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Вкусни рецепти за...чувствителен стомах 

Храненето играе съществена роля за здравето и за качеството на живот на всички хора, но значението му се 

увеличава при хора с болести на стомашно-чревния тракт. По-конкретно, симптомите на пациенти с идиопатични 

възпалителни болести на червата, т.е. улцерозен колит или болест на Крон, могат да се повлияят значително от 

хранителните им навици, особено във фаза на обостряне на болестта, доколкото тези пациенти обръщат специално 

и постоянно внимание на начина си на хранене, често през целия си живот. Тъй като има много прояви на 

идиопатичните възпалителни болести на червата, но и множество фармацевтични продукти и хирургични 

интервенции, хранителните нужди на тези пациенти са различни и често пъти трябва да бъдат индивидуализирани. 

Книгата със заглавие «Вкусни рецепти за...чувствителен стомах» и нейните основни съставители – диетологът 

Меропи Кондояни и г-н Илиас Мамалакис се опитват и успяват да дадат полезни съвети и апетитни решения за 

хранителните нужди на болшинството пациенти с идиопатични възпалителни болести на червата. Подготвена от 

хора с научни знания и практически подход, книгата има за цел да подобри ежедневието и качеството на живот на 

тези пациенти.  

Гръцкият Институт по Гастроентерология и Хранене (ГИГ) изказва своите искрени благодарности на 

съставителите на тази интересна и оригинална книга и вярва, че нейната стойност ще бъде оценена с употребата на 

съветите и рецептите от самите пациенти. 

Георгиос Папатеодоридис  Секретар на Гръцкия Институт по Гастроентерология и Хранене 
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Вкусни рецепти за...чувствителен стомах 

[2] 

Хранителните навици на пациентите с идиопатични 

възпалителни болести на червата (ИВБЧ) се влияят 

значително от факторите, които касаят самата болест, и 

от симптомите, които тя предизвиква, но и от лечението 

(напр. лекарства, интервенции),  като често пациентите 

се нуждаят от конкретен хранителен режим за 

подобряването на различни проблеми, които се лекуват 

в хода на заболяването.   Поради голямата 

разнородност на пациентите с ИВБЧ, е много трудно 

обобщаването на хранителни съвети, а 

индивидуализирането на хранителните съвети е крайно 

необходимо за конкретните пациенти.    

Едновременно с това, поради хроничност на болестта, 

често пъти пациентите  търсят информация за 

препоръчан хранителен режим в  публикации и сайтове 

със съмнителна достоверност,  и често възприемат 

„специални диети“ или ползват хранителни добавки, 

билки и вещества с обещано „имуномодулиращо“ 

действие.    

Тъй като правилно информираните пациенти лекуват 

по-ефективно болестта си, пристъпихме към издаването 

на книгата, която държите в ръцете си, с цел: 

• Да предоставим, под формата на въпроси

и отговори, достоверна хранителна информация и

съвети на страдащите от ИВБЧ, обхващайки най-

честите проблеми във връзка с храненето при тази

група пациенти.

• Да се опитаме да добавим малко вкус и

разнообразие към диетата на болните, давайки

някои леки, но същевременно вкусни варианти на

ястията, които обикновено трябва да консумират

страдащите от ИВБЧ.

Въпреки това трябва да се отбележи, че този 

наръчник не може да персонализира напълно 

хранителния режим на всеки пациент и не може да 

замени съвета на един специализиран здравен 

работник (напр. лекар, диетолог).    

В заключение бих искала да благодаря на Гръцкия 

Институт по Гастроентерология и Хранене за тази 

инициатива, на сътрудника ми – Александра Георгиу, 

диетолог, за безценната й помощ на всички етапи на  

този труд и, естествено, на г-н Илиас Мамалакис за 

ентусиазма и вкусните рецепти. 

Приятно четене! 

Доц.Меропи Кондояни 
Факултет по науки, Диетология –хранене 

Университет Харокопио 

Увод 
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Какво представляват идиопатичните възпалителни болести на червата? 

Идиопатичните възпалителни болести на червата (ИВБЧ) са хронични възпалителни 

разстройства на стомашно-чревния тракт. Най-честите болести от тази категория са болестта 

на Крон и улцерозният колит. Освен заразяване на стомашно-чревния тракт, пациентите 

може да проявят симптоми (и) по други органи или системи, като например по кожата, очите 

и ставите. Гореспоменатите болести имат някои сходства, като това, че причината за тях не е 

напълно известна, че се дължат на един автоимунен механизъм и че става въпрос за 

хронични болести, при които се отличават периоди на обостряне и затихване.  От друга 

страна има множество разлики между болестта на Крон и улцерозния колит, част от които се 

изброяват в таблица 1.  

Таблица 1. Разлики между Болестта на Крон и Улцерозния Колит 

Болест на Крон Улцерозен колит 

Място на възпаление Вероятно по целия 

стомашно-чревен тракт 

Само на дебелото черво 

Ниво на възпаление Вероятно по цялата дебелина 

на стомашно-чревния 

тракт(фистули, абсцес) 

Само по вътрешния слой 

(лигавица)     

на дебелото черво 

Етиологията на ИВБЧ не е напълно установена, като не е напълно доказана и 

преобладаващата теория, според която тези болести са евентуален резултат от реакцията на 

имунната система към бактерии, които съществуват физиологично в червото, или към други 

фактори (вероятно фармацевтични или хранителни), причинявайки възпаление по стените 

на червото.  Резултатът от всичко това е организмът да уврежда в крайна сметка собствените 

си клетки (автоимунно заболяване).  От всичко, казано по-горе, 

Раздел 1 

Идиопатични 
възпалителни 
болести на 
червата / 
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е видно, че определена роля играят и гените на хората, като определени от тях благоприятстват 

споменатите взаимодействия.   

Най-честите прояви на улцерозния колит са болка в корема и кървава диария, като често пациентите 

са оплакват и от лесна умора, загуба на тегло и анорексия.  Съответно, пациенти с болест на Крон 

проявяват често болка в корема и диария, като също е възможно да споменават ректално кървене, 

загуба на тегло и температура.  Също така болните може да проявят симптоми по кожата, черния 

дроб, панкреаса, ставите. Като цяло клиничната картина може да се различава при отделните 

пациенти и зависи главно от възпалените места по червото, от сериозността на възпалението и от 

това дали болестта е във фаза на обостряне или затишие. Освен това, фармацевтичното лечение и 

реакцията към него, както и извършването на някоя хирургична намеса влияят върху симптомите на 

пациентите. Следователно, става ясно, че има голямо разнообразие както между пациентите с една и 

съща болест, така и между пациентите с различна болест, затова терапията на всеки пациент трябва 

да е доколкото е възможно по-индивидуална. 

Как ИВБЧ влияят на хранителния прием и на хранителния статус?  

Пациентите с ИВБЧ често развиват лошо хранене (недохранване, загуба на тегло, загуба на мускулна 

маса, недостатъчност на хранителни вещества), което се дължи основно на намален прием или 

усвояване  на хранителни вещества от хранителния режим, в резултат на множество фактори 

свързани с болестта, като:   

• стомашно-чревни симптоми (анорексия, гадене, повръщане, диария, болки в корема)

• Намалена абсорбираща повърхност на червата, поради възпаление

или хирургическа интервенция,

• Повишена нужда от енергия и хранителни вещества, но едновременно и

увеличена загуба от стомашно-чревния тракт и двете като следствие от

възпалението,

• Взаимодействия между предписаните лекарства и съставки, които  се приемат с

храненето,

• Странични ефекти на лекарствата (основно кортикостероиди),

• Дългосрочно придържане към небалансирани диети, които изключват храни или цели

групи храни, за да се контролират симптомите или поради страх от обостряне на

болестта.

Вследствие от това пациентите с ИВБЧ често проявяват недостатъчност на енергия, протеини, витамини, 

метали и микроелементи. Тези проблеми са по-чести и по-сериозни при пациенти с болестта на Крон, тъй 

като в този случай заболяват и части от тънкото черво, където става усвояването на почти всички 

хранителни вещества.  Също така е възможно при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване да се 

наблюдава намаляване на мускулната им маса, което преминава незабелязано, поради увеличеното им 

тегло, а при пациенти във фаза на обостряне със слаба реакция на лечението има най-голям риск от 

недохранване.   Рискът от недохранване трябва винаги да се взима предвид от здравните работници и 

пациентите  да се преглеждат редовно, тъй като недостатъчното хранене се свързва с повишена честота на 

инфекции, хоспитализация, удължен престой в болницата, повишен риск от хирургични интервенции и по-

лошо качество на живота.   

Кои са основните цели на хранителната грижа за пациенти с ИВБЧ? 

Хранителната грижа за пациентите с ИВБЧ зависи от заболяването (болест на Крон или улцерозен колит). 

По време на обострянето на болестта цел на хранителната грижа е: да ограничи симптомите на болестта 

(напр. диария, коремна болка), да ограничи страничните ефекти на лекарственото лечение, да осигури 

едно добро състояние на хранене. 

Съответно, по време на затишие на болестта хранителната грижа има за цел съобразяването с една, 

доколкото е възможно, по-балансирана диета, без необосновани ограничения, така че да осигурява едно 

добро състояние на хранене.   

Кои фактори влияят на вида на диетата, която трябва да спазва един пациент? 

Определящи фактори при формирането на подходящата диета са: 

• Възпалените места на червото,

• Малабсорбция на хранителни вещества, обикновено на мазнините, която може да се дължи на възпаление

на тънкото черво, на отстраняване на крайната част от тънкото черво (илеус) или на недостатъчна функция

на панкреаса,

• Наличие на фистули или стенози на червото, които налагат промяна състава на диетата (напр. даване на

течна диета или диета, бедна на баластни вещества ,



 12  13 

Идиопатични възпалителни болести на червата Вкусни рецепти за...чувствителен стомах

• Проява на непоносимост към лактоза, за което се препоръчва избягване на млечни продукти,

съдържащи лактоза,

• Наличие на анорексия,

• Предписано фармацевтично лечение,

• Хирургично отстраняване на част от червото.

В определени случаи, особено във фаза обостряне на ИВБЧ и при престой на пациента в болница, 

лекарите могат да препоръчат преустановяване на храненето през устата. В тези случаи нуждите от 

енергия и хранителни вещества се покриват чрез вливането на разтвор във вените (венозно хранене). 

Настоящият наръчник не обхваща тази информация и покрива само частта за хранене през устата.   

Какъв вид диета трябва да спазват пациентите във фаза на обостряне на болестта? 

Нуждата от  енергия (калории) на пациентите през периода на обостряне на болестта не се 

увеличава, въпреки това се наблюдават повишена нужда от протеини и затова всяко ядене 

на пациентите трябва да съдържа храни с богато съдържание на протеини (вж. таблица 2). 

Освен това по време на фазата на обостряне на ИВБЧ, когато гастроентерологичните 

симптоми, и особено диарията и коремните болки, са силни, се препоръчва една лека диета 

с лесносмилаеми храни, като се избягват фактори, които биха могли да влошат симптомите, 

като фибри, повишена мазнина, лактоза и вещества, дразнещи лигавицата на стомаха и 

червата (напр. подправки, кафе). Приготвянето на храната трябва да бъде леко (напр. 

варене, на пара, печене в незалепващ тиган без добавяне на олио, печене на фурна или в 

тенджера с добавяне на малки количества зехтин, за предпочитане). Във фазата на 

обостряне ще трябва да се избягва прекомерната употреба на подправки (напр. пипер, 

кимион, чили) и билки (напр. риган, розмарин, копър, чесън), тъй като често пъти те правят 

яденето трудносмилаемо, особено когато пациентите имат стомашни симптоми, или 

понеже поради пикантността си могат допълнително да раздразнят възпаленото черво. 

Също така пациентите  трябва да: 

• консумират  малки порции на често през деня
• се хидратират достатъчно чрез консумация на по-големи количества безалкохолни
течности на стайна температура, напр. вода, бульони, супи, безкофеиново кафе или чай.
Препоръчва се консумацията на 1 чаша течности, за предпочитане вода, при наличие на
воднисти изпражнения.

• Избягват консумацията на течности с високо съдържание на захари, напр. безалкохолни със захар,
плодови напитки, енергийни/ спортни напитки, понеже засилват диарията. Добре е плодовите сокове да се
разреждат с вода.

• Избягват прекомерната консумация на сорбитол, манитол, ксилитол, които се съдържат в дъвки,
бонбони и напитки като заместители на захарта.

• Избягват консумацията на лактоза от мляко, айран, сметана, десерти с кисело мляко и меки сирена и
съответно да предпочитат продукти без лактоза.

• Избягват консумацията на храни, които причиняват газове  (напр. бобови, зеленчуци като броколи,
карфиол, зеле) и газирани напитки.

• Избягват много мазни, пържени и пикантни ястия, както и консумацията на алкохол.
• Избягват консумацията на семки (напр. слънчогледови семки, ленено семе, семе от псилиум (psyllium),
ядки) и билки (напр. алое, женшен, магарешки бодил).

• Избягват консумацията на ледени напитки и храни.

В таблица 2 се споменават храни, които трябва да се избягват в случай на силни гастроентерологични 

симптоми, както и храни, които трябва да се предпочитат.   Въпреки това трябва да се отбележи, че 

диетата, предложена в таблица 2, не осигурява приема на всички необходими хранителни вещества и 

затова не трябва да се спазва за дълъг период от време. Добре е пациентите да я обогатят поетапно с 

отшумяване на обострянето, прибавяйки пресни плодове и зеленчуци (започвайки с марули и домати 

без люспи), и приготвяйки малко по-сложни готварски рецепти, стига да няма проблеми, които им 

налагат дългосрочни   
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диетични ограничения (напр. диета, бедна на фибри, поради сериозни стенози при пациенти с болест на Крон). 

Как фармацевтичното лечение влияе на хранителния прием? 

От лекарствата, които се предписват при ИВБЧ, кортикостероидите влияят най-много на диетата. По-

конкретно, пациентите, които приемат големи количества кортикостероиди за дълъг период от време, 

ще трябва да: 
• приемат добавки от калций и витамин D за защита на костите си,

• увеличат приема на протеини от животински произход за укрепване и

защита на мускулите си,

• ограничат значително приема на сол и храни, които я съдържат, за да избегнат

задържането на течности (таблица 3),

• ограничат консумацията на големи количества захар, мед, мармалад и храни/

напитки, които ги съдържат, защото кортикостероидите може да повишат

нивото на кръвната захар,

• ограничат консумацията на животински мазнини (напр. масло, мазнина от
червено месо, птича кожа, сирена и млечни продукти с много мазнини) и готови
продукти с палмово масло или хидрогенирани растителни масла, в случай на
хиперхолестеролемия.

Освен това, пациенти, които приемат сулфасалазин или метотрексат ще трябва да приемат едновременно 
добавка от фолиева киселина (витамин), понеже тези лекарства намаляват усвояването на фолиева киселина, 
а пациентите, които приемат циклоспорин, не трябва да консумират грейпфрут или сокове, които го съдържат, 
тъй като увеличава токсичността на лекарството. 

Напитки, сладкиши и 
други храни 

Масло, маргарин, майонеза, 
зехтин. 
Кекс и бисквити (не от 
пълнозърнесто брашно или 
такива с ядки) 
Желе 
Напитки без кофеин 
Сол, пипер. 

Десерти с ядки. 

Шоколад. 

Туршия. Пуканки, ядки, семки. 

Пикантни храни. 

Алкохол. Подсладители като сорбитол, 
ксилитол в големи количества. 

Таблица 2. Избор на храни в случай на диария 

Категория храни Храни, 

които се 
ПРЕПОРЪЧВАТ 

Храни, 

 които трябва да се 
ИЗБЯГВАТ 

Високо съдържание 
на протеини 

Печени или сготвени (на 
фурна или в тенджера) меса, 
птичи, заек и риби, морски. 
Твърди сирена, кисело мляко. 
Яйца. 

Пържени меса, парчета 
месо с много мазнина. 
Мляко.  Бобови. 

Хляб, зърнени храни 
и тестени изделия 

Хляб, препечени филийки, 
тестени продукти от бяло 
брашно, продукти от бяло 
брашно, бял ориз. Кафяв ориз. 
Царевичен хляб. 
Суровинно брашно, зърнени 
храни, 
 Корн флейкс, 

корн флейкс, овесена каша, 
крекери, картоф 

Хляб и зърнени продукти от 
пълнозърнесто  брашно. 
Кафяв ориз. 
Грах, царевица. 

Плодове и зеленчуци Супи, приготвени от 
изброените зеленчуци: 

моркови, тиквички без обелки, 
краставица без люспата. 
Доматено пюре, доматена 
салца без люспа и семки,  
Прецеден сок от плодове и 
зеленчуци. 
Компот (ябълка, круша). 
Обелена ябълка, зрял 
банан, пъпеш. 

Всички плодове и 
зеленчуци, които не са 
изброени в съседната 
колонка. 
Сушени плодове и 
зеленчуци.   
Сокове със захар. 
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наличните научни данни, не би трябвало да се препоръчва някоя от гореспоменатите диети, нито 

да се спазва от пациенти с ИВБЧ по време на фазата на обостряне, за да се постигне по-бързо 

затишие на болестта.  Пациентите трябва да спазват индивидуален хранителен режим, изготвен 

от опитен диетолог, като част от един общ интердисциплинарен подход.  

Трябва ли пациентите да следват конкретна диета по време на затишие на болестта? 

Повечето пациенти вярват, че диетата играе някаква роля в хода на болестта и затова твърдо 

променят или ограничават хранителните се навици.  Съгласно научните проучвания, около 40% 

от пациентите вярват, че диетата може да контролира симптомите им, а около 80% от 

пациентите с ИВБЧ вярват, че диетата съставлява важен компонент при справянето с болестта.   

Също така много често пациенти с ИВБЧ споменават определена непоносимост към лактоза и 

млечни продукти, към подправки, билки, пържени ястия и храни с високо съдържание на фибри. 

Има ли някоя „специална“ диета, която да помага за по-бързото постигане на фазата на 
затишие на болестта?  

Има интерес към евентуалното влияние на конкретни диети, като „изключващи диети“, 

„диета на модифицирани въглехидрати“, „палеолитна диета“, „диета без глутен“, „диета, 

бедна на ферментируеми захариди (FODMAP), „диета, обогатена на омега 3 полинаситени 

мастни киселини“ в хода на обостряне на ИВБЧ. Въпреки това, съгласно 

Като цяло, няма специални хранителни нужди по време на фазата на затишие на болестта,   нито 

данни, които да обосновават съобразяване с някоя „специална“ диета или диета, изключваща 

определени храни. По време на фазата на затишие на болестта пациентите трябва да спазват 

една, доколкото е възможно, по-балансирана Средиземноморска диета, която да съдържа храни 

от всички групи.   Въпреки това при някои пациенти може да се необходими определени 

хранителни ограничения, като например избягване на лактоза при хората с непоносимост към 

лактозата, избягване на консумацията на големи количества баластни вещества  (от храни като 

плодове, зеленчуци, бобови и зърнени от пълнозърнесто брашно) от пациенти, които имат 

обширни стенози по червото или се оплакват от силен метеоризъм (газове) (таблица 4), 

намаляване на мазнината в случай на хирургическо отстраняване на част от тънкото черво или 

панкреатопатия. Също така, ако пациентът има конкретни симптоми след повторна консумация 

на храна, е вероятно да трябва да я изключи от хранителния си режим, но да не изключва храни 

и групи храни, тъй като така повишава риска от липса на хранителни вещества. В тези случаи 

консултацията с опитен диетолог се счита за необходима.  

Също така си заслужава да се подчертае, че много пациенти, поради хроничност на болестта си, 

търсят информация за заболяването в интернет, където не всички източници на информация са  

Таблица 3. Важни източници на сол и натрий 

Сол (всички видове)  сирена 

Осолени ядки 

Осолено масло и маргарин Опушени, осолени или консервирани меса 

Колбаси, наденици,  

Осолени риби (напр. мерлуза, сардели, лакерда, херинга)  

Солени снаксове, като картофки, зрънчо, пуканки, крекери 

Яденета тип fast food, готови пици, шишчета 

Туршия и консервирани зеленчуци и бобови 

Концентриран доматен сок  

Маслини, майонеза, готови сосове 

Зеленчукови месни бульони, сода за готвене и бакпулвер 

*В Гърция, както и в много други страни, хлябът (и други тестени изделия като препечен хляб,

сухари, солети) са много богати на сол и заради голямата консумация допринасят значително

за дневния прием на сол. Изберете някой хляб, беден на сол, или пригответе хляб сами.
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достоверни и безопасни. Така доста пациенти може да спазват хранителните инструкции от 

различни интернет места и да се ограничават с крайни и недостатъчни диети. Поради тази 

причина, пациентите трябва да бъдат информирани от терапевтичен екип и да обсъждат 

проблемите си с неговите членове.   

Възможно ли е консумацията на една храна да предизвика обостряне на болестта?  
Често пъти пациенти споменават, че избягват консумацията на конкретни храни, обикновено 

от групата на плодовете, зеленчуците и бобовите, понеже се страхуват, че като ги 

консумират това може да „раздразни“ червото и да положи началото на фаза на обостряне. 

Въпреки това няма доказателства, които да причисляват определени хранителни фактори 

към причината за избухването на една фаза на обостряне, затова и всички научни дружества 

насърчават една, доколкото и възможно, свободна и балансирана диета по време на фазите 

на затишие на ЕВБЧ.    

Трябва ли пациентите с ИВБЧ да приемат хранителни добавки?   
Някои пациенти, на определена фаза от хода на болестта, може да се наложи да приемат 
хранителни добавки с едно вещество или с комбинация от вещества. Пациенти с 
продължителни стомашно-чревни симптоми или с продължителна атака на тънкото черво 
може да проявяват намалено усвояване на витамини, метали и минерали и едновременно с 

един ограничен прием на храни, да имат нужда от предписване на хранителна 
добавка с водоразтворими витамини, метали и минерали.  В този случай е 

добре да се избере една добавка, която дава хранителните вещества в количества, равни на 
дневния препоръчителен прием, и да се избягват добавки с много високи дози хранителни 
вещества. 

Едновременно с това, както вече се спомена, пациенти, които приемат 

кортикостероиди, трябва да приемат добавки от калций и витамин D, пациенти, 

които приемат сулфасалазин или метотрексат, се нуждаят от добавка фолиева 

киселина.  Пациенти с желязодефицитна анемия трябва да приемат добавка от 

желязо, а хора с отстранен краен илеум се нуждаят от добавка от витамин В12 в 

инжекционна форма.   

Освен гореспоменатите добавки, които покриват хранителна недостатъчност, 

дължаща се на болестта или на фармацевтичното/ хирургичното й третиране, има 

достатъчно проучвания, които изследват доколко предписването на антиоксиданти, 

куркумин, омега 3 мастни киселини, глутамин, фибри и пробиотици чрез добавки, 

могат да допринесат за постигане и запазване на фазата на затишие на  ИВБЧ. От 

всичко гореспоменато само приемането на пробиотици по време на обостряне и на 

затишие на язвен колит се подкрепя от наличните проучвания, но и в този случай 

приемът трябва да става с препоръка на лекуващия лекар относно вида на добавката, 

препоръчителната дозировка и продължителността на приема.     

Накрая, на различни сайтове за алтернативна медицина, се рекламират добавки от 

екстракти от различни билки, които обещават бързо облекчаване и затишие.    Но 

тези добавки не са проверени по отношение на тяхната ефективност и безопасност и 

не трябва да се приемат от пациентите. 
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Таблица 4. Храни, които допринасят за образуването на газове и  трябва да се 
избягват от хора, при които има подуване на корема - метеоризъм  

Сушен боб, нахут, леща. 

Зеле, карфиол, броколи, лук, ряпа, краставица, бамя, царевица, грах. 

Сливи, ябълка, стафиди. 

Трици, прекалени количества пшеничени продукти или плодове. 

Заместители на захарта като сорбитол и манитол, когато се приемат в големи 

количества.  

Храни, богати на лактоза (мляко, сметана, десерти от кисело мляко, меки сирена) и 

ястия, които ги съдържат. 
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Поради това, че пациентите с ИВБЧ, по време 

на фазите на обостряне на болестта и до 

възстановяването си консумират храни с доста 

ограничения, яденето обикновено е безвкусно 

и губи интереса си, както и социалния си 

характер.   

Целта на този раздел е да се представят някои 

рецепти на ястия с ниско съдържание на фибри, 

без лактоза и с ниско до умерено съдържание на 

мазнини, които могат да се консумират по време 

на фазата на обостряне и на възстановяване от 

нея.  

 
За методиката на работа, преди да стигнем до 

вида ястия, които ще представим, съставихме 

един въпросник с помощта на който събрахме 

информация за честотата на консумиране на 

основни групи храни. Този въпросник бе 

раздаден на пациенти с   ИВБЧ, посещавали 

често клиники по гастроентерология на 

държавни здравни заведения в три града на 

страната. Пациентите бяха помолени да опишат 

основното ястие, което са консумирали предния 

ден, за да се събере информация относно вида 

ястия, и начина на приготвяне, който пациентите 

обикновено ползват. 

 

Общо бяха попълнени 70 въпросника от 
пациенти с болест на Крон и улцерозен 
колит, както във фаза на затишие, така и 

във фаза на обостряне  на болестта (12 
пациента с болест на Крон във фаза на 
обостряне, 32 пациента с болест на Крон 
във фаза на затишие, 9 пациента с 
улцерозен колит във фаза на обостряне и 
17 пациента с улцерозен колит във фаза на 

затишие). Отговорите на пациентите бяха 
групирани  и с помощта на г-н Мамалакис 

стигнахме до представянето на следните 
рецепти, надявайки се, че ще направим 
ежедневието на пациентите малко по-

вкусно.   

 
Едновременно, под всяка рецепта има 

таблица, която представя хранителната 

стойност на порция или парче ястие. Тези 

препоръки са усреднени и могат леко да 

варират в зависимост от вида на 

суровините, които ще се ползват при 

приготвяне на ястията.   

Раздел 2 
 
 

Рецепти 
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Предговор на Chef 
 
 
 
 

Живеем в трудни времена, изпълнени с 
напрежение, притеснения и работа под стрес. Но 
животът не е само това, в него има и големи 
радости. Като общуването, забавленията, 
успехите, креативността, любовта, вкусната  и 
здравословна храна. Вкусна храна ли казах? Да, 
казах го.  Тя е наслада и утеха сред умората от 
динамичния  и натоварен ден.   

Илиас Мамалакис 
 

Обаче има много хора, които поради някаква 
причина се хранят безвкусно и скучно. Една болест 
като алергия, една хранителна непоносимост, едно 
автоимунно заболяване, дори и ограниченото време 
често допринасят за това.   
Често пъти пациентите, които страдат, ограничават 

напълно разнообразното хранене, правейки го 

скучно, тъй като вярват или се надяват, че така 

кризата ще мине по-бързо. Но не, всички имаме 

право на вкус и на това да се наслаждаваме на 

яденето. 

В тази малка книжка, за която ми бе възложено 

да изготвя някои рецепти, имам само една цел: 

да направя по-вкусно ежедневното хапване на 

хората, страдащи от идиопатични възпалителни 

болести на червата.  

И тъй като тези болести съставляват една разнородна 

група, избрахме рецептите да касаят храненето с най-

много диетични ограничения, така че да се преборим 

с трудната задача.    Така в тази книга ще откриете 

рецепти, подходящи за страдащи от болестта на Крон 

и, разбира се, когато тя е във фаза на обостряне. 

Въпреки това във всяка рецепта се дава и кратка 

информация за това как тя може да се обогати за 

пациентите, които не са във фаза на обостряне или 

такива, които страдат от болести с по-малко 

симптоми, като напр. тези с улцерозен колит.   

Един chef, за да изготви специални рецепти, се 
нуждае от помощ. Така и на мен помогнаха 

значимите и съществени познания на г-жа Меропи 
Кондояни, доцент в Университета Харокопио. 

Рецептите, които следват, имат някои основни принципи, 
които могат да касаят и други категории болни. По-
конкретно представя рецепти с ниско съдържание на:   
• баластни вещества 
• лактоза 
• Силно дразнещи подправки  
Също така рецептите са с ниско и умерено 

съдържание на мазнини за хора, на които се 

налага и това хранително ограничение. 

Горните ограничения, дори и сериозни, няма 

да ни развалят нито кефа, нито вкуса. 

Например ще приготвим един нов бешамел, 

който няма да има препечено брашно, а 

брашно, добре разтворено в обезмаслено 

мляко без лактоза, което ще се сгъсти като 

бешамел.   

С голяма любов се захванахме с тези рецепти, 

тъй като всеки път, когато готвя, не мисля за 

собствения си вкус, а за това как ще 

удовлетворя вкуса на моите гости. И тук вие сте 

моите гости, читателите на тази книга, която 

цели единствено да направи живота ви по-

вкусен, поддържайки всички високи стандарти 

на здравето. 

 
ДОБЪР АПЕТИТ!  



  24     25    

Картофена СУПА 
Тя е вкусна, успокояваща и лесносмилаема  

Супи 

 

Начин на приготвяне 
 

Нарежете картофите на малки кубчета. 
В дълбока тенджера загрейте  зехтина и 
задушете кубчетата картофи, заедно с 
нарязания на дребно праз.   Добавете 3 
водни чаши вода и оставете продуктите 
да се варят, докато омекнат и станат 
нежни. Оставете ги да се охладят и ги 
пасирайте с блендер или миксер, 
докато сместа стане кадифена. 
Върнете ги в тенджерата, добавете 
млякото, пармезана, индийското 
орехче и солта.  
Оставете да поври добре и сервирайте 
картофената супа топла. 

 
 
 
 
 
 
 

  Минисъвети!   

Към супата сервирайте една питка 
за дюнер, нарязана на триъгълници 
и изпечена на  фурна. 

В случай на затишие на болестта 
можете да удвоите количеството 
праз и вместо мляко да добавите 
сметана. 

Заменете млякото без 
лактоза с кокосово мляко. 

 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Картофена супа /на порция: 220 3,1 23,6 2,6 13,0 2,2 2,2 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 600 г картофи, добре 
почистени 

 
• 100 г праз, нарязан на 

дребно (само бялата част)  
 

• 1 с.л. зехтин  
 

• 2 с.л. пармезан, ситно 
настърган  

 
• 1 винена чаша 

обезмаслено мляко без 
лактоза  

• Малко настъргано индийско 
орехче  

• Сол 
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Морковена СУПА 
Със силата на моркова... 

Супи 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
Нарежете морковите на тънки парченца. В голяма 
тенджера задушете морковите в зехтина, добавете 
захарта и солта, и сипете 2 водни чаши мляко и 1 
чаша вода. Сварете ги добре, докато омекнат, и 
оставете сместа да се охлади. Пасирайте супата в 
блендер или миксер, докато стане кадифена. 
После я прецедете през ситна цедка, за да няма 
никакви дебели парчета и я варете още 5 минути. 
Сервирайте я топла и я гарнирайте с тънки филии 
препечен хляб. 
 

 

 

  Минисъвети!   

В случай на затишие на 
болестта можете да ползвате 
прясно краве мляко. 

Поръсете супата преди 
сервиране с 2-3 с.л. ситно 
настъргана гравиера (пармезан) 

Подправете супата с 
1 ч.л. къри или млян 
кимион.  

 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Морковена супа / на порция: 127 3,8 15,5 10,6 6,0 1,3 2,8 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 600 г моркови, почистени • 2 с.л. зехтин • 1 с.л. захар 

• 2 водни чаши мляко без лактоза • сол 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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Лятно ГАСПАЧО 
Кадифен вкус... 

Супи 

 

Начин на приготвяне 
 

Обелете доматите като ги поставите във 
вряща вода за 2-3 минути. Махнете 
твърдата част и ги срежете по средата. 
Премахнете колкото можете повече семки с 
лъжичка. Нарежете месестата част на 
домата на малки парченца и ги пасирайте в 
блендер до гладка смес. Сложете сместа в 
купа, добавете почистената и нарязана на 
малки парченца краставица, след като сте 
махнали семките. Нарежете хляба на хапки 
и ги сложете в доматената смес. Добавете 
захарта и оцета, солта и пипера.  
Оставете сместа да си почине за 1 час в хладилника. 
Сложете я отново в блендера и разбийте 
до кадифена супа. Сложете супата в кана и 
я охладете в хладилника. Сервирайте 
супата във водна чаша и я предложете 
като първо ястие на трапезата.   

 
 

    Минисъвети!   

За да направите ястието по-
засищащо, можете да сварите 
супата за 10 минути и след това 
да я охладите в хладилника. 

Поради температурата на 
консумация и някои фибри, които 
съдържа, е добре да се избягва 
от хора с диария. 

 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Лятно гаспачо / на порция: 180 6,8 34,5 13,6 2,4 0,4 4,9 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 1 ½ кг домати 

• 1 краставица, почистена  
 

• 250 г твърд хляб без кората 

• 2 с.л. захар 

• 1 с.л. оцет 

• Сол 

• Малко пипер (по желание) 
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МЕРЛУЗА на фурна 
С горчица и лимон 

Риба и морски дарове 

 

Начин на приготвяне 
 

За да обезсолите мерлузата правилно, трябва 
да я измиете много добре от солта, като 
отрежете опашката и перките и я сложите в 
голямо количество студена вода за поне 24 
часа.  Сменяйте водата на всеки 6 часа. След 
това я нарежете на порции. В една тенджерка 
сложете зеленчуковия бульон с царевичното 
брашно и бъркайте, докато брашното се 
разтвори.    
Добавете горчицата, пюрето, лимона и малко 
сол. Гответе на умерен огън, докато салцата се 
сгъсти леко. Нарежете мерлузата на 4 порции. 
Сложете рибата в тава, притиснете я и я залейте 
с готова салца. Покрийте с хартия за печене и 
печете на фурна около 25 минути. Махнете 
хартията и печете още около 10-15 минути. 
Сервирайте мерлузата в чинията и гарнирайте с 
варени картофи.   
 
 

 

    Минисъвети!   

Във фаза на затишие можете да добавите към салцата нарязани на дребно 
каперси, около 2 с.л., както и 2 с.л. черни маслини без костилки.   

 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Мерлуза на фурна / на порция: 217 45,0 2,6 0,7 1,9 0,3 0,2 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 

НЕОХОДИМИ ПРОДУКТИ 

 
 

• 1 почистено филе мерлуза, 
около 1 кг, добре обезсолено  

 
• 1 водна чаша зеленчуков 

бульон  

• 1 ч.л. царевично брашно  

• 1 с.л. горчица 
 

• 1 с.л. доматено пюре 

• Сок от 1 лимон  

• Сол 
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РУЛЦА от ПУШЕНА СЬОМГА 
със ситно нарязан копър 
Едно изключително вкусно предястие, което може да бъде сервирано като първо блюдо   

Риба и морски дарове 

 

 

 
Начин на приготвяне 
В една купа сложете киселото мляко, лимона и ситно нарязания  
копър. Разбъркайте много добре, докато стане хомогенна смес.  
Намажете парчетата сьомга със сместа и ги завийте на 
рулца.  
 
Сервирайте по две рулца в чиния.  
 

 
 
 
 
 

 

  Минисъвети!   

Във фаза на затишие заместете киселото мляко със сирене крема с ниско съдържание на мазнини. 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Рулца от пушена сьомга / на порция: 136 15,8 2,8 2,4 7,0 1,8 0,04 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 8 парчета пушена сьомга • 200 г кисело мляко без лактоза • Сок от ½ лимон 

• 1 каф.ч. ситно нарязан копър • 1 ч.л. сол 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 
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ЦИПУРА на скара с моркови 
и тиквички 

Риба и морски дарове 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
Почистете морковите и ги нарежете на кръгчета. Почистете тиквичките и ги 
нарежете на кръгчета. В една купичка сипете зехтина и лимона и ги разбъркайте с 
вилица.  Намажете морковите и тиквичките с една четчица. Печете ги във фурната 
около 20 минути, докато омекнат.   
В друга тавичка сложете ципурите, намажете ги със соса от зехтин и лимон, поръсете 
ги леко със сол и ги изпечете във фурната за около 25 минути на 180ο. 
Извадете ги, отстранете главата и опашката и вземете само филетата, без костите.  
Поставете ги в центъра на една чиния и ги гарнирайте от едната страна с тиквичките, 
а от другата с морковите.  

 
 
 

    Минисъвети!   

Мазнината на рибата е полезна. Въпреки това, изпечете ципурите на 
скара, ако сте на диета с ниско съдържание на мазнини. 

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Ципура на скара / на порция: 586 66,3 17,1 3,2 28,7 6,0 2,5 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 4 бр. ципури, добре почистени • 6 бр. средни моркова  

• 6 бр. средни по големина тиквички • 1 каф.ч. зехтин • Сок от 1 лимон  

• Сол • Малко черен пипер  

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 
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Ципура „АВГОЛЕМОНО“ 

С пюре от целина 

Риба и морски дарове 

 

Начин на приготвяне 
За пюрето от целина: в една тенджера сложете 
парченцата целина, заедно с 1 водна чаша 
зеленчуков бульон. Варете ги на умерен огън, 
докато омекнат напълно. Пасирайте ги с блендера 
или миксера, докато станат на гладко пюре. 
Сложете го в тенджера и го варете още 5 минути, 
добавяйки млякото без лактоза, малко сол и сока 
от 1 лимон. Поддържайте го топло.  

За сос „авголемоно“: в купа разбъркайте яйцата с 
лимона. В тенджерка сложете втората чаша 
зеленчуков бульон и изсипете разбитите с лимона 
яйца. Добавете 1 ч.л. царевично брашно, 
разтворено в малко студена вода. Посолете леко. 
Поддържайте соса „авголемоно“ топъл.    

Посолете леко филетата ципура и ги изпечете в 
предварително загрята фурна при 180° за 15-20 
минути. Сервирайте по две парчета ципура в 
чиния, гарнирайте с пюрето от целина и залейте 
със соса „авголемоно“.  

    Минисъвети!   

Мазнината на рибата е полезна. 
Въпреки това, изпечете ципурите на 
скара, ако трябва сте на диета с ниско 
съдържание на мазнини.   

Във фаза на затишие на болестта за 
по-добър вкус можете да добавите към 
пюрето от целина 150гр ситно нарязан 
праз. 

 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Ципура Авголемоно / на порция: 586 66,3 17,1 3,2 28,7 6,0 2,5 

 
 
 
 
 

  45 МИНУТИ   
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 8 филета ципура, добре 
почистени (продават се готови 
в супермаркета) 

 
• 2 големи глави целина, добре 

почистени и нарязани на 
парченца  

• Сок от 1 лимон за пюрето от 
целина 

• 1 винена чаша мляко без 
лактоза  

 
• 2 водни чаши зеленчуков 

бульон  

• 2 яйца 

• Сок от 2 лимона  

• 1 каф.ч. зехтин 

• Сол 
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Филе от пресен ЛАВРАК 
На пара с дресинг от зехтин, лимон и горчица  

Риба и морски дарове 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
Разбийте в блендера зехтина, лимона, горчицата и 
солта до хомогенна смес. 
С четка намажете филетата лаврак със сместа. Печете в 
предварително загрята фурна с опция грил  при 180ο 

за около 12-15 минути, без да ги обръщате, за да 
изхвърлят колкото се може повече мазнини.    
Сервирайте по 2 филета във всяка чиния, като ги 
гарнирате с варени картофи. Полейте с още малко сос 
и поднесете на масата. 
 

 

  Минисъвети!   
 

Тази риба е по-мазна от останалите. Изпечете 
рибата на скара, за да се отцеди част от 
мазнината, ако трябва да спазвате диета с ниско 
съдържание на мазнини.   

Ако не ви дразни стомаха, 
поръсете филетата с малко стрит 
риган. 

 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Филе от пресен лаврак /на порция: 530 37,0 1,2 0,4 41,6 6,2 0,1 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 12 филета от пресен лаврак • 1 каф. ч. зехтин • Сок от 2 лимона 

• 1 с.л. горчица • Сол 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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РИЗОТО със сок от цвекло 
& почистени скариди 

Риба и морски дарове 

 
 
 

Начин на приготвяне 
 

Нарежете цвеклото на кубчета и го сварете в 2 
водни чаши вода, заедно с малко солчица. 
Оставете го да се охладr и го разбийте с миксер. 
Прецедете сместа от цвеклото през цедка и 
запазете сока, който ще мине през цедката.  
Изпечете леко осолените скариди във фурната 
при 180° за около 10 минути, оставете ги да 
изстинат и ги почистете.   
В тенджера стоплете зехтина и изсипете ориза 
„критараки“. Задушете го и го оставете да поеме 
целия зехтин. Добавете сока от цвеклото и 1 
водна чаша зеленчуков бульон. 
Варете ориза докато абсорбира всички течности. 
Сервирайте в чиниите цвекловия ориз, заедно с 
4 скариди.   
 

 

    Минисъвети!   

В случай че не ви е препоръчано да ограничавате мазнините, можете с 
една четчица да намажете скаридите с малко зехтин. 

 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Ризото със скариди / на порция: 373 9,9 40,7 6,3 19,2 2,8 2,5 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 16 средни скариди, 
почистени от черупката и 
червото   

 
• 1 водна чаша ориз 

„критараки“ едър  
 

• 3 глави цвекло, добре 
почистени  

• 2 с.л. зехтин 

• 1 водна чаша зеленчуков 
бульон  

• Сол 
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ПИЛАФ със скариди  
Перфектна комбинация... 

Риба и морски дарове 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
Почистете скаридите от черупката и с нож направете 
разрез по гърба, за да извадите червото. В тенджера 
стоплете зехтина и запържете настъргания кромид, 
като не го оставяте да потъмнее. Прибавете ориза и 
разбъркайте. Добавете доматения сок, зеленчуковия 
бульон и ½ водна чаша вода. Поръсете сол и пипер. 
Гответе на умерен огън около 10 минути, като 
разбърквате, за да не захване оризът. Едновременно, 
сипете скаридите. Разбъркайте добре, оставете да 
заври добре и изгасете огъня. Покрийте тенджерата и 
оставете пилафа да се охлади за около 4-10 минути. 
Сервирайте в чиния. 
 

 

  Минисъвети!   

Във фаза на затишие можете да подправите ястието с фино смлян кориандър и да 
добавите сока от 1 лимон. 
 

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пилаф със скариди/ на порция: 390 9,3 45,6 3,1 18,9 2,7 1,6 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
 

• 20 големи скариди •1 водна чаша дългозърнест ориз • 1 кромид, настърган 
• 1 каф.ч.зехтин • 1 водна чаша пресен доматен сок 
• 1 водна чаша зеленчуков бульон • Сол, пипер  

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 
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Пастицио Разни 

 

 

 

Начин на приготвяне 
За каймата: В тенджера сипете кромида, доматения сок и зеленчуковия бульон.  
Добавете каймата и бъркайте постоянно с дървена лъжица, докато каймата се 
раздроби и сместа се хомогенизира.  Посолете леко и гответе на умерен огън поне ½ 
час, докато течностите се изпарят и сместа се сгъсти.  Оставете да се охлади. Сварете 
макароните в подсолена вода. Прецедете ги и ги оставете в цедката. За бешамела: В 
тенджера сипете млякото и царевичното брашно. Разбъркайте добре, докато 
млякото е студено, за да се разтвори брашното.  Сложете на огъня и бъркайте, докато 
се сгъсти. Махнете от огъня, сложете едно яйце и бъркайте с бързи движения, докато 
се сготви и смеси. Добавете индийско орехче, пармезан и малко сол. Сложете в 
средно голяма тава половината макарони, отгоре сипете каймата и останалите 
макарони. Сипвате бешамела и го разпределяте с вилица. Печете във фурна на 180ο 

около 30-40 минути, като фурната е пусната отгоре и отдолу. Оставете пастициото да 
се охлади и го нарежете на парчета. Сервира се хладко. 

   Минисъвети!   

Във фаза на затишие подправете 
каймата си с една равна лъжичка 
канела, 2-3 зърна бахар и 3-4 
карамфила. 

Съща така, ако сте във фаза на затишие и 
не страдате от непоносимост към лактоза, 
можете да замените млякото без лактоза с 
прясно краве мляко. 

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пастицио/ на порция: 407 26,9 54,8 6,7 8,7 3,4 1,7 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНА СРЕДНА ТАВА ЗА ФУРНА  
 

• 1 пакет макарони Νο 5 • 600 г телешка кайма без тлъсто 
• 1 настърган кромид • 1 водна чаша ситно нарязан домат  
• 1 чаша зеленчуков бульон  • Сол 
За бешамела: • 2 водни чаши мляко без лактоза 
• 2 с. л. царевично брашно • 1 яйце • 2 с.л. пармезан 
(нискомаслен) • Ситно смляно индийско орехче • Сол  

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

8 ПОРЦИИ 
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Канелони Разни 

 
За салцата: 

• 1 водна чаша ситно нарязан домат 

• 1 водна чаша мляко без лактоза  

• 2 с.л. пармезан (нискомаслен)  

 

Начин на приготвяне 
 

Приготвяне на каймата: В една тенджерка загрейте  
доматения сок, кромида и зеленчуковия 
бульон. Добавете каймата и бъркайте до 
хомогенна смес. Сгответе добре за около ½ 
час. Посолете, поръсете канела и пипер. 
Оставете да се охлади. Напълнете канелоните 
с каймата и ги поставете в тава. В купа смесете 
ситно нарязания домат, млякото без лактоза, 
пармезана и малко сол. Разбъркайте добре и 
залейте канелоните.Покрийте с хартия за 
печене и печете канелоните на фурна около 20 
минути. Махнете хартията и печете още 10-15 
минути. Сервирайте топли в чиния. 
 

    Минисъвети!   

Във фаза на затишие на болестта или при хора, които не спазват диета, 
бедна на мазнини или лактоза, заместете млякото с прясно краве. 
Подправете с малко мляно индийско орехче. 

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Канелони/ на порция: 448 38,5 44,6 6,3 13,6 4,9 1,7 

 
 
 
 
 

35 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

5 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ за 20 
КАНЕЛОНИ 

• 1 пакет канелони 

• 700 г нетлъста телешка кайма  

• 1 водна чаша доматен сок  

• 1 водна чаша зеленчуков 
бульон  

 
• 1 кромид,  

настърган на 
ренде  

 
• Малко канела на върха 

на лъжичката 
 

• ½ ч.л. млян пипер  

• Сол 
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КРИТАРАКИ Блум 
Вкусно решение 

Разни 

 

Начин на приготвяне 
 

В тенджера загрейте доматения сок. Сложете 
захарта, солта и пипера. Щом кипне, сипете 
макароните критараки и ги гответе около 12 
минути, разбърквайки постоянно, за да не 
залепнат. Когато ястието се сгъсти добре и се 
сготви, сипете начупеното на малки парченца 
сирене фета. Сервирайте топло в чинии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Минисъвети!   

Във фаза на затишие на болестта или за хора, които не спазват диета, бедна на 
мазнини, заместете сиренето фета с нормално, добавете към готвенето 1 каф.ч. зехтин.   

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Критараки Блум/ на порция: 295 16,2 42,4 8,8 7,1 3,7 2,0 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 1 водна чаша критараки едро / 
вид макаронено изделие 

 
• 2 ½ водни чаши доматен сок 

• 1 с.л. захар 

• 200 г нискомаслено сирене 
фета 

• Сол, пипер 
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Пица 
Със смисъл... 

Разни 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
Сложете готовото тесто в тава и го поръсете със 
зехтин. Настържете зрелите домати на ренде  и 
ги сложете върху тестото.  
Нарежете на дребно шунката и я поръсете върху 
пицата. 
Накрая поръсете кашкавала, който сте 
настъргали преди това на ренде.  

Изпечете пицата във фурната при 180ο  , загрята 
отгоре и отдолу, за 15 минути.  

 
 
 
 
 

 

  Минисъвети!   

Във фаза на затишие можете да обогатите пицата със ситно нарязани чушки и пресни гъби 

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пица/ на парче:  190 14,2 9,2 2,1 19,9 3,2 1,5 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНА ПИЦА 
 

• 1 готово тесто за пица (продават се в супермаркета) • 3 зрели домата 

• 250 г нискомаслен кашкавал (10-12%) • 150 г нискомаслена шунка 

• 4 с.л. зехтин • 1 с.л. риган • малко сол 

 
 
 
 
 

15 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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Баница 
Класическа и хрупкава... 

Разни 

 

Начин на приготвяне 
 

За плънката: в купа намачкайте сиренето фета с 
вилица. Изсипете млякото, яйцата и пипера. 
Смесете добре, за да стане хомогенна смес.   
С четка намажете тавата с малко зехтин. 
Поставете долната кора, а върху нея плънката. 
Ако ви остане от тестото, навийте го върху 
плънката.  
Поставете втората селска кора отгоре, покрийте 
добре плънката и нарежете баницата на 
парчета. Намажете с четка останалия зехтин. 
Покривате с пергамент и печете на фурна при 
180° отгоре и отдолу за 20 минути. 
Откривате и печете още 15 минути и докато 
горната кора стане хрупкава. Яде се и топла, и 
студена.   
 
 

 

    Минисъвети!   

 

Във фаза на затишие, ако ви харесва, добавете и ситно нарязан джоджен. 
 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Баница/ на порция: 276 13,4 9,8 1,3 16,0 3,4 0,3 

 
 
 
 
 

35 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ ЗА 1 
МАЛКА ТАВА БАНИЦА  

• 2 селски кори 

 
• 1 каф.ч. зехтин  

• 300 г нискомаслено сирене 
фета 

• 2 яйца 

 
• 1 винена чаша мляко без 

лактоза  

• Малко пипер 
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ТАРТ с шунка 
Триъгълна наслада 

Разни 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
Намажете специалната тава за тарт с малко зехтин. 
Поставете масленото тесто и изрежете излишното. В 
купа смесете шунката, гаудата, настъргана на ренде, 
яйцето, млякото, индийското орехче.  Разбъркайте до 
хомогенна смес. Изсипете сместа върху тарта и я 
загладете с вилица. Покрийте тарта с пергамент и го 
изпечете във фурна, загрята отгоре и отдолу, 
първоначално на 160° за около 20 минути. Махнете 
пергамента и продължете печенето при 180° за още 10-
15 минути. Оставете го да се охлади и го нарежете на 
триъгълни парчета.  
 

 

    Минисъвети!   

Ако искате, след като сложите 
плънката на тарта, нарежете 
филийки от домат и ги сложете 
отгоре.   

Във фаза на затишие можете да 
обогатите тарта си, като добавите 
ситно нарязани гъби, парченца 
зелена чушка, дори малко фета. 

 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Тарт с шунка/ на порция: 334 13,8 18,9 2,0 22,4 8,2 0,7 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ ЗА 1 ТАРТ 
• 1 маслено тесто • 300 г нискомаслена пуешка шунка  
• 150 г нискомаслена гауда • 1 винена чаша мляко без лактоза 
• Малко индийско орехче за аромат • 1 яйце • 1 каф.ч. зехтин  

 
 
 
 
 

35 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

8 ПОРЦИИ 
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КЛУБ САНДВИЧ Разни 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
Първо пригответе сместа за мазане: В купа смесете киселото мляко и майонезата. 
Посолете леко. Изпечете и трите филийки за тост и от двете страни. Вземете първата, 
която е основата, и намажете горната страна с 1/3 от сместа.   Поставете нежната 
част от листото маруля. Отгоре сложете нискомасленото сирене. Добавете няколко 
парчето от свареното пиле. 
Вземете втората филийка за тост и я намажете и от двете страни. Поставете я върху 
пилето.  
Продължете като поставите още едно парче маруля, пуешка шунка, резен домат и 
покрийте с третата филийка за тост.  Разрежете сандвича по дължина и забодете във 
всяко парче по една клечка за зъби.  
Гарнирайте с по една маслинка в средата.  

 
 
 
 

   Минисъвети!   

Във фаза на затишие, добавете малко картофен чипс и 2 лъжици сос барбекю или кетчуп. 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Клуб сандвич  489 46,3 41,5 8,0 14,8 6,4 2,8 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДИН КЛУБ САНДВИЧ 

• 3 филии за тост • 1 с.л. нискомаслено кисело мляко 

• 1 с.л. нискомаслена майонеза • Малко сол 

• 100 г пилешки гърди, добре сварени и нарязани на филии  

• 2 добре измити листа маруля • 1 парче нискомаслена пуешка шунка  

• 1 слайс нискомаслена гауда • 1 резен домат без семки  

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

1 ПОРЦИЯ 
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ОМЛЕТ с тиквички Разни 

 
Начин на приготвяне 

 
Почистете тиквичките и ги нарежете на 
колелца. Поставете ги в тава и ги намажете с 
малко зехтин. Печете във фурната при 180° за 
15 минути и докато се зачервят леко.  
Разбийте яйцата в купа и посолете.  
Сложете тиквичките в тиган с незалепващо 
покритие с диаметър 30-32см и добавете 
яйцата.   
Гответе омлета на ниска температура, докато 
яйцето започне да се стяга добре. 
 
С помощта на капак от тенджера обърнете 
омлета в тигана. Продължете готвенето още 
около 5 минути.   
Сложете в кръгла чиния. Нарежете на 4 
парчета и сервирайте. 
 
 
 

 
 

 

    Минисъвети!   

Във фаза на затишие добавете отгоре пипер и ситно нарязан джоджен.  
 
 
 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Омлет с тиквички/ на порция: 259 8,4 4,3 3,3 23,6 4,3 1,2 

 
 
 
 
 

  35 МИНУТИ   

 
 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 5 бр. яйца 

• ½ кг тиквички 

• 1 кафена чаша зехтин 

• Сол 
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ОМЛЕТ със сирене Разни 
 

 

 
Начин на приготвяне 

 
В тиган с незалепващо покритие с диаметър 30см 
сипете зехтина и го стоплете леко.   
Сложете вътре яйцата, след като сте ги разбъркали 
на омлет и посолили.  
Оставете яйцето да се свие добре и поставете отгоре 
тънките филийки кашкавал.  
С една дървена лъжица повдигнете половината 
омлет и го сгънете, така че да образува половин 
луна,  в която ще бъдат филийките кашкавал. 
Притиснете с шпатула, за да се съединят краищата, и 
гответе още 3-4 минути.  
Сервирайте омлета и го нарежете на лентички в 
чиния.  

 
 

 

    Минисъвети!   

Едно просто и изключително вкусно ястие, което се приготвя лесно и може да 
се съпроводи от варена салата от моркови, тиквички и картофи. 

 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Омлет със сирене/ на порция: 240 17,4 0,4 0,2 18,7 7,1 0 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

 
• 5 яйца • 2 с.л. зехтин 
• 150 г нискомаслен кашкавал, нарязан на тънки филийки  
• Сол 

 
 
 
 
 

35 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 
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ОМЛЕТ с картофи Разни 

 
Начин на приготвяне 

 
В тиган с незалепващо покритие сложете 
картофите, зехтина и водата.  Гответе ги на 
умерен огън, като разбърквате от време на 
време, докато картофите омекнат и водата се 
изпари. Междувременно разбийте яйцата, 
заедно с малко сол и щом картофите изсъхнат, 
ги сложете в тигана.   
Щом яйцето започне да стяга добре, с помощта 
на  
Капак от тенджера, обърнете омлета и 
продължете готвенето още 2-3 минути.   
Сервирайте го в чиния и го нарежете на четири. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Омлет с картофи/ на порция: 345 9,0 25,4 1,3 23,4 4,2 2,2 

 
 
 
 

 
35 МИНУТИ 

 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 5 бр.яйца 

• ½ кг картофи 

• 1 каф.ч. зехтин 

• Сол 
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Пълнени ДОМАТИ 
С ориз 

Зеленчуци 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
Издълбайте доматите с лъжица, вземете сърцевината и я разбийте на блендер до 
получаване на  хомогенна смес. 
В тенджера сипете една кафена чаша зехтин и една вода. Загрейте и задушете 
кромида.   
Сипете ориза и бъркайте, докато се поемат всички течности. Добавете доматения 
сок, който сте събрали, захарта и солта. Оставете сместа да ври 5 минути. Напълнете 
доматите със сместа, а ако ви остане – сипете я между доматите. Между доматите 
сложете и парчета картофи, нарязани на едро.  Сипете в тавата 2 водни чаши вода и 
печете на фурна при 180° за 1 час. Оставете ги да се охладят и сервирайте. 

 
 

  Минисъвети!   

При сервиране обелете доматите, ако 
искате да ограничите фибрите, които 
ще консумирате. 

Във фаза на затишие можете към плънката да 
добавите 1 с.л. кедрови ядки   и 1 с.л. стафиди и, 
ако ви харесва, добавете 1 с.л. сушен джоджен.   

 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пълнени домати/ на порция: 527 10,3 88,3 11,3 15,0 2,0 5,2 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 10 средни домата, зрели и твърди • 8 каф.ч. дългозърнест ориз  
• 2 кромида, настъргани на ренде • 1 каф.ч. зехтин 
• 1 с.л. захар • 2 картофа • Сол 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

5 ПОРЦИИ 
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ДОМАТИ, печени на фурна Зеленчуци 
 

 

   

 

Начин на приготвяне 
 

Обелете доматите, като ги потопите във вряща вода. 
Веднага след това ги срежете на две по широчината и с една 
лъжичка премахнете семките. Поставете ги в тава.  
В купа смесете всички останали съставки, освен 
галетата, която сложете върху доматите 
равномерно с лъжичка.  Поръсете галетата върху 
доматите и ги печете около 1 час във фурна 180° 
градуса, загрята отдолу и отгоре, докато омекнат. 
Сервирайте ги топли и студени, като допълнително 
ястие към телешки бифтеци или друго месо по ваш 
вкус.   

 
 
 
 
 
 

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Домати печени/ на порция: 262 5,0 29,0 11,0 15,0 2,2 4,4 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
 

• 10-12 големи домата, стегнати и червени • 3 сушени 
кромида, нарязани на ситно • 2 с.л. магданоз, ситно нарязан  

• 6 с.л. зехтин • 1 с.л. захар  

• 1 чаена чаша галета • Сол 

 
 
 
 

 
60 МИНУТИ 

 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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КАРТОФЕНА САЛАТА с риба тон Зеленчуци
 

 
Начин на приготвяне 

 
Сварете картофите за 45 минути с обелките. 
Оставете ги да се охладят.   
Обелете ги и ги нарежете на едри парчета. 
Отцедете консерва с риба тон от водата и я 
прехвърлете в отделен съд.   
Изсипете рибата тон в купата с картофите. 
В блендер сипете сока от рибата, лимона, 
зехтина и стрития риган.  
Разбийте до хомогенна смес. 
Залейте салатата със сместа. 
 
Сервирайте я на трапезата охладена.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Минисъвети!   

В случай че не ви дразнят, можете да добавите към салата с риба тон 3 с.л. 
ситно нарязан магданоз и 2 с.л. ситно нарязани каперси. 

 
 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Картофена салата с риба тон/ на порция: 349 16,3 41,2 2,0 14,0 2,0 4,0 

 
 
 
 
 

60 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
 

• 1,2 кг Картофи, добре измити 

• 2 консерви риба тон във вода 

• 6 с.л. зехтин 

• Сок от 1 лимон  
 

• 1 с.л. риган, добре стрит на 
ръка 

• Сол 
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ОГРЕТЕН с картофи Зеленчуци 
 

 

   
 

Начин на приготвяне 
 

Поставете картофите в огнеупорна тава, 
например като керемиди, на редици, като 
едната се поставя върху другата. 
В купа сложете млякото, малко сол, 
мляното индийско орехче, пармезана и 
яйцето. 
Разбийте до хомогенна смес и сипете 
сместа в тавата с  
Картофите. Покрийте тавата с пергамент и 
печете 1 час  
във фурна на 180°, загрята отгоре и отдолу. 
Махнете пергамента и продължете 
печенето още 10 минути до златисто. 
Сервирайте топъл на масата като основно 
блюдо.  

 
 

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Огретен с картофи/ на порция: 274 8,8 53,2 5,1 3,4 1,7 4,6 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ ЗА 1 ТАВА  (ОГНЕУПОРНА) 
 

• 1 кг картофи, почистени и нарязани на колелца  
• 1 водна чаша мляко без лактоза  
• 4 с.л. пармезан (нискомаслен)  
• 1 яйце 

• Малко сол 

 
 
 
 

 
60 МИНУТИ 

 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 
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КАРТОФИ с доматен сос 
в тенджера 

Зеленчуци 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
Задушете кромида в зехтина и сипете картофите.  Гответе като разбърквате 
картофите в продължение на 2-3 минути.  
Разтворете доматената паста в зеленчуковия бульон и го изсипете в тенджерата. 
Посолете леко.  Оставете да се сварят около 45 минути и докато водата  се 
намали наполовина.   
Ядат се и топли, и студени. 

 
 
 
 
 

 

   Минисъвети!   

За тези, които не спазват диета, бедна на мазнини, можете при 
сервиране да добавите парченце гравиера (пармезан), около 40г   

 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Картофи с доматен сос/ на порция: 339 5,1 54,0 4,4 12,4 1,8 5,1 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
 

• 10 средни домата, зрели и стегнати  
• 2 кромида, настъргани на ренде • 1 каф.ч. зехтин 
• 1 с.л. захар • 2 картофа • Сол  

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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КАРТОФИ на фурна 
Със сок от портокал 

Зеленчуци  

 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
Една изключително лесна рецепта за картофи, която може да се съчетае чудесно с 
риба или печено пиле.  
Поставете картофите в тавата като керемиди, един резен върху друг. 
Изсипете сока от портокал, така че да покрият картофите и те да 
„плуват“ в него.  
Добавете зехтина и посолете. 
Печете на фурна при 180° около 1 час, до златисто. 

 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Картофи на фурна/ на порция: 355 4,6 57,9 16,2 12,6 1,7 3,9 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
 

• 1 ½ кг картофи, добре почистени и 
нарязани на резени  

• 1 л. сок от портокал (ако е прясно изцеден, 
още по-добре) 

• 1 каф.ч. зехтин 
• Сол 
• Риба или пиле 

 
 
 
 
 

60 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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Ефирна мусака Зеленчуци
 

С картофи и тиквички 
 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
За каймата: 

• 1 кг нетлъста телешка 
кайма 

• 1 кромид, 

настърган на ренде  
• 1 водна чаша доматен сок 

• Сол 

 
За бешамела: 

• 3 водни чаши 

мляко без 

лактоза  
• 3 с.л. брашно 

• 2 с.л. пармезан 

(нискомаслен)  
• 1 яйце 

• Малко индийско орехче  
 
 
 
 

Минисъвети!

Начин на приготвяне 

Поставете картофите и тиквичките в тава, намажете 
ги с четчица с малко зехтин, посолете ги и ги 
изпечете на фурна при 180° за около 20-25 минути. 
Не е необходимо да са напълно изпечени. Ще се 
доопекат в мусаката. 
Приготвяне на каймата: В тенджера сложете 1 водна 
чаша вода, кромида и каймата. Разбърквайте ги с 
лъжица, докато каймата се изпече и вече не е на 
буци. Добавете доматения сок и посолете. Намалете 
огъня и гответе каймата, докато поеме течността. 
Оставете я да се охлади.   
Приготвяне на бешамела: В тенджера изсипете 
млякото без лактоза и 3 с.л. брашно. Бъркайте, 
докато брашното се разтвори в млякото. Затоплете 
сместа, бъркайки непрекъснато, докато кремът се 
сгъсти. Посолете леко, сложете пармезана, махнете 
от огъня и добавете яйцето, бъркайки бързо. 
Сложете тенджерата отново на котлона, за да се 
опече добре яйцето и подправете с малко индийско 
орехче. В тава подредете отдолу картофите, 
изсипете отгоре каймата, върху нея наредете 
тиквичките и залейте с бешамела.    
Печете на фурна при 180° около 45 минути, докато 
бешамелът хване коричка отгоре.   

Можете да подправите каймата с една равна лъжичка канела, а към бешамела да добавите 2-
3 лъжички пармезан повече.  

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Мусака/ на порция: 512 27,3 29,8 6,4 31,8 7,0 2,7 

 
 
 
 
 

35 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

5 ПОРЦИИ 
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Пилешка СУПА 
Със ситно нарязан морков и авголемоно  

Пиле 

 

 

 

Начин на приготвяне 
 

В тенджера с 2 литра вода сварете пилето, заедно с морковите, кромида, целината 
и дафиновия лист. Посолете леко. Варете около 1 час, докато пилето се свари 
добре и стане нежно. Извадете от тенджерата парчетата пиле и морковите. 
Сложете ги в купа. Изхвърлете кромида и дафиновия лист. 
Прецедете бульона и го сложете отново на огъня.  Сложете вътре ориза и варете 
около 12 минути, докато се сготви. Добавете в тенджерата парчетата пиле и 
морковите, нарязани на кръгчета. Варете още 10 минути.  
Междувременно пригответе авголемоно: Отделете белтъците от жълтъците. 
Разбийте жълтъците с бъркалка, докато побелеят. Разбийте белтъците до меко 
меренге. Смесете жълтъците и белтъците и добавете по малко лимон. Към сместа 
добавете около 2 големи лъжици бульон от пилето, което варите.  
Прибавете авголемоно към супата, бъркайте постоянно.  
Оставете да заври и супата ви е готова.  

 
 
 

 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пилешка супа/ на порция: 366 42,3 32,5 3,2 6,1 1,5 1,9 

 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 1 кг пилешки гърди,  нарязани на едри парчета  

• 1 каф.ч. дългозърнест ориз  • 4 моркова, почистени и нарязани на кръгчета  

• 1 клонче целина • 1 голям кромид, нарязан по средата • 1 дафинов лист 

• 2 яйца • Сок от 2 лимона • Сол 

 
 
 
 

 
45 МИНУТИ 

 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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Пиле МИЛАНЕЗЕ Пиле
 

Начин на приготвяне 
В 2 литра вода сварете пилето добре, заедно с 
моркова, кромида и целината.   
Посолете леко. Оставете го да се сготви около 45 
минути. Извадете пилето и го оставяте да се 
охлади, залейте го с ½ лимон. Нарежете го на 
филийки.   
Сготвените зеленчуци ги отстранете, те са само, 
за да придадат вкус. Прецедете бульона.  
В тенджера сложете 2 ½ водни чаши бульон ,  
добавяте брашното , сложете на топъл котлон и 
бъркайте, докато стане сос.  
Ако е рядък, добавете още 1 лъжица брашно. 
Посолете леко соса, добавете пармезана и още 
сок от ½ лимон.  
Сварете ориза в 3 водни чаши бульон на умерен 
огън, докато оризът поеме бульона.  
Сервирайте в чиния с филии пиле в средата, 
наоколо ориз и полейте със сос.    
 

 
 
 
 
 
 

   Минисъвети!   

Във фаза на затишие увеличете пармезана с 2 лъжици и лимоновия сок с половин лимон. 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пиле Миланезе/ на порция: 477 47,7 52,3 3,7 7,0 2,3 1,8 

 
 
 
 
 

35 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

За каймата: 

• Пилешки гърди  

• 1 ч.ч.ориз 

• 3 водни чаши бульон 

• 1 кромид, настърган на ренде  

• 1 водна чаша доматен сок  

• Сол 
 

За соса: 

• 3 водни чаши мляко без 

лактоза  

• 3 с.л. брашно  

• 2 с.л. пармезан (нискомаслен)  

• 1 яйце 

• Малко индийско орехче 
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Пиле ПО КИТАЙСКИ  Пиле 
 

 

 

Начин на приготвяне 
 

В тиган изсипете зехтина и запържете хапките пиле, докато се зачервят леко. Сложете 
меда, оцета  и джинджифила на прах- 
Добавете 1 чаена чаша вода и гответе, докато пилето стане меко и крехко. Сервирайте 
със сварен ориз басмати. 

 

   Минисъвети!   

Можете да добавите 1 с.л. соев сос, който обаче съдържа много 
сол. 

 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пиле по китайски/ на порция: 397 39,4 4,6 4,3 18,1 2,9 0,1 

 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
• 1 кг пилешки гърди, нарязани на едри парчета 
• 1 чаша за чай дългозърнест ориз • 4 моркова, почистени и нарязани на колелца 
• 1 стрък целина • 1 голям кромид, нарязан по средата • 1 дафинов лист 
• 2 яйца - Джинджифил • Сок от 2 лимона • Сол 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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Пилешки ХАПКИ 
В кисело-сладък сос 

Пиле 

 

 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
В тиган сложете зехтина, кромида и пилешките хапки. Запържете ги 
леко до златисто. Сипете кетчупа, захарта, оцета и малко сол. 
Добавете 1 каф.ч. вода и гответе на тих огън до готовност на пилето и 
докато остане малко сос в тигана. 
Гарнирайте пилешките хапки с бланширани оризови макарони или с 
ориз басмати.  

 
 
 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пиле в кисело-сладък сос/ на порция: 373 39,9 11,2 8,6 18,1 2,4 0,5 

За кисело-сладкия сос: 

• 1 кафена чашка кетчуп • 2 с.л. оцет  

• 1 с.л. захар 

• Малко сол 

 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

 
• 700 г пилешки гърди без кожа, нарязани на хапки  

• 4 с.л. зехтин 

• 1 кромид, настърган на ренде  

 
 
 
 

 
45 МИНУТИ 

 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 
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ПЕЧЕНО ПИЛЕ на фурна Пиле 
 

 

 

Начин на приготвяне 
 

В купа смесете горчицата, лимоновия сок и мащерката, докато се получи хомогенна 
смес.  Добавете 1 каф.ч. вода и 4 с.л. зехтин. В една тава сложете заедно двете 
половини на пилето и картофите около него.  
Посолете леко и с четка намажете пилето и картофите с горчичената смес.  Покрийте 
тавата с алуминиево фолио и печете на 180° около 1 ½ час.  
През последните 10 минути махнете фолиото, за да се зачерви пилето. 
Сервирайте в чиния. 

 

   Минисъвети!   

Махнете кожата на пилето след печенето. 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пиле на фурна/ на порция: 604 48,3 35,2 1,9 29,5 7,1 3,5 

 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

 

• 1 пиле, нарязано на две  

• 1 кг картофи, почистени и нарязани на големи парчета  

• 4 с.л. зехтин 

• 1 каф.ч. вода 

• Сок от 2 лимона  

• 2 с.л. горчица 

• 1 с.л.  равна ситно стрита мащерка  

• Сол 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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Пилешки ШНИЦЕЛ Пиле
 

 
Начин на приготвяне 

 
Разрежете филетата на две, за да станат 4. 
Начукайте ги леко.   
Сложете ги в купа и посолете леко, залейте със 
зехтина.  
В купа разбийте яйцата и ги разредете с 1 каф.ч. 
вода.    Оваляйте филетата в брашно, потопете 
ги в яйцето и накрая ги оваляйте в галета. 
Сложете ги в тава и ги печете около 20 минути 
на 180°.  
Обърнете ги и продължете печенето още 10 
минути.. 
Сервирайте ги топли със салата от сварени 
тиквички.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пилешки шницел/ на порция: 592 49,3 45,4 2,3 22,1 4,0 6,4 

 
 
 
 

 
60 МИНУТИ 

 
 
 
 
 
 

4 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ  ПРОДУКТИ 
 

• 2 големи пилешки гърди, 
около 800гдвете  

• 2 яйца 
• 1 чаена чаша брашно  
• 1 чаена чаша галета  
• 4 с.л. зехтин 
• Малко индийско орехче  
• Сол 
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Пилешки БИФТЕК  Пиле 
 

 

 

Начин на приготвяне 
 

Накиснете хляба в студена вода, за да омекне. 
В купа сложете всички продукти и намокрения хляб, след като сте го отцедили добре. 
Омесете всички продукти добре до хомогенна смес. Направете големи бифтеци и ги 
сложете в тавичка. Печете около ½ час до златисто. Гарнирайте с варени макарони - 
телятели.      

 
 
 

   Минисъвети!   

Ако не ви дразнят, подправете каймата с 1 к.л. сушен джоджен и 1 
к.л. сушен риган. 

 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пилешки бифтек на порция: 390 43,1 20,8 2,5 14,2 2,5 2,2 

 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

 
• 1 кг пилешка кайма 

• ½ франзела без кората 

• 1 яйце 

• 1 с.л. равна стрит риган 

• 2 с.л. горчица  

• 3 с.л. зехтин 

• Сол 

 
 
 
 
 

45 ΛΕΠΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ΜΕΡΙΔΕ 
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Пилешки КЮФТЕТА 
На фурна с доматен сос 

Пиле 

 

 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
В купа сложете пилешката кайма, настъргания кромид и хляба, който предварително 
сте потопили във вода, за да омекне. Добавете яйцето, естрагона и солта. Омесете 
внимателно продуктите до хомогенна смес.   
Направете кръгли кюфтенца и го сложете в малка тавичка. 
В купа сложете настъргания домат, разтвореното доматено пюре, зехтина и малко 
сол. Разбъркайте добре и залейте кюфтенцата. Изпечете ги във фурна на 180° около 
45-60 минути.   

 
 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пилешки кюфтета/ на порция: 402 43,7 23,8 4,4 14,1 2,5 2,6 

За соса: 

• 1 водна чаша пресни рендосани домати 

• 1 с.л. доматено пюре, разтворено в 1 водна чаша вода 

• 3 с.л. зехтин • Малко сол 

 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 1 кг кайма от пиле или пуйка • 1 кромид, рендосан на ренде  

• ½ франзела без кора • 1 яйце  

• 1 с.л. естрагон, стрит на ръка • Сол 

 
 
 
 

 
45-60 МИНУТИ 

 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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ЗАЕК с лимон Месо
 

 
Начин на приготвяне 
В голяма тенджера сложете зехтина и 1 каф.ч. вода. 
Добавете настъргания кромид и парчетата заек. 
Гответе, като бъркате непрекъснато, докато се 
изпарят всички течности.   
Сложете картофите. Добавете виното, котлона на 
умерен огън и гответе, докато заекът и картофите 
се сготвят и омекнат. Тогава добавете горчицата, 
сока от лимон, разбъркайте добре и продължете 
готвенето още 10 минути. Сервирайте топло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Минисъвети!   

Ако ви понася, добавете 1 с.л. стрит риган. 
 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Заек с лимон/ на порция: 525 36,8 37,6 3,1 21,6 4,5 3,6 

 
 
 
 
 

35 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

5 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 1 заек, нарязан на порции 
• 1 кг картофи, почистени и 

нарязани на едро парчета  
• 1 голям кромид, рендосан 

на ренде  
• Сок от 2 лимона  
• 1 водна чаша бяло вино 
• 1 каф.ч. зехтин 
• 2 с.л. горчица 
• Сол 
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ТЕЛЕШКО в доматен сос Месо 
 

 

 

Начин на приготвяне 

В тенджера с кипяща вода сложете цялото месо, заедно с маркова, целината и 
кромида. Варете около 1 час, докато месото стане нежно. 
Извадете месото и го оставете да се охлади. Изхвърлете зеленчуците.  
Ако искате, прецедете бульона и го запазете, за да си приготвите един вкусен ориз. 
След като месото изстине, нарежете го на тънки филии.   
В тенджера сипете зехтина и настъргания кромид и ги запържете леко. Сложете вътре 
филиите месо и виното. Посолете леко. 
Гответе на силен огън около 10 минути. Сложете вътре настърган домат и гответе 
около ¾ час, докато сосът се сгъсти.  

 

   Минисъвети!   

Във фаза на: можете да разбиете в блендер зеленчуците, с които е вряло месото, и да ги 
добавите в соса, можете да добавите 1 ч.л. канела и 3 зърна бахар. 

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Телешко в доматен сос/ на порция: 337 34,2 5,7 3,0 15,8 2,8 1,2 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 1 кг телешко, почистено от кожа и 

тлъсто  

• 1 морков 

• 1 кромид 

• 1 стрък целина  

•1 каф.ч. зехтин 

• 1 ½ водна чаша пресни домати, настъргани на 

ренде  

• 1 водна чаша бяло вино  

• Сол 

 
 
 
 
 

45-60 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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ТЕЛЕШКО с лимон 
Триъгълна наслада  

Месо 

 

 

 
Начин на приготвяне 

 
Сварете месото в много вода, заедно с моркова, 

целината и кромида за около 1 час, докато месото 

стане крехко. Извадете го и го оставете да се охлади. 

Ако искате, запазете бульона, за да сготвите макарони 

или ориз. След като месото изстине, го нарежете на 

тънки филийки. В тенджера сипете зехтина  и кромида. 

Запържете леко за малко и сложете вътре филийките 

месо. Посолете, сипете бялото вино и гответе около 15 

минути.  

Когато се сгъсти сосът, добавете сока от лимона. 

Сервирайте топло, гарнирано с ориз, приготвен с 

останалия бульон. 
 
 
 
 
 

 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Телешко с лимон/ на порция: 339 34,0 6,6 2,9 15,7 2,8 1,0 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 1 кг телешко, почистено от кожата и от по-тлъстите парчета • 1 морков 

• 1 стрък целина • 1 кромид • 1 каф.ч. зехтин  

• 1 кромид, настърган • 1 водна чаша бяло вино • Сок от 2 лимона  

 
 
 

 
35 МИНУТИ 

 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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Свинско ФИЛЕ соте Месо
 

 
Начин на приготвяне 
Намажете филето със зехтина, посолете и 
поръсете с риган. Сложете го в тава и го 
изпечете във фурната покрито за около 20 
минути.  Махнете алуминиевото фолио и 
продължете печенето още 10 минути. 
Извадете тавата от фурната, сложете филето в 
чиния, а в тавата сложете червеното вино. 
Разбъркайте го добре с остатъците от печенето 
и го сипете в тенджера.   
Разтворете 1 с.л. царевично брашно в 1 винена 
чаша 
вода и добавете към винения сос. Загрейте 
добре, докато се сгъсти.   Опитайте и, ако е 
необходимо, добавете малко сол. Нарежете 
филето на филийки, полейте със соса и 
сервирайте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Свинско филе соте/ на порция: 322 34,6 2,4 0,5 14,9 3,2 0,4 

 
 
 
 

 
35 МИНУТИ 

 
 
 
 
 
 

5 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
 

• 1 свинско филе, около 1кг 
• 4 с.л. зехтин 
• 1 с.л. риган (по желание) 
• 1 водна чаша червено вино 
• 1 ч.л. царевично брашно  
• Сол 
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Свинска ПЛЕШКА 

с мед и горчица 

 
 
 
 
 

Начин на приготвяне 
За соса: в купа разбъркайте меда, 

лимона, горчицата, солта и мащерката.  

Измийте плешката добре със студена 

вода и я сложете в тава, залейте я със 

соса, който приготвихте. 

Печете на фурна около 1 ½  час на 180
ο , 

покрито с алуминиево фолио. 

Оставете я да се охлади и нарежете на 

тънки парчета.  

 

Яде се като основно блюдо, гарнирано 

с картофи на фурна.   

Също така, с вкусното и чисто месо 

можете да приготвите вкусни сандвичи.  

Месо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Свинска плешка/ на порция: 322 34,6 2,4 0,5 14,9 3,2 0,4 

 

 
 
 
 
 

  35 МИНУТИ   

 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

 
• 1,2 кг нетлъста свинска плешка 

• 2 с.л. мед 

• Сок от 1 лимон 

• 1 с.л. горчица  

• Сол 

• 1 с.л. мащерка,  стрита на 

ръка  



  104   105  

ГЮЛБАШИ 
С два вида месо на фурна  

Месо 

 

 

 

Начин на приготвяне 
 

Гюлбаши се приготвя в пергамент, който се завива в пакет, и е ядене, което не се 
нуждае от гарнитура.   

 
Нарежете двете меса на малки хапки колкото орех. Сложете ги в едно легенче. 
Обелете картофите, измийте ги и ги нарежете на малки кубчета. Сложете ги в 
легенчето.  
Почистете морковите и ги нарежете на тънки кръгчета. Сложете ги в легенчето. 
Поръсете със зехтина, лимона и ригана. Разбъркайте добре с ръка. Вземете два листа 
кухненска хартия и ги постелете на плота. Изсипете в средата продуктите от легенчето, 
прегънете хартията така, че да се получи пакет, вържете го с естествен сизал , увийте 
пакета в алуминиево фолио и го печете 2 часа във фурната на  180ο. 
Консумира се топло. 

   Минисъвети!   

В случай, че понасяте мазно, можете да добавите към сместа 150 г гравиера, 
нарязана на малки кубчета. 

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Гюлбаши/ на порция: 367 34,8 20,8 2,4 16,9 3,9 2,1 

 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
 

• ½ кг телешки врат, почистено от тлъстините  

• ½ кг нетлъсто свинска плешка • ½ κкг картофи • 3 моркова • 4 с.л. зехтин  

• Сок от 1 лимон • 1 с.л. риган 

 
 
 
 
 

120 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 
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35 ΛΕΠΣΑ 

 
 
 
 
 
 

6 ΜΕΡΙΔΕ 

ТЕЛЕШКИ КЮФТЕТА Месо
 

 
 

Начин на приготвяне 
Накиснете хляба в студена вода и го изстискайте. 
Сложете в една купа каймата, хляба, настъргания 
кромид, кетчупа, настъргания домат, ригана и 
солта. 

Внимателно омесете каймата, така че да стане 
хомогенна.  
Оформете от нея кюфтета и ги печете във 
фурната на  180o за около  ½ час. 
Сервирайте ги топли и по желание с малко 
горчица. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Кюфтета/ на порция: 385,4 39,7 25,0 5,3 13,7 5,1 2,6 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 1кг нетлъста телешка кайма 
• ½ франзела без кората 
• 1настърган на ренде домат 
• 1настърган на ренде кромид 
• 3 супени лъжици кетчуп 
• 1супена лъжица стрит риган  
• Малко сол 
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РАЗНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 

ДОМАШЕН СОК ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
В 2½ l вода сваряваме:  
1 глава целина,  
2  моркова,  
2 тиквички, 
1 червена пиперка, 
2 средни глави лук, 
1 домат, 
(може да сложим и  1 
финокио) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Начин на приготвяне 
Варим зеленчуците за около  1 час 
без да добавяме никакви 
подправки и сол. Оставяме сока да 
изстине и го прецеждаме през 
ситна цедка. По желание от 
зеленчуците може да се на прави 
салата. Сокът може да се запази в 
хладилник за няколко дни. 

КАК СЕ ГОТВИ ПРАВИЛНО ОРИЗ 
БАСМАТИ 

 
Оризът Басмати е с отлично качество, много е вкусен и много 
е ароматен по природа. За приготвянето му не е необходимо 
нищо – дори и сол. Може да бъде изключително подходяща 
храна във фаза на обостряне на болестта, като въздейства 
терапевтично и на обонянието. 

 

Продукти за 6 човека 
2 водни чаши ориз басмати или жасмин 

 
Вземете ориза и го сложете в една купа. Напълнете я със студена 

вода и разбърквайте с ръка 1 минута.  Оставете ориза за около ½ час. 

Изплакнете ориза в цедка и пак го сложете в купата, добавяйки прясна 

вода, и го оставете за около 15 минути. 

info 
Обичайни мерки и мерителни съдове в 
готварството и сладкарството 
 

1 класическа чаена чаша съответства на  250 ml 
 1 кафена чашка съответства на  80 ml 
1 супена  лъжица съответства на 15 ml 
1 чаена лъжичка съответства на  5 ml 
1купичка брашно съответства на  125 г 
 1 купичка захар съответства на  225 г 
1 купичка  стрито сирене  съответства на  110 г 
 1 купичка  ориз  съответства на  225 г 
1 купичка  масло съответства на  220 г 
 1купичка олио съответства на  220 г  
1 чаша вода обикновено е   260 ml  

1 винена чаша обикновено е  140 ml 

      Вкусни рецепти за...чувствителен тракт 

 
 

КАК ДА ОВКУСИТЕ ЯСТИЕТО СИ С  
КРОМИД ПРИ ОБОСТРЕНА ФАЗА 

Често парченцата на стрития на ренде или нарязания на дребно кромид може да 
предизвикат проблем на храносмилателната система. Обаче има начин да се 
насладите на вкуса му безпроблемно и той е следният: ако предположим, че имате 
да приготвите ястие за 4 човека, вземете 4 кромида, смелете ги в блендер и 
изсипете раздробения кромид в дълбока купа. Прибавете  1 ½ чаена чаша вода, 
разбъркайте добре и оставете така за  ½ час. След това прецедете през ситна цедка, 
натискайки едрите парченца в нея, за да излезе целият им сок и вместо кромида 
употребете за ястието сока му. Така ястието ще се овкуси с аромата на кромида и 
същевременно няма да предизвика дразнене на стомаха или червата. 

 
И пак го изплакнете в цедка.  

Сипете го в тенджера и добавете толкова вода, колкото да покрие ориза с 1 см. Сложете на огъня и оставате да 

заври. Варете го за 4-5 минути. Изключете котлона, покрийте тенджерата и я оставете така за още около 10 

минути. Оризът ви е готов и е много вкусен. Можете да го 

консумирате или в този вид, или като гарнитура към 

печено пиле или месо на скара.   

 

Съответствия 
1 супена лъжица се равнява на  3 чаени лъжички 
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Разни предложени Вкусни рецепти за...чувствителен стомах 

 

 
ОМЕСЕТЕ ХЛЯБ ВКЪЩИ 

Да правиш хляб вкъщи е истински творческо занимание, доколкото тестенцето 
разговаря с теб и отговаря на всяко твое действие. Макар че мога да си купя хляб от 
фурната, когато пожелая, всяка събота правя хляб вкъщи. Той е вкусен и се запазва 
цяла седмица. 

Приготвяне 
Изсипете в купа пакетчетата мая, захарта и  2 
лъжици от брашното. Добавете  1 чаена чаша 
хладка вода, разбъркайте добре да се разтворят 
съставките и оставете за 10 минути да шупне. 
Сложете в кухненския робот приставката за 
месене, изсипете брашното и закваската. 
Първоначално започнете месенето на ниска  

 НАПРАВЕТЕ ПЕСТО ВКЪЩИ 
 

Пестото е вид салца, приготвена за пръв път в Генуа 
със смляно сирене, чесън и босилек. Бих казала, че 
не е най-подходящата храна за болни в обострено 
състояние. Обаче можем да го приготвим в много 

по-лек вариант и да го използваме, за да овкусим с  
1 чаена лъжичка  от него някой сух бифтек. Ще ви 
дам две модификации една за периодите на 
обостряне и една за периодите на затихване на 
болестта 
Продукти за  1 бурканче (по-леко, при  обострено 
състояние) 
1кафена чашка листа босилек 
1 скилидка чесън 
2  супени лъжици пармезан (нискомаслен) 
1 чаена лъжичка оцет  
1 кафена чашка вода   

Продукти за 2 франзели: 1 кг бяло брашно, 2 
пакетчета суха мая,  2 супени лъжици захар 
2  равни чаени лъжички сол (сложете по-
малко, ако  сте на диета с ограничаване на 
солта) 

   Мини съвети!   

Може да ароматизирате хляба си с 

лъжичка пелте или с лъжичка куркума, 

която ще му придаде чудесен жълт цвят. 

скорост, докато брашното стане на бучки. Добавяйте 
хладка вода -  най-много до  600 ml. Изсипете солта  и 
увеличете скоростта . Месете за около  10 минути, 
докато тестото започне да се стяга. Като приключите 
месенето, оставете тестото в контейнера, покрийте го 
с кърпа и го оставете да втасва за  1 час.  
След това доомесете – този път с ръце  тестото, 
разделете го на две части. Сложете ги в две 
продълговати форми за кекс, които предварително 
сте застлали с домакинска хартия, в случай че не са 
незалепващи. Покрийте формите с кърпа и ги 
оставете за още  1, за да увеличи обема си, и след 
това ги печете на  200ο в предварително загрята 
фурна за 1 час. Този хляб е толкова вкусен, че 
веднага след изваждането му ще изядете едната 
франзела. 
 

Сол 
Продукти за 1 бурканче (по-сложно, при 
периоди на затихване на заболяването) 
1кафена чашка листа пресен босилек 
3 супени лъжици зехтин 
1 скилидка чесън 

1чаена лъжичка оцет 
   4 супени лъжици пармезан  (нискомаслен) 
  1 кафена чашка вода 
Сол 
Разбийте съставките в блендер до 
получаването на хомогенно пюре. 
Можете да употребите 1 чаена 
лъжичка с ястието си. 
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ШОКОЛАДОВ СЛАДКИШ на фурна Сладкиши
 

 
Начин на приготвяне 
В огнеупорна правоъгълна тава наредете хляба 
да покрие дъното – около 6 фили, а върху тях - 
останалите 6. Разтопете шоколада на водна баня 
до получаване на гладка текстура. 
Изсипете го в купа. Загрейте млякото заедно с 
коняка в джезве. Смесете разтопената кувертюра 
с млякото, като бъркате непрекъснато. Залейте 
филиите с течния шоколад и оставете тавата на 
стайна температура за  ½ час да поемат 
шоколада. 
Наредете отгоре резените ябълка и поръсете със 
захарта и канелата.  
Покрийте тавата с алуминиево фолио и печете 
във фурната около  ½ час  на  180ο. 
Консумира се топъл, но може и студен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Шоколадов сладкиш на фурна/ на порция: 451 7,3 60,8 38,8 19,2 10,1 5,1 

 
 
 
 

 
30 МИНУТИ 

 
 
 
 
 
 

6 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 12 филии хляб за тост без корите 
 

• 300 г шоколадова 
кувертюра 
 

• 1 шот коняк 

 
• 1 винена чаша прясно 

мляко без лактоза 
 

• 2ябълки – обелени, почистени и 
нарязани на филийки 
 

• 2 супени лъжици захар 

 
• 1чаена лъжичка канела 
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Шоколадово СОРБЕ Сладкиши
 

 
Начин на приготвяне 
Нарежете кувертюрата на дребни парчета и ги 
сложете в една купа. В тенджера загрейте 
водата заедно със захарта и какаото. Бъркайте 
непрекъснато, докато захарта се стопи и сместа 
стане хомогенна.  Махнете сместа от огъня и я 
изсипете в купата с кувертюрата. Бъркайте 
енергично с бъркалка за яйца, докато парчетата 
се разтопят.  
Разбийте сместа в блендер, докато стане 
гладка. Изсипете я в алуминиев съд и я оставете 
да изстине. Веднага след това поставете в 
камерата за минимум  6 часа.  
Ако имате машина за сладолед – още по-добре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Шоколадово сорбе/ на порция: 230 2,4 35,4 33,7 12,2 5,1 1,9 

 
 
 
 

 
30 МИНУТИ 

 
 
 
 
 
 

10 ПОРЦИИ 

ПРОДУКТИ ЗА  1 КГ 

• ½ литър вода 
• 250 г захар 
• 70 г какао на прах 
• 200 г шоколадова кувертюра 
 



  116   117  

Ябълкова ПИТА Сладкиши
 

 
Начин на приготвяне 
 
 
В  къдрава правоъгълна форма разстелете кората 
така, че да покрие дъното и стените. Излишното 
тесто го изрежете. Обелете 3 ябълки и почистете 
семките. Нарежете ги на парчета и ги сложете в 
блендер заедно с половината от захарта. Бийте 
до получаване на гладко пюре. Разстелете 
пюрето върху тестото. Почистете останалите 2 
ябълки и ги нарежете на тънки резенчета. 
Наредете ги върху разстланото ябълково пюре да 
се покрие формата. Поръсете ги с останалата 
захар и канелата. Покрийте формата с 

алуминиево фолио и печете на  180
ο 

 за  ½ час. 
Махнете фолиото и продължете печенето за още  
10-15 минути. Консумира се както топла, така и 
студена. 

 
 
 
 
 
 

   Минисъвети!   

В зависимост от сезона можете да я 
направите с круши, праскови или кайсии. 

 
 
 

Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Ябълкова пита/ на парче: 231 3,0 34,6 16,7 9,5 4,6 2,1 

 
 
 
 
 

45 МИНУТИ 
 
 
 
 
 
 

8 ПОРЦИИ 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• 1 кора маслено тесто 

 
• 5 червени ябълки 

 
• 4 супени лъжици захар 

 
• 1равна чаена лъжичка канела 
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ПУДИНГ от праскови 
със сироп от праскови 

Сладкиши 

 

Начин на приготвяне 
Поставете прасковите заедно със захарта в 
блендер  и ги пасирайте до получаване на гладко 
пюре. Разделете сместа в две купи поравно. 
Загрейте млякото в тенджерка и добавете 
съдържанието на едната купа. Разбъркайте 
добре сместа на умерен огън. Накиснете седемте 
листа желатин в студена вода. Щом омекнат, ги 
добавете в тенджерката и бъркайте 
непрекъснато, докато се разтопят. Свалете 
сместа от огъня  и я оставете да изстине. 
Облепете една кръгла, оребрена  кейкова форма 
с домакинско фолио. Изсипете сместа в нея и я 
оставете за  6 часа в хладилника да се стегне. 
Обърнете формата в чиния за торта и залейте 
пудинга с останалото прасковено пюре. 

 
 
 
 
 
 

 

   Минисъвети!   

Като вариант може да използвате зрели круши, 
ягоди или нектарини в зависимост от сезона и 
предпочитанията. 

 
Хранителна стойност  енергия (калории) протеини (г) въглехидрати (г)/ от които захари (г) Мазнини (г)/ от които наситени (г) Фибри (г) 
Пудинг от праскови/ на парче: 96 4,5 16,7 16,0 1,6 0,8 0,7 

 
 
 
 
 

  45 МИНУТИ   

 
 
 
 
 
 

10 ПОРЦИИ 

ПРОДУКТИ ЗА ТАРТ В КРЪГЛА 
КЕЙКОВА ФОРМА 

• ½ кг праскови – добре 
обелени и без костилките 

• 6  супени лъжици захар 
• 1 литър прясно мляко без 

лактоза 
• 7 листа желатин 
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МАРМАЛАДИ 
През всеки един сезон на годината можете бързо и лесно да 
приготвите мармалад, който ще го имате за дълго време в хладилника 
да подслажда закуската ви. Изберете сезонен плод като например 
кайсии, праскови, ягоди, ябълки. Изчистете ги, измийте ги, нарежете 
ги на парченца и ги претеглете. За всеки килограм плод ще ви трябва 
½ килограм захар. Сложете плода и захарта в стоманена тенджера, 
покрийте я с кърпа и я оставете така за 12 часа

 

н      НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 
 

Измийте много добре всички плодове и 
ги надупчете с вилица на много места 
Сложете ги в тенджера с много вода и ги  
варете около  ½ час. Изхвърлете водата и 
сипете нова. Оставете да престои цяла 
нощ. На другия ден пак изхвърлете 
водата. Сипете чиста вода и отново 
сварете  плодовете. Прецедете и 
оставете плодовете да изстинат. 
Разрежете плодовете през средата и с 
виличка отстранете семките. Нарежете 
плодовете на парчета и последователно 
ги блендирайте на ниска скорост, за да 
не се раздробят напълно. Сложете 
сместа в тенджера, добавете захарта и 
варете за около 15 минути.  Мармаладът 
ви е готов.  
Малки съвети!  
Докато мармаладът ври, може да 
добавите 1 каф. Чаша уиски.  

СЛАДКИ 

Ще видите, че плодът ще пусне много течност и ще плува в сока си.  
Тогава сложете тенджерата на  огъня  и,   щом   заври, бъркайте около 
10 минути. Изключете котлона и оставете мармалада да се охлади. 
Изцедете един лимон и го добавете в мармалада. Разбъркайте и 
разсипете мармалада в буркани. Оставете го да изстине добре. 
Затворете бурканите и ги съхранявайте в хладилник. Ако искате да не 
държите мармалада в хладилник, трябва да стерилизирате бурканите. 
Поставете ги в тенджера с капаците надолу и сипете вода да ги 
покрие. Сложете тенджерата на огъня. Щом водата заври, варете за 
около 15 минути. Така мармаладът може да се съхранява извън 
хладилник.. 
Забележка  1: Специално ягодите ще пуснат много течност, която 
трябва да отстраните от тенджерата, защото в противен случай 
мармаладът ще стане воднист. От течността, която ще отделите, може 
да направите желе и да му се насладите отделно.  
 

Забележка 2: Предложение специално за мармалад от ябълки: щом изстине 
и преди да го изсипете в бурканите, настържете на ренде за всеки килограм 
плод по  150 г  шоколадова кувертюра и я добавете  вътре в мармалада.. Така 
получава много интересен привкус. 
Забележка 3: Друга идея е да сложите във вече приготвения мармалад 30-50 
ml алкохол по ваш вкус – бренди, ром, уиски. Специално уискито подхожда 
много на мармалад от цитруси. 

МАРМАЛАД от 
цитруси 

 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 

• ½ кг портокали добре измити 
• 2 лимона 
• 1 грейпфрут 
• 4 мандарини 
• 1 горчив портокал 
• 1 кг захар 



 

 
 

 

От всички плодове може да 
се направят лесно и бързо 
компоти. 
Съхранявайте ги в хладилника  и ги 
консумирайте, когато пожелаете. 

 
Измийте и почистете плодовете и ги 
сложете в тенджера. 
Добавете толкова количество вода, колкото 
да покрие плодовете. 
Според вкуса ви можете да  добавите 
от 100 до 200 г захар на килограм 
плод. 

 
Варете компота за около  10-15 
минути. 
Оставете го да изстине и го 
съхранявайте в хладилник. 

Минисъвети! 

КОМПОТИ 
 

 

Можете да ароматизирате 
компота с пръчка канела и  4-5 
карамфилчета. 



 

 


