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në tavolinë

Ajo ka një zgjidhje të zgjuar për dëshirat e saj në vaktet e lehta
Para dy muajsh, Jennifer Aniston festoi ditëlindjen e saj të 48-të në Meksikë 
duke shfaqur një trup të bukur që dukej sikur i takon dikujt me gjysmën e 
moshës së saj. Pas këtij trupi me forma perfekte me siguri qëndron një sekret. 
Vaktet kalorike i shndërron në vakte të shëndetshme
Aniston pranon se makaronat janë kënaqësi e saj mëkatare. Por kur Aniston 
konsumon këtë mëkat e shndërron atë në një mëkat të shëndetshëm, për 
shëmbull lasanja vegane. “Merrni një kungull të njomë dhe patëllxhan që 
zëvendësojnë pjesën e brumit për petër, shtoni shtresa me djathra të ndryshëm 
dhe vendoseni në furrë”. Kur Aniston shijon pjatat e papërmbajtshme të Justin 
Theroux, bashkëshortit të saj, si Carbonara, vjen me një këshillë, “Zëvendësoni 
proshutën e zakonshme me proshute gjel deti” ka më pak kalori. 
Mëngjeset e saj janë të pasuara me lëndë ushqyese
Mëngjeset e saj të pëlqyera janë tre, siç tregon në revistë ‘Bon Appetit’, dhe 
mbi të gjitha janë shumë të shëndetshme, ndonjëher i nis mëngjeset e saj me 
smoothie ose ujë të vakët me lëng limoni. Ajo pëlqen smoothie me banane, 
qershi, superushqime, bajame, kakao dhe qumësht bajamesh, në disa ditë 
ajo pëlqen të konsumojë vezë të skuqura lehtë me avokado pak të pjekur me 
vaj kokosi si shoqëruese. Opsioni i tretë është më interesanti: tërshërë me të 
bardhë veze të rrahur në fund për një furnizim me proteina.
Mban një dietë të ekuilibruar gjatë gjithë vitit
“Unë nuk i lë zakonet e të ushqyerit të më dalin jashtë kontrollit”- u shpreh 
Aniston për “Yahoo Food”. Nëse shumica prej nesh tërhiqen nga pushimet dhe 
tundohen me të gjitha llojet e ushqimit, Aniston  zgjedh të mos manipulohet dhe 
tregohet e vëmendshme edhe atehërë. Ajo na e bën të duket më e lehtë,  duke u 
shprehur: ‘Konsumoni  sa më shumë fruta dhe perime organike, mbani sasinë 
e sheqerit në minimum, pini sa më shumë ujë, dhe bëni  gjumë të rehatshëm.
Ajo bën shume ushtrime fizike
Të gjithë e dimë se Aniston është një fanatike e “Yogi”, (praktikuese e rregulltë 
e Yogas, ajo është një tifoze e trajnimit rreth - 15 minuta i dedikohet ushtrimeve 
të kofshëve, 15 minuta në bicikletë, 15 minuta pedalim, 15 minuta vrap, e 
ndjekur nga pjesë të tjera ushtrimesh. 
Jennifer praktikon atë që ajo predikon
Ndërsa disa celebritete promovojnë disa produkte qesharake me fatura të 
larta,   Aniston promovon vetëm ato produkte në të cilat vërtet beson dhe i vë 
në praktikë.
Vaktet e saj janë gjithçka
“Justin dhe unë, të dy duam të gatuajmë në kuzhinë”, Aniston zbuloi për “Yahoo 
Food” se ndërsa ajo e quan drekën e saj thelbësore - sallatë dhe proteina - 
kombinimi i saj i përsosur nuk është vetëm marule dhe mish pule, ajo pëlqen 
sallatën me bazë gruri, bullguri, djathë feta, qepë të kuqe, majdanoz, mente, 
fistik dhe qiqra.
Produktet në frigoriferin e saj janë super të shëndetshme
Produktet në frigoriferin e saj janë super të shëndetshme dhe janë gati për tu 
konsumuar. “Unë gjithmonë kam perime të papërpunuara të prera në një tas 
kuzhine të mbyllur hermetik”, ajo gjithashtu preferon vezë të ziera shumë dhe 
fileto pule në zgarë. Ajo preferon rrushin e kuq - si një snack mes vakteve.

Jennifer 
Aniston 

         që nga 48 vjeç duket si 28 vjeçare.

Përbërësit: 
1 mango, qërojeni dhe 
priteni ne copa
1 tufë majdanoz
4 kastravecë të vegjël
2 domate mesatare
Qepe të njoma 
1/2 filxhan me Kinoa
Kripë Himalaje, piper të zi
Marinojeni me vaj ulliri 
ose salcën tuaj të preferuar.

Sallatë Pranverore nga Jenifer Anison
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‘DITARI USHQIMOR I JENNIFER ANISTON’
Çfarë ha ajo në një ditë?

Ne jemi të mahnitur nga zgjedhjet 
e VIP-ave  për mëngjes drekë, 

apo darkë. Kjo është një rubrikë ku ne 
flasim shpesh për Rutinën e të Ngrënit 
të muzikantëve, aktorëve, sportistëve, 
etj. Me çfarë ushqimi e fillojnë dhe e 
mbarojnë ata ditën dhe gjithçka tjetër 
mes vakteve. Në këtë intervistë të shkurtër 
të “Bon Apettit” ne, do të zbulojmë pak 
më tepër rreth përditshmërisë së aktores 
holliwodiane Jennifer Aniston dhe kështu 
do të dimë më tepër sekretet e një trupi 
kaq në formë.
Cila është gjëja e fundit që ke ngrënë? 
- Portokall te Kuq. Asgje tjeter.
Cili është mëngjesi yt tipik?
- Zakonisht ha në tre mënyra të 
ndryshme. Sot po ju jap recetën e 
smoothiet që konsumova në mëngjes:1/2 
Banane, 1/4 e filxhanit me boronica 
tëngrira, 1/2 filxhan me miks fruta pylli 
të ngrira , 1 lugë me çokollatë pluhur, 
fara kia dhe 10 kokrra bajame, të gjitha 
të miksuara me 2 filxhanë qumësht 
bajamesh.
Cili është ushqimi më i çuditshëm që 
ke në frigorifer tani?
- Një patate e ëmbël gjigande! Gjithashtu 
dhe shumë  rrënjë turmerik. Ato duken 
vërtet të çuditshëm, si një tufë me gishta 
të vegjël.
Ushqimi që nuk i reziston dot?-
- Tortilla Chips. Janë vërtet të shijshme 
dhe krokante.
Me se i shoqëron?
- Me Salcë Cuacamole, Salcë Djathi ose 
dhe me salca të tjera pikante. Më pëlqen 
ti përdor salcat mbi çdo gjë, në pëgjithësi 
e adhuroj ushqimin Meksikan.
Cila është një prej darkave të 
preferuara që të ka mbetur në mendje?
- Një mik i yni solli disa proshuta të 
freskëta shumë të shijshme, i morëm me 
vete në barkën tonë dhe gatuam pasta, 
carbonara-t tona të zakonshme. Ishte 
një shije hyjnore.
Ushqimin që do të harrosh nga 2016?
- Kafen “Bulletproof ” (Kafe e bluar 
me gjalpë, e krijuar nga David Asprey 
në2009 si nje alternative për të humbur 
peshë.). Kush dreqin e krijoi? Vetëm kur 
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e kujtoj më duket e tmerrshme. As që 
nuk e kam provuar sepse me dukej pa 
sens logjik.
Të pëlqën të gatuash për të tjerët apo 
të gatuajnë të tjerët për ty?
Të gatuajnë për mua, por më pëlqejnë 
të dyja ti miksoj.
Ke ndonjë recetë që e gatuan vërtet 
mirë?
- Makaronat janë e vetmja gjë që 
vërtet, vërtet më pëlqen të bëj. Ajo 
që bej më shpesh është “carbonara”. 
Në makarona unë shtoj vezë, djath, 
proshutë gjel deti, dhe pak qepë të 
kuqe dhe hudhër sotte. Është thjesht 
pa krem, pa gjalpë, pa vaj pa asgjë 
tjetër. Ndonjëherë shtoj thjesht pak 
ujë nga zjerja e makaronave nëse 
duhet.
Ketchup apo majonezë?
- Majonezë. Pse jo? Kur kam qenë e 
vogël, një prej gjërave që pëlqeja më 
tepër ishte një fetë bukë e bardhë me 
një shtresë të trashë majoneze.
Vakti i preferuar kur ishit  femijë?
- Përveç majonezës dhe bukës së 
bardhë? Bifteku me salcë pikante, 
mami im e bënte shumë të shijshëm. 
Dhe gjithmone i hidhte sipër disa 
ullinj të zinj të prerë në feta.
Vezë sy, omletë apo të rrahura?
- Më duhet ta pranoj se më pëlqejnë 
vezët e skuqura.
Tacos apo Burritos?
- Më tepër pëlqej Tacos. Tacos me 
mish, fasule dhe salcë guacamole.
Çaj apo Kafe? -  Kafe. Zakonisht pi 
vetëm një filxhan në ditë, kaq mjafton.
Bloody Mary apo Mimosa? 
- Padyshim Bloody Mary.
Gjalpë apo vaj ulliri?   
- Gjithmonë, gjalpë..
Snacku i preferuar i mesnatës?
- Nuk para ha në mesnatë, por nëse 
më ndodh, do të zgjidhja një frozen 
yogurt.
Me shije: 
-Vanilje, çokollatë ose kafe. 
Po si topping? 
-  Granola me fruta të thata si lajthi, 
bajame, ose fistikë.

Tek dyqanet Neranxi do të gjeni 
shume ushqime qe ju mbajnë të re 
dhe të bukur.
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14 këshilla bukurie 
nga modelet më të famshme 

të dobishme për çdo grua

Gigi Hadid
“Nëna ime gjithmonë më thotë të 
vendos paste dhëmbësh mbi puçra të 
thata duke e lë gjatë gjithë natës. Unë 
nuk përdor produkte të shtrenjta për 
të pastruar fytyrën.

Këshilla ime për femrat, është 
të konsumojnë ushqime të 
shëndetshme dhe të kryejnë aktivitet 
fizik që të qëndrojnë në formë.

Miranda Kerr
Miranda na tregon se larja e trupit 
është një pjesë integrale e rutinës së 
saj të përditshme. Për këtë arsye, ajo 
përdor një furçë të thatë me qime të 
forta natyrale. Ajo rekomandon të 
fillojë larja nga këmbët dhe vazhdon 
deri në gjoks, pastaj pastrohen 
krahët, duke filluar nga pëllëmba e 
duarve drejt shpatullave. Ky masazh 
do ta zbusë lëkurën tuaj, duke e 
pastruar atë nga qelizat e vdekura, 
kështu përmirëson qarkullimin e 
gjakut dhe qarkullimin limfatik, duke 
parandaluar formimin e celulitit. 

Vaji trëndafilit është një nga 
produktet më të rëndësishme të 
kujdesit të lëkurës në çantën e 
një supërmodele. Është i pasur 
me vitamina dhe antioksidantë, 
gjithashtu ka veti anti-plakje. 
Miranda e përdor atë çdo natë para se 
të shkojë në shtrat. Vaji transformon 
dhe e ushqen lëkurën, duke i dhënë 
shkëlqim dhe butësi gjatë natës. Pas 
shfaqjeve dhe sfilatave, ajo e përdor 
atë si një pastrues kozmetik.
Gjithsesi, lëkura juaj do t’ju jetë 
mirënjohëse nëse përdorni ç’farëdo 
lloji vaji tjetër. Thjeshtë ju nevojitet 
të gjeni vajin i cili i përshtatet lëkurës 
suaj.

Joan Smalls
Joan i zgjidh të gjitha problemet e saj 
të flokëve me ndihmën e kësaj maske 
magjike:
Receta e saj është mjaft e thjeshtë: 
përzieni  2 të verdha vezë, 1 lugë gjelle 
vaj ulliri me pure avokado  të pjekur. 
Vendosni përzierjen në rrënjë dhe 
mbi të gjithë gjatësinë e flokëve tuaj, 
aplikojeni 2 herë në javë.

Adriana Lima
Si çdo grua tjetër e re, Adriana Lima 
gjithashtu lufton me problemet e 
lëkurës dhe puçrat që shfaqen në 
lëkurën e saj herë pas here. 

Megjithatë, ajo ka një mënyrë për 
të shpëtuar shpejt prej tyre me 
ndihmën e vajin e pemës së çajit. 
Ajo aplikon butësisht disa pika vaji të 
pemës së çajit në zonat me problem 
me pambuku rreth 2 herë në ditë. 

Heidi Klum
Një këshillë nga Heidi për të gjitha ato vajza 
që duan të tregojnë këmbët e tyre të bukura: 
përzieni  kremin hidratues dhe nxirës në 
pjesë të barabarta. 
Hiqni  qelizat e vdekura të lëkurës me 
ndihmën e një pastruesi (scrub) apo një 
cope, dhe pastaj vendosni këtë përzierje në 
këmbët tuaja. 
Kremi do të ndihmojë për të mbuluar të 
metat dhe defektet në këmbët tuaja dhe për 
të krijuar një kontur më të bukur.

Irina Shayk
Supermodelja ruse, aplikon një  krem 
hidratues dhe freskues mbi flokët e saj, 
pasi i ka pastruar duke i lënë pak të butë, e 
mbështjell kokën e saj me letër alumin. Ky 
vepron si krem mbrojtës për flokët në plazh. 
Dielli ngroh flokët nën letrën e aluminit, 
dhe përbërësit aktivë të kremit depërtojnë 
thellë në strukturën e flokëve. Ylli rus  thotë 
se kjo maskë i bën flokët e saj të butë dhe të 
shëndetshëm.
Irina vendos vaj kokosit mbi çdo gjë që 
përdor në kujdesin ndaj vetes. Vaji i kokosit  
ndriçon fytyrën, dhe është një hidratues 
i përkryer, gjithashtu mbron kundër 
infeksioneve.
Çdo mëngjes, supermodelja bën dush të 
ftohtë, pastron fytyrën e saj me kuba akulli, 
dhe përdor maskë me kastravec. “E kam 
mësuar këtë truk nga nëna ime, ajo nuk 
kishte para për të blerë kremra të shtrenjtë, 
kështu që ajo përdorte “të dobishmet”.

Gisele Bündchen
Produkti kozmetike i preferuar i Gisele 
Bundchen është vaji i ullirit i presuar në të 
ftohtë. Duke e përzierë me kripë himalaje 
të trashë, përfton një skrub pastrues për 
trupin, i cili ndihmon për ta bërë lëkurën më 
të butë dhe me shkëlqim. Përveç kësaj, heq 
toksinat nga trupi dhe redukton celulitin.

Karolina Kurková
Karolina pastron make-up e saj me vaj 
kokosi. Vaji i kokosit është një pastrues 
perfekt i cili mund të heq lehtësisht grimin 
i cili është i papërshkueshëm nga uji. 
Vaji i kokosit nuk e thanë lëkurën, dhe 
ofron kujdes intensiv. Vaji i kokosit është 
plot aminoacide dhe komponentë anti-
inflamator.
Në një nga intervistat e saj, Kurkova zbuloi 
se ajo ka lëkurë me yndyrë, dhe përdor lëng 
limoni për butësi të përsosur dhe një lëkurës 
që shkëlqen. Ajo përgatit një tonifikues për 
fytyrën duke holluar lëngun e një kokërr 
limoni me ujë të pastër (1:1).

Naomi Campbell
Një nga modelet më të famshme dhe 
tërheqëse në botë, Naomi Campbell, dikur 
ka treguar se një nga përbërësit që mund 
të gjendet në kuzhinë tuaj i cili mund të 
përdoret kundër celulitit dhe yndyrës është 
kafeja. Mos harroni të përdorni skrub me 
kafe, edhe në qoftë se ju nuk keni “lëkurë 
portokalli”. Këto skrube kanë një efekt të 
mrekullueshëm dhe ju ndihmojnë që të keni 
lëkurë të butë si të bebeve. 

N
e gjithmonë admirojmë bukurinë dhe sharmin e modeleve që pozojnë në kopertinat e revistave të modës. Megjithatë 

duhet të kujtojmë se ato janë, si çdo grua tjetër në jetën e përditshme. Këto gra të cilat shëlqejnë gjithmonë, thjesht 

shpenzojnë më shumë kohë për pamjen e tyre dhe kujdesin ndaj lëkurës. Në kundërshtim me atë ç’farë njerëzit 

besojnë, modelet shpesh përdorin produkte kozmetikë të lira apo receta e tyre të bukurisë me përbërës të gjithë 

natyral duke rikthyer shëndetin e lëkurës dhe të flokëve, pas një sërë shfaqjesh apo foto-shooting.  Këto 14 këshilla të dobishme 
nga supermodelet ja vlejnë të provohen, lexoni më poshtë dhe do të befasoheni. 
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Një dietë e pasur dhe e balancuar
Ështe një keqkuptim që ndodh rëndom, kur thuhet se japonezët konsumojnë vetëm  
sushi - ushqimi i tyre është, në fakt, i ndryshëm. Ata preferojnë peshk, fruta deti, 
alga deti, perime, sojë, oriz, fruta, dhe çaj jeshil. Dieta japoneze është e gjithanshme  
dhe e balancuar, dhe është pothuajse e privuar nga kaloritë dhe ushqimet  e 
pashëndetshme. Freskia dhe përshtatshmëria me sezonin janë të një rëndësie të 
madhe, ata zakonisht konsumojnë ato produkte që piqen në moment. Peshku sezonal 
është gjithashtu shumë i preferuar. Moti është një tjetër faktor i rëndësishëm: në 
dimër, japonezët, tradicionalisht konsumojnë mish, peshk, pije të ngrohta dhe supë, 
ndërsa në të nxehtin e verës ata preferojnë supa të ftohta, produkte deti, Ramen të 
ftohtë, dhe sallatë.

Metodat e gatimit
Mënyrat  tradecionale të Gatimit Japonez janë: me zierje, pjekje në zgarë, zierje në 
avull ose skuqje në një tigan të veçantë me sa më pak vaj. Perimet në feta të holla janë 
një mënyrë e mirë që ato të duken bukur dhe mund të gatuhen më shpejt. Avantazhi 
i këtyre metodave është që ushqimet të ruajnë sa më shumë vlerat e tyre ushqyese. 
Lëngu i perimeve është një nga bazat më të njohura, i cila përdoret gjërësisht në 
shumë gatime. Gratë japoneze janë shumë të kujdesshëm me erëzat, duke u përpjekur 
shumë për të ruajtur vlerat dhe pamjen e ushqimit, pa ndikuar së tepërmi në stomak, 
mëlçi dhe veshka. Thelbi, esenca e kuzhinës japoneze është në theksimin e bukurisë 
natyrale, ngjyrave, dhe shijes.

Kultura e të ushqyerit
Të ushqyerit është gjithashtu një ritual në Japoni. Ata e konsumojnë ushqimin  
ngadalë, në copa të vogla, dhe porcionet janë të vogla. Ata përpiqen për të mbajtur 
shijen natyrale dhe pamjen e ushqimit, ndaj rrallë e dekorojnë atë. Gatime të 
ndryshme në të njëjtën pjatë janë një pamje jo e bukur, ku çdo ushqim duhet të ketë 
vendin e vet. Gjithashtu pjata nuk duhet të jetë e mbushur plotë  deri në buzë. Duhet 
të bindemi që në këtë mënyrë nuk mund  të konsumojmë tepër.

Oriz në vend të bukës
Orizi është një pjesë thelbësore e çdo vakti, është e gatuar veçanërisht pa kripë apo 
gjalpë. Gjithashtu, mungesa e ushqimeve me miell ndihmon të mbajnë format e tyre 
perfekte.

Mëngjesi është vakti kryesor i ditës
Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës në Japoni. Është vakti i tyre kryesor, 
që përfshin disa ushqime: normalisht peshk, oriz, omletë, supë Miso, një pjatë soje 
me zarzavate, alga deti dhe çaj.

Nuk ka të ëmbla për ëmbëlsirë
Ëmbëlsira është një rast i rrallë, dhe zakonisht ka shumë pak. Japonezët kanë 
pikpamje shumë të ndryshme të ëmbëlsirave që ne bëjmë - nuk kanë kek apo krem 
gjalpi. Ata madje kanë akullore të përgatitura më orizi (Mochi). Ëmbëlsirat  japoneze 
janë në përgjithësi të ulëta në yndyrë, sheqer dhe ndoshta jo të vërteta për shijet 
perëndimore. Megjithatë, ata nuk lënë asgjë të tepërt në barkun tuaj.

Gratë japoneze janë konsideruar ndër më të bukurat dhe elegante 

në botë. Në të 30-tat  ato duken sikur  janë 18, në të 40-tat duken 
sikur  janë 25, dhe gjithashtu  jetojnë më gjatë.

Ne  kërkuam dhe gjetëm sekretet e dietës japoneze dhe mënyrën e 

jetesës, sepse kanë provuar të jenë mjaft të dobishme.

6 zakonet e të ushqyerit 
të femrave  Japoneze 
që janë gjithmone në formë dhe të bukura 

Tek dyqanet Neranxi do të gjeni shumë produkte japoneze si: Oriz për Sushi, Wasabi, 
Uthull Orizi, Salcë Soje, Xhinxher Turshi, Salcë Peshku, Vaj dhe Fara Susami, Pastë 
Miso, Sake, rrënje Bambuje etj.
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E hënë
Mëngjesi:  150g kos soje me 30g tërshërë të imët, fara lini, boronicë,  dhe 
goji berry dhe mjedër.
Dreka: Tortë e kripur e përgatitur me miell hikrre, kungull të verdhë, rrepa, 
hudhër pluhur dhe spec djegës chili.
Darka: Krem perime, pa patate. Omletë me një kokërr vezë, rozmarinë dhe 
brokoli, shoqëruar me sallatë jeshile e përgatitur me panxhar turshi dhe 
miser të ëmbël, e marinuar me aceto balsamiko Balmi dhe vaj ulliri ekstra të 
virgjër.  40g bukë integrale dhe një filxhan çaji kamomili para gjumit.

E martë
Mëngjesi: 100 ml qumësht bajame, 30g bukë inegrale me 2 lugë marmalatë
frutash.
Dreka:  Supë me 50g noodles dhe 100g qiqra, 30g djathë parmigiano dhe 
rozmarinë. Sallatë mikse.
Darka: Tofu i pjekur me brokoli dhe xhinxher, 40g bukë integrale.

E mërkurë
Mëngjesi: 100 ml kos soje me 30 g muesli me fruta.
Dreka:  Një supë me perime të përziera. Një vezë e zier poache, shoqëruar 
me karrota të vogla, selino dhe rrepa. 80g bukë integrale.
Darka: Një hamburger me miell integral e mbushur me fileto pule të 
pjekura në  zgarë e marinuar me erëza dhe perime të zgarës. 
Sallatë dimërore me lulelakër dhe 40g bukë integrale.

E enjte
Mengjesi: 100g kos soje me 20g tërshërë të imët dhe një banane.
Dreka: 80g grurë i butë me kërpudha porcini, pene me 30 g djathë 
parmigiano dhe kopër. Sallatë mikse.
Darka: 80g tofu i pjekur i marinuar me uthull balsamike, Selino dhe rrepë 
e pjekur,  40g bukë inegrale.

E premte
Mengjesi: 100 ml qumësht bajame Valsoia, 30g bukë integrale me 
marmalatë frutash,  3 kajsi të thata.
Dreka: Polenta me lakër dhe patate të ëmbla. Karrota të vogla të ziera në 
avull të marinuara me vaj ulliri dhe uthull balsamike dhe  kopër.
Darka: Krem qiqrash me pak spec djegës, shoqëruar me grisini integrale 
me fara. Miks perimesh  të pjekura në zgarë me 30g bukë integrale.

E shtunë
Mëngjesi: 100 ml kos soje, 30g tërshër e imët, 1 lugë çaji mjaltë 
Dreka: Tavë me fasule pllaqi, patate dhe brokoli
80 g bukë integrale
Darka: Krem e perimesh, pa patate. Carpaccio me panxhar, djathe dhe 
fistik. 40 g bukë integrale.

E dielë
Mëngjesi: Një filxhan me 50 g ricotta me 2 kokrra arre dhe 1 lugë gjelle 
mjaltë,  30g bukë integrale.
Dreka:  Rizoto me kërpudha, selino dhe djathë Taleggio.
Spinaq i zier në avull i marinuar me vaj ulliri ekstra të virgjër, kripë Himalaje 
dhe hudhër.
Darka: 80g tofu i pjekur në zgarë shoqëruar me kërpudha porcini, vaj ulliri 
dhe majdanoz.  Sallatë me finok dhe 40g bukë integrale.

Dieta 
kundër 
oreksit

Pranvera ka bukurinë e saj, por nga ana e mirëmbajtjes së linjave nuk është një stinë ideale. Gjatë këtyre muajve, temperaturat janë në 
rritje, fillojmë heqim veshjet e rënda të dimrit dhe linjat fillojnë bien më shumë në pah, përvec kësaj, qarkullimi i gjakut nxit rritjen e oreksit 
sepse klima ndryshon dhe gjithcka fillon lëviz më shpejtë.  Cila është zgjidhja për të shpëtuar linjat, të cilat duhen monitoruar ngjatë kësaj 
periudhe? Ju prezantojmë dietën e cila bazohet mbi ushqime veçanërisht të shijshme si: drithërat, bishtajoret, suprat, produktet e sojës dhe 
frutat e thata. Shumë të shijshme dhe të shëndetshme të cilat falin ndjenjën e ngopjes dhe ju dhurojnë energjitë e nevojshme dhe vlerat                     

ushqyese që trupi ka nevojë. 

1

2

3

6
7Tek dyqanet Neranxi do të gjeni të gjithë produktet e kësaj diete.
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Faras e  zezë ka një përdorim të gjerë dhe të 
shtrirë në kohë, ku daton rreth 2500 vjet më 
parë, sepse gjurmët e përdorimit të saj janë gjetur 
në qytetërimet e lashta greke dhe egjiptiane. 
Sot, vaji i farës së zezë konsiderohet si një ilaç 
universal dhe i jashtëzakonshëm për mirëqënien.
Vaji i farës së zezë ka efekte të mrekullueshme, 
sidomos ndaj sëmundjeve që burojnë nga dobësia 
dhe inefiçenca e sistemit imunitar.
Nga mjekësia moderne pretendohet se kjo lloj 
dare ka veti kuruese edhe për sëmundje të tilla si 
AIDS apo sëmundjet tumorale.
Studimet kanë vërtetuar se ndikimi dhe efikasiteti 
i vajit të farës së zezë në stimulimin e sistemit 
imunitar dhe trajtimin e shumë sëmundjeve 
shtohen kur merret i kombinuar me vajra të 
tjerë, si vaj rigoni apo vaj lini.

Fara e zezë 
ndihmon  në trajtimin 

e HIV/AIDS 
në mënyrë natyrale

Efekte shumë të mira si suplement ushqimor me 
rezultate të shkëlqyera, veçanërisht në periudhën 
e rritjes, arrihen me kombinimin e tij me mjaltin.
Me gjithë këto veti të mira kuruese që përmban 
fara e zezë, është e vështirë të qëndrojë jashtë 
vëmendjes. Vitet e fundit në Europë dhe SHBA 
vërehet të ketë kërkesë të lartë për këtë farë. Në 
farmacitë gjermane fara e zezë tashmë është e 
pranishme në formën e saj origjinale si farë, vaj, 
ose tabletë. Nigella Sativa, e njohur gjithashtu 
si “fara e zezë”, është studiuar për një spektër të 
gjërë përfitimesh shëndetësore. Efektet e saj nuk 
janë studiuar vetëm sot, por kohët e fundit është 
zbuluar efekti i saj si një agjent kurues kundër 
infeksioneve virale potencialisht vdekjeprurëse, 
duke përfshirë Hepatitin C dhe tashmë edhe  
HIV-in. 

Një rast studimor i publikuar në gusht të vitit 
të  kaluar, në “Gazetën Studimore të Mjekësisë 
Alternative” në Afrikë, përshkruante një pacient 
me HIV i cili pas kryerjes së trajtimit me farën  e 
zezë, pati efekte pozitive deri në shërim të plotë, 
pa përdorimin e viruseve apo antitrupave kundër 
HIV të injektuar në serumin e gjakut, si gjatë dhe 
pas terapisë. Nigella sativa ka shumë funksione 
terapeutike që mund të përdoren në mjekësinë 
alernative. Një  problem i  yni, që mund të quhet 
“dështim” dihet se është lufta kundër kancerit, 
ku viktima (pacientit) dhe “kanceri” fajësohet për 
dështimin e vazhdueshëm të sëmundjes si efekt 
i kimioterapisë, rrezatimiy dhe kirurgjisë. Kjo 
është një arsye më shumë pse një ushqim i lashtë 
shërues siç është fara e zezë , është në përgjithësi 
më i sigurtë, më i  përballueshëm dhe i arritshëm, 
i cili  mund të kuroje HIV. 

Ka fjalë që nuk përdoren në mjekësi në ditët e sotme, të tilla si “kurë”. Por një rast studimi, ka bërë dallimin 

nga rastet e tjera. Një pacient me HIV/AIDS (pozitiv) i trajtuar me ekstrakt të farës së zezë, rezultoi i 

efektshëm.  

Shërim çudibërës
Në fillim të studimit, pacienti paraqitet me 
shenjat klasike të infeksionit simptomatik 
HIV, me një histori të etheve kronike, diarre, 
humbje peshe dhe dëmtime të shumta pruritike 
me një kohëzgjatje 3 mujore. Ekzaminimi 
identifikoi humbje në peshë. Testet laboratorike 
të konfirmuara tregojnë  ‘Sero-pozitivitet “ të 
infektuar me HIV me një” para-trajtim viral (HIV-
RNA) dhe numri i qelizave CD4 në 27.000 kopje/
ml dhe CD4 në 250 qeliza/mm3 respektivisht. 
Qelizat  CD4 janë thelbësore për përgjigjen 
adaptive imunitare në trup, kundër një game 
të gjerë infeksionesh, që është edhe objektivi 
kryesor i infeksionit HIV. Sasia dhe gjëndja e 
qelizave CD4,  përfaqëson shenjën e parë treguese 
për shkallën e rëndë të infeksionit HIV dhe 
prognozës së pacientit. Pacienti u trajtua me 10 
mls farë të zezë, dy herë në ditë për 6 muaj, duke 
dhene rezultat pozitiv të dukshëm të simptomave, 
si dhe ulje të konsiderueshme të ngarkesës virale. 

“Ethet, diarrea dhe dëmtimet e shumta pruritike 
u zhdukën, duke filluar që nga dita e 5-të, 7-të 
dhe 20-të me terapinë Nigella Sativa. Numri 
i CD4 u ul në 160 qeliza/mm3, dhe u reduktua 
ndjeshëm edhe ngarkesa virale (≤1000 kopje/ml) 
në ditën e 30-të të trajtimit me farën e zezë. Deri 
në ditën e  187-të me terapinë me farën e zezë, 
analiza e gjakut tregoi se u pastrua krejtësisht 
nga shenjat e infeksionit, duke kaluar në statusin 
e ashtu-quajtur “sero-negativ”. Në post-terapin 
me Nigella  Sativa numri i CD4 rritet nga baza 
në normalizim me 650 qeliza/mm3 dhe me një 
ngarkesë virale të dallueshme (HIV-ARN). Testet 
e mëvonshme edhe pas 24 muajsh pa terapi 
bimore, treguan se gjendja e pacientit me HIV 
mbeti normale, pa asnjë shenjë të infeksionit ose 
rënie të sistemit imunitar. “Ky raport pasqyron 
faktin se ka agjentë të mundshme terapeutike në 
Nigella Sativa që mund të kontrollojë efektivisht 
infeksionit me HIV.”

Vaji i Fares së zezë (Nigella Sativa), përmban 
përqindje të lartë aminoacidesh si acid linoleik, 
acid ky me veti befasuese si më poshtë:

rezistencës ndaj dhimbjeve

nëpërmjet sekretimit të tij me jashtëqitje si dhe me 
rrugë të rishpërndarjes nga gjaku tek indet

shëndosha nervore

kohëzgjatjen e koagulimit.

e qelizave nervore

natyral për sistemin imunopneumatik dhe si 
trajtues natyral për shumë sëmundje, veçanërisht 
të atyre që vijnë si rrjedhojë e dobësimit të sistemit 
imunitar.

më mirë

në gjendjen e sëmundjes dhe ato rekovaleshente

mënjanon dhimbjen e kokës.

Analizat laboratorike, kapacitetet shëruese dhe përmbajtjet e Farës së Zezë

Vaj dhe Farë të Zezë “Nigella Sativa” gjeni në rrjetin e 
dyqaneve Neranxi .
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Pse rrezikoni duke përdorur një kurë kundër dhimbjeve me 

efektet anësore vdekjeprurëse? Alternativat  natyrale  shpesh 

janë jo vetëm më të sigurta, por edhe me më pak efektet 

anësore.

Studimi i ri ka zbuluar se kanella është më efektive në 

reduktimin e simptomave të periudhave të dhimbshme 

(primary dysmenorrheal, menstruacionet) sidomos tek 

moshat e reja. Ky studim u publikua në gazetën ‘Clinical and 

Diagnostic Research’ me titull “Efekti krahasuese i kanellës dhe 

Ibuprofenit për trajtimin e ‘primary dysmenorrhea’. Studiuesit  

iranianë krahasuan efektin e 420 mg kanellë (Cinnamomum 

zeylanicum), dhe 400 mg ibuprofen, ose një placebo, në tre 

grupe tek 38 femra. Intensiteti i dhimbjeve dhe kohëzgjatja 

e tyre janë monitoruar në të gjitha grupet, me rezultate të 

raportuara si më poshtë:

“Mesatarja e dhimbje dhe kohëzgjatja e dhimbjeve kur përdorej 

Ibuprofeni dhe kanella ishin më të pakta se në grupin placebo, 

respektivisht (p <0.001). 4 orë pas ndërhyrjes nuk ka pasur 

ndryshime të mëdha ndërmjet kanellës dhe grupit placebo 

(p> 0.05). 8 orë pas ndërhyrjes, dhimbjet në grupin që përdori 

kanellë ishin dukshëm më ulët se sa në grupin placebo (p 

<0.001). Në intervale të ndryshme kohore u vu re që dhimbjet  

në grupin me kanellë ishin dukshëm më pak tek Ibuprofeni dhe 

grupi placebo (p <0.001). Kanella mund të konsiderohet si një 

trajtim i sigurt dhe efektiv për dhimbjet e ciklit menstrual. Më 

shumë studime po kryhen që efikasiteti  i kanellës  të rezultojë 
i suksesshëm edhe për uljen e gjakderdhjes menstruale”. 

Diskutimi: Pse konsiderohet më e efektshme kanella se ibuprofeni?

Duke marrë parasysh rreziqet e njohura të ibuprofenit, për të cilin janë konstatuar dëme të shumta dhe efekte anësore që 

shkakton në sistemin kardiovaskular. Roli  potencial i kanellës si një alternativë natyrale është shumë premtuese. Ndryshe 

nga ibuprofeni, kanella nuk është e njohur të ketë efekte  kardiotoksike. Përkundrazi, ajo është e njohur që të ketë efekte 

pozitive në uljen e presionit të gjakut dhe  sheqerit në gjak, të dyja këto mund të japin mbrojtjen kundër sëmundjeve 

kardiovaskulare. Për sa i përket rolit të saj në trajtimin e dhe pakësimin e gjakderdhjes menstruale, studimet e fundit klinike 

zbuluan se në fakt kanella  zvogëlon ashpërsinë e gjakderdhjes menstruale tek grate, duke e bërë kanellën të përshtatshme 

si lehtësues i dhimbjeve gjatë periudhës së menstruacioneve.

Ka disa ushqime të cilat ju nevojitet ti shmangni kur 
keni tensionin të lartë gjaku.
Dieta e duhur për kontrollin e tensionit të gjakut 
është shumë e rëndësishme, duke pasur parasysh 
rritjen e kësaj sëmundje në popullsi që në moshë 

të re. Për qëllime parandaluese, masa kryesore për t’u zbatuar, 
në fakt, është reduktimi i konsumit të natriumit. Udhëzimet 
tregojnë se në raste të tensionit të lartë ose rrezikut nga ajo, nuk 
duhet të kalojë konsumi i 1,5-2g / ditë (1.2 g / ditë mbi 60 vjet) 
natriumit, ekuivalente me 3,8- 5g / ditë kripë (klorid natriumi, 
kripë e zakonshme). Në terma praktike, nuk ka nevojë të shtoni 
kripë në tavolinë dhe të kufizoni përdorimin maksimal të saj 
në gatim, ju mjafton marinimi i gatimit me bimë aromatike 
dhe erëza, ajo ç’farë nevojitet është kufizimi i përdorimit të 
ushqimeve të konservuara të cilat përmbajn kripë industriale të 
shtuar dhe produkte të përpunuara. Kripa e detit ose kripa rozë 
Himalaje janë të preferuara, në sajë të sasisë së lartë të kaliumit 
dhe të kriprave minerale që ato përmbajnë, mund të ndihmojnë 
për të balancuar presionin e gjakut. Për të njëjtën arsye është i 
nevojshëm konsumi i të paktën 5 vakteve në ditë të frutave dhe 
perimeve. Së fundi, jo më pak e rëndësishme, është mbajtja e  
peshës së duhur të trupit, duke praktikuar 30 minuta ushtrime 
aerobike të paktën 5 herë në javë dhe jo konsumit të duhanin, 
këto janë strategjitë më  efektive për mbajtjen nën kontroll dhe 
parandalimin e presionit të lartë të gjakut.

Kanella 
me e efektshme se Ibuprofeni 

për dhimbjet menstruale

Ulni tensionin e gjakut  me dietën e duhur
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Fisi Hunza është një popullatë e vogël e cila jeton në zonën veriore të 
Pakistanit. Besohet të jetë populli më i shëndetshëm dhe jetëgjatë në botë; 
sipas statistikave janë njerëz të lumtur dhe nuk e njohin kancerin. Ato 
përdorin ujë të ftohtë për tu larë dhe lindin fëmijë edhe në moshën 65 vjeçare.

Kirurgu britanik Dr. Robert McCarrison raportoi në AMA Journal:
“Populli Hunza është rasti tipik i njërëzve që uk e njohin  kancerin. Ata kanë një kultivim 
të bollshëm të kajsive. Ata i thajnë kajsitë në diell dhe i përdorin ato kryesisht si ushqimin e 
tyre kryesor. Nuk konsumojnë ushqime të importuara, mbjellin dhe e korrin vet ushqimin 
e tyre. Ata gjithmonë konsumojnë fruta dhe perime të papërpunuara, kajsi të thata, arra, 
lloje të ndryshme të drithërave të tilla si: hikërror, mel dhe elb, qumësht, vezë, bishtajore 
dhe rrallë djathë. Nuk konsumojnë asnjëherë ushqime midis vakteve.

Populli Hunza konsumojnë pak ushqim dhe ecin tërë ditën
Sipas traditës, Hunzat nuk konsumojnë asgjë për një periudhë prej 2 
deri në 4 muaj. Gjatë kësaj kohe, ata pinë vetëm lëngun e kajsive 
të thata. Kjo periudhë quhet “Pranvera e Urisë”. Populli Hunza 
agjëron gjatë periudhës kur frytet nuk janë të pjekura për tu 
mbledhur. Ekspertët mjekësorë thonë se kjo periudhë e agjërimit dhe 
dieta e tyre, janë arsyeja pse ata jetojnë kaq gjatë dhe kanë një jetë të 
shëndetshme. Besohet se sasia e lartë e kajsive dhe farat e tyre janë arsyeja 
pse nuk vuajnë nga kanceri. Farat e kajsisë përmbajnë vitaminë B-17, e njohur dhe si 
agjent i fuqishëm anti-kancer.

Hunzat jetojnë deri në 
150 vjet, nuk e njohin 
kancerin dhe gratë lindin 
në moshën 65 vjeç. 

Është vërtetuar se disa njerëz të fisit Hunza kanë jetuar deri në 150 vjet. Në sajë të mënyrë së jetesës dhe një diete të shëndetshme, kanë një pamje më rinore dhe gratë e 
tyre mund të lindin edhe në moshën 65 vjeçare. Në një shkrim të botuar në vitin 1984 u tregua ardhja në Londër e Abdul Mbundu. I cili vinte nga fisi Hunza, dhe kur 
mbërriti në Londër, ka habitur oficerët e sigurisë në aeroportin e Londrës kur ai tregoi letërnjoftimin e tij, pasi tregonte datën e lindjes në vitin 1832. Ekspertët në një 
konferencë kombëtare mbi kancerin të mbajtur në Paris, në gusht të vitit 1977, raportuan se të dhënat e “Geocancerology” (një shkencë që studion kancerin në rajone 
të ndryshme të botës) tregoi një mungesë të plotë të kancerit vetëm në Luginën Hunza.

Uji  alkalin.
Elementi i fundit shumë i rëndësishëm për forcën dhe jetëgjatësinë e këtyre njerëzve ishte ‘përbërja e ujit’. Pas disa studimesh, doli se uji i Hunza-t posedonte  pH të 
lartë (uji alkalin), me fuqi të lartë antioksidante dhe përmbajtje të lartë mineraleve koloidale. Në të vërtetë, eksperimentuesit dhe studiuesit shprehen se agjërimi me ujë 
alkalin është shumë më i mirë se sa duke agjëruar me ujë rubineti besoj. Acidosis metabolik i shkaktuar nga agjërimi i zgjatur është kompensuar dhe niveli i pH mbetet 
më i qëndrueshëm. Lidhur me fuqinë, është e shpjeguar tashmë, se i vetmi frut për të rritur pH tek njerëzit dhe për ta mbajtur të qëndrueshëm është molla e kuqe, në 
agjërim, në vend të kësaj, mund të ju ndihmoj uji alkalin, ujë me argjilë të gjelbër, ose duke bërë larje të brendshme/të jashtme me ujë dhe kripë deti.

Ja me se ushqehet fisi 
më jetëgjatë në botë!

“Ekspertët mjekësor thonë see 
sasia e lartë e kajsive janë arsyeja pse 

nuk vuajnë nga kanceri. periudha e agjërimit 
dhe dieta e tyre janë arsyeja pse ata jetojnë kaq 
gjatë dhe kanë një jetë të shëndetshme.” 
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Si të kurohemi me
ushqime

Çokollata është gjithmonë një përgjigje e 
shëndetshme, është e pasur me vlera ushqyese 
të cilat ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj. 
1.Ajo  është një nga burimet më të mira të 
antioksidantëve në planet
Studimet tregojnë se çokollata e zezë (pa shtesa 
sheqeri) mund të përmirësojë shëndetin dhe të 
ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës.
Çokollata e zezë ka një përmbajtje të lartë të 
kakaos.
Një çokollatë e zezë 100 gr me 70-85% kakao 
përmban:
11 gram fibra
67% e RDA për Hekuri
58% e RDA për magnezit
89% e RDA për bakri
98% e RDA për Mangani
Ajo gjithashtu është e pasur me  kalium, fosfor, 
zink dhe selen
Profili i acidit yndyror tek kakao dhe çokollata e 
zezë është i shkëlqyer, përmban acide yndyrore 
të shëndetshme. Çokollata e zezë gjithashtu 
përmban stimulues si kafeina dhe theobromina, 
por nuk shfaq të njëjti efekt të të mbajturit 
zgjuar tërë natën si kafeja, pasi sasia e kafeinës 
është shumë e vogël në krahasim me kafenë, por 
ndihmon në përqendrim.

2.Çokollatë e zezë është një burim i fuqishëm 
antioksidantësh
A keni dëgjuar ndonjëherë për një masë të 
quajtur ORAC?
ORAC do të thote ‘Oxygen Radical Absorbance 
Capacity’ aftësia e oksigjenit për të absorbuar 
radikalet e lira. Kjo është një masë e aktivitetit 
antioksidant të  ushqimeve. Çokollata  e zezë 
është e pasur me komponentë organikë që 
janë biologjikisht aktivë dhe funksionojnë si 
antioksidantë. Këtu përfshijmë polifenolet, 
flavanolet, katekinet dhe shumë të tjera. 
Një studim tregoi se kakao dhe çokollata e zezë 
përmban më shumë aktivitet antioksidant, 
polifenole dhe flavanole sesa frutat e tjera të 
testuara.

3.Çokollata e zezë mund të përmirësojë 
qarkullimin dhe presionin e ulët të gjakut.
Flavanolet në çokollatën  e zezë mund të 
stimulojnë endotheliumin, bllokimin e arterieve, 
për të prodhuar oksidi nitrik (NO), i cili është 
gaz. Një nga funksionet e NO është të dërgojë 
sinjale, arterieve për t’u çlodhur, e cila ul 
rezistencën ndaj fluksit të gjakut dhe për këtë 
arsye ul presionin e gjakut.

Çokollata 
e zezë si 
super

ushqim

4.Çokollata e zezë rrit kolesterolin e mirë dhe 
mbron nga kolesteroli i keq
Konsumimi i çokollatës së zezë mund të 
përmirësojë disa faktorë të rëndësishëm të 
rrezikut ndaj sëmundjeve të zemrës. Sipas një 
studimi kakao e errët ul ndjeshëm kolesterolin 
e keq, veçanërisht tek meshkujt.
LDL kolesteroli i keq reagon nëpërmjet 
radikaleve të lira. Kjo e bën vetë LDL një 
grimcë reaktive dhe të aftë për të dëmtuar indet 
e tjera, duke sjellë probleme të tilla si bllokimi 
i arterieve në zemër. Kakao ndërhyn me fuqin 
e saj anti-oksidante që mbron lipoproteinat 
kundër dëmit oksidativ.
Çokollata e zezë mund të zvogëlojë rezistencën 
e insulinës, e cila është një tjetër faktor i 
përbashkët rreziku për shumë sëmundje si: 
sëmundje të zemrës dhe diabeti. 

5.Çokollatë e zezë mund të mbrojtur lëkurën 
tuaj kundër rrezeve të diellit
Komponimet bioactive në çokollatën e 
zezë mund të jenë të mira për lëkurën tuaj. 
Flavonoidet mund të mbrojnë kundër dëmtimit 
të rrezeve të diellit, përmirësojnë qarkullimin 
e gjakut në lëkurë dhe rritjen e densitetit 
të lëkurës dhe hidratimit. Doza minimale 
e erythemal (MED) është sasia minimale e 
rrezeve UVB të cilat shkaktojnë skuqje në 
lëkurë, 24 orë pas ekspozimit. Në një studim 
tek 30 persona, MED dyfishohet më shumë pas 
konsumimit të çokollatë së zezë e cila është e 
pasur me flavanoide. Ky studim zgjati për reth 
12 javë. Nëse jeni duke planifikuar pushime në 
plazh, atëherë çokollat e zezë ju vjen në ndihmë.

6.Masazh qetësues dhe pastrues me kakao
Ka shumë dëshmi të konsiderueshme të cilat 
tregojnë se kakao mund të ofrojë përfitime të 
fuqishme shëndetësore, duke qenë veçanërisht 
mbrojtëse kundër sëmundjeve kardiovaskulare. 
Sigurisht, kjo nuk do të thotë se njerëzit 
duhet të konsumojnë sasi të mëdha çokollate 
çdo ditë. Mos harroni të zgjidhni çokollatë 
me përmbajtje të lartë kakao, rreth 70%. Një 
masazh me çokollatë të zezë ushqen lëkurën me 
antioksidantë, ndihmon qarkullimin e gjakut në 
lëkurë, mbron kundër rrezeve të diellit, pastron 
dermën.
Sigurisht që ekzistojnë edhe shumë përfitime 
të tjera shëndetësore që nuk kemi arritur ti 
përmëndim por ajo që dimë me siguri është 
shija e saj e jashtëzakonshme.

burim i fuqishëm antioksidantësh.
mbron nga kolesteroli i keq
përmirëson qarkullimin e gjakut
mbron lëkurën kundër rrezeve të diellit

Të gjithë i duam Smoothit me Superushqime. Ata janë të 
ushqyeshëm, të mrekullueshëm për të humbur peshë, shumë 
kurativ, të shpejtë dhe të lehtë për tu përgatitur, dhe janë 
padiskutim shumë të shijshëm!
Ja dhe një recetë me çokollatë që ju mund ta shijoni pa masë!!

VITAMIX SMOOTHIE ME ÇOKOLLATË

Do tju duhet:
2 Banane
1 Filxhan me luleshtrydhe të freskëta dhe të ngrira
1.5 filxhan me Qumësht Bajame Valsoia
2 Luge çaji me kakao
1 luge çaji me fara kia
1/2 lugë çaji Maka Pluhur
1 lugë gjelle me Çokollatë të zezë pluhur Callebaut 
2 pika vanilje ekstrakt sa për shije
1/2 lugë kafe stevia
Hidhni të gjithë përbërësit në një miser me shpejtësi të lartë 
deri sa të bëhen një masë homogjene.
Hidheni në një gotë, dekorojeni me copa cokollate dhe 
luleshtrydhe të ngrira, fara kia për ta bërë më krokante, do ti 
japë një pamje të bukur dhe një shije të mrekullueshme. 
Ju bëftë mirë!
Çokollatën më të mirë në treg e gjeni në rrjetin e dyqaneve 
Neranxi me emrin “Callebaut”.
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Në pjesën më të madhe të kohës, ne bëjmë më të mirën që të ushqehemi 

siç duhet dhe të kryejme rregullisht ushtrime fizike. Nuk duhet 
të lejojmë që oraret tona të ngjeshura  apo zakonet e këqija në të 
ushqyer të bëhen pjesë e jona  mund të përfundojmë me mangësi 

të lëndëve ushqyese që ndikojnë në mirëqenien e përgjithshme, 

veçanërisht në periudhën më të ëmbël të jetës sonë. Duam më të mirën 

absolute për fëmijën tonë, që do të thotë më të mirën absolute për 

nënën, para konceptimit, gjatë shtatzënisë dhe pas lindjes. Ne duhet 
të sigurohemi se çdo gjë që bëjmë, është, të krijojmë ambientin më të mirë të 
mundshme në rritjen dhe ushqimin e duhur, për një zhvillim të shëndetshëm të 
foshnjes sonë. 
Një dietë e shëndetshme dhe e larmishme është baza e duhur për një shëndet të 
plotë, shtatzënë ose jo, megjithëse gjatë kësaj periudhe, nevojat për një kujdes më 
të madh ndaj ushqyerjes, është e domosdoshme.
Për të siguruar zhvillimin e mirë të fëmijës ju parashtrojmë një udhëzues të 
shtesave të rëndësishme për ti marrë para-konceptimit dhe gjatë shtatzënisë. 

Kjo listë e shtesave ushqimore do t’ju ndihmojë rreth asaj ç’farë ju nevojitet, 
por, mos harroni se, çdo grua ndryshon nga njëra-tjetra, atëherë edhe kërkesat 
ndryshojnë ndaj nevojitet që të konsultoheni me mjekun.

Acidi folik/Folatet

Acidi folik ndihmon në zhvillimin e qelizave të kuqe të gjakut, mbështet funksionin 
e sistemit nervor, dhe redukton homocisteinën   në gjak. Nevojat për  folate rritet 
ndjeshëm gjatë shtatëzanisë. Është thelbësore gjatë zhvillimit të fetusit duke 
ndihmuar parandalimin e defekteve nervore, arsyeja pse shumica e mjekëve, 
monitorojnë nivelet e një gruaje para konceptimit dhe gjatë shtatzënisë. Folate, 
është një term më i përgjithësuar që i referohet Vitaminës B9 natyrale, që ndodhet 
në burimet ushqimore, ndërsa acidi folik është një kompleks sintetik burimi 
nga shtesat dhe fortifikimi i ushqimit. Folatet gjenden kryesisht tek zarzavatet 
si gjethet jeshile të errëta, gjethet e rrepave, spinaqi, brokoli, marulet, lulelakra, 
panxhari, thjerrëzta, bishtajore dhe mëlça e viçit. 

Nëse ju jeni në gjendje të konsumoni mjaft burime të ushqimeve të mësipërme në 
mënyrë të rregullt dhe nivelet e folateve janë të ulëta, një shtesë folatesh mund tju 
ndihmojë për të zvogëluar rrezikun e problemeve të zhvillimit tek i  porsalinduri.
Qëllimi për të marrë 400-800 mcg folate në ditë?

Disa rekomandojnë rritjen e dozës për disa muaj para se të mbeteni shtatzënë 
(deri në 5000 mcg).

Hekuri 

Në përgjithësi, hekuri është përgjegjës për mbajtjen e hemoglobinës dhe oksigjenit 
të nënës dhe fëmijës gjatë shtatëzënisë. Ai gjithashtu ndihmon për të mbajtur një 
sistem të shëndoshë imunitar. Zemra mund të kenë nevojë të punojnë më shumë 
gjatë shtatëzënisë, pasi qarkullon më shumë gjak, dhe mund të ketë nevojë për 
hekur shtesë për të prodhuar më shumë hemoglobinë, sidomos në muajn e dytë 
dhe të tretë të shtatëzënisë.
Mungesa e hekurit  apo anemia gjatë shtatëzënisë mund të jetë e lidhur me 
vdekshmërinë foshnjore, lindje të parakohshme dhe peshë të ulët të foshnjes, 
kështu që është e rëndësishme për të plotësuar apo për të siguruar sasinë e 
hekurit të mjaftueshëm për zhvillimin normal të foshnjes. Grave shtatzëna ju  
rekomandohet të marrin 27 mg në ditë hekur. Shmangni marrjen e hekurit dhe 
kalcium së bashku pasi nuk kanë një bashkëveprim të mirë.

Kalciumi 
Shumica e grave kanë mangësi në këtë mineral kaq thelbësor, dhe gjatë 
shtatëzënisë, kalciumi është i rëndësishëm për formimin e kockave, dhëmbëve, 
zemrës, indeve dhe muskujve të foshnjës. Kalciumi është gjithashtu i rëndësishëm 
për të reduktuar rrezikun e hipertensionit dhe Pre-eklampsisë(Pre-eklampsia 
(shkurt PE) është një sëmundje që shfaqet vetëm në shtatzani. Ajo mund të prekë 
bebin, nënën ose të dy bashkë në më të shumtën e rasteve. Mund të shfaqet në 
çdo moment pas javës së 20-të të shtatzanisë. Nëse një grua nuk ka kalcium 
të mjaftueshme për të këmbyer me fetusin, atëherë fetusi do të marrë sasinë e 
kalciumit nga kockat e nënës, duke paraqitur tek ajo rrezik për osteoporozën dhe 
mangësi të tjera të lidhura me kalciumin.
Për të siguruar marrjen e mjaftueshme të kalciumit, rreth 1000 mg në ditë, 
nevojitet Vitamina D e cila bën absorbimin e tij në mënyrë të plotë dhe efikase.

Vitamina D

Vitamina D është e domosdoshme gjatë shtatzënisë për të forcuar sistemin 
imunitar, shëndetin e kockave, si dhe funksionin e qelizave të shëndetshme. Nivelet 
e ulëta të vitaminës D shkaktojnë një sërë sëmundjesh si: diabet gestational, disa 
lloje kanceresh, problemet autoimune, dhe sëmundjet kardiovaskulare.
Kalciumi dhe fosfori janë të nevojshëm për absorbimin e vitaminës D, kështu 
që rekomandohet ti merren së bashku në sasi rreth 4,000-5,000 IU në ditë, 
veçanërisht në qoftë se ju nuk jeni të ekspozuar ndaj rrezeve të diellit.

 Si të ushqehemi gjatë

shtatëzanisë?

Magnezi 
Një mangësi e magnezit mund të jetë e lidhur me zhvillim të dobët të fetusit, 
pre-eklampsi, ose vdekje fetale, ndërsa nivelet e duhura të magnezit ndihmojnë 
fëmijën në marrjen e ushqimit të duhur, në zhvillimin e indeve dhe kockave të 
shëndetshme. Magnezi përthithet lehtë nëpërmjet lëkurës dhe mund 

të plotësohet duke përdorur  produkte të cilat përmbajnë gjurmë të 

këtij minerali si bajame- 30gr: 80 milligram (20% DV), lëpjetë- 1 filxhan: 
154 milligram (38% DV) spinaq- 1 filxhan: 157 miligram (40% DV), fara 

kungulli- 1/8 filxhan: 92 milligram (23% DV), fasulet të zeza-  ½ filxhan: 60 
milligram (15% DV), avokado ose vaj avokado-1 kokërr mesatare ose 5 pika 
vaji: 58 milligram  (15% DV), fiq të thatë- ½ filxhan: 50 milligram (13% DV), 
çokollata e zezë- 1 kuadrat: 95 milligram (24% DV), banane- 1 mesatare: 32 
milligram (8% DV). Ushqime të tjera që kanë gjithashtu nivele të larta 

në magnezit janë: salmoni, koriandëra, kasjusi, orizi kaf, hikrra, 

kikirikët, djathi i dhisë dhe angjinarja.

Ju duhet të synoni për një konsum ditor prej 400 miligram gjatë shtatzënisë, dhe 
deri në 360 miligram, gjatë laktacionit.

Jodi 

Jodi është një mineral thelbësor, i nevojshëm për sintetizimin e gjendrave 
tiroide dhe funksionin efikas të tyre. Nivelet e ulëta mund të çojnë në një sërë  
problemesh nga depresioni në sistem të dobët imunitar, metabolizë të dobët, 
madje dhe autizëm. Gjatë shtatzënisë, jodi është një faktor i rëndësishëm në 
zhvillimin e trurit të fetusit, dhe mund të ndihmojë për të parandaluar aftësitë e 
kufizuara mendore apo zhvillimin me probleme. Mangësia e jodit  mund të lidhet 
me dështime dhe vdekshmërinë fetale.

Është  një sfidë e vërtetë marrja mjaftueshëm e jodit nga ushqimi. Një nga burimet 
natyrale me përmbajtje të lartë jodi janë frutat e detit. Rekomandohet marrja mes 
220-250 miligram jod  gjatë shtatzënisë, dhe 270 miligram, gjatë laktacionit.

Probiotikët 

Të  gjithë e dimë se probiotikët luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e 
funksionit  të traktit të zorrëve dhe sistemin imunitar. Ato janë thelbësore për 
shëndetin tonë dhe mirëqenien, sidomos gjatë shtatzënisë. Jo vetëm që ndihmojnë 
në imunitet dhe tretje, por foshnjet marrin bakteret e tyre të dobishme kur ato 
kalojnë nëpër kanalin e lindjes. Pra, në qoftë se nënës i  mungon ky  variacion 

Sipërmarrjësja e sukseshme Kristina Neranxi na tregon 

disa këshilla shumë praktike për çdo nënë në pritje.

Suplement nga: KRISTINA NERANXI
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kaq i dobishëm, fëmija do të jetë më i prirur ndaj infeksioneve dhe simptomave 
që lidhen me imunitetin e dobët. Mjekët rekomandojnë për të marrë probiotikë 
nga burime natyrore dietike si kosi dhe shtesa ushqimore që përmbajnë një 
shumëllojshmëri të baktereve të dobishme (B. infantis dhe L. plantarum) mund 
të ndihmojnë  për të prodhuar vitamina B, duke përfshirë edhe folatet.  L. 
plantarum mund të gjendet tek produktet e fermentuara si  turshit lakre dhe 
kastraveci, dhe tapioka.

Yndyrnat e shëndetshme

Dietat e ulëta në yndyrë tashmë i përkasin ditëve të shkuara. Yndyra  është 
thelbësore për zhvillimin e trurit dhe shikimit, zhvillimin e qelizave, dhe janë 
bartëse të ushqyesve esencialë. Një përzierje e të dy yndyrnave të ngopura dhe 
të pangopura nga burimet e duhura nuk janë vetëm të shëndetshëme, ato janë të 
nevojshme për zhvillimin e fetusit në rritje.
Burimet natyrore përfshijnë vajra të papërpunuara të cilësisë së lartë, yndyrna 
të shëndetshme nga arrat, farat, avokado, arra e kokosit dhe sasi të vogla të 
peshkut.
Yndyrnat poliunsaturated dhe yndyrnat monounsaturated janë suplementet më 
të rëndësishme për tu shtuar gjatë shtatzënisë. Disa yndyrna poliunsaturated, të 
tilla si vaj i peshkut (lloji më i mirë), farat Kia dhe farat e kërpit, janë burime të 
mëdha të acideve yndyrore esenciale si omega-3, që përmbajnë EPA dhe DHA, 
të nevojshme për zhvillimin e zemrës, trurit, syve, sistemit nervor, një sistem të 
shëndoshë imunitar, për të rregulluar dhe përforcuar përgjigjet inflamatore të 
një fëmije.
Vaji i salmonit është një zgjedhje masive për  furnizimin me nivele të larta të 
omega-3 së bashku me vitamina A dhe D.
Nëse jeni  vegan apo vegjetarian, vaji i kërpit, farat kia, dhe vaji i linit, ose algat 
mund të jenë një burim shumë i mirë i këtyre yndyrnave, megjithëse trupi e ka 
pak të vështirë konvertimin e tyre në EPA dhe DHA aktive. Rekomandohet për 
të konsumuar 1000 mg omega-3 në ditë duke siguruar rreth 300mg e DHA dhe 
180 të EPA. Përveç problemeve të  ndryshme gjatë shtatzanisë, një ndër to është 
edhe urthi (djegje në stomak). Për ta reduktuar këtë problem zakonisht përdoret 
kura farmaceutike si antiacide, por gjatë shtatzanisë duhet të tregohemi më të 
kujdesshëm dhe mënyra më e mirë kurimi i saj me produkte natyrale. 

USHQIMET QË JU BËJNË MIRË DHE QË 
KRISTINA I KA PJESË TË DIETËS SË SAJ
Shumë njerëz dinë shumë mirë se çfarë NUK duhet të hanë apo të pinë gjatë 
shtatëzanisë si alkoli, peshku i gjallë, apo djathrat e papasterizuar.
Por ushqimet që duhen futur në dietën e një nëne që është në pritje duket se janë 
më pak të njohura.
Mbani gjithmonë parasysh se nuk ju duhet shumë ushqim në sasi, ashtu siç 
mendojne shumica e njerëzve. Ti po ha për dy vetë, por, po ti krahasojmë nga 
madhësia është si fara e lulëkuqes në raport me një shalqi.
Ajo që në fakt duhet të bëni, nuk është të shtoni sasinë, por cilësinë dhe vlerat 
usqhyese të ushqimit që jeni duke marrë.

Celësi ështe që të shtoni në dietën tuaj, gjithë ushqyesit e nevojshëm që ju duhen 
nga ushqimi gjatë shtatëzanisë. Motoja është “ Ushqimi si Ilaç”, dhe duhet të 
besoni se duke ngrënë ushqimet e duhura ju mund të shmangni edhe disa nga 
simptomat më të zakonshme të shtatëzanisë siç është e përziera në mëngjes, 
këmbët e fyra dhe  djegia e urthit.
Për shembull, receta e ujit me limon dhe xhinxher mund të duket si e fortë, por 
ajo është idealja për gratë që kanë gjithmonë të përziera.

Ja lista e 10 ushqimeve me të vërtetë të fuqishme që mund ti hani gjatë 
shtatëzanisë dhe që janë me vlera ushqyese të larta, si për ju dhe për bebin.
“Unë i kam bërë pjesë të dietës sime qysh më parë këto ushqime, ndaj periudha 
e shtatëzanisë më gjeti të përgatitur dhe organizmi im i mësuar tashmë me këto 

ushqime, nuk e pati të vështirë të adaptohej”  -thotë Kristina.

VEZËT 
Vezët janë një prej burimeve për të mira të “Cholines”, një 
mineral esencial që punon së bashku me acidin folik për 
të reduktuar rrezikun e difekteve në sistemin nervor dhe 

luan një rol të rëndësishëm përshëndetin e trurit të bebit.
Marrja direkt e cholines gjatë shtatëzanisë prek zhvillimin 

dhe funksionet e trurit të bebit. Ndaj si alternativë, vezët e shpërndajnë 
këtë proteinë në sasi të ulët nëpërmjet vakteve dhe ushqimit.

PERIMET ME GJETHE TË ERRËT
Permiet me gjethe jeshile të errët janë të pasura me shumë 

vlera ushqyese si Vitaminë A dhe C, antioksidantë 
të fuqishëm të cilët ndihmojnë të mbajnë qelizat 
e shëndetshme. Vitamina K është esenciale për 
koagulimin e gjakut duke parandaluar hemorragjitë, 
folatet janë të mira për formimin e qelizave të 

kuqe dhe gypit neural të foshnjës. (Periudha kohore 
e përfundimit të tubit neural është java e 12. Periudha kritike e lajmërimit të 
defekteve të tubit neural është prej javë së 8 dhe 9. Deri në muajin e pestë të 
zhvillimit embrional palca kurrizore mbush tërë gjatësinë a kanalit spinal deri 
te ashti sakral.)

Shumë perime jeshile përmbajnë  kalcium, potasium dhe të 
dyja ndihmojnë në parandalimin e ngërçeve muskulare.

AVOKADO 
Akokadot janë një burim i pasur me yndryna të mira 

dhe fibra, të cilat të kombinuara bashkë japin një 
rezultat të shkëlqyer.
Këto Fruta Jeshile përmbajnë një ushqyes të 
rëndësishëm për shtatëzaninë siç janë folatet, 

vitamina K dhe vitamina C.
Gjithashtu përmbajnë potas, i cili ndihmon në reduktimin e mbajtjes së lëngjeve. 
Avokadot janë shumë praktikë pasi mund të përdoren si në receta të ëmbla ashtu 
edhe në ato të kripura. Një nga recetat e preferuara të Kristinës është Tost me 
Avokado dhe vezë për mëngjes.

FARAT E KUNGULLIT
Farat përmbajnë një grup lëndësh ushqyese të cilat 
ju vijnë në ndihmë gjatë ndryshimeve fizike dhe 
muskulare gjatë shtatëzanisë. Fosfori dhe potasiumi 
gjenden në farat e kungullit dhe ju ndihmojnë në 
parandalimin e ngërçeve muskulare sidomos gjatë 
fazës së dytë dhe të tretë të shtatëzanisë ku pesha 
trupore fillon të ndryshojë më shpejt. Kristina i preferon edhe si nje snack për ti 
marrë me vete, shoqëruar me fara dhe fruta të tjera të thata si bajame, goji berry 
dhe fistikë.
Farat e Kungullit, gjithashtu janë një burim bimor i hekurit, siomos për 
vegjetarianët, pasi shpërndajnë zinkun që është çelësi kryesor në procesin e 
shërimit.

SALMONI
Salmoni përmban një dozë të lartë të (DHA) nje acid 
yndyror Omega -3. Truri i një foshnje në zhvillim 
kërkon 50 deri 70 mg DHA çdo ditë, gjatë tremujorit 
të tretë për rritjen optimale dhe se DHA vjen nga dieta e 
nënës. Ky peshk i pasur me omega-3, gjithashtu furnizon 
me proteina dhe vitaminë D, dy lëndë ushqyese shumë të 
rëndësishme për nënën dhe foshnjën.

KOSI
Nevojat për kalcium nuk rriten gjatë shtatzënisë, por 
ndryshe nga vitaminat dhe mineralet e tjera, nëse nuk 
merrni mjaftueshëm kalcium nga dietat ose shtesat 
tuaja, foshnja merr atë që ai ka nevojë nga kockat tuaja. 
Kalciumi është i rëndësishëm për zhvillimin e kockave 
dhe dhëmbëve të fortë (për ju dhe fëmijën), si dhe 
mbajtjen e tkurrjes normale të muskujve, mpiksjen 
e gjakut dhe ritmin e zemrës. Gratë zakonisht nuk i 
plotësojnë nevojat e përditshme për kalcium, dhe vetëm 
1 filxhan kos i thjeshtë pa yndyrë, furnizon organizmin pothuajse me gjysmën 
e sasisë së nevojshme ditore me kalcium. (mund ta pasuroni atë me fruta të 
freskëta dhe fara). Kosi gjithashtu përmban probiotik, bakteret e mira të cilat 
janë të lidhura me çdo gjë, duke filluar nga tretja më e mirë deri tek përmirësimi 
i imunitetit.

KINOA
Ky drith i lashtë (në të vërtetë një farë) është një çentral 
energjik ushqyes i cila ka një funksion të dyfishtë, si një 
drith i plotë dhe një burim i mirë i proteinave cilësore. 
Kinoa është shumë dobishme, sidomos kur ju duhet të 
merrni sasinë e nevojshme të proteinave, por në këtë 
fazë të shtatëzanisë nuk i duroni dot produktet e mishit. 
Ajo gjithashtu përmban fibra, të cilat ndihmojnë në 
mbajtjen larg të kapsllëkut, folatet për të parandaluar 
defektet e gypit neural, dhe hekur për të ndihmuar në plotësimin e nevojave tuaja 
në rritje.

TËRSHËRA
Ky ushqim mëngjesi kaq popullor është shumë i shëndetshëm, 
një drithë i plotë,  një zgjedhje e karbohidrateve të cilat 
ofrojnë shumë fibra, vitamina B dhe hekur,  të gjitha në 
të njëjtën kohë.
Thuhet edhe se kur konsumohet tërshërë mund të 
ndikojë në furnizimin dhe shtimin me qumësht gjiri sapo 
foshnja të lindë. Edhe pse nuk ka dëshmi shkencore për 
të mbështetur këtë ndikim të tërshërës, shumë gra (dhe  
specialistë të laktacionit) e këshillojnë atë. Ne themi se ia vlen 
ta provojmë tërshërën si shtesë e cila sjell kaq shumë përfitime të shëndetshme.

LEGUMET
Po flasim për fasulet e zeza, qiqrat e zeza, fasulet e 
kuqe, të bardha, sojën kokërr, qiqrat e bardha dhe 
fasulet syzeza, pa harruar thjerrezat që përmbajnë 
shumë hekur.
Të gjitha llojet e legumeve janë një burim i shëlqyer i të 
dyja tipeve të fibrave, (të tretshme dhe të patretshme) 
që do të thotë se nëse hani rregullisht legume, ju do të keni 
më pak shanse për të vuajtur nga kapsllëku, i cili është i lidhur me hemorroidet. 
Gjithashtu legumet janë të pasura me proteina një çelës tjetër ushqyes gjatë 
shtatëzanisë përveç hekurit, folateve, kalciumit dhe zinkut.

ARRAT
Arrat janë shumë të shijshme dhe një burim 
bimor i acideve yndyrore Omega 3, të cilat janë 
të rëndësishme për zhvillim e trurit të foshnjes.
Gjithashtu janë një burim i mirë i magnezit dhe 
fosforit.
Kristina na këshillon të përdorim arrat 
australiane Makademia, manin e kuq kinez 
Goji Berry, fruta që shoqërojnë gjithmonë mëngjeset e saj të larmishme.



12

17

Përdorimet medicinale të lëvorës psyllium, janë sigurisht të dobishme 

për njerëz të të gjitha moshave. Ajo mund të veprojë si laksativ, i cili 
stimulon dhe lehtëson funksionin  e zorrëve. Ajo gjithashtu ndihmon 
tretjen e ushqimit dhe lehtëson probleme të ndryshme të tilla si: 

kapsllëku, dhimbjet e stomakut dhe sindromën e acarimit të zorrëve.

Lëvorja Psyllium përmirëson shëndetin e përgjithshëm të tretjes. 

Ajo mund të trajtojë hemorroidet dhe lehtëson dhimbjen që është 
shkaktuar nga kjo gjendje. Çarjet në lëkurë në afërsi të anusit mund 

të trajtohen duke përdorur lëvore psyllium.

Ajo gjithashtu mund të ndihmojë në humbjen e peshës. Lëvorja 
Psyllium ka veti të shkëlqyera për të reduktuar oreksin, në sajë të 

fibrave që ajo përmban, krijon ndjenjën e ngopjes duke reduktuar 
marrjen e ushqimit me tepri.

Dhe së fundi, ajo është e dobishme në normalizimin e tensionit 
të gjakut. Ajo gjithashtu  ndihmon për të mbajtur enët e gjakut 
në gjendje të mirë, sepse ul nivelet e LDL (kolesterolin e keq). Ajo 
ndihmon në parandalimin e fillimit të sëmundjeve të zemrës me anë 
të forcimit të zemrës dhe rregullon sasinë e lipideve në trup. Veç 
kësaj, ajo është e aftë për normalizimin e nivelit të sheqerit në gjak 
dhe mund të përdoret për menaxhimin e diabetit të tipit 1 dhe 2.

Ky ilaç natyral është ideal për ata që janë në kërkim të mbajtjes nën 

kontroll të sëmundjeve të zemrës, si dhe të humbasin peshë apo të 
ruajnë peshën ideale.

Lëvoren Psyllium e gjeni në rrjetin e dyqaneve Neranxi.

Lëvorja Psyllium, ja përfitimet që marrim prej saj
‘Pse duhet të jetë pjesë  e dietës sonë?

Lëvorja Psyllium është një ilaç natyral i përdorur gjerësisht. Ajo përbëhet nga shtresa dhe pjesë të vogla të farës së 
bimës Plantago Ovate, që është bimë amëtare në Indi, Iran dhe Pakistan, por sot është bërë komerciale dhe është 

e disponushme në të gjithë botën. Lëvorja Psyllium konsumohet zakonisht në formë të thatë ose pluhur. Kjo lëvore 
është një burim i madh i fibrave të tretshme, të cilat janë të dobishme në trajtimin e problemeve të ndryshme, ajo 
ndihmon tretjen e ushqimit, pastrimin e zorrës së trashë, dhe ruajtjen e mirëqenies së përgjithëshme. Lëvorja 
Psyllium është e njohur kryesisht për efektet e saj pastruese depurative. Lëvorja Psyllium është gjithashtu një nga 

produktet më të efektshme për humbjen në peshë.

Përfitimet nga Lëvorja Psyllium: 
Janë  të shumta përfitimet që vijnë nga përdorimi i lëvores 
psyllium. Disa prej tyre janë të shënuara më poshtë.
- Ndihmon në uljen e kolesterolit të keq 
- Është e mirë në stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjak
- Ndihmon në trajtimin e Diabetit
- Është i mirë në normalizimin e presionit të gjakut
- Ul nivelet e lipideve
- Forcon zemrën
- Ndihmon në humbjen në peshë
- Parandalon dhe ndihmon kundër obezitetit
- Kundër kapsllëkut
- Trajton sindromen e acarimit të zorrëve dhe probleme të 
tjera të sistemit të tretjes
Është një pastruese e mirë e organizmit 
Ndalon fryrjet abdominale
Pastron zorrën e trashë
Trajton uretritin dhe hemorroidet
Vepron si lubrifikant
Përthith  toksinat
Trajton dhimbje të fytit dhe plagët në gojë
Heq diarrenë
Trajton probleme të veshkave
Trajton kancerin e zorrës së trashë
Lehtëson  kollën

Shafrani i Indisë është një nga erëzat më të përdorura në mjekësinë  
tradicionale Indiane, dhe në gastronomi pasi ka një përmbajtje të 
lartë të vlerave ushqyese për shëndetin. Ai është përdorur për të mirën 
e njerëzimit mbi katër milionë vjet më parë, është përdorur për herë 

të parë në Indi dhe vendet e tjera të Lindjes.  Shafrani Indisë është përdorur në receta 
të ndryshme edhe në mjeksinë alternative. Shumë njerëz në botë janë të interesuar në 
përdorimin e tij  dhe kanë  gjetur në të, një aleat për shëndetin dhe organizmin. Ka disa 
mënyra  të përdorimit  kështu që mund të gëzoni marrjen e vlerave ushqyese në mënyrë 
larmishme, duke e shfrytëzuar në gatime të ndryshme, lëngje, frutash, ëmbëlsira, etj
Ju këshillojmë  një recetë të veçantë  me shafran  Indie  me vetitë anti-kancer, dhe anti-
inflamatore  dhe më shumë komponentë që rrisin vlerat etij.
Përbërësit:
1 lugë çaji Turmerik pluhur. Do  t’iu japë energji për performancën fizike dhe mendore.
2 gota qumësht kokosi
1 copë xhinxher të freskët, kundër dhimbjeve
¼ lugë çaji piper të zi
2 lugë mjaltë

Përgatitja: Vendosni  qumështin e kokosit në një tigan në zjarr të mesëm. 
Shtoni  erëzat pluhur dhe përzijeni me një lugë druri. Ulni temperaturë kur të fillojë të vlojë 
dhe lereni në zjarr edhe për rreth 5 minuta të tjera. Shtoni xhinxherin dhe  mjaltin për ta 
ëmbëlsuar. Lereni të ftohet. Pini një filxhan, 1 ose 2 herë në ditë.

Një  filxhan në  ditë  nga kjo pije lufton  kancerin e gjirit, prostatës dhe mushkërive

Akumulimin e acidit urik
Mbajtjes fluide, obezitet dhe mbipeshë
Artritit reumatoid dhe osteoartrit
Probleme  të qarkullimit të gjakut
Sëmundjet  kardiovaskulare
Dhimbje të nyjeve dhe të muskujve
Humbjen  e përqendrimit
Dhimbje koke
Problemet  me frymëmarrjen
Infeksionet  bakteriale dhe virale
Sëmundjet  imunologjike
Problemet e lëkurës
Kancerin e Gjirit, Prostatës dhe të 
Mushkërive.

E rëndësishme: Kjo pije nuk mund të konsumohet me shumicë pasi  
ajo ofron mes 280 dhe 300 kalori në gjysmë filxhani. (100 ml.)

Kjo pije është e pasur në vlera ushqyese të cilat  ndihmojnë për:
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Majdanozi 
Kjo bimë aromatike është shumë e pasur me vlera të fuqishme ushqyese. 
Majdanozi përmban vitamina A dhe C, dhe vetëm një lugë gjelle ofron 
më shumë se gjysma e dozës ditore të rekomanduar me vitaminë K, një 
lëndë ushqyese që është e domosdoshme për koagulimin e gjakut dhe 
për shëndetin e kockave. Majdanozi përmban  gjithashtu folate dhe 
hekur të cilat ndihmojnë pastrimin e mëlçisë nga toksinat.

Si ta përdorni: Shtoni majdanoz në sallatën tuaj, lëngjet jeshile, 
gatimet me drithëra ose salcë domatesh. Është gjithashtu një shtesë e 
këndshme për perimet e pjekura ose te ziera si dhe peshk i pjekur në 
sgarë.

Borziloku
Borziloku njihet ndryshe si qetësues i nervave. Është gjithashtu një 
burim i mirë i fibrave dhe ka efekt detoksifikues për mëlçinë. I  pasur me 
vlera antioksidante dhe anti-inflamatore, borziloku ndihmon shëndetin 
kardiovaskular dhe është i njohur për luftën kundër infeksioneve në 
rrugët e frymëmarrjes, rregullimin e diabetit dhe uljen e dhimbjeve 
trupore dhe inflamacionin.

Si ta përdorni: Shtoni borzilok në sallatën tuaj dhe salca, ose mund ta 
bëni pesto. Është gjithashtu i këndshëm në ujin e pijshëm ose si një çaj 
i ftohtë.

Koriandra
Koriandra është e pasur me fibra dhe hekur dhe pastron  metalet e rënda 
nga trupi. Gjithashtu duke e shtuar në gatime, do të  merrni një efekt  
të fuqishëm kurativ për të ulur kolesterolin, për të balancuar sheqerin 
e gjakut dhe për të reduktuar inflamacionin. Koriandra gjithashtu 
përmban vajra esenciale me veti antimikrobiale që vluftojnë bakteret e 
marra nga ushqimet e ndotura.

Si ta përdorni: shtojeni  në sallata, supa dhe lëngje. Koriandra është 
gjithashtu një mënyrë e shijshme për të pasuruar peston me borzilok.

Rigoni
Rigoni është më i njohuri për vetitë e tij antibakteriale dhe antifungale. 
Vaji i rigonit lufton kundër aciditetit të stomakut, kundër ftohjeve të 
zakonshme, gripit  dhe infeksioneve respiratore. Rigoni gjithashtu 
përmban fitonutrientë të shumtë që funksionojnë si antioksidantë të 
fuqishëm, duke punuar për të parandaluar dëmtimin qelizor në të gjithë 
trupin.

Si ta përdorni: Rigoni është i shumanshëm dhe mund të përdoret në 
supë, gjellra me mish, pica dhe makarona. Vaji i rigonit mund të përdoret 
për të luftuar infeksionin.

Kopra 
Kopra është një burim fantastik i antioksidantëve të tillë si beta-karoten. 
Është gjithashtu e pasur me kalcium, hekur dhe magnez, që ndihmojnë 
densitetin e kockave. Vaji i koprës ndihmon për të neutralizuar toksinat 
mjedisore dhe mund të mbrojnë trupin nga radikalet e lira që shkaktojnë 
kancerin.

Si ta përdorni: duke e shtuar koprën në lakër turshi, sallata të freskëta 
dhe pesto. Është gjithashtu e këndshme në gatimet me vezë dhe peshk 
të pjekur.

Këto 10 bimë aromatike janë më të fuqishme se sa ju mendoni

Rozmarina 
Rozmarina përmban komponentë, të tillë si acidi karnosik, të cilët janë 
për të luftuar qelizat e kancerit. Ai gjithashtu përmban antioksidantë dhe 
komponentë me veti anti-inflamatore. Përveç kësaj, rozmarina përmban 
hekur, për shëndetin e frymëmarrjes, kalcium për energji dhe fibra për 
tretjen. Aroma e  fuqishme e  rozmarinës është gjithashtu efekti i saj  për 
të përmirësuar kujtesën dhe për të rritur performancën mendore.

Si ta përdorni: Shtoni disa  gjethe në pjatë me mish. Hidheni në  vaj 
ulliri ose piqeni atë me perime në zgarë.

Livandoja
Këto lule të purpurta, janë të shkëlqyera për të përmirësuar  gjumin 
dhe lehtësuar  e ankthin. Livando  gjithashtu përmban antioksidantë 
të njohur si polifenolet  që luftojnë fryrjet e barkut. Aroma e saj është 
qetësuese, lehtësuese dhe balancuese, si fizikisht dhe emocionalisht. 
Livando është e shkëlqyer  për trajtimin e lëkurës dhe mund të përdoret 
për të pastruar gërrvishtjet dhe çarjet, mavijosje (nxirjet) dhe irritimin 
e  lëkurës.

Si ta përdorni: Shtoni disa pika vaj esencial livando në çajin që 
konsumoni para gjumit. Pini çaj livando, ose përziejeni me limon për 
limonadë.

Sherbela 
Sherbela është përdorur zakonisht për shëndetin gastrointestinal, por 
gjithashtu edhe për të trajtuar depresionin, humbjen e kujtesës dhe 
sëmundjen  Alzheimerit. Gratë mund të përdorin çaj sherebele për të 
trajtuar dhimbjet menstruale, ose për të zvogëluar ndjenjën e nxehtësisë 
gjatë menopauzës. Ajo gjithashtu ka veti antiseptike dhe antioksidante, 
të cilat mund të ndihmojë për të luftuar plakjen e parakohshme. Për 
dekada me radhë, sherebela ka qenë përdorur si një ilaç natyral për të 
redukuar inflamacionin.

Si ta përdorni: Shtoni sherebelë në sallatën tuaj, në pjata të shijshme 
ose perime të pjekura. Është gjithashtu e mirë si një çaj për lehtësimin 
e dhimbjeve.

Trumza 
Kjo barishte ka qenë përdorur prej kohësh si një ilaç bimor për problemet 
e frymëmarrjes si bronkiti, kolla e mirë dhe dhimbjet e fytit. Zakonisht 
ajo përdoret për veti e saj antiseptike për shkak të thymolit, i cili është 
një komponent  natyral që mund të shkatërrojë organizmat e dëmshme.

Si ta përdorni: trumza është e shkëlqyer  për tu shtuar shijen supave, 
sallatrave dhe gatimeve me mish  pule.

Nenexhik-mente-mendër
Nenexhiku  është një burim i shkëlqyer i vitaminës A. Gjithashtu, 
nenexhiku është i dobishëm për trajtimin e sindromës së zorrës së 
acaruar dhe çrregullimet  gastrointestinale. Nenexhiku  është gjithashtu 
i dobishme për trajtimin e ftohjeve, inflamacionin e fytit, infeksionet e 
sinuseve dhe infeksionet respiratore.

Si ta përdorni: Shtojeni në lëngje, smoothie dhe sallata, ose në ujë me 
limon për detoksifikim dhe pastrim të trupit nga toksinat dhe yndyrnat 
e tepërta.

Sigurisht, e keni shtuar rozmarinën dhe koprën në receta për më shumë shije, por a e dini se këto bimë aromatike kanë në të vërtetë veti 

të fuqishme në luftën kundër inflamacionit, rrisin imunitetin dhe kanë veti të larta detoksifikuese. Këto bimë delikate sjellin përfitime të 
shumta për shëndetin, duke i bërë më shpesh pjesë të recetave. Dietologu  Kristin Dahl, zbërthen të mirat që na falin këto 10 bimë aromatike 
të mrekullueshme që do të lexoni më poshte.

Bimët janë një nga ilaçet më të fuqishme që na ka falur natyra, dhe përfshirja e tyre në ushqim, është një nga mënyrat më të mira dhe më të shpejta për 
të përmirësuar gjendjen e përditshme shëndetësore. Të gjitha bimët përmbajnë një sërë vlerash shëruese dhe funksionojnë për të bërë pastrimin dhe 
detoksifikimin e trupit, në të njëjtën kohë rrisin imunitetin. Borziloku, majdanozi dhe koriandra, këto erëza kanë efekte në zvogëlimin e inflamacionit duke 
ndihmuar fort funksionin e mëlçisë dhe ndihmojnë në pastrimin e metaleve të rënda nga trupi.

Këto bimë jo vetëm kanë  efekt tonifikues, por ato shtohen gjithashtu edhe për të dhënë më shumë cilësi, shije dhe një element dekorativ për çdo vakt. Për një rritje 
të mënjëhershme të vlerave ushqyese, bëjini këto bimë pjesë të gatimeve si: supra, sallatra, receta me grurë, ëmbëlsira, smoothie dhe lëngje frutash. Këto bimë 
aromatike janë gjithashtu të këndshme po ti shtoni në lëngjet e freskëta, duke i dhënë më shumë shije.
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Vera po afron dhe ne mund ta bëjmë më të këndshme 

këtë periudhë të bukur të vitit me Pijen Indiane 

Thandai. Një recetë tradicionale indiane e cila 

përdoret veçanërisht në festivalin e ngjyrave Holi. 

Kjo pije është e pasur, e freskët por edhe një element 

kryesor i Indisë së Veriut gjatë pranverës dhe verës. 

Thandai është shumë e lehtë për tu përgatitur në 

shtëpi mjafton të keni përbërësit e mëposhtëm dhe 

ta shtoni në qumësht apo pije sa herë të dëshironi:

¼ filxhan bajame 
¼ filxhan kasjus
¼ filxhan fistik 
10 kokrra piperi të zi

10 kokrra kardamoni jeshil

2 lugë gjelle fara shalqiri

1 lugë gjelle fara lulëkuqe

1 lugë gjelle fara feneli

2 lugë gjelle petale trëndafili
½ lugë çaji fije shfrani
½ lugë çaji arrë indi pluhur

Përbërësit: hidhini të gjithë përbërësit në një mikser, 

grimcojini mirë deri sa të marrin formën e pudrës, 

vendoseni në një kavanoz të mbyllur hermetik dhe 

mund ta përdorni kur të dëshironi duke e shtuar me 

ujë ose qumësht të freskët në momentin që do ta shërbeni.

Përbërësit i gjeni në rrjetin e dyqaneve Neranxi.

Përgatitja: nxehni vajin në një tigan të thellë, në zjarr të ulët ose 
të mesëm, shtoni të gjitha erëzat, skuqini deri sa vaji të marrin 

pak ngjyrë. Ulni zjarrin dhe shtoni xhinxherin, fenelin pluhur dhe 
përziejini mirë. Shtoni orizin basmati të hequr nga njomja dhe 

pasi ta keni kulluar shtojeni edhe atë në tigan. Shtoni shafranin 

dhe skuqeni pë rreth 1 minutë që të bashkohen aromat. Shtoni 

ujin dhe kripën, përziejini dhe mbulojeni tiganin. Ndërkohë që 

orizi po zjen, përgatisni garniturën. 

Nxehni 2 lugë gjelle vaj, shtoni qepët dhe pak kripë dhe skuqini 
derisa të marrin ngjyrë të artë ose të karamelizohen dhe të bëhen 

krispi, hiqini nga skuqja dhe vendosini në një letër kuzhine që 

të përthithin vajin. Në të njëjtin vaj, si fillim skuqni pak bajamet 
deri sa të karamelizohen, pastaj skuqni kasjusin dhe arrat 

derisa të bëhen edhe ato krokante dhe të marrin një ngjyrë kafe 

të çelët. Gatuajeni orizin deri sa të ketë përthithur të gjithë ujin. 

Shërbejeni Pulao Kashmirin të ngrohtë, dekorojeni me qepët e 

skuqura dh frutat e thata. 

Ju bëftë mirë. 

Përbërësit i gjeni në rrjetin e dyqaneve Neranxi.

Thandai 

Pulao Kashmir 

Kuzhina: Indiane
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Frutat e freskëta të cilat zakonisht shtohen në Pulao Kashmir 

janë ananas, mollë dhe shegë, ndërsa frutat e thata janë një 

përzierje e bajameve, rrushit të thatë, fistikë, arra dhe kasjus. 
Ja si të përgatisim Pulao Kashmir, një recetë aromatike, e ëmbël 

dhe e lehtë.

Shënim: 1 filxhan = 250 ml
Porcione: 3-4

Përbërësit: 
1 filxhan oriz Basmati i 
njomur 

në ujë për rreth 30 minuta

1 kanellë shkop 2.50cm

1 lugë çaji fara kumeli

1 gjethe dafine
3 gjëmba karafili
2-3 kokrra kardamon jeshil

2 kokrra kardamon kaf

½ lugë çaji xhinxher pluhur

1 lugë çaji fara feneli të bluara

Pakëz  shafran (zafferano) 

2 lugë gjelle vaji ulliri

4-4.25 filxhan ujë
Pakëz kripë

Për garniturë:
1 qepë të mesme të prerë hollë

10-12 kokrra kasjus

10-12 kokrra bajame

10-12 kokrra arra

2 lugë gjelle vajë ulliri ekstra i 

virgjër

Kashmiri është një nga vendet më të bukura në tokë me 
bukuri të rralla dhe shpesh është quajtur një parajsë 
mbi tokë.
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Perberesit i gjeni tek dyqanet e rrjetit Neranxi.

receta
kuzhina 

internacionale

Përdorni sa më shumë
 fruta pylli

Frutat janë shpesh një nga përbërësit më të 
zakonshëm në smoothie, përpiquni  të përdorni 
frutat sezonale dhe kur është e mundur, natyrisht, 
varietete të frutave të pyllit. Këto fruta janë 
trajtuar në mënyrë të veçantë nga nëna Natyrë 

pasi janë të pasur me antioksidantë.
Në këtë recetë ne përdorim të preferuarat tona, 
frutat e pyllit të ngrira. Janë të gatshme për 

përdorim, sa herë të kemi nevojë për to.

Si të 

krijojmë një 

Smoothie 

Perfekt

17

S
moothit nga vetë emrin i tyre kanë një teksture të butë. Kjo qëndrueshmëri krijohet kur përdorni lloje të ndryshme 

frutave të ngrira. Por, edhe përbërës të tjerë si frutat e thata ose farat vajore, superushqimet apo vaji i kokosit, 

gjithashtu mund të shtohen ose të kombinohen për të krijuar një texture më të butë.

Përbërësit: 

1 e 1/2 filxhan infuzion me hithër, 
goji berry dhe qumësht bajame
1filxhan  fruta pylli të ngrira
1 banane e ngrirë ose e freskër
3 lugë çaji fara Kia
2 lugë gjelle  Goji Berry
1 filxhan pure frutash sipas dëshirës
1 lugë çaji Spirulina
1 lugë çaji Acai Berry
1 lugë çaji Maka të Bardhë
1 lugë çaji Klorela
1 lugë çaji mjaltë shumëlulesh
¼ lugë kafeje stevia
Ekstrakt Vanilje burbon

Përgatitja e një baze 
me infuzion bimësh

Në këtë smoothie ne gjithashtu 
përdorim çaj hithre të pasur me 
minerale, si dhe një goji berry (mani 
i kuq kinez), për bazën e lëngshme në 
këtë recetë mund të përdorim lëngje 
frutash ose qumësht. Ky çaj mund të 
përgatitet më parë dhe të mbahen i 

ftohtë në frigorifer.

Përfitimet e smoothiet 
me superushqime

Ushqime të përziera shpesh janë një opsion 
vakti  i përshtatshëm, veçanërisht në orare të 

ngjeshura dhe jetese aktive. Pasi të keni një gotë 
të madhe të mbushur  plot me antioksidantë 

dhe lëndë ushqyese, me manaferra, goji berry, 
alga dhe fruta të ngrira dhe të thata, fara dhe 

superushqime të ndyshme, pjesa tjetër është një 
proces mjaft i thjeshtë. 

Pergatitja:
Kombinoni përbërësit e mësipërme në një mikser  me 
shpejtësi të lartë.
Përziejini deri sa të bëhet një masë homogjene.
Konsumojeni  menjëherë ose mund ta mbani në 
frigorifer në një enë hermetike për ta përdorur më 
mëvonë.

Kjo recetë është e pasur me vlera ushqyese, mund ti 
shtoni ëmbëlsues të tjerë natyral ose fruta të thata sipas 
dëshirës.
Konsumojeni këtë smoothie në mëngjes, ose në mesditë 
mes vakteve, i pasur me antioksidant si përforcues 
energjie. Për tretje optimale është e mirë të konsumohet 
në vend të ushqimit.
Ju gjithashtu mund ti shtoni këto përbërës në sallata, 
supra ose receta të ndryshme.

Smoothie  me superushqime,  fara të ndryshme dhe miks frutash të thata

“PINK 
BUBBLES 
COCKTAIL”
Përbërësit:
London Dry Gin 
Prosecco
Toschi shurup 
Luleshtrydhe
Sheqeri i bardhë
Lëng Lime
Miksojeni dhe 
shërbejeni me kuba 
akulli
Shurupet Toschi i gjeni 
tek dyqanet Neranxi.

GREEN 
LEMON 
COCKTAIL
Përbërësit:
4/10 Lemoncello Toschi
3/10 Vodka
1/10 LD Verdemela 
shurup 
2 /10 Ujë tonik
Perzjejini mirë, hidheni 
në një gotë, dekorojeni 
sipas deshirës.
Ju bëftë mirë!

Limoncello dhe 
shurupet Toschi i gjeni 
tek dyqanet e rrjetit 
Neranxi.
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Të emëruara sipas Afërditës, perëndeshës 
së lashtë greke të Dashurisë, ushqimet 
afrodiziake janë substanca ose përbërës të cilat 
provokojnë ose përforcojnë dëshirën seksuale. 

Në Egjipt dhe në Romën e lashtë, njerëzit lidhni formën 
e ushqimeve me përfitimet afrodiziake. Besimi është i 
bazuar në idenë se ngjashmëria e ushqimit me formën 
e organeve gjenitale ishte një tregues i virtyteve të tij. 
Ushqimet që njihen gjithashtu si afrodiziakë janë 
të rralla dhe të shtrenjta, ose janë të rrethuara nga 
një atmosferë misteri, të tilla si: tartufi, shafrani 
dhe çokollata. Ushqimet  afrodiziake mund të jenë 
stimuluese për dy arsye, ose për shkak se ata veprojnë në 
një prej pesë shqisave, në aromë, për shembull, mund të 
funksionojë si nxitës i dëshirës, e ngjashme me esencën 
e përdorur në parfume, ose  për shkak të efekteve që 
ato krijojnë në organizëm. Disa bimë aromatike janë 
të njohura për efektin e tyre vasodilator - që hapin dhe 
zgjerojnë enët e gjakut - ose për sistemin nervor që rrisin 
përqendrimin dhe performancën, ndërsa të tjerë janë të 
njohur për shkak se krijojnë ndjesinë e mirëqenies. Të 
gjitha keto efekte, i bëjnë ato kandidatë të mirë për tu 
cilësuar si “Ushqimet e Dashurisë’.

1.Angjinarja
Angjinarja  u soll në  Sicili nga arabët në shekullin e nëntë 
dhe të dhjetë dhe vlerat e saj njiheshin edhe nga romakët 
e lashtë. Në vitin 77 pas lindjes së Krishtit, natyralisti 
romak Plini i Vjetër (23-79 pas Krishtit) e përmend atë 
në librin e tij ‘Naturalis Historia’ me emrin “cardus”. 
Angjinarja mendohet se rrit libidon, aftësinë dhe 
bukurinë në mardhënin në çift. Mënyra se si ajo 
konsumohet është edhe ndjellëse e dashurisë, heqja 
e lëkurës është e lidhur me të ndaluarën, me heqjen e 
pengesave, dhe zhveshjen e rrobave.

2.Borziloku  
Romakët e konsideronin borzilokun bimën e dashurisë 
dhe sot e kësaj dite mbetet një simbol i dashurisë në 
disa pjesë të Italisë, siç pasqyrohet në emrin e tij toskan 
amorino (dashuri e vogël). Lidhja me dashurinë mund të 
rrjedh nga gjethet e saj në formë zemre, por ky nuk është 
i vetmi shpjegim. Aroma e borzilokut krijon tërheqjen 
e çastit, arsyen pse në provincën Chieti në Italinë 
qendrore është quajtur Bacia-Nicola (më puth-Nikola). 
Kjo shpjegon edhe pse ajo është përdorur si një përbërës 
në industrinë e parfumeve.
Një një përrallë të zezë nga Boccaccio “Dekameroni” e 
lidh borzilokun me dashurin pasionante. Isabetta mbjellë 
kokën e Lorenzos së saj të dashur, i cili ishte vrarë nga 
vëllezërit e saj, në një vazo bimësh dhe mbjellë borzilokun 
mbi të, duke e ujitur atë vazhdimisht me lotët e saj ...
Lloji i borzilokut i përdorur në kuzhinë italiane 
përcaktohet disa herë si borzilok i ëmbël, në krahasim 
me borzilokun Thai dhe llojet e tjera të borzilokut të 
përdorura në Azi. Në Itali kryesisht kultivohen,tre 
varietete të ndryshme nga madhësia e gjetheve të tyre 
dhe shija e tyre: ‘Basilico Genovese’ (Liguria), ‘Basilico 
Gigante’ (Toscana), ‘Basilico Napolitano’ (Campania).
Borziloku Gjenovez është përdorur për të bërë pesto, 
por borziloku ka edhe një milion përdorime të tjera 
në kuzhinën italiane. Borziloku është një kombinues i 
përsosur për domatet dhe shkon shumë në makarona, 
salca dhe supa, madje edhe në ëmbëlsira.

3. Bajamet
Bajamet janë konsideruar si një ushqim afrodiziak dhe 
simbol i pjellorisë që nga koha biblike. Ato vazhdojnë 
të jenë një përbërës kryesor në kuzhinën italiane, 
veçanërisht në ëmbëlsira, biskota etj... të tilla si Cantucci, 
Amaretti, Marzipan dhe Torrone. Në dasmat italiane, një 
nga qerasjet klasike në dasëm janë konfetat (karamele - 
bajame të veshura) të mbështjella në tyle të cilat  tregojnë 
shenjën e pjellorisë.

Ushqimet afrodiziake në kuzhinën italiane
4. Anisa
Anise prej kohësh është konsideruar të ketë veti 
afrodiziake. Medieval Itali e lidh me rininë dhe 
energjinë. Aroma e saj ngjan me atë të likuiricias, fenelit, 
dhe tarragonit.
Reputacioni si afrodiziatik i Anisës daton që nga kohët 
e Plinit të Vjetër. Në historinë e tij natyrore, ku listohen 
bimë të ndryshme dhe erëza, Fara Anisa është përfshirë 
si një afrodiziak dhe përdorimi i saj rekomandohet në 
ëmbëlsirat e dasmës.
Ajo është përdorur në kuzhinë italiane për ti dhënë me 
shumë shije disa recetave, pijeve, dhe karameleve. Italia 
gjithashtu numëron një shumëllojshmëri të madhe të 
bimës Anisa, veçanërisht të njohura në Italinë  qendrore 
dhe jugore: Aniciono, Anisetta, Mistra dhe Sassolino. 
Bima Anisë (së bashku me koriandrën) është gjithashtu 
një përbërës kryesor i pijes Sambuka, e cila është ndoshta 
një nga pijet më të famshme në Itali dhe gjithë botën.

5. Mente
Plini tregoi se aroma e këndshme e mentes (nenexhiku) 
ishte një përbërës i domosdoshëm i çdo vakti festiv. Në 
De Re Rustica (Në Agrikulturë), Columella paraqiti 
recetën e një salce jeshile, një lloj pararendësi i pestos, 
për të shoqëruar mishin e pjekur, e bërë nga varieteteve 
të ndryshme të nenexhikut. Vargjet e krijuara nga këto 
bimë janë  quajtur Corona Veneris (Kurora e Venusit), që 
lidhet me dashurinë. Gjethet e freskëta janë përdorur për 
të dyja shijet, të kripururat dhe të ëmblat, ose në sallatë, 
ndërsa i thatë mund të përdoret për të bërë çajra bimorë. 
Mentja është përdorur edhe në likere të shumta italiane. 

6. Asparagus
Ekzistojnë tre lloje të asparagut në Itali: i bardhë, i gjelbër 
dhe i purpurt, ky i fundit ka nivele të larta të sheqerit 
dhe të ulëta të fibrave. Asparagu konsumohet  thjesht me 
vaj ulliri, ose me vezë, alla Parmigiana, me proshutë ose 
në sallatra. Arabët i konsideronin Asparagët afrodiziakë 
sidomos kur i marinonin me të verdhë veze (e cila 
konsiderohej si pjesa më e fuqishme seksuale e vezës) dhe 
të marinuar me shafran (zafferano). Sot, shumë receta 
me bazë asparagun ende përfshijnë të verdhën e vezës. 
Në vend të shafranit, mund të përdoret tartufi ose gjethe 
majdanozi. Herbalistët kinezë e përdornin asparagun 
për të kuruar shterpësinë dhe rekomandojnë përdorimin 
e tij për qarkullimin e  gjakun të shëndetshëm.
Asparagu është një burim i kaliumit, fosforit, kalciumit dhe 
vitaminës E, reputacioni i tij si afrodiziak për herë të parë 
erdhi nga forma e tij si fale (organi gjenital mashkullor). 
Disiplina e njohur si ‘Doktrina e Nënshkrimeve’ që 
mbizotëronte në shekullin e 16, tragonte se nëse një gjë 
i ngjanë një tjetre, do të përmirësojë ose do të ndihmojë 
atë që ka form phallic form t phallic form ngjashme. Pra, 
nëse një ushqim duket seksual, do të përmirësojë ose 
rrisë atë që duket si ...

7. Cokollata 
Çokollata është një klishe afrodiziake, par excellence. 
Veprimi i saj romantik funksionon në nivele të ndryshme. 
Së pari është tregëtuar në forma atraktive për njerëzit 
dhe paketimi e bën atë veçanërisht tërheqëse për syrin. 
Gjithashtu, struktura dhe shija e saj e butë funksionon në 
shqisat tona. Gjithashtu ndihmon që gjaku të qarkullojë 
më mirë dhe e fundit por jo më pak e rëndësishme, 
ajo siguron një efekt të përgjithshëm  “të mirëqenies” 
në trup. Besohet se çokollata stimulon prodhimin 
e neurotransmetuesit serotoninë dhe kështu pse jo, 
ndjenjën e të qënit ‘në dashuri’. Çokollata në të vërtetë 
përmban dy përbërës me efekte potencialisht nxitës - 
seksual: anandamidën dhe fenilethilaminën, një formë 
natyrale e amfetaminës dhe antidepresantëve. Çokollata 
gjithashtu përmban theobrominë, e cila rrit prodhimin 
endorfinës, përgjegjëse për efektin e ndjenjës së mirë. 
Çokollata u konsiderua si një nxitës i fuqishëm ndaj 
edhe murgjit e kishin të ndaluar për ta konsumuar! Italia 
ka një traditë të gjatë lidhur me prodhimin e çokollatës. 

Qytetet më të famshme të çokollatës në Itali janë: Torino, 
Modica, Napoli, Perugia, Pistoia dhe Lugina e Çokollatës 
në Toskanë, por gjithashtu mund të gjeni çokollatier 
të shkëlqyer artizanalë edhe në Bolonja, Romë dhe në 
shumë qytete të tjera italiane. 

8. Shafrani
I përdorur në kuzhinë, por edhe si një përbërës në likeret 
italiane, shafrani është një nga erëzat më të shtrenjta 
në botë. Thuhet se stimulon zonat erogjene. Studimet 
e fundit kanë treguar se pikrokrocina që përmban 
shafrani ka efekte të njëjta me hormonet, që supozohet 
të ketë aftësinë për të rritur ndjenjat erotike. Në Persinë 
e Lashtë, shafrani hidhej në shtretërit martesorë të 
porsamartuarve për të inkurajuar aktivitetin seksual dhe 
pjellorinë.

9. Feneli
I pasur me anethol, një esencë e gjetur edhe në farat 
anisa, feneli është përdorur gjerësisht në kuzhinën 
italiane tek ushqimet sezonale. Pikërisht për shkak të 
aromës së saj të fortë, shpesh përdoret për të maskuar 
shijet e padëshiruara në ushqimet e tjera, gjë që shpjegon 
origjinën e fjalës infinokio (për të mashtruar, për të 
gënjyer). Finocchio, është fjala italiane e përdorur për 
fenelin, është gjithashtu termi i zakonshëm dhe fyes i 
zhargonit për një mashkull homoseksual në Itali.

10.Fiqtë
Fiqtë kanë shumë përdorime në kuzhinën italiane. 
Ato mund të konsumohen të freskëta, të thata ose të 
marinuara. Disa autorë i klasifikojnë ata në mesin e 
frutave më seksi në botë, pasi u kujtojnë gjoksin e gruas. 
Ata janë të fryrë dhe të butë brenda, me një pulpë të 
ëmbël, rozë dhe vjollcë të errët ose të gjelbër, në varësi 
të varietetit. Në italisht, pothuajse të gjitha pemët frutore 
u janë përcaktuar nga një emër mashkullor, ndërsa vetë 
frutat zakonisht janë femërore në gjini: dardh (dardha), 
mollë (molla), qershi (qershia), pjeshk (pjeshka). Vetëm 
fjala italiane për fikun përdoret si për frutin ashtu edhe 
për pemën,  ndërsa emri femëror është një fjalë mjaft e 
vrazhdë që i referohet organeve gjenitale femërore.

11. Farat e pishes
Poeti  Roman Ovid, në nenin e tij të dashurisë, në 
mesin e listës së ushqimeve afrodiziake ka edhe farat e 
pishës. Në Itali, ato përdoren si një përbërës në pesto, 
në mish dhe recetat me peshk, si dhe në embëlsira, në 
mbushje, salca, dhe veçanërisht në kuzhinën siciliane 
dhe napolitane. Galen i Pergamon, mjeku dhe filozofi 
romak, rekomandon një meze të lehtë në orarin e gjumit 
me fara pishe. Farat e pishës gjithashtu janë përmendur 
shpesh si përbërës i fuqishëm në ilaçin e dashurisë.

12. Trumza
Në Romën e lashtë dhe në Romën mesjetare trumza u 
mendua të ishte një burim guximi. Në kuzhinën italiane, 
ajo përdoret si bazë për marinadat dhe salcat. Ajo është 
një qetësues nervor, efektiv kundër dobësisë fizike dhe 
psikologjike.

13. Rozmarina
Si nenexhiku dhe trumza, rozmarina është një nxitës 
i përgjithshëm. Kjo e bën atë një shtesë të këndshme 
për gatimet me mish dhe perime të pjekura, dhe është 
jashtëzakonisht e shijshme e shtuar në fokace.

14. Tartufi
Ashtu si shafrani, tartufët meritojnë statusin e tyre si 
afrodiziak pjesërisht nga fakti se janë të rrallë dhe të 
kushtueshëm. Aroma e myshkut të tyre ngjan shumë 
afër asaj të feromoneve, që rrit epshin e shëndetshëm 
tek burrat dhe gratë dhe thuhet se stimulon lëkurën. 
Alexandre Dumas tha për tartufët se: “Tartufët në raste 
të caktuara, i bëjnë gratë më të buta dhe burrat më të 
dashur.”

17

Ushqimet që njihen si afrodiziakë 
janë të rralla dhe të rrethuara nga 
një atmosferë misteri, të tilla si: 
tartufi, shafrani dhe çokollata.
Ato janë stimuluese për shkak se 
veprojnë nëpërmjet shqisave dhe 
funksionojnë si nxitës të dëshirës ...

Të gjithë këto ushqime afrodiziake i gjeni në rrjetin e dyqaneve Neranxi.
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Qiqra e Zezë

Qiqrat e zeza- kanë ngjyrë të veçantë, shumë fibra 
dhe hekur, aromë të fortë.Krahasuar me qiqrat që 
ne njohim (Qiqrat arietinum), varieteti i zi është i 
karakterizuar jo vetëm nga ngjyra , por edhe nga 

masë më e vogël, të ngjashme me ato të një kokrre gruri dhe 
lëkurë të ashpër dhe të pabarabartë. Gjithashtu vlera pak më të 
ndryshme ushqyese, qiqrat e zeza përmbajn tri herë më shumë 
fibrave se të bardhat dhe janë shumë më te pasura me hekur. Ato 
rekomandohen për gratë shtatzëna dhe nënat gjate laktacioni.
Përdoret nëpër gatime të ndryshme si supa, salltra peshk etj. 
Qiqrat e zeza janë gjithashtu të përshtatshme për përgatitjen e 
kremrave si humus. 
Qiqra të zeza gjeni në rrjetin e dyqaneve Neranxi.

Produkte e Reja
tek Dyqanet Neranxi

ul kolesterolin e lartë
dhe ndihmon tretjen

1.Mbështet shëndetin e kockave
Sasia e larte e Mangani që përmban Kamut, forcon shëndetin e eshtrave. Ky mineral 
i rëndësishëm ndihmon për të reduktuar dobësimin e kockave, veçanërisht tek 
gratë që janë në mosha të treta dhe në fazën e osteoporozës. Sepse mangani 
ndihmon me ekulibrimin e hormoneve dhe enzimave.
2.Ndihmon sistemin e tretjes
Kamut është një ushqim me sas të lartë fibrash, ai ndihmon funksionin e sistemit 
të tretjes. Niveli i zinkut në Kamut gjithashtu ndihmon në rregullimin e tretjes. 
Mangësia e zinkut është e lidhur me probleme kronike të tretjes dhe sëmundjet 
diarreike, kështu plotësimi i zinkut ka treguar të jetë efektive në të dy profilakset 
duke ndihmuar në trajtimin e diarresë.
3. Detoksifikon trupin
Nëse keni dhimbje koke të shpeshta, fryrje, gazra, lodhje, dhimbje të muskujve, 
probleme të lëkurës dhe erë të keqe goje. Kjo do të thotë se ju mund të keni nevojë 
për të detoksifikuar mëlçinë. Kamut është një burim i madh i fosforit, një mineral 
esencial i përfshirë në qindra aktivitete qelizore çdo ditë. Ushqimet me sasi të 
larte fosfori janë të rëndësishme për funksionin e veshkave dhe detoksifikimin e 
trupit duke eliminuar toksinat dhe mbeturinat përmes urinës. Balancon nivelet e 
acidit urik, natriumit, ujit dhe yndyrës brenda trupit, veshkat dhe organe të tjera 
të tretjes mbështeten në elektrolite si fosfori, kaliumi dhe magnezi.
4. Burim i lartë i proteinave
Proteinat formojnë strukturën e qelizave, organeve dhe muskujt në trupin tonë.
Kamut është një burim i lartë proteinash që ndihmon organet tona, hormonet, 
qelizat e gjakut, madje edhe ADN-në. Konsumimi i ushqimeve me përmbajtje 
të lartë proteinike ndihmon në menaxhimin i peshës. Proteina rrit ndjesinë e 
ngopjes gjatë ngrënies. 
5. Lufton të ftohtin 
Zinkut i pranishëm në Kamut është në gjendje për të parandaluar të ftohtin dhe 
simptomat e sëmundjeve të tjera. Hulumtimet tregojnë se zinkut mund të ndërhyjë 
në procesin molekular që shkakton mukus dhe baktere.
6. Mbështet shëndetin e trurit
Mangani i pranishëm në Kamut mbështet shëndetin e trurit, rrit aftësinë njohëse 
dhe përqëndrimin. A e dini se sa përqind e manganit në trup  furnizon trurin? 
Për këtë arsye, mangani është i lidhur ngushtë me funksionet njohëse. Mangani 
vepron në të çarat sinaptike të trurit dhe ndikon  në  neurotransmetuesit  sinaptik, 

kështu që ndodh, që një mangësi e manganit mund t’i bëjë njerëzit më të prirur për 
sëmundje mendore, ndryshimet e humorit, aftësi të kufizuara dhe madje epilepti.
Një studim i 2013 i publikuar në International Review shpjegon se mangani është 
i rëndësishëm për funksionimin normal të qelizave dhe metabolizmit.  Një tjetër 
studim i publikuar në vitin 2003, vë në dukje se një mangësi e manganit mund të 
rrisë ndjeshëm funksionet epileptike dhe të ndikojë në homeostasisen në tru, e cila 
është pasuar nga ndryshimi i aktivitetit nervor. (Është e rëndësishme të theksohet 
se mangani mund të ketë një efekt toksik në tru kur konsumohet në sasi të tepërt).
7. Balancon hormonet
Zinku dhe mangani janë përgjegjës për balancimin natyrshëm të hormoneve në 
trup. Zinku sjell përfitime në shëndetin hormonal dhe pjellori sepse luan një rol 
të rëndësishëm në prodhimin e hormoneve, duke përfshirë rritjen e testosteronit 
natyrshëm, i cili ka rol të përhapet tek të dy, burrat dhe gratë.
Zinku sjell përfitime në hormonet seksuale femërore dhe është i përfshirë në 
krijimin dhe lirimin e vezëve nga vezoret. Është e nevojshme për prodhimin e 
estrogjenit dhe progesteronit tek gratë, pasi të dy ndihmojnë shëndetin riprodhues. 
Kur nivelet e estrogjenit bëhen shumë të larta ose shumë të ulëta, kjo shkakton 
probleme me menstruacionet, humorin, infertilitetin dhe menopauzën, dhe kjo 
mund të rrisë rrezikun e kancerit.
Një  studim i vitit 2010 i kryer në Universitetin Shiraz të Shkencave Mjekësore 
në Iran, vlerësuan aftësinë e zinkut për të trajtuar mosfunksionim seksual tek 
pacientët me probleme kronike të veshkave të nënshtruar ndaj hemodializës. 
Njëqind pacientëve meshkuj u është dhënë një shtesë zinku prej 250 miligram çdo 
ditë për gjashtë javë. Si rezultat i trajtimit, nivelet e testosteronit u rritën në mënyrë 
të konsiderueshme, duke sugjeruar se zinku mund të përmirësojë funksionin 
seksual të pacientëve duke luftuar mosfunksionim seksual.
8. Ul kolesterolin
Konsumi i ushqimeve me sasi të larta fibrash si Kamut, janë efikase për uljen e 
kolesterolit, sepse fibrat ndihmojnë sistemin e tretjes dhe trupin për të larguar 
toksinat dhe mbetjet e padëshiruara. Një studim i 2013 i publikuar në European 
Journal of Clinical Nutrition krahasuan Kamut me grurin e zakonshëm
Pjesëmarrësit konsumuan produkte, duke përfshirë makarona, bukë dhe biskota, 
të bëra nga një prej llojeve të grurit. Pas një periudhe të konsumit tetë javësh, 
analiza laboratorike treguan se produktet Kamut mund të jenë me efektive në 
reduktimin e faktorëve të rrezikut metabolik, shënjat e të dyve, stresit oksidativ 
dhe statusit inflamator.

Kamut

Kamut, ose gruri Khorasan është grurë i lashtë, i rregjistruar nën markën KAMUT® i rritur gjithmonë nën certifikimin organik, nuk 
hibridizohet ose modifikohet gjenetikisht dhe është i çmuar për vlerat e tij ushqyese, lehtësinë i tretshëm, me shije të ëmbël arrorësh dhe 
teksturë të fortë. Krahasuar me grurët më moderne ai ka më shumë proteina, aminoacide, vitamina dhe shumë minerale, veçanërisht 

selen, zink, magnez, si dhe shumë polifenole dhe acide yndyrore. Kamut rritet në fermat e certifikuara organike kryesisht në Montana, 
Alberta dhe Saskatchewan në Amerikën e Veriut, ku merret në mënyrë të vazhdueshme cilësia më e mirë. Kamut ka përmasa rreth tre 

herë më të mëdha se sa gruri i zakonshëm, ka formë të zgjatur është si i tejdukshëm, me një ngjyrë të pasur të artë. Kamut është një varietet gruri 
kështu që përmban gluten. Kamut  është një drith i i njohur për përqindjen e lartë të lipideve, të cilat ofrojnë më shumë energji se sa karbohidratet e 

rafinuara. Më poshtë do të lexoni për përfitimet shëndetësore të kamut dhe pse ai duhet të bëhet pjesë e një ushqyerje të ekuilibruar.

 Fermerët  në Turqi e quajnë “Dhëmbi i  devesë” për shkak të 

formës së tij, ose “Gruri Profetit”, duke iu referuar një tjetër 

legjende që Noe e solli këtë grurë në arkë para përmbytjes.

Gruri

Kamut te Bluar gjeni në rrjetin e dyqaneve Neranxi në paketim 500gr.
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Fileto Gici me Fara Kia, Polenta dhe Tartuf të zi

Përgatitja për polenten: 
Vendosim panën për të zjerë në një tenxhere në zjarr deri sa 
të valojë, shtojmë miellin e misrit, dy lugë gjelle tartuf dhe 
nje luge fondo bruno pluhur, shtojmë kripe dhe piper dhe 
e trazojmë derisa të trashet pastaj shtojmë qumshtin duke e 
holluar sipas dëshirës. 

Per fileton:
Marrrim fileton e gicit,  e marinojmë me trumzë, kripë, piper 
dhe vaj ulliri. E skuqim fileton direkt në tigan pa vaj derisa 
të karamelizohet dhe e heqim nga zjarri. E lëmë të pushojë 
për 10 min. Me një furcë kuzhine e lyejmë me mustardë, e 
kalojmë mbi fara kia që të ngjiten dhe e kalojmë fileton në 
një tavë dhe e pjekim në furrë për 10 min në 200gr. E presim 
në copa dhe kompozojmë pjatën me fileton, polentan dhe 
chipsat sipas dëshirës.

Për dekor:  Chips krokante me krem speci te kuq të 
ëmbël. ( 90 gr ujë, 60 gr vaj dhe 30 gr miell, një lugë gjelle 
spec të kuq të ëmbël, përziejmë përbërësit në një masë 
homogjene dhe i skuqim në një tigan shumë të nxehtë që 
nuk ngjit deri sa të avullojë uji dhe krijohet një shtresë 
e hollë me vrima) e presim në copa të crregullta sipas 
deshirës një kungull jeshil, 100 gr bizele të freskëta, 1 
karrotë dhe një domate e vogël.

Produkte e Reja
tek Dyqanet Neranxi

Amaranthi është një bimë me origjinë nga Amerika Qendrore dhe Jugore, nga 
kultivimi i së cilës është e mundur të nxjerrësh kokrra të ngrënshme, të mbyllyra 
në brendësi të luleve me tonalitet të kuq, nga ku marrin emrin.  Amaranthi 
është përdorur si ushqim bazë bashkëme kinoan dhe misrin nga Inkasit dhe 
Aztekët. Për shumë kohë kaloi në harrese derisa u rizbulua në vitet 60 në Shtetet 

e Bashkuara. Nga ai moment kultivohet sot në gjithë botën. Kokrrat janë karakteristike dhe me 
formë të rrumbullakët. Farat mbillen në pranverë dhe arrijnë maturimin para se të vijë stina e 
ftohtë.Për të kuptuar maturimin mjafton ti tundesh pak lulet dhe të verifikosh nesë kokrrat do 
fillojnë të bien vetë.
Përdorimi: Në kuzhinë, amaranthi zihet në ujë nga 10-40 minuta (sipas preferencës) derisa 
kokrrat të zbuten, duke pasur parasysh që konsistenca e tyre duhet të mbetet gjithsesi pak 
krokante. Amaranthi nuk ka nevojë të paravihet në ujë, por sygjerohet gjithsesi një shpëlarje 
me ujë të ftohtë. Mbasi zihet, është mirë të lihet në tenxhere 10 minuta para se të kullohet, 
në mënyrë që kokrrat të fryhen. Në përgatitjen e suëerave uji i zierjes zëvendesohet me lëng 
perimesh. Shoqërohet me perime të stinës ose thjesht i kulluar në përgatitjen e pjatave që t 
ë  kujtojnë cous cous-in e që mund të pasurohen me perime, bishtajore, erëza aromantike si 
majdanozi apo rozmarina. Amaranthi pasi të jetë gatuar dhe kulluar mund të frulohet bashkë 
me perimet e ziera për të bërë një krem supë të vecantë. Kokrrat e ziera mund të përdoren 
ashtu si kinoa, si pjesë drithërash mëngjesi ose si përbërës për qofte ose hamburger vegjetale. 
Amaranthi nuk shoqerohet me ushqime të pasura me proteina si vezë dhe produkte qumështi, 
sepse përmban një sasi proteinash mjaft të larta. Zakonisht përdoret 1 sasi amaranth dhe 2 sasi 
ujë për t’u gatuar. Kripa shtohet në fund. Është shumë i shijshëm i servirur me domate, kaperi, 
ullinj dhe një lugë vaj ulliri ekstra të virgjër. Rri mirë gjithsesi me të gjitha perimet e stinës. 

Shumë i pasur me fibra dhe shumë i tretshëm, amaranti është aleat shumë i mirë i stomakut, 
sistemit tretës, sistemit imunitar. Duke qenë plotësisht pa gluten është shumë i përshtatshëm 
për personat që janë të ndjeshëm ndaj kësaj substance. I pasur me proteina të cilësisë së lartë 
kthehet në një aleat të mirë për kë vendos të ndjekë një regjim ushqimor që nuk ka në bazë të tij 
proteina me origjinë shtazore. Ka një nivel shumë të lartë të lisinës sikurse dhe hekurit, kalciumit, 
fosforit dhe magnezit. Përmban gjithashtu vitamina të grupit B dhe C. Falë tretshmërisë që 
paraqet dhe vlerave ushqyese shumë të mira amaranthi përdoret kohët e fundit në regjimet 
ushqimore të qendërzuara, bazë e trajtimeve kuruese të shumë patologjive ndër të cilat dhe 
“sëmundjes së shekullit”. Është gjithashtu shume i rekomandueshëm për regjimin ushqimor të 
fëmijëve të vegjël dhe moshat e treta.  
Amaranth gjeni tek dyqanet Neranxi ne paketim 300gr.

Amaranth

600 gr fileto gici
Armonia Tartufata “Robo”
20 gr fara Kia
Mustardë Dijon
500 gr Miell Misri për polenta

Pana Master Gurmet
Buljon Fondo Bruno “Robo”
1 gotë qumësht 3.5% yndurë
Vaj ulliri ekstra i virgjër
Përbërësit i gjeni në rrjetin e 
dyqaneve Neranxi.

Përbërësit për 4 persona:

Chef Alfio Rrotani

PRODUKT
I RI

JA DISA ARSYE PSE JU 
DUHET TË KONSUMONI

Përgatitja: Vendoseni në njomje amaranthin, minimumi 8 orë, 24 orë 
është optimalia. Pas njomjes lëreni amaranthin të thahet. Kombinojeni me 
qumështin e  kokosit, puren e kungullit, kripën e Himalajes, erëzat, dhe 
vaniljen burbon  (fara të hequra dhe bishtajën boshe). Vendoseni në zierje, 
uleni temperaturën e zjarrit, perziejeni vazhdimisht  për të parandaluar 
ngjithjen në fund. Ziejeni në zjarr më të ulët për 15 minuta të mbuluar 
me kapak (shikoni nëse fillon të trashet shumë, në këtë rast, shtoni pak 
qumësht kokosi ose ujë). Fikeni sobën dhe lëreni të qetë për 10 minuta me 
kapak në mënyrë që të trashet. Ëmbëlsojeni me shurup panje për shije 
(1-2 lugë). Zbukurojeni me qumësht kokosi, dhe arrë kokosi të pjekur.

Puding me Amaranth, pure kungulli dhe qumësht kokosi
Përbërësit: 
½ filxhan amaranth, mund 
ta njomni për rreth 8 orë.
1 filxhan qumësht kokosi
1/3 filxhan pure kungulli
Pakëz kripë Himalaje

Pakëz: kanellë, xhinxher, arrë indi, 
dhe  karafil i bluar
1/3 steke vanilje burbon
Shurup panje për shije
1/3 arrë kokosie e grirë, e pjekur.
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Chef Indrit Cela

Gjel Deti Aziatik

Këshilla nga 
nutricionisti

i Institutit Kulinar Neranxi, Dr. N. Neranxi

Ushqimi dhe të Ushqyerit si Kulturë

Përbërësit për dy persona:
200gr fileto gjel deti (mishi i bardhë)
4 fletë Alga Nori
Salcë Soje Kikoman
Vaj Susami
Salcë Teriaky
Salcë Guacamole Poco Loco
1 Kastravec 
Rrjetë Bambuje (si për sushi)
Piper Kubeba 
Kripë Himalaje

Përgatitja:
Marrim fileton e presim në copëza 5x15 cm, e 
marinojmë me salcë soje, kripë himalaje, piper 
Kubeba dhe e mbeshtjellim si sushi mbi fletën e 
Algës Nori.
E mbeshtjellim me membranë dy herë dhe e 
rrotullojmë si karamele deri sa të bëhet rrethore.
E fusim për 10 min në një tenxhere me ujë që po 
vlon.  E nxjerrim nga uji, i heqim membranën dhe e 
presim në copëza nga 3-4 cm njesoj si sushi.
E marinuar me salcë teryaki dhe vaj susami, e 
vendosim në një pjatë duke e dekorojme me kastravec 
të prerë hollë dhe shërbejmë me salcë guacamole.
Ju beftë mirë.
Përbërësit i gjeni në rrjetin e dyqaneve Neranxi.

P
roteinat e legumeve dhe vlerat e tyre, janë të rëndësishme për shëndetin. Sa mund të konsumojmë? Si mund ti 

bëjmë pjesë të dietës duke i kombinuar me ushqimet e tjera? Legumet janë më shumë gjasa ushqimi më i plotë 

nga pikëpamja ushqyese në mesin e atyre që na ofron natyra. Ato janë të shkëlqyera për të nxitur rritjen, janë një 
burim i përsosur i energjisë dhe kanë një përmbajtje të ulët kalorish. Krijojnë ndjesinë e ngopjes dhe zvogëlojnë  

absorbimin e kolesterolit, lehtësojnë problemet e zorrëve dhe janë një burim i mirë i antioksidantëve, të cilat janë 

të dobishëm kundër radikaleve të lira, të cilat janë përgjegjëse për plakjen qelizore.

Vlerat ushqyese
Energjia që mund të marrim nga legumet është e shpërndarë mes proteinave dhe karbohidrateve. Kjo tregon se legumet nuk 

duhet të shihen si perime të thjeshta, por ato mund të ofrojnë energji e cila përdoret menjëherë, fal karbohidrateve, dhe në 

të njëjtën kohë, kryejnë një veprim në ndërtimin e strukturave qelizore, falë proteinave.

Ndryshimi në krahasim me perimet është i dallueshëm
Për shembull: llogarisim sasinë e proteinave e cila për 100 gr spinaq është barabartë me 3.4 gr proteina ndërkohë  nga100 gr 

qiqra marrim 20.9 gr proteina dhe në 100 gr bizele janë të pranishme 21.7 gr proteina. Legumet janë  një rast i veçantë, sepse 

shumica e produkteve me origjinë bimore nuk japin një sasi të proteinave  kaq të lartë. Sasia e proteinave të pranishme tek 

legumet bën që vlerat ushqyese të jenë shumë të ngjashme me ato të mishit. Pra, nëse legumet konsumohen të kombinuara 

siç duhet me ushqime të tjera, mund të konsiderohen si një alternativë për të zëvendësuar mishin, djathin dhe vezën. 

Legumet në fakt nuk janë vetëm të pasura me proteina, ata nuk përmbajnë kolesterol dhe kanë përmbajtje shumë të ulët në 

yndyrë. Ato gjithashtu përmbajnë fibra, të cilat promovojnë ndjenjën e ngopjes dhe funksionin e mirë të zorrëve. Fitosterolet 
e pranishme tek legumet zvogëlojnë absorbimin e kolesterolit dhe promovojnë eliminimin e tij. Ato gjithashtu përmbajnë 

përbërës fenolik shumë të rëndësishme sepse veprojnë si anti-oksidantë  që kundërshtojnë  veprimin e radikaleve të lira. 

Veprimi kundërshtues ndaj triglicerideve kryhet nga saponina, substanca që nxisin prodhimin e shkumës që krijohet gjatë 
gatimit. Janë  gjithashtu të  pasura me acid fitik, i cili ka aftësinë të ndikojë në absorbimin e karbohidrateve.

Konsumi i legumeve
Sa legume mund të konsumohen në një dietë të ekuilibruar? Një frekuencë e mirë e konsumit është ndërmjet 3 dhe 4 herë 

në javë. Mund të konsumohen racione mes 90 dhe 120 gr bizele ose fasule të llojeve të ndryshme. Gjatë javës mund të 

konsumohen më shpesh legumet, në sasi të vogla, maksimumi deri në 140 gr për person.

Si mund ti kombinojmë?
Një nga kombinimet më interesante nga pikëpamja ushqyese është konsumi i legumeve me drithëra. Kombinimi duhet 

të bëhet me saktësi, duke theksuar se, për të nxitur një tretje të mirë të ushqimit, duhet të konsumohen në porcione të 
ndara, dy porcione drithëra dhe një porcion legume. Nutricionisti ynë këshillon  kombinimin midis legumeve dhe proteinave 

shtazore si: mish, peshk, derivate të qumështit dhe vezëve. Kjo është për shkak se përbërja e amino-acideve është mjaft e 

ndryshme, pasi  mund të shkaktojë probleme të tretjes. Këshillohet të konsumohen rregullisht fasulet të llojeve të ndryshme, 

kokrrat e sojës, bizelet, thjerrëzat dhe qiqrat, duhet pasur parasysh se legumet janë të pasura me karbohidrate, do të ishte 

e përshtatshme që të preferohet kombinimi me drithëra.

Proteinat e legumeve, 
vlerat ushqyese, sasia e konsumit 

dhe si ti kombinojmë ato
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INSTITUTI KULINAR NERANXI
QENDRA SHQIPTARE PROFESIONALE E GATIMIT

Bëhu Masterchef, 
gatuaj me ne!

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!
Rregjistrimet 
Vazhdojnë!

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


