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Vjen nga Amerika
dieta e momentit, e
zgjedhur nga yje
kinematografike si
Angelina Jolie,
Jennifer Aniston

dhe Gwynet Paltrow. Quhet dieta Clean
Eating (Të pastrohemi duke ngrënë) e
cila është krijuar nga guruja e
Hollyëood, Tosca Reno dhe konsiston
në frulimin e disa ushqimeve për t’i
ndarë më pas në porcione për tu ngrënë
gjatë ditës. Kjo përgatitje që përmban
një sasi të caktuar ushqimi, nuk
përdoret në darkë, kohë kur hahet një
vakt i lehtë, por gjithsesi jo i lëngshëm.
Humbja e peshës sipas aktoreve që
përmendëm, të cilat e kanë përdorur
këtë metodë, është shoqëruar dhe një
pakt me nutricionistin në këtë drejtim:
të eleminojnë nga dietat e tyre ushqime
si çokollata, ushqime të ëmbla të tjera
që quhen toksike.
Ky regjim ushqimor garanton një
formë fizike shumë të mirë, sepse
ushqen trupin dhe në të njëjtën kohë
humb kilet e yndyrës së tepërt në trup.
Si rezultat do të kemi një trup të dobët
dhe tonik. Rregulli bazë i kësaj mënyre
të ushqyeri bazohet tek gjentika jonë

Si i mban linjat  Angelina Jolie dhe
rininë e përjetshme Madonna

Zbulojmë
sekretet
e Vip-ve

Sot është në modë dieta
Clean Eating, e përqafuar

fort nga personazhet e
Hollywood. Menuja me

sojë e Madonnës
parandalon plakjen

dhe jep energji.

e cila është akoma e njëjtë, por të parët
tanë janë ushqyer shumë ndryshe nga
ne. Ata kanë përdorur; mish, peshk,
fruta dhe zarzavade, pra çdo gjë që
prodhon toka si dhe gjithçka që
peshkohet dhe fitohet me gjueti. Sipas
studiuesve janë produktet që derivojnë
nga agrikultura (çerealet, makaronat
dhe buka) të cilat na shkaktojnë
problemet më të mëdha. Rreziku
shtohet nëse individët janë intolerantë
ndaj glutenit, që përmbajnë këto
produkte. Psh Victoria Beckam ndjek
një regjim ushqimor pa gluten (Glu-
ten Free) dhe linjat e saj janë të
hatashme. Studiuesit thonë se trupi ynë
nuk ka mundur të adoptohet me këtë
lloj ushqimi, prandaj ngrënia e tyre
është një sforcim. Pra ky është një
regjim ushqimor që respekton
gjenetikën tonë duke eleminuar
ushqimet industriale dhe derivatet e
agrikulturës. Karbohidratet merren nga
frutat dhe zarzavadet, proteinat nga
mishi dhe peshku dhe yndyrnat nga
frutat e thata. Frutat dhe zarzavadet
kanë vetinë që të balancojnë aciditetin
e mishit dhe peshkut, duke garantuar
një PH trupor të shëndetshëm dhe
korrekt, për një formë të mirë fizike.

Ajo duket sikur ka bërë pakt
me djallin. Ka lindur në vitin
1958, pra sot është 56 vjeçe
dhe duket gati 20 vite më e
re. Por jo vetëm kaq, Ma-
donna vijon të ketë një jetë
artistike me koncerte në të
gjithë botën. Atëherë lind
pyetja, mirë për pamjen
estetike mund të kujdeset
kirurgu plastik, po për
energjinë e një 30 vjeçareje
çfarë bën, çfarë sekreti ka?
Duke qenë nga ato pyetjet 1
milion dollarëshe, portali i
njohur anglez “Daily mail”
ka investiguar mbi stilin e
jetës së divës së muzikës.
Mbas energjisë së saj të
pashterrshme fshihet një
dietë disi e pazakontë, të paktën për ne që jetojmë në Europë. Si fillim Madonna
ka studjuar kulturat kulinare të të gjithë botës dhe është magjepsur nga kuzhina
aziatike, e shoqëruar me gjithë dijet e pafundme që ka ky popull rreth mënyrës së
shëndetshme të të ushyerit. Mbrapa saj rri gjithnjë kuzhinieri japonez Mayumi
Nishimura. Ai gatuan për Madonnën pjata kryesisht me bazë soje. Madonna përdor
tempeh që është një lloj mishi soje, misa, që është oriz dhe makaronë prej soje në
disa varietete që mbajnë lart nivelin e estrogjenit, një hormon i rëndësishëm për
femrën kur kalon të 40-at, zarzavade të ndryshme, alga që përmbajnë sasi të lartë
jodi dhe proteinash, fara soje dhe çaj Kombucha edhe ky një çaj me origjinë nga
Lindja, e cila për vetitë kurative që ka, është quajtuar eliksiri i jetëgjatësisë.
Nëse doni edhe ju të provoni regjimin ushqimor të Madonnës, tek dyqanet
“Neranxi” do të gjeni të gjitha produktet e kuzhinës aziatike. Ndërsa për përgatijen
e recetave të ndryshme, “Instituti Kulinar Neranxi| bën herë pas here, fundjavave
seminare për amvisa. Jeni të mirëpritur!

MMMMMadonna ka siguradonna ka siguradonna ka siguradonna ka siguradonna ka siguruar ruar ruar ruar ruar rininë eininë eininë eininë eininë e
përpërpërpërpërjjjjjetshme falë ushqimeve aziatikeetshme falë ushqimeve aziatikeetshme falë ushqimeve aziatikeetshme falë ushqimeve aziatikeetshme falë ushqimeve aziatike

Në foto:
Produkte
të
kuzhinës
aziatike, i
gjeni tek
“Neranxi”
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Por ka një problem, frutat dhe zarzavadet mund të mos kemi mundësi t’i
konsumojmë ndërkohë që gjatë ditës jemi në lëvizje. Në këtë rast na vjen në
ndihmë frulatori. Pra nëse nuk i hajmë dot, i pijmë. Meqenëse zarzavadet e fruluara
nuk kanë ndonjë shije shumë të pëlqyer, mirë është që t’i bashkojmë me fruta. Ja
një guidë se si t’i pijmë:
Frutat acide: portokalle, qitro, ananas, limon. Këto fruta janë të pasura me ujë,
sheqer dhe vitaminë c. Një pijë me bazë nga këto fruta, të largon toksinat nga
trupi dhe të jep energji.
Frutat verdura: domate dhe kastraveca. Domatet kanë tendenca acide, por bashkë
me kastravecin japin një efekt freskues. Gjithsesi nuk janë ndonjë burim i madh
energjie.
Zarzavadet me gjethe jeshile: sallata jeshile, spinaqi, majdanozi etj. Përmbajnë
shumë vitamina dhe minerale. E lëshojnë lehtë energjinë dhe të furnizojnë me
përbërës ushqimor për një periudhë të gjatë kohe.
Zarzavade me rrënjë: panxhar, karrota, qepë, rrepa. Furnizojnë me energji, e
lëshojnë ngadalë e cila të mban disa orë. Shumë e mirë për t’i garantuar trupit një
furnizim konstant me përbërës ushqimor që zgjat në kohë.
Fruta të ëmbla: Kumbulla dhe rrushi: I përkasin kategorisë së frutave acide.
Ndihmojnë trupin që të largojnë toksinat duke i dhënë energji nëpërmjet fruktozës.
Energjia merret shpejt dhe zgjat në kohë.
Frutat pothuajse acide: molla, dardha, pjeshka, qershia, kajsia, frutat e pyllit.
Kjo përzierje të jep energji por që këshillohet të shoqërohet me fruta apo zarzavade
të tjera që e mbajnë nivelin energjitik konstant gjatë ditës, sepse vetëm këto
fruta, të lëshojnë shpejt.

SUGJERIME
- Mund të bashkosh fruta dhe zarzavade me ujë, si dhe qumësht soje ose bajamesh.
- Përdor fruta dhe zarzavade biologjike për të evituar substancat kimike të
dëmshme.
- Gjatë frulimit mund të humbasin disa fibra, kështu që kur gjeni mundësinë,
frutat dhe zarzavadet mund të hahen të gjalla dhe të plota siç janë.
- Qëro të gjitha ato që nuk janë biologjike
- Një dietë më bazë ushqime fluide është një mënyrë shumë e mirë për të
dizintoksikuar organizmin, duke eleminuar toksinat e grumbulluara të cilat në
disa raste e  ngadalësojnë. Fillo me ushqime të lëngshme sapo zgjohesh!

1. Toksinat dhe produktet e padobishme largohen nga
organizmi (ndërkohë që në një trup acid këto akumulohen
në zona si ije dhe kofshë duke shkaktuar celulit.
2. Në trup mbetet sasia e duhur e yndyrnave dhe trupi
duket estetikisht bukur.
3. Metabolizmi kthehet në efiçencë të plotë dhe
absorbon përbërësit e rëndësishëm, por dhe djeg
kaloritë e tepërta.
Pra kaloritë nuk janë e vetmja gjë që ne duhet
të shohim kur ndjekim një dietë.

Nëse nuk i ha dot, atëherë piji!

Përfitimet nga dieta
Clean eating

Menuja tip e një dite parashikon 25 gr kruskë tërshëre me 250 ml ujë, 2 lugë
fara lini dhe 35 gr fruta pylli të freskëta ose të ngrira. Ose një mëngjes tjetër
është: 4 të bardha vezësh të rrahura ose të ziera, një kafe ose çaj jeshil dhe një
litër ujë.
Në drekë mund të zgjidhni mes një sallate me 150 gr ton natyral dhe 60 gr
spinaq, një karrotë e grirë, gjysëm speci dhe një domate. Të gjithave iu hidhet
një lugë çaji vaj ulliri ose avogadoje, dy lugë lëng limoni dhe dy lugë fara lini të
grira. Ju kujtojmë se duhet të pini të paktën 500 ml ujë.
Në darkë mund te konsumoni 150 gr salmon në zgarë, gjysëm patate në furrë
me erëza dhe një lugë vaj, 250 gr zarzavade mikse në avull si dhe të pihen 500
ml ujë. Në mes vaktet këshillohet që paradite të hahet një mollë dhe një dorë
bajame të kripura (500 ml ujë), ndërsa pasdite 150 gr gjoks pule në zgarë pa
lëkurë dhe 200 gr zarzavade mikse (500 ml ujë) dhe mbas darke 75 gr fruta pylli
të kuqe, një gjysëm molle me 125 g kefir (pije e përftuar nga fermentimi i
qumështit të pasur me fermente laktike dhe probiotike (në mungesë të saj kos),
ose një mollë me disa fruta të thata si dhe 500 ml ujë ose çaj barërash.

Një shembull menuje nga dieta e Jolie

Ashtu siç e thotë vetë emri, dieta Clean Eating parashikon që të hahet pastër dhe
mund të ndiqet edhe pa i fruluar ushqimet. Rregulli bazë konsiston që të hahet
çdo dy orë e gjysëm një vakt të vogël për të mbajtur nivelin e sheqernave në gjak.
Eleminohen ushqqimet e rafinuara dhe të elaboruara, sidomos sheqernat, orizi,
mielli i bardhë, pijet me sheqer dhe duhet të pihen të paktën dy litra ujë çdo ditë.
E thënë me pak fjalë, duhet të hahen 6 porcione te vogla në ditë, të hahet mëngjes
çdo ditë brenda një ore nga momenti i zgjimit, të kombinohen proteinat pa yndyrë
me karbohidratet komplekse për çdo vakt, të konsumohen dy ose tre porcione
yndyrna të shëndetshme çdo ditë dhe të pihen dy deri në tre litra ujë në ditë.
Është e rëndësishme të kënaqen nevojat më fibra, vitamina, substanca ushqyese
dhe enzima duke ngrënë fruta dhe zarzavade të freskëta dhe duke evituar porcione
shumë të mëdha.

Këshillë: Disa nga
përbërësit e kësaj diete,
mund t’i gjeni tek të
gjitha pikat e shitjes
“Neranxi”. Kruskën e
tërshërës, vajin e ullirit,
farta e linit, frutat e
pyllit të ngrira, kos
soje, fruta të thata dhe
gjithë gamën e çajrave
supër të domosdoshme
për dieta.
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Qumështi me origjinë vegjetale është një ushqim
që i bën konkurrencë qumështit shtazor. Në
përgjithësi, zgjidhet për tu konsumuar qumështi
me origjinë vegjetale, kur individi ka intolerancë
ndaj produkteve shtazore, ka probleme
kolesteroli ose thjesht se i pëlqen shija.
Ekzistojnë tipe të ndryshme qumështi vegjetal
si: qumështi i sojës, bajames, tërshërës dhe i
orizit.
Këtë herë do ju njohim me qumështin e orizit
për të kuptuar më mirë vetitë e tij. Fillojmë duke
thënë se qumështu i orizit ka më pak yndyrna,
nuk përmban glutinë dhe është i pasur me
sheqerë të thjeshtë. Përmban në sasi të vogël
proteina dhe lipide, kryesisht në firmë yndyrnash
polinsaturi, por përmban edhe vitaminë A,B,D,
fibra dhe minerale. Falë shijes së saj të ëmbël
dhe të pëlqyeshme, mund të përdoret për të
përgatitur ëmbëlsirat.

Rregullon funksionin e zorrëve
Qumështi i orizit është një rregullues natyral i
funksioneve të zorrëve. Avantazhi është se mund
të përdoret edhe për ata që kanë sindromën e
zorrës së trashë të irrituar.

Tretet lehtë
Qumështu i orizit është i pasur në sheqerna të
thjeshtë. Kjo e bën lehtësisht të tretshme, përveç
që ka dhe pak kalori. Për këtë arsye këshillohet
për individë që vuajnë nga infeksionet e aparatit
tretës.

Qumështi i orizit, një alternativë e shëndetshme

Të gjithë e dimë se çfarë vetish
magjike ka mjalti, kemi folur shumë
tashmë, si një ushqim natyral që jep
energji falë faktit se është e pasuruar
me glucide, prezente në tre të katërtat
e peshës së saj dhe nuk ka rëndësi se
sa energji prodhon sepse, e gjitha
asimilohet deri në konsumimin e
rradhës. Për këtë arsye edhe ata
individë që mbajnë dietë, mund ta
përdorin mjaltin pa frikë. Nga lloji i
mjaltit, jepen edhe indikacionet se
çfarë efektesh terapeutike ka:
- Mjalti i portokallit: I këshillueshëm
për individë që vuajnë nga ulçera, anti
spasmodik, sedativ i dobishëm në raste
pagjumësie dhe krizave nervore.
- Mjalti i akcias: E dobishme në raste
infeksionesh të fytit, laksativ,
infeksione ne aparatin tretës, ndihmon
në rastet e aciditetit të stomakut,
disntoksifikues i mëlçisë.
-Mjalti i gështenjës: Shumë i mirë për
të favorizuar qarkullimin e gjakut, anti
spasmodik dhe dizinfektues i rrugëve
urinare.
- Mjalti i frytave të pyllit: I dobishëm
kur jeni në gjendje gripale.
- Mjalti shumëlulesh: I dobishëm për
të dizinfektuar mëlçinë.
 - Mjalti i lavandës: Ka aftësi
antiseptike, përdoret për infeksionet
polmonare dhe për rrugët e
frymëmarrjes. Përdoret kundër

Vetitë magjike të mjaltit
shoqëruar me kanellë

Shëron nga sëmundjet e zemrës, deri tek artritet dhe rënia e flokëve
pagjumësisë dhe nëse të pickon ndonjë
insekt.
- Mjalti i eukaliptit: Shumë i mirë në
rastin e bronshitit, qetëson edhe kollën.
Përdoret edhe në rastin e infeksioneve
urinare si çiste, me rezultate të mira.
Bashkimi i mjaltit me kanellën është
studiuar shumë herë dhe nga kërkimet
del se nga ky kombinim mund të
shërohen shumë sëmundje,

Mjalti i bashkuar me kanellën, shëron
këto sëmundje:
- Sëmundjet e zemrës: redukton
kolesterolin, mbron arteriet dhe
redukton atakët e zemrës. Përdorimi i
rregullt lejon forcimin e zemrës. Një
studim i bërë në një shtëpi pensionistësh
në Amerikë,  por edhe Kanada,
demonstroi se përdorimi i rregullt i këtij
bashkimi, redukton rreziqet e atakëve
në zemër dhe mban arteriet dhe venat e
pacientëve më të pastra.
-  Pickime nga insektet: një lugë
mjaltë, dy ujë, një lugë kanellë, të
përziera bashkë vihen sipër vendit të
pickuar dhe e shëron menjëherë.
- Artritet: Një filxhan  ujë i nxehtë me
dy lugë mjaltë e një kanellë, përzihen
dhe pihen një tas në mëngjes dhe një
në darkë. Po të pihen rregullisht kurojnë
artritin. Një studim i Universitetit të
Copenaghen, evidenton se si mjekët ju
dhanë pacientëve esëll një luge mjaltë,

një gjysëm luge kanellë të përziera
bashkë dhe për një javë, nga 200
pacientë të trajtuar, 75 prej tyre u
ndjenë menjëherë më mirë dhe me më
pak dhimbje të artritit. Dhe mbas një
muaji të gjithë pacientët dëshmuan se
nuk kishin më dhimbje, madje edhe
nga ata që nuk arrinin të ecnin të cilët
arritën të ecnin pak nga pak.
- Rënia e flokëve: Një lugë mjaltë e
përzier me një lugë kanellë dhe më pas
bashkohet me vaj ulliri. Lëreni lër 15
minuta në kokë dhe përsëriteni
trajtimin çdo javë

Tek dyqanet “Neranxi”, do të
gjeni mjaltin italian Selvaggi,
natyral dhe shumë cilësor

Nuk ka kolesterol
Një tjetër avantazh që ka ky ushqim është
origjina vegjetale pra mungesa e kolesterolit.

E dobishme për ata që merren me sport
Fakti që përmban një sasi të konsderueshme të
sheqernave të thjeshtë, është i lehtë për tu tretur
dhe e bën qumështin e orizit të dobishëm për
ata që bëjnë sport të cilëve iu duhet një sforco
fizike më e madhe. Gjithashtu përmban edhe
një sasi të mirë karbohidratesh. (10-12 gr çdo
100 g).

Për kë nuk këshillohet
Megjithëse renditëm të gjitha vetitë pozitive të
qumështin e orizit, disa individë është mirë ta
kufizojnë përdorimin e saj. Meqenëse sheqernat
e saj të thjeshtë absorbohen menjëherë,
qumështi i orizit nuk këshillohet për individë
me diabet.

Kujdes!
Në treg ka lloje të ndryshme të qumështit të
orizit. Ato pasurohen me vitamina dhe vajra të
cilat shpesh nuk specifikohen çfarë prejardhje
kanë. Pikërisht për këtë arsye ne kemi një
sugjerim për ju. Përdorni qumështin i orizir Riz,
të kompanisë prestigjioze Valsoia. Është një
kompani e cila ka të çertifikuar çdo produkt të
saj sipas standarteve europiane. Qumështi Riz
është 100% vegjetal, e pasuruar me kalcium,
vitaminë D, A,B2,B12 etj.



5

Çaj me kurkuma

Në shkrimet e mëparshme ne kemi shkruar mbi
vetitë e erëzave për mirëqënien në organizmin
tonë. Në shekuj erëzat janë përdorur jo vetëm
në kuzhinë, për t’i dhënë shije ushqimeve, por
edhe si erëza medicinale. Kurkuma dhe
xhinxheri janë disa nga alternativat që mund
të zgjedhim për problemet e infeksioneve dhe
dhimbjeve artikolare. Xhinxheri është një erëz
kundër infeksioneve pa asnjë efekt anësor, siç
kanë ibuprofeni apo aspirina. Një studim i
publikuar në vitin 2012 tregon se kurkuma
mund të përdoret si një alternativë për të luftuar
problemet e lidhura me artritet e gjunjëve. Janë
studime të ndryshme që tregojnë se artrozat
dhe artritet reumatizmale, kondicionohet nga
substanca që gjenden në këtë erëz.
Disa individë vullnetarë kanë marrë pjesë në

E ashtuquajtura pluhur caienna ose speci, është një pluhur që
përftohet nga grirja e frutave të capsium (specit djegës), i cili
është tharë më parë. Speci jep sensacionin e nxehtësisë që quhet
capsaicina e cila shitet si antidolorifik dhe capsaicina bllokon
një neurotransmetues të quajtur substanca P që është përgjegjëse
për dërgimin e sinjalin e dhimbjeve në tru. Të shumtë janë
kremrat që shiten në treg për të bllokuar këto dhimbje, por ne
do të provojmë ta bëjmë vetë këtë krem në një mënyrë të thjeshtë.
Ky krem kur aplikohet jep një sensacion djegieje, nëse keni një
lëkurë të ndjeshme, duhet të përdoret me kujdes. Për përgatitijen
e këtij kremi duhet te përdorim doreza dhe syze për të evituar
kontaktin me specin djegës.

Receta
origjinale e
kremit të
kapsaicinës
- 3 lugë spec
djegës të tharë,
pluhur
- 1 filxhan vaj
bajamesh ose
ulliri, jojobe, arre
apo kokosi.
- 1/2 filxhan dyll i
grirë blete.
- tenxhere
- nje kavanoz
xhami me një
kapak hermetik

PËRGATITJA
Përzieni tre lugë pluhur speci
djegës me një filxhan vaj të
zgjedhur nga ju. Pozicionojeni
në banjomëri sipër një
tenxhereje me ujë të nxehtë për
10 minuta në zjarr të avashtë,
shtoni  ndërkohë një gjysëm
filxhani dyll të grirë dhe vijoni
ta përzieni deri sa të jetë shkrirë
komplet. Ftoheni të gjithin dhe
përzijini mirë para se ta hidhni
në kavanoz me kapak
hermetik. Rujeni në frigorifer

për dy javë maksimalisht dhe mund ta përdorni për të masazhuar
mirë pjesën ku keni dhimbje.

Super krem me kapsaicine
Speci sa më shumë është pikante dhe djegës, aq më shumë
përmban capsaicinë, për këtë krem përdoret habanero.

vend të antibiotikëve
dhe xhinxher në

- 1 filxhan ujë
- 1 lugë kurkuma pluhur
- 1 copë rrënjë xhinxher
- pak mjaltë për ta ëmbëlsuar
- 1 fetë limon
Ja si do të proçedohet për përgatitjen e çajit
Si fillim hidhni ujë në një tenxhere dhe valojeni.
Shtoni përbërësit dhe zijini në zjarr të ulët për
10 minuta. Filtrojini të gjitha, ëmbëlsojeni,
shtoni një copë limon dhe pijeni si një çaj
kundër infeksioneve. Përdoreni në ditët kur keni
dhimbje dhe debulesë, probleme virale si dhe
për dhimjet artikolare. Por do kemi parasysh
se ky çaj nuk ka efekte anësore, por mund të
interferojë në efektet e ilaçeve që mund të jeni
duke përdorur.

një test, ata kanë regjistruar reduktimin
progresiv të dhimbjeve dhe përmirësim të
lëvizjeve por edhe reduktimin e fryrjeve.
 Vetitë e xhinxherit dhe kurkumës janë të
ndryshme dhe natyrisht nuk kufizohen vetëm
me këto që thamë. Xhinxheri për shembull
favorizon edhe tretjen, lehtëson ndjenjën e
vjelljes, edhe e shkaktuar nga udhëtimi,
lehtëson simptomat më të zakonshme të
patologjive të rrugëve të frymëmarrjes etj.
 Kurkuma është edhe një imunostimulues dhe
rregullues i problemeve të hepatit apo
problemeve që krijojnë grurët në veshka.
Të shohim atëherë si mund të përdoret më mirë
fuqia e këtyre erëzave, për shëndetin tonë.
Ja si të përgatisim një çaj të mirë me bazë
xhinxher dhe kurkuma.

Kremra
të bëra
vetë me

spec, për
dhimbje

- 1 filxhan dyll blete
- pluhur speci habanero
- 4 filxhanë vaj bajamesh,
ose ulliri, jojobe, arre ose
kokosi.
- një kavanoz xhami me
kapak hermetik
Përgatitja  bëhet si tek kremi
i mësipërm
Gjithashtu për dhimbje
më të forta, kremit të
mësipërm i shtohen
tre lugë kurkuma
dhe dy lugë xhinxher,
me të njëjtën
proçedurë si më lart.

Studiuesit amerikanë thonë se përqendrimi i antioksiduesve
në pijet me kakao, është po thuajse dy herë më i lartë se sa në
verën e kuqe. Po ashtu pija e kakaos ka dy deri në tri herë më
shumë përbërës me efekt antioksidues se sa në çajin e zi. Nëse
dëshironi të përfitoni më së shumti nga efekti i kakaos,
zgjidheni atë të nxehtë, pasi mendohet se ka më shumë efekt
të dobishëm se sa kakaoja e ftohtë.Antioksiduesit janë përbërës
të shëndetshëm të pranishëm në fruta, perime, peshq dhe vajra.
Ata luftojnë radikalet e lira dhe vrasin molekulat që janë të
dëmshme për qelizat e shëndetshme të organizmit.  Sugjerim:
Me një eksperiencë mbi dy dekada në importin dhe përpunimin
e lëndëve të para ushqimore, Kompania “Neranxi”, gjithmonë
ka sjellë në tregun shqiptar, kakao të cilësë ekstra dhe me
përqindje yndyre të ndryshme. Pë të marrë të gjitha benefitet
e kakaos, zgjidhni atë më cilësoren.

Kakaoja,
ka më
shumë
antioksidues
se vera
e kuqe
dhe çaji
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Përgatitja
Piqni lajthitë e plota për 2-3 minuta në një tigan me zjarr të
mesëm, pastaj transferojeni në mikser dhe frulojeni deri sa të
bëhet pluhur, shtoni vajin dhe vazhdoni ta fruloni derisa të merrni
një përbërje kremoze. Shtoni sheqerin e kanës, kakaon amaro
dhe frulojeni akoma për një minutë, pastaj shtoni qumështin
dhe vazhdoni miksimin deri sa të merrni një krem homogjen.
Nëse përbërja rezulton shumë e trashë, shtoni akoma pak
qumësht, dhe nëse rezulton shumë e lëngshme, shtoni edhe një
lugë tjetër lajthi të grira.

E thjeshtë, e shëndetshme dhe në të
njëjtën kohë e shijshme, kjo është
nutela e bërë në shtëpi, adapte edhe
për ata individë që përdorin dietën
vegan, me ushqime të gjalla. Kjo
nutelë është e privuar nga përbërës
me origjinë shtazore. Recetën që do
ju propozojmë, mund ta realizoni në
pak minuta. Perfekte për të mëdhenj
e të vegjël.

Përbërësit për një kavanoz 200 ml:
6 lugë plot me lajthi të plota
Një lugë e gjysëm me kakao amaro
Tre lugë sheqer kane
Një lugë vaj ulliri ektravergine
4-6 lugë me qumësht soje me vanilje
(ne ju sugjerojmë qumështin e
Valsojës me vanilje)

Susan Reynolds ka lindur në Edimburgo,
është 29 vjeç dhe ka realizuar një ëndërr
të të gjitha grave: duket shumë më e re
nga ç’është dhe mbi të gjitha gëzon
shëndet perfekt. Si ia ka dalë? Thjesht
duke ndryshuar regjimin e saj ushqimor,
duke u bërë krudiste 100%, pra duke
konsumuar vetëm ushqime të gjalla. Hera
e fundit që Susan ka konsumuar ushqime
të pjekura apo të ziera, ka qenë në kohën
e Universitetit, rreth 7 vite më parë. Mbas
një udhëtimi që ka bërë në Indi, gruaja e
re ka vendosur të bëhet vegane, duke
hequr nga dieta e saj çdo ushqim me
origjinë shtazore dhe ushqimet e pjekura
dhe të ziera, rezultati? Një pamje më e re
që e bën të duket si një adoleshente.
Suzan ushqehet ekskluzivisht me fruta
dhe perime të gjalla, me lajthi, arra,
bajame dhe fara të ndryshme, ushqime
këto që japin shumë vitalitet. “Kur haja

Piperi jeshil, i kuq, i zi, i bardhë; janë këto të gjitha
variacionet e ngjyrave që ofron bima e piperit. Ajo
që dallon një varietet nga një tjetër, është mënyra
e përpunimit dhe afati i maturimit. Nëse piperi i zi
është më pikanti i kategorisë, ai i bardhi është më
delikati, ndërsa jeshili konsiderohet më aromatiku.
Piperi jeshil kërkon kushte të veçanta për tu ruajtur.
Ai ruhet në shëllirë kur kokrrat nuk janë akoma të
pjekura, në mënyrë që të bllokohet proçesi
enzimatik i natyrës oksiduese. Në këtë mënyrë
përftohet jo vetëm ngjyra jeshile, por dhe një butësi
dhe aromë e veçantë. Piperi jeshil mund të ruhet
edhe në uthull.  Në traditën e Lindjes, piperi i zi
dhe piperi i bardhë, përdoreshin më shumë, ndërsa
piperi jeshil gjente më shumë përdorim në vende
më të largëta si psh në Tajlandë.

Vlerat antibakteriale dhe tretëse
Vlerat e piperit jeshil janë pothuajse identike me
atë të piperit të zi; pra aftësinë anti fermentuese
dhe antisektike e cila shfrytëzohej që në lashtësi
për të ruajtur ushqimet. Por piperi i jeshil ka
piperinë, piperidinë dhe piperetinë të cilat janë
amide dhe falë tyre stimulohet sistemi nervor dhe
gastrit. Piperi jeshil stimulon tretjen, sepse djeg
deri në stomak dhe natyrisht ka aftësi
antibakteriale. Madje pikërisht për këtë arsye
përdoret në industrinë e prodhimit të insekticideve,
(ilaçe kundër insekteve).

Piperi jeshil në kuzhinë
Piperi jeshil i jep më shumë shije pjatave të
peshkut dhe mishit si dhe i jep shije dhe aromë të
veçantë shumë sallamrave dhe kremrave të kripur
në kuzhinë. Piperi jeshil në kuzhinë kombinohet
shumë mirë me erëza të tjera si arrë moskati dhe
koriandolo.

Konsumimi i rregullt i kikirikëve
është i rëndësishëm për të pasur
një zemër të shëndetshme dhe për
të pasur nivel të ulët të yndyrës
në organizëm, tregojnë studimet.
Një hulumtim i realizuar kohë më

parë, ka analizuar 53 persona obezë dhe është
realizuar në dy faza. E para ka qenë humbja e peshës
trupore, e cila ka zgjatur 4 javë, ndërsa më pas është
ndjekur faza e ruajtjes së peshës trupore për katër
javë. Yndyrat e ngopura para fazës testuese, kanë
përbërë 7 për qind të vlerave energjetike të

Kikirikët ndihmojnë
të keni zemër të
shëndetshme

konsumuara. Personat më pas janë ndarë në dy grupe,
te njëri grup acidet e ngopura yndyrore në ushqim
janë zëvendësuar me karbohidrate, derisa te grupi
tjetër janë zëvendësuar me acidet yndyrore të
pangopura nga kikirikët, gjalpi dhe vaji i kikirikut.
Gjatë fazës së ruajtjes së masës trupore, te personat
të cilët kanë konsumuar dietë me pak përbërje yndyre,
niveli i triglicerideve është rritur në krahasim me ato
të mëparshmet, ndërsa në rastin e dietës tjetër, me
yndyra të pangopura, niveli i tyre është ulur.
Në përgjithësi, dieta e pasur me kikirikë dhe acide të
pangopura yndyrore, ka rezultuar me një ulje prej 14

për qind të rrezikut nga sëmundjet kardiovaskulare,
ndërsa te dieta me përmbajtje të vogël yndyre, rreziku
është ulur për 9 për qind.
Si përfundim, për të pasur një zemër të shëndetshme,
nuk është mirë që yndyra të eliminohet plotësisht,
por e rëndësishme është që yndyrnat e ngopura të
zëvendësohen me yndyra të pangopura, siç janë vajrat
me prejardhje nga kikiriku.

Ato që nuk diniAto që nuk diniAto që nuk diniAto që nuk diniAto që nuk dini
për piperin jeshilpër piperin jeshilpër piperin jeshilpër piperin jeshilpër piperin jeshil

Krem cokollate
e bërë në shtëpi

nga Susan

ushqime të pjekura ose të ziera është
shumë kollaj të bija në komën e
ushqimit. Ti ha pure patatesh dhe
ndjehesh si një pure patatesh.” - ka
deklaruar Susan e cila dëshiron të
nënvizojë se nuk ka asnjë lloj privimi
në regjimin e saj ushqimor: “Kam
zgjedhur të jetoj në këtë mënyrë, të
marr të gjitha vitaminat dhe kripërat
minerale të ushqimeve të cilat
shkatërrohen nga e ziera, dhe ju
them të drejtën ndjehem në një formë
të jashtëzakonshme”.
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Melasa është një lloj benzine për
trupin dhe mendjen dhe kaloritë e saj
për 100 gr, janë 290. Meqenëse melasa
e zezë është pa më të voglin dyshim
varieteti më i mirë, ne më poshtë do
t’i referohemi asaj lloj melase.
Për të gjithë ata që dëgjojnë për berë
të parë për melasën, po ju tregojmë se
çfarë është. Melasa është thjesht një
nënprodukt që përftohet nga
përpunimi i sheqerit. Gjatë përftimit
të ekstraktit të sheqerit të kanës, të
gjitha vlerat ushqimore të lëngut,
koncentrohen, duke përftuar kështu
një lëng fluid viskoz dhe ngjitës. Kjo
është melasa. Por ndryshe nga
sheqernat e të gjitha llojeve, të cilat
janë të anatemuara sepse konsumimi
i tyre dëmton shëndetin, me melasën
është krejt e kundërta. Specialistët e
të ushqyerit thonë se melasa është një
magazinë e vërtetë mineralesh. Në
100 gram produkt ka 11 mg hekur, 1,5
mg potas, 500 mg kalcium dhe 90 mg
magnez. Më pak sasi ka fosfor (30
mg) dhe bakër (1,93 mg). Melasa
është një minierë mineralesh dhe
vitaminash B kompleks dhe të
vitaminave PP (niacina, 4 mg), acid
pantotenik (vit B5, 260 mg) dhe
vitaminë B7, 150 mg. Pra mund të
thuhet se melasa hyn tek ushqimet e
privilegjuara për përmbajtjen e
kripërave minerale dhe vitaminave,
Por ka akoma më shumë.... Krahas
atyre që përmendëm më lart, melasa
përmban vitaminë A, aq e
rëndësishme për shikimin, lëkurën
dhe qarkullimin e gjakut, vitaminë D,

e rëndësishme për mineralizimin e
skeletit, vitaminë F, B2 dhe B6, këto
dy të fundit shumë të rëndësishme për
transformimet biokimike që ndodhin
në organizëm, përveç funksionit të
tretjes.

Kush duhet ta përdorë
Melasa është ushqim i shëndetshëm
dhe nëse ju e përdorni atë si ëmbëlsues,
keni bërë një investim shumë të mirë
për shëndetin tuaj. Gjithashtu melasa
rekomandohet për individë që kanë
këto probleme shëndetësore: aciditet,
anemi, kolit, edema, pagjumësi,
ipoglicemi, sëmundje kardiovaskulare,
reumatizma, kapsllëk, ulçer, variçe etj.

Rekomandohet për
gratë shtatzanë
Gjithashtu këshillohet të përdoret nga
gratë shtatzana sepse është e pasur me
vitaminë D dhe kalcium të cilat
kontribojnë në ndërtimin e skeletit të
fetusit, si dhe pengojnë që të dobësohet
ai i gruas. Por jo vetëm kaq, hekuri,
potasi dhe magnezi, parandalojnë
anemitë dhe ndihmojnë gjatë sforcove
të lindjes. Melasa e zezë konsumohet
e shkrirë në ujë ose lëngje të tjera ose
edhe siç është. Shija e ëmbël bën që
me të, të ëmbëlsojmë çdo gjë,

Lëkurë dhe flokë të
shëndetshëm
Melasa është shumë e mirë për flokët,
dy lugë përmbajnë 14% të nevojave

tona për bakër, një min-
eral që ndihmon në
ndërtimin e strukturës së
fijes së flokut, por edhe
për mirëqënien e lëkurës.
Prandaj kush e ka përdorur
për një kohë të gjatë
melasën, ka vënë re rritje
të flokëve, përmirësim të
cilësisë së tyre.

Edhe për
diabetikët si dhe
ata që  janë në
dietë
Melasa e zezë është një
ëmbëlsues i sigurtë edhe për
diabetikët sepse në ndryshim nga
sheqeri i rafinuar, melasa ka një
tregues glicemik rreth 55. Kjo e bën
një zëvendësues të sheqerit për
diebetikët dhe njerëz që kanë kujdes
që të mos ngrenë nivelin e sheqernave
në gjak. Një porcion melasa e zezë nuk
përmban yndyrna, ka 32 kalori dhe e
bën adapte për dietat hipokalorike.

Melasa si laksativ
Për të gjithë ata që kanë probleme
tretjeje si dhe mbipeshe, melasa ju vjen
në ndihmë. Ai është një laksativ natyral
i cili përmirëson florën e zorrëve.
Mënyra më e mirë për ta përdorur
melasën si suplement në një dietë është
të hidhni dy lugë melasa në një tas me
ujë të nxehtë dhe ta pini sapo të jetë
ftohur pak.

Melasa

magazinë
mineralesh
dhe vitaminash

 Në ndryshim nga sa besohet, melasa nuk është vetëm
një aleat kundër kileve të shumta, por duke ia shtuar
ushqimit një sasi të balancuar, ndihmon organizmin
që të absorbojë më pak yndyrna. Gjithashtu melasa

duke qenë e pasur me polifenol, është një ushqim
antioksidues me fuqi kundër plakjes.

Konsumo fibra sot, të  parandalosh kancerin nesërKonsumo fibra sot, të  parandalosh kancerin nesërKonsumo fibra sot, të  parandalosh kancerin nesërKonsumo fibra sot, të  parandalosh kancerin nesërKonsumo fibra sot, të  parandalosh kancerin nesër
Studiuesit suedezë kanë krahasuar konsumimin e
ushqimit me prejardhje bimore, fibrave dhe yndyrës,
me shkallën e përhapjes së kancerit të gjirit të afro
12 mijë gra pas menopauzës. Studimet e mëparshme
kanë treguar se rreziku për të zhvilluar kancer të gjirit
në moshë më të shtyrë, ulet nëse gratë kanë
konsumuar ushqim të paktë me yndyrë, në moshë
më të re. Por, studimi në fjalë ka pasur si qëllim të
zbulojë edhe nëse ushqimi i pasur me fibra, ul
mundësinë e shfaqhes së kancerit gjirit. Sipas
rezultateve, te shumica e grave që kanë konsumuar
shumë fibra, rreziku për shfaqje të kancerit të gjirit
ka qenë rreth 40 për qind më i ulët.
Megjithatë, nëse kombinohen ushqimet me përmbajte
të ulët të yndyrave dhe ai me përmbajtje të lartë të
fibrave, atëherë rreziku mund të ulet edhe më shumë.

Tërshëra nuk është i vetmi ushqim
që ka fibër të tretshme. Fasulet,
thjerrëzat dhe bizelet janë
gjithashtu burim i mirë. Një studim
ka zbuluar se konsumimi i një
gjysmë filxhani të fasuleve për 12
ditë ul kolesterinën në 8 përqind.
Studime të tjera kanë lidhur fasulet
me uljen e niveleve të kolesterinës
së keqe. Pjesa më e bukur e kësaj
është: Vaktet me ushqime kryesisht
nga fasulet janë zëvendësim shumë
i mirë i proteinave. Kështu që mos
harro fasulet.

KU I GJEJMË FIBRAT

Studimet e fundit
Sipas një grupi shkencëtarësh të Trobe
University në Australi, melasa
ndihmon për të luftuar yndyrnat, duke
ulur ndjeshëm rrezikun e obezitetit.
Ekspertët në fakt kanë hedhur poshtë
tashmë mitin e rremë se ky produkt i
ëmbël, është një atentat për linjat. Ky
studim i koordinuar nga Richard
Weisinger është publikuar kohët e
fundit në revistën “Nutrition
Horizont”. Në ndryshim nga sa
besohet, melasa nuk është vetëm një
aleat kundër kileve të shumta, por duke
ia shtuar ushqimit një sasi të balancuar,
ndihmon organizmin që të absorbojë
më pak yndyrna. Gjithashtu melasa
duke qenë e pasur me polifenol, është
një ushqim antioksidues me fuqi
kundër plakjes.
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PËRBËRËSIT
200 gr çokollatë fondente
Callebaut
një lugë sheqer pluhur
100 gr gjalp
kripë
40 gr sheqer
40 gr lajthi të qëruara
3 vezë

PËRGATITJA
Shkrini çokollatën në banjomëri, hiqeni nga zjarri dhe bashkojeni me gjalpin
të ndarë në copa të vogla. Përzijeni mirë dhe shtoni sheqerin dhe të verdhat e
vezëve. Në enën tjetër rrihni të bardhat e vezëve me kripë dhe sheqer pluhur.
Bashkoni të bardhat e vezëve me çokollatën dhe me lajthi të cilat më parë i
keni pjekur dhe grirë. Përzijeni përbërjen dhe më pas hidheni në 4 kupa xhami.
Vendoseni në frigorifer për të paktën 2 orë.

PËRBËRËSIT
300 gr miell Tandoi
kripë
150 gr sheqer
sheqer pluhur
2 të verdha vezësh
100 gr çokollatë fondente Callebaut
30 gr gjalp
një lugë maja birrë pluhur

RECETA TË THJESHTA NGA SPECIALISTËT E IKN PËR AMVISAT

Mousse lajthieMousse lajthieMousse lajthieMousse lajthieMousse lajthie Biskota fondenteBiskota fondenteBiskota fondenteBiskota fondenteBiskota fondente

PËRGATITJA
Sistemoni miellin si piramidë, hidhini pak kripë, sheqer, të verdhat e vezëve,
majanë e birrës, dy lugë ujë dhe bëjeni brum. Lëreni të pushojë për 30 minuta
të mbuluar. Mbas kësaj hapeni brumin dhe priteni në rrathë. Më pas me prerëse
kuzhine në formë rrathësh, priteni pjesën e brendshmë të çdo rrethi duke i bërë
në formë unaze. Lyeni me gjalp një letër furre, vendosni sipër unazat e brumit
dhe piqini për 15 minuta në 200 gradë celcius. Nxirreni nga furra dhe lëreni të
ftohet. Në një banjomëri shkrimi çokollatën, hiqeni nga zjarri dhe bashkoni
gjalpin, përzijini mirë. Lyeni rrathët me çokollatë e më pas hidhini sheqer pluhur.

Sallatë me quinoa, qiqrra dhe xhinxherSallatë me quinoa, qiqrra dhe xhinxherSallatë me quinoa, qiqrra dhe xhinxherSallatë me quinoa, qiqrra dhe xhinxherSallatë me quinoa, qiqrra dhe xhinxher
 PËRGATITJA
Zieni quinoan. Më pas
hidheni në një tas bashkë
me qiqrrat e ziera më
parë. Më pas hidhen
domatet e ndara në mes si
dhe ullinjtë. Hidhni
majdanozin, limonin, vaj
ulliri dhe përzijini të
gjitha. Bashkojini
xhinxherin pluhur dhe
përzijini mirë te gjitha.
Zbukurojeni me
majdanoz.

Ja si si mund të përgatisim një recetë të
shijshme me recetë quinoa. Kjo pjatë ka
rreth 330 kalori për porcion dhe përfaqëson
një pjatë unike edhe për vegjetarianët.

PËRBËRËSIT PËR DY PERSONA
- 120 g quinoa
- 60 g qiqrra të ziera më parë
- ullinj jeshilë
- mjadanoz i grirë
- gjysëm limoni i ndarë në copa
- 4-5 domate të vogla
- gjysëm luge xhinxher pluhur
- 2 lugë vaj ekstravergine ulliri


