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Mos e bëni ilaçin ushqimin tuaj,
por ushqimin ilaçin tuaj - Hipokrati-

Ja disa nga ushqimet e shijshme, por edhe shëruese
që mund t’i gjeni tek dyqanet “Neranxi”

Baziliko i thatë është një antibiotik
natyral pasi përmban disa minerale,
mes të cilave kalciumi, manganez,
potas, fosfor, hekur, magnez dhe zink.
Sipas një studimi të bërë në Indi,
baziliko është një armë efikase  për të
larguar dhimbjet e artriteve dhe
shërben për të luftuar disa tip
infeksionesh dhe ftohje, por dhe për
sëmundjet e lëkurës. Në kuzhinë
përdoret për të përgatitur salca të
ndryshme për makarona, shoqëron
domatet dhe mocarelat por edhe në
pjata të tjera mishi .

Piperi stimulon qarkullimin e gjakut dhe
lehtëson tretjen, funksionon si antibiotik
dhe kundër ftohjeve sidomos në rastet
kur kemi dhimbje koke. Ka veprim
antibakterial, ndihmon në kollë, të
dridhurat, bronkitin, alergjitë dhe lufton
viruset e dimrit. Përmirëson qarkullimin
e gjakut dhe largon depresionin.
Hulumtimi i botuar në «American Jour-
nal of Clinical Nutrition», thotë se piperi
ndihmon në humbjen e peshës.
Piperi ose peperi ka komponentin
piperinë, i cili sipas hulumtimit nga ana
e Universitetit të Miçiganit, ka efekt
parandalues për kancerin e gjirit.Në
kuzhinë përdoret në salçiçe, në mish,
sallata dhe salca që i bëjmë vetë në
shtëpi.

Koriandolo është një erëz shumë e
përdorur në kuzhinën indiane dhe në
Amerikën e jugut. Është një burim i
jashtëzakonshëm hekuri dhe fibrash. Në
kuzhinë përdoret në salca dhe supëra.

Kurkuma është një burim i mirë
manganezi, hekuri dhe vitamine B6.
Nga kurkuma bëhet salca e
mrekullueshme e Curryt që gjendet tek
dyqanet “Neranxi”. Përdoret për të
përgatitur salca të ndryshme dhe në oriz.

Kanella është një nga aromat dhe
erëzat më të vjetra të njohura në botë,
e cila njihej për ndihmën që jepte te
burrat që kishin probleme me
stomakun, vetëm nëse përzihej me
sheqer. Kanella ndihmon në
kontrollimin e nivelit të sheqerit në
gjak, nivelet e larta të të cilit përbëjnë
rrezik për shfaqjen e sëmundjeve të
zemrës. Sipas studimeve, u zbulua se
nëse të sëmurët me diabet tipi-2
konsumojnë kanellë për 6 javë, jo
vetëm ulin nivelin e sheqerit në gjak,
por edhe LDL, kolesterolin e keq. Në
kuzhinë përdoret në pjatat e kripura
por edhe në ëmbëlsira.

Kumbulla e thatë
Pse janë të shëndetshme? Kumbullat

e thara përmbajnë sasi të larta acidi
neoklorogjenik dhe klorogjenik,
antioksidantë që janë veçanërisht
efektivë në luftën kundër “radikalit
superoksid anion”. Ky radikal i keq
shkakton dëmtime strukturale për
qelizat dhe dëmtim i tillë mendohet të
jetë shkaktari kryesor i kancerit. Si t’i
hani? Si një meze. Mbështillni një
copë të hollë proshute rreth kumbullës
së tharë dhe ngulni një kunj dhëmbësh.
Piqeni për disa minuta në furrë derisa
kumbulla të jetë e butë dhe proshuta e
tharë..

Çaji i koprës. Bima e koprës, përveç
shijes mjaft të mirë që jep në gatime,
ndikon dukshëm edhe në përmirësimin
e shëndetit. Në mjekësinë popullore
bima e koprës njihet qindra vjet më
parë. Çaji i përftuar ka dhënë rezultate
të shkëlqyera në shkrirjen e gurëve në
veshka. Mjekë popullorë
rekomandojnë pirjen e 2 deri 3 gotave
me çaj kopre dhe shumë shpejt të
sëmurët do të shohin rezultatet. Bima
jo vetëm që ndikon në veshka, por
edhe në rrugët urinare dhe shkakton
urinim të shpeshtë, duke ndihmuar në
pastrim të organizmit nga helmet
përmes urinimit. Çaji i koprës
ndihmon edhe ata që vuajnë nga ane-
mia.

Rozmarina.Të lash trupin me lëngun
e rozmarinës i jep lëkurës shkëlqim
dhe e mbron atë nga sëmundjet, që
mund ta prekin. Për përgatitjen e ujit
nevojiten 50 gramë gjethe rozmarine
të thata dhe të grimcuara, të cilat
hidhen në 1 litër ujë të nxehtë. Kjo
masë lihet në qetësi për 30 minuta dhe
më pas kullohet. Lëngu i përftuar do
të shërbejë për larjen e trupit dhe
hidhet në vaskën e mbushur me ujë 35
deri 38 gradë. Këshillohet të qëndroni
në ujin e përgatitur për 20 minuta dhe
më pas këshillohet të bëhet një orë
pushim. Është mirë që banja me ujin e
rozmarinës të bëhet në mbrëmje,
përpara se të shkoni për të fjetur.

Liri është ndër më të njohurat, që ka
dhënë rezultate në mjekimin e plagëve,
edhe kur ato shoqërohen me qelb dhe
kore. Për këtë qëllim përdoren farat e
bimës, të cilat janë të pasura me
mucilagjene, pektinë, vaj, enzima. Për
përgatitjen e brumit me farat e lirit
këshillohet që më parë të njomen me
ujë të ngrohtë dhe të valohen derisa
përzierja të kthehet në brumë. Masa e
përftuar mbështillet në një fasho dhe
vendoset mbi plagë. Ky mjekim
ndihmon në qetësimin e dhimbjeve,
por edhe në lëngëzimin e daljen e

qelbit. Farat e lirit por edhe vaji, në
sajë të mucilagjeneve, që kanë në
cipën e jashtme, bëjnë të mundur
zgjerimin e zorrëve dhe ndihmojnë në
daljen jashtë të lëndëve të
panevojshme.
deri tani nga ne.

Speci i kuq. Ai vjen nga varietet e
specave djegës dhe shija pikante i
kushtohet lëndës kapsaikinë. Piperi i
kuq është një burim i shkëlqyer i beta-
karotenës,që është një formë e
vitaminës A, e cila i jep veti
antioksiduese, gjithashtu dhe
vitaminës C, e cila është e
përshtatëshme për trajtimin e ftohjeve,
keqtretjes, etheve dhe gripit. Marrja e
mjaftueshme e tij është e lidhur me
reduktimin e rrezikut të sëmundjeve
kardiovaskulare, ndërkohë ka veprim
antinflamator dhe vitamina, të cilat
mbrojnë qelizat kundër veprimit
shkatërrues të rrënjëve të lira.
Meksikanët përherë kanë zakonë të
pijnë të nxehta me spec të kuq për
ftohjet, ethet dhe keqtretjet.
Gabimisht speci i kuq ka famën e
rritjes së rrezikut të ulçerës peptike.
Përkundrazi, pakëson duke
neutralizuar bakteret përgjegjëse për
shkaktimin e ulcerave peptike.  Një
studim mjaft interesant ka treguar se
konsumimi i specit djegës mund të
reduktojë rrezikun e kancerit të
prostatës nëpërmjet një serie të
efekteve mbrojtëse në këto qeliza.

Rigoni . Vendoset në krye të gatimit
mesdhetar, ka një veprim antioksidant
shumë të veçantë e të fuqishëm, vepron
si një “mburojë” kundër viruseve dhe
bakterieve, duke parandaluar veprimin
e mikroorganizmave në ruajtjen  nga
sëmundjet e ndryshme. Aktiviteti i
njohur antioksidant është më i fortë se
antioksidantët artificial BHA dhe
BHT,që përdoren nga industria për
mishin e paketuar.
Rigoni është një ilaç i mirë për
infeksionet e lëkurës, për muskujt dhe
kyçet, por edhe për ata me sistemin e
dobët të frymëmarrjes. Rigoni është i
njohur për burimin e beta-karotenës dhe
hekurit. Së fundi, ndoshta përbën
shoqëruesin ideal për mishin e pjekur
në skarë, meqënëse fibrat bimore të tij
ulin kolesterolin dhe trigliceridet në
gjak e në këtë mënyrë balancojnë dëmet
e mundëshme nga ngrënia e mishit. Pak
veta dinë për aktivitetin antikanceroz
të rigonit. Mishi nga natyra përmban
nitrate, që në kombinim me aminat e
stomakut krijojnë nitrosaminat, lëndë
kancerogjene. Rigoni në mish, përveç
shijes që jep, ndihmon për të
parandaluar zhvillimin e nitrosaminave.

Karafili përmban sasi të larta
mangani, kalcium, magnez, vitaminë
C, acide yndyrore omega-3 dhe secili
prej këtyre elementeve ka rolin e vet
në sistemin imunitar. Përbërësi më i
dobishëm është vaji i karafilit, i cili
përmban një substancë anti-
inflamatore të quajtur evgenoli.
Ai është gjithashtu  ndihmon në fryrjet

Shpesh dëgjojmë të thuhet se është mjekësia popullore ajo që po gjen
gjithnjë e më shumë vend për të parandaluar sëmundjet. Kjo rezulton të

jetë e vërtetë duke iu referuar edhe studimeve të fundit që janë bërë.
Sëmundjet mund të kurohen në spitale e klinika mjekësore, por  dhe në

ato raste kur dikush është prekur nga një sëmundje e caktuar, ekzistojnë
procedura të thjeshta që mund të ndiqen në kushtet e shtëpisë, të cilat
ndihmojnë në mos përkeqësimin e gjendjes. Çelësi është gjithnjë tek

informacioni. Ajo çfarë do iu propozojmë më poshtë janë disa mënyra të
thjeshta dhe mund të përgatiten me lehtësi nga cilido. Në këtë shkrim do

të gjeni se çfarë sëmundjesh shëron mjalti, piperi, shafrani etj.

e barkut, stimulon funksionin mendor
dhe përdoret për trajtimin e puçrrave
të fytyrës, herpesit dhe ka si kanella
cilësi antiplakje.

Shafrani   ka qenë i lidhur me
parandalimin e diabetit, mbrojtjen
kundër sëmundjes Alzheimer,
lehtësimin e artritit dhe të ngadalsimin
e dëmtimit të mëlçisë që çon në cirozë
të mëlçisë. Sipas hulumtimit të kohëve
të fundit, shafrani i Indisë duket të ketë
veti antikanceroze dhe mund të
shkatërrojë qelizat e kancerit të
ezofagut, gjithashtu duket se
parandalon rritjen e tumorit të lidhur
me kancerin e zorrës së trashë dhe
kancerin e prostatës.
Zier në qumësht ndalon ftohjen me
rrufë.

Vanilja konsiderohet tradicionalisht si
tonik i muskujve dhe i
mendjes,afrodisiak dhe ndihmon
tretjen e ushqimit. Në eksperimentet e
Saint George Hospital në Londër për
humbjen e peshës, u vërtetua se ata që
kishin vënë një bandazh vaniljeje
humbën tri herë në peshë krahasuar me
ata që kishin vënë aromë limoni ose
asnjë lloj arome. Vanilja rrit sekretimin
e serotoninës, duke reduktuar oreksin
për të ngrënë ëmbëlsira.

Xhinxheri   i famshëm për
antioksidantët e tij, antikanceroz dhe
imunorregullator, ul kolesterolin,
rregullon sheqerin në gjak dhe ka
veprim shërues. Ai ndihmon në tretjen
e mirë, i kundërvihet vjelljes, stimulon
trupin, zbut shenjat e rrufës, dhimbjes
së stomakut dhe dhimbjes së kokës. Ai
ka veprim antipiretik dhe antibakterial.
Shumë shkencëtarë besojnë se
xhenxhefili ndihmon në zvogëlimin e
shqetësimeve të kyceve.
Ai stimulon qarkullimin, relakson enët
periferike të gjakut dhe pengon
paraqitjen e celulitit.  Në Turqi përdoret
për aromë në salep, ndërkohë njihej nga
Madame du Barry, e cila përdorte një
përzierje të verdhës së vezës dhe
xhenxhefilit, për të shkaktuar tek të
dashurit e saj dhe tek Louis XV pasione
të pakontrollueshme.
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1. Planifikoni paraprakisht se çfarë
do të hani, sepse nëse do të bëni
zgjedhje të minutës së fundit, do të
gaboni!

2. Hani tërshërë! Të hash një filxhan
çaji me tërshërë në mëngjes, ju bën
që të mos përfundoni mbasdite të
uritur, pasi është një ushqim që ju
ngop. Tërshëra më e mirë tek
dyqanet “Neranxi”.

3. Mos hiqni dorë nga yndyrnat e
shëndetshme që gjenden tek salmoni,
ulliri dhe arrat.

4. Mos lini asnjë vakt pa ngrënë.
sepse prishet raporti ruajtje urie -
yndyrna dhe bëhet e vështirë djegja e
kalorive.

5. Hani një grusht me fruta të thata
mes vakteve. Stomaku i përthith
ngadalë kaloritë, furnizojnë me
magnez, kalcium etj dhe ju bëjnë
mirë për lëkurën falë vitaminës E.

6. Qëndroni të hidratuar! Shpesh
ngatërrohet etja me urinë. Pini ujë
SPA nga “Neranxi” që është i
pasuruar me kripëra minerale dhe do
ta largoni ndjenjën e etjes dhe të
urisë madje.

7. Nëse jeni lodhur duke e ngrënë
sallatën në pjatë, provoni një
alternativë tjetër, mbështilleni atë me
një pite dhe spërkateni me salca.
Salcat dhe pitet i gjeni tek “Neranxi”
në linjën “Casa Fiesta”.

8. Shto shumë piper dhe tabasko në
ushqime që në gjysmën  e parë të
ditës, në mënyrë që në gjysmën e
dytë të mos jeni shumë të uritur.

9. Zgjoni metabolizmin tuaj me
çajrat e mrekullueshme Biofix dhe

Rregullat më të mira për të rënë në
peshë në mënyrë të shëndetshme

Këshilla nga Dr. Oz, doktori më i famshëm në botë

Sot po bëhen studime pa fund për të gjetur një mënyrë të ushqyeri që
         të na ndihmojë të biem në peshë nëse jemi obezë si dhe të mbajmë

trupin tonë në formë. Por e gjitha kjo shoqëruar me një rregjim
ushqimor të shëndetshëm. Për t’iu ardhur në ndihmë klientëve tanë, ne
kemi sjellë këshillat më të fundit nga Dr. Oz, ose siç njihet ndryshe, doktori
më i famshëm në botë, për talk shoën e tij më të ndjekur në SHBA. Jemi të
lumtur se të gjitha këshillat që ai jep, janë në të njëjtën gjatësi vale me
filozofinë e punës tonë. Pasi ushqimet e shëndetshme dhe që të bëjnë të
humbësh peshë, janë dhe produktet që ne tregtojmë e që natyrisht tek ne
janë në cilësinë maksimale. Lexoni më poshtë këshillat:

Këshillat e Dr Oz janë në vijim të atyre të Doktor
Dukan, një regjim ushqimor dobësimi shumë
efikas, të cilin ne kemi vite që ua sugjerojmë
klientëve tanë. Produktet e sojës Valsoia dhe
tërshëra, së bashku me proteinat, janë ushqimi që
iu bën të humbni peshë pa dëmtuar shëndetin tuaj.

Për këshilla në lidhje më mënyrën e duhur të të ushyerit dhe për
dieta të personalizuara, Kompania “Neranxi” vë në dispozicion
të klientëve të saj, në ambientet e kompanisë, një ekip mjeksor të
specializuar për nutricionizëm.

Dr Oz: “Harrojini suplementet ushqimore në
formë vitaminash dhe kirurgjinë plastike.
Bëjini ritet tuaja të përditshmërisë këshillat
e mia dhe do të humbni peshë.  Ja mënyrat
ekonomike për tu dobësuar  pa harxhuar një
mal me para”.

Dogadan që do i gjeni tek dyqanet
“Neranxi”.

10. Përdorni kanellë mbi fruta pasi
ajo pengon përthithjen e plotë të
sheqernave të frutave, nga
organizmi.

11. Pini qumësht të skremuar. Një
nga problemet e mëdha në Shqipëri
është dyshimi që kemi për cilësinë e
qumështit. Tek dyqanet “Neranxi”
gjeni qumësht gjerman të çertifikuar
në BE. Pijeni në mëngjes sepse do të
konsumoni më pak kalori më vonë.

12. Konsumoni si pije, fruta të
ngrira, mjaltë së bashku me ujë dhe
akull. Frutat e ngrira dhe mjalti janë
në cilësi ekstra tek “Neranxi”.

13. Përdorni proteinat e shëndetshme
të bathëve, fasuleve etj. Cilësi ekstra
nga “Neranxi”.

14. Përdorni produktet e sojës, janë
fantastike për shëndetin dhe linjat
tuaja. Tek “Neranxi” do të gjeni të
gjithë linjën e Valsoies.

15. Nëse pëlqeni në salca shijet e
forta, përdorni mustardë sepse ka më
pak kalori se majoneza.

16. Hani fara kungulli rreth një
grusht mes vakteve sepse janë të
pasura me magnez dhe ndihmojnë
kur keni probleme me presionin e
ulët të gjakut.

17. Pa yndyrë nuk është gjithmonë
mirë. Nuk është mirë të hiqni
përfundimisht dorë nga yndyrnat. Nëse
lexoni në etiketa që ushqimet janë fare
pa yndyrë, me siguri për shije ata kanë
hedhur sheqer ose sodium që iu bën
keq. Provoni vajin e ullirit që tregtohet
në dyqanet “Neranxi”.
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Një mëngjes i mirë diabetik është ai
që siguron ushqimin optimal;
karbohidrate të ulëta dhe sheqerna,
si dhe  një  burim të mirë të fibrave
të tretshme.Një studim shkencor ne
Universitetin e Teksasit, nxorri
përfundimin se konsumimi i fibrave
ul hiperinsulinën dhe lipidet,
yndyrnat si dhe rrit kontrollin  mbi
normën e karbohidrateve që janë
konvertuar në sheqer.

Fruta dhe Perime
Mëngjes i mirë i fibrave të tretshme
janë mollët, manaferrat, karrotat,
kungulli etj.

Drithërat
Tërshëra, elbi dhe thekra janë
zgjedhje e mirë për mëngjes.
Provoni tërshërën e ngrohtë. Elbi
mund të jete i zier dhe pastaj
përzijeni me ujë për të bërë drithëra
te butë për mëngjes. Gjithashtu
mund të përdorni bukë thekre dhe
tërshëre që gjenden në të gjitha
dyqanet “Neranxi”.

Pijet
Pini ujë SPA e pasuruar me kripra
minerale, me limon ose lëngje me
grapefruit  të cilat janë të

Mengjesi për
Diabetikët

Tërshëra
Kur disa gra në Universitetin e
Torontos, në funksion të një studimi
që po kryenin, shtuan në dietën
ditore tërshërën dhe krundet, vunë re
se gjendja e zemrës, presioni i
gjakut, niveli i kolesterolit në gjak,
gjendja e përgjithshme shëndetësore
u përmirësua në 11 për qind.
Tërshëra është e pasur në Potasium, i
cili mban nën kontroll presionin e
gjakut, si dhe me vitaminë E të
gjendur edhe te drithërat e tjera.

Arremyshku (arra moskat) është fara e një peme me gjelbërim të përjetshëm
(Myristica fragrans) e cila rritet vetëm në disa ishuj të Indonezisë. Portugezët
ishin europianët e parë që gjetën rrugë detare për në këta ishuj. Ata zotëruan
arrëmyshkun për më shumë se 100 vjet.Kur pushteti i portugezëve u dobësua,
hollandezët dhe anglezet luftuan me ta për të zotëruar këto fara. Holladezet i
zotëruan farat, por u detyruan që t’i dorëzonin Anglisë Amsterdamin e ri. Pra
një luftë shumë e ashpër për një erëa që ju e gjeni tek dyqanet “Neranxi” pa
luftuar dhe pa u munduar fare.
Arra moskat përmban
vajra esenciale me veti
terapeutike. Ajo përdoret
për dhimbjet reumatike
dhe lehtësimin e
dhimbjeve nga gurët e
tëmthit dhe të veshkave.
Mund të përdoret si trajtim
urgjent për të zbutur
dhimbjen e dhëmbit.
Vepron si një antiseptik në
zorrë dhe stimulon trurin
e qarkullimin e gjakut,
është ilaç i sistemit tretës,
për të vjellat, për diarenë,
sidomos kur shkaku i

Lufta për arrën moskat

Ushqimet që ulinUshqimet që ulinUshqimet që ulinUshqimet që ulinUshqimet që ulin
nininininivvvvvelin e kelin e kelin e kelin e kelin e kolesterolesterolesterolesterolesterolitolitolitolitolit

”Super ushqimet” të cilat luftojnë sëmundjet e gjakut dhe zemrës
Shpesh vëmë re se njerëzit i kushtojnë tepër rëndësi dietës së përditshme
ditore duke u munduar që të marrin me anë të ushqimit të gjithë përbërësit
ushqimorë të domosdoshëm për organizmin, në mënyrë të tillë që të mos
sjellin rreziqe për organizmin. E rëndësishme është që të konsumohen
fruta dhe perime sidomos në stinën e verës ku organizmi ka më shumë
nevojë për produkte të pasura me ujë dhe lëngje. Studimet e bëra kohët e
fundit kanë zbuluar se disa ushqime,  për vetë aftësinë e tyre për të ulur
nivelin e kolesterolit në gjak janë quajtur “super” ushqime. Këto ushqime
janë ndër të paktat “produkte” që kanë specifikën e rregullimit të nivelit
të kolesterolit në gjak, dhe e mbajnë atë në nivelin e duhur.

në parandalimin e
oksidimit të
kolesterolit, një proces
i cili mund të
shkatërrojë qelizat e
gjakut dhe të
shkaktojë rrezik për
atak kardiovaskular.
Bajamet janë të pasura
me magnez dhe
Vitaminë E, të cilat
luajnë rol në formimin
e rruazave të kuqe të
gjakut. Te bajamet ka
përbërje magnezi.

Bathët dhe thjerrëzat
Në rezultatet e raportuara në
kronikat e Mjekësisë Internacionale
në vitin 2005, u tregua se personat të
cilët kishin përfshirë bathën dhe
thjerrëzat në dietën e tyre ushqimore,
kishin normalitet në nivelin e
kolesterolit rreth 2 herë më shumë se
ata persona që nuk i konsumonin
këto prodhime, të cilët ishin nën
frikën e një tensioni të mundshëm

apo probleme të ndryshme që kanë të
bëjnë me gjakun dhe zemrën.

Boronicat
Boronicat përmbajnë një përbërës
antioksidant shumë të fuqishëm të
quajtur pterostilbene, i cili ndihmon
në uljen e nivelit të kolesterolit dhe
ruajtjen e tij në normat e duhura, gjë
që u raportua në vitin 2004 nga
shkencëtarët e Shërbimit Kërkimor

Agrikulturor. Boronicat
janë të pasura më
Vitaminë C, e cila është
përbërësi kryesor i
kolagjenit dhe përbën
materialin strukturor te
kockave të trupit, të
lëkurës, enëve të
gjakut. Tek dyqanet
“Neranxi” i gjeni të
ngrira dhe të thata me
cilësinë maksimale.

Elbi
Kur një grup
shkencëtarësh
vullnetarë shtuan elbin

në dietën e Shoqatës Amerikane për
Sëmundjet e Zemrës pas studimeve
të bëra në vitin 2004, rezultuan se
niveli i kolesterolit u ul më tepër se
dy herë, çka përmirësonte dhe
gjendjen shëndetësore të të sëmurëve
me zemër. Elbi përmban
Potasiumim, i cili është i përfshirë në
shumë procese jetësore të trupit,
duke mbajtur nën kontroll presionin
e gjakut, funksionin e zemrës dhe
veshkave.

Bajamet
Studimet e kryera nga Universiteti
Tufts në vitin 2005, zbuluan se në
lëkurën e bajameve ndodhen
substanca të tilla të cilat ndihmojnë

Alkooli
Të pish një gotë verë në darkë apo
një pije të lehtë alkoolike, në fakt, ka
treguar se ndihmon në rregullimin e
nivelit të kolesterolit në gjak, si dhe
në uljen e rrezikut për të pasur atak
kardiak. Në të kundërt teprimi me
pijet alkoolike sjell në mënyrë të
pashmangshme probleme me
zemrën, mëlçinë, si dhe vdekje të
hershme. Tek “Neranxi” do të gjeni
linjët e verërave “Dionisis”, një
cilësi dhe çmim i përkryer. Mos e
lini tavolinën tuaj pa një gotë verë.

helmimit vjen nga ushqimi.
Përdoret kryesisht në gastronomi për vetitë tretëse të tij, veçanërisht për
yndyrnat.
Arra moskat është toksik në doza të mëdha, meqenëse ka veti narkotike. Thithja
e një arre të tërë mund të shkaktojë dehje, delir dhe konvulsione.
Romakët e përdornin atë si temjan. Kinezët e marrin për të ngrohur stomakun.
Në Francë e japin me pika në mjaltë për çrregullimet e tretjes së ushqimit dhe
për erën e gojës.

shëndetshëm dhe të përshtatshëm për
një mëngjes diabetik.  Ka shumë
lëngje që janë të shëndetshëm,
zgjidhni ato që nuk ju
shkaktojnë rritjen e sheqerit në gjak.
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Mjalti
Ky ushqim ofron një natë të
paharrueshme seksuale. Përbërësit e
mjaltit rrisin epshin seksual tek
meshkujt dhe femrat. Përdoreni këtë
ushqim edhe për arsye se rrit
mundësinë e pjellshmërisë tek të dy
gjinitë. Tek dyqanet “Neranxi” do të
gjeni mjalt vendi dhe importi të
kontrolluar në të gjitha parametrat e
saj.

Vaji i ullirit
Vaji i ullirit mund t’ju shëndrrojnë në
‘fishekzjarre’ në krevat. Për këtë mos
harroni që rregullisht ta përdorni në
menynë tuaj. Përveç faktit që është i
pasur me vitaminë E, gjithashtu rrit
dëshirën për seks. Por duhet të
bëkujdes në zgjedhje. Në treg ka vaj
ulliri të pakontrolluar, ndërkohë që tek
dyqanet “Neranxi” do të gjeni vajin e
ullirit

Çokollata e zezë
Që të përparojë jeta juaj seksuale është
e domosdoshme të merrni 70 përqind
kakao, gjë që e përmban çokollata e
zezë. Çokollata e zezë, gjithashtu rrit
ndjeshmërinë dhe lëkura reagon edhe
në prekjet më të vogla. Për këtë hani
sa më shumë çokollatë të zezë para se
t’i lëshoheni ndjenjave, ku
ndjeshmëria e rritur do t’ju dërgojë në
ekstazë. Çokollata Callebout që
tregtohet tek dyqanet “Neranxi” është
cilësia maksimale sot në Europë.

Selinoja e thatë
Sipas mendimeve të shumë ekspertëve
shëndetësorë, selinoja e thatë e
ndihmon trupin tuaj që të çlirojë
andostenolin. Kjo është arsyeja pse
libidoja juaj dhe emocionet ‘kërcejnë’,
por krahas kësaj do të prodhojë një
aromë që është si magnet për seksin e
kundërt. Selinoja zvogëlon presionin e
gjakut dhe është përgjithëssisht i mirë
për kocka, muskuj dhe seks të mirë.

Bollguri (përzierje drithërash) dhe
drithërat tjera integrale
Bollguri dhe drithërat e tjera rrisin
nivelin e testosteroneve në trup.
Reagon si relaksues, sidomos në
organet intime. Më saktë, drithërat
integralë veçanërisht u rekomandohen
atyre që kanë probleme me ereksionin.
Prandaj, përdorini në mëngjes dhe
zgjoni epshin së bashku me partnerin.
Drithrat integrale i gjeni tek dyqanet
“Neranxi”.

Bajamet dhe arrat
Në historinë e drurit, bajamja është
konsideruar si simbol i frytshmërisë,
dhe ka qenë i njohur si ushqim efikas
për rritje të seksualitetit. Bajamja ka
efekt stimulues erotik dhe është
promotor i shëndetit seksual. Zinku,
seleni dhe vitamina E janë arsyet pse
bajamet janë afrodiziakë për netë të
gjata e të zjarrta. Po këto efekte i gjeni
edhe tek të gjitha varietetet e arrës.

Koktejle

Me afrMe afrMe afrMe afrMe afrodiziakë naodiziakë naodiziakë naodiziakë naodiziakë natyrtyrtyrtyrtyralëalëalëalëalë
mmmmmund të jeni të zjarund të jeni të zjarund të jeni të zjarund të jeni të zjarund të jeni të zjarrrrrrtëtëtëtëtë

Kokteil Vanilla
Dream me Toschi
Vanilla Dream
3/10 Toschi Vaniglia Long
Drink Shurup
3/10 Nocello Toschi
4/10 Ekspres
Pregatitja: Hidhini sipas
rradhës dhe
përfundoni me pana dhe arrë
kokosi.
Gota: Transparente për kafe

Moscow Sun
1/10 LD Amarena shurup
4/10 Vodka
4/10 Lëng ananasi
1/10 LD Shurup limoni
Miksojini në shaker.

Funbuddy
2/10 LD Kivi shurup
4/10 Vodka
4/10 Lëng greipfruti
Miksojini në shaker.

Produktet “Toschi” janë të mrekullueshme si pije dhe
për përgatitjen e koktejleve të ndryshme. Bëhuni
profesionistë me disa ide që iu japim më poshtë

Long drinks me
shurupe frutash Toschi

Pablito
1/10 LD Mango
shurup
4/10 Rum
4/10 Lëng tropikal
1/10 LD Ananas
shurup
Miksojini në shaker.

Pin-Up
1/10 LD Maracuja
shurup
1/10 LD Pjeshka
shurup
4/10 Vodka
4/10 LD Ananasi
shurup
Miksojini në shaker.

Sunsplash
1/10 LD Luleshtrydhe
shurup
1/10 LD Pjepër shurup
4/10 Vodka
4/10 Lëng tropikal
Miksojini në shaker.

Njerëzit, duke përdorur afrodiziakët me shekuj, kanë provuar të përmirësojnë
dëshirat e tyre seksuale. Ashtu siç disa gjëra nuk dalin nga moda asnjëherë, ju
paraqesim disa ushqime, të cilat do ta rregullojnë jetën tuaj seksuale dhe do ta
kthejnë atë në një përvojë erotike për t’u mbajtur mend.

Të tjera këshilla për një
jetë seksuale të mirë

Ushqimet e rënduara që kanë shumë kalori duhet
të evitohen! Shumë njerëz mendojnë se duke
marrë sa më shumë kalori, do të marrin edhe
energji njëkohësisht, por ushqimet e rënduara me
kalori kanë tendencën të bëjë partnerin më
dembel dhe t’i sjellë atij gjumë. Për të patur një
jetë të shëndetshme seksuale është mirë të jeni sa
më shumë vegjetarian. Sipas kërkimeve të
shkencëtarëve, libido e njerëzve të martuar
zakonisht 40 vjeç
dhe lart, ka ardhur
duke u ulur dhe
arsyeja besohet të
jetë konsumimi i
ushqimeve të
varfra (fast-food-
e). Disa nga
ushqimet qe rrisin
libidon janë:
 -Farat e ndryshme,
kikërikët dhe frutat
e thata në
përgjithësi.
-Nenexhiku dhe
pothuajse të gjitha
llojet e erëzave.
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Çaj në drekë dhe mbrëmje: Të njëjtën gjë bën edhe këngëtarja Madonna,
kështu që mos hezitoni. Një çaj i ngrohtë mes vakteve jo vetëm që
ndihmon tretjen, por mund të jetë një shoqërues i mirë edhe për
ushqimet.

Hekuri është shumë i domosdoshëm për burra, gra dhe fëmijë, por sidomos
për gratë të cilat sidomos gjatë ciklit kanë shumë nevojë për të. Por çfarë ka
kaq speciale hekuri? Thjesht ai është një element i pazëvendësueshëm për
formimin e hemoglobinës e cila çon oksigjenin në gjak. Pra është një mineral
pa të cilin nuk bëjmë dot, por që për fat të keq organizmi nuk është në gjendje
ta prodhojë në mënyrë autonome , por as ta asimilojë 100%. Prandaj ne duhet
ta marrim atë nëpërmjet ushqimit. Më poshtë do të gjeni një listë të ushqimeve
që përmbajnë heku, por edhe këshilla se si ta absorbojmë atë:

- Të gjitha llojet e leguminozeve (bathë, thjerrëza, fasule etj) janë magazina të
vërteta hekuri, sidomos thjerrëzat. Të tjerat janë fasulet, sidomos ato të kuqet
dhe më pak qiqrrat dhe bathët.

- Në listën e nderit për përmbajtje të lartë hekuri vijnë frutat e thata. Bajamet,
pistakët, arrat, lajthitë etj, kanë përmbajtje të konsiderueshme hekuri. Ato mund
të përdoren në sallata, ëmbëlsira, ose si vakt.

- Nëse vitamina C favorizon absorbimin e hekurit, çaji dhe kafja e reduktojnë
këtë absorbim. Por për ata që i shijojnë, ju rekomandojmë t’i konsumoni larg
vakteve. Kafja pas buke nuk është një ide e mirë kur vjen puna për hekurin.

Arrat dhe farërat janë miqtë më të mirë të dietës sonë, pasi janë një burim
yndyrnash të shëndetshme, proteinash dhe përbërësish të tjerë ushqimorë si
Omega 3 dhe Acid Alfa Linolenik.

Tashmë dihet që prezenca e Omega 3 në ushqim, ul kolesterolin duke
parandaluar shumë sëmundje si dhe ofron të tjera vlera pozitive për shëndetin.
Ndërsa acidi alfa linolenik e ndihmon Omega 3 që të mbajë të shëndetshme
zemrën tonë.

Këto tipe ushqimesh përmbajnë edhe argininë, një aminoacid që stimulon
funksionet imunitare, duke nxitur shërimin e plagëve, përmirëson funksionimin
e enëve të gjakut dhe ndihmon që të mbajmë nën kontroll sëmundjet
kardiovaskulare.

Farërat dhe frutat e thata, përveç që janë të pasura me fibra, magnez, fosfor,
manganez, hekur dhe zink, përmbajnë vitamina E, një antioksidues i fuqishëm
për një funksionim të mirë të sistemit imunitar dhe për shëndetin e lëkurës.

Konsumoni pra edhe nëse jeni në proçes dobësimi, arra, lajthi, bajame, fara
luledielli, fara kungulli etj. Përdorini ato në sallata, ëmbëlsira por dhe hajini si
vakt dhe mos harroni; cilësinë maksimale e gjeni tek “Neranxi” si dhe të gjitha
varietetet e frutave të thata dhe farave nga e gjithë bota.

Ushqimet me hekur që
duhen konsumuar

Frutat e thata dhe farat,
ushqimet me yndyrna që

nuk shëndoshin

Pini çaj për të qëndruar të rinj

Konsumi i çajit parandalon plakjen e parakohshme dhe e tregon njeriun më të
ri se sa mosha e tij. Kërkuesit kinezë thonë se me pirjen e më shumë se 3
filxhan çaji në ditë, njeriu nga pikëpamja biologjike tregon më i ri. Shkaku i
kësaj dukurie është ekzistenca e një lënde kimike në çaj me emrin “Polifiunu”
e cila mbron qelizat nga dëmtimet që shkaktojnë plakjen e tyre.Kërkimet tregojnë
se Polifiunu mund të mbrojë njeriun nga viruset dhe nga infarktet e zemrës,
madje edhe nga disa lloje të kancereve. Për këtë arsye kompania Neranxi ka
bërë kërkime serioze në treg për të sjellë për ju një markë cilësore çaji dhe e ka
gjetur atë. Në dyqanet tona mund të gjeni çajrat e kompanisë Biofix dhe
Dogadan. Të mrekullueshme për shëndetin tuaj dhe me shije nga më të
ndryshmet. Gjithashtu për të gjithë ata që duan të bien në peshë, “Biofix” dhe
“Dogadan” ka një linjë të posaçme çajrash.
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Përbërësit për 4
persona:
1 avokado e pjekur mirë
1 mango pak e pjekur
2 limona jeshil
200 gr tul gaforre
2 cm xhinxher i freskët
3 luge vaj ulliri
pak spec djegës pluhur
kripë
100 gr patatina nachos
për shoqërim

 Kuzhina aziatike
Shumë njerëz thonë se vetëm ushqimi aziatik, me përzierjen e balancuar të
djegëses, së thartës, së hidhurës dhe së ëmblës, është një arsye e mjaftueshme
për të vizituar vendet aziatike. Ushqimet karakterizohen nga përdorimi i
aromave dhe erëzave të freskëta, si lëngu i limonit të athët dhe koriandrës.
Orizi është përbërësi kryesor i ushqimit aziatik. Shpesh do të hasni ‘nam
pla’, një salcë e fortë peshku, salcë karkalecash deti dhe makarona-petka.
Kompania ‘Neranxi” ka sjellë linjën e produkteve aziatike ku nuk ka nevojë
të jesh kuzhinier profesionist për të bërë pjata të shijshme. Ja disa receta
aziatike që sugjerojnë specialistët tanë. Në rast se ju duken përbërës apo
receta të çuditshme, shihini edhe njëherë! Janë të gjithë lehtësisht të
gjindshëm nëpër të gjitha pikat e Neranxit. Mjafton të keni dëshirë për të
provuar shije të reja e tek e fundit, edhe për të njohur kultura të tjera.

A e dini se: Kuzhina Meksikane është pjesë e listës së “Trashëgimnisë së
paprekshme botërore kulturore” dhe mbrohet nga UNESCO? Kjo i dedikohet
veçantisë, kulturës tradicionale meksikane e cila është e lidhur ngushtësisht
me gatimin vendas dhe vlerat që ajo mbart.Kuzhina meksikane përfshin një
përzierje të kulturës indigjene mesoamerikane dhe asaj europiane, kryesisht
spanjolle. Kështu, përbërës kryesorë vazhdojnë të mbeten misri, fasulet e
bishtajat si dhe specat e kuq e sidomos ata djegës, por kuzhina spanjolle ka
shtuar një sërë elementësh si: bulmeti (kryesisht djathi) si dhe llojet e ndryshme
të mishit që nga pula e deri tek qingji.Megjithatë kuzhina meksikane ka disa
elementë të veçantë në përbërësit e saj të cilët e dallojnë nga çdo kuzhinë
tjetër. Salcat e ndryshme, erëzat e ndryshme, elementët pikantë, pijet si mixer
domatesh me pak kastravec apo mikser ananasi dhe kastarvec, bëjnë që
pavarësisht kulturës nga vijmë, të jemi kuriozë për shijimin e tyre dhe pse jo
gatimin e tyre.Kuzhina meksikane karakterizohet nga ideja e gatimit shtëpiak,
pra kushdo mund t’i gatuajë ato edhe vetë në mjediset e kuzhinës personale,
mjafton pak njohuri mbi këto receta gatimi. Është pikërisht ideja e bashkimit,
e festës dhe e bashkëpunimit midis njerëzve ajo që veçantia e kësaj kuzhine
synon të realizojë përmes shijeve të shumëllojshme e fantastike të saj.
Kompania “Neranxi” ka sjellë linjën “Casa Fiesta” me të cilën çdo specialist
i kuzhinës apo shtëpiake mund të gatuajë pjata të shijshme.

Kuzhina meksikane dhe aziatikeKuzhina meksikane dhe aziatikeKuzhina meksikane dhe aziatikeKuzhina meksikane dhe aziatikeKuzhina meksikane dhe aziatike

Pulë me
keri të kuq

Përbërësit:  100 gr fileto pule
200 ml coconut milk (qumësht
kokosi) 50 gr spec i kuq, prerë
në kubik 1 l c keri të kuq 2 l g
salcë peshku 2 l c sheqer

Makarona orizi me perime
Përbërësit: 100 gr makarona orizi 30 gr lakër e bardhë 10 gr karota 10 gr qepë të
njoma 10 gr bean sprouts (rrënjë fasulesh) 2  l.g vaj ulliri 2  l.g salcë soje 2  l.g
salcë peshku 1  l.c sheqer 1  l.g limon (l.g = lugë gjelle -  l.c = lugë çaj) (makaronat
e orizit zbuten në ujë të vakët për 30 minuta përpara se të gatuhen.

Përgatitja Hedhim pak vaj
në tigan, shtojmë pulën dhe
e trazojmë deri sa të skuqet.
Shtojmë perimet (të prera në
kubik), i trazojmë dhe pastaj
plotësojmë pjatën me
elementët e tjerë. I skuqim
të gjitha bashkë për 3-4 min
dhe shërbejmë me oriz
jasemin të zier.

Përgatitja: Hedhim qumështin e kokosit në një tenxhere dhe e lemë të marrë
valë. Shtojmë kerin e kuq dhe e lëmë të përzihet me qumështin e kokosit.
Hedhim pulën dhe pasi të zihet, shtojmë specat e kuq, salcën e peshkut dhe
sheqerin. I lëmë të ziejnë rreth 5 min dhe shërbejmë. Shoqërojmë pjatën me
oriz jasemin të zier

Pulë e skuqur me perime
Përbërësit:  100 gr fileto pule (prerë në kubik) 20 gr speca të kuq 20 gr speca
jeshil 20 gr lakër e bardhë 10 gr karota 10 gr qepë të thata 10 gr qepë të njoma 2
l g vaj ulliri 2 l g salcë soje 1 l g salcë peshku 1 l c sheqer 1 l c vaj susami

 Kuzhina meksikane

Qërojmë avokadon, e ndajmë në dy pjesë duke eleminuar bërthamën, e presim
në copa dhe e kalojmë në mikser me pak kripë, dy lugë vaj ulliri, lëngun e
gjysmë lime dhe pak spec të kuq djegës, duke përftuar kështu një salcë
homogjene. E shpërndajmë salcën në 4 gota të shkurtra qelqi të cilat i lëmë
mënjanë. Presim tulin e gaforres në copa, e hedhim në një tas dhe e spërkasim
me vajin e ullirit të mbetur, pak kripë, xhinxherin e qëruar e të grirë, lëngun e
gjysmës së mbetur të limës dhe lëkurën e gjysmë lime. E përziejmë mirë dhe
e vendosim këtë përbërje sipër salcës me avokado. Qërojmë mangon, dhe me
ndihmën e një qëruesi patatesh, përftojmë shirita shumë të hollë të cilët i
rregullojmë me pak kripë dhe pak spec djegës dhe i vendosim edhe këto sipër
kremit meavokado.I zbukurojmë gotat me feta lime dhe e shërbejme të
shoqëruar me patatina nachos.

Antipastë meksikane

Përgatitja Hedhim vaj
ne tigan, shtojmë
makaronat e orizit dhe i
zbusim duke i përzier.
Shtojmë perimet të prera
zhuljen (në fije të holla
të gjata),  salcën e
peshkut, salcën e sojës,
limonin dhe sheqerin.
Përziejmë mirë të gjithë
elementët në tigan dhe e
shërbejmë.
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12. Për t’i bërë më të buta oktapodët dhe
sepjet, para se t’i gatuani, vendosini në
kripë rreth një orë para, pastaj shpërlajini
mirë.

13. Beshamela do të bëhet më e butë
nëse e përgatisni me gjysëm miell dhe
gjysëm fekola patatesh.

14. Një mollë e qëruar dhe e ndarë në
kube, falë pektinës, ndihmon reçelin
gjatë gatimit që të solidifikohet.

15. Shpesh djathrat e stazhionuar
kaçkavallë, mbas pak kohësh në
frigorifer, forcohen. Për ta evituar
mjafton të mbuloni djathin me një garzë
të lagur më ujë dhe verë.

16. Për të shtrirë më kollaj pastën frolla,
përdorni një shishe të mbushur me ujë
të ngrirë.

17.  Kur përgatisni krem pastiçerie,
përdorni niseshte në vend të miellit
sepse bën më pak kokrriza.

18. Kur përgatisni një brum (qoftë
picash, buke ose ëmbëlsirash), për të
verifikuar që brumi ka ardhur sa duhet,
zhysni një topth të vogël brumi në ujë.
Nëse rri së sipërfaqe, brumi është gati.

19. Për të qëruar sa më lehtë bajamet,
mjafton t’i zhysni në një enë me ujë dhe
t’i lini një minutë në sobë me mikrovalë.

20. Një lugë çeliku në buzët e një
shisheje të hapur spumante, pengon
pijen që të humbi gazin frizant.

21. Nëse doni të bëni patate të skuqura
krokante, edhe nëse përdorni ato të
freskëtat, mjafton t’i lyeni me miell para
skuqjes.

22. Nëse gjatë rrahjes së panës, ajo nuk
fryhet, hidheni në një kavanos me ujë.
Mbas 10 minutash rriheni dhe do të
përftoni një gjalp të shijshëm.

23. Për të evituar që patatet e skuqura të
thithin shumë vaj, duhet që më pëpara
t’i kalonii në ujë të valuar.

24. Për të prerë me lehtësi frutat e thata
të cilat në përgjthësi ngjiten pas thikës,
më përpara zhysni tehun  e thikës në ujë
të nxehtë dhe problemi u zgjidh. Mund
ta lyeni gjithashtu tehun edhe në vaj dhe
do shihni që frutat e thata jo vetëm do
të priten kollaj, por do të rrinë edhe copat
të ndara nga njëra tjetra.

25. Dy pika xhin në majonezë e bëjnë
atë salcë shumë të shijshme për të
shoqëruar pjata me bazë peshku.

Sekrete kuzhine nga specialistët e Institutit Kulinar “Neranxi”
1. Pak kanellë në ujin ku do të zieni
makaronat, bën që të mos keni nevojë
të përdorni shumë kripë si dhe
aromatizon.

2. Pak kripë e trashë në sipërfaqen e
ëmbëlsirave, përmirëson shijen,
sidomos kur ëmbëlsira është e mbuluar
me çokollatë.

3. Nëse bëni një salcë me djathra,
hidhini pak curry, shija do të jetë e
mrekullueshme dhe aroma më e mirë.

4. Në salca dhe në sugo të cilat kërkojnë
përdorimin e panës, është mirë të
përdorni panën likuide të ëmbëlsirave,
atë pa sheqer, sepse mund të përftoni një
përbërës më kremoz.

5. Për të mos dëmtuar ardhjen  e brumit
të pandispanës për torta, mos e përplasni
lugën në anët e tepsisë.

6. Të bardhat e vezës rrihen me pak kripë
dhe disa pika ujë të ftohtë.

7. Nëse ju kanë tepruar në frigorifer disa
copa djathi, ndajini në kuba, vendosini
në një tas xhami dhe mbulojini me raki.
Mbas 30 ditësh do të përftoni një salcë
djathi shumë të shijshëm.

8. Për të zbutur shijen e fortë të hudhrës,
mbajeni të zhytur në qumësht të paktën
një orë para përdorimit. Ose nëse e
pëlqeni shijen e saj, por e keni problem
tretjen mjafton ta shtypni me mjetin e
saj para përdorimit.

9. Hidhni disa pika limon në vaj të
nxehtë në mënyrë që të siguroni një
skuqje me cipë të fortë dhe krokante.

10. Para se të prisni qepët, hidhini në
ujë të nxehtë, pastaj në të ftohtë. Kështu
do të evitoni bezdinë e lotimit.

11. Për të verifikuar cilësinë e kafesë,
mjafton të hidhni një lugë në ujë. Nëse
rri lart, e sigurtë që është cilësi e mirë.


