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Recetat e
Krishtlindjeve
dhe Vitit të Ri

Përbërësit

500 gr miell Tandoi

1/2 kube maja birre

240 ml qumësht Inza

30 ml vaj Nutria

2 të verdha vezësh

1 lugë e vogël kripë

Për mbushjen

200 gr gjizë ricota

80 gr peshk ton Robo

100 gr proshutë e pjekur

Ullinj jeshilë

Përgatitja

Shkrini majanë e birrës në qumësht.

Shtoni miellin duke e bashkuar me

majanë. Shtoni të verdhat e vezëve (lini

pak për lyerje në fund) dhe më pas

vajin dhe kripën. Merreni brumin dhe

lëreni të vijë në një tas të mbuluar me

një qese kuzhine ose garzë derisa

volumi të rritet rreth dy herë, deri në

tre orë. Bashkoni gjizën dhe tonin duke

e bërë krem. Merrni brumin dhe

ndajeni në copa të vogla, lyeni çdo copë

me kremin e tonit me rikota, vendosni

nga një copë proshutë dhe rrotullojeni

çdo copë rreth vetes në formë roleje,

siç e shihni në foto, duke krijuar një

pemë me copat. Lëreni ashtu të vijë

edhe për 30 minuta të tjera.

Zbukurojeni me ullinj në qendër të

disa roleve. Me një penel lyejeni pemën

me të verdhat e vezëve. Piqeni me 180

gradë celcius për rreth 30 minuta.

Shërbejeni dhe ju bëftë mirë!

Përgatitja 30 minuta

Koha e gatimit 25 minuta

Numri i personave: 6

Me një shije shumë

ndryshe nga mishrat

që hamë rëndom gjatë

vitit, gjeli i detit është

kthyer në simbol të

festave të fundvitit.

Gjithashtu është një

mish shumë i tretshëm

në krahasim me

mishrat e tjerë.

Për 4 persona
1500 g gjel deti

1500 g patate

1 tufë majdanoz

Gjethe dafine

1 rrënjë rozmarinë

1 thelpi hudhër

Gjysëm limoni

Vaj ulliri Nutria aq sa

duhet

Kripë, piper i bardhë

Përgatitja
Qëroni patatet, ndajeni në copa, hidhini vaj, kripë dhe rozmarinë sa

duhet, merrni gjelin e detit dhe ndajeni për së gjati. Grini majdanozin

hollë dhe pastroni gjethet e dafinës. Hidhini vaj, kripë, majdanoz,

gjethet e dafinës duke bërë kujdes që të hidhen kudo.

Vendosni një letër furre në një tepsi, vendosi gjelin e detit në qendër

dhe patatet përreth. Tepsia duhet të jetë relativisht e madhe, në

mënyrë që patatet mos të rrinë shumë shtrënguar dhe që të piqen

mirë. Piqeni në furrë të ngrohur në 200 gradë paraprakisht, për rreth

60 minuta në furrë në temperaturë të ulët dhe duhet kthyer gjeli për

tu pjekur mirë nga të gjitha anët.

Në gjysëm të pjekjes

spruconi gjelin e detit

(jo tek patatet) me pak

limon. Bëni kujdes kur

e ktheni gjelin që të mos

prishet forma. Në fund

të pjekjes shërbejeni në

tavolinë. Një gatim

shumë i shijshëm, ia

vlen ta provoni këtë

recetë shumë të

thjeshtë.

Njerëz që ruajnë linjat, nuk i fusin në
regjimin e tyre ushqimor frutat e thata
dhe mund të ndodhë që i hanë vetëm për
festat e fundvitit. Por ka lajme të mira për
këta individë. Një studim i fundit tregon
se konsumimi frutave të thata nuk është
përgjegjës i obezitetit edhe kur përdoren
për një kohë të gjatë.
Por frutat e thata bëjnë mirë edhe për
shëndetin në përgjithësi. Disa studime
epidemiologjike tregojnë se konsumimi i
frutave të thata më shumë se dy herë në
javë, ul rrezikun e sëmundjeve koronare.
Gjithashtu është konkluduar se
konsumimi i shpeshtë i frutave të thata
zvogëlon përqendrimin e kolesterolit të
keq dhe rrit atë të mirin.
Ndërsa, përtej shkencës, thuhet se
konsumimi i frutave të thata në festat e
fundvititi, sjell mbarësi, prandaj nuk
duhet të mungojnë në tavolinë në të
gjithë shumëllojshmërinë e tyre.

Disa arsye arsye pse duhetDisa arsye arsye pse duhetDisa arsye arsye pse duhetDisa arsye arsye pse duhetDisa arsye arsye pse duhet
të konsumoni fruta të thatatë konsumoni fruta të thatatë konsumoni fruta të thatatë konsumoni fruta të thatatë konsumoni fruta të thata

me shumicë gjatë festaveme shumicë gjatë festaveme shumicë gjatë festaveme shumicë gjatë festaveme shumicë gjatë festave

Gjel furre me patate
Pema e pan

briosh e kripur
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Çfarë duhet për një
pandoro
250 gr miell Tandoi
15 gr maja birre
pluhur
120 g gjalp Mammas
Butter
5 vezë
250 gr qumësht me
yndyrë Inza
100 gr sheqer
1 portokall
1 lugë e vogël esencë
vanilje
Pak kripë
Sheqer pluhur

Koha e përgatitjes: 5
orë sa vjen brumi + 1
orë pjekje + ftohja

Përgatitja

Rrihni të bardhat e pesë vezëve, ndërkohë zbusni gjalpin
në një banjomari duke i lënë të dyja mënjanë. Ngrohni
pak qumështin. Në anën tjetër hidhni miellin e situr,
lëkurën e portokallit të renuar, pak kripë dhe majanë
pluhur, të gjitha në një tas ku përzihen mirë. Shtoni në
brum qumështin e vakët, esencën e vaniljes, gjalpin e
zbutur, të verdhat e vezëve një nga një dhe të bardhat e
vezëve dhe mos ndaloni së përzieri me dorë që të mos
formohen kokrriza brumi. Vijoni përzierjen me duar
derisa të formohet një përbërje kompakte dhe pa
kokrriza. Më pas mbulojeni me një garzë të lagur dhe
lëreni brumin të vijë për dy orë në një vend të ngrohtë.
Më pas, merrni brumin dhe punojeni lehtë duke shtuar
miell në reastet kur ngjit dhe më pas hidheni në një
stampë pandore të lyer me gjalpë dhe miell. Stampa duhet
të jetë e lartë si ajo për panetone edhe pse në fund forma
del ndryshe pasi pandoro e pjekur arrin në gjysmën e
lartësisë së stampës. Lëreni të vijë për tre orë të tjera në
një vend të ngrohtë pa napë, më pas ngrohni furrën në
180 gradë celicius dhe piqeni për 1 orë me 160 gradë
celcius nëse përdoret një furrë me ventilator, për 50
minuta dhe në 170 gradë celcius në furrë pa ventilator.
Lëreni të ftohet pandoron dhe hiqeni nga stampa.
Pluroseni me sheqer pluhur.

Për 50 biskota
Omini
150 ml shurup
golden ose mjaltë
250 gr sheqer
200 gr gjalpë
150 ml pana
1 lugë e vogël
xhinxher pluhur
1 lugë e vogël
kanellë
1 lugë e vogël sodë
buke
700 gr miell Tandoi
ose Dinkel
Koha e përgatitjes:
rreth 16 orë në total

Përgatitja

Hidhni shurupin golden ose mjaltin brenda një tenxhereje të gjerë me fund të trashë,
më pas gjalpin dhe sheqerin, lihen në zjarr të ulët, përzijini vazhdimisht me lugë druri.
Hiqeni tenxheren nga zjarri, vazhdoni ta përzieni dhe hidhni panën jo të rrahur, kanellën
dhe xhinxherin. Shtoni edhe sodën e bukës dhe miellin ngadalë, në mënyrë që të mos
formohen kokrriza. Në rast se formohen kokrriza, vijoni ta përzieni më shumë dhe
mos i shtoni lëngje të tjera, derisa të bëhet një përzierja homogjene. Mbulojeni tenxheren
dhe lëreni të pushojë përbërjen për një natë në mënyrë që të bëhet solide dhe kompakte.
Në mëngjes mbasi lyhet me gjalp dhe miell një tepsi, lihet pak që mielli të ngjitet
mirë. Ndizni furrën në 200 gradë celcius. Hidhni miell në vendin ku do vendosni
brumin. Merreni brumin me duar të bëra me miell dhe punojeni duke e shtrirë si një
shtresë e hollë. Jepini biskotave format e njeriut (Omino) me stampa të cilat më parë
janë bërë më miell dhe poziciononi çdo biskotë në tepsi. Piqini për 7-8 minuta deri kur
sipërfaqja të skuqet lehtë. Më pas hiqini nga furra dhe sapo të ftohen, dekorojini sipas
dëshirës. (Tek dyqanet Neranxi ka zbukurime ëmbëlsirash të shumëllojshme).

Tavolina e festave të fundvitit, një detaj që kthehet
në qendrën e festës. Aty mblidhet familja dhe miqtë
dhe shijohen gatimet e festës. Por nuk mjafton vetëm
gatimi i mirë, duhet edhe një rregullim i bukur i
tavolinës. Ne ju ndihmojmë me ndonjë këshillë.
Shtrimi i tavolinës është art, dhe si çdo art tjetër, ju
mund të bëni diçka të thjeshtë, klasike ose
ekstravagante, duke studiuar çdo element. Ngjyrat
që mund të përdorni, të cilat shkojnë me logjikën e
festës, janë jeshilja, e kuqja, floriri, argjenti dhe e
bardha. Në përgjithësi nga tradita preferohen
mbulesat e tavolinës me ngjyrë të kuqe, simboli i
festave. Për ata që nuk duan të tradhëtojnë traditat,
por edhe të dallohen për pjatat e rafinuara, natyrisht
nuk mund të përdoret e njëjta ngjyrë për aksesorët
e tjerë, sepse nuk do të binin në sy pjatat. Në këtë
rast këshillohet që poshtë pjatave të përdoren
mbulesat e vogla ngjyrë floriri dhe e bardha për
qeramikat dhe porcelanët e pjatave.  Për gotat eshtë
mirë që të përdoren ato të kristalit dhe peceta ngjyrë
floriri. Në alternativë, për ata që dëshirojnë një

Tavolina e Krishtlindjeve dhe e Vitit të Ri
Disa ide për ta bërë më interesante

atmosferë më me dritë, mund të përdoren mbulesa
tavolinash të bardha, të kombinuara me nënpjatat
ngjyrë floriri, servis qeramike të bardha dhe gota
kristali. Detajet e tjera mund të jenë ngjyrë të kuqe
ose jeshile. Në këto raste mbulesa e tavolinës duhet
të jetë ngjyrë unike, sepse vetëm kështu çdo gjë që
vendoset në tavolinë, do të bjerë në sy. Mund të
përdoret edhe një rrip në gjithë gjatësinë e tavolinës
në ngjyrë floriri.

Dekorimet e tavolinës

Mos e lini pa e zbukuruar qendrën e tavolinës. Lidhni
lugët, pirunjtë dhe thikat me lidhëse me ngjyra,
krijoni zbukurime me karamele sheqeri, zgjidhni
qirinj të bardhë dhe ngjyrë flori duke i zbukuruar
me fjongo të kuqe. Por kujdes mos e teproni me
dekorimin, sepse mund të mos keni më vend për
pjatancat. Dekorimin bëjeni në disa pika dhe jo
gjithandej. Përdorni dekanter kristali për verën sepse
do oksigjenohet dhe ndjehet më
mirë aroma.

Të tjera këshilla të vogla
Mos e mbushni ambientin tuaj me

parfume të forta, sepse aromat
shqetësojnë gjatë ngënies. Mjaftojnë

aromat e ushqimeve në këtë rast. Mund
të përdorni një uniformë kamariereje

kur shërbeni, sepse atmosfera do
ngrohet menjëherë.

Biskota Omini

Pandoro
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Si mban linjat

DDDDDarkarkarkarkarka e vonëa e vonëa e vonëa e vonëa e vonë
Hani darkën vonë dhe më pas shkoni menjëherë në
shtrat? Më mirë mos e bëni një gjë të tillë. “Nëse
shtriheni, lëngjet gastrite nuk godasin ushqimin, por
godasin muret e stomakut. Me këto ritme trupi nuk
ka kohë të djegë kaloritë e tepërta, Sekreti i Halle

Barry: nëse nuk rrini dot pa ngrënë darkë, edhe
kur ktheheni vonë në shtëpi, zgjidhni një pjatë të
lehtë si psh një sallatë.

KKKKKalimi i vakalimi i vakalimi i vakalimi i vakalimi i vakteteteteteveveveveve
Paris Hillton mund të jetë e çrregullt në çdo gjë,
por jo në vaktet e të ngrënit. Ajo nuk lë asnjë vakt
pa ngrënë. Ndejtja pa ngrënë e ul shumë ritmin e
punës së metabolizmit. Truri në fakt, i alarmuar për
këtë mungesë ushqimi, e urdhëron trupin të kursejë
energji. Sekreti i Paris Hillton: mëngjes me çereale
dhe diçka e lehtë që mund të hahet në drekë.

AAAAAbuzbuzbuzbuzbuzimi me kimi me kimi me kimi me kimi me kripënripënripënripënripën
Një zakon shumë i keq, ta ekzagjerosh me kripën.
Ne kemi nevojë vetëm për 0,25-1,5 gr në ditë,
pavarësisht se ne konsumojmë zakonisht mesatarisht
12 gr në ditë. Rreziqet? Mbajtja hidrike, por edhe
brishtësia e kockave; shumë sodë i detyron veshkat
të eleminojnë kalciumin. Sekreti i Jessica Alba:
përgatisni gjithçka me erëza për t’i dhënë shije
ushqimeve.

PPPPPini shuini shuini shuini shuini shumëmëmëmëmë
Ka një arsye të cilën shumë pak e dinë. Duhet të
pihen tetë ose dhjetë gota ujë në ditë, sepse uji është
i pazëvendësueshëm për të mbajtuar një muskulaturë
të shëndetshme dhe për të bërë sport. Sekreti i Gisele

Bündchen: ngado ku shkon, mban me vete një
shishe me ujë.

Jennifer Lopez

5 z5 z5 z5 z5 zakakakakakoneoneoneoneonet et et et et e
VVVVVipa-ipa-ipa-ipa-ipa-ve në tave në tave në tave në tave në tavolinëvolinëvolinëvolinëvolinë

Mes shumë zakoneve të këqija që ne kemi, janë

5 të cilat duhet të evitohen patjetër, për të

patur një fizik të rregullt. Këto janë 5 sekretet

e Vip-ve të cilët siç e dimë shquhen për

perfeksion në format trupore.

KKKKKaaaaafffffeeeeetë e shutë e shutë e shutë e shutë e shummmmmtatatatata
Nuk ka asnjë dyshim, abuzimi me kafetë e shumta,
bën dehidratimin e trupit tonë, pohojnë doktorët.
Duket sikur po dobësohemi, por në të vërtetë
humbasim lëngje. Doza minimale e kafesë që mund
të konsumojmë janë tre deri në katër në ditë. Sekreti
i Cameron Diaz, aktores së famshme bjonde, është
zëvendësimi i kafesë me çaj.

Pjata e saj janë me bazë
proteinike, të shoqëruara me ujë
me akull i cili stimulon në mënyrë
perfekte metabolizmin. Vajza star

gjithashtu nuk përdor karbohidrate
mbas orës katër të mbasdites.

Jennifer Aniston ka

zgjedhur të mbajë

linjat duke ngrënë

sushi, një ushqim

ideal me pak kalori

dhe shumë vitamina

që ndihmon dhe në

uljen e kolesterolit

në gjak.

Në qoftë se keni shtuar disa kilogramë gjatë festave, mos u shqetësoni. Peshën e

dëshiruar mund ta rigjeni shumë më lehtë nga çfarë e keni menduar, nëse ndiqni disa

nga hiletë që dinë Vip-at e Hollivudit. Sekretet e Vip-ve i kanë zbuluar Sindi Perlman

dhe Kim Dagllas të cilët kanë shkruar librin “The Black Book of Hollivud diet secrets”

(libri i dietave sekrete të Hollivudit). Aty ata kanë zbuluar hiletë gastronomike të

personazheve të famshëm të Hollivudit. Ndër ta tjera ata pohojnë se në përgjithësi

Vip-at nuk preferojnë të ndjekin dieta strikte, ata hanë ushqim normal, por nuk e

ekzagjerojnë. Këto dhe të tjera, mund t’i lexoni në materialin e mëposhtëm.

Demi Moore është e fiksuar mbas linjave. Kjo edhe për

arsye se aktorja e famshme zgjedh të ketë në krah

partnerë shumë më të rinj se vetja dhe forma e mirë i

duhet. Në libër thuhet se Demi sa herë ka dëshirë për të

ngrënë ëmbëlsira, konsumon gjalp kikiriku me mollë.

Michelle Pfeiffer

Ka zgjedhur të

konsumojë ushqim

meksikan dhe kek dhe

nuk e vret shumë

mendjen për kaloritë.

Aktoren mesa duket e

ndihmon shumë

gjenetika, pasi nuk

shëndoshet.

Demi MDemi MDemi MDemi MDemi Mooreooreooreooreoore

MMMMMichellichellichellichellichelle Pfe Pfe Pfe Pfe Pfeieieieieiffffffffffererererer

JJJJJennienniennienniennifffffererererer
AAAAAnistonnistonnistonnistonniston

CCCCCindy Craindy Craindy Craindy Craindy Crawfwfwfwfwfordordordordord

Cindy Crawford këshillon me çdo kusht të

konsumohet pak uthull para ngrënies, sepse heq

oreksin si dhe larjen e dhëmbëve pas larjes.

Të gjitha dietat e personazheve Vip kanë ndonjë sekret; ne do të zbulojmë ato
të Jennifer Lopez, këngëtares dhe aktores 45 vjeçare e cila spikat për bukurinë
dhe linjat perfekte. Madje linjat e saj janë cilësuar si të një 20 vjeçareje. Lopez
nuk është e fiksuar mbas të qënit e dobët si stekë, ajo nuk heq dorë nga format
seksi, por ama ka një fizik të tonifikuar. Sekreti i linjave të saj janë katër vakte
të vogla në ditë të cilat lejojnë që të mbahet një dietë e ekuilibruar, pa rrezikuar
krizat e papritura të urisë. Jennifer në fakt pëlqen të hajë dhe shijon çdo gjë në
tavolinë. Prova si një qejflie ushqimi, janë linjat e saj që të lënë pa frymë.
Jennifer nuhat vaj qitroje sepse stimulon enzimat e zorrëve duke bërë që të
humbasë peshë dhe oreks. Pjata e saj janë me bazë proteinike, të shoqëruara
me ujë me akull i cili stimulon në mënyrë perfekte metabolizmin. Vajza star
gjithashtu nuk përdor karbohidrate mbas orës katër të mbasdites. Në këtë mënyrë
ajo arrin të mbajë formën e saj perfekte. Por këto që përmendëm më lart nuk
mjaftojnë për të mbajtur linat se përndryshe çdo femër do ta kishte të lehtë të
kishte linja si të Lopez. Latinja e famshme bën për ditë stërvitje, ajo zgjohet
herët në mëngjes dhe bën ushtrime për të tonifikuar muskujt. Ajo bën ngjitje
dhe zbritje shkallësh në këmbë, me trajner personal ushtron joga, një disiplinë
perfekte për të harmonizuar format e trupit të saj. Gjithashtu ajo vrapon që në
6 të mëngjesit, sidomos buzë detit si dhe hidhet me litar.
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 antioksidantët
më të mirë10

Sot ne e dimë se stresi që ndikon më shumë, është ai “oksidativ”
. Një ushqim i varfër në substanca ushqimore, tymi i duhanit,
ndotësit e mjedisit, rrezet ultravjollcë, etj ndikojnë në rritjen e
ngarkesës së radikaleve të lira tek trupi ynë i cili duhet të mbrojë
veten. E gjitha kjo, krijon në një situatë të njohur për ekspertët
si “stresi oksidativ” Si të mbrohemi Përgjigjja është e thjeshtë:
të hamë antioksidantë. Një sasi e mjaftueshme me antioksidantë
ndihmon në ruajtjen e shëndetit dhe zvogëlon rrezikun e
zhvillimit të disa sëmundjeve kronike. Ja klasifikimi i ushqimeve
antioksidante.

Jepini përparësi ushqimeve të pasura me këto
elemente pasi do të thotë të parandalosh shumë

sëmundje dhe të reduktosh efektet e moshës:
këto janë ushqime të pasura me antioksidantë.

Brokoli dhe lakra mbrojne nga tumori
Një vend të dytë shumë premtues në familjen e cru-
ciferous: brokoli, lakër, lulelakër, lakër verze, lakër
brukseli. Ato përmbajnë inde karbinolin, për
mbrojtjen kundër llojeve të caktuara të kancerit të
sistemit tretës dhe karotenoide, dhe veprojnë në
mënyrë të sigurtë si parandalues kundër sëmundjeve
kardiovaskulare, përfshirë arteriosklerozën dhe
sëmundjet ishemike të zemrës.

Rrushi i zi për të mbrojtur
zemrën dhe arteriet
Vjen i katërti rrushi i zi. I
ngrënë si frut i freskët ose të
shijuarit si reçel, ofron një

Çaji të shpëton nga sëmundjet degjenerative (të
humbjes së funksionit të organeve e të indeve)
Çajit i përket pozicioni i shtatë. Pas ujit, çaji është
pija më e konsumuar në botë. Sidomos në varietetin
e saj të gjelbër, është e pasur me antioksidantë dhe
flavonoide, të cilat janë të dobishme në
parandalimin e disa prej sëmundjeve më të
rëndësishme kronike.

Karrotat luftojnë radikalet e lira
Në vendin e tetë ja ku janë karrotat.  Të famshme për
bollëkun e beta-carotenit, megjithatë i pranishëm edhe
në perimet e tjera me ngjyre të verdhë si portokalli,
karrotat janë një ushqim shumë i shëndetshëm, për tu
konsumuar në mënyrë të rregullt. Me sa duket, të
gatuara kanë nivel më të lartë asimilimi karotenoidi.
Më mirë të ziera në avull.

Soja e dobishme edhe në menopauzë
Pozicioni i nëntë për sojen. Emblema e ushqimit të
shëndetshëm, soja, mbrojtja pa rezerva për
vegjetarianët, mbetet një gur themeli i dietës
antioksidante. Përveç pasurisë së saj në isoflavones, e
bën atë një ushqim shumë të rekomanduar për të gjitha
gratë, sidomos që nga para-menopauza e më pas.

shumëllojshmëri të mirë të antioksidantëve:
resveratrol dhe quercetin. Një gotë verë e kuqe,
përmban një sasi të mirë të këtyre antioksidantëve
të pranishëm, shumë premtues për mbrojten e
zemrës dhe arterieve koronare.

Frutat e pyllit, një minierë e vërtetë ...
Në vend të parë një surprizë: frutat e pyllit,
luleshtrydhe, boronica, manaferë e kuqe, manaferë
e zezë dhe rrush frëng, janë fruta të vogla, të pasura
me vitamina dhe minerale që duhet të gjejnë një
vend më të shpeshtë në tryezat tona. Këto fruta kanë
të njëjtën peshë me ushqimet e tjera që kanë
përmbajtjen më të lartë të substancave antioksidante.

Spinaqi: i mirë për shikimin
Vendi i gjashtë për spinaqin. I pasur me luteina,
një antioksidant nga familja karotenoide që duket
se është efektive në kundërvënien e radikaleve të
lira edhe në nivelin e qelizave nervore të shikimit.
Studimet shkencore kanë treguar se njerëzit që hanë
rregullisht spinaq, kanë tendencë që të kenë një
shikim më të mirë.

Domate: prostata ju falenderon
Një vend të merituar të tretë për domaten. Domatja
është një ushqim shumë i pasur në karotenoide, në
veçanti likopene. Likopenet duket se ulin rrezikun
e zhvillimit të disa tumoreve,  veçanërisht kancerin
e prostatës. Duket se absorbimi i likopenit bëhet
më mirë sesa tek perimet e përpunuara (salcat).

Hudhra kontrollon
kolesterolin
Vend i pestë për hudhrën:
Megjithëse është shmangur
nga shijuesit për shkak të
aromës intensive, hudhra
është një jetëshpëtues. Ai
përmban antioksidantë të
vlefshme që e bëjnë atë
jetik në parandalimin e
sëmundjeve
kardiovaskulare,
hiperkolesterolemi, dhe
disa lloje tumoresh.

Cerealet integrale, një burim i shkëlqyer
antioksidantësh

Në vendin e dhjetë, dhe nuk mund të mungonte në
një klasifikim të plotë të të ngrënit shëndetshëm,
drithërat. Oriz, farro, mel, elb, tërsherë etj, janë një
burim i vlefshëm i antioksidantëve, veçanërisht të
vitaminës E dhe acidit fitik.
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Kakao
Lufton urinë nervozeLufton urinë nervozeLufton urinë nervozeLufton urinë nervozeLufton urinë nervoze
dhe stimulon metabolizmindhe stimulon metabolizmindhe stimulon metabolizmindhe stimulon metabolizmindhe stimulon metabolizmin

Kal 335/100 g
Yndyrna 25.6 g
Proteina 20.4 g
Glucide 11.5 g
Fibra 2.6 g
Kolesterol 0

Përse me kakao mund të humbim peshë

Polifenolet e kakaos reagojnë në stomak duke
bllokuar absorbimin e yndyrnave, ndërsa në
nivelin e qarkullimit të gjakut, dobëson
veprimtarinë e enzimave përgjegjëse për
degradimin e adrenalinës, duke bërë që ky
hormon të rrisë temperaturën e brendshme dhe
duke bërë kështu shkatërrimin e yndyrnave që
përmbajnë qelizat dhjamore.

Konfirmimet e shkencës

Sipas studimeve të fundit, e bërë nga kërkues të
Universitetit të Detroitit, po të hash çokollatë
fondente, aktivizohen mitocondrit, pjesë të vogla
të qelizave të cilat gjenerojnë energji, tamam
ashtu siç ndodh kur bëhet aktivitet fizik intensiv,
si psh kur vrapon apo lëviz me biçikletë. Duke
patur një aftësi të tillë, është një harxhues i mirë
kalorish, që kontribon në dobësim. Përveç kësaj,
sipas një studimi japonez, veprimi kundër
mbipeshës i kakaos, vjen nfa aftësia që ka për të
penguar një seri genesh të cilat kontrollojnë
transformimin e ushqimit në yndyrë dhe
aktivizojnë të tjera gene të cilat gjithashtu lejojnë
të digjen të tjera yndyrna ekzistuese.

Super këshilla

për dobësim

Si mund të

përdoren në dietë

Pluhuri i kakaos përdoret
gjerësisht në programin për
linja të holla. Për shembull
një lugë e bën të pëlqyeshme
një vakt me bazë kosi pa
yndyrë. Ose shtohet në
brumin e taliateleve, duke e
furnizuar me substanca
dobësuese pjatën klasike të
pastës. Dhe akoma, mund të
hidhet mbi sallatën e frutave
si psh mollë apo dardhë të
freskëta ose të pjekura.

Nga farat (cabosse) e pemës
Theobroma cacao, me origjinë
nga pyjet e Amazonës, merret
pluhuri dhe gjalpi i kakaos e
cila përdoret për të bërë
çokollata.Përmban flavonoide
antioksidante, tiramina dhe
feniletilamina (favorizojnë
prodhimin e serotoninës,
hormoni i humorit të mirë),
teobromina (e ngjashme me
kafeinën dhe djegës kalorish),
kalcium, magnez, potas, fosfor
dhe vitamina B.

Kurkuma
Është antioksidues, pastrues organizmiËshtë antioksidues, pastrues organizmiËshtë antioksidues, pastrues organizmiËshtë antioksidues, pastrues organizmiËshtë antioksidues, pastrues organizmi
dhe ju ndihmon të humbni peshëdhe ju ndihmon të humbni peshëdhe ju ndihmon të humbni peshëdhe ju ndihmon të humbni peshëdhe ju ndihmon të humbni peshë

Kal 354/100 g
Yndyrna 9,9 g
Proteina 7,8 g
Glucide 60,9 g
Fibra 21,0 g
Kolesteroli 0

Bima Curcuma longa me trung të
madh dhe me aromë, është e pasur me
amide dhe vajra esenciale. Pluhuri që
merret nga trungu, përdoret si erëz,
dhe ka një shije shumë të spikatur. Kjo

Erëza e verdhë që

mbron mëlçinë

erëz përdoret sidomos në pjatat me
bazë zarzavatesh si dhe është një
përbërës i rëndësishëm në përgatitjen
e cyrrit indian.Kjo erëz ka aftësi të
mëdha për të mbrojtur mëlçinë, është
antioksidues dhe stimulon dobësimin.
Përmban edhe vitaminë C,
karotenoide dhe proteina.

Pse mund të humbni peshë me kurkuma

Këshilla

Përveç se lufton plakjen dhe tumoret,
kurkuma ka disa aftësi kundër plagëve.
Po të përdorni kurkuma në plagë, djegje,
ose pickime insektesh dhe dermatite, jep
efekt të menjëhershëm përmirësimi deri
në shërimin e plotë.

Kjo erëz favorizon pastrimin e mëlçisë,
kontribon për të eleminuar mbetjet e
kolesterolit, lehtëson tretjen e yndyrnave
(duke reduktuar absorbimin) dhe
stimulon organizmin për të djegur më
shumë kalori. Është e dobishme edhe në
rastet e fryrjeve të barkut prej gazrave të
tepërta të stomakut. Në veçanti përbërësi
i tij, i njohur si curcumino, kontrollon
nivelin e glicemisë në gjak, ndalon
prodhimin e tepërt të insulinës dhe për
pasojë bën që të asimilohen më pak
sheqerna dhe të akumulohen më pak
yndyrna, sidmos në zonën e ijeve.
Gjithashtu jep efekte pozitive edhe në
disnitoksikimin dhe drenimin, duke
përmirësuar qarkullimin limfatik dhe atë
të gjakut.

Super këshilla

dobësuese

Përzieni në përzies elektrik
mango dhe kurkuma kundër
dhjamrave. Ndani në kube
një mango të pjekur mirë dhe
të qëruar, shtoni gjysëm gote
ujë, një lugë kurkuma dhe një
lugë vaj farash lini. Përzijini
të gjitha dhe pijini
menjëherë. Kjo përgatitje
këshillohet për tu pirë në
mëngjes ose larg vakteve,

Si përdoret

në dietë

Përdoret në vend të
zaferanos duke u adoptuar
shumë mirë në makarona
dhe oriz, në zarzavate të
ziera ose të pjekura, në
supëra zarzavates,
djathrat e freskta, kos,
salca dhe kremra.
Përbërësit e saj,
asimilohen më mirë nga
organizmi, nëse
shoqërohen me vaj ulliri
ose peshku. Një sasi
kurkuma e hedhur në vaj,
kthehet në një rregullues
shumë të mirë për sallata.

Si të humbni peshë
shëndetshëm

Duhet konsumuar për ditë
kakao për të përfituar nga
efektet e saj dobësuese.
Për të patur rezultate më
te mira, mund të përdoret
mes vakteve. Në
alternativë, në rast se
kemi kriza urie dhe
nervoze, të shijosh një
filxhna kakao, ndihmon
në kontrollin e urisë.

Theobroma:
Ushqimi i Zotave

Ushqimet Ushqimet6
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Xhinxheri
Nëse përdoret për ditë, pastronNëse përdoret për ditë, pastronNëse përdoret për ditë, pastronNëse përdoret për ditë, pastronNëse përdoret për ditë, pastron
dhe djeg më shumë kaloridhe djeg më shumë kaloridhe djeg më shumë kaloridhe djeg më shumë kaloridhe djeg më shumë kalori

Kal 80/100 g
Yndyrna 0,7 g
Proteina 1,7 g
Glucide 17,7 g
Fibra 2,0 g
Kolesteroli 0

(Zingiber officinalis) i cili
përdoret i freskët ose i thatë.
Është shumë i përdorur në
mjeksi dhe kuzhinë,
sidomos atë aziatike, qysh
rreth 5000 vite më parë.
Përdoret për të aromatizuar
supërat, peshkun,
zarzavatet, ëmbëlsirat dhe
pijet.
Përmban vajra esenciale,
gingeroli, zingerone dhe
resine, të cilat i japin
xhinxherit aftësitë
dobësuese.

Çaji jeshil me xhinxher

anti yndyrë

Mjafton të shtoni tre feta të
holla rrënjë xhinxheri në një
filxhani çaji jeshil, duke e lënë
ashtu disa minuta lara se të
pihet. Këshillohet më pas të
hahet xhinxheri i mbetur në
fundin e filxhanit. Kjo pije e
çmuar redukton gazrat e
barkut, mbajtjen e ujrave në
trup dhe lufton celulitin. Nëse
pihet tre herë në ditë,
favorizon rënien nga pesha.

Pse me xhinxher mund të

humbasësh peshë

Acidet organike që gjenden në
rrënjën e xhinxherit, stimulojnë
enzimat e tretjes, duke provokuar një
rritje të harxhimit të kalorive. Kjo bën
që metabolizmi të djegë më shumë
kalori duke bërë të njëjtin aktivitet si
përherë. Dhe kuptohet se duke djegur
më shumë kalori, favorizohet
dobësimi. Përveç kësaj, xhinxheri
përmirëson efektin diuritik dhe
problemet gastrite, duke reduktuar
mbajtjen e ujrave në trup, celulitin,
fryrjet dhe problemet e kapsllëkut. Në
fakt shumë studime kanë
demonstruar se kjo erëz stimulon
lëvizjen e muskujve në pjesën
gastrointestinale (aparatin tretës),
duke shtyrë ushqimin përgjatë
sistemit të aparatit tretës.

Informacion i dobishëm

Në mjeksinë arabe është
konsideruar një afrodiziak.Në
popullsinë e Afrikës besohet se po
të konsumosh xhinxher, nuk të
pickojnë mushkonjat.

Edhe pse xhinxheri i thatë ka
më pak aromë se ai i freskëti,
aftësia e kësaj erëze për të bërë
çudira me trupin tonë, nuk
humbet edhe kur është e thatë,
me copa apo pluhur.
Këshillojet të mbahet në enë të
mbyllura dhe në vende të
errëta dhe të përdoret sa më
shpesh që të jetë e mundur në
pjata të kripura apo të ëmbla,
për efektet e saj dobësuese.

Rrënjët që të rimidelojnë

Një bimë aromatike

Super këshilla

dobësuese

Si ta përdorim

në dietë

-Xhinxheri përdoret edhe për persona që
vuajnë nga reumatizma.
-Studimet tregojnë se xhinxheri është efikas për ata që i
zë makina si dhe për të vjellat që shkakton shtatzania.
-Përdoret për dhimbjet e kokës, ulçerës dhe njihet për
efektet e mëdha antioksidues.

Përse me kripën e

Himalajeve mund

të biesh në peshë

Mund të ndodhë që edhe
kur ha pak, nuk arrin të
biesh në peshë. Në këto
raste, para së gjithash duhet
të pastrojmë organizmin
dhe pastaj të përdorim
dietën e duhur për të
riaktivizuar organizmin.
Kripa e Himalajeve, falë
përmbajtjes së
oligoelementeve, na
ndihmon që të pastrojmë
organizmin nga skoriet dhe
toksinat, të cilat
depozitohen në trup dhe
ngadalësojnë proçesin e
metabolizmit. Mjafton të
përdorni përzierjen e kripës
me ujë, që ju spjeguam më
lart si dhe të përdorni
kripën e Himalajeve në
ushqimin e përditshëm.

Kripa e Himalajeve
Përdoret pikërisht atëherë kur dobësimi,Përdoret pikërisht atëherë kur dobësimi,Përdoret pikërisht atëherë kur dobësimi,Përdoret pikërisht atëherë kur dobësimi,Përdoret pikërisht atëherë kur dobësimi,
kthehet në një proçes të vështirëkthehet në një proçes të vështirëkthehet në një proçes të vështirëkthehet në një proçes të vështirëkthehet në një proçes të vështirë

Vendosni në një kavanoz
qelqi pak kripë Himalajesh,
mbusheni me ujë, lëreni të
pushojë për aq kohë sa të
shkrihet kripa. Këtë veprim
përsëriteni sa herë të merrni
këtë masë, pra të shtohet
kripë dhe ujë, pa e lënë që të
bjerë shumë niveli. Pini 1-2
lugë nga kjo përzierje të
cilën e keni hedhur në një
gotë më ujë, çdo mëngjes
esëll për 1-2 muaj. Lehtëson
shumë edhe proçesin e
dobësimit, krahas pastrimit
që i bën organizmit.

Kripa e HImalajeve iu jep
shumë shije pjatave të
ndryshme. Këshillohet të
përdoret për sallata, zarzavate,
salçiçe dhe për mishrat në zgarë.
Ashtu si për çdo lloj tjetër kripe,
duhet të ruhet në një vend të
freskët, pa lagështirë dhe në një
kavanoz qelqi.

E pasur me hekur dhe magnez

Kripa e Himalajeve është një kripë
shkëmbinjsh e cila sipas studimeve, është
formuar aty me miliona vite përpara, periudhë
kur depozitohej në Tokë sasi e madhe kripe
në shtresa të mëdha, të tilla sa të formonin
depozitime masive. Kjo kripë kaq e vjetër,
mblidhet me dorë në miniera.
Më në fund ka mbërritur edhe tek ne, mbasi
është rafinuar, larë, tharë dhe grirë.

E dobishme kundër mbajtjes hidrike,

tipike e sindromës para mestruale

Në këto raste, një nga gjërat e para
që duhet bërë, është eleminimi i
kripës nga dieta. Por kripa e
Himalajeve, e përdorur edhe në këtë
moment, përveç që favorizon
pastrimin edhe të organeve dhe të
sistemit limfatik, kontribon për të
pakësuar problemin e mbajtjes së
ujrave në trup gjatë kohës së
paramestruale.

Super këshilla dobësuese

Zgjidhja depurative.

Si ta përdorim në dietë

Si të humbni peshë
shëndetshëmUshqimet Ushqimet 7
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Përgatitja

Grihet qepa dhe skuqet në një tigan me vaj. Shtohen kërpudhat e pastruara
dhe të ndara nëse janë të mëdha. Përzieni për disa minuta, shtoni orizin
dhe përzijini me një lugë druri për 2-3 minuta. Hidhni një garuzhde me
brodo vegjetale dhe lëreni ta përthithë para se të shtoni tjetrën, duke i zier
së bashku. Kur orizi të jetë zier al dente, shtoni kosin pa yndyrë natyral
dhe majdanozin e grirë imët. Përziejini mirë dhe
hiqeni nga zjarri. Lëreni të pushojë për
2-3 minuta, më pas servireni në tavolinë
duke i hedhur sipër piper.

Burim proteinashBurim proteinashBurim proteinashBurim proteinashBurim proteinash
vegjetale dhe fibravegjetale dhe fibravegjetale dhe fibravegjetale dhe fibravegjetale dhe fibra
depurative që të ngopindepurative që të ngopindepurative që të ngopindepurative që të ngopindepurative që të ngopin

Oriz me kërpurdha
dhe kos

Vetitë e përbërësve

tek shëndeti

Super këshilla dobësuese

Teksa gatuani këtë recetë,

duhet të mbani parasysh se

kjo është një pjatë e parë

me një përmbajtje

proteinike te moderuar.

Duke shtuar gjizë dhe

zarzavate të freskëta apo në

zgarë, ky vakt kompletohet

me të gjithë përbërësit e

duhur. Zarzavateve iu

hidhet vaj dhe curry.

Preferohet edhe një sallatë

rradhiqesh të kuqe ose

jeshile, rukola etj.

Furnizon me fibra që të
ngopin, por edhe vitamina e
minerale në sasi më të
mëdha sesa orizi i bardhë.
Përveç kësaj, ka një shije më
të mirë sesa varietetet e
orizit të bardhë.

Janë burim substancash
antioksiduese, fibrash dhe
proteinash vegjetale, por që
nuk furnizojnë me të gjitha
aminoacidet esenciale.
Pikërisht për këtë arsye,
pjata mund të quhet e plotë
nëse i shtohet gjizë ose një
përbërës tjetër proteinik.

Është ideale për të
zëvendësuar panën ose
gjalpin, e përdorur në
përgjithësi në rizoto të
ndryshme për t’i dhënë shije,
por qe janë burim i
kolesterolit dhe i yndyrnave
të ngopura, jo shumë të
përshtatshme për shëndetin e
linjave.

Burim kalçiumi dhe proteinashBurim kalçiumi dhe proteinashBurim kalçiumi dhe proteinashBurim kalçiumi dhe proteinashBurim kalçiumi dhe proteinash
që shpëton masën muskuloreqë shpëton masën muskuloreqë shpëton masën muskuloreqë shpëton masën muskuloreqë shpëton masën muskulore

Sepie me spinaq
dhe fara pishe

Përbërësit për 2 persona
Përbërësit për 2 persona
Përbërësit për 2 persona
Përbërësit për 2 persona
Përbërësit për 2 persona

400 g sepie të pastruara
400 g sepie të pastruara
400 g sepie të pastruara
400 g sepie të pastruara
400 g sepie të pastruara

dhe gati për tu gatuar,
dhe gati për tu gatuar,
dhe gati për tu gatuar,
dhe gati për tu gatuar,
dhe gati për tu gatuar,

një lugë vaj ekstravergine
një lugë vaj ekstravergine
një lugë vaj ekstravergine
një lugë vaj ekstravergine
një lugë vaj ekstravergine

ulliri,ulliri,ulliri,ulliri,ulliri,
1 limon,1 limon,1 limon,1 limon,1 limon,
300 g spinaq,300 g spinaq,300 g spinaq,300 g spinaq,300 g spinaq,

1 lugë fara pishe,
1 lugë fara pishe,1 lugë fara pishe,
1 lugë fara pishe,
1 lugë fara pishe,

kripë dhe piper sipas dëshirës
kripë dhe piper sipas dëshirës
kripë dhe piper sipas dëshirës
kripë dhe piper sipas dëshirës
kripë dhe piper sipas dëshirës

Përgatitja

Vendosni sepiet e pastruara, të lara dhe të thara, në një
enë balte e cila më parë është lagur me lëng limoni, pak
kripë marine dhe piper të zi të sapo bluar.
Lëreni të marinohet për të paktën 15 minuta. Ndërkohë
ngrohni mirë zgarën. Mbasi mbaron koha e duhur e
marinimit, kulloni sepiet dhe vërini të piqen në zgarë
për 2-3 minuta nga të dy anët.Ndajini në dy pjata, ku në
një anë janë vendosur gjethet e spinaqit të lara, të thara
dhe ku është hedhur vaj, fara pishe, pak kripë dhe piper.
P.S Për kërë recetë zgjidhet spinaq i ri me gjethe të vogla.

I përdorur për marinime,
zbut mishin e sepies dhe
përveç kësaj lehtëson
absorbimin e hekurit që ajo
përmban.

Janë burim proteinash,
shumë të dobishme për dikë
që është në dietë, dhe për
këtë arsye, kontribojnë për të
ushqyer muskujt duke bërë
që të digjen më shumë
dhjamra edhe pse bëhet i
njëjti aktivitet fizik.

Është një nga erëzat më të
famshme për aftësinë e saj
antioksiduese dhe pastruese
të mëlçisë. Piperi lejon një
pastrim dhe eleminim më të
shpejtë të toksinave dhe
skorieve, të cilat krahas të
tjerave ngadalësojnë
metabolizmin.

Orizi integral

Kërpudhat

Kosi

Limoni

Sepiet

Piperi i zi

Super këshilla
dobësuese

Për të bërë menunë tënde sa më
të lehtë, kini parasysh që të

përgatisni një pjatë të dytë sa më
proteinike, duke e shoqëruar me

zarzavate. Kjo shoqërohet me
një fetë bukë integrale 70 g, ose
me një pjatë të parë makarona

ose oriz (60-70g). Në alternativë
të këtyre zgjedhjeve me

karbohidrate, mund të përdoren
patatet e ziera ose të pjekura

në furrë me rozmarinë
dhe hudhër.

260 kalori

për person

325 kalori

për person

Si të humbni peshë
Recetat shëndetshëm

Përfitimet e përbërësve të shëndetit

Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona

140 g oriz integral
140 g oriz integral
140 g oriz integral
140 g oriz integral
140 g oriz integral

1 qepë1 qepë1 qepë1 qepë1 qepë
250 g kërpudha të freskëta,
250 g kërpudha të freskëta,
250 g kërpudha të freskëta,
250 g kërpudha të freskëta,
250 g kërpudha të freskëta,

1 tufë majdanoz,1 tufë majdanoz,1 tufë majdanoz,1 tufë majdanoz,
1 tufë majdanoz,

100 g kos pa yndyrë,
100 g kos pa yndyrë,
100 g kos pa yndyrë,
100 g kos pa yndyrë,
100 g kos pa yndyrë,

1 lugë  vaj ektravergine
1 lugë  vaj ektravergine
1 lugë  vaj ektravergine
1 lugë  vaj ektravergine
1 lugë  vaj ektravergine

ulliri,ulliri,ulliri,ulliri,ulliri,
brodo vegjetale dhe piper.
brodo vegjetale dhe piper.
brodo vegjetale dhe piper.
brodo vegjetale dhe piper.
brodo vegjetale dhe piper.

8
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Në treg mund të gjeni pasta frolla pa yndyrna të
hidrogjenizuara. Dhe nëse është e mundur, blijeni këtë
produkt bio. Ju furnizon me energji të shpejtë, e nevojshme
sidomos në mëngjes.

Kontribon në kontrollin e sheqernave në gjak, pra është e
dobishme që të konsumohet bashkë me ëmbëlsira, për të
reduktuar rrezikun e rritjes së glicemisë, e cila shkakton
mbipeshë.

Është burim fibrash të cilat ngadalësojnë absorbimin e
yndyrnave dhe sheqernave. Nëse janë të kuqe dhe biologjike
dhe konsumohen me gjithë lëkurë, mund të marrim piruvaton,
një substancë dobësuese shumë efikase.

Është e pasur me proteina të mira,
dobësuese dhe fermentet që shpëtojnë
aparatin tretës. Kosi pa yndyrë
furnizon me vetëm 36 kalori për gram.

Është një burim i fuqishëm
antioksiduesish të cilat përmirësojnë
qarkullimin e gjakut, oksigjenojnë
gjakun, organet dhe indet si dhe
favorizon dobësimin.

Është një ëmbëlsues natyral i pasur me
fruktozë, një sheqer që nuk krijon
probleme të ngritjes së glicemisë në
gjak. Gjithsesi duhet konsumuar në
doza jo të mëdha.

Ngopëse dhe eNgopëse dhe eNgopëse dhe eNgopëse dhe eNgopëse dhe e
përdorur në mëngjes,përdorur në mëngjes,përdorur në mëngjes,përdorur në mëngjes,përdorur në mëngjes,
nxit metabolizminnxit metabolizminnxit metabolizminnxit metabolizminnxit metabolizmin

Torte molle me
kanellë

Si të humbni peshëRecetat shëndetshëm

Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona

250 g pasta frolla e cila blihet
250 g pasta frolla e cila blihet
250 g pasta frolla e cila blihet
250 g pasta frolla e cila blihet
250 g pasta frolla e cila blihet

e gatshmee gatshmee gatshmee gatshmee gatshme

2 mollë,2 mollë,2 mollë,2 mollë,2 mollë,
1 limon,1 limon,1 limon,1 limon,1 limon,
2 lugë kanellë pluhur,
2 lugë kanellë pluhur,
2 lugë kanellë pluhur,
2 lugë kanellë pluhur,
2 lugë kanellë pluhur,

letër furre,letër furre,letër furre,letër furre,letër furre,

miell  sipas dëshirës.
miell  sipas dëshirës.
miell  sipas dëshirës.
miell  sipas dëshirës.
miell  sipas dëshirës.

Përgatitja

Shtrini pasta frollën me një petës, mbi një sipërfaqe të sheshtë dhe e lyeni me miell dhe me
kanellë derisa të përftoni një shtresë të hollë me rreth 2 cm trashësi. Me një stampë rrethore,
bëni 8 rrathë me pasta frolla duke i sistemuar në një letër furre që është e vendosur në një
tepsi. Shponi brumin në disa vende me pirun. Në një tas me ujë, shtrydhni një limon. Qëroni
mollët dhe ndajini në feta. Hidhini në ujë për një minutë, më pas kullojini dhe thajini.
Shpërndani fetat e mollës mbi tortinat. Piqeni në furrë të nxehur më parë në temperaturë 170
gradë celcius, deri kur anat të bëhen të kuqe. Mjaftojnë 30-40 minuta. Shërbejini të ftohta.

Pasta frolla
e gatshme

Kanella

Molla

Super këshilla dobësuese
Për të kompletuar menunë tuaj të lehtë, kini
parasysh se tortina e mollës është një burim
sheqernash të thjeshtë, prandaj nëse e zgjidhni
në menu, duhet ngrënë gjithmonë në mëngjes,
kur trupi i elaboron më mirë ëmbëlsirat,
duke e përdorur madje për të aktivizuar
proçeset metabolike. Por që kjo të ndodhë,
ëmbëlsirat duhet të jenë pa yndyrna të
hidrogjenizuara dhe të konsumohen në
sasi të vogla.

për person

për person

Me pak kalori dhe e pasur meMe pak kalori dhe e pasur meMe pak kalori dhe e pasur meMe pak kalori dhe e pasur meMe pak kalori dhe e pasur me
fermente kundër fryrjeve të barkutfermente kundër fryrjeve të barkutfermente kundër fryrjeve të barkutfermente kundër fryrjeve të barkutfermente kundër fryrjeve të barkut Ëmbëlsirë me kos

dhe boronicë

Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona
Përbërësit për 4 persona

300 g kos pa yndyrë
300 g kos pa yndyrë
300 g kos pa yndyrë
300 g kos pa yndyrë
300 g kos pa yndyrë

e tipit të trashë dhe jo acid,
e tipit të trashë dhe jo acid,
e tipit të trashë dhe jo acid,
e tipit të trashë dhe jo acid,
e tipit të trashë dhe jo acid,

2 lugë çaji mjaltë,
2 lugë çaji mjaltë,2 lugë çaji mjaltë,
2 lugë çaji mjaltë,
2 lugë çaji mjaltë,

100 g boronicë,  edhe të ngrira,
100 g boronicë,  edhe të ngrira,
100 g boronicë,  edhe të ngrira,
100 g boronicë,  edhe të ngrira,
100 g boronicë,  edhe të ngrira,

(16 nga ato që shërbejnë për
(16 nga ato që shërbejnë për
(16 nga ato që shërbejnë për
(16 nga ato që shërbejnë për
(16 nga ato që shërbejnë për

të dekoruar tortat)
të dekoruar tortat)të dekoruar tortat)
të dekoruar tortat)
të dekoruar tortat)

8 gota8 gota8 gota8 gota8 gota

Përgatitja

Përzieni në përzies elektrik kosin me boroninë dhe mjaltin. Duke përdorur
një kaush pastiçerie, mbushni gotat dhe sistemojini në ngrirje për të paktën
dy orë, mbasi ta keni dekoruar.
Shërbejeni ëmbëlsirën duke e shoqëruar sipas dëshirës me lamponi ose
boronicë, duke përzier 50 g me dy lugë mjaltë. Sistemojeni përbërjen në
një tas dhe shërbejeni.

Super këshilla dobësuese

Kjo është një ëmbëlsirë dobësuese, një burim

proteinash të jashtëzakonshme, fibrash dhe fermente

të dobishme për stomakun. Mund të shërbehet si vakt

i ndërmjetëm, paradite ose pasdite ose në mëngjes.

Nëse konsumohet në fund të vaktit, redukton

përmbajtjen e karbohidrateve (makarona, oriz ose

bukë) me 20%.
Kjo embëlsirë mund të përgatitet edhe një ditë para.

Kosi pa yndyrë

Boronica

Mjalti

Përfitimet e përbërësve

të shëndetit

9
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Mëngjesi: 1 filxhan kafe elbi; 1 vezë e zier ose 30 g
salmon e pjekur; 70 g bukë integrale; 3 bajame; 1 frut.
Dreka: 80 g oriz integral me vaj dhe 100 g mish pule
dhe pak kurkuma; zarzavate sipas dëshirës.
Darka: Djath pa yndyrë; sallatë; 70 g bukë integrale.
Mes vakt: 1 frut dhe 3 arra ose 1 kos natyral pa yndyrë
me pak kakao.

Mëngjesi: 1 filxhan qumësht pa yndyrë dhe kafe; 70 g
bukë integrale me tre lugë të vogla mjaltë; 3 arra, 1 frut.
Dreka: 80 g oriz integral me 2 lugë vaj dhe 2 luge kos në fund
të gatimit; zarzavate të pjekura dhe 120 g gjizë pa yndyrë.
Darka: 200 g gjoks gjeli në zgarë; zarzavate të pjekura;
60 g oriz integral e zier me pak vaj dhe xhinxher pluhur.
Mes vakt: 1 frut dhe 1 filxhan kakao ose 1 kos
natyral pa yndyrë.

Mëngjesi: 1 filxhan çaj jeshil; 4 fete biskotate me
3 lugë marmelatë; 3 bajame; 1 frut.
Dreka: 1 pjatë supë zarzavatesh me patate. Sipas dëshirës
mund të përdoren edhe zarzavate të gatuara në furrë.
Darka: Picë me zarzavate; një sallatë mikse.
Mes vakt: 1 frut me 3 bajame; ose 2 galeta orizi me
1 lugë pastë ulliri.

Mëngjesi: Çaj jeshil; Një tortinë e vogël me mollë dhe

kanellë (fq.9); 3 arra; 1 frut.
Dreka: 150 g ravioli të gatuara me sugo domatesh; sallatë
jeshile mikse me dy lugë vaj, lëng limoni dhe piper.
Darka: 1 pjatë me zarzavate të bëra pure mbasi janë zier;
200 g salmon me zarzavate të pjekura; 70 g bukë integrale.
Mes vakt: 1 frut dhe 5 bajame ose 1 kos natyral pa
yndyrë me pak kakao.

me menutë pastruese dhe dobësueseme menutë pastruese dhe dobësueseme menutë pastruese dhe dobësueseme menutë pastruese dhe dobësueseme menutë pastruese dhe dobësuese

Të humbim 3 kile
për një javë

Mund të heqësh deri në 3 kg të peshës

trupore për një javë pa stres, duke

shfrytëzuar aftësitë e djegies së yndyrnave

tek ushqimet. Ja pra, ditë pas dite, java jote

dobësuese, me disa receta të cilat po i

propozojmë për ju.

E hënë

E martë

E mërkurë

Mëngjesi: Një filxhan qumësht pa yndyrë dhe
kafe; 4 feta biskotate me 3 lugë marmelatë; 3
bajame; 1 frut.
Dreka: 80 g spageti integrale të ziera al dente me
dy lugë të vogla vaj ulliri, 1 thelp hudhër dhe 1
spec; perime dhe 100 g gjizë pa yndyrë.
Darka: Sepie me spinaq; 3 galeta orizi.
Mes vakt: 1 frut dhe 3 arra ose 2 galeta orizi me
1 lugë pastë ulliri.

Mëngjesi: Çaj jeshil; 1 tortinë me mollë dhe
kanellë; 5 bajame; 1 frut.
Dreka: Tortë e kripur me speca; sallatë jeshile
mikse me 2 lugë çaji vaj, lëng limoni dhe piper.
Darka: 200 g gjoks pule të pjekur në furrë me 2
lugë vaj, 1 lugë curry dhe 1 lugë lëng limoni; 60 g
oriz integral e zier, e kripur, xhinxher pluhur.
Mes vakt: 1 frut dhe 3 bajame dhe 1 kos pa
yndyrë.

Mëngjesi: 1 filxhan qumësht pa yndyrë dhe kafe
elbi; 4 biskota frolini; 3 bajame ose 3 arra; 1 frut.
Dreka: 200 g mish gjeli në furrë me zarzavate
dhe 3 galeta orizi.
Darka: 1 pjatë supë zarzavadesh (kungull,
karrota, qepë, selino, fasule dhe erëza); 150 g
thjerrëza me pak vaj dhe kurkuma; 50 g bukë
integrale.
Mes vakt: 1 frut dhe 3 bajame ose 1 kos pa
yndyrë me një lugë kakao.

E enjte

E premte

E shtunë

E dielë

Për një muaj, para se të shkoni në gjumë, përdorni

çaj xhinxheri, ju ndihmon të digjni më shumë gjatë

natës dhe ju siguron një tretje të mirë.

Super

këshilla për

dobësim

Si të humbni peshëDieta shëndetshëm
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Mëngjesi: 1 filxhan çaj jeshil; 1 vezë e zier ose 100 g tofu; 50 g bukë integrale; 1
lugë fara luledielli.
Dreka: 150 g njoki patatesh me domate; 150 g eskallop viçi e bërë në tigan me
pak vaj dhe e plurosur me piper dhe lëkurë limoni të grirë; zarzavate sipas dëshirës.
Darka: Sallatë jeshile mikse me dy lugë vaj, lëng limoni dhe xhinxher; 200 g ton
dhe 2 galeta orizi.
Mes vakt: 1 frut dhe 3 arra ose 1 kos natyral pa yndyrë me pak kakao.

Mëngjesi: 1 filxhan çaj jeshil; 3 galetë orizi me 3 lugë melasa ose mjaltë; 1 lugë
fara luledielli; 1 frut.
Dreka: 60 gram oriz integral i zier me qepë të grira, gjysëm luge vaj ulliri
ekstravergine dhe pak xhinxher; 150 g gjizë pa yndyrë dhe zarzavate sipas dëshirës.
Darka: 200 g qiqra të ziera me 2 lugë vaj ullri, lëng limoni dhe spec; zarzavate
dhe 2 galeta orizi.
Mes vakt: 1 frut dhe 3 arra ose një përzierje me 1 kivi dhe 125 g kos pa yndyrë.

me menutë pastruese dhe dobësueseme menutë pastruese dhe dobësueseme menutë pastruese dhe dobësueseme menutë pastruese dhe dobësueseme menutë pastruese dhe dobësuese

Pastro menjëherë
skoriet dhe toksinat

Të pastrosh organet e trupit (stomakun, mëlçinë,

mushkëritë, venat, lëkurën) është hapi i parë për

tu dobësuar më pas pa lodhje. Mund ta bëni për

një javë me menutë tona disintoksikuese, me disa

receta qe mund t’i gjeni më poshtë.

Mëngjes: 1 filxhan çaj jeshil; 3 galeta orizi me tre
lugë kafeje melasa ose mjaltë; 1 lugë fara
luledielli; 1 frut.
Dreka: 150 g zarzavate të freskëta me 125 g kos
pa yndyrë; 60 g oriz basmati i zier bashkë me 150
g bizele, një gjysëm luge vaj ulliri.
Darka: Sepie me spinaq (fq.8); tre galeta orizi.
Mes vakt: 1 frut dhe tre arra ose një lëng me 1
dardhë dhe 125 g kos pa yndyrë.

Mëngjes: Çaj jeshil; 3 galeta orizi me 3 lugë
melasa ose mjalt; 5 bajame, 1 frut.
Dreka: Sallatë jeshile mikse me dy lugë vaj, lëng
limoni dhe xhinxher; 60 g spageti orizi me dy
lugë salcë domatesh; 150 g merluc në avull.
Darka: 200 g mish viçi e gatuar në tigan me dy
lugë vaj, një lugë fara kumini dhe një lugë lëng
lime; 60 g oriz i zier me pak vaj dhe zarzavate
sipas dëshirës.
Mes vakt: 1 frut dhe 3 bajame ose 1 kos natyral
pa yndyrë.

Mëngjesi: 1 filxhan çaj jeshil: 3 galeta orizi me tre lugë
melasa ose mjaltë;
1 lugë fara lini bashkë me 1 kos pa yndyrë; 1 frut.
Dreka: 200 g troftë në furrë me zarzavate dhe 3 galeta orizi.
Darka: 1 pjatë supë me zarzavate, 200 g perime dhe 30 g oriz (jo
patate, burimi i karbohidrateve është orizi).
Mes vakt: 1 frut dhe 3 bajame ose 1 kos pa yndyrë me 1 lugë kakao.

Super këshilla

dobësuese

Jo vetëm gjatë javës që do ndiqni

dietën pastruese të organizmit,

por mirë do ishte që ta kthenit në

zakonin e jetës tuaj. Pini çdo ditë

esëll në mëngjes një gotë ujë të

E enjte

vakët me limon.

Ndikon në

pastrimin e

organizmit,

redukton urinë,

heq erën e keqe të

gojës, jep energji

dhe përmirëson

gjendjen

shpirtërore.Mëngjesi: 1 filxhan çaj jeshil: 3 galeta orizi me 3 lugë melasa ose mjaltë
dhe pak spec; 3 arra.
Dreka: Oriz me kërpudha dhe kos: sallatë jeshile mikse me dy lugë vaj
ulliri, lëng limoni dhe piper.
Darka: 150 g karkaleca të ziera që i shtohen pak vaj dhe xhinxher; zarzavate
të ziera ose të pjekura: 2 galeta orizi.
Mes vakt: 1 frut dhe 5 bajame ose ëmbëlsirë me kos dhe boronicë (fq.9).

Si të humbni peshëDieta
shëndetshëm

E hënë

E martë

E mërkurë

E premte

E shtunë

E dielë

Mëngjes: 1 filxhan çaj jeshil: 1 tortina molle me

kanellë (fq.9): 3 fara kakao.
Dreka: 60 g makarona fusilli integrale me sugo
karrotash, selino, qepë dhe domate (4 lugë zarzavate
të grira, 1 domate e ndarë me kuba e zier për 15-20
minuta me 2 lugë vaj); 150 g gjoks pule me zarzavate
sipas dëshirës.
Darka: 1 pjatë supë zarzatesh dhe patate.
Mes vakt: 1 frut dhe 3 arra ose 1 kos pa yndyr me
kakao.

Të gjitha produktet që ilustrojnë dietat,
mund t’i gjeni tek dyqanet “Neranxi”
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Supat, rrostot, involtinit dhe            

Ja katër super recetat e përshtatshme
për të gjithë

Përbërësit për dy persona

500 gr tul kungulli e zier më parë në avull
20 gështenja të pjekura, 1 lugë qepë e grirë, 1 lugë vaj,
lëng mishi ose perimesh dhe arrë moskati.

Përgatitja

Skuqni qepën në vaj duke i hedhur një garuzhde lëng
mishi ose zarzavatesh. Shtoni tulin e kungullit të zier
dhe të ndarë në copa dhe gështenjat e pjeëkura të
qëruara dhe të grira. Mbulojeni me brodo të nxehtë dhe
sapo të fillojë të ziejë, hiqeni nga zjarri dhe bëjeni pure
në përzirëse elektrike. Hidheni përbërjen në pjata dhe
pluroseni me arrë moskat. Sipas dëshirës, mund t’i
shtoni edhe dy lugë uthull balsamike të Toschit.

Përbërësit për 4-5 persona

1 kg mish gjeli për rrosto, 300 gr gështenja të
ziera, 1 lugë vaj, një rrënjë rozmarinë, një thelpi
hudhër, një gjysëm gote verë e bardhë, kripë, piper
dhe brodo.

Përgatitja

Përshkoni në spango rrënjën e rozmarinës. Ndani
thelpin e hudhrës në katër copa dhe bëni vrima në
rrosto ku t’i fusni brenda. Ngrohni furrën në 220
gradë celcius, dhe vendoseni rroston në një tepsi të
lyer me vaj, kripë dhe piper. Piqeni në furrë,
shuajeni dhe me verë dhe lëreni në furrë për rreth
një orë. Lageni me një garuzhde me ujë rroston,
ndërkohë nga ana tjetër kaloni gështenjat e ziera
dhe të qëruara ne shtypësin e patates, bashkojeni
me një garuzhde brodo dhe përzijini mirë.
Shërbejeni purenë me mishin dhe kompletojeni me
perime.

Të bën mirë sepse

Të furnizon me energji dhe substanca

të humorit të mirë.  Është diuritike,

të ngop dhe lufton urinë nervoze.

Me zarzavade, kjo recetë është një vakt i

plotë, ushqyes, lehtësisht i tretshëm dhe të

ngop.

Supa dimëroreSupa dimëroreSupa dimëroreSupa dimëroreSupa dimërore

Të bën mirë sepse

Rrosto me gështenjaRrosto me gështenjaRrosto me gështenjaRrosto me gështenjaRrosto me gështenja
320
kal

423
kal

Nëse po kërkoni një staf profesionist, kreativ dhe
shumë bashkëpunues për të realizuar tortat apo bufetë

e festave tuaja, ne ju sugjerojmë Bar-Restaurant
Divina. Me një eksperiencë disa vjeçare, Divina iu a

bën eventet të paharrueshme!

Porosisni tortat e Krishlindjeve me dizenjo të
jashtëzakonshme, por edhe ëmbëlsirat tradicionale!

Adresa: Rruga Sami Frashëri, tek Liqeni artificial
Cel: 069 607 6400 Ju mirëpresim!
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   pjatat me gështenja
Të shijshme dhe kundër urisë

nervoze, janë pjatat e këshilluara

për tu furnizuar me vitamina dhe

antioksidues. Dhe janë shumë të

mira edhe për ata që bëjnë sport

Përbërësit për 2 persona

350 gr mish gjeli, 200 gr gështenja të ziera (qërojini
dhe grijini në shtypësen e patateve), 1 lugë rozmarinë
e grirë, 1 lugë vaj, 4 lugë verë, senap, kripë dhe piper.

Përgatitja

Vendosni copat e mishit të gjelit në dërrasë dhe
rrihini pak, lyeni pjesën e sipërme me pak sinap.
Përzieni gështenjat e grira me rozmarinë, kripë dhe
piper. Përzijeni mirë dhe vendoseni si shtresë mbi
copat e mishit. Rrotulloni çdo copë mishi, lidhini me
spango dhe vendosini në tigan me vaj të nxehtë.
Skuqini mirë copat e involtinit, shuajini me verë dhe
ziejini edhe pak. Kompletojeni me perime.

Përbërësit për 12 persona

500 gr miell gështenjash, 750 ml ujë, 50 g fara pishe, 50 g
rrush i thatë, vaj ulliri, kripë marine integrale.

Përgatitja

Ngrohni paraprakisht furrën në 200 gradë celcius. Sisni miellin,
hidhni kripë, ujë pak nga pak dhe bëni një brum uniform dhe të
butë. Bashkoni rrushin e thatë të cilin e kemi zbutur më parë në
ujë. Më pas hidhni farat e pishës, duke lënë mënjanë një pjesë
për ta hedhur sipër. Vendoseni në një tepsi të lyer me vaj dhe
piqeni për 30 minuta në 200 gradë celcius, deri kur superfaqja
të bëhet e skuqur dhe krokante. Shërbejeni të vakët ose të
ftohtë. Është një ushqim i mirë për jashtë vakteve ose për raste
speciale, por edhe si ëmbëlsirë në fund të një vakti.

Bashkë me perimet kjo recetë është

një pjatë komplete, e ushqyeshme dhe

antistres.

Është një ëmbëlsirë shumë e mirë për

dimër, një burim sheqernash. Adapte për

kë bën aktivitet sportiv.

Të bën mirë sepse Të bën mirë sepse

IIIIInvoltini me rozmarinënvoltini me rozmarinënvoltini me rozmarinënvoltini me rozmarinënvoltini me rozmarinë

CastagnaçioCastagnaçioCastagnaçioCastagnaçioCastagnaçio
(Specialitet me gështenja)(Specialitet me gështenja)(Specialitet me gështenja)(Specialitet me gështenja)(Specialitet me gështenja)

348
kal

178
kal

www.korrierishendetit.com
 "Instituti Kulinar Neranxi",  shkolla prestigjioze profesionale e kulinarisë,
ka gjashtë vite që diplomon specialistë të fushës. Krahas aktivitetit akademik,
shkolla nxjerr dhe një gazetë të përmuajshme, në bashkëpunim me Kompaninë
"Neranxi" dhe specialistë të ushqyerjes. "Korrieri i shëndetit" erdhi në
versionin print dhe u shpërnda falas, për t'iu ardhur në ndihmë konsumatorëve
me informacione të dobishme mbi ushqimet. Sot "Korrieri i Shëndetit" kthehet
në një dritare të madhe virtuale me shumllojshmëri informacioni për të gjithë.
Studimet më të fundit mbi ushqimet, recetat, dossieret ku jepen informacione
të thelluara mbi tema të ndryshme, këshilla, kuriozitete, përgjigjet e
nutricionistëve, videot e gatimit nga profesorët e shkollës, do jenë informacioni
juaj i përditshëm i cili do t'ju bëjë ta shihni me sy tjetër atë që keni në tavolinë.
Sot jetojmë vërtetë në epokën e zhvillimit, modernizimit dhe teknologjisë, por
sëmundjet janë shtuar, ajri është ndotur dhe ushqimet sa po vijnë dhe po
bëhet më shumë industriale dhe aspak të shëndetshme. Prandaj "Korrieri i
shëndetit" vjen si një asistent i përhershëm i shëndetit tuaj. Duke u informuar
rreth ushqimit, ju do shkoni gjithnjë e më rrallë tek mjeku dhe do mbani linja
të mira, sepse siç ka thënë Hipokrati;  "Duhet ta bëjmë ushqimin ilaçin tonë,
jo ilaçin ushqimin tonë".  Duke shpresuar që do na vizitoni sa më shpesh, ne
gjithashtu ju ftojmë të na shkruani për çdo problem që ju shqetëson në lidhje
me ushqimin. Lexim të këndshëm!

Kompania “Neranxi” -  Adresa: Autostrada Tiranë - Durrës, km 7, Yrshek Tiranë:
Tel: 0424065500; 0424065501; Fax; +35548200419; e-mail: neranxi@neranxi.al; www.neranxi.al

AAAAAgjencia e infgjencia e infgjencia e infgjencia e infgjencia e informaormaormaormaormacionicionicionicionicionit për ushqimint për ushqimint për ushqimint për ushqimint për ushqimin
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Është antioksidues, djegËshtë antioksidues, djegËshtë antioksidues, djegËshtë antioksidues, djegËshtë antioksidues, djeg
yndyrnat dhe ndalonyndyrnat dhe ndalonyndyrnat dhe ndalonyndyrnat dhe ndalonyndyrnat dhe ndalon
mbipeshën dhe celulitinmbipeshën dhe celulitinmbipeshën dhe celulitinmbipeshën dhe celulitinmbipeshën dhe celulitin

Resveratroli

Në mengjes, pini gjysëm gote lëng rrushi
të kuq pa sheqer. Kjo është një burim i
mirë resveratroli (aq sa ka në verën e
kuqe) dhe nuk përmban alkool e cila
mund të dëmtojë mëlçinë. Kur rrushi
është i stinës, mund ta përgatisni në
shtëpi, duke përzier 20 kokrra rrushi me
lëkurë dhe 125 g kos e cila favorizon
asimilimin e mikroorganizmave të rrushit.

Resveratroli është një përbërje
antioksiduese e familjes së
polifenoleve. Kjo substancë stimulon
një grup proteinash që quhen sirtuine,
të cilat marrin pjesë në shumë aktivitete
të organizmit, si psh në metabolizëm,
infeksionet, formimin e tumoreve,
riparimin e ADN-së dhe sekrecionin e
insulinës. Që resveratroli të japë efektet
e dëshiruara, duhet që të ndiqet një
diete me kalori të moderuara.

Përse me resveratrol

eleminohen kilet e tepërta

Një studim i bërë në Universitetin e
Teksasit (University os Texas Health Sci-
ence Center San Antonio. USA), ka treguar
se resveratroli mund të jetë i dobishëm për
të djegur yndyrnat e tepërta duke
parandaluar mbipeshën. Resveratroli që
gjendet tek rrushi dhe në ushqime të tjera,
në fakt stimulon prodhimin e
adiponectinës, një proteinë e sintetizuar nga
qelizat e indeve dhjamore, e cila gjendet
me pakicë tek individët në mbipeshë. Kjo
proteinë është e pakët edhe tek ata individë
që kanë tension të lartë, diabet dhe nivel
kolesteroli dhe tregliceridesh të lartë.
Adiponectina është e dobishme edhe
kundër infeksioneve, dhe kjo bën që të
përmirësohet efesti diuritik, parandalohet
formimi i celulitit, të cilat krijohen në
gjendje inflamacioni (acarimi ose
infeksioni).

Këshilla

Resveratroli përftohet mbi të gjitha nga
Polygonum cuspidatum, një bimë që njerëzit e
lashtë e përdornin për zemrën, mëlçinë dhe
stomakun. Rrënjët e saj përmbajnë një sasi edhe
400 herë më të madhe në krahasim me rrushin (e
cila gjendet vetëm në pjesën e lëkurës) si dhe në
verë. Resveratroli gjendet edhe tek manaferrat,
shega, kikirikët, farat e pishës dhe në kakao. Një
gotë verë e kuqe përmban rreth 640 mcg
resveratrol, ndërsa në një grusht kikirikë 73 mcg.

Ku gjendet

Me pak kalori

është më efikase

Super këshilla dobësuese

Resveratroli gjendet në sasi të
konsiderueshme edhe në fruta
të thata, sidomos në
kikirikë.

Ju këshillojmë të përdorni
çdo ditë një grusht kikirikë
larg vakteve.

Kontribon në zhvillimin eKontribon në zhvillimin eKontribon në zhvillimin eKontribon në zhvillimin eKontribon në zhvillimin e
muskujve dhe është antioksiduesmuskujve dhe është antioksiduesmuskujve dhe është antioksiduesmuskujve dhe është antioksiduesmuskujve dhe është antioksidues

Vitamina E

Ku mund ta gjejmë

Farat e grurit janë burimi natyral më
i pasur me vitaminë E të cilat
përmbajnë doza prej 149,4 mg për 100
gr. Mbas farave dhe vajrave, frutat dhe
zarzavatet janë burimi i dytë më i
pasur me vitaminë E. Edhe pse sasia
e vitaminës E nuk është shumë e lartë,
sasia e porcioneve që hahen ( hahen
10 g vaj dhe rreth 300 deri në 600 g
zarzavate) bëhe një burim për tu marrë
në konsideratë.

Burim natyral i pasur

Kjo vitaminë mbron vitaminën C dhe vitaminën A nga oksidimi.

Vitamina E ndërhyn në zhvillimin e muskulaturës dhe të indeve

lidhëse. Në sinergi me vitaminën C, mbron enët e gjakut, përmirëson

oksigjenimin e indeve duke mbrojtur organizmin nga mbajtja e

ujrave dhe duke luftuar celulitin.

Por nuk është vetëm kjo: integrimi i vitaminës E dhe C ndihmon

në reduktimin e nevojës për insulinë, sepse së bashku mbajnë nën

kontroll sheqernat në gjak dhe ndalojnë krijimin e radikaleve të

lira, duke penguar ngadalësimin e metabolizmit. Në këtë mënyrë

nuk ndodh proçesi i oksidimit që bëjnë radikalet e lira. Në fund,

konsumi i ushqimeve apo i integratorëve që përmbajnë vitaminën

E, rrisin ndjenjën e ngopjes.

Përse vitamina E eleminon kilet e tepërta

Përmbajtja e vitaminës E
reduktohet gjatë proçesit
të gatimit, sidomos gjatë
skuqjeve dhe pjekjeve në

furrë. Gjithashtu kjo
vitaminë mund të humbasi

shumë efektivitetin edhe
në kontakt me ajrin.

Pikërisht për këtë arsye,
përpiquni që të

konsumoni ushqime të
gjalla të cilat pëmbajnë

vitamina E. Një ide e mirë
është që të përdorni frutat

e thata të cilat pothuajse
të gjitha kanë sasi të

konsiderueshme të kësaj
vitamine.

Zgjedhja e

vitaminës E

Super këshilla dobësuese

Nëse jeni të ftuar në drekë ose në një darkë
dhe e dini që nuk mund t’i thoni jo një
ëmbëlsire super  kalorike, duhet patjetër të
keni vitamina C dhe E. Dhjetë minuta para
se të konsumoni ëmbëlsirë, pini vitamina
(500 mg vitaminë C dhe 100 mg për
vitaminën E), dhe më pas pihen nga një për
secilën për një javë. Përveç kësaj shtoni në
pjatat tuaja spec ose tabasco.

Si të humbni peshëVitaminat shëndetshëm

Farat nga ku mund të dalin vajrat si dhe vajrat e përmbajnë në sasi të madhe.
Veçanarisht është prezente në këto ushqime (mg/100 g): vaji i farave të grurit
(149,4); vaji i arrave (47,2); vaji i farave të lulediellit (42,08); vaji i bajames
(39,2); farat e lulediellit (35,17); bajamet e ëmbla (26,50); vaj ekstravergine ulliri
(22,40); lajthi (15,00); avogado (6,40); arra (4,00); oriz integral (0,70);  miell
integral (0,40). Për të plotësuar nevojat ditore me këtë vitaminë, duhen konsumuar
400 mcg ose më shumë.
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Kozmetika në kushtet e shtëpisë
Çdo gjë për lëkurën

tuaj, e gjeni në kuzhinë
- 3 g dyllë blete
- 3 lugë lecitinë soje
- 2 lugë gjalp karite
- 1 lugë vaj argani
- 1 lugë vaj avogado
- 3 lugë vaj trëndafili
- 1 lugë glicerinë vegjetale (blihet në farmaci)
- 1 lugë e vogël mjaltë
- 5 pika qumësht blete
- 10 lugë vaj esencial barbarosa
- 6 pika ekstrakt glicerik të farave të greipfrutit
- 2 pika vitaminë E natyrale

Krem antirrudhë për fytyrën dhe trupin

Acidi laktik i kosit, ushqen, hidraton
dhe zbut qelizat e vdekura të cilat
eleminohen më lehtë.

Përbërësit

- 2 lugë kos natyral
- 1 lugë sheqer
- 1 lugë vaj vaj ulliri

Përgatitja

Bashkoni përbërësit dhe aplikojini në fytyrë, qafë dhe dekolte.
Lëreni ashtu për 2-3 minuta në mënyrë që t’i jepni kohë enzimave
të mollës të depërtojnë e më pas masazhojeni me lëvizje rrethore
për pak minuta. Shpërlajeni me ujë të vakët menjëherë.

Molla është e pasur me vitamina
(A, B, C, E), betakarroten, acid
citrik dhe malik të cilat mbrojnë
qelizat.

Përbërësit

- 1/2 mollë jeshile (e grirë dhe e
centrifuguar)
- 1 lugë mjaltë
- 1 lugë miell tërshëre

Fruti i shegës përmban
antioksidues të fuqishëm
dhe ka veti rigjeneruese
dhe qetësuese.

Përbërësit

- 1 filxhan plot me kokrra
shege
- 1 lugë mjaltë
- 1 lugë vaj soje
- 1 lugë argjilë e bardhë

Maskë antioksiduese me  shegë Përgatitja

Shtypni kokrrat e
shegës në një
shtypës, bashkoni
argjilën e bardhë
dhe përbërësit e
tjerë. Aplikojeni në
fytyrë, qafë dhe
dekolte dhe lëreni
për 10 minuta.
Shpërlajeni me ujë
të bollshëm dhe
vijoni pastrimin e
fytyrës me pambuk
të lagur me tonik, i
përshtatshëm për
fytyrën tuaj.

Peeling zbardhues për fytyrën

Krem trupi me çokollatë të bardhë

Përbërësit për rreth 150

gram balsam:

- 30 g çokollatë e bardhë
- 30 g dyllë blete
- 25 g gjalp karite
- 20 g vaj arre kokosi
- 20 pika vaj esencial
mandarine
- 5 pika vaj esencial vanilje

Shkrini në banjomari gjalpin e karitesë, vajin i arrës
së kokosit dhe dyllin e bletës. Shtoni çokollatën me
copa dhe përzijeni mirë derisa të përftoni një përbërje
fluide dhe homogjene. Lëreni të ftohet, shtoni vajrat
esencialë dhe përzijeni. Hidheni përbërjen akoma të
lëngët në një stampë (ideale do ishte një stampë
silikoni) dhe vendoseni në frigorifer për të paktën një
orë. Nxirreni balsamin nga stampa, vendoseni në një
kavanoz i cili ruhet në një vend të frekët. Përdoreni
menjëherë pas dushit apo larjes në vaskë, duke lyer
të gjithë trupin akoma të lagur dhe të nxehtë.
Masazhojeni derisa të absorbohet komplet.

Përgatitja

Bashkoni përbërësit dhe
vendoseni në fytyrë, qafë dhe
dekolte. Lëreni ashtu për 2-4
minuta. Më pas masazhojeni me
lëvizje rrethore duke insistuar tek
zonat ku lëkura ka njolla.
Shpërlajeni me ujë të vakët.

Esfoliant ushqyes me
mollë për fytyrën

Përgatitja:

Krijoni një emulsion
duke bashkuar të
gjitha produktet në një
enë të vogël dhe në
fund shtoni glicerinën
vegjetale dhe vajin
esencial të ekstraktit
të greipfrutit.

Çdo gjë për lëkurën
tuaj, e gjeni në kuzhinë
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Instituti Kulianr dhe Kompania “Neranxi” -  Adresa: Autostrada Tiranë - Durrës, km 7, Yrshek Tiranë:
Tel: 0424065500; 0424065501; Fax; +35548200419; e-mail: neranxi@neranxi.al; www.neranxi.al

Në ndihmë të studentëve me mikrokredi


