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1 Доза протеин, шоколад
1-2 с.л Какао
2 бр. Банани
Около 1 чаша Растително или краве Мляко
1 малка ч.ч Брашно (по ваш избор, елда,
спелта, пшеница или др.)    
Бакпулвер
Кокосово масло
Ванилия
Пчелен прашец

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Смесете изброените продукти в блендер,
получената смес се изпича на малки дози в
намаслен с кокосово масло тиган.
2. Палачинките може да се сервират с мед,
фъстъчено масло, сладко или да се хапват
без допълнителни неща, защото са
достатъчно сладки.

 
 
 

ПРОТЕИНОВИ
ПАЛАЧИНКИ 
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КОКОСОВО МЛЯКО С МАНГО
 И ЛЕНЕНО СЕМЕ

200 мл. Кокосово мляко (около 1 чаена чаша)
150 грама обелено Манго (около 1/2 плод)
15 грама Ленено семе (около 2 супени лъжица)
5 грама Кокосови стърготини
10 грама Мед, Honey & Healthy

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 
1. Обелете мангото, нарежете го на едри парчета
и го сложете в блендер. Налейте кокосовото
мляко и разбийте.
2. Смелете ленените семена, прибавете ги към
останалите продукти и разбъркайте добре.
3. След това сложете и кокосовите стърготини,
разбъркайте и опитайте на вкус. Ако е
необходимо да се подслади, използвайте малко
мед.
4. Разпределете напитката в подходящи чаши и
поднесете.
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2 бр. филийки пълнозърнест хляб
1/2 Авокадо
1 Домат
Хумус
Няколко листенца бейби спанак
Сол, черен пипер
Може да експериментирате и да добавите и
други от любимите ви зеленчуци

НЕОБХОДИМ ПРОДУКТИ:

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ :
1. Намажете хляба с хумуса.
2. Отгоре наредете нарязаните домат и авокадо.
3. Декорирайте със спанак и подправки.

АВОКАДО ТОСТ
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1/2 ч.ч Елда
1/2 Банан
1/2 Ябълка
1 ч.л Мед
3-4 Ореха
Соево мляко
Канела 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ :

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Елдата се вари във вода, когато е почти готова
се изцежда и се добавя малко соево мляко и се
готви докато стане на каша.
2. Плодовете се нарязват и прибавят към елдата.
3. Подслажда се с Мед и канела.

ЕЛДА С ОРЕХИ И МЕД
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Овесени ядки
Соево мляко (или друго ядково мляко)
1 зрял Банан
1 с.л Какао
1 ч.л Канела
2 с.л Чиа
1 с.л Фъстъчено масло
Кокосови стърготини
1 ч.л Мед, Honey & Healthy 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ :

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ :
1. Овесените ядки се сваряват в млякото докато
станат на каша, прибавя се чиата.
2. Добавят се канелата и какаото и се разбърква
добре.
3. Може да намачкате банана и да го добавите в
овесените ядки или да го нарежете на парченца.
4. Декорирайте по ваш избор.

ОВЕСЕНИ 
ЯДКИ
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Супер
шейкове
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1 Банан
2 парченца от Целина
1 ч.ч замръзени Горски плодове (малини,
боровинки и др.)
1 с.л Мед, Honey & Healthy
1 чаша/200 мл. Вода

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ :

 
 
 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Съставките се нарязват и поставят в
блендер.
2. Добавете вода и блендирайте.
3. Насладете се на вкусното и полезно смути.

 
 

СУПЕР ЗДРАВОСЛОВНО СМУТИ
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1 с.л Семена Чиа
1\2 Банан или около 100 гр. пресни или
замразени плодове
шепа Спанак 
100 гр. нискомаслено Кисело мляко 
1 ч.л Мед, Honey & Healthy
1 с.л Ленено семе

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Залейте семена от чиа с чаша
бадемово мляко или вода и ги оставете за 10-15
минути да набъбнат.
2. След като са готови поставете ги в блендер
заедно с останалите съставки и блендирайте.
 
*Тези рецепти ще ви помогнат да намалите
нивата на кръвната захар, холестерола,
триглициридите и ще намалите общото
количество натрупани мазнини в тялото.

 
 

                   

ЩЕЙК СЪС СЕМЕНА ОТ ЧИА
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2 Мандарини, обелени
1 Банан узрял или замразен
1-2 Фурми
1/2 ч.л пресен, обелен Джинджифил
1 с.л Годжи бери на прах
1/2 чаша неподсладено Бадемово мляко
(соево или др. растително) 
1 шепа Малини

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ :

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Добавете всички съставки в блендер и
блендирайте до гладкост.

МАНДАРИНОВО СМУТИ
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БАНАН, МАКА, АВОКАДО
СМУТИ

1/2 Банан
1/2 Aвокадо
150 мл. Соево мляко
1 с.л Мака на прах
1 ч.л Kанела или Kакао

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ :

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ :
Всички продукти се блендират заедно.
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 Шейк с боровинки    
250 мл неподсладено Kокосово мляко
1/2 чаша Mанго, нарязано на кубчета и
замразено
1/3 чаша Боровинки, замразени
1 ч.л. Асаи бери на прах
1-2 бр Фурми

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Блендирайте всички съставки заедно до
получаването на хомогенна смес.
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250 мл Кокосово или Оризово мляко
1/4 Авокадо
1 ч.л. Матча
1 с.л. Конопени семена
1 с.л. Чиа
свежа Мента
1 ч.л. Пчелен мед , Honey & Healthy
1 ч.л Пчелен прашец

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ :
Блендирайте всички съставки до получаване на
хомогенна смес.

25
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ОБЯДИ
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ЧЕРВЕНА ЛЕЩА С ОРИЗ

2 с.л. Кокосово масло
1 Лук, нарязан на ситно
1/2 ч.л. Кимион на прах
1/2 ч.л Кориандър, на прах 
1/2 ч.л Джинджифил, на прах
1/2 с.л Kъри, на прах
2 чаши Червена леща (желателно е да се накисне
за поне 2 часа), изплаква се и се отцежда
1 консерва 400гр. Кокосово мляко
3-4 скилидки Чесън или 1 с.л чесън на прах
Сол, Червен пипер или лют червен пипер на вкус

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Загрейте голям съд на среден огън, добавете
кокосово масло и лук. Сотирайте за няколко минути,
докато лукът стане мек и полупрозрачен.
2. Добавете кимиона, кориандъра и кърито на прах и
разбъркайте за няколко минути, за да освободите
всички аромати.
3. Добавете червената леща и водата. Ако трябва да
добавите още малко вода, можете да го направите. 
4. В пасатор добавете кокосовото мляко, кашуто,
доматите и чесън на прах. Блендирайте до гладкост.
5. В отделен съд се сварява оризът. След като се
свари се овкусява със сол и черен пипер.
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Ориз
1бр. Червена чушка
1 шепа сурово Кашу
1 консерва 400гр.
Домати



6. Когато лещата е полуготова, добавете сместа от
блендера към лещата и разбъркайте добре, докато
всичко се комбинира, гответе на среден огън, докато
се сгъсти. Разбърквайте за да не загори.
8. Добавете сол и червен пипер по ваш вкус. Гответе
за около 30 минути, докато лещата е мека, но не
кашеста.
9. Срвира се в купички с няколко лъжици ориз и се
декорира с кашу.
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ПОКЕ КУПА
1 ч.ч. Ориз или Киноа
200 гр. Скариди или филе от сьомга
1 бр. пресен Лук
боб Едамаме
Авокадо
Краставица, Репички, Спанак, Чушка или др. от
любимите ви зеленчуци
Сол, Магданоз
Соев сос, Сусамово олио, Чили сос
Сусам

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ :
1. Във вряща вода сварете ориз.
2. Мариновайте сьомгата в соев сос или я
запечете под капак.
3. Измийте и нарежете зеленчуците.
4. През това време се нарязва пресният лук.
Смесете соевия сос, сусамовото масло,
лука, препечен сусам и малко чили, за да
създадете подправка, пълна с вкус.
5. В купа първо се слага ориза, отгоре рибата или
скаридите, маринатата с лука. След това добавяте
авокадото, зеленчуците и овкусете допълнително 
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ЗЕЛЕНЧУКОВА СУПА С КАРТОФИ И ГРАХ

1 кг Домати, консерва
1/2 кг Картофи
1/2 кг Грах
2 глави Лук
2 Моркова
2 с.л. Зехтин
1 ч.л. Ч. Пипер, Сол
4 с.л. Доматено пюре

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ :
1.В тенджера в малко мазнина се задушава ситно
нарязан лук. Щом омекне, се добавя горещият
бульон и в него се пускат нарязаните на ситни
кубчета картофи и моркови. Щом те омекнат, се
добавят доматите от консерва, които се пасират
заедно със сока им и доматеното пюре (4 с.л.).
2. Супата ври още няколко минути, след което се
добавят замразеният грах  и подправките. 
3.Супата се готви до готовност на всички
продукти. Сервира се гореща и по желание се
поръсва с пресен магданоз или босилек.
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САЛАТА С ЕЛДА, СПАНАК,
         ПЕЧЕНИ МОРКОВ          

1/2 ч.ч. Елда
3 Мморкова
1/2 Нар
1 ч.ч Спанак
60 гр. Сирене
40 гр. Орехи
1/2 Авокадо

 ПРОДУКТИ:

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1.Сварете елдата съотношение 1:2 с вода.
Нарежете морковите и извадете семената на
нара. Сложете ги в тава с хартия за печене и
залейте със зехтин. Печете на предварително
загрята фурна на 200 °C за 10/15 минути.
2.Измийте спанака и добавете отцедената със
студена вода елда.  Добавете морковите и нара.
3.Нарежете половин авокадо, сирене, орехи и
добавете към салатата.
4.За дресинга смесете всички съставки и
добавете непосредствено преди консумиране.                  

1 с.л Зехтин
1 с.л Балсамико
1 с.л Мед
Черен пипер и сол

ДРЕСИНГ:
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КАРТОФЕНИ КЮФТЕТА С ДРЕСИНГ

4-5 Картофа
1 Червена чушха
2 Моркова
50-70 гр. Сирене
2-3бр. Пресен лук
Сол, Черен пипер, Червен пипер, Магданоз
Брашно

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

За Дресинга: 150-200 гр. Биволско кисело мляко,
Магданоз, 3-4 скилидки Чесън
 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ :
1. Картофите и морковите се настъргват на ренде.
2. Пресният лук и чушката се нарязват на ситно.
3. Всичко се смесва в голяма купа, натрошава се
сиренето, добавят се подправките и 1-2 с.л Брашно
и се разбърква докато всичко се смеси добре
4. В чиния се изсипва брашно, оформят се
кюфтетата като за да запазим формата им докато се
пържат се овалват в брашното.
5. Загрява се мазнина в тиган и се добавят
кюфтетата като се обръщат и от 2те страни.
6. През това време се приготвя Дресинга. Няколко
лъжици мляко, пресован чесън и магданоз.
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Предварително сварен нахут (може да се
използва и консерва)  
2 бр. Авокадо, добре узрели  
1 или 2 червени Чушки  
Сол,  Черен пипер  
Спанак  
3 стръка Пресен лук  
Доматено пюре (може да се използват и 2
пресни домата, нарязани на ситно)

 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ :

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Нахута се изцежда от излишната вода и се
посолява.
2. Лукът, чушката и авокадото се нарязват на
ситно и се добавят при нахута.
3. Спанака също се измива и добавя.
4. Прибавя се доматеното пюре или пресните
домати, овкусява се с черен пипер, сол и се
разбърква добре.

САЛАТА С НАХУТ И
АВОКАДО
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ВЕЧЕРИ
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       ПАСТАТА С АВОКАДО СОС И СКАРИДИ

41

1 пакет Паста или

2 с.л. Масло
4-5 скилидки Чесън
1/4 ч.л. сушени люти

Сол и черен пипер на вкус
2 с.л пресен Магданоз 
200-300 гр. едри Cкариди
1 Домат
2-3 бр. Пресен лук

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ :

 Оризови нудли
За Скаридите:

 или нормален червен пипер

 
          

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ :
1. В голям съд доведете подсолена вода до кипене.
Добавете пастата и я варете според указанията на
опаковката.
2. Докато тя се готви, в голям тиган, загрейте маслото
на слаб огън. Добавете  чесъна, червения пипер,
солта, черния пипер и гответе около 2 минути, като
разбърквате от време на време, докато чесънът
омекне, но не покафенее.
3. Увеличете котлона до средна стойност и добавете
скаридите, докато те се приготвят, Нарежете и
добавете домата и предният лук.                    

2 бр. Авокадо
1/2 Лимон или 1
Лайм
50 мл. Мляко или

Магданоз, Сол и 

1/2 ч.л. смлян
Кимион

 За соса  от авокадо:

 заквасена сметана

черен пипер на вкус
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Б Ъ Р З А  Р Е Ц Е П Т А  З А
З А Д У Ш Е Н И  З Е Л Е Н Ч У Ц И

1/2  глава Лук
 3-4 Моркова
1 Чушка
2 Тиквички 
100 гр. Гъби
Сол, черен пипер, червен пипер, джинджифил
на прах, магданоз
Масло
Соев сос

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Всички зеленчуци се нарязват на тънки
лентички.
2. В тиган се загрява маслото и се добавя ситно
нарязаният лук, след като леко се задуши се
добавят морковите.
3. Добавят се тиквичките, чушките и гъбите.
Задушавате се под капак.
4. Добавят се подправките и се разбърква добре.
Готви се докато всички зеленчуци омекнат. 
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О Р И З О В И  Н У Д Е Л И  С  
Г Ъ Б И  И  С П А Н А К

1/2 пакет оризови нудли
300 гр. Гъби
100 гр. Спанак
1 бр. Лук
15-20 Маслини
5-6 Чери домати

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ :
1. Нудлите се сваряват във вода.
2. Зехтина се загрява в тиган, лука се нарязва
на ситно и запържва докато леко омекне.
3. Гъбите се измиват, нарязват и добавят при
лука докато и те омекнат. Слага се сол и
черен пипер.
4. През това време се нарязват доматите,
магданоза, маслините и се измива спанака
(може да му се отстранят дръжките, така че да
остaнат само листата). Всичко се добавя при
гъбите и лука и се готви още около 2-3
минути.
5. Нуделите се изцеждат от водата, посоляват
се и се добавят зеленчуците и пестото.
Всичко се разбърква добре и се сервира. 

45

Магданоз
50 -70 гр. Песто
1 с.л Зехтин
Сол, Черен пипер
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1 ч.ч. Пшеница
100 гр. Гъби
1 Лук
100 гр. Спанак
1 Чушка
1-2 скилидки Чесън
2 домата или доматено пюре
Сол, пипер, магданоз

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ :

 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ :
1. Пшеницата се накисва във вода за няколко
часа или една нощ, след това се сварява, може да
се добави зеленчуков бульон, сол и пипер.
Прецежда се и се оставя настрани.
2. Лукът и чесъна се нарязват на ситно и се
запържват в зехтин или олио. Гъбите и чушката
се измиват, нарязват и прибавя в тигана.
3. След като гъбите са почти готови се прибавят
ситно нарязаните домати (или доматено пюре)
разбърква се добре и се оставя за 2-3 минути.
4. Може да се сервира и декорира с бейби
спанак.

 
 
 

ПШЕНИЦА С ГЪБИ И ДОМАТИ
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200 - 300 гр. Коприва
1 бр. Морков
3 бр. Картофи
Магданоз 
1 глава Лук
сол, черен пипер, зеленчуков бульон на вкус
1 яйце
3 - 4 с.л. заквасена сметана или гъсто кисело
мляко

 
 
НЕОБХОДИМИ СЪСТАВКИ:

 
 НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
 1. Сложете почистените и нарязани картофи и
морков да се  сварят във вода. Щом леко
поомекнат, добавете ситно нарязания лук,
попарена коприва и гответе до пълно омекване
на зеленчуците.
2. Добавете сол, черен пипер и зеленчуков бульон
на вкус, малко масло и след 2-3 минути свалете от
котлона.  Всичко се пасира.
3. Отделно се разбиват яйцето и сметаната (тя
можеда се добави и след това), застройката се
темперира като се смесва постепенно със супата.
4. Декорира се с прясно накълцан магданоз,
листенца коприва или ядливи цветя. По желание
поднесете крем супата с натрошено сирене или
кашкавал.

КОПРИВЕНА СУПА
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Instagram: Honey_and_healthy
Facebook: Honey & Healthy
YouTube: Honey & Healthy 

Web. :
www.honeyandhealthy.com/

 

ПОСЛЕДВАЙ НИ И В 
 

За още много здравословни
рецепти и полезни съвети.


