyes për metabolizmin). përzieni një lugë gjelle fara luledielli me një lugë çaji 
pjalm blete (mund ta mbani atë në një kuti) çdo herë që sulmoheni nga dëshira për ushqime me sheqer të rafinuar, 
mjafton të konsumoni këtë përzierje, mund ti shtoni farat e lulediellit nëpër supr, në muesli dhe në kos.

Agar agar parandalon urinë nervoze.
agar agar është një përbërës natyror,përgatitur nga disa lloje të algave të kuqe. është xhelatinë bimore, me përqindje të 
lartë xhelifikuese, e përdorur nga VEGJETARIANËT. Është pa shije dhe është i pasur me jod dhe gjurmë mineralesh. Është 
një ushqim me perqindje të lartë proteinike dhe duhet të ruhet në frigorifer.ushqime me shumë acid si luleshtrydhe 
dhe agrume mund të kërkojë një sasi më të madhe agar-i në raport me lëngun. Në  kontakt me lëngjet e pranishme në 
stomak, ajo rrit volumin e saj dhe shkakton një ndjenjë të shpejtë të qëndrueshme të ngopjes. agar-agar thith mbetjet 
dhe aciditetin në traktin e  zorrëve, duke reduktuar fryrjen adominale, kapsllëkun dhe problemet me zorrët. përdorni 
miellin agar-agar duke e shtuar atë në lëngjet e frutave apo smoothie, në këtë mënyrë bëhen më të dendur dhe të ngopur. 
Një lugë çaji agar-agar në  kos ose puding i pasuroni me fibra kundër fryrjeve të barkut.

Agrumet mbushin stomakun dhe djegin kalori.
portokallet, limonat, qitro, mandarinat dhe në përgjithësi të gjitha agrumet janë të efektshëm kundër urisë. përveç furnizimit me doza 
të larta të vitaminës C, të dobishme për të parandaluar inflamacionet që bllokojnë metabolizmin, stimulojnë trupin  të sekretojë një 
amino-acid (karnitinë), e cila ndihmon organizmin në largimin e kalorive dhe në asimilimin e më pak yndyrë dhe sheqer të rafinuar. 
pini çdo mëngjes një lëng miks agrumesh, duke e konsumuar të sapo përgatitur, pasi pas 5 minuash, në fakt vitamina C përkeqësohet 
dhe nuk është më e vlefshme. si alternativë, shijoni agrumet e freskëta si një meze të lehtë.

Papaja pastron dhe zgjat ndjenjën e ngopjes për orë të tëra.

shpesh uria nervoze lind nga një gjendje intoksikimi të fshehtë. papaja, burim i privilegjuar i antioksidantëve, 
ndihmon për të rivendosur ekuilibrin acid-bazë duke na çuar drejt alkalinitetit, fal emzimës papaina. rezultati? Ndjehemi 
më të lehtë, më pak të fryrë, dhe më pak të uritur. shijoni një sallatë me papaja të freskëta të marinuara me lëng limoni, vetëm ose të 
shoqëruar me kivi dhe mollë.  Ose shkrini një bustinë pluhur papaje të fermentuar në një gotë me qumësht soje apo bajameje, dhe 

konsumojeni menjëherë, një herë në ditë.

Xhinxheri ‘anestezia ’ e qiellzës.
Xhinxheri është një aleat i jashtëzakonshëm në rënien në peshë. përveç eliminimit të mykut dhe sekrecioneve nga stomaku dhe 
zorrët (duke rregulluar përthithjen e ushqyesve), vajrat e saj esencial kanë një veprim ‘mpirës’ në qiellëz dhe ndihmon për të 
mbajtur nën kontroll ndjenjën e urisë jashtë vakteve. Blini  rrënjë ose pluhur xhinxheri  dhe shtojeni atë në sallatra, supra, në 
të pjekurura, ëmbëlsira dhe fruta. Përdoreni xhinxherin edhe në çaj, lëngje ose smoothie, (mjaftojnë 2-3 cm rrënjë xhinxher 
ose 1 lugë çaji pluhur për çdo filxhan me ujë).  Madje  mund  të zëvendësoni edhe karamelet tuaja të zakonshme me copa 
xhinxheri të sheqerosur.  

Guarana
7 ushqime magjike 
      të cilat largojnë ndjenjën e urisë
Mbajini gjithmonë në dorë, duke parandaluar dëshirën për të ngrënë jashtë vakteve dhe duke ndihmuar ruajtjen e ndjenjës 
së ngopjes sa më gjatë. Perimet krokante, frutat e pasura me vitamina, farat që thyejnë urinë, pijet depurative (pastruese), 
algat e dobishme dhe jo vetëm. Natyra na ofron shumë ushqime të dobishme për të na dhuruar një trup të ri me një pamje 
të bukur në cdo sezon. Kemi  zgjedhur shtatë ushqimet më efektive: përfshijini ato në dietën tuaj të përditshme duke u 
befasuar nga rezultatet.

Çaji jeshil redukton akumulimin 
e yndyrës

Çaji  jeshil, në sajë të përmbajtjes së tij me 
katekinë, bllokojnë transportin e glukozës 
drejt  qelizave të  yndyrës, për këtë arsye 
pengon akumulimin. Çaji jeshil ndihmon për të 
stabilizuar nivelin e sheqerit në gjak (glukozës 
në gjak), duke shmangur ndjenjën e urisë 
që shpesh shfaqet pas një vakti të pasur me 
karbohidrate. Pini të paktën 3 gota çaji jeshil 
të nxehtë gjatë gjithë ditës, sidomos pas 
konsumit të një vakti. Gjithashtu mund 
ta përgatisni atë në mëngjes, ta mbani 
në një termus, ta merrni me vete në 
zyrë  dhe ta konsumoni pa e ëmbëlsuar 
me sheqer të rafinuar por duke i shtuar 
shije me pak kanellë.

Çaji Matcha shkrin dhjamin dhe pret 
oreksin

 ky pluhur mund t’ua rrisë nivelin e energjisë gjatë ditës 
dhe ka shunë pak kalori. Në mënyrë të shkëlqyeshme 
pastron organizmin dhe është shtesë e mirë gjatë dietës 
sepse njëkohësisht pastron metabolizmin dhe djeg yndyrat. 

Hulumtimet kanë treguar që matcha 
mund t’ju ndihmojë të digjni kaloritë 

katër herë më shpejt. Nuk ka efekte 
anësore, nuk dëmton organizmin, nuk 
rrit shtypjen e gjakut. Me këtë pluhur 

mund të largoni toksinat, metalet e 
rënda dhe papastërtitë nga organizmi, 

transmeton koha.net. pasi që 
rritet në hije, matcha është 
më e pasur me klorofil se sa 

çdo çaj tjetër i gjelbër dhe për 
këtë arsye është superiore në 
pastrimin e organizmit.
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Nëse mendjet tona janë të lidhura me një 
fytyrën e pastër dhe mirëqenien, është 
e qartë se problemet e lëkurës mund 
të tregojnë për probleme shëndetësore. 

Në fakt, sipas hartës së fytyrës, ajo ç’farë duket 
në sipërfaqen e lëkurës tuaj mund të na japin një 
pasqyrë të qartë edhe për atë që po ndodh brenda 
trupit tuaj. Harta e fytyrës është e bazuar në filozofitë 
e lashta të mjekësisë kineze dhe ayurvedike dhe 
lidhjet e ndryshimeve të  lëkurës me gjëndjen tonë 
të brëndshme. kjo na ndihmon për të diagnostikuar 
rrënjët e problemeve tona të lëkurës dhe flamurin e 
kuq në probleme të tjera shëndetësore që mund tu 
nevojitet pak më shumë dashuri dhe vëmendje.

Lexoni për të gjetur pikërisht atë që lëkura juaj mund 
të jetë duke u përpjekur të ju tregojë për shëndetin 
tuaj.

Zona: Balli 
Lidhur me: mëlçinë, fshikëzën e tëmthit.
Shpjegimi: e para është e lidhur me aktivitetin e sistemit 
nervor dhe tretjen. prandaj, stresi dhe sistemi i ngadaltë i tretjes 
mund të jenë shkaktarë të problemit. Mëlçia është një nga organet 
më vitale të trupit. ajo është përgjegjës për shumë funksione të 
rëndësishme që lidhen me tretje, metabolizmin, imunitetin dhe 
ruajtjen e ushqyesve që trupi ka nevojë për të mbijetuar. për më 
tepër, mëlçia është një gjëndër që sekreton kimikate që kërkohen 
nga pjesë të tjera të trupit. Në fakt, mëlçia është e vetmja pjesë 
e trupit tuaj që është edhe një organ dhe një gjëndër. Një mëlçi 
e shëndetshme rregullon përbërjen e gjakut, largon toksinat e 
dëmshme nga gjaku, si proceset,  dhe konverton ushqyesit e  
absorbueshëm nga zorrët gjatë tretjes në format që trupi mund 
ti përdori. ajo gjithashtu ruan disa vitamina, hekurin dhe glukozën 
e thjeshtë sheqerit. Një mëlçi e pashëndetshme nga ana tjetër 
mund të rrisë rrezikun e obezitetit, sëmundje kardiovaskulare, 
lodhje kronike, dhimbje koke, problemet e tretjes, alergji dhe 
shumë probleme të tjera shëndetësore.

Çfarë duhet të bëni: shumë ushqime mund të ndihmojë 
për të pastruar, rigjeneruar dhe 
ç’helmuar mëlçinë. shmangni  
sheqerin e rafinuar, yndyrnat 
e hidrogjenizuara, ushqimet e 
proçesuara dhe konsumoni sa më 
shumë fruta dhe perime të pasura 
me fibra për të mbajtur sistemin 

Është diçka intuitivisht e shëndetshme në lëkurën e 
pastër. Një fytyrë e freskët, e ndritshme nuk ju bën të 
dukeni vetëm të rinj, por flitet për shëndet të gjallë i cili 
pasqyrohet në pamjen e jashtme. 

Lëkurë e pastër
OrGaNe të sHëNDetsHMe

stOMaku

VesHkat VesHkat
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e tretjes në lëvizje. stresi me 
vizualizimin, meditimin, joga ose 
ç’farë do lloji gjëje tjetër që mund 
tju ndihmojë të relaksoheni. 
ushqimet  më të mira për 
pastrimin e mëlçisë janë: çdo 
ditë 1 filxhan çaji tarasago dhe 
çaji jeshil, 1 lugë çaji turmerik 
dhe xhinxher, 2 kokrra arra, 1 
kokërr mollë ose lëng molle, 
1 kokërr avokado, 3-4 thelbinj 
hudhra, 100 gr brokoli, 1 gotë 
ujë të ngrohtë me lëng limoni, 
qitro, 2 lugë gjelle vaji i ulliri, 
drithra pa gluten, fara koriandre, 
jeshilet, karrota  dhe panxhari 
i kuq. të gjithë këto ushqime 
duhet të jenë të përditshme në 
mënyrë që mëlçija të pastrohet 
nga toksinat dhe yndyrnat e 
pashëndetshme. 

Zona: Ana e djathtë e hapësirës në 
mes vetullave
Lidhur me: emocionet e ruajtura në mëlçi.
Shpjegim:  shprehjet e fytyrës janë  tregues se si ndihemi. 
Megjithatë, zonat e fytyrës kanë qenë përdorur për shekuj për 
të na ndihmuar dhe për të dalluar se në cilën pjesë stresi është 
më shumë i theksuar, dhe se si ndikonë në shëndetin tonë të 

brendshëm, problemet e lëkurës dhe rrudhat në këtë zonë mund të tregojnë zemërimin e 
pashprehur që ju mbani në mëlçi. 
Çfarë duhet të bëni: Fshijeni këtë zemërim! provoni joga, këshillimin, mjeksinë 
alternative Reiki nga budisti japonez Mikao Usui, ushtrimet e përditshme fizike apo çfarëdo 
lloj tjetër terapie është e nevojshme për të larguar  emocionet negative. reduktoni pijet me 
gaz dhe alkoolin.

Zona: Ana e majtë 
e hapësirës mes 
vetullave
Lidhur me: emocionet e  
ruajtura në shpretkë.
Shpjegim: Lines këtu mund të 
tregojnë emocionet e pashprehur që 
janë ruajtur në shpretkë tuaj. 
Çfarë duhet të bëni: eksploroni 
teknika për lirimin e energjisë 
emocionale negative të akumuluar. 
provoni joga, këshillimin, mjeksinë 
alternative reiki, ushtrimet e 
përditshme fizike, meditimin etj.

Zona: Sytë
Lidhur me: Nyjet, tiroidet 
dhe zorrët.
Shpjegim: sytë janë të mbrojtura si 

Si të kurohemi me
ushqime
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dritaret e shpirtit tënd, por ato gjithashtu mund të jetë një dritare për shëndetin 
tuaj. Rritja  e ngjyrës  së bardhë në iris mund të reflektojë degjenerimin e nyjeve, 
ndërsa zvogëlimi i irisit është i lidhur me problemet e njyjeve. Njollat e shfaqura 
në iris tregojnë keq absorbimin në zorrë.  Në qoftë se vini re një unazë me 
ngjyrë të lehtë rreth irisit, kjo tregon se e keni tepruar me sheqerin e rafinuar 
dhe kripën e gjellës, duke i zëvëndësuar këto me stevia, shurup 
panje, shurup agave, sheqer demerara ose kripën e gjellës me miso, 
kripë Himalaje, Qiproje, Hawaiane, të 
zezë Indiane, të jodizuar Greke etj.
Çfarë duhet të bëni: Jepni nyjeve 
tuaja pak dashuri me ushqime anti-
inflamatore, të tilla si peshk, arra, vaj 
dhe fara lini, lëng kockash,  turmerik 
dhe xhinxher. Hiqni dorë nga ushqimet 
e proçesuara pasi promovojnë 
inflamacionin.

Zona: Nën sy
Lidhen  me: Veshkat.
Shpjegim: ënjtje e qepallave lidhet 
me funksionin e ngadaltë të veshkave. 
Qeskat e zeza gjithashtu mund të 
tregojnë dëmtimin e funksionit të 
veshkave.
Çfarë duhet të bëni: pini shumë 
ujë të filtruar, pasi dehidratimi 
i veshkave ndalon kryerjen  e 
funksioneve të tyre thelbësore. 
reduktoni stresin dhe kujdesuni që 
të bëni një gjumë të qetë. Gjithashtu, 
shmangni kafen  dhe alkoolin, të 
cilat janë dehidratuese, duke i 
zëvëndësuar me ujë kokosi, lëngje 
frutash dhe kafe elbi.

Zona: Mollëzat
Lidhur me: Mushkëritë, keq absorbimin dhe  metabolizmin 
e ngadaltë.
Shpjegim: çngjyrosja dhe njollat në mollëza tregojnë veprim më të ngadaltë 
metabolikë dhe përthithje më të ulët të ushqyesve. Mollëzat  janë gjithashtu të 
lidhura tradicionalisht me funksionin e mushkërive.

Çfarë duhet të bëni: ushtrime me frymëmarrjen për futjen e oksigjenit 
në  mushkëri  dhe për të rritur  kapacitetin e funksioneve të mushkërive dhe 
nxitjen e metabolizmit. Duke u siguruar që ta përtypni mirë ushqimin duke 
reduktuar problemet me tretjen dhe duke ndihmuar në përthithjen më mirë të 
ushqyesve.

Zona: Hunda
Lidhur me: sistemin kardiovaskularë.
Shpjegim: Hunda juaj besohet të jetë e lidhur 
me qarkullimin, kështu që problemet e 
lëkurës në këtë zonë mund të sugjerojë 
probleme të presionit të gjakut.

Çfarë duhet të bëni: rritja e konsumit 
të ushqimeve të shëndetshme, të tilla si: 
avokado, arrat, tahini, vaji i ullirit ekstra 
i virgjër dhe vaji ose fara lini, fara kia, 
turmerik, çaji jeshil, speci djegës Cayenne, 
hudhra, murrizi, hibiskus, fara pishe 
dhe sojë. Kufizoni konsumin e alkoolit 
dhe kafesë, e cila mund të stimulojë 
artificialisht sistemin tuaj kardiovaskular.

Zona: buza e poshtme
Lidhur me: sistemin e tretjes së 
ushqimit
Shpjegim: Në veçanti, problemet në 
buzën e poshtme  mund të pasqyrojë 
funksionin e zorrëve. Njollat kafe mund 
të përfaqësojnë probleme me dispepsi 
(mostretje) ose pamjaftueshmëri të enzimës 
tretëse. Gjithashtu  mund të tregojë praninë 
e krimbave ose e parazitëve në  rritje të 
jashtëzakonshme në zorrë. Buzët me ngjyrë të 
zbehtë tregojnë fazat e hershme të anemisë.

Si të kurohemi me
ushqime

Çfarë duhet të bëni: sigurohuni 
që të përfshini shumë ushqime të 
pasura me hekur në dietën tuaj, 
të tilla si bishtajoret, perimet me 
gjethe jeshile dhe pak mish të kuq 
pa dhjamë (në qoftë se nuk jeni 
vegjetarian, natyrisht).

Zone: Gjuha
Lidhur me: mushkëritë, 
mbingarkesë toksinash.
shpjegim: Gjuha juaj është një udhëzues 
i mrekullueshëm për shëndetin tuaj të 
brendshme. të dhëna më të mira janë 
ato ç’farë shihni në sipërfaqe pas zgjimit 
në mëngjes. Qarqet e bardha që krijohen 
në mes dhe në zonën e pasme mund 
të tregojnë përmbajtje të toksinave në 
zorrë. Gërryrjet në skajet e jashtme 
të gjuhës mund të jenë të lidhura me 
funksionin nënoptimale të mushkërive.
Çfarë duhet të bëni: konsumoni lëngje 
detoksifikuese për të larguar toksinat e padëshiruara. Provoni një detoks 
3-ditor, përfshijnë lëngjet, ku mund të shtoni disa superushqime  jeshile, dhe 
të dhe provoni të pastroni  gjuhën tuaj me këto mjete. për mbështetje shtesë 
të mushkërive, provoni disa ushtime për shëndetin kardiak dhe meditim me 
frymëmarrje të thellë.

Zona: Mjekra
Lidhur me: hormonet dhe stresin.
Shpjegimi:  Zonja, a keni vënë re ndonjëherë, që mjekra juaj ka tendencën 
për të krijuar disa njolla për rreth saj. kjo për shkak se kjo është zona e fytyrës 
ku manifestohet ç’ekuilibri hormonal dhe emocionet sresuese.
Ç’farë duhet të bëni: provoni Maka pluhur për mbështetjen hormonale, 
duke  shmangur produktet e panatyrshme të bukurisë apo ndihmat e pastrimi, 
të cilat kanë prirjen të përmbajnë toksina që ndërhyjnë me sistemin endokrin. 
Gjithashtu, falini lëkurës suaj një kujdes të veçantë dhe pak më shumë dashuri 
dhe vëmendje paërpara datës së periodave. Gjithashtu merrni masa për të 
reduktuar stresin tuaj dhe trajtojeni trupin tuaj të bukur duke bërë më shumë 
pushim dhe gjumë. Nese 
doni te perdorni maka per te 
trajtuar problemi ne akneve 
duhet ta filloni nga nje 
dize e vogel duke e shtuar 
gradualisht pas disa diteve.  
Maka eshte nje superushqim 
qe do tju dhurojme shume me 
teper energji sec jeni mesuar 
te keni. Gjithashtu do tju jape 
nje efekt te menjehereshem 
ne balancimin e sistemit 
hormonal. Ndaj nese perdorni menjehere nje doze te larte ndoshta do te 
perjetoni hiperaktivitet ndjenjash dhe/ ose nje perkeqesim te perkoheshem te 
akneve. Nese ju ndodh kjo, mos u friksoni, thjesht ulni pak dozen ditore te 
Makas. per nje person me nje peshe mesatare prej 65-68 kg eshte normale te 
fillohet me nje luge caji Maca pluhur ne dite e tretur ne nje filxhan me uje te 
ngrohte. Nje luge caji ze rreth 3 gr. Nese ndiheni rehat me kete doze pas nje 
jave, ju mund ta rrisni dozen deri ne 1 luge caji e gjysme. Ju mund te vazhdoni 
ta rrisni dozen e Makas jave pas jave deri ne 3 luge caji ne dite (ju me teper se 
kaq), per sa kohe nuk ndieni shqetesime. 

Disa menyra te tjera efikase per te reduktuar aknet ne fytyre.

• Nderroni kelefet e jastekut perdite, ose nje nate flini nga njeri krah dhe 
naten e dyte kthejeni jastekun nga krahu tjeter dhe pastaj mund ta nderroni.
Djersa, peshtyma dhe qelizat e vdekura te lekures perhapen ne kellefin e 
jastekut dhe nuk rekomandohet te flini serish mbi kete siperfaqe pasi e keni 
lare dhe pastruar mire fytyren.

• pastroni ekranin e telefonit tuaj vazhdimisht me nje pambuk me alkool. 
Duke mbajtur nje telefon te papastruar dhe me yndyre ngjitur ne faqen tuaj 
me siguri do tjua shtoje problemet e lekures. Mendoni per gjithe gjerat qe 
prekni gjate dites, vazhdimisht duke perdorur ekranin me touchscreen dhe 
pas kesaj e vendosur ngjitur ne lekuren tuaj. 

• Vendosni vazo me lule ne ambjentet ku punoni dhe flini. Sidomos nese 
jetoni ne nje qytet te mbipopulluar. Lulet clirojne Oksigjen, dhe pastrojne 
mire ajrin edhe ne shtepine ao zyren tuaj. Vendosni nje vazo me lule perkrah 
kokes se krevatit.

• Merrni rregullisht disa doza Filiz elbi pluhur. ai eshte i pasur me antioksidante 
dhe ushqyes qe detoksifikojne dhe pastrojne trupin. Gjithashtu permban 
enzima qe riparojne dhe rigjenerojne indet e demtuara te lekures.
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Si të kurohemi me
ushqime

Tërshëra dhe farat Kia
tërshëra: është ideale sidomos në mëngjes. tërshëra është në fakt ushqim kryesor 
për shkak se ajo është e pasur me fibra, proteina, minerale, antioksidantë dhe ul 
nivelin e sheqerit në gjak dhe kolesterolin e keq. Farat kia do t’ju japin energji gjatë 
gjithë ditës, përveç se humbisni peshë, ju ndihmojnë të keni një bark të sheshtë. Farat 
kia janë një burim natyror i Omega-3 dhe Omega-6. Ato parandalojn sëmundjet 
kardiovaskulare, ulin nivelet e larta të kolesterolit të keq, kanë veti  anti-inflamatore 
dhe antioksidante. përzierja e tyre me fruta të thata dhe  fara vajore e pasuron 
mëngjesin me vlera ushqyese. kombinimi i këtyre dy ushqimeve është një burim i 
shkëlqyer i ushqyesve dhe sjellin shumë përfitime shëndetësoreReceta më poshtë 
për mëngjesin me tërshërë dhe fara kia është shumë ushqyese dhe energjike. për 
ta përgatitur ajo nuk merr më shumë se 10 minuta dhe është shumë ekonomike, 
përmban proteina, karbohidratet, yndyrna të shëndetshme, vitamina, minerale dhe 
fibra natyrale, të cilat ndihmojn që të keni një bark të sheshtë.

Kjo recete sugjerohet 
per mengjes
Përbërësit për dy persona:

500 ml kos ose qumësht soje
1 filxhan tërshërë
2 lugë kafeje vanilje
1 shkop kanellë 
(ose 1 lugë gjelle kanellë pluhur)
2 lugë mjaltë
një majë luge kripë
4 lugë fara Kia
Fruta të thata sipas dëshirës.

Hudhra: për të pasur një bark të sheshtë, sigurisht, 
nevojitet që stomaku të jetë në rregull. Hudhra është 
një aleat i shkëlqyer pasi përmban allicinë e cila duke 
rënë në kontakt me gjakun ndihmon për të eleminuar 
shumë bakteret që shkaktojnë fryrje, veçanërisht në 
traktin e tretjes. Gjithashtu ndihmon në forcimin e 
sistemit imunitar dhe për të parandaluar ftohjet. Nëse 
keni problem me erën e saj bashkojeni me majdanoz. 
provoni  duke shtuar një thelbi hudhër në ushqimin tuaj 
vetëm para se ta shërbeni për të marrë të mirat prej saj.

Fryrjet adominale, 
ky problem nuk njeh stinë

Bark  i sheshtë: ja ushqimet që ulin fryrjet adominale:
Pini, pini, pini dhe përsëri pini uje.

uji është miku më i mirë: hidraton  lëkurën duke e bërë atë rrezatuese, pastron nga toksinat 
duke ju bërë të ndiheni më energjik, është arma më e mirë kundër celulitit, dhe sikur të mos 
mjaftonte, ajo është e dobishme për të reduktuar fryrjen adominale. Dihet që uji është një 
eliksir i vërtetë i bukurisë, ndaj nuk rekomandohen pijet me sheqer, të gazuara apo alkoolike, 
këta janë armiqtë e vërtetë të një barku të sheshtë. Nëse keni etje pini sa më shumë ujë të 
paktë 2 litra, ose lëngje të lehta frutash.

Çajrat  dhe produktet bimore të bukurisë

Një masazh në zonën e barkut mund të nxisë kullimit dhe reduktimin e yndyrës së 
tepërt. Bëni lëvizje të vogla rrethore me duar mbi barkun tuaj çdo ditë pas dushit, 
me kremra hidratues bimorë. Gjithashtu mund të pini çajrat bimorë si: çaji jeshil, 
çaj me kanellë, me bimë anise dhe me xhinxhër, të gjithë këto përbërës ndihmojn 
tretjen e ushqimit, janë antispasmatik dhe qetësues, janë të dobishëm kundër 
mostretjes dhe rregullojnë gjëndjen shpirtërore.

Uthulla e mollës: Dy karakteristika themelore: 

1) ndihmon në eliminimin e toksinave; 
2) parandalon mbajtjen e lëngjeve.

ul  nivelin e sheqerit, insulinës dhe është e lidhur me humbjen në  peshë, disa 
studime kanë treguar se konsumi i rreth 30ml uthull molle në ditë ndihmon 
në reduktimin e yndyrës në zonën e barkut dhe jo vetëm kaq, ajo është 
ideale për të “pastruar” traktin e tretjes së ushqimit. ajo ç’farë nevojitet është 
përzierja e  një gote ujë me 1 lugë gjelle uthull molle dhe 1 lugë çaji shurup 
panje, dhe ta konsumoni këtë “pije” para çdo vakti. Natyrisht kjo pije është e 
lidhur me një dietë të shëndetshme dhe ushtrime të  rregullta fizike.  Konsumi 
i  uthullës së mollës çdo ditë lejon të humbisni rreth një kile në muaj, pa shumë 
përpjekje dhe pa shumë vështirësi. Gjithashtu përshpejton metabolizmin duke 
promovuar humbjen në peshë, uthulla e mollës gjithashtu ju lejon të merrni 
përfitime të tjera të tilla si: flokë plot shkëlqim, është e njohur për heqjen e 
njollave nga dhëmbët dhe zbutjen e djegieve nga dielli veror.

Një bark të sheshtë në një kohë të shkurtër, nuk është aspak një mision i thjeshtë, por nuk është i pamundur.

Speci djegës: Jo vetëm që i jep shije gatimeve pa 
pasur nevojë për shtimin e  kripës, rrit metabolizmin fal 
thermogjenezës duke prodhuar energji dhe ndihmon në 
djegien e yndyrës. Së fundi ajo ndihmon flokët, lëkurën dhe 
thonjtë të qëndrojnë të shëndetshme, sepse ajo përmban shumë 
beta-karotene. Me pak fjalë, një përkrahës i vërtetë i bukurisë.

Farat e Fenelit: përveç se përmbajnë kalium, magnez, 
fosfor, kalcium dhe vitamina a dhe C, ata gjithashtu ofrojnë një 
shumëllojshmëri të përfitimeve shëndetësore që ndihmojnë  në humbjen në peshë. 
Farat e fenelin ndihmojnë në rritjen e metabolizmit. Metabolizmi është shkalla në të 
cilën qelizat tona përdorin energjin që kemi fituar nga ushqimi që konsumojmë. Duke 
nxitur dhe përshpejtuar këtë proçes, kaloritë që konsumojmë përdoren nga qelizat më 
shpejt, që të dya na jepin energji dhe na ndihmojnë për të  djegur dhjamin nga trupi ynë. 

Ndalon urinë nervoze: farat e fenelit me ujë pengojnë tkurrjen e muskujve, e cila ndihmon 
në pengimin e urisë nervoze duke lehtësuar 
muskujt e barkut. pastron gjakun, farat e 
fenelit ndihmojn largimin e mbetjeve të 
acidit të urinës në gjak, dhe përveç kësaj, 
prish acidet e stomakut duke parandaluar 
akumulimin e yndyrës shtesë në mëlçi. 

Ndihmon në pastrimin e trupit nga toksinat: 
Në botën e sotme, ne jemi të rrethuar 
nga toksina në çdo cep: gazrat e makinave, 
produktet kozmetike kimike, uji i ndotur 
dhe mishrat e proçesuar. Farat e fenelit  
ndihmojnë në pastrimin e trupit, duke i 
larguar këto toksina përmes veshkave. 

Nxit  prodhimin e melatoninës: Melatonina është hormoni përgjegjës për ciklin e gjumit. 
Një kohë prej 6-9 orë gjumë është thelbësor për shëndet të mirë dhe ndihmon në 
ruajtjen e duhur të peshës. pirja e çajit me fara feneli ndihmon të sigurohemi se nivelet 
e melatonit në trupin tonë të punojnë në favorin tonë dhe të parandalojnë  pagjumësinë. 

Shënim: Kjo nuk do të thotë se pirja e çajit me fara feneli do të bëjë që ju të flini, 
krejt e kundërta: Gjatë ditës ju do të ndjeni më shumë  energji, do të vini re se është më 
e lehtë rënia në gjumë kur ka ardhur koha. Nëse ju dëshironi për të filluar me kujdes, 
fillojeni me 1-2 filxhan në ditë që të shohni  se si reagon trupi juaj, më pas e shtoni sasin 
deri në 4 filxhan në ditë. Doza për çajin: 2 lugë gjelle fara feneli në 1 litër ujë, duke e 
filluar konsumin e saj që në mëngjes duke e pirë atë gjatë gjithë ditës.  
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sipas një artikulli të shkruar nga Instituti kombëtar i kancerit në shtetet 
e Bashkuara, dhe nga një studim i kryer në spitalin universitar pediatrik 
Heidelbergut në Gjermani:

Genisteina, një isoflavon bimor, u shkakton një goditje të fortë qelizave të 
kancerit, duke ulur aftësinë e tyre për të krijuar enë të reja të gjakut dhe për 
të sulmuar mekanizmin e tyre të riprodhimit qelizor. pa rritjen e furnizimit  me 
gjak dhe një paaftësi për të krijuar qeliza të reja, kanceri ngadalë “mbytet” për 
tu zhdukur më pas.

Soja e fermentuar (Miso) vret qelizat e kancerit

sipas Dr Mercola, shumica e produkteve me soje janë të lidhura me kancerin e 
gjirit dhe kancerin e trurit, megjithatë, soja e fermentuar  bën përjashtim.

Me siguri ju keni dëgjuar se japonezët jetojnë më gjatë dhe kanë gjasa të sëmuren 
nga kanceri më pak, ndryshe nga njerëzit e vendeve perendimore. kjo është për 
shkak se ata konsumojnë  shumë soje, por kryesisht sojë të fermentuar. ky zakon 
i tyre ka qenë gjithmonë i tillë prej shumë kohësh.

Të mirat shëndetësore  falë supës me Miso:

Vepron  si një antioksidant i fuqishëm, duke mbrojtur qelizat nga radikalet e lira, 
nga rrezatimi dhe ndotësit kimikë.

Vepron  si një anti-estrogjenik duke bllokuar thithjen e estrogjenit.

Mund të zvogëlojë simptomat që lidhen me menopauzën, është gjithashtu e 
dobishme në parandalimin e osteoporozës.

pengon agregimin e trombociteve duke parandaluar trombozën, goditjet, sulmet 
në zemër dhe arteriosklerozën.

Përmban  veti të mira anti-inflamatore, kështu që mund të jetë e dobishme 
në trajtimin e artritit, bursitë (është një sëmundje që prek kryesisht personat 
që kryejnë  profesione që kërkojnë sforcime të vazhdueshme të krahut.  kjo 
është një sëmundje që trajtohet lehtë, por nëse neglizhohet mund të çojë deri 
në invalidizim të pacientit, është një sëmundje e indeve lidhëse që ndodhen në 
pjesën mes shpatullës dhe kockës së supit. kërci lidhës bëhet si kockë dhe nuk 
le të hapet krahu.) dhe sëmundjet reumatike.

Ja si mund të përgatisim supë me Miso!

Përbërësit për të përgatitur supën
(zgjidhni vetëm produktet organike)

3 lugë pastë Miso.

1/2 lugë çaji xhinxher

1 thelbi hudhër, i qeruar dhe grimcuar.

1/2 filxhan qepë të copëtuar.

2 qepë të njoma të prera në feta të holla.

1 lugë gjelle vaj kokosi.

Përgatitja: 

- Ngrohni  vajin e kokosit në një tenxhere në zjarr të mesëm. 

- shtoni  hudhrën dhe qepët dhe skuqini për 5 minuta duke i përzier  vazhdimisht      
në mënyrë që të mos digjen. 

- Shtoni 4 gota ujë dhe xhinxherin në zierje. 

- shtoni pastën  Miso dhe përzieni deri sa të jetë tretur plotësisht. 
( për më shumë shije shtoni qepët e njoma).

Studimet shkencore 
tregojnë se Miso
ka efekt pozitiv
kundër tumoreve

VITAMINA*:
Vitaminë K  37%
Riboflavinë  14%
Vitaminë B6  10%
Thiaminë  7%

MINERALE:

Natrium  155%
Manganez  43%
Bakër   21 %
Zink   17%

VLERAT 
USHQYESE:
Proteina  23%
Fibra Dietike  22%
Kalori   10%
Karbohidrate    9%

Benefitet Shëndetësore të Supës me Miso

Nxit Sistemin Imunitar

Ndihmon në ruajtjen e një fytyre rrezatuese

Ndihmon në reduktimin e rrezikut nga kanceri kolorektal

Ndihmon për të mbajtur një sistem tretje të shendetshëm

Efikase në mbrojten nga efektet e rrezatimit

Ka efekt në përmirësimin e humorit, reduktimin e stresit dhe ankthit

Redukton rrezikun nga osteoporoza dhe ruan shëndetin e kockave

Ul Kolesterolin dhe redukton rrezikun ndaj sëmundjeve kardiovaskulare

Kujdes: Shmangni konsumimin  e supës me miso në rast se kuroheni me MAOI 
(monoamine oxidase inhibitor), një lloj  barne antidepresive.

* % e vlerave ushqyese në 100g. 100gr miso marrim rreth 37% vitamine K *doza ditore e rekomanduar

Konsumimi 
i Supës Miso

redukton me 50% 
rrezikun e prekjes 

nga Kanceri i Gjirit*
*Sic raportohet në Gazetën e 
National Cancer Institute, 

Vol. 95, Issue #12

Pastën Miso e 
gjeni tek dyqanet e 
rrjetit Neranxi në 
paketim 400gr. Si dhe 
shume produkte te 
tjerakurative per te 
luftuar kancerin.
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përforcuese. Kakao përmban anandamide, të cilat 
janë të njohura si “molekulat e lumturisë”. Kakao  
është e mbushur me magnez të shëndetshëm, 
fosfor, antioksidantë dhe ndikon në rritjen e 
libidos, argininës dhe methilksantinës. Është e 
rëndësishme që kakaon ta bëni pjesë e recetava 
tuaj, pasi përmbanë feniletilaminë e njohur si 
“kimikati i dashurisë” e cila lëshon dopiaminën në 
trupin tuaj gjatë aktit.

Fenugreku
Një tjetër mënyrë 
e shijshme për 
të rritur libidon 
janë farat e kësaj 
bime. Fenugreku  
është përdorur si 
një afrodiziak nga 
popujt e lashtë 
në Romë, Egjipt 
dhe Greqi. Shija e 
saj është pak si e 
shurupit të panjës 
apo e karameleve 
me shije gjalpi dhe 
sheqeri kaf,  dhe 

është përdorur si aromë për ushqimet si shurupi 
i panjës dhe miksi i erëzave sië është berbera 
Etiopiane. Në Indi, gjethet e saj janë konsumuar 
si perime. Është përdorur për shekuj nga gratë 
dhe burrat për të rritur libidon. Ajo  gjithashtu 
promovon inde të shëndetshme të gjirit dhe 
përmirëson prodhimin e qumështit tek gratë në 
laktacion. Çelësi është  fitoestrogjeni. Disa thonë 
se kjo shtesë natyrore mund të rrisë madhësinë e 
gjirit. Nëse është apo jo e efektshme, diçka është e 
sigurtë fenugreku është një mënyrë e thjeshtë dhe e 
sigurt për ata që përpiqen për të rritur libidon ose 
madhësinë e gjoksit.

Erëzat Pikante
Shumë praktika Ayurvedike për rritjen e libidos 

Rënia e libidos ndodh ndonjëherë, 
me ritme të shpejta veçanërisht 
në ditët e sotme. Jemi vetë ne 
armiqtë e shëndetit tone duke 
konsumuar ushqime të varfra 
në vlera ushqyese dhe duke 
dështuar në kujdesin ndaj vetes. 

Këshilla më e mirë për mikeshat e mia  femra të 
cilat vuajnë rënia e libidos është: u nevojitet të kohë 
për meditim dhe pushim, duke bërë rregullisht 
ushtrime fizike, dhe duke përmirësuar të ushqyerin 
me një dietë të pasur me ushqime integrale me 
bazë bimore. 

Disa konsiderata për ndryshimet dietik që ndikojnë 
direkt në energjinë seksuale sinjalizuese tek femrat 
përfshihen shtesat natyrale. Shumë prej tyre janë 
në raftet e kuzhnave tuaja. Është me të vërtetë 
një bekim që kompanitë farmaceutike nuk i kanë 
bërë pjesë të medikamenteve të tyre për rritjen e 
performances tek femrat. Ndërkohë që produkte 
farmaceutike të tilla si viagra japin lehtësim për 
meshkujt, ku sjellin probleme të rëndësishme. 
Shtesat natyrale janë të sigurta dhe shpesh zgjidhja 
më efektive.

Afrodiziakët  natyral për 
libido femërore
Afrodiziakët përkufizohen si: ushqime, pije apo 
barna që stimulojnë dëshirën seksuale. Këto gjashtë 
afrodiziatik natyral janë përdorur për mijëra vjet 
në praktikat Ayurvedike. Ayurvedika është mjeksia 
tradicionale në Indi e cila është e fokusuar në bërjen 
e  zgjedhjeve të drejtë për trupin dhe mendjen. 
Provoni këto rekomandime Ayurvedike në regjim 
tuaj të përditshëm për të rikthyer dëshirën.

Kakao / Cokollata
Kakao është një ushqim super i shijshëm me shumë 
përfitime, duke përfshirë edhe vetitë afrodiziatike 

dhe metabolizmit, ndikojnë në rritjen e ngrohtësisë 
në dietën tuaj. Speci Djeges, Kanella, Kardamomi, 
Xhinxheri dhe  Arra e Indit janë erëza të cilat 
nxisin rrjedhjen e gjakut në zonën e barkut dhe 
legenit. Ata gjithashtu stimulojnë oreksin tuaj jo 
vetëm për ushqim por gjithashtu nxisin dëshirën 
seksuale. Marrja e tyre është e thjeshtë, mjafton ti 
bëni pjesë e recetave, sidomos duke i konsumuar 
si pije të nxehta, ose provoni xhinxherin turshi. 
Efektet e rrjedhjes së gjakut të shkaktuara nga këto 
erëza, rrisin lagështinë vaginale dhe të intensifikojë 
kënaqësinë seksuale.

Hurmat e arabisë
këto fruta ekzotike, shtojnë ëmbëlsinë dhe 
pasurojnë shumë receta gjithashtu dhe jetën 
tuaj të dashurisë. Në kulturën ar ab e , 
një afrodiziatik tradicional 
përgatiteshe nga përzierja 
e hurmave me 
qumësht dhe 
kanellë. Ky supër 
frut  përmban fibra 
dhe shumë vlera 
ushqyese, vitamina 
dhe minerale për 
mirëqenien e përgjithshme. 
Nëse jeni të shëndetshëm 
dhe plotë energji atëherë 
jeni gati për romancë.

Mumijo
Gjatë muajve të ngrohtë të verës, në lartësitë e larta 
të  Himalajave, ky kompleks mineral i errët i cili 
rrjedh nga shkëmbinjtë. Praktikuesit e Ayurvedike 
kanë përdorur mumijon  si një shtesë natyrale 
mijavjeçare. Ashtu si shumë gjëra të lashta, ajo është 
e njohur me shumë emra ekzistues, duke përfshirë: 
shilajeet, Silajit, mumio, mumiyo, mumijo, mineral 
i erret, asfaltum, dhe shumë të tjera. Përdorimi i 
mumijos rrit qëndrueshmërinë gjatë ushtrimeve 
fizike por edhe gjatë aktiviteti seksual. Mumijo  
është përdorur si afrodiziatik dhe 
trajtues i fertilitetit tek meshkujt 
dhe femrat. Faluni vakteve dhe 
dashurise ngrohtësi. Mos harroni 
ti kushtoni kohë vetës tuaj dhe 
për të bërë këto ndryshime të 
vogla, mjafton të shtoni  këto 
afrodiziakë  natyrorë në dietën 
tuaj. Shijoj momentet e 
jetës tuaj dhe do të gjeni 
kuptim në çdo gjë që 
ju bëni.

A f r o d i z i a k ë t 
n a t y r a l ë  p ë r  f e m r a t
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1.Zbut dhimbjet e fytit:
uthulla e mollës ka veti të fuqishme, si aftësia për të luftuar mikrobet dhe bakteret. Nëse 
ndjeni dhimbje dhe shqetësime në fyt, provoni të përzieni rreth 1/4 filxhan uthull molle 
me një filxhan ujë të ngrohtë. Me këtë përzierje beni gargarë çdo një orë, pasi substancat 
acide të uthullës luftojnë mikrobet.

2. Largon urthin (djegësin në stomak).
të mirat dhe përdorimet e uthullës së mollës. shumë njerëz i drejtohen uthullës së 
mollës, dhe anti-acideve, për të lehtësuar simptomat e djegies së stomakut (urthit). Dj-
egiet e stomakut shkaktohen nga aciditeti i ulët në stomak. uthulla e mollës  mund të 
ndihmuar tretjen e ushqimit në formimin e acidit të shëndetshën të cilin ajo ka nevojë, 
duke imituar kushtet acide të stomakut për të ndihmuar tretjen e ushqimit. provoni duke 
marrë një lugë çaji uthull molle me ujë për të zbutur problemet e stomakut.

3. Pastron hundët e bllokuara, duke lehtësuar frymëmarrjen.
uthulla e mollës mund të përdoret gjithashtu për të trajtuar në mënyrë efektive një 
infeksion sinus. ajo përmban nivele të shëndetshme të vitamins B dhe vitaminës e, kalci-
um, kalium, magnez dhe të gjitha vlerat të cilat mund të ndihmojë  dëmtimet e sinuseve, 
duke zbutur simptomat alergjike dhe zbllokimin e hundëve duke lehtësuar frymëmarr-
jen. uthulla e mollës gjithashtu ka nivel relativisht të lartë të pH, që mund të ndihmojë 
mukusin e hollë dhe duke luftuar rritjen e bakterieve. kombinoni një lugë çaji uthull 
molle me një gotë ujë për ta pirë, herën tjetër hundët tuaja do të jenë liruar dhe mund 
të merrni frymë lirisht. 

4. Shpëtoni nga zbokthi.
Dr. Oz sugjeron përdorimin e  uthullës së mollës për të trajtuar zbokthin. Nivelet e larta 
të aciditetit tek uthulla e mollës balancon pH në skalpin e kokës, duke parandaluar rritjen 
e mëtejshme të majave dhe baktereve. Kombinoni 1/4 filxhan uthull molle me 1/4 filxhan 
me ujë, dhe hidheni në një shishe spray. Sprucojeni në flokët tuaj mblidhini  flokët me një 
peshqir dhe mbajini për rreth 15 minuta para se ti shpëlani flokët.

5. Lehtëson dhimbjet e këmbëve.
Dhimbjet e këmbëve vijnë si efekt i nivelit të ulët të kaliumit në trup. përzieni 2 lugë gjelle 
uthull molle me një lugë çaji mjaltë dhe një gotë me ujë të ngrohtë për 
të bërë një ilaç në shtëpi. Nivelet e larta të kaliumit në uthullën e mollës 
do të ndihmojë për të zbutur çdo dhimbje që mund të keni.

6. Qetëson irritimin e lëkurës.
uthulla e mollës është një anti-septik shumë efektive me vlera të mëdha 
anti-fungale. uthulla e mollës mund të ketë efekte të mrekullueshme në 
qetësimin e irritimeve në lëkurë. Ju mund të aplikoni uthullën e mollës 
në zonat e irrituara të lëkurës tuaj, madje mund të përdorin sasi të vogla 
tek kafshët tuaja shtëpiake nqs kanë lëkurë të thatë dhe të irrituar. për 
ta përdorur, shtoni disa pika uthull molle në një top pambuku dhe çikeni  
atë mbi zonat e prekura të irrituara. 

7. Heq lythat dhe nishanet.
Lythat mund të shfaqen kudo nëpër trup. ata janë shkaktuar nga virusi 
HpV, i cili mund të hyjnë në trup nëpërmjet çarjeve të vogla dhe plagëve 
në lëkurë. Heqjen e lythave në mënyrë natyrale mund ta bëni duke për-
zier një filxhan uthull molle me pak ujë dhe aplikojeni atë në lëkurë me 
një top pambuku. Bëjeni këtë për rreth 20 minuta çdo natë derisa ju të 
shihni një ndryshim të dukshëm.
 
8. Shpëtonii nga era e keqe e këmbëve.
uthulla e mollës mund të luftojë në mënyrë efektive bakteret që shka-
ktojnë aromat e pakëndshme në këmbët tuaja, duke naturalizuar nivelet 
e pH në lëkurë. Hidheni uthullën e mollës në pecetat e bebeve dhe 
lërini në frigorifer brënda një nate. Fërkoni tabanin e këmbëve tuaja sa 
herë që ju keni nevojë për të. Ose mund ti fusni këmbët tuaja direkte 
në uthull molle me pak ujë si një ilaç i cili lufton aromën e pakëndshme 
të këmbëve.
9. Redukton gazrat dhe fryrjet.
sipas  Livestrong: shumë praktikues të shëndetit rekomandojnë 
përdorimin e uthullës së mollës për të trajtuar problemet e tretjes. për 
të parandaluar gazrat dhe fryrjet, pini një gotë uthull molle të holluar në 
ujë para se të konsumoni ushqimin. 

10. Neutralizon aromat e pakëndshme në shtëpi.
Ju përdorni aromatizues për të larguar erën e keqe nëpër shtëpi, mos 

harroni se uthulla e mollës punon mrekullisht për të neutralizuar aromat e pakëndshme. 
Holloni në një filxhan ujë me uthull molle dhe hidheni në një shishe spray, duke e përhap-
ur nëpër shtëpi. 

11. Eshtë përdorur si një pastrues jo toksik.
uthulla e mollës mund të punojnë mrekullisht si një pastrues për shumë qëllime shtëpiake. 
uthulla e mollës përmbanë komponente të fuqishëm duke luftuar bakteret, gjë që shumë 
pastrues komercial nuk e kanë. thjeshtë kombinoni një sasi të barabartë uthull molle me 
ujë, dhe përdoreni atë për pastrimin dhe heqjen e njollave.

12. Zhbllokon tubacionet e lavapjatave.
Jo të gjitha problemet me bllokimet e lavapjatave etj, mund të zgjidhen me kimikate. përz-
ieni  1/2 filxhan sode buke me një filxhan uthull molle për të krijuar një efekt “vullkan” 
zhbllokues për tubacionet. 

13. shpëtoni nga myku i krijur nga lagështira.
aplikoni uthullën e mollës në sipërfaqe me myk për ta shkatërruar atë. Lajeni mbi zonën 
e formuar me një furçë, dhe lëreni të thahet. Ndryshe nga substancat e rënda si: zbar-
dhuesit etj, uthulla e mollës  është plotësisht jotoksike, dhe është më shumë se 80 % më  
efektive në pastrimin e mykut. 

14. Ndihmon në heqjen e rrudhave në rroba.
ka disa mënyra për të sheshuar rrudhat në rrobat tuaja - pa përdorur hekur. kombinoni 
uthull molle dhe ujë me një raport një-me-tre në një shishe spray dhe sprucojeni  direkte 
mbi rrudha. pastaj, thjesht lerini rrobat varur për tu tharë. 

15. Heq njollat mbi mobilje.
uthulla e mollës është zgjidhje magjike për çdo gjë në lidhje me pastrimin. substancat që 
ajo përmbanë mund edhe heqi njollat e ujit dhe ushqimit   nga mobilje, tapete dhe rroba. 
përdorni uthull molle, mund  edhe ti shtoni një lugë kripë, një zgjidhje për të hequr njollat. 
Lëreni të thahet pastaj fshini të gjithë sipërfaqen.

15 përfitime qe merr shëndeti dhe shtëpia juaj nga

uThullA e MollëS
Një nga zgjidhjet më të efektshme për shëndetin dhe shtëpinë është përdorimi i uthullës së mollës, duke hequr dorë nga produktet 
komerciale. Ashtu si vaji i  kokosit organik, uthulla e mollës është një alternativë e mirë natyrale që jep shumë përfitime të mrekullueshme 
për shëndetin dhe shtëpinë. E pa filtruar, e papasterizur dhe e papërpunur, uthulla e mollës përmban ‚nënën e uthullës“- një element 
ushqyes të koncentruar e cila ka vlera anti-bakteriale dhe anti-fungale. Uthulla e mollës mund të përdoret për të përmirësuar jetën 
tuaj në mënyra të ndryshme, duke neutralizuar aromat e keqija në trupin dhe në shtëpinë tuaj, për të ndihmuar trupin tuaj dhe për të 
pastruar sinuset tuaja.
Ju paraqesim përfitimet shëndetsore dhe pastruese për shëndetin dhe shtëpinë.

 E pa filtruar, e papasterizur dhe 
e papërpunur, uthulla e mollës 
përmban „nënën e uthullës“- një 
element ushqyes të koncentruar 
e cila ka vlera anti-bakteriale 
dhe anti-fungale 
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Ushqimet 
janë klasifikuar 
në dy kategori 
kryesore acidet dhe 
alkalet. ato ndryshojnë nga 

efekti i ushqimit në pH e urinës pas konsumit të ushqimit. ushqimet që 
rrisin aciditetin e urinës konsiderohen ushqime acide.

Në mënyrë të ngjashme, kur ushqime e konsumuara  rrisin  alkalinitetin 
e urinës pas konsumit, ajo konsiderohet si ushqim alkalin. Me pak fjalë, 
ushqime e ulëta në acid kanë një efekt alkaline në trup dhe mund të 
luftojnë formimin e acidit në trup dhe për këtë arsye ndihmon për të 
balancuar nivelin e pH në trupin tuaj.

Efektet që ushqimi përmban

pH është një varg i trupit të njeriut duke e bërë nga acidi në alkalinë. 
Vlera 0 konsiderohet plotësisht acid dhe vlera 14 konsiderohet plotësisht 
alkaline. Niveli neutral është ph=7. Qëllimi i konsumimit i ushqimeve 
alkalinë dhe pirja e  ujit alkaline është se niveli i pH të trupit është më 
afër nivelit neutral.Trupat fluid (të lëngshëm) në shkallën  e pH duhet 
të mbeten në nivelin midis 7.35 dhe 7.45 që të funksionojnë siç duhet, 
nuk duhet të jetë as shumë acid ose shumë alkaline. të dyja  kushtet 
janë të dëmshme për trupin tonë. përkrahësit e ushqimeve alkaline besoj 
se kur ju hani një dietë të pasur me ushqime alkaline, dhe minimizon 
konsumin e ushqimeve acid, do të jetë në gjendje të mbajë një nivel të 
shëndetshme pH.

Ushqime alkaline

ushqime të ulëta në acid janë alkaline. ato kanë një efekt alkalinë në 
trup dhe mund të luftojnë formimin e acideve në trup dhe në këtë 
mënyrë balancojnë nivelin e pH të trupit. Frutat, perimet, frutat e thata 
me lëvozhgë, produktet e sojës, drithërat dhe bishtajoret janë ushqime 
alkaline.

Ushqimet  acide

Mish ii kuq, i pulave, krudot, ushqimet e përpunuara, produktet e  
qumështit, mielli i rafinuar, kafeina dhe sheqeri i rafinuar  konsiderohen 
ushqime acide.

Përfitimet e dietës alkaline:
ka shumë debate në botën e shëndetit nëse dieta 
alkaline vërtetë e bën një ndryshim në shëndet. Nuk ka 
pothuajse asnjë provë për të mbështetur efektin e saj 
pozitiv, por mbështetësit e dietës alkaline besojnë se të 
konsumosh ushqime shumë acide janë të dëmshme për 
trupin. konsumi i një dietë të pasur me ushqime alkaline 

lufton aciditetin në gjak dhe ndihmon për të luftuar 
sëmundjet degjenerative të tilla si: sëmundjet e zemrës, 
kanceri, dobësimi i  së kockave, prishja e dhëmbëve dhe 
osteoporoza. kur niveli pH të trupit mbahet në nivel, 

mund të arrini shëndet të mirë. Nuk ka dyshim se dieta 
alkaline mund të përmirësojë shëndetin tuaj, sepse dieta 

alkaline përbëhet nga fruta dhe perime, proteina të ulëta në 
yndyrë dhe shumë të shëndetshme të pasura me ujë. Përfitime të 

tjera për shëndetin nga konsumi i një diete alkaline janë:

Humbje në peshë

Dieta  alkaline mund të ju ndihmojë të humbisni peshë. Qelizat e yndyrës 
zhvillohen në një mjedis acid dhe një ambient të tejkaluar me mbetje. 
por, kur nuk ka acid në trup, ata eleminohen në mënyrë natyrale dhe ka 
shumë mundësi për të humbur peshë.

ajo stimulon sistemin imunitar dhe parandalon sëmundjet.

Mjedisi acid është i ndjeshëm ndaj sëmundjeve. Dieta alkaline stimulon 
sistemin imunitar dhe e mbron atë nga sëmundjet. Inflamacioni në trup 
mund të shkaktojë shumë sëmundje. ushqimet alkaline përmbajnë vlera 
anti-inflamatore që parandalojnë sëmundjet.

Detoksifikim

Dietat  alkaline janë të pasura me fibra, ndihmojnë  për të pastruar 
sistemin e tretjes. toksinat eliminohen nga trupi për të krijuar një mjedis 
të shëndetshëm që përmirëson shëndetin e tyre.

Energji  dhe vitalitet

ushqimet alkaline përmbajnë enzima 
që ndihmojnë në funksionin e 
trupit pa probleme. kur sistemet 
e trupit punojnë në mënyrë 
efikase, trupi juaj është plot 
energji dhe vitalitet.

Kundër plakjes

Grumbullimi i mbeturinave 
acide në trup përshpejton 
proçesin e plakjes. 
ushqimt alkaline janë 
ushqime të shëndetshme 
që përmbajnë kalcium, 
magnez dhe minerale të tjera 
që luftojnë krijimin e acideve 
dhe si rezultat 
n g a d a l s o n 
proçesin e 
plakjes.

Përfitimet 

DIeTëS 
AlKAlINe
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ACAI BERRY (Euterpe Oleracea)
Të mirat shëndetësore që sjell:

kemi të bëjmë me kokrra ngjyrë të purput të theksuar që 
duken si një rrush i zi  ose një boronicë e madhe, ajo bëhet nga 
një palmë që rritet në  pyjet e amazonës. acai është e njohur 

në mbarë botën për përmbajtjen e saj të lartë në antioksidant. 
Është vlerësuar se ka më shumë se 33 herë përmbajtje  antioksidante  

se rrushi i zi. Sjell vitalitet dhe elasticitet: duke u  vlerësuar 
shumë  nga atletët. Lufton plakjen: efekti i fuqishëm antioksidant 
tek acai dhe sinergjia e  të gjithë ushqyesve të saj, ndihmojn në luftën 
kundër radikaleve të lira, të cilat favorizojn një gjendje më të mirë të trupi. 

Forcon Imunitetin: ndihmon në luftën e  bakterieve të tepërta sepse 
ato përmbajnë  acid elagjik (një polifenol). Ndihmon kundër sëmundjeve 

kardiovaskulare: përmbajtja e saj në anthociane, në fibra, betasisterol, antioksidantë 
dhe të pasura me acide yndyrore të shëndetshme, bëjnë të mundur pengimin e absorbimit dhe oksidimit të yndyrave 
që janë të dëmshme për shkak se proçeseve të tyre. Rregullon proçesin e tretjes: Acai përmban fibra të 
tretshme në  që kontrollojnë prodhimin e kolesterolit, ndërsa përmbajtja në fibra të  patretshme (të lëkurës) 
ndihmojn në rregullimin e kapsllëkut.Forcon sistemin  nervor: në sajë të acideve yndyrore, açai  është shumë 
i përshtatshëm për studentët, të moshuarit ose ata që vuajnë nga mungesa e përqendrimit. Rimineralizues: acai 
është shumë i pasur me kalcium, magnez, zink, hekur dhe sidomos kalium. Ushqyes: super të pasura me omega 3, 
6 dhe 9 (acid oleik, linoleiko palmitik), dhe vitamina e, C dhe vitamina të grupit B. ai gjithashtu i siguron organizmit 
fitosterole  (betasisterol).

TURMERIKU (Curcuma Longa) - Të mirat shëndetësore që sjell:

Anti-inflamator i fuqishëm: një aleat i mirë për njerëzit të cilët vuajnë nga artriti, pasi heq dhimbjen dhe 
ndihmon në eliminimin e toksinave. kjo vjen për shkak të uljes së prodhimit të acidit arakidonik.

Kundër formimit të mpiksjeve të gjakut: kufizon grumbullimin e trombociteve 
duke përmirësuare qarkullimin dhe parandaluar arteriosklerozën.

Favorizon funksionin e mirë të mëlçisë: ul kolesterolin, mbron nga toksint 
dhe ndihmon lëngun biliarë. si një hepatoprotektivë, ul shenjat e dëmtimit 

të mëlçisë.
Një antidiabetikë i fuqishëm: ul nivelet e glukozës në gjak dhe 
vlerat e hemoglobinës  të glikoziluar. është  vënë re se veprimtaria e 

dehidrogjenazës së sorbitolit, e cila katalizon shndërrimin e 
sorbitolit  me fruktozë, është zvogëluar me trajtimet e bëra 

me shafran i Indie (turmerik).Lufton kancerin: 
ndihmon në eleminimin e  substancave të cilat 
shkaktojnë  kancerin dhe mban nën kontroll 
rritjen e tumoreve, duke ndihmuar trupin tonë 

të prodhuar substanca anti-kanceroze të tilla si 
glutatione. përveç kësaj ajo përmbanë fuqi anti-oksidante 

deri në 300 herë më e fuqishëme se sa vitamina e. Aleate e tretjes dhe e frymëmarrjes: 
përdoret për ftohjet, gripin, infeksionet dhe diarre. është  ideale për problemet e tretjes (tretje të ngadaltë, mungesë 
oreksi, gazra të tepërta ose mungesa e acidit në stomak etj) gjithashtu shërben për njerëzit me astmë dhe mukus 
bronkial. përdorimi i turmerikut ka raportuar rezultate të shkëlqyera në përmirësimin e dëmit të shkaktuar nga 
duhani dhe tymi i cigareve (çdo pirje duhani përmban miliona radikale të lira).

BORONICA (Vaccinium restinostum) - Të mirat shëndetësore që sjell:

Fruta të pasura me anti-oksidantë dhe flavonoide për shikimin dhe qarkullimin. Ato përmbajnë 10 gram sheqer për 
porcion, pak më pak se shumica e frutave të tjera. kjo ndihmon në përmirësimin e qarkullimit, në e kolesterol, etj. 
Boronica është e rekomanduar në  infeksionet e traktit urinar. kalori për kalori, kjo i bën ata një burim i shkëlqyer 
i disa ushqyesve të rëndësishme.  Boronicat  janë të ulëta në kalori, por të larta në fibra, vitaminë C dhe vitaminë 
k. ata mbrojnë trupin tonë nga dëmtimi i radikaleve të lira, molekula të paqëndrueshme që mund të dëmtojë 
strukturat qelizore të cilat kontribuojnë në plakjen e tyre dhe shfaqjen e sëmundjeve kancerogjene. Boronicat 
reduktojnë dëmtimin e aDN-së, të cilat mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër plakje dhe kancerit. për shkak se 
boronica janë të larta në antioksidantë, ata mund të të ndihmojë të neutralizojë disa nga 

radikalet e lira që shkaktojnë dëmtimin e aDN-së tonë. për fat të mirë për ne, 
antioksidantë e pranishme në boronica janë të lidhura fort me reduktimin  e 
nivelit të kolesterolit të keq LDL. Një tjetër studim ka treguar se 75 gram 

boronica në një vakt kryesor ul ndjeshëm oksidimin e lipoproteinave 
LDL. Boronicat ndihmojnë në mirëmbajtjen e funksionit të trurit dhe 

përmirësimit të kujtesës. stresi oksidativ mund të përshpejtojë 
procesin e plakjes së trurit, duke pësuar efekte negative në 
funksionimin e trurit. antocianet e pranishme në boronica 
kanë  efekte anti-diabetike. Boronicat janë të moderuara  në 

sheqer kur krahasohen me frutat e tjera, një filxhan boronica 
përmban 15 gram, e cila është e barabartë me një mollë të vogël 

ose portokalli të madh.

ACAI BERRY:

Ul Kolesterolin e keq
Djeg më shumë kalori
Rrit nivelin e energjisë në trup
Provomon rënien nga pesha
Ul tensionin e lartë arterial
Forcon sistemin imunitar
Permireson aktivitetin seksual
Redukton rrudhat
Detoksifikon trupin
Permireson qarkullimin 
e gjakut ne organizem
Parandalon kancerin
Normalizon diabetin

TURMERIKU:

Anti inflamator i fuqishem
Permireson funksionin e trurit
Antioksidante i fuqishem
Lehteson Artritin
Forcon imunitetin
Trajton depresionin
Permireson tretjen
Kontrollon diabetin
REdukton kolesterolin
Parandalon qelizat kanceroze
Sheron ulcerat e stomakut
Pastrues natyral i melcise
Frenon alzhajmerin

BORONICA:

Antioksidant i fuqishem
Agjent Antirrudhe
Normalizon Diabetin
Lehteson lodhjen e syve
Parandalon kancerin
Mbron Zemren
Forcon memorjen
Permireson qarkullimin e gjakut
Redukton kolesterolin
E pasur me vitamine C
E pasur me manganez

3 Musketierët e Shëndetit 
Açai Berry    Turmeriku    Boronica
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Përbërësit:
600 gr karkaleca të pastruar nga lëkura
1 lugë gjelle  vaji susami
1 lugë gjelle  pastë miso
1 lugë gjelle  mjaltë
2 lugë gjelle  mirin
pak xhinxher turshi
1 lugë gjelle susam të zi
8 pite misri poco Loco
1 karrotë e vogël
2 qepë të njoma, të prera
½ filxhan bishtaja soje
6 kokrra rrepe të vogla
4 lugë gjelle  majonezë
1 e ½ lugë çaji një përzierje e grirë imët me 
fara speci djegës, kripë të zezë Indiane, rrënjë 
xhinxheri te thatë, algë nori, susam të zi dhe 
të bardhë.  
Vaj makadamia ose kokosi
rrënjë fasule dhe bimë aromatike sipas 
dëshirës.

Përgatitja: në një tas të madh, hidhni 
karkalecat, grini xhinxherin, shtoni vajin e 
susamit, mison, mjaltin, mirinin dhe 2 lugë 
gjelle vaj. përzieni mirë karkalecat dhe lërini 
për rreth 15 minuta derisa të fitojnë aromën 
e marinuesve. Miksoni majonezën me miksin 
e erëzave dhe lëreni menjanë.
Nxehni takot sipas udhëzimit në paketim dhe 
mbajini të ngrohta.
Nxehni tiganin me pak vaji dh shtoni karkalecat 
e marinuar duke mbajtur një hapsirë midis 
secilit. skuqini për rreth 1 minutë në çdo anë 
ose deri sa të jenë gatuar plotësisht. Mbushni 
takot me karkalecat e skuqur, karrotë, qepët 
e njoma, rrepat, bishtajat e sojës dhe në fund 
me farat e susamit dhe bimët aromatike.

receta
kuzhina 

internacionale

receta
kuzhina 

internacionale

Tacos me Karkaleca, Miso dhe Xhinxher

Perberesit:
Gjysëm pule (te hequr lekura dhe kockat) 
¾ filxhan kuinoa
3 gjethe dafine
koriander
1 kokërr lime
2 filxhanë miser i plotë i vogël
1 specë jalapeno
1 kokërr qepë të vogël
piper miks kokërr
1 e ½ lugë çaji kripë Hawaiane
1 lugë gjelle kumin
½ lëngun e një kokërr lime
½ filxhan salcë me domate jeshile, 
1 speca jeshil djegës, koriander gjethe, 
1 kokërr qepë dhe kripë, të grira me mikser derisa të marri formën e salcës
1 litër ujë.

Përgatitja: vendosni në zierje pulën, qepën, gjethet e dafinës dhe piperin 
miks kokërr, shtoni ujin e ftohtë derisa të mbulojë mishin e pulës. Vendoseni 
në zierje në zjarr të mesem për rreth 1 orë, duke i larguar shkumën e krijuar 
herë pas here. Hidheni lëngun e  pulës në një enë plastike, lëreni të ftohet 
dhe të ngrijë. Hidhni mishin e pulës në tenxhere shtoni sërisht ujë të ftohtë, 
vendoseni në zierje në zjarr të mesëm për rreth 30 minuta. Shtoni qepën, 
gjethet e dafinës dhe piperin miks kokërr. Hidheni mishin e pulës në një tas 
hiqni kockat, coptojeni dhe ri-hidheni në tenxhere. shtoni marinuesit, kuinoan, 
misrin, kuminin, specin jalapeno, salcën dhe kripen. Gatuajeni përreth 20 
minuta të tjera ose derisa të jetë zier kuinoa. shtoni lëngun e lime dhe nëse 
dëshironi mund ti shtoni erëza të tjera sipas dëshirës. sherbejeni të nxehtë 
duke i shtuar ekstra gjethe koriandre, dhe  feta lime, duke e shoqëruar me 
tortilla chips. Kjo supë mund të ruhet për 3 ditë të mbuluar me kapak ose 
për rreth 3 muaj në një enë qelqi të mbyllur hermetik në ngrirje.

Pse mbushen takos 
vetëm me mbushje meksikane, kur ju mund të zgjidhini ti mbushni me ushqime nga çdo vend tjetër i botës. Këto takos të stilit japonez të mbushura me karkaleca nuk bëjnë përjashtim në shijet tona. Për më shumë shije atëherë përdorni fara 

speci djegës dhe kripë të 
zezë Indiane.

Vlerat Ushqyese

sasia per 1 tas supe:
Kalori:   184.6
Yndyrna:  3.5 g
kolesterol:  66.5 mg
Natrium:  404.4 mg
Karbohidrate:  13.9 g
Fibra Dietike:  1.8 g
Protein:  24.4 g

Recetë Japoneze

Supë me Kinoa, Speca Jalapeno, Mish Pule dhe  lëng lime
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Përbërësit:
4 filxhanë me jesHile (rukola, sallatë jeshile, kale, spinaq ose marule)
2 gota kuinoa të gatuara më pare
1 filxhan kokrra misri të ëmbël ose misër i vogël i plotë i ëmbël
1 filxhan fruta pylli të ngrira
½ filxhan fara luledielli të qeruara
¼ filxhan fara kungulli të qeruara të pjekura
1 grusht gjethe borziloku

Për salcën marinuese:
½ filxhan vaj ulliri
¼ filxhan uthull nga vera e bardhë 
3 lugë gjelle sheqer kaf
2 lugë gjelle fara luledielli
2 lugë gjelle fara kungulli të pjekura
1 lugë gjelle fara lulekuqe
1 lugë gjelle fara susami kaf
kripë Himalaje dhe piper kubeba

Përgatitja: 
përzieni të gjithë përbërësit e marinimit në një kavanoz qelqi të mbyllur 
hermetik, tundeni mirë deri sa të miksohen së bashku të gjithë përbërësit. 
pastaj vendoseni në frigorifer deri sa ta shërbeni. Ndërkohë në një tas 
përzieni sëbashku jeshilet, shtoni kuinoan, farat dhe frutat e pyllit. Në 
fund shtoni salcën e përgatitur për marinim. 

Për Kerpudhat me kerri: 
350 gr kërpudha (mund ti miksoni shitiaket me porcinit
1 kokërr qepë të verdhe të prerë në feta
2 kokrra patate
½ filxhan bizele të ngrira
1 gjelle kerri pluhur
2 gota lëng perimesh
1 gotë qumësht kokosi
kripë Himalaje
Vaj makadamia ose vaj kokosi
rrepa dhe koriander
Për pastën:
1 kokërr qepë të qeruar dhe të grirë trashë
1 lugë gjelle turmerik pluhur
1 lugë gjelle kerri pluhur
½ 1 lugë gjelle sheqer kaf
1 rrënjë (2.5 cm) xhinxher ose 1 lugë gjelle pluhur
½ pjes  galangal
1 specë djegë të kuq të vogël
1 lugë çaji kripë 
3 lugë gjelle vaj makadamia ose kokosi.
Përgatitja: nxehni 2 lugë vaji në zjarr të mesëm në 
një tigan të madhë. shtoni qepët në feta, kërpudhat 
dhe një majë luge kripë. përzieni vazhdimisht derisa 
qepët të kenë marrë një ngjyrë të artë dhe të zbuten, 
pastaj kalojeni në një tas duke i lënë menjanë.
Grini  të gjithë përbërësit derisa të marri formën e 
pastës, pastaj kalojeni në tigan, gatuajeni në zjarr të 
mesëm për rreth 1 minut duke e përzier vazhdimisht. 
shtoni lëngun e perimeve dhe patatet, vendosni 
kapakun dhe gatuajeni për rreth 20 minuta derisa 
patatet të jenë zbutur. përzieni vazhdimisht në mënyrë 
që të mos ngjiti. Hidhni  kremin e kokosit në tigan së 
bashku  me kërpudhat, qepën dhe bizelet. Gatuajeni 
për disa minuta më pas shërbejeni me oriz kaf dhe 
aromatizojeni me erëza. 

Recetë Kineze

Kërpudha me Kerri, Patate dhe Bizele

receta
kuzhina 

internacionale

Kerri , një erëz me shije dhe 

vlera të shkëlqyera ushqimore dhe 

medicinale, ajo nuk është djegëse apo 

e athët, ndryshe nga llojet e tjerë të 

përzierjeve, kerri është një krijim i pastër 

vegan duke e bërë një produkt  lehtësisht 

të përdorur në gatim. Qepët kanë një 

shije të veçantë ku përputhet me patatet 

e buta të cilat e bëjnë këtë recetë vërtetë 

të veçantë. Yjet, janë kërpudhat të cilat e 

plotësojnë duke i dhënë prekjen e fundit.

 Shërbejeni me oriz kaf. 

Përbërësit:

Sallatë me Kinoa, Fruta Pylli dhe Misër i ëmbël

Viti 2013 është quajtur “Viti i Kinoas”.E lartë në proteina. Nje burim i mirë i 
riboflavines - riboflavina ndihmon në uljen 
e sulmeve të frekuencave në dhimbjet e 

migrenës duke përmirësuar metabolizmin 
e energjisë brenda trurit dhe qelizat e 

muskujve. Formuese e Alkalinës. Ka vetëm 
172 kalori për 1⁄4 e një filxhani me kuinoa 

të tharë. Eshtë pa gluten (gluten -free). 
Është një karbohidrat kompleks me indeks 

të ulet glicemik. Dhe njëkohësisht 
është shumë e mirë për menaxhimin e peshës.
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Rozemarina për kujtesën

Rozemarina është përdorur për mijëra vjet për të rritur vigjilencën dhe për të përmirësuar kujtesën afatgjate. Në vitin 2003, studiuesit në Universitetin e Northumbria 
në Newcastle kanë treguar se rozemarina-aromatike është e lidhur  me një “performancë të përmirësuar për cilësinë e përgjithshme të kujtesës.” Një studim i ri u 
krye në vitin 2012, u vlerësuan ushtrimet, detyrat e përpunimit të informacionit vizual dhe teste të tjera. Gjithashtu u vlerësua gjëndja e humorit kur ekspozohemi 
ndaj aromës së rozmarinës në vendin e punës. Në total, 66 persona kanë marrë pjesë në studim ku disa u caktuan në një dhomë ku mbante  erë rozmarinë dhe një 
pjesë ku mbante  erën e dhomës.
rezultatet treguan se 90% e pjesëmarrësve në dhomë ku mbante erë  rozmarine, niveli i kujtesës ishte më i lartë dhe vigjilenca gjithashtu dhe i kryenin detyrat në 
kohë të caktuara. ata i bënë ato më shpejt se pjesëmarrësit në dhomën tjetër pa erë.

Y
ndyra në zonën e barkut dhe bel është me të vërtetë pjesa më e vështirë 
për tu hequr, kur ne duam të humbasim peshë. Në një përpjekje për të 
arritur këtë, shumë njerëz fillojnë  trajtime shumë intensive dhe jo të 
shëndetshm si: droga që rrezikojnë shëndetin ose deri në bisturi. për fat 
të mirë, ekzistojnë mundësi natyrale për heqjen e yndyrës së barkut. Ju  

paraqesim një mëngjes që mund të ndryshojë  jetën tuaj përgjithmonë. Ndonjëherë, 
trajtimet për të hequr yndyrën zonën e barkut dhe bel janë zakonisht shumë të 
shtrenjta. kjo pije, përveç të qenit ekonomike, është shumë e shëndetshme, sepse 

ajo do ti japë trupin tuaj një sasi të mirë të ushqyesve, vitaminave dhe mineraleve. 
trupi  juaj ka nevojë të qëndroj energjik dhe i shëndetshëm. ky mëngjes i shkëlqyer, 

do t’ju ndihmojë për të eliminuar yndyrën në zonën e barkut dhe belit, pastron traktin e 
zorrës së trashë, largon toksinat nga trupi dhe gjithashtu është i përgatitur me përbërësit 100% 

natyral, ku shëndeti do të përfitojë vlera ushqyese. Përfitime të tjera të këtij mëngjesi, mund të 
përmendim: ndihmojnë në uljen e kapsllëkut, duke nxitur lëvizjen e zorrëve, ndihmojnë të humbisni 
peshë dhe digjni yndyrnat e krijuara në zona të ndryshme të trupit. Vetëm duke  konsumuar këtë 
mëngjes, ju do të humbisni 3 deri në 5 kile në një muaj. Provojeni, do të shihni se si yndyra në zonën 
e barkut është ulur ndjeshëm. 

A e dinit se 
rozmarina mund të 
forcojë memorien 
pothuajse me 90%?
Disa njerëz bëjnë të pamundurën për të kujtuar detyrat ose të dhëna të rënd-
ësishme. ekzistojnë  ushtrime për kujtesën dhe barna që përmirësojnë këtë 
aftësi. edhe pse teknologjia na ka dhënë shumë mundësi për të kujtuar më 
mirë, në të vërtetë trajnimin për të kujtuar më mirë nuk kalon deri tek truri. 
Në këtë rast, kjo e bën më të lehtë të harrojnë detyrën. 
Zgjidhja më e mirë është në dollapin tuaj.

Aromë rozmarine

studiuesit zbuluan gjithashtu se gjaku i pjesëmarrësve 
i ekspozuar në dhomë me aromë  rozmarine 
kishin nivele të dallueshmërisë me 1,8-cineol, një 
kompleks aktiv i gjetur në rozmarinë. sa më shumë 
1,8-cineol të absorbohet në qarkullimin e gjakut më 
pozitive ishin rezultatet. Bima gjithashtu ndihmon në 
përmirësimin e  shëndetit të trurit nëpërmjet acidit 
karnosik dhe rosmarinik, të cilët pengojnë rritjen 
e qelizave të kancerit dhe parandalojn alzheimerin.

E ardhmja e Aroma-terapisë

Bimët janë organizma shumë komplekse dhe 
përmbajnë shumë komponimeve të ndryshme 
aktive, që variojnë nga përqëndrimi i bimës në 
mbjellje, dhe madje edhe brenda të njëjtën bimë 
në rrjedhën e një ditë. akumulimi i njohurive mbi 
ndikimet e mundshme të aromave dhe ekstraktet 
bimore mund të çojnë në identifikimin e  kombinimit  
më të mirë për të promovuar efektet të veçanta.

Përdorimi i rozmarinës

për të ndihmuar stimulimin e kujtesës tuaj, mbusheni 
zyrën tuaj me aromë  rozmarine, përhapni disa 
pika vaj të cilësisë së lartë. Ju gjithashtu mund të 
mbani një gjethe rozmarinë në tavolinën e shkrimit. 
për një zgjidhje të thjeshtë, përzierni disa pika vaj  
rozmarine në një lugë çaji me vaj kokosit dhe e 
vendoseni  atë në një pambuk kozmetik. fërkoni 
kyçet e duarve dhe të shihni të njëjtin rezultat.

Konsumoni këtë mëngjes dhe nuk do të shqetësoheni 
për dhjamin në zonën e barkut, krahëve dhe kofshëve

Përbërësit:
1 lugë gjelle fara lini
2 lugë gjelle tërshërë e imët
1 lugë gjelle kakao 
5-7 kokrra kumbulla të thata
300 ml kos soje
100 ml ujë natyral.
Bajame te copetuara per dekor

Perberesit i gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi.

Përgatitja: ky smoothie  duhet të përgatitet një natë më parë për të nesërmen. Ngrohni ujin dhe hidheni mbi kumbullat e thata, lërin rreth 10-15 minuta. Në 
një tas, përzieni, kakaon, farat e linit dhe tërshërën, pastaj shtoni kosin e sojës dhe kumbullat në copa. përgatitjen  vendoseni në frigorifer. të nesërmen në mëngjes, 
përgatitja është gati dhe jo vetëm që konsumoni një mëngjes të shijshëm por dhe me plot vlera ushqyese dhe përfitime për shëndetin duke ndihmuar në eleminimin 
e yndyrës në zonat e padëshiruara. Pse është kaq i dobishëm ky mëngjes? - Kryesisht ky mëngjes përmban një sasi të konsiderueshme të fibrave që do të ndihmojë 
trupin në eliminimin e toksinave, duke rregulluar traktin e zorrëve dhe eleminuar yndyrën. Nga ana tjetër, kosi i sojës, ofron një sasi të mirë të probiotikëve që 
lehtësojnë tretje pasi nuk përmbanë laktozë dhe bënë të ndjeheni të lehtë.

Mëngjesi për të hequr yndyrën e formuar 
në zonën e barkut dhe belit në një muaj:
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PRODUKT
I RI

Astragalus
bima që ju duhet për
periudhën e dimrit 

produkte e reja
tek Dyqanet Neranxi

Astragalus (Astragalus membranaceus) është përdorur për ftohje, 
infeksione të frymëmarrjes, alergjitë, fibromialgia, anemi, HIV / AIDS, si 
dhe për të forcuar dhe për të rregulluar sistemin imunitar. Ajo është përdorur 
edhe për sindromën e lodhjes kronike (CFS), sëmundjeve të veshkave, 
diabetit dhe tensionit të lartë. Disa njerëz përdorin Astragalus si një 
forcues të përgjithshëm, për të mbrojtur mëlçinë, dhe për të luftuar 
bakteret dhe viruset. Astragalus është përdorur shpesh në kombinim 

të bimë të tjera. Për shembull, në kombinim me Ligustrum lucidum (voshtrën ), Astragalus 
përdoret nga goja për trajtimin e kancerit të gjirit, kancerin cervical( i mitrës), dhe 
kancerit të mushkërive. Astragalus është aplikuar edhe në lëkurë për të rritur rrjedhjen e 
gjakut në këtë zonë dhe për të shpejtuar shërimin e plagëve. Astragalus është një nga bimët më të fuqishme të 
ndërtimit, nxitjes dhe rritjes së sistemin imunitar në planet. Kjo barishte adaptogen ul nivelin e kortizolit, ndryshe 
hormonin e stresit, dhe lufton sëmundjet në të njëjtën kohë. Sa efektive mund të jetë? Rezulton, shumë. Përveç depertimit deri në sistemin tuaj imunitar, 
studimet tregojnë se është me rëndësi jetike për shëndetin kardiovaskular dhe mund edhe të luftuar tumoret dhe të lehtësojë simptomat e kimioterapisë! Ka shumë 
përfitime të Astragalus që janë thjesht të pabesueshme, arsyeja pse shume njerez e konsiderojn atë një nga bimët thelbësore për ta shtuar në dietën ditore. Çfarë është 
Astragalus? Astragalus është një bimë e familjes Leguminosae (fasule apo bishtajore), me një histori shumë të gjatë si një përforcues te imunitetit. rrënjët e saj janë 
përdorur në mjekësinë tradicionale kineze, ku është përdorur si një adaptogen për mijëra vjet - ndihmon luftën kunder stres dhe sëmundjeve. Astragalus përmban tre 
komponentë që lejojnë bimën të ketë një ndikim të tillë pozitiv në shëndetin e njeriut: saponin, flavonoide dhe polisakaride, të cilat janë të gjitha komponimet aktive 
të përfshira në bimë të caktuara, duke përfshirë edhe disa fruta dhe perime. (2) Saponinet janë të njohura për aftësinë e tyre për të ulur kolesterolin, për të përmirësuar 
sistemin imunitar dhe për të parandaluar kancerin. (3) flavanoidet, gjenden edhe në Astragalus, sigurojnë përfitime shëndetësore nëpërmjet sinjalizimit qelizor. 
Ata tregojnë cilësitë antioksidative, kontrollojnë dhe pastrojnë trupin nga radikalet e lira, dhe mund të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve të zemrës, kancerit 
dhe viruset në mungesës të imunitetit. (4) Polisakaridet janë të njohur në aftësitë e tyre si antimikrobial, antiviralë dhe anti-inflamator, në mesin e përfitime të tjera 
shëndetësore. Ka dallime në doza në varësi të moshës, shëndetit dhe historinë mjekësore. Për të rriturit sugjerohet marrja 250 deri 500 mg ekstrakt i standardizuar 
tre deri në katër herë në ditë ose një lugë kafeje 1 herë në ditë.

PROTEINA SOJE 

Proteinat e Sojë me Teksture (TSP) përftohet nga një brumë me 
miell soje i dehidratuar në azot të lëngshem me indeks të lartë 
(NSI) dhe me ujë në një pajisje me helike dhe ngrohje, me ose 
pa avull. Brumi pasi është përpunuar dhe është lënë të pushojë 
i jepen forma të ndryshme si: i granuluar, thërmuar, i copëtuar, 
gullash, në copa të mëdha (Schnitzel), etj. Më pas kalohet në furrë 
për tu tharë plotësisht. TSP e bërë nga mielli i sojës përmban 

50% proteina soje dhe duhet të rihidratohet (laget, njomet) para përdorimit 
në një raport peshe prej 1masë TSP: 2 masa ujë. Megjithatë, kur TSP,  bëhet 
nga koncentroheni i sojës, përmban 70% proteina dhe mund të rihidratohet 
në një raport 1me 3. Ajo mund të përdoret si një zëvendësues i mishit apo si 
shtesë ushqimore. Ideale per vegjetarianet dhe veganet.  Teknologjia e nxjerrjes 
ndryshon strukturën e proteinave të sojës, duke rezultuar në një mase me fibra, 
matricë sfungjerore e ngjashme me teksturën e mishit. TSP ka një afat prej më 
shumë se një vit jetë, kur ruhen ne vend të thatë në temperaturë dhome. Pas 
hapjes nëse ështe rihidratuar ajo duhet të përdoret menjëhere, ose të ruhet për 

jo më shumë se tri ditë në frigorifer.  Ajo mund të njomet me ujë të ftohtë ose të nxehtë, por pak uthull ose lëng limoni mund ta përshpejtojë procesin.  Produktet me 
proteina soje si TSP janë përdorur si zëvendësues me kosto të ulët të mishit dhe të produkteve të shpendëve. Proteina e Sojës me Teksturë ka gjetur një përdorim të gjerë 
në industrine ushqimore për sherbimin ‘retail’ dhe institucionale (kryesisht për drekat nëpër shkolla apo si shtesë ushqimore për ata që bëjnë palestër ose aktivitet fizik). 
Proteina e Sojës me Teksture ul nivelin e kolesterolit dhe yndyrnat e larta, ideale gjithashtu për ata që janë intolerantë ndaj glutenit dhe vuajnë nga sëmundja Celiak. Me 
shtesën e  vitaminave dhe mineraleve  mund të përdoret për të përftuar produkte soje të ushqyeshme ekuivalente me proteinat shtazore.  Proteina e Sojës me Teksturë 
është përdorur për më shumë se 50 vjet si një mënyrë ekonomike dhe e sigurtë për të zëvendësuar qoften e hamburgerit deri në 30% pa ja zvogëluar vlerat ushqyese.
Perdorimi: Proteinat e sojës përdoren në shumëllojshmëri ushqimesh, të tilla si marinues për sallatën, nëpër supa, analoge të mishit, pije pluhur, djathrave, kremra jo 
me bulmet, desserte të ngrira, topping kremoz, formulat (qumësht pluhur) për të mitur, bukë, drithëra për mëngjes, brumëra, dhe ushqime për kafshët shtëpiake.

PRODUKT
I RI

UZO JIVAERI– 150 vite histori.   Prodhuar në distilerinë e uzos më të vjetër në botë.
UZO JIVAERI ndërthur eksperiencën dhe traditën, të ruajtur dhe të pasuar nga brezi në brez. Ajo ka ruajtur shijen dhe aromën e saj të veçantë përgjatë tërë këtyre viteve, fal formulës së saj 
sekrete të farave dhe bimëve të përzgjedhura. Uzo JIVAERI ka fituar çmime  të shumta në panaire të ndryshme evropiane, një dëshmi e vërtetë e cilësisë së saj të lartë. Një përrallë ngjyrash 
dhe drite: Greqia një vënd i pasur, i bekuar nga zoti. Afër dhe larg, i ri dhe i vjetër, një vend i bukur me gjire të qeta dhe ishuj të mahnitshëm, që kanë ruajtur begatinë e pabesueshme të jetës. 
Një vend magjepsës, i pikturuar me një gamë të gjerë ngjyrash dhe dritash. Një histori mistike që lidh njerëzit me diellin. JIVAERI im i çmuar, emri i Uzos JIVAERI i  ka rrënjët e lashta. 
Fjala AERI (AERAS, AERAKI) do të thotë fllad i këndshëm verorë dhe TZIB (Jiv) do të thotë i çmuar. Grekët e shprehin me emocion fjalën JIVAERI (TZIBAERI në greqisht), kështu ata i 
quajnë të dashurit e tyre me domethënien “dashuria ime, shpirti im dhe i çmuari im”.    Se shpejti Uzon JIVAERI do ta gjeni ne rrjetin e dyqaneve Neranxi.

së shpejti
në dyqanet Neranxi
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Aktivitete te Institutit Kulinar Neranxi

Instituti kulinar Neranxi mori pjese ne panairin Nderkombetar “World Chefs Congress & 
expo”, thessaloniki Greece 2016 organizuar nga “World association of Chefs societies”. shefa 
kuzhine nga e gjithe bota mblidhen ne vende te ndryshme per garen e madhe te presidentit te 
rradhes. Ky event organizohet cdo dy vjet, dhe ky ishte edicioni i 37-te. Presidenti aktual Charles 
Carroll ja la radhen presidentit te ri fituesit te ketij viti Chefit nga Gjermania Thomas Gugler. 
kjo ishte nje eksperience shume e vyer dhe epr studentet e kuzhines se Institutit kulinar 
Neranxi qe kane akoma rruge te gjate per te bere, por ajo qe vlen te theksohet eshte se tashme 
kane filluar me hapa te suksesshme me Institutin Kulinar Neranxi.

INAGURIMI I  VITIT TË RI SHKOLLOR 2016-2017
Institutit kulinar Neranxi ka hapur dyert per vitin e 8-te te shkolles se kuzhines dhe pasticerise. studente te shumte ne numer kane trokitur ne dyert e kesaj 
shkolle per te marre nje profesion te denje per tregun e punes. Tashme i njohur ne mbare vendin dhe pertej kufijve, Instituti Kulinar Neranxi eshte kthyer ne simbol 
te cilesise dhe profesionalizmit per te gjithe ata qe duan te behen shefat e ardhshem me te miret ne vend. ky institucion eshte garancia e te marrit nje zanat dhe 
te siguruarit nje vend pune ne sektorin e kulinarise duke patur kerkesa te shumta nga vete restorantet, hotelet dhe resortet shqiptare, por jo vetem. kemi patur 
studente qe jane formuar tek Instituti kulinar Neranxi dhe kane siguruar pune lehtesisht edhe ne europe. Ndaj sot ndihemi krenare qe ketij kontigjenti te larte 
studentesh mund ti pergjigjemi me laboratore bashkekohore, me lende te para te certifikuara dhe me mesimdhenie profesionale nga shefat dhe profesoret me te 
mire Europiane dhe Shqiptare. I urojme suksese studenteve dhe stafit pedagogjik duke qende te bindur se do kemi perpara nje vit fantastik me plot suksese dhe 
arritje ne te gjitha deget.

Studentët e Institutit Kulinar Neranxi fitojnë Kupën e Artë 
në KONKURSIN NDËRKOMBËTAR TË KUZHINËS NË MAQEDONI -  “GASTROMAK” 2016

Instituti Kulinar Neranxi merr pjese ne Panairin Ndërkombetar të Shefave të Kuzhinës në Selanik:
“WORLDCHEFS CONGRESS -THESSALONIKI GREECE - 24-27 SEPTEMBER 2016

Institutit kulinar Neranxi mori pjese ne konkrusin Nderkombetar “GastrOMak 2016” te te shefave te kuzhines dhe shkollave 
profesionale te kulinarise Boterore.  Grupi i studenteve te kuzhines kryesohej nga profesor Masterchef arjan Ceka i cili ishte dhe 
anetar i jurise prestigjoze me shefa kuzhine nga e gjithe bota. studentet u perfaqesuan me recetat e tyre ne kete kompeticion duke 
perfaqesuar shkollen dhe njekohesisht Shqiperine. Konkursi u organizua nga datat 18-20 Tetor 2016.  Ata dolen fitues pothuajse ne 
te gjitha kategorite ku njeri prej studenteve tane rrembeu dhe kupen ne kategorine Junior - BLACK BOX, si dhe 2 certifikata per 
pjesmarrje dhe bashkepunim ne kontrimbutin e dhene ne Gastromak 12016. studentet konkurruan sipas kategorive “Jonuoirs” dhe 
“seniors” ne kategorite per produkte Brumi (pasta), ne kategorine e peshkut (Fish Dishes), ne kategorine e pules (Chicken Dishes) ne 
kategorine pjatave tradicionale. 8 ekipet qe u perzgjodhen nga keto dy grupe paten mundesi te konkurrojne ne kategorine Black Box 
(ekipet perbeheshin nga 2 garues dhe nje mentor i cili nuk lejohet te futej ne kuti, ku brenda 90 minutave duhet te pergatiste recetat 
ne dy servirje identike (motorino X2, pjate kryesore X2, embelsire X2 nje per jurine dhe nje per prezantimin para audiences .)
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8) Kripa e zezë 
Indiane: është një tjetër 

alternativë klasike e kripës 
së zakonshme, kjo kripë 
në fakt nuk shfaq rrezik 

për personat të cilët 
vuajnë nga hipertensioni-

arterial, dhe njihet për 
vlerat detoksifikuese.

9) Kripa rozë 
e Himalajës: është 

një zëvëndësues i mirë 
i kripës së zakonshme, 

këshillohet të merret në 
doza të caktuara.

10) Farat e susamit: 
janë një marinues i 
shkëlqyer i gatimeve aq 
më tepër të pjekura dhë 
të shtypura, është i pasur 
me kripë, dhe janë një 
zëvëndësues optimal i 
kripës.

Receta nga shefat e Kuzhinës
tek Instituti Kulinar Neranxi

Chef Mentor Merjemaj

Sallatë Orizi

Këshilla nga 
nutricionisti

i Institutit Kulinar Neranxi, Dr. N. Neranxi

Ushqimi dhe të Ushqyerit si Kulturë

1) Miso: për të 
zëvëndësuar kripën e 

kuzhinës, është e mundur 
përdorimi i Misos, ky 

përbërës është zëvëndësues 
shumë i mirë i kripës së 

gjellës, por edhe ky  duhet 
të përdoret në masë, jo të 

teprohet.

2) Salcë Soje: është 
një zëvëndësues, më saktë 

një alternativë shumë e mirë 
e kripës së gjellës, këshillohet 

të përdoret në masën e 
duhur, do fitoni shije dhe do 
plotësoni nevojën për kripë.

3) Vajrat: janë aleatë 
të mirë kur flasim për 

ushqimin, këto vajra, munden 
në faktë të jenë efikas dhe 

zëvëndësues shumë të mirë 
të kripës.

4) Barërat 
aromatik & Erëzat: 

janë një mënyrë e mirë për 
të zëvëndësuar kripën e 

zakonshme, janë në fakt një 
takim i shëndetshëm për 
organizmin, dhe japin një 

shije të veçantë dhe aromë 
natyrale gatimeve.

Perberesit:
120 gr Oriz Carnaroli robo
50 gr ullinj të Zinj (robo)
70 gr Miser (Cardinal)
30 gr Kaperi
1/2 e tufe Majdanoz
1/2 e tufë kopër
70 gr Luleshtrydhe
50 gr rrepa te kuq
15 ml uthull Orizi
0.1 gr piper Mix me mulli
30 ml  Vaj Tartufi Giuliani
0.5 kripë Hawaiane me mulli

Pergatitja:
Në një tenxhere me ujë të ngrohtë hedhim 
orizin bashkë me pak kripë e lemë të ziejë 
për 18 - 20 min. e kalojmë në një kullesë 
dhe e shpëlajmë me ujë të ftohtë. presim në 
copa të vogla ullinjtë, majdanozin, koprën. Në 
një enë hedhim orizin e zjerë dhe shtojmë 
ullinjtë, misrin, kaperin, majdanozin, koprën 
luleshtrydhet, rrepat e kuq, vajin e tartufit, 
kripën hawaiane, piperin mix si dhe pak 
uthull orizi. Orizin e përziejmë mirë me gjith 
produktet dhe e servirim.

zëvendësuesit  natyralë

të kripës së gjellës10
5) Limoni: lëngu i 
limonit veç faktit që u jep 

shije gatimeve, është një 
alternativë natyrale për 

shëndetin.

6) Uthull 
Balsamike: ç’farë 
mund të themi për 

uthullën? edhe uthulla 
mund të konsiderohet si 
një marinues ideal  dhe 
zëvëndësues i kripës së 

gjellës.

7) Turmeriku: 
mes erëzave me vlera 

për shëndetin, është edhe 
turmeriku i cili përmbanë 

shumë vlera ushqyese 
për shëndetin, dhe për të 
marinuar me shije pjatat 

tuaja.

Ekzistojnë zëvëndësues natyral të kripës së kuzhinës e përdorur çdo ditë në gatimet tona e cila në tepricë ajo shkakton probleme në 
organizëm, këto zëvëndësues të japin mundësinë të evitoni konsumin e tepërt të këtij produkti, shpesh here dëmtues si psh. Personat të 
cilët vuajnë nga tension i lartë, hiperteroidi, dhe  ruajtjta hidrike. Për fat të mirë ekzistojnë disa lloje alternativash të vlefshme dhe më 
të shëndetshme se kripa e zakonshme që përdorim në kuzhinë, por të kuptohemi që nuk bëhet fjal për dëme nga ana e saj por vetëm nga 
doza e tepruar që mund të konsumojmë. Të zbulojmë 10 zëvëndësuesit natyrorë  të kripës së zakonshme:

Këto produkte 
si dhe kripëra 
të rralla dhe 
piper me 
mulli gjeni 
tek dyqanet e 
rrjetit Neranxi.
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INSTITUTI KULINAR NERANXI
QENDRA SHQIPTARE PROFESIONALE E GATIMIT

Mësoj për Shqipërinë!
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!

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


