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Приготвяне на
пълнозърнести зърнени храни
Хапването на пълнозърнести храни е от значение за правилното функциониране на храносмилателната ни система и има отражение върху цялостното ни здравословно състояние. Това не е
за пренебрегване. Рафинираният вариант на пълнозърнестите храни, т. нар. обработени храни,
всъщност са лишени от важни компоненти на зърното – зародиша и неговата обвивка, съответно и от хранителните елементи, които се съдържат в тях. Като цяло, процесът на „облагородяване“, през който преминават обработените храни, е с цел тяхната по-удобна експлоатация в
порочния кръг на масовата хранителна индустрия.
Приготвянето на повечето пълнозърнести зърнени храни е подобно на готвенето на добре познатия ориз. Просто слагате избраната от вас зърнена култура с вода или бульон в съд и изчаквате,
докато заври. След това оставяте да покъкри на слаб огън, докато цялата течност бъде абсорбирана от зърната. Разбира се, ако те все още не са омекнали достатъчно, просто прибавете
още малко вода. Обратно, ако ви се струва, че са готови, а има още вода, изцедете ги с помощта
на гевгир.

ЗА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ:
Ако желаете зърненитe храни да се сготвят по-бързо, накиснете ги във вода за няколко часа
преди момента на приготвянето им. След това изплакнете добре и добавете по-малко вода
от обичайното. Сгответе до готовност.
Друга идея за спестяване на време е да сготвите голямо количество от дадена зърнена
култура и да го съхранявате в кутия в хладилник. Така приготвената заготовка издържа за
3-4 дни. Може да я използвате както за основно ястие, така и като добавка към салата.

СМЕСЕН МАГАЗИН 1
София, ул. Аксаков 22
СМЕСЕН МАГАЗИН 2
София, ул. Неофит Рилски 63A
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1 ч. ч. от зърнена култура…

Ечемик, олющен

Необходимо
количество
течност

3 чаени чаши

Време до
готовност

45-60
мин.

Количество
след приготвяне

Време за
покълване

След накисване за 12
часа покълва
за 3-4 дни
при температура
между 19ºС
и 27ºС

3 ½ чаени
чаши

Първенец по

Производни
продукти

Витамини: В1, В2, В3,
В6, В9; магнезий, желязо, фосфор, цинк; аминокиселината лизин.
12,5 гр. протеин/
100 гр.
17,3 гр. фибри/100 гр.

ядки – подходящи за мюсли;
брашно – тъмно, с лек
орехов вкус
Избягвайте!
Тройно полиран
и перлен ечемик, тъй като
са прекалено
обработени

САЛАТА С ЕЧЕМИК
1 ½ ч.ч. сварен ечемик
1 ч.ч. наситнен лук
1 ч.ч. целина, нарязана
1 ч.ч. настърган морков
2 с.л. зехтин
¼ с.л. бял балсамов оцет
2 ч.л. соев сос
Разбъркайте всички съставки в купа.

ЕЧЕМИК
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Булгур

2 чаени
чаши

10-12 мин.

3 чаени
чаши

--------

Витамини: А, С, Е,
К, В1, В2, В3, В5, В6,
В9, калций, желязо,
магнезий, фосфор,
натрий, цинк, йод мед,
селен, манган;
12 гр. протеин/100 гр.
18 гр. фибри/100 гр.
1,3 гр. мазнини/100 гр.

Приготвя се
от пълнозърнеста мека и
твърда пшеница, която
се бланшира,
изсушава и
натрошава,
като по този
начин запазва
хранителните
си качества

ПИЛАФ С БУЛГУР
1 ч.ч. едър булгур
1 глава кромид лук
1 зелена чушка
1 домат
1 стрък праз
1 с.л. зехтин
Сол на вкус
В дълбок тиган с капак задушете лука, докато стане прозрачен. Добавете нарязаните на едро зеленчуци и 2 ч.ч.
вода. Щом заври, прибавете булгура, лука, разбъркайте и оставете на слаб огън. В края добавете зехтин и сол. При
сервиране посипете със сусамов тахан.

БУЛГУР
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Пълнозърнест
кус-кус

2 чаени
чаши

10 мин.
(само със запарка)

3 чаени
чаши

---------

Витамини: В1, В2, В3,
В6, В9; желязо, фосфор, магнезий, цинк;
12 гр. протеин/100 гр.
1 гр. мазнини/100 гр.

Приготвя се
от грис, направен от твърда
пшеница, който
се запарва,
прави се на
малки топчета
и се овалва в
сухи, за да не
полепва.
Избягвайте
кус-кус от бяло
брашно

КУС КУС С РОМ И СЛАДКО
1 ч. ч. кускус
50 мл. ром
50 гр. захар мусковадо
150 гр. сладко от ягоди
4 с. л. кокосови стърготини
Кората на 1 портокал
Кипнете 2 чаши вода заедно със захарта и рома. Залейте със сместа кус-куса и оставете да поеме течността.
След това прибавете останалите продукти и разбъркайте. Сервирайте с резенчета лимон.

КУС КУС /

СЛАДКО ОТ ЯГОДИ
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Камут на зърна

4 чаени
чаши

Накиснете за
1 нощ, гответе 45-60 мин.

3 чаени
чаши

След накисване за 12
часа покълва
за 2-3 дни
при температура
между
15ºС и 23ºС

Витамини: В1, В6, Е;
калий, магнезий, селен,
фосфор, цинк, манган;
17 гр. протеин/100 гр.
3 гр. мазнини/100 гр.
ниско съдържание на
глутен;

Пълнозърнесто
брашно, което
е добре да се
комбинира с
брашна от
спелта, овес,
ечемик, пшеница;

КЮФТЕНЦА С КАМУТ
1 ч.ч. боб адзуки
1 ч.ч. камут
1 глава лук
2 скилидки чесън
2 червени чушки
1 ч.л. черен пипер
½ ч. л. сол
1 ч.л. червен пипер
1 ч.л. ким на зърна
1 с.л зехтин
Накиснете боба и камута за 1 нощ. Сварете боба, докато стане на каша, а камута, докато омекне хубаво. Смесете ги в купата на кухненски робот и смелете. Наситнете зеленчуците и ги задушете. Смесете ги със смлените
камут и боб и овкусете с подправките. Ако получената смес е прекалено водниста, прибавете малко пълнозърнесто брашно. Оформете малки топки и ги притиснете с длани, за да направите кюфтенцата. Печете на умерена
температура 20-30 мин.

боб адзуки /
камут
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Пълнозърнеста
паста

8-12 мин. (според размера
им)

6 чаени
чаши

3-4
чаени
чаши

----------

Витамини: В1, В2, В3,
В6, В9; желязо, фосфор, магнезий, цинк;
12 гр. протеин/100 гр.
1 гр. мазнини/100 гр.

Традиционно
се приготвят
от сортове
твърда пшеница. Може да
откриете и
безглутенова
алтернатива
от ориз, просо
и киноа

ПАСТА СЪС СОС ОТ АВОКАДО
½ пакет паста
½ авокадо
Сокът на ½ лимон
2 скилидки чесън
1 с.л. зехтин
3 листа пресен босилек
Пригответе соса като първо смесите сока на лимона, чесъна и зехтина в блендер. След това прибавете нарязаното на парчета авокадо и босилек. Блендирайте, докато получите хомогенна смес. Сварете пастата. Оставете
леко да се охлади и прибавете соса.

паста /
авокадо
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Ръж на зърна

4 чаени
чаши

Накиснете за
1 нощ, гответе 45-60 мин.

След накисване за 12
часа покълва
за 2-3 дни
при температура
между 10ºС
и 22ºС

3-4
чаени
чаши

Витамини: В1, В2, В3,
В5, В6, В9; фосфор,
магнезий, цинк, желязо, мед, калий;
14,7 гр. протеин/
100 гр.
2,5 гр. мазнини/100 гр.
С ниско съдържание
на глутен

ядки – за
мюсли; брашно – в тъмен
и светъл вариант, като
тъмното е за
предпочитане;
заместител на
кафе

РЪЖЕНИ КРЕКЕРИ
1 ч.ч. ръжено брашно
1 ч.ч. брашно от спелта
½ ч.ч. ленено семе
½ ч.ч. слънчогледово семе
1 ч.л. сол
2 с.л. зехтин
1 ч.ч вода
В купа смесете сухите съставки и прибавете водата и мазнината. Разбъркайте, докато се получи хомогенна смес.
Покрийте 2 тави с хартия за печене и с помощта на шпатула разстелете сместа. Нарежете на правоъгълници с
помощта на нож за пица. Печете в предварително загрята фурна на 160ºС за 50-60 мин. като поставите една тава
в горната част на печката, а другата – в долната. По средата на процеса на печене разменете местата им.

РЪЖ
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Спелта на
зърна

4 чаени
чаши

Накиснете за
1 нощ, гответе 45-60 мин.

3 чаени
чаши

След накисване за 6
часа покълва
за 2-3 дни
при температура
между
19ºС и 27ºС

Витамини: В1, В2, В3,
А, Е; желязо, магнезий,
фосфор, калций; балансирано съдържание на
глутен;
17 гр. протеин/100 гр.
3 гр. мазнини/100 гр.

Ядки – за
мюсли;
Брашно – предпочитано за
хляб; заместител на кафе

СУПА СЪС СПЕЛТА И НАХУТ
1 ч.ч спелта
1 глава лук
1 морков
2 стръка целина
4 скилидки чесън
2 домата
1 чаша сварен нахут (или от консерва)
2 с.л. зехтин
2 с.л. червен пипер
2 дафинови листа
1 ч.л. кимион
Сол и черен пипер на вкус
Нарежете зеленчуците на кубчета и ги задушете с мазнината и малко вода за 5 мин. Прибавете подправките, спелтата и 4 чаши вода и изчакайте да заври, след което намалете на слаб огън и оставете да къкри 45-60 мин. Смелете доматите и ги прибавете. Сложете и нахута и варете около 20 мин. Поръсете със ситно нарязан магданоз при
сервиране.

СПЕЛТА /
НАХУТ
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Пшеница на
зърна

4 чаени
чаши

Накиснете за
1 нощ, гответе 45-60 мин.

3 чаени
чаши

След накисване за 7
часа покълва
за 2-3 дни
при температура
между
19ºС и 27ºС

Витамини: А, В, С, Е,
К, селен, фосфор, манган, цинк, желязо, мед,
магнезий;
12,1 гр. протеин/100
гр.
1,7 мазнини/ 100 гр.

Брашно, булгур,
кук-кус, паста.

ПИЯНО ЖИТО С ГЪБИ
1 ч.ч. жито
1 глава лук
250 гр. гъби
300-400 мл. червено вино
50 мл. мазнина
1 ч.л. мащерка
1 дафинов лист
Сол и черен пипер на вкус
Нарежете лука на ситно и задушете в мазнината. Прибавете нарязаните на филийки гъби, мащерка, сол и черен
пипер и гответе за 5-10 мин. След което ги оставете на страна. Кипнете житото с 1 чаша вода и оставете на
слаб огън. Когато тя изври, добавете 150-200 мл. вино и малко вода. Добавете сол и дафинов лист. Когато житото
започне да омеква, прибавете гъбите и останалото вино. Оставете до пълното омекване на житото. По желание
сервирайте с лентички топено сирене или тофу.

ГЪБИ /
ЖИТО
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Лимец

3 чаени
чаши

15 – 30 мин.

2 ½ - 3 чаени чаши

След накисване
за 8 – 12 часа,
покълва за
2 – 4 дни при
стайна температура

Витамини В1,
В3, А и Е; магнезий, калий,
калций, желязо, фосфор,
селен; с ниско
съдържание
на глутен; 14.5
протеин/100
гр.
10.7 фибри/100
гр.

Пълнозърнесто брашно,
подходящо за
разнообразни
печива

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ С ПОКЪЛНАЛ ЛИМЕЦ
3 ч.ч. лимец (или 6 ч.ч. покълнал лимец)
1 ч.л. активна суха мая
2 с.л. топла вода
2 ч.л. сол
3 с.л. мед
Накиснете лимеца за една нощ. На следващия ден го изплакнете добре и го оставете да покълне на топло място.
Най-добрата основа за направата на хляб са зърна със съвсем малки кълнове, тъй като по-развилите се кълнове правят хляба твърде лепкав, плътен и труден за изпичане. Разтворете маята в топла вода и я оставете да
престои за 10 мин. След това сложете покълналите зърна, активираната мая, меда и солта в купата на кухненски
робот и смелете напълно. Извадете сместа, оформете я на топка и я сложете в намазнен съд да втаса за 2 часа.
Премесете тестото и го поставете в подходяща форма за печене. Оставете го да втаса отново за ½ - 1 час във
формата. Изпечете в предварително загрята фурна на 180ºС за около 50 – 60 мин. Извадете от формата и оставете да се охлади на скаричка, преди да го разрежете.

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ
ХЛЯБ / КЪЛНОвЕ
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Безглутенови зърнени храни
Глутенът е растителен протеин, съставен от белтъците глиадин и глутенин. Съдържа се в някои
зърнени и житни култури като пшеница, ръж и ечемик и в произведените от тях хранителни
продукти. Има, меко казано, лоша слава, тъй като организмът може да прояви алергична реакция
спрямо него. Редица са симптомите на глутеновата непоносимост – от хронично стомашно
неразположение до промени в общия тонус и настроение. За щастие, данните от изследванията
показват, че консумирането на продукти, които не съдържат глутен, значително подобряват
състоянието. Като цяло, един балансиран начин на хранене неминуемо трябва да включва и
безглутеновите продукти, които не само са полезни, но и помагат на тялото да се разтовари от
храните с високо съдържание на глутен, които консумираме почти постоянно (най-вече пшеница).
Приготвянето на повечето пълнозърнести безглутенови храни е много подобно на готвенето
на добре познатия ориз. Просто слагате избраната от вас зърнена култура с вода или бульон
в съд и изчаквате, докато заври. След това оставяте да покъкри на слаб огън, докато цялата
течност бъде поета от зърната. Разбира се, ако те все още не са омекнали достатъчно, просто
прибавете още малко вода. Обратно, ако ви се струва, че са готови, а има още вода, изцедете ги
с помощта на гевгир.

ЗА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ:
Ако желаете зърненитe храни да се сготвят по-бързо, накиснете ги във вода за няколко
часа преди момента на приготвянето им. След това изплакнете добре и добавете помалко вода от обичайното. След като заври, намалете огъня и опитвайте през 2 минути,
докато се свари.
Една друга идея за спестяване на време е да сготвите голямо количество от дадена зърнена
култура и да го съхранявате в кутия във вашия хладилник. Така приготвената заготовка
издържа за 3-4 дни. Може да я използвате както за основно ястие, така и като добавка към
салата.

АМАРАНТ
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1 ч.ч от
безглутенова култура

Амарант

Необходимо
количество
течност

2 чаени
чаши

Време до
готовност

20-25 мин.

Количество
след приготвяне

Време за
покълване

Първенец по

Производни продукти

3 ½ чаени
чаши

След накисване за 2
часа, покълва за 2-3 дни
при температура
между 17ºС
и 23º

Незаменими аминокиселини (особено
лизин), желязо, магнезий, калций, 14 г
протеин/ 100 гр
6.5г мазнини/ 100 гр

Пълнозърнесто
брашно, пуканки, като сгъстяващ агент
за крем-супи и
яхнии

ДОМАШНИ ПУКАНКИ ОТ АМАРАНТ
Приготвят се за 15-20 сек. на силен огън без мазнина. Необходим е тиган с капак. Изпуква се по една доза от 2 с.л. за
най-добър резултат. Може да се консумират самостоятелно солени или като основа на сутрешна закуска – прибавете ядки, семена, сушени плодове, сладки подправки като канела/ванилия, кокосови стърготини, подсладител.

ЕЛДА
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Елда

2 чаени
чаши

20 мин

4 чаени чаши

След накисване за 8-12
часа, покълва за 2-3
дни, а прави
поници за
7-8 дни при
температура
между 18ºС
и 22ºС

Аминокиселините
аргилин и лизин,
витамини В1, В2, Р
и Е, желязо, калций,
магнезий, калий, фосфор; 16 гр. протеин/
100 гр.
3 гр. мазнини/100 гр.

Избягвайте
елдата, която е
с леко кафеникав
цвят, защото е
предварително
бланширана.
От елда се приготвя брашно,
нудъли, тя е
основна съставка на готови
безглутенови
продукти

СУРОВИ КРЕКЕРИ С ЕЛДА
1 ч.ч. елда
½ ч.ч. тиквени семки
½ ч.ч слънчогледови семки
½ ч.ч ленено семе
½ ч.ч. лук, нарязан на кубчета
1 червена чушка, нарязана на кубчета
¼ ч.ч. хранителна мая
1 ч.л. хималайска сол
Скилидка чесън
Връзка копър
Накиснете елдата, слънчогледовото и тиквеното семе за 1 нощ. Накиснете лененото семе за 30 мин. Измийте ги
и изцедете водата. Поставете ги в купата на кухненски робот и блендирайте за кратко. Прибавете и останалите
съставки и блендирайте, докато всичко се смеси добре, но преди да стане на пюре. Разстелете сместа върху хартия за печене – на тънък слой крекерите ще станат хрупкави, а на по-дебел ще се получат като хляб. Дехидратирайте в уред или фурна на 45ºС за 12-18 часа.

КРЕКЕРИ
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Полента

4 чаени
чаши

Варира в
зависимост
от производителя. От
5-6 мин. до
20-25 мин.

2 ½ чаени
чаши

----------

Витамин Е, витамини от В група, калий,
желязо, фосфор, цинк;
9 гр. протеин/100 гр
3 гр мазнини/100 гр

Приготвя се от
обработена на
пара царевица,
която е изсушена и смляна на
фино брашно

ПИЦА С ПОЛЕНТА И ЗЕЛЕНЧУЦИ
За тестото:
3 чаши вода
1 чаша полента
1 ч.л. сол
В тенджера сварете 3 ч.ч вода като постепенно прибавяте полента, докато се получи тесто като за питка. След
това намажете тава с мазнина, разстелете полученото тесто и наредете продуктите за пицата отгоре – сезонни зеленчуци по избор, маслини, гъби, подправки като риган и босилек. Изпечете до златист цвят.

Просо, олющено

2 ½ чаени
чаши

25-35 мин.

4 чаени чаши

След накисване за 8-10
часа, покълва за 3 дни
при температура
между 21ºС
и 27ºС

Витамини А, Е, В1,
В2, РР; силиций,
калий, магнезий,
фосфор, мед; 11 гр.
протеин/100 гр.
3 гр. мазнини/100 гр.

Предлага се под
формата на
пълнозърнесто
или олющено
семе; в състава
на безглутенови
спагети, мюслита и крекери

САЛАТА С БРОКОЛИ И ПРОСО
1 ч.ч. просо
2 ч.ч. розички броколи
½ ч.ч. пресен/замразен грах
1 авокадо
½ ч.ч. стафиди
½ ч.ч. кълнове по избор
¼ слънчогледово семе
Сол
Куркума
Загрейте дълбок тиган на слаб огън. В него сложете просото и го запечете за 5 мин. Прибавете 2 ч.ч. вода, сол и
куркума и оставете да заври. След това намалете огъня и оставете да къкри докато се свари.. В подходяща дълбока купа за салата сложете готовото просо и прибавете броколите, граха, авокадото, стафидите и слънчогледовите семки и разбъркайте. Гарнирайте с лимонов сок и мазнина на вкус. Сервирайте салатата топла или студена.
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Овес*

4 чаени
чаши

20 мин.

4 чаени чаши

След накисване за 12
часа, покълва за 3 дни
при температура
между 19ºС
и 27ºС

Аминокиселини, флавоноиди, магнезий,
мед, желязо, фосфор,
калий; 17 гр.
протеин/100 гр.
7 гр. мазнини/100 гр.

Брашно, ядки
(цели и фини),
булгур, трици.

ПЪЛНЕНИ ЯБЪЛКИ
6 ябълки
1ч.ч. овесени ядки
½ ч.ч. кафява захар мусковадо
2 с.л. кокосово масло
1 ч.л. канела
¼ ч.л. сол
Измийте ябълките и ги издълбайте. Почистете извадената сърцевина и я нарежете на малки парчета. Сложете ги
в съд заедно с овесените ядки, захарта, маслото и подправките и задушете на ниска температура за около 15 мин.
След това напълнете целите ябълки с плодовата плънка и печете, докато ябълките приятно се запекат. Сервирайте полети с меласа или друг течен подсладител и поръсени с канела.

Киноа

2 чаени
чаши

12-15 мин

3-4 чаени чаши

След накисване за 2
часа, покълва за 1-2 дни
при температура
между 19ºС
и 27ºС

Витамини Е и В;
съдържа 8-те незаменими аминокиселини;
манган, фосфор, цинк,
магнезий, желязо;
16 гр. протеин/
100 гр.
6 гр. мазнини/100 гр.

Различават се
бели, черни и
червени зърна
киноа; от нея
се приготвят
пуканки, флейк,
брашно

МЕКСИКАНСКА КИНOA
1 ч.ч. киноа
1 ч.ч. сварена царевица
½ ч.ч. червен салатен боб (предварително сварен или от консерва)
1 люто червено чушле
2 скилидки чесън
2 домата, нарязани на кубчета
1 ч.л. чили
½ ч.л. кимион
2 с.л зехтин
Сол и черен пипер на вкус
Загрейте зехтина на висока температура и сложете чесъна и чушлето за около минута, за да пуснат пикантния си
аромат. Изсипете 1½ вода и добавете киноата, фасула, царевицата, доматите и овкусете с подправките. След
като заври, намалете и оставете да къкри за 15-20 мин. След като махнете ястието от огъня, поднесете с нарязано на едри парчета авокадо, сока на 1 лайм и свежи листа кориандър.
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Кафяв ориз

2 ½ чаени
чаши

45 - 55 мин.

3-4 чаени чаши

След накисване за 12
часа, покълва за 3-4 дни
при температура
между 13ºС
и 27ºС

Витамини В1, В2,
В3, В6, калий, селен,
манган;
7.5 гр протеин/
100 гр.
2.7 мазнини/100 гр.

Кръглият кафяв
ориз остава
лепкав при
готвене, което
го прави идеален за суши, оризови крокети,
паеля, ризото и
пудинги.

КАФЯВ ОРИЗ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ФУРНА
1 ч.ч. кафяв ориз
200 гр. печурки, нарязани на филийки
1 стрък праз, нарязан на ситно
1 ч.ч. замразен грах
1 с.л. суха мащерка
2 с.л. зехтин
Сол и черен пипер на вкус
В тенджера сложете 2 ч.ч. вода и 1 с.л. зехтин и оставете водата да заври. В правоъгълна тава сложете ориза и
го залейте с врящата вода. Покрийте с фолио и гответе за 35 мин. в предварително загрята фурна на 180 – 200ºС.
Докато оризът се готви, нарежете зеленчуците и ги задушете в мазнина и малко вода за 5 мин. когато оризът започне да омеква, прибавете полу-готовите зеленчуци и подправките и гответе за още 15 – 20 мин., като махнете
фолиото. Сервирайте ястието топло с нарязан пресен магданоз.

броколи
/ просо

17

Сорго

4 чаени
чаши

25-40 мин.

3 чаени чаши

При покълване
нивото на
цианид в
обвивката
се покачва
до фатално
ниво. Да НЕ
се покълва!!!

Витамин РР, В1, В2,
желязо, фосфор;
12 гр. протеин/
100 гр;
3 гр. мазнини/100 гр.

Брашно, бира

ГЪБЕНА СУПА СЪС СОРГО
2 вр. зелен лук или 1 голяма глава кромид лук
2 стръка целина
2 големи моркова
1 ч.ч. сорго
400 гр. гъби
2 с. л. зехтин/ олио от гроздови семена
2 ч.л. мащерка
2 ч.л. семе копър
Сол и черен пипер на вкус
В голяма тенджера изсипете мазнината и задушете лука и целината за около 5 мин, като разбърквате често. След
това прибавете морковите и гъбите и задушете за още 4 мин. Прибавете 6-8 чаши вода, подправките и соргото.
След като заври, гответе на слаб огън за около 30-45 мин. При сервиране поръсете със свеж магданоз и прибавете
прясно изцеден лимонов сок.

СОРОГО / Гъба
шиЙтаке
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Див ориз

3 чаени
чаши

45-55 мин

3 ½ чаени
чаши

След накисване за 9
часа, покълва за 4 дни
при температура
между 19ºС
и 25ºС

Витамини В1, В6, В9,
магнезий, фосфор,
цинк, цинк, мед,
манган,
5 гр. протеин/100 гр.
>1 гр. мазнини/100 гр.

Тъмно кафяв или
черен, с дебели
зърна (твърд,
кисне се 4-5
часа и се вари
за около час)
или тънки зърна
(приготвя се за
около 30 мин.) .

ПЪЛНЕНА ТИКВА С ДИВ ОРИЗ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
1 ч.ч. див ориз, приготвен според вида му
500 гр. спанак
¼ ч.ч. зехтин
1 кг. гъби
2 глави лук
1 ч.ч. нарязана целина
9 скилидки чесън
3 с.л. градински чай
4 с.л. мащерка
2 ч.ч. царевица
1 ч.ч. орехи
1 средно голяма тиква
Задушете в ½ чаша вода и 2 с.л. зехтин гъбите, лука и половин част от подправките за 10 мин. Прибавете царевицата и гответе още 3 мин. Махнете от котлона и прибавете нарязания спанак и готовия ориз. В отделна купа смесете добре останалия зехтин и подправки и намажете издълбаната от сърцевината и семената тиква. Напълнете
тиквата с плънката. Облечете тиквата във фолио и печете в предварително загрята фурна на 180ºС за 1 ½ - 2 часа
или докато омекне. Махнете фолиото и запечете за още 10-20 мин.
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Черен ориз

1 ½ - 2 чаени чаши

След накисване за няколко часа,
е готов за
20-25 мин.
Ненакиснатият ориз
е готов за
минимум 60
мин.

3 чаени чаши

След накисване за 12
часа, покълва за 5-8 дни
при температура
между 21ºС
и 26ºС

Съдържа 18 аминокиселини, желязо, цинк,
мед и каротен, антиоксиданти;
8.5 гр. протеин/
100 гр.
4.9 гр. фибри/100 гр.

С подчертан
ядков аромат
и лек сладък
привкус. Подходящ както за
основно ястие и
гарнитура, така
и за сладкиши.
При топлинна
обработка оцветява водата
в наситено лилаво.

КОКОСОВ ПУДИНГ С ЧЕРЕН ОРИЗ
1 ч.ч. черен ориз
1 консерва пълномаслено кокосово мляко
¼ ч.л. морска сол
½ ванилова шушулка
1 с.л. подсладител по избор
1/3 ч.ч. кокосов чипс, леко запечен
Препоръчително е да накиснете ориза поне за 8 часа. Измийте добре необходимото количество и го сложете в дълбок тиган, заедно с кокосовото мляко, ваниловата шушулка и ½ ч.ч. вода, ако оризът е накиснат или 1 ½ ч.ч. вода, ако
не е накиснат. Оставете да заври, след което намалете на слаб огън и оставете да къкри, като разбърквате периодично. Когато оризът омекне напълно, подсладете, разбъркайте и отстранете от огъня. Докато се готви оризът,
може да нарежете екзотични плодове за украса – манго, ананас, нар, киви. Когато оризът изстине, изсипете го в
подходящи купички, наредете върху него приготвените плодове и запечения кокосов чипс и поднесете.

ЧЕРЕН ориз
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Ориз Басмати

2 чаени
чаши

20-25 мин.

3 чаени чаши

След накисване за 12
часа, покълва за 3-4 дни
при температура
между 20ºС
и 27ºС

Ниско съдържание на
мазнини; витамини
В1, В3, желязо; 3 гр.
протеин/ 100 гр.
1 гр. фибри/ 100 гр.

С отличителен
вкус и невероятен аромат.
Подходящ за
индийски къри
ястия, стърфрай или азиатски ястия
като гарнитура.
Зърната не залепват едно за
друго, а по-скоро
се пилеят

ПОРТОКАЛОВ БАСМАТИ С БОРОВИНКИ
1 ч.ч ориз басмати
1 голяма глава лук
2 големи моркова, настъргани на дребно
Сокът и кората на 1 голям портокал
2 ч.л. прясно настърган джинджифил
½ ч.ч. сушени червени боровинки
1 с.л. зехтин
Сол на вкус
В дълбок тиган загрейте мазнината и задушете зеленчуците за 2 мин. След това налейте 2 ч.ч вода и ориза. Когато
тя заври, намалете на слаб огън и оставете да къкри за 20 мин. След като оризът е почти готов, прибавете сока
и настърганата кора на портокала, джинджифила, боровинките и подправете със сол на вкус. Разбъркайте добре и
гответе, докато излишната вода се изпари. Сервирайте ястието топло.

басмати
ориз
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Червен ориз

2 ½ чаени
чаши

35 – 45 мин.

3 чаени чаши

След накисване за 12
часа, покълва за 3-4 дни
при температура
между 21ºС
и 26ºС

С ниско съдържание
на мазнини, витамини В1, В3, манган,
селен, магнезий;
3 гр. протеин/100 гр.
2 гр. фибри/100 гр.

С приятен ядков вкус и мека
текстура.

ЧЕРВЕН ОРИЗ С ТИКВА
1 ч.ч. червен ориз
1 голяма глава лук, нарязана на дребно
200 гр. тиква, нарязана на кубчета
½ ч.ч. червено вино
2 с.л. зехтин
1 ч.л. кимион
2 скилидки чесън
Сол и черен пипер на вкус
В подходящ съд сложете мазнината и сотирайте лука за кратко. След това прибавете ориза и 2 ч.ч. вода. След като
водата заври, намалете на слаб огън и оставете да къкри за 30 мин. След това прибавете кубчетата тиква. Когато тя омекне, прибавете виното, чесъна и подправките. Задушете за още 10 минути. Сервирайте ястието със
сусамов тахан.

ЧЕРвЕН
ориз

22

Жасминов
ориз

1 ½ чаени
чаши

20-25 мин.

2 ½ - 3 чаени
чаши

След накисване за 12
часа, покълва за 3-4 дни
при температура
между 21ºС
и 26ºС

С ниско съдържание
на мазнини, витамини В1, В3, манган,
селен, магнезий;
3 гр. протеин/100 гр.
2 гр. фибри/100 гр.

С нежна текстура, с отличителен флорален
аромат и леко
ядков привкус.
Комбинира се
добре с морски
дарове и кокос.

ОРИЗОВА САЛАТА С ФЪСТЪЧЕН СОС
1 ½ ч.ч. жасминов ориз
2 червени чушки, нарязани на ситно
1 малко червено зеле, нарязано на ленти
2 моркова, настъргани на ситно
1 малка глава червен лук, нарязана на ситно
2 стръка зелен лук, нарязани на ситно
1 ч.ч. накиснато кашу, нарязано на половнки
За фъстъчения сос:
1/3 ч.ч. фъстъчено масло
2 с.л. мед
3 ч.л. прясно настърган джинджифил
2 ч.л. балсамов оцет
2 с.л. сусамово олио
Сварете ориза спрямо инструкциите в таблицата. Когато е готов, оставете настрана да изстине напълно. За да
приготвите соса, смесете фъстъченото масло с мед и малко вода, докато получите средно гъста консистенция на
сос. След това прибавете джинджифила, сусамовото олио и оцета. Разбъркайте отново, докато се смесят добре
всички съставки. В голяма купа за салата, сложете нарязаните зеленчуци и прибавете ориза. Разбъркайте ги внимателно, като прибавите и кашуто. Залейте готовата салата със соса и поднесете с резенчета лайм.

Кафяв
жасминов
ориз
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Канихуа

2 чаени
чаши

15 – 20 мин.

2 чаени чаши

След накисване за 3-4
часа, покълва за 1-2 дни
при температура
между 19ºС
и 27ºС

Витамини В1, В2,
В3, калций, желязо,
фосфор;
15.4 гр протеин/
100 гр
7.7 гр. фибри/100 гр.

С лек ядков и
сладък привкус.
Подходяща за
салати, супи, зеленчукови ястия
и десерти.

ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С КАНИХУА
1 ч.ч. канихуа
1 голяма глава лук, нарязана на ситно
1 голям морков, нарязан на кръгчета
1 домат, настърган
1 домат, нарязан на шайби
10-15 маслини Каламон, обезкостени и нарязани на шайби
½ ч.ч. стафиди
1/3 ч.ч. орехи, счукани
1 с.л. червен пипер
1 с.л. чубрица
1 ч.л. кимион
2 с.л. зехтин
Сол и черен пипер на вкус
4-6 средни чушки, подходящи за пълнене
В подходящ съд задушете лука и моркова 2-3 мин. Прибавете канихуата и 1 ½ ч.ч. вода и оставете да заври. След
това намалете огъня, за да къкри за около 10 мин. Когато зърната почти са поели водата, прибавете настъргания
домат и подправките. Гответе, докато сместа остане без течност, но не е прекалено суха. Прибавете орехите,
стафидите и маслините. Разбъркайте добре. Когато сместа е достатъчно изстинала, напълнете с нея чушките и
захлупете отвора с шайба домат, за да не излиза плънката. Поставете напълнените чушки в тава, налейте малко
вода, за да не залепнат и ги запечете за 20-30 мин. или до готовност на предварително загрята фурна на 180ºС. Поглеждайте периодично и когато чушките се запекат от горната страна, ги обърнете, за да се изпекат равномерно.
Сервирайте топли със салца или ядков таратор.

*Овесът не съдържа глутен, но при отглеждането или обработката му с култури като пшеница, ръж или ечемик може
да съдържа следи от него. Уверете се, че на етикета на овесените продукти, които купувате, изрично е упоменато,
че са без глутен.

Канихуа
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Гайд „Бобови храни”
Бобовите са важен компонент не само на растителния
режим на хранене. Те са богати на протеини и фибри,
витамини и минерали, не съдържат холестерол и са с
ниско съдържание на мазнини.
Ето няколко практични съвета за тяхното приготвяне:
* Не пропускайте почистването – препоръчително
е всякакви зърнени и бобови храни да се преглеждат
внимателно за камъчета, неподходящи зърна и клечки.
След това ги сложете в гевгир и ги премийте под
течаща вода, за да паднат прахът и пепелта от тях.
* Предварително накисване – бобовите, както семената
и ядките, съдържат ензимни инхибитори. Тяхната роля
е да запазят зародиша на семето преди то да покълне, но
в случая на тяхната консумация те могат да създадат стомашен
дискомфорт. Накисването всъщност задейства процеса на
покълване, неутрализирайки инхибиторите. Посредством него се активира и фитохимикалаът
фитаза, който от своя страна отстранява фитиновата киселина от бобовите, която намалява
способността за усвояване на ключови минерали от приетата храна.
Използвайте прясна питейна вода и накиснете избраното количество за едно денонощие (в
накиснатите за 18 часа бобови култури съдържанието на фитинова киселина намалява между 50%
и 70%). Освен споменатите ползи, накисването намалява и времето за приготвяне. Прибавяне на
парче комбу (морско водорасло) засилва ефикасността на този процес.
Лещата може да накиснете за 1-2 часа, като това единствено ускорява времето за нейното
приготвяне. Червената леща (без обвивка и разполовена) няма нужда от накисване.
* Метод на бързото накисване –залейте с 3 чаши вода за всяка една чаша от избрания вид бобови
и сложете в подходящ съд. Оставете водата да заври и гответе на силен огън за около 2-3 мин.,
след това остранете от котлона. Оставете боба да покисне във врелия бульон за 1 час. Ако е
необходимо, добавете още вода. След този период, изцедете, налейте прясна вода и гответе
спрямо инструкциите за накиснат боб.
* Самият процес на готвене - всички бобови имат еднакъв начин на приготвяне – в голяма тенджера
изсипете избраното количество бобова култура и налейте студена вода. Оставете да заври. Ако
храносмилането на бобови ви създава усещане за дискомфорт, изсипете тази вода, изплакнете
зърната, за да измиете отделената от тях бяла пяна и отново сложете студена вода. След като
заври, намалете на слаб огън и оставете да къкри необходимото време. Бобовите са готови,
когато зърната са омекнали.
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Внимание – Сол – изчакайте бобовите да са почти омекнали преди да прибавите сол, тъй като тя
издърпва влагата от зърната и това забавя тяхното сготвяне. Това важи и за кисели продукти –
напр. домати, вино или оцет.
Добавяне само на 1 ч.л. мазнина спира процеса на отделяне на пяна.
* Готови ли са? – някои готвачи проверяват дали бобът е сварен като извадят едно зърно с лъжица
и духнат срещу него. Ако тънката кожица се отделя съвсем свободно от него, те смятат боба за
сварен. Друг начин е да притиснете изваденото зърно с език към небцето си и по този начин да
усетите до каква степен то е омекнало.

1 ч.ч. бобови

Черен боб

Необходимо
количество
течност

4 ч.ч.

Време до готовност

След накисване за поне
1 нощ са готови за 60-75
мин.

Количество
след приготвяне

2 до 3 чаени
чаши

Време за покълване

Първенец по

След накисване за
8-12 часа, покълват
за 3 дни

Високо съдържание на антиоксидантите
антоцианини,
витамин В1,
желязо, манган,
фосфор,
15,2 гр. протеин/ 1 ч.ч. сварен
боб
15 гр. фибри/ 1
ч.ч сварен боб

Предложения

Подходящ
както за
салати и
ястия. Комбинира се
чудесно с
екзотични
подправки
като канела,
джинджифил,
чили, куркума
и карамфил

БРАУНИТА С ЧЕРЕН БОБ
2 ч.ч. сварен черен боб
2 банана – добре узрели
1/3 ч.ч. сироп от агаве
¼ ч.ч. сурово какао
1 с.л. канела
¼ ч.ч. овесени ядки
Щипка сол
Загрейте предварително фурната на 180ºС. Намажете стандартна квадратна тава с мазнина.
Поставете всички съставки (освен овесените ядки) в купата на кухненски робот и смелете до получаване на крем.
След това добавете овесените ядки, разбъркайте на ръка и изсипете в тавата. Печете за около 30 мин. Оставете изпечената смес да изстине напълно, преди да разрежете и оформите браунитата.
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Бял едър боб

3 ½ чаши

След накисване за поне 1
нощ са готови за 90 мин.

2 чаени чаши

След накисване за
12 часа, покълват
за 2-3 дни. Да се
вземе под внимание по-голямата
вероятност от
развитието на
бактерии и гъбички. Изплаквайте
съдовете за накисване и инструментите за измиване, както и боба
поне 3 или повече
пъти на ден. Кълновете от бял боб
могат да разстроят стомаха ви.
Консумирайте в
малки количества
или след термична
обработка.

Витамин В1, В9,
манган, фосфор,
магнезий, калий;
14,8 гр. протеин/ 1 ч.ч готов
боб
12,4 гр. фибри/ 1
ч.ч готов боб

С деликатен
и отличителен вкус.
Подходящ
за приготвяне на супи
и ястия.
Комбинира
се добре с
червен пипер, чесън,
лук, сминдух,
зехтин

БОБЕНА СУПА С КЕЙЛ
1 ч.ч. бял едър боб
1 връзка кейл
1 средно голяма глава лук
1 голям морков, на кубчета
1 с.л. зехтин
2 скилидки чесън
1 ч.л. мащерка
Сол и червен пипер на вкус
Налейте 5-6 ч.ч. вода, сложете боба и оставете да заври. След това намалете на слаб огън и оставете да къкри за
60 мин. Прибавете нарязаните лук, морков и кейл и зехтина. Малко преди бобyt да е напълно готов, прибавете скилидките чесън и овкусете с подправките. Сервирайте супата гореща.

едър бял боб /
кейл
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Червен боб с
бъбрековидна
форма

3 ч.ч.

След накисване
за поне 1 нощ
са готови за 60
мин.

2 чаени чаши

Кълновете от този
вид боб се смятат
за токсични. Избягвайте тяхната
консумация.

Богат на молибден (помага при
прочистване),
витамин В1, В9,
мед, манган, фосфор, магнезий,
желязо; 15.4 гр.
протеин/ 1 ч.ч.
сварен боб
13.1 гр. фибри/ 1
ч.ч. сварен боб

За приготвяне
на салати,
предястия и
чили. Комбинира се добре с
люти подправки, кимион,
царевица

КЪРИ С ЧЕРВЕН БОБ
1 ч.ч. червен боб
4 домата, смлени на сок
5 с.л. зехтин
¼ ч.ч. настърган пресен джинджифил
1 средно голяма глава лук
1 домат, нарязан
3 скилидки чесън, накълцани
1 голяма люта чушка
По 1 ч.л. сол, кимион, кориандър, ким на зърна, куркума
Сварете боба според инструкциите. В голям дълбок тиган загрейте зехтина за около минута. Прибавете джинджифила, чесъна, лука и лютата чушка и задушете за минута. След това добавете приготвения доматен сок, солта и останалите подправки и варете за 10 мин. Прибавете сварения боб и накълцания домат. Гответе 10 мин без
капак. Сервирайте порциите поръсени с пресен магданоз.

Боб Пинто

3 ч.ч.

След накисване
за поне 1 нощ
са готови за
75-90 мин.

2 – 3 чаени
чаши

След накисване за
12 часа, покълват
за 3 – 6 дни. Смятат се за едни от
най-трудно покълващите видове
боб.

Богат на молибден, витамини
В1, В6, В9, мед,
манган, фосфор,
магнезий; 15.4
гр. протеин/ 1
ч.ч. сварен боб
15.4 гр. фибри/ 1
ч.ч. сварен боб

За приготвяне
на салати,
предястия,
супи и ястия.
Комбинира
се добре с
люти подправки, градински чай,
риган, чесън

ПИНТО САЛАТА С АВОКАДО И ЧЕРИ ДОМАТИ
450 гр. сварен боб пинто
4-5 с.л. бял балсамов оцет
1 голямо добре узряло авокадо, нарязано на малки квадрати
2 с.л. прясно изцеден сок от лайм
1 ч.ч. чери домати, нарязани на половинки
1 средно голяма глава червен лук, нарязан на ситно
½ ч.ч. ситно нарязан магданоз
1-2 с.л. зехтин
Черен пипер и сол на вкус
Смесете боба с оцета и оставете да се маринова, докато нарежете останалите съставки. Смесете авокадото
със сока от лайм и добре. В отделна купа нарежете останалите зеленчуци по указания начин и прибавете маринованите авокадо и боб. Овкусете със зехтин, прясно смлян черен пипер и сол. Сервирайте веднага.
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Боб Фава
(древен сорт
грах)

3 чаени чаши

След накисване
за поне 1 нощ
са готови за 60
мин.

2 – 3 чаени
чаши

След накисване за
12 часа, покълват за
2-3 дни.

Витамин В1, В6,
В9, желязо, мед,
манган; 12.9 гр.
протеин/ 1 ч.ч.
сварен боб
9.2 гр. фибри/ 1
ч.ч. сварен боб

Месест и с
характерен
аромат,
подходящ за
гарнитура,
супи и салати.
Шушулката им
се отстранява след накисване и преди
готвене

ФАВА-КИНОА ФАЛАФЕЛИ
½ ч.ч. киноа
225 гр. боб фава (с шушулките)
350 гр. коприва
1 вр. пресен лук
1 розичка кориандър, нарязана на ситно
1 с.л. настърган пресен джинджифил
По 2 с.л. нарязани пресен магданоз и мента
½ ч.л. гарам масала
1 с.л. зехтин
Сол и черен пипер на вкус
За ядковата „панировка”, смляна на фино брашно:
40 гр. тиквени семки
45 гр. ленено семе
40 гр. сусам
Сгответе киноата с 1 ч.ч. вода на слаб огън за 20 мин. В друг съд бланширайте фава боба за 1 мин. като веднага го
преместите в предварително подготвена купа с лед. Повторете същия процес и с копривата. Отстранете бобовите шушулки и сложете зърната фава в купата на кухненски робот. Добавете накълцаната коприва, нарязания
пресен лук и подправките и смелете до получаване на нехомогенна смес с осезаеми парченца. Преместете сместа
в голяма купа, прибавете киноата и ¼ от ядковата панировка. Смесете добре с ръце. Оформете малки топчета,
притиснете ги между ръцете си и покрийте добре с панировка от двете страни. Печете в предварително загрята фурна на 190ºС, по 10 мин от всяка страна. Сервирайте със салца или сурова слънчогледова майонеза с малко
чесън.

БОБ фава /
киноа
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Боб Лима

4 чаени чаши

След накисване
за поне 1 нощ
са готови за
40-50 мин.

3 чаени чаши

Кълновете от този
вид боб се смятат
за токсични. Избягвайте тяхната
консумация.

Витамин В1, В6,
В9, мед, манган,
фосфор; 11.6 гр.
протеин/1 ч.ч
сварен боб;
9 гр. фибри/
1 ч.ч. сварен
боб

Със силно
маслен вкус,
подходящ за
супи и яхнии.
С един основен недостатък - много
по-трудно
смилаем е
от останалите видове.

ЛИМА ХУМУС
1 ч.ч. боб лима
4 скилидки чесън
2 с.л. зехтин
Сокът на ½ лимон
1 ч.л. кимион
Червен пипер и сол на вкус
1 с.л. прясна мента
1 с.л. пресен копър
Сгответе 1 ч.ч. боб лима според инструкциите. Когато изстине, поставете свареното количество в блендер и
добавете зехтина и сока от лимон. Блендирайте добре (по необходимост прибавете малко вода, за да се смели
по-лесно). Добавете кимиона, червения пипер и скилидките чесън. Смелете до получаване на еднородна каша. Изсипете сместа в голяма купа и прибавете ситно нарязаните мента и копър.
Поднесете с препечен хляб или крекери.

БОБ ЛИМА
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Едамам (зелени соеви
зърна)

Боб Мунг

3 чаени чаши

3 чаени
чаши.

След накисване
за поне 1 нощ
са готови за
90 (във вряща
вода)-180 (къкрейки) мин.

След накисване
за поне 1 нощ
са готови за
45-60 мин.

2 чаени чаши

2 чаени чаши.

-------------

След накисване за
12 часа, покълват за
4 дни

Витамин А, С,
фосфор; мастни
киселини омега 3;
16.9 гр. протеин/
1 ч.ч сварен боб
8.1 гр. фибри/ 1
ч.ч. сварен боб

Често все
още в шушулката си, едамам са меки.
За приготвяне
на супи, ястия,
сладки.

Витамин В1, В9,
манган, магнезий,
фосфор; 7 гр.
протеин/ 1 ч.ч
сварен боб
7 гр. фибри/ 1 ч.ч
сварен боб

С леко сладък
вкус и нежна
текстура.
Използва се
най-вече за
приготвяне
на кълнове,
които може
да се добавят
в салати или
супи и ястия.
Комбинира се
добре с джинджифил, кимион, кориандър
и куркума.

САЛАТА С КЪЛНОВЕ ОТ МУНГ БОБ
2 ч.ч. кълнове от мунг боб
2 връзки зелен лук
3 с.л. сусамово семе, леко запечено
Дресинг:
1 с.л. светъл соев сос
1 с.л. сусамово олио
1 скилидка чесън, нарязана на ситно
Щипка захар
В купа смесете кълновете, нарязаните връзки лук и сусамовото семе. Овкусете с подготвения дресинг. Сервирайте топла като гарнитура на ориз, или студена като салата.

кълнове от
мунг боб /
сусамово семе
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Боб Адзуки

4 чаени
чаши

След накисване за поне
1 нощ са готови за 45-55
мин.

2-3 чаени
чаши

След накисване за
12 часа, покълват
за 4 дни

Витамин В9,
цинк, фосфор,
магнезий; 17.3
гр. протеин/ 1
ч.ч. сварен боб;
16.8 гр. фибри/1
ч.ч. сварен боб

Лесно смилаем с приятен
сладникъв
вкус. За разнообразни
ястия, дори
десерти.
Комбинира
се добре с
кафяв ориз,
зелен лук,
гъби.

БОБ АДЗУКИ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ И ОРИЗ
½ ч.ч. кафяв ориз
1 ч.ч. боб адзуки
1 голяма глава лук, нарязана на ситно
1 червена чушка, нарязана на кубчета
1 консерва царевица
2 ч.ч. розички броколи
½ ч.ч. бадеми, накълцани
4 скилидки чесън, накълцани
1 ч.л. лют червен пипер
1 с.л. мащерка
Сол и пипер на вкус
3 с.л. зехтин
Сложете боба и ориза да се готвят заедно в 6 ч.ч. вода на слаб огън. Преди да поемат цялото количество вода
(след около 30-40 мин.), прибавете лука, чушката и мазнината. След като зеленчуците омекнат, прибавете подправките и отцедената царевица. 5 мин. преди края, прибавете розичките броколи и накълцаните бадеми. Ако е необходимо, прибавете малко вода, за да не залепне. Сгответе, докато се свари.. Сервирайте ястието топло.

БОБ
АДЗУКИ
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Соя (черна и
бяла)

3 чаени
чаши

След накисване за поне 1
нощ са готови за 90 - 120
мин.

3 чаени чаши

След накисване за
12 часа, покълват
за 4 – 5 дни

Витамини В2,
К, мастни киселини омега 3,
манган, фосфор,
желязо, магнезий, калий, 29
гр. протеин/ 1
ч.ч сварена соя;
10 гр. фибри/ 1
ч.ч сварена соя

За добавяне
в супи и ястия. Соевото брашно е
подходящо за
веган сладки
печива, тъй
като поема
излишната
течност.

ДОМАШНО СОЕВО МЛЯКО
1 ч.ч. соя
Вода
Накиснете 1 ч.ч. соеви зърна с 4 ч.ч. топла вода в голям съд за едно денонощие или минимум 8 часа. Тъй като техният размер нараства три пъти, уверете се, че съдът е достатъчно дълбок и са покрити с вода. Накиснатите
зърна измийте добре и поставете в купата на мощен блендер. Допълнете с вода до 1200 мл. Блендирайте за 2 мин.
С помощта на тензух, ситна цедка или торбичка за ядково мляко отделете млякото от соевата пулпа. Изсипете в
тенджера и варете в продължение на 10 мин. Прибавете по свой вкус и желание щипка сол, захар, ванилия, шоколад
или кокосови стърготини. Съхранявайте в хладилник и консумирайте в рамките на 2-3 дни.

СОя / СОЕВО
МЛяко
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Нахут

4 чаени
чаши

След накисване за поне
1 нощ са готови за 75-90
мин.

3 чаени чаши

След накисване за
8 часа, покълват
за 2-3 дни

Витамини В1,
В2, В6, В9, РР,
калций, магнезий, фосфор,
калий, с нисък
гликемичен
индекс; 14,5 гр.
протеин / 1 ч.ч.
сварен нахут,
12,5 гр. фибри/
1 ч.ч сварен
нахут

За приготвяне на
супи, пилаф,
гарнитури,
салати,
фалафели.
Безглутеново брашно за
приготвяне
на каши,
панировка,
сгъстяване
и за добавка
в печива.

НАХУТЕНИ СЛАДКИ БЕЗ ПЕЧЕНЕ
2 ч.ч. сварен нахут
½ ч.ч. фъстъчено масло
½ ч.ч ядково мляко
6-8 фурми, без костилка
1 ч.л. ванилия на прах
½ ч.ч. шоколадов чипс / натрошен шоколад
В купата на кухненски робот прибавете съставките, без шоколадовите парченца и смелете до получаване на крем.
След това прибавете и шоколадовия чипс, разбърквайки на ръка. Преместете сместа в силиконови форми или в тавичка за мъфини. Поставете във фризер поне за 4 часа. Сервирайте, поляти със сироп от агаве или плодово сладко.

нахут
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Грах

3 чаени
чаши

След накисване за 8-12
часа е готов
за 40-50 мин
(при разполовени грахови
зърна) и 60-70
мин. при цели
зърна сушен
грах

3 чаени чаши

След накисване за
8 - 12 часа, покълват за 2- 4 дни

Витамин К, В1,
В2, В6, С; манган, мед, фосфор, магнезий,
желязо; 9 гр.
протеин/ 1 ч.ч
сварен грах; 9
гр. фибри/ 1 ч.ч
сварен грах

С приятен
сладък вкус и
мека сърцевина. Използва се за разнообразни
ястия.

СУРОВА КРЕМ СУПА С ПРЕСЕН ГРАХ И СПАНАК*
2 ч.ч. суров грах
¼ кашу, накиснато за 2-4 часа
1 скилидка чесън
2 ч.ч. спанак
1 с.л. прясно изцеден сок от лимон
1 с.л. прясна мента, нарязана на ситно
Сол и черен пипер на вкус.
В каната на блендер сложете кашуто, скилидката чесън и 1 ч.ч. вода и смелете добре. Прибавете граха, спанака,
сока от лимон, ментата и желаното количество вода и блендирайте до получаване на консистенция на крем супа.
Сервирайте с резенчета лимон.
* супата е също толкова приятна и със сготвен грах – както пресен, така и сушен. Пригответе, следвайки инструкциите, като съобразите, че спанакът може да бъде бланширан за кратко.

СПАНАК /
кашу / пресен
грах
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Жълта леща

2 ½ - 3 чаени чаши

Без предварително накисване. Готова
за 15-20 мин.

2 ½ чаени
чаши.

След накисване за
8 - 12 часа, покълва
за 2- 5 дни

Витамин В1,
В6, В9, мед,
фосфор, манган,
желязо; 18 гр.
протеин/ 1 ч.ч
сварена леща
16 гр. фибри/
1 ч.ч. сварена
леща

Приготвя
се лесно и
бързо с тенденцията
да изгуби
формата си
и да стане
на пюре. Използва се за
сгъстяване
на супи и ястия, често
в индийски
рецепти

КЪРИ С ЖЪЛТА ЛЕЩА И КАРФИОЛ
1 глава лук, нарязана на ситно
8 скилиди чесън, наситнени
1-2 ч.л. прясно настърган джинджифил
2 с.л. мазнина по избор
2 с.л. къри
½ ч.л. куркума
2 ч.ч. жълта леща
1 средна глава карфиол, разделена на малки розички
Сотирайте лука, чесъна и джинджифила в мазнина, докато омекнат (около 3 мин.). Прибавете кърито и куркумата
и разбъркайте, като задушите за около 1 мин. Налейте 4-5 чаши вода, разбъркайте добре и оставете да заври.
Когато това стане, прибавете лещата и гответе на тих огън за 20-30 мин. като разбърквате от време на време.
Когато лещата е почти готова, прибавете розичките карфиол. В съда трябва да има достатъчно вода, за да се
задуши карфиолът, затова, ако е нужно, долейте още. Гответе на бавен огън за 10-15 мин. или докато
карфиолът омекне. Сервирайте с пресен кориандър.

жълта леща /
карфиол /
къри
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Кафява леща

2 ½ - 3 чаени чаши

Без предварително накисване. Готова
за 30-40 мин.

2 ½ чаени
чаши

След накисване за
8 - 12 часа, покълват за 2- 3 дни

Витамин В1,
В6, В9, мед,
фосфор, манган,
желязо; 18 гр.
протеин/ 1 ч.ч
сварена леща
16 гр. фибри/
1 ч.ч. сварена
леща

Най-често
срещаният
тип. С мек и
земен вкус.
При готвене омеква,
но зърната
са цели и
по-трудно
стават на
каша. Идеална за приготвяне на супи.

РАГУ С КАФЯВА ЛЕЩА И ГЪБИ
2 пасирани домата
1 ч.ч. кафява леща
2 с.л. зехтин
0.5 кг печурки, нарязани на филийки
4 скилидки чесън, наситнени
1 голям морков, нарязан на ситно
½ зелена чушка, нарязана на ситно
1 малка глава лук, нарязана на ситно
¼ ч.ч. червено вино
1 дафинов лист
2 ч.л. риган
¼ лют червен пипер
1 с.л. пресен босилек, нарязан
Сол и пипер на вкус
В голям тиган загрейте мазнината и сложете лука, чесъна, гъбите, моркова и чушките и задушете за 1 мин. Прибавете вода и сгответе, докато зеленчуците омекнат (15-20 мин.), като разбърквате периодично. Прибавете виното, а след минута и 2 чаени чаши вода, дафиновия лист, доматения сос, лещата, ригана, червения пипер. Оставете
да заври и след това намалете на тих огън. Оставете да къкри за около 30 мин., разбърквайки периодично. Прибавете вода, ако е необходимо. Лещата е готова, когато зърната и омекнат. Махнете дафиновия лист, прибавете
пресния босилек и разбъркайте.
Сервирайте върху канапе от спагети или сварен ориз.

кафява
леща
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Зелена леща

2 ½ - 3 чаени чаши

Без предварително накисване. Готова
за 30-40 мин.

2 ½ чаени
чаши

След накисване за
8 - 12 часа, покълват за 2- 3 дни

Витамин В1,
В6, В9, мед,
фосфор, манган,
желязо; 18 гр.
протеин/ 1 ч.ч
сварена леща
16 гр. фибри/
1 ч.ч. сварена
леща

Известна
още като
френска
леща. С богат и леко
пиперлив
вкус. След
сготвяне,
зърната запазват формата си, поради което
е подходяща
за салати и
супи

СУПА С ЛЕЩА И СПАНАК
500 гр. спанак, накълцан
2 средни картофа, нарязани на кубчета
1 ч.ч. зелена леща
2 с.л. зехтин
2 скилидки чесън, накълцани
2 средни глави лук, накълцани
½ ч.ч. ситно нарязан магданоз
Сотирайте чесъна и лука в мазнина за кратко, прибавете зеленчуците (без спанака), лещата и 6 ч.ч. вода. Когато
водата заври, намалете огъня и оставете да къкри. 10 мин. преди картофите да омекнат напълно, прибавете магданоза, спанака и солта и разбъркайте добре. Сервирайте с прясно изцеден лимонов сок.

зелена
леща
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Черна леща

2 чаени
чаши

Без предварително накисване. Готова
за 20-30 мин.

2 чаени чаши

След накисване за
8 - 12 часа, покълват за 2- 3 дни

Витамин В1,
В6, В9, мед,
фосфор, манган,
желязо; 18 гр.
протеин/ 1 ч.ч
сварена леща
16 гр. фибри/
1 ч.ч. сварена
леща

Черната
леща е с
дребни семена, които запазват формата си след
сготвяне.
Подходяща
за салати.

МАРОКАНСКА САЛАТА С ЧЕРНА ЛЕЩА
2 ч.ч сварена черна леща
1 голяма червена чушка, нарязана на големи кубчета
1 краставица, нарязана на големи кубчета
2 големи домата, нарязани на големи кубчета
1 ч.ч. нарязан пресен магданоз
2 стръка зелен лук, наситнени
За марокански дресинг:
1/3 ч.ч. кокосово мляко
1 с.л. прясно изцеден лимонов сок
По ½ ч.л. кимион, куркума, чесън на прах, черен пипер
¼ ч.л. канела
¾ ч.л. сол
1/8 ч.л. лют червен пипер.
Смесете нарязаните според указанието зеленчуци и сварената леща в голяма купа. Смесете добре съставките за
дресинга. Полейте с него салатата и сервирайте топла, студена или увита в тънка питка хляб.

черна
леща
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Червена
леща

2 ½ - 3 чаени чаши.

Без предварително накисване. Готова
за 15-25 мин.

2 ½ чаени
чаши

---------------

Витамин В1,
В6, В9, мед,
фосфор, манган,
желязо; 18 гр.
протеин/ 1 ч.ч
сварена леща
16 гр. фибри/
1 ч.ч. сварена
леща

Често използвана в
индийската
кухня. Това
всъщност е
кафява леща
с отстранена обвивка. С
мек и сладък
вкус. Сготвена придобива оранжево златист
цвят. Но
зърната не
запазват
твърдата си
форма.

ДИП С ЧЕРВЕНА ЛЕЩА
1 ч.ч. червена леща
¼ ч.ч. тахан
1 скилидка чесън
3 с.л. зехтин
Сокът на ½ лимон
½ ч.л. кориандър
½ ч.л. сол
Сварете лещата според указанията. След като изстине, сложете в купата на кухненски робот и блендирайте до
получаване на гладка смес заедно със солта, тахана, чесъна, зехтина, лимоновия сок и кориандъра. Сервирайте поръсен с пресен магданоз и червен пипер, заедно с препечен хляб, крекери или пръчици пресни зеленчуци.

червена
леща
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