
План оновлення 
за 21 день!



Шановний Покупцю!
Ми висловлюємо Вам найщирішу подяку за придбання вакуумного блендера Делімано Мультіфреш, який допоможе отримати 
максимум поживних речовин з продуктів для Вашого організму! Він також допоможе Вам повністю оновити свою систему 
харчування за 21 день!
Делімано Мультіфреш – це екстрактор поживних речовин, що мінімізує кисень при блендуванні у вакуумі та забезпечує 
більшу поживну цінність, кращу смакову якість і аромат смузі, напоїв, супів, соусів тощо. Новий вакуумний блендер Делімано 
Мультіфреш – це майбутнє у створенні страв, що довго зберігають максимальну кількість поживних елементів!

Тепер сповнене вітамінів смузі можна приготувати ввечері, не заважаючи сусідам ранковими звуками змішування, а вранці смузі буде таким же 
свіжим і насиченим вітамінами та поживними речовинами.

У момент приготування та через 48 год смузі, приготований 

у Делімано Мультіфреш містить більше вітамінів, ніж смузі, 

приготований у не-вакуумному блендері:

• на 38% більше вітаміну А*

• на 27% більше вітаміну C**

• на 114% більше вітаміну Е***

на 38% більше вітаміну А*

на 27% більше вітаміну C**

на 114% більше вітаміну Е***

РЕЗУЛЬТАТИ 
ТЕСТУ

НАСПРАВДІ СМУЗІ, ПРИГОТОВАНЕ ВВЕЧЕРІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВАКУУМНОГО БЛЕНДЕРА ДЕЛІМАНО МУЛЬТІФРЕШ, 
ВРАНЦІ МІСТИТИМЕ БІЛЬШЕ ВІТАМІНУ А, НІЖ СМУЗІ, ЩО БУЛО ПРИГОТОВАНЕ ВРАНЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ 

НЕВАКУУМНОГО БЛЕНДЕРА.

*За 48 годин напій від Мультіфреш містив на 38% більше ß-каротину (який також міститься у вітаміні А), ніж напій зі звичайного блендера без вакуумної технології. **За 48 годин напій від Мультіфреш містив на 27% 
більше вітаміну С, ніж напій зі звичайного блендера без вакуумної технології. *** За 48 годин напій з Мультіфреш містив на 114% більше вітаміну Е,  ніж напій зі звичайного блендера без вакуумної технології.
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ВИБУХОВИЙ КОКТЕЙЛЬ СВІЖОСТІ
Свіже та надзвичайно поживне смузі, що просто розриває 
смакові рецептори, настільки дивовижне, що заслуговує на 
власну назву! Ми назвали смузі, приготоване за допомогою 
Делімано Мультіфреш, – ВИБУХОВИМ КОКТЕЙЛЕМ СВІЖОСТІ! 
Ви часто зустрічатиме цю назву в даній книзі, оскільки такі 
коктейлі є важливою частиною Вашого 21-денного плану 
харчування!

6 ПРИСТРОЇВ В 1
Якщо Ви гадаєте, що вибухові коктейлі свіжості – це єдине, 
що можна приготувати за допомогою Делімано Мультіфреш, 
Ви сильно помиляєтеся. Це значно більше, ніж пристрій 
для смузі. Фактично він дозволяє замінити багато кухонних 
приладів. Окрім блендування та вакуумного блендування, 
він вакуумує, дозволяє приготувати супи та перемолоти 
інгредієнти, а також має функцію імпульсного режиму. 
Використовуючи останню функцію, можна подрібнити 
шматочки льоду та приготувати холодні освіжаючі напої, 
просто кілька разів натиснувши кнопку імпульсного режиму.

СВІЖІ ТА СПОВНЕНІ ВІТАМІНІВ СУПИ
Крім вибухових коктейлів свіжості, Ви також часто 
готуватимете овочеві супи за допомогою Делімано 
Мультіфреш протягом наступного 21 дня. Приготування супів 
займає всього 20 хвилин. Такі супи мають більшу харчову 
цінність, оскільки готуються при температурі 70 °С. Цього 
достатньо для приготування всіх овочів (крім картоплі), однак 
температура не надто висока, щоб овочі переварилися. Ми 
гарантуємо, що Ви полюбите ці супи!

БЛЕНДУВАННЯВАКУУМНЕ БЛЕНДУВАННЯ
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Тепер давайте по-
знайомимося з ав-
торкою створеної 
для Вас системи хар-
чування – Аля Діміч, 
дієтолог зі Словенії, 
справжній фахівець у 
своїй галузі.

«Я цікавилася питан-
нями харчування, а 
саме впливом хар-
чування на здоров'я, 
роботу гормонів, на 
наше самопочуття і 
зовнішній вигляд з 20 
років. Мені вельми 
цікаво чому утворю-
ються ракові клітини, 
що призводить до 
їх розмноження, що 
спричиняє руйнацію 
імунної системи і до-
зволяє патогенним 
організмам захоплю-
вати людське тіло. Мене захоплює структура, склад і функція 
гормонів; те, як самопочуття, вагітність і пологи залежать 
від їх балансу. Нещодавно я дізналася про автоімунні захво-
рювання та фактори, які змушують імунну систему боротися 
саму з собою. Мене цікавить наскільки навколишнє середо-
вище, харчування та наші думки впливають на роботу генів 

і гормонів та на експресію генів. Епігенетика доводить, що 
гени – це ще не все. Саме ці аспекти мені дуже подобається 
досліджувати.

Чому мене цікавить усе це? Чому мене, наприклад, не ці-
кавлять квіти, тварини чи одяг? Можливо причина в гор-
мональних проблемах в ранньому підлітковому віці та лі-
куванні гормонами, що призвело до настання передчасної 
менопаузи, передракових змін в яєчниках та шийці матки, 
пришвидшеного серцебиття, коливань емоційного стану, 
випадіння волосся, метеоризму, стрімкого збільшення рів-
ню кортизолу з подальшим його повним падінням, діагнос-
тування сильного перенавантаження, перенесення двох 
важких бактеріальних пневмоній за один рік, розвитку ви-
поту в плевральній порожнині легень, втрати 1/3 волосся, 
діагностування автоімунної гніздової алопеції... Незважаю-
чи на все це, я раптово завагітніла природним шляхом вже 
після запису на першу консультацію по штучному заплід-
ненню.

Моє життя склалося так, що у 20-річному віці я поїхала до 
Америки, щоб працювати в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі, де, 
за іронією долі, серед найбільшої пишноти та багатства я зу-
стріла відому лікарку, одну з найвідоміших у світі експерток 
з питань жіночого здоров’я та гормонів, докторку Крістіан 
Нортруп, яка відкрила мені очі... Завдяки цьому я, незважаю-
чи на освіту економістки та менеджерки з туризму, поступи-
ла у відомий орегонський Університет природної медици-
ни, де спершу пройшла базовий курс дієтолога, потім – курс 
дієтолога-терапевта, і ,врешті-решт, здобула спеціалізацію в 
питаннях харчування, що впливає на гормональний баланс. 

Дорога привела мене до Лос-Анджелесу в Університет Готар-
на, де я навчалася холістичній дієтології, відвідувала всес-

ПРО АВТОРА
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вітньо відомі курси та семінари в Академії медицини проти 
старіння (A4M), де викладають найбільші світові фахівці в 
галузі гормонального здоров’я. Потім шлях привів мене до 
однієї з найвідоміших клінік у світі, клініки Парацельса, де 
застосовують холістичний підхід до лікування, та німецької 
приватної клініки Марінус Ам Штейн, де успішно лікують ба-
гато видів раку і багато уваги приділяють протоколам при-
родного лікування. Я не оминула увагою знамениту клініку 
Герсона і Центр 3E Будвіги в Німеччині, де лікують найстраш-
ніші форми раку. Я також не забула дві італійські клініки, де 
лікують озоном і бікарбонатом, а також німецьку клініку в 
Кельні, де я зустріла словенського онколога, який працював 
там понад 10 років, і де лікують природними препаратами 
на основі марихуани...

Я співпрацюю з відомими фахівцями з-за кордону та зі Сло-
венії і є співзасновницею холістичної клініки в Любляні, де 
гінекологи, онкологи та інші фахівці пропонують різні об-
стеження та індивідуально підібране лікування.»

Аля керує магазином здорової їжі в серці Любляни, а її Хо-
лістичний центр відзначає своє 13-річчя. Вона щодня при-
ймає пацієнтів, консультуючи їх щодо харчування та хар-
чових добавок і направляючи до численних спеціалістів, з 
якими вона співпрацює.

Оскільки вона завжди намагалася вирішити свої проблеми 
за допомогою офіційної медицини, яка, на жаль, не прине-
сла їй бажаних результатів, сьогодні вона ще краще усвідом-
лює великий вплив харчування на здоров'я, самопочуття та 
зовнішній вигляд.

Вона провела численні тренінги, семінари, курси, конфе-
ренції та практичні роботи в зарубіжних кініках і з задово-

ленням продовжує регулярно здобувати нові знання та ви-
вчати нові методики.

Сьогодні на її голові пишніє волосся, у неї є 4-річний син, за-
чатий природнім способом, і вона не приймає жодних ліків.

Вона буде щаслива, якщо зможе Вам допомогти.

Незважаючи на регулярне відвідування офіційних ліку-
вальних процедур в Словенії, прийом усіх видів гормонів, 
кортикостероїдів та антибіотиків, ці методи лікування не 
принесли їй бажаних результатів. Вона переживала постійні 
змін настрою, боролася з величезним бажання з’їсти щось 
солодке, а її проблемам не було кінця.

Вона поїхала працювати до Америки, і саме там розпочала-
ся її подорож до зцілення. Вона зрозуміла, що ми самі від-
повідальні за власне здоров’я, тому почала вивчати все про 
гормони, харчування та харчові добавки.

В штаті Орегон, США, вона отримала звання сертифікованої 
лікарки-дієтолога зі спеціалізацією в питаннях гормональ-
ного балансу і продовжує регулярно вдосконалювати свої 
знання у визнаних закордонних клініках та інститутах.

Аля Діміч, 
Практикуюча лікарка-дієтолог

Членкиня:
• Академії харчування та дієтології
• Американської асоціації з харчування
• Медична школа Гертога
• Міжнародне товариство дул
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Перед Вами 21-денний план харчування, який повністю змінить 
Ваше здоров’я та самопочуття.

ЧОМУ 21 ДЕННИЙ ПЛАН ХАРЧУВАННЯ?
Наш організм, наш шлунково-кишковий тракт, печінка, леге-
ні, судини, шкіра, слизові оболонки, м’язи та інші тканини що-
дня оновлюються, позбуваються шлаків та самостійно віднов-
люються. У нашому організмі щодня відбувається понад 300 
ферментативних реакцій для подолання внутрішніх запалень, 
захисту клітин, вироблення гормонів, успішного перетравлю-
вання їжі та засвоєння поживних речовин.

Щодня, щохвилини нашому організму потрібно отримувати всі 
необхідні поживні речовини для безперебійного виконання 
своїх функцій. Інакше у нас виникають хворобливі стани, не ви-
стачає енергії, збільшується вага та з’являються інші проблеми.
Щодня в наш організм через повітря, воду, їжу та ліки потрапля-
ють токсини, віруси та бактерії, які необхідно вивести з організ-
му якомога швидше.

Завдяки здоровому, збалансованому та правильному харчуван-
ню ми можемо допомогти організму позбутися шлаків, відновити 
всі клітини тіла та підтримати основні органи, що забезпечують 
детоксикацію, такі як печінка, нирки, кишечник, шкіра та легені.

Різним органам потрібний різний період часу для регенера-
ції, тривалість життя клітин в організмі також різна. Наприклад, 
клітини тонкої кишки оновлюються приблизно кожні 4 дні, клі-
тини шлунку – кожні 9 днів, нейтрофіли та лейкоцити – кожні 
5 днів, клітини товстої кишки – кожні 4 дні, клітини легеневих аль-
веол – кожні 8 днів, клітини шийки матки – кожні 6 днів, клітини 

шкіри – кожні 30 днів, сперматозоїди – протягом 2 місяців, кліти-
ни печінки – від пів року до одного року, клітини нервової систе-
ми – протягом життя, клітини скелету – приблизно на 10% за рік, 
клітини серця – від 0,5% до 10% за рік, еритроцити – близько 4 мі-
сяців, кістки відновлюються протягом 10 років, і що дуже цікаво, 
наші жирові клітини можуть легко прожити 10 років.
(Джерело: Відділ системної біології Гарвардського університету та Інституту науки 
Вейцмана. Проф. Роб Філліпс з Каліфорнійського технологічного інституту є постійним 
джерелом порад та натхнення для роботи над питанням біочисел, а також співавто-
ром книги «Біологія клітин за числами»)

Аля багато навчалася за кордоном, а також стежила за пацієнта-
ми, які застосовували протоколи доктора Хулді Кларка, відомого 
натуропата, який лікував рак та аутоімунні захворювання і ствер-
джував, що всі захворювання, хронічні, дегенеративні та ауто-
імунні, є наслідками дії токсичних речовини, що потрапляють в 
організм з навколишнього середовища, забрудненого повітря, 
питної води та промислово оброблених продуктів харчування, 
наслідками дефіциту вітамінів і мінералів, окислювального стре-
су та інфекцій, викликаних паразитами та іншими патогенними 
збудниками.

Її програми також включають 21-денний протокол для очищення 
всіх відповідальних за детоксикацію органів, виведення токсинів 
та шлаків з організму, вживання трав, органічної та необробленої 
їжі, відмову від промислово оброблених продуктів харчування, 
алкоголю, нікотину та газованих напоїв.

Крім того, Аля проходила стажування в Центрі 3Е Будвіги, який 
використовує затверджені протоколи провідної німецької вченої 
минулого століття, докторки Йогани Будвіг, яка 7 разів була номі-
нована на Нобелівську премію.

Співзасновники Лотар Гірнез та Клаус Пертл працювали з нею по-
над 4 роки.  Зараз вони керують всесвітньо відомим холістичним 

ПОВНЕ ОНОВЛЕННЯ ЗА 21 ДЕНЬ – 
план харчування
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медичним центром згідно з її принципами. Цей центр займаєть-
ся лікуванням людей з різними типами захворювань, включаючи 
аутоімунні захворювання, дегенеративні, метаболічні та запальні 
стани, від проблем з травленням до раку, шкірних проблем, дер-
матитів, артритів, діабету та захворювань серця.

Дієта або протокол ґрунтуються на основних простих місцевих 
органічних продуктах харчування та програмі на 3–4 тижні, яка 
включає 3 основні етапи: детоксикацію, здорове та збалансоване 
харчування та здоровий спосіб життя.

Аля пройшла навчання та працювала у кількох холістичних цен-
трах у Каліфорнії та Орегоні, які використовують 21-денну про-
граму детоксикації та зміни системи харчування. Згідно методи-
ки лікування можна відновити приблизно 98% усіх клітин нашого 
організму за один рік.

На жаль, більшість людей не роблять жодних змін, доки не зі-
ткнуться з реальними проблеми, тому цей 21-денний план харчу-
вання стане чудовим керівництвом для внесення змін у харчуван-
ня, які допоможуть Вам почуватися краще і, можливо, схуднути, а 
також успішно запобігають виникненню захворювань.

Аля щодня зустрічається з людьми з різними хворобами. Всі вони 
помітили, що всього за 21 день впровадження і повторення но-
вих харчових звичок, ці звички стають повсякденними, а згодом 
перетворюються на новий, змінений спосіб життя.

 В меню немає продуктів, що містять клейковину, можуть 

спричинити сильні запалення, оброблених та упакованих 

продуктів; лише натуральні, органічні та місцеві продукти 

харчування.

 М’ясо та рибу в меню можна опустити або замінити бобо-

вими та овочами.

 Безмолочну продукцію (кокосове та мигдальне молоко, 

соєвий сир тощо) та йогурти можна замінити молочною 

продукцією.

 Соєвий сир в рецептах можна замінити моцарелою, 

а дріжджові пластівці – пармезаном (Харчові дріж-

джі: ці збагачені поживними речовинами дріжджі на-

дають «сирного» присмаку багатьом стравам, що не 

містять молочних продуктів, а також смаку білкових 

речовин, якого не вистачає звичайному соєвому сиру. 

Вам знадобиться трішки дріжджів, однак різниця буде 

колосальною).

 Кокосову та оливкову олію можна використовувати при 

випічці та обробці продуктів.

  Салати не включені в меню, однак Ви завжди можете зро-

бити їх додатково на обід або вечерю, або замінити реко-

мендований обід салатом. Приправляйте салати олією хо-

лодного пресування (оливковою, льняною, гарбузовою, 

конопляною) і домашнім яблучним оцтом, а ще краще, 

лимоном.

 Завжди соліть страву в кінці. Використовуйте природну 

морську сіль.

Дослідження також підтверджують той факт, що 21 дня достатньо 
для трансформації наших звичок у повсякденну процедуру, а зго-
дом – і у спосіб життя. При дотриманні цих нових звичок ще 90 днів 
вони швидко стануть частиною Вашого життя, адже саме цього ми 
всі прагнемо. Новий та здоровий спосіб харчування, добре само-
почуття і, не в останню чергу, гарний зовнішній вигляд.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ТА ПОРАДИ, 
з якими необхідно ознайомитися перед початком 
свого шляху до «повного оновлення» за 21 день
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 Добавляйте приправи за смаком. Не рекомендується ви-

користовувати заздалегідь підготовлені суміші спецій.

 Ви можете легко змінити обраний сніданок та закуски.

 Ніколи не замінюйте сніданки, закуски та обіди стравами, 

які слід вживати на вечерю. (Не замінюйте вечерю стра-

вами та закусками, які слід вживати на сніданок чи обід.)

 Якщо Вам захотілося перекусити в обід, з’їжте мигдаль, 

фундук, кеш’ю, зробіть салат або суп, підсмажте овочі, 

біле м'ясо або рибу. Не їжте каші та фрукти в якості обі-

днього перекусу.

 Останній прийом їжі має бути щонайменше за 2 години до 

сну.

 Рекомендується пити цеоліт двічі на день, оскільки він 

допомагає виводити токсини з організму та краще засво-

ювати поживні речовини з їжі. Цеоліт входить до групи 

мінералів, які мають негативний заряд, завдяки чому він 

зв’язує важкі метали і токсини та виводить їх з організму 

в процесі травлення з сечею, фекаліями та потом. Цеоліт-

кліноптилоліт чинить противірусну та антибактеріальну 

дію. На ринку існує багато видів цеоліту, цеоліт-кліноп-

тилоліт може використовуватися людьми і, згідно з до-

слідженнями, має найбільший детоксикаційний ефект. В 

Словенії та інших країнах продається багато видів цеолі-

ту, тому перед покупкою переконайтеся, що продукт має 

медичний сертифікат, який підтверджує його якість та 

склад. Лише такий цеоліт забезпечує зв'язування свинцю, 

кадмію, миш'яку, ртуті та інших токсичних металів в нашо-

му організмі та знижує ризик розвитку раку та захворю-

вань серця. Крім того, лише такий цеоліт може створити 

гарну основу і залужити організм, оскільки саме закис-

лення викликає багато, якщо не більшість, захворювань. 

Закислений організм – це хворий організм, і щоб зрозумі-

ти це, я рекомендую Вам прочитати книгу «Залужте або 

помріть». Доведено, що закислений організм негативно 

впливає на роботу мозку, що може призвести до депресії, 

тривоги та втоми. Цеоліт також є дуже потужним антиок-

сидантом, який зв’язує надлишки радикалів і виводить їх 

з організму. Саме вільні радикали викликають розвиток 

багатьох сучасних хвороб і аутоімунних захворювань і 

призводять до швидкого старіння. Вживайте цеоліт двічі 

на день, розмішавши одну чайну ложку препарату в 300 

мл теплої води (випивайте одразу).

  Випивайте щонайменше 2 літри води щодня. Вода в жод-

ному разі не має бути холодною.

  Всі коктейлі вибухової свіжості, пудинги, соуси та крем-

супи готуються за допомогою вакуумного блендера 

Мультіфреш.

 При приготуванні коктейлів вибухової свіжості (смузі) за 

допомогою Делімано Мультіфреш використовуйте функ-

цію вакуумного змішування. При приготуванні коктейлів 

вибухової свіжості (смузі) заздалегідь (наприклад, ввечері 

для споживання на наступний день) просто налийте кок-

тейль вибухової свіжості (смузі) після циклу змішування у 

склянку або пляшку та зберігайте в холодильнику.
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 Кожен рецепт включає інгредієнти на 1 порцію = 1 доросла людина 
 Одна склянка = одна склянка йогурту 

 Ніколи не переповнюйте чашу для змішування або приготування блендера Мультіфреш 
(позначка MAX є рекомендованою нормою)

БАЗОВІ РЕЦЕПТИ,  
з якими необхідно ознайомитися перед початком свого шляху до «повного оновлення» за 21 день

1. ТАХІНІ
Це паста, приготована з перемеленого та обсмаженого насіння 
кунжуту. Її можна використовувати як гумус.

Інгредієнти:
 1 склянка насіння кунжуту
 3 ст. л. оливкової олії

Приготування:
 Обсмажте насіння кунжуту до золотистого кольору, 

помішуючи (приблизно 7 хвилин).
 Дайте охолонути приблизно 30 хвилин.
 Вкиньте кунжут в чашу для подрібнення з пласким лезом та 

подрібніть за допомогою декількох імпульсів до утворення 
кремоподібної суміші.

2. ПАСТА З КЕШ’Ю 
Інгредієнти:
 250 г кеш’ю
 2 ст. л. харчових дріжджів
 Сік 1 лимона
 ½ ч. л. солі
 1 ст. л. води

Приготування:
 Залийте кеш’ю водою і залиште вимочуватися на ніч.

 Промийте кеш’ю та змішайте з харчовими дріжджами, 
лимонним соком, сіллю та водою.

 Змішайте в чаші для змішування Мультіфреш за допомогою 
функції блендування (В) до утворення однорідної суміші. 

3. МИГДАЛЬНЕ МОЛОКО
Інгредієнти:
 1 склянка мигдалю
 4 склянки води
 Кориця
 Ваніль

Приготування:
 Змішайте мигдаль, воду, корицю та ваніль в чаші 

для змішування Мультіфреш за допомогою функції 
блендування (В).

 Поставте мигдальне молоко в холодильник для 
охолодження.  

4. ХУМУС
Інгредієнти:
 250 г консервованого нуту
 30 г чорного кунжуту
 Часник
 1 ст. л. оливкової олії
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 Кмин
 Морська сіль
 3 ст. л. води

Приготування:
 Помістіть консервований нут, сік одного лимона, чорний 

кунжут, часник, оливкову олію, дрібку кмину, морську сіль 
та воду в чашу для змішування Мультіфреш і змішайте за 
допомогою функції блендування (В).

1. Ячмінь - співвідношення - 3 : 1
Замочіть 1 склянку ячменю у 2 склянках води на ніч, потім 
процідіть і добре промийте перед використанням. Доведіть 
3 склянки води до кипіння у великій каструлі. Вкиньте 
ячмінь, зменште вогонь, накрийте каструлю кришкою і 
готуйте 40-50 хвилин на маленькому вогні. Зніміть з вогню і 
дайте постояти 5 хвилин перед подачею на стіл.

2. Коричневий рис - співвідношення -  2.5 : 1
Промийте 1 склянку коричневого рису у холодній воді, 
залишивши приблизно на 2 хвилини. Злийте зайву 
рідину, перш ніж покласти рис в посуд для подальшого 
приготування. Вилийте в рис 2,5 склянки води і доведіть 
до кипіння. Зменште вогонь, накрийте каструлю кришкою і 
готуйте 40-50 хвилин. По приготуванню відставте в сторону 
на 10 хвилин. 

3. Гречка - співвідношення - 2 : 1
Вкиньте 1 склянку гречки на сковорідку і підсушіть/
обсмажте протягом 4-5 хвилин, помішуючи час від 
часу. Налийте в каструлю 2 склянки води та доведіть до 

кипіння. Потім вкиньте у воду обсмажену гречку, зменште 
вогонь, накрийте каструлю кришкою і готуйте 15 хвилин 
на маленькому вогні. Відставте в сторону на 5-10 хвилин. 
Обережно перемішайте виделкою, щоб роз’єднати зерна 
перед подачею на стіл.

4. Пшоно - співвідношення - 2.5 : 1
Висипте 1 склянку пшона на сковорідку і обсмажте 2 
хвилини до появи легкого аромату. Налийте в каструлю 2,5 
склянки води та доведіть до кипіння. Потім вкиньте у воду 
обсмажене пшоно, зменште вогонь, накрийте каструлю 
кришкою і готуйте 20 хвилин на маленькому вогні.
Відставте в сторону на 10 хвилин. 

5. Кіноа - співвідношення - 2 : 1
Промийте 1 склянку кіноа у холодній воді, залишивши 
приблизно на 2 хвилини. Залийте кіноа 2 склянками води 
і доведіть до кипіння. Зменште вогонь, накрийте каструлю 
кришкою і готуйте 15 хвилин на маленькому вогні. Не 
перемішуйте. По приготуваню відставте в сторону на 10 
хвилин. 

СПІВВІДНОШЕННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СПОСОБИ ПРИГОТУВАННЯ 
ЦІЛЬНОЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЯЧМІНЬ, КОРИЧНЕВИЙ РИС, ГРЕЧКУ, ПШОНО 
ТА КІНОА.
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ДЕНЬ 1:    

• СНІДАНОК: Пшоняна каша з чорницею і корицею
• ПЕРЕКУС: Йогурт з кокосового молока або звичайний йогурт
• ОБІД: Кіноа з кабачками, помідором, моцарелою 

та лимонним соком
• ВЕЧЕРЯ: Гарбузовий суп

ДЕНЬ 2:     
• СНІДАНОК: Яєчня зі шпинатом
• ПЕРЕКУС: Яблуко та жменя мигдалю
• ОБІД: Цільнозерновий рис з горохом, помідором та лососем
• ВЕЧЕРЯ: Запечена цвітна капуста з лимоном

ДЕНЬ 3:     
• СНІДАНОК: Вівсяна каша з корицею
• ПЕРЕКУС: Коктейль вибухової свіжості з бананом, кокосовим 

молоком та ваніллю
• ОБІД: Риба на грилі з кабачками і червоним перцем
• ВЕЧЕРЯ: Суп з квасолі

ДЕНЬ 4:     
• СНІДАНОК: Вівсяна каша з грушею та корицею
• ПЕРЕКУС: Пудинг з авокадо, какао та кокосовими вершками
• ОБІД: Піца з цвітної капусти з помідорами, орегано, 

звичайною або веганською моцарелою та шпинатом
• ВЕЧЕРЯ: Морквяний суп з імбиром

ДЕНЬ 5:     
• СНІДАНОК: Пшоняний пудинг з яблуком та корицею
• ПЕРЕКУС: Коктейль вибухової свіжості з селерою, бананом 

та кокосовою водою
• ОБІД: Індичка з кабачками, помідором, червоним перцем
• ВЕЧЕРЯ: Крем-суп з селери

ДЕНЬ 6:     
• СНІДАНОК: Густа пшоняна каша з мигдалем та кокосовим 

молоком
• ПЕРЕКУС: Полуничний коктейль вибухової свіжості 

з кокосовим молоком і дрібкою ванілі
• ОБІД: Картопля з квашеною капустою
• ВЕЧЕРЯ: Ґаспачо з огірка

ДЕНЬ 7:     
• СНІДАНОК: Млинці з кокосового борошна з чорничним 

кремом
• ПЕРЕКУС: Пудинг з авокадо та фініками
• ОБІД: Гречка з червоною сочевицею та шпинатом
• ВЕЧЕРЯ: Запечений гарбуз

ДЕНЬ 8:
•  СНІДАНОК: Тортилья з нутового борошна з хумусом
• ПЕРЕКУС: Коктейль вибухової свіжості з селери, помаранча 

та буряка

• ОБІД: Перець, фарширований коричневим рисом, 
помідорами, соєвим сиром та чорною квасолею

• ВЕЧЕРЯ: Морквяний суп з імбиром

ДЕНЬ 9:     
• СНІДАНОК: Пшоняна каша з корицею і полуницею
• ПЕРЕКУС: Пудинг з чіа, кокосовим йогуртом та мигдалем
• ОБІД: Гречана локшина з авокадо та індійською заправкою
• ВЕЧЕРЯ: Запечений батат

ДЕНЬ 10:    
• СНІДАНОК: Вівсяна каша з яблуками, фініками 

та мигдалевим молоком
• ПЕРЕКУС: Коктейль вибухової свіжості з бананом, 

ваніллю та какао
• ОБІД: Салат з кіноа, авокадо, нутом та огірком
• ВЕЧЕРЯ: Котлети з сочевиці

ДЕНЬ 11:    
• СНІДАНОК: Соєвий сир або яєчня зі шпинатом
• ПЕРЕКУС: Яблучне пюре з корицею та кокосовими вершками
• ОБІД: Пшоняні котлети з огірковим кремом
• ВЕЧЕРЯ: Суп зі шпинату

ДЕНЬ 12:    
• СНІДАНОК: Гранола з (кокосовим) йогуртом, горіхами, 

насінням та арахісовим маслом
• ПЕРЕКУС: Вибуховий коктейль свіжості зі шпинатом, 

селерою та грушою
• ОБІД: Гарбузові ньокі з песто
• ВЕЧЕРЯ: Капустяні чіпси з оливковою олією та куркумою

ДЕНЬ 13:    
• СНІДАНОК: Густа пшоняна каша з мигдалем та кокосовим 

молоком
• ПЕРЕКУС: Вибуховий коктейль свіжості з селерою, огірком 

та яблуком
• ОБІД: Оладки з кіноа з картопляним пюре та густим 

гороховим соусом
• ВЕЧЕРЯ: Запечений баклажан

ДЕНЬ 14:    
• СНІДАНОК: Нутові роли зі шпинатом, помідорами, 

оливками та базиліком
• ПЕРЕКУС: Коктейль вибухової свіжості з ананасом, 

кокосовим молоком, медом та імбиром
• ОБІД: Куряча грудинка запечена з солодким помідором
• ВЕЧЕРЯ: Суп з квасолі

ДЕНЬ 15:    
• СНІДАНОК: Цільнозерновий хліб із пюре з авокадо
• ПЕРЕКУС: Заморожені ягоди з кокосовим або звичайним 

йогуртом

• ОБІД: Котлети з кабачку з кіноа та лимонною заправкою 
з авокадо

• ВЕЧЕРЯ: Млинці з мигдального борошна з полуничним 
джемом

ДЕНЬ 16:    
• СНІДАНОК: Яєчні кекси з кіноа та червоним перцем
• ПЕРЕКУС: Чорниця, змішана з мигдальним молоком 

та м’яким соєвим сиром
• ОБІД: Запечений лосось з гречаною кашею
• ВЕЧЕРЯ: Оладки зі цвітної капусти

ДЕНЬ 17:    
• СНІДАНОК: Гарбузове пюре з кокосовим йогуртом 

та гранолою
• ПЕРЕКУС: Вибуховий коктейль свіжості з морквою, чорною 

капустою, яблуком і лимоном
• ОБІД: Фарширований гарбуз із пшоном, горохом, томатним 

соусом та червоним перцем
• ВЕЧЕРЯ: Тортилья з нутового борошна з заправкою тахіні

ДЕНЬ 18:    
• СНІДАНОК: Яєчня з соєвим сиром та чорною капустою
• ПЕРЕКУС: Вибуховий коктейль свіжості з замороженими 

шматочками банана, арахісовим маслом, кокосовим 
молоком і медом

• ОБІД: Гречана каша з грибами та зеленою квасолею
• ВЕЧЕРЯ: Суп з помідорів і червоного перцю

ДЕНЬ 19:    
• СНІДАНОК: Кіноа з яблуком та корицею
• ПЕРЕКУС: Вибуховий коктейль свіжості з авокадо, огірка 

та капусти
• ОБІД: Кус-кус з овочами
• ВЕЧЕРЯ: Морквяний суп з імбиром

ДЕНЬ 20:   
• СНІДАНОК: Вівсяна каша в мигдальному молоці з ваніллю, 

чорницею та кленовим сиропом
• ПЕРЕКУС: Вибуховий коктейль свіжості з буряком, 

шпинатом та лимонним соком

• ОБІД: Індичка з овочами
• ВЕЧЕРЯ: Нутовий суп з карі

ДЕНЬ  21:    
• СНІДАНОК: Кіш з кіноа, броколі, яєць та веганського або 

звичайного сиру
• ПЕРЕКУС: Коктейль вибухової свіжості з чорною 

капустою, персиком та кокосовим молоком
• ОБІД: Пшоняні бургери з червоним перцем, шпинатом 

та яйцями
• ВЕЧЕРЯ: Суп з червоної сочевиці з куркумою
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СНІДАНОК: Пшоняна каша з чорницею і корицею

Інгредієнти:
 30 г пшона
 0,5 л замінника молока
 Дрібка кориці
 150 г пюре з чорниці

Приготування:
 Помістіть пшоно та замінник молока в каструлю. Доведіть до кипіння та готуйте 

приблизно 15 хвилин, доки каша повністю не поглине рідину.
 Додайте корицю і пюре з чорниці.

Інгредієнти:
 2 кабачка
 100 г кіноа
 1 помідор
 1 кулька моцарели
 2 ст. л. оливкової олії
 Сіль і перець за смаком
 Трішки лимонного соку

Приготування:
 Обсмажте нарізані кабачки на сковорідці протягом 5 хвилин, а потім відставте в сторону.
 Закип’ятіть воду, посоліть та зваріть кіноа (співвідношення кіноа та води див. в розділі 

«Співвідношення для приготування»)
 Вкиньте в кіноа порізаний помідор, обсмажений кабачок та моцарелу. Приправте 

оливковою олією, сіллю та перцем за смаком.
 Обережно струсіть та додайте трішки лимонного соку.

ПЕРЕКУС: Йогурт з кокосового молока або звичайний йогурт

ОБІД: Кіноа з кабачками, помідором, моцарелою та лимонним соком

ДЕНЬ 
1
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ВЕЧЕРЯ: Гарбузовий суп

Інгредієнти:
 1 гарбуз, приблизно 500 г
 1 червона ріпчаста цибулина
 1 зубчик часнику
 1 ст. л. оливкової олії
 Вода для покриття всіх інгредієнтів (до позначки MAX)
 Морська сіль
 Дрібка мускатного горіха
 Подрібнене насіння гарбуза для прикраси
 Подрібнена петрушка для прикраси
 1 ст. л. гарбузової або оливкової олії
 1 ч. л. сметани
    
Приготування:
 Помістіть всі інгредієнти в чашу для приготування Мультіфреш, залийте інгредієнти 

водою (до позначки максимального рівня MAX), встановіть коліщатко в положення 
розігріву і змішування (HB) і натисніть кнопку запуску.

 По закінченню програми приготування подавайте суп на стіл, прикрасивши 
подрібненим гарбузовим насінням та петрушкою і додавши трішки гарбузової олії та 
сметани.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Кіноа – це насіння, яке в Перу називають «матір'ю всіх 
зернових». Воно не містить клейковину і багате на 
клітковину, залізо, білки, мінерали та вітаміни.

Це хороший замінник пшона та рису, адже всі ці зернові 
не містять клейковини. Однак кіноа містить набагато 
більше антиоксидантів. Час приготування кіноа складає 
приблизно 15 хвилин.

13



СНІДАНОК: Яєчня зі шпинатом 

Інгредієнти:
 2 яйця
 Дрібка морської молі
 1 ч. л. оливкової олії для сковорідки
 200 г листя шпинату
 1 ч. л. харчових дріжджів або пармезану

Приготування:
 Збийте яйця і морську сіль у невеликій мисці.
 Нагрійте сковорідку, налийте оливкову олію, вкиньте листя шпинату і готуйте  приблизно 

1 хвилину.
 Додайте яйця і готуйте приблизно 1 хвилину.
 Додайте трішки харчових дріжджі або потрусіть пармезаном. 

ПЕРЕКУС: Яблуко та жменя мигдалю

ОБІД: Цільнозерновий рис з горохом, помідором та лососем

Інгредієнти:

Приготування:
 Розігрійте духовку до 200 °C.
 Приготуйте рис згідно з інструкціями на упаковці.
 Налийте трішки олії на сковорідку з довгою ручкою, нагрійте і обсмажте часник, 

помішуючи час від часу.

 100 г дикого рису
 2 зубчика часнику (розрізати)
 ½ склянки замороженої зеленої 

квасолі (70 г)
 1помідор (порізати)
 1 ч. л. солодкої паприки

 2 ч. л. сушеного розмарину
 2 ч. л. сушеного чебрецю
 1 ч. л. меленої куркуми
 1 ст. л. томатного пюре
 100 г філе лосося

ДЕНЬ 
2
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 Вкиньте зелену квасолю і готуйте 10 хвилин, потім додайте помідори і 
готуйте ще 10 хвилин.

 Вкиньте рис, паприку, чебрець, розмарин, куркуму та томатне пюре і 
готуйте 5 хвилин.

 Тим часом приготуйте філе лосося в духовці. Час приготування 10 
хвилин.

 Подавайте на стіл з диким рисом.

ВЕЧЕРЯ: Запечена цвітна капуста з лимоном

Інгредієнти:
 1 голівка цвітної капусти (розділити на дрібні суцвіття)
 1 ст. л. оливкової олії
 Морська сіль
 2 ст. л. лимонного соку 
 20 г обсмаженого мигдалю

Приготування:
 Розігрійте духовку до 250 °C.
 Покладіть суцвіття цвітної капусти на велике деко, посоліть та збризніть 

олією.
 Розмістіть суцвіття так, щоб вони утворювали один шар.
 Запікайте 40 хвилин, доки суцвіття не карамелізуються.
 Збризніть лимонним соком.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Дослідники вивчали чи насправді 
люди, які повідомляли, що їдять 
яблука щодня, менше відвідували 
лікарів щороку або взагалі 
мали краще здоров’я. З 8 399 
учасників дослідження 753 з'їдали 
щонайменше одне маленьке яблуко 
щодня. Результати показали, що 39% 
любителів яблук рідко відвідували 
лікарів порівняно з 34% тих, хто не 
їв яблука, що не було статистично 
значущою різницею. Однак 
дослідники виявили, що люди, які їли 
яблука, рідше зверталися за ліками 
порівняно з тими, хто не їв яблук. Це 
нагадало дослідникам про приказку: 
«якщо в день по яблуку з'їдати – вік 
хвороб ти будеш уникати».

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Дикий рис містить менше калорій, ніж білий рис, більше білка та всі дев’ять незамінних амінокислот, необхідних 
для нарощування м’язів, регулювання обміну речовин, настрою та імунної системи.
Дикий рис є чудовим джерелом клітковини, антиоксидантів та таких поживних речовин, як марганець, магній 
і фосфор; він містить вітаміни групи В, які чудово знижують рівень цукру в крові.

Кулінарні рекомендації: Дикий рис не вважається готовим, доки зерно не відкриється, і Ви не побачите білий 
зародок. Готуйте його в воді з ароматними овочами для найкращого результату. Подавайте на стіл з лососем або з 
фаршем з яловичини та сезонними овочами (зробіть чудову начинку для болгарського перцю!).
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СНІДАНОК: Вівсяна каша з корицею

Інгредієнти:
 25 г вівса
 60 мл кокосового молока – співвідношення 1:2. На звичайну порцію знадобиться ½ 

склянки вівса на 1 склянку води, молока або їх суміші. 
 Дрібка кориці та ванілі

Приготування:
 Налийте в каструлю 60 мл кокосового молока, доведіть  до кипіння і додайте корицю, 

ваніль та овес.
 Готуйте 5 хвилин, а потім накрийте кришкою і залиште на 20 хвилин до утворення 

кремоподібної суміші.

ПЕРЕКУС: Коктейль вибухової свіжості з бананом, кокосовим молоком та 
ваніллю

 
Інгредієнти:
 1 банан
 300 мл кокосового молока 

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти.
 Встановіть лезо.
 Встановіть чашу для змішування на Мультіфреш, перемістіть коліщатко в положення 

вакуумного блендування (VB) і натисніть кнопку запуску.
 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості або залиште його на 

потім.

ДЕНЬ 
3

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
На відміну від коров’ячого молока кокосове молоко не містить лактозу, тому люди 
з непереносимістю лактози можуть використовувати його в якості замінника. Це 
популярний вибір серед веганів і чудова основа для коктейлів вибухової свіжості, 
молочних коктейлів, а також альтернатива молока для випічки.
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ОБІД: Риба на грилі з кабачками і червоним перцем
Інгредієнти:
 1 кабачок
 1 червоний перець
 Нарізаний базилік та орегано

Приготування:
 Поріжте кабачок і червоний перець тонкими шматочками, додайте морську сіль, 

зелень і лимонний сік.
 Обсмажте овочі на оливковій олії.
 Обсмажте філе будь-якої білої риби по кілька хвилин з кожного боку і подавайте на стіл 

разом з овочами..

ВЕЧЕРЯ: Суп з квасолі

Інгредієнти:
 250 г коричневої квасолі (замочити)
 500 мл води (не перевищуйте позначку максимального рівня MAX)
 2 морквини (порізати)
 1 селера (порізати)
 Половина червоної ріпчастої цибулини (порізати)
 Свіжа петрушка (порізати)

Приготування:
 Налийте воду в чашу для приготування Делімано Мультіфреш, додайте селеру, червону 

цибулю, моркву, коричневу квасолю, морську сіль і зелень.
 Встановіть коліщатко в положення розігріву і змішування (НВ) і натисніть кнопку 

запуску.
 Подавайте на стіл теплим.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Свіжа селера має багато медичних переваг, а також сечогінні, протиревматичні, заспокійливі та 
антисептичні властивості. Вона збільшує виділення сечової кислоти, запобігає метеоризму в кишечнику, 
застосовується в якості компоненту в медичних препаратах для лікування артриту, стимулятора 
енергетичної активності нирок, засобу для детоксикації і навіть при нервовому виснаженні. Селера 
відмінно підходить для матерів, що годують груддю, оскільки стимулює процес лактації.
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СНІДАНОК: Вівсяна каша з грушею та корицею

Інгредієнти:
 1 груша
 30 г вівса
 400 мл кокосового молока

Приготування:
 Поріжте грушу невеликими кубиками.
 Налийте кокосове або інше веганське молоко в каструлю, додайте овес та порізану 

грушу.
 Варіть приблизно 8 хвилин, додайте корицю і ваніль.
 Подавайте кашу на стіл гарячою. 

ПЕРЕКУС: Пудинг з авокадо, какао та кокосовими вершками

Інгредієнти:
 1 авокадо (очистити)
 100 г кокосових вершків
 1 ч. л. зерен какао
 Дрібка ванілі

Приготування:
 Помістіть авокадо, кокосові вершки, какао та ваніль в чашу Делімано Мультіфреш і 

переведіть коліщатко в положення блендування (В).
 По завершенню змішування перевірте консистенцію пудингу. За бажанням можна 

змішати суміш ще кілька разів за допомогою імпульсного режиму.

ДЕНЬ 
4

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Авокадо має насичену, жирну, кремоподібну текстуру і добре поєднується з іншими 
інгредієнтами. Тому цей фрукт можна з легкістю додавати у раціон харчування. 
Використання лимонного соку може запобігти швидкому потемнінню нарізаного авокадо.
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ОБІД: Піца з цвітної капусти з помідорами, орегано, звичайною або 
веганською моцарелою та шпинатом 

Інгредієнти:
 1 голівка цвітної капусти (стебло зрізати)
 ½ склянки тертої моцарели
 ¼ склянки тертого пармезану
 ½ ч. л. сушеного орегано 
 Сік 1 лимона
 Дрібка солі
 2 збитих яйця

Приготування:
 Розігрійте духовку до 200 °C. Застеліть деко пергаментним папером.
 Розділіть цвітну капусту на суцвіття і змішайте у блендері за допомогою імпульсного 

режиму.
 Приготуйте капусту на пару у паровому кошику; злийте всю рідину.
 Змішайте цвітну капусту з моцарелою, пармезаном, орегано і яйцями. Додайте сіль і 

лимонний сік.
 Викладіть отриману суміш на деко і запікайте 20 хвилин, доки не зарум’яниться.
 Полийте томатним соусом, покладіть шпинат і моцарелу та запікайте ще 3-5 хвилин.

ВЕЧЕРЯ: Морквяний суп з імбиром

Інгредієнти:
 10 морквин
 Дрібка імбиру
 Дрібка морської солі
 Петрушка (порізати) 

Приготування:
 Помістіть моркву, імбир, морську сіль і прянощі в чашу Делімано Мультіфреш і залийте 

водою до позначки максимального рівня MAX.
 Переведіть коліщатко в положення розігріву і змішування (HB) і натисніть кнопку 

запуску.
 Подавайте на стіл гарячим.
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 Serve warm. СНІДАНОК: Пшоняний пудинг з яблуком та корицею

Інгредієнти:
 30 г пшона
 Дрібка кориці
 1 яблуко
 300 мл кокосового молока

Приготування:
 Помістіть пшоно, корицю і нарізане яблуко в чашу для розігріву Делімано Мультіфреш і 

залийте кокосовим молоком.
 Переведіть коліщатко в положення розігріву і змішування (HB) і натисніть кнопку 

запуску.
 Притрусіть корицею і подавайте на стіл.

ПЕРЕКУС: Коктейль вибухової свіжості з селерою, бананом та кокосовою 
водою 

Інгредієнти:
 1 селера
 1 банан
 400 мл кокосової води (або іншої рідини)

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти. 
 Налийте кокосову воду або іншу рідину до позначки максимального рівня MAX.
 Встановіть лезо. 
 Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано Мультіфреш, 

перемістіть коліщатко в положення вакуумного блендування(VB) і натисніть кнопку 
запуску.

 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості або залиште його на 
потім.

ДЕНЬ 
5

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Доведено, що кориця знижує рівень цукру в крові натщесерце, а також чинить 
потужну антидіабетичну дію при вживанні від 1 до 6 грам або 0,5-2 ч.л. на добу.
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 Once fi nished, enjoy your FreshBoost or save for later.ОБІД: Індичка з кабачками, помідором, червоним перцем

Інгредієнти:
 150 г індичої грудинки
 1 червона ріпчаста цибулина
 Маленький часник
 1 кабачок
 1 червоний перець
 1 помідор (порізати)
 1 ст. л. харчових дріжджів або пармезану.

Приготування:
 Обсмажте індичу грудинку на сковорідці з довгою ручкою протягом 10 хвилин. 
 Вкиньте цибулю, порізаний часник, кабачок, червоний перець і смажте приблизно 

15 хвилин.
 Зменште вогонь і додайте порізаний помідор, 1 ст. л. харчових дріжджів або пармезан.

ВЕЧЕРЯ: Крем-суп з селери

Інгредієнти:
 1 селера
 1 ріпчаста цибуля
 Маленький часник
 Вода

Приготування:
 Помістіть шматочки селери, цибулю та часник в чашу для розігріву Делімано Мультіфреш 

і залийте водою до позначки максимального рівня MAX.
 Перемістіть коліщатко в положення розігріву і змішування (НВ) і натисніть кнопку 

запуску. 
 Подавайте суп на стіл гарячим. 
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 Serve warm.СНІДАНОК: Густа пшоняна каша з мигдалем та кокосовим молоком

Інгредієнти:
 30 г пшона
 400 мл кокосового молока
 10 г подрібненого мигдалю
 Дрібка ванілі

Приготування:
 Помістіть пшоно в каструлю, залийте кокосовим молоком, доведіть до кипіння і готуйте 

приблизно 15 хвилин, доки каша не поглине майже все молоко.
 Додайте мигдаль та дрібку ванілі.

ПЕРЕКУС: Полуничний коктейль вибухової свіжості з кокосовим молоком і 
дрібкою ванілі 

Інгредієнти:
 250 г полуниці
 200 мл кокосового молока
 Дрібка ванілі

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти. 
 Налийте кокосове молоко до позначки максимального рівня MAX.
 Встановіть лезо. 
 Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано Мультіфреш, 

перемістіть коліщатко в положення вакуумного блендування (VB) і натисніть кнопку 
запуску.

 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості або залиште його на 
потім.

ДЕНЬ 
6
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ОБІД: Картопля з квашеною капустою

Інгредієнти:
 1 склянка води
 1 ст. л. кокосового масла
 Дрібка солі
 1 склянка картопляних пластівців (розтовкти)
 ½ склянки квашеної капусти (промити)
 3 ст. л. ріпчастої цибулі (порізати)

Приготування:
 Налийте в каструлю воду, додайте сіль і масло та доведіть до кипіння.
 Додайте картопляні пластівці в киплячу воду, постійно помішуючи.
 Зніміть каструлю з вогню і відставте в сторону.
 Налийте кокосову олію на дно сковорідки з довгою ручкою та обсмажте цибулю 

до золотистого відтінку. Додайте квашену капусту та картоплю і перемішайте.

ВЕЧЕРЯ: Ґаспачо з огірка

Інгредієнти:

Приготування:
 Помістіть цибулю, часник, огірки, кінзу, морську сіль, грецький йогурт, оливкову олію, 

кокосові вершки та коріандр в чашу для змішування Делімано Мультіфреш та змішайте 
за допомогою функції блендування (В)

 1 ріпчаста цибулина
 2 огірка
 Кінза
 Морська сіль

 30 г грецького йогурту
 Оливкова олія
 20 г кокосових вершків
 Коріандр

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Ґаспачо – це холодний суп із сирих, змішаних овочів. Він дуже популярний в Іспанії та Португалії, особливо під час спекотного 
літа, оскільки дуже освіжає і охолоджує. Існує багато сучасних варіантів ґаспачо з авокадо, огірками, петрушкою, полуницею, 
кавуном, виноградом, м'ясним бульйоном, морепродуктами та іншими інгредієнтами замість помідорів і хліба.
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СНІДАНОК:  Млинці з кокосового борошна з чорничним кремом 
(для 3 млинців)

Інгредієнти:
 3 ст. л. кокосового борошна
 4 яйця
 1 ст. л. кокосової олії
 ¼ склянки кокосового молока 
 
Приготування:
 Помістіть всі інгредієнти, крім кокосової олії, в чашу для блендування Делімано 

Мультіфреш і змішайте за допомогою функції блендування (В).
 Вилийте кокосову олію на дно сковорідки середнього розміру і нагрійте сковорідку на 

середньому вогні.
 Обережно налийте невелику кількість рідкого тіста на сковорідку до утворення кола. 

Щоб отримати більший млинець, повертайте сковорідку під час наливання рідкого 
тіста. 

 Обсмажте млинець з одного боку протягом 2 хвилин до утворення бульбашок, а потім 
переверніть і смажте з іншого боку ще 2 хвилини.

 Подавайте на стіл зі збитою чорницею та кокосовим йогуртом (помістіть ягоди та йогурт 
в чашу для змішування і змішайте за допомогою функції вакуумного блендування(VB)).

ПЕРЕКУС: Пудинг з авокадо та фініками

Інгредієнти:
 3 фініка
 1 авокадо
 Невелика кількість зерен какао

ДЕНЬ 
7

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Зерна какао – це невеликі шматочки подрібнених какао-бобів, що мають гіркий шоколадний присмак. На відміну від багатьох шоколадних 
продуктів зерна какао мають низький вміст цукру. Вони також є хорошим джерелом клітковини, білків і здорових жирів – поживних речовин, 
які забезпечують відчуття наповнення.
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Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти. 
 Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано Мультіфреш, 

перемістіть коліщатко в положення вакуумного блендування (VB) і натисніть кнопку 
запуску.

 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості
.. 
 Once fi nished, enjoy your FreshBoost or save for later.ОБІД: Гречка з червоною сочевицею та шпинатом

Інгредієнти:
 30 г гречки
 10 г червоної сочевиці
 500 мл води
 Червона ріпчаста цибулина
 Маленький часник
 Орегано
 Кокосова олія
 100 г листя шпинату

Приготування:
 Помістіть гречку та сочевицю в каструлю і залийте їх окропом. Готуйте 10 хвилин.
 Налийте на дно сковорідки кокосову або оливкову олію та обсмажте цибулю 

і подрібнений часник з орегано.
 Додайте листя шпинату, один порізаний кабачок та 1 ст.  л.  томатного пюре.
 Помістіть готову гречку, овочі та сочевицю в миску та перемішайте.

ВЕЧЕРЯ: Запечений гарбуз

Інгредієнти:
 1 гарбуз 

Приготування:
 Очистьте гарбуз від шкірки та насіння і поріжте товстими шматочками. Запікайте в 

духовці протягом 20 хвилин при температурі 200 °C.
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СНІДАНОК: Тортилья з нутового борошна з хумусом

Інгредієнти (5 порцій):
 1 склянка води
 1 склянка нутового борошна
 1 ст. л. куркуми
 Сіль
 Хумус з 250 г нуту (рецепт див. у розділі «Базові рецепти»).

Приготування:
 Налийте кокосову олію на дно сковорідки, нагрійте сковорідку, покладіть одну ложку 

тіста, як при приготуванні млинців, і обсмажте з кожного боку 1-2 хвилини, доки не 
зарум’яниться.

ПЕРЕКУС: Коктейль вибухової свіжості з селери, помаранча та буряка

Інгредієнти:
 1 селера
 1 помаранч
 ¼ буряка
 300 мл води

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу та помістіть в чашу всі інгредієнти (не перевищуйте позначку 

максимального рівня MAX).
 Встановіть лезо. 
 Встановіть чашу для блендування на Мультіфреш, перемістіть коліщатко в положення 

вакуумного блендування (VB) і натисніть кнопку запуску. 
 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості або залиште його на 

потім.

ОБІД: Перець, фарширований коричневим рисом, помідорами, соєвим сиром та 
чорною квасолею

Інгредієнти:
 2 червоних перця
 1 червона ріпчаста цибулина

ДЕНЬ 
8
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 1 помідор
 10 г готового коричневого рису
 Подрібнений часник
 Кмин, куркума

 Сіль
 1 кулька моцарели
 3 ст. л. харчових дріжджів або 

пармезану
Приготування:
 Розігрійте духовку до 200 °C.
 Зріжте верхню частину перців, видаліть насіння і зніміть шкірку.
 Нагрійте на сковорідці кокосову олію, вкиньте нарізану цибулю і смажте приблизно 

5 хвилин.
 Додайте часник, кмин, червоний перець, трішки морської солі, куркуму, помідори і 

варений коричневий рис. Готуйте ще близько 5 хвилин.
 Додайте трішки моцарели або соєвого сиру та сік одного лимона і нафаршируйте перці.
 Запікайте приблизно 45 хвилин, доки перець не стане м’яким. Потрусіть згори 

харчовими дріжджами або пармезаном і запікайте ще 10 хвилин.

ВЕЧЕРЯ: Морквяний суп з імбиром

Інгредієнти:
 3 морквини
 ½ ріпчастої цибулі
 Дрібка імбиру, cіль
 300 мл води

Приготування:
 Помістіть всі інгредієнти в чашу для приготування Делімано Мультіфреш, не 

перевищуючи позначки максимального рівня MAX, переведіть коліщатко в положення 
розігріву і змішування (НВ) і натисніть кнопку запуску.

 По завершенню приготування подавайте суп на стіл.
 Прикрасьте суп нарізаною петрушкою, цибулею та додайте 1 ч. л. кокосових або 

звичайних вершків.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Морква – це гарне джерело бета-каротину, клітковини, вітаміну К1, калію та антиоксидантів. Її можна вживати для 
схуднення, зниження рівня холестерину та покращення зору. Крім того, вона містить природні антиоксиданти, що 
допомагають зменшити ризик розвитку раку. Морква буває різних кольорів: жовта, біла, помаранчева, червона та 
фіолетова. Вона доступна цілий рік, і її можна використовувати при приготуванні пікантних страв, тортів і соків.
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СНІДАНОК: Пшоняна каша з корицею і полуницею

Інгредієнти:

Приготування:
 Змішайте разом пшоно, нарізану полуницю, корицю, ваніль, шматочки фініка та 

кокосове молоко.
 Доведіть суміш до кипіння, зменште вогонь і готуйте приблизно 20 хвилин на 

маленькому вогні, доки каша не поглине молоко.

ПЕРЕКУС: Пудинг з чіа, кокосовим йогуртом та мигдалем

Інгредієнти:
 2 ст. л. насіння чіа
 1 ч. л. меду

 10 ст. л. кокосового молока
 5 г подрібненого мигдалю

Приготування:
 Змішайте насіння чіа з медом та кокосовим молоком.
 Додайте подрібнений мигдаль і поставте в холодильник щонайменше на 2 години.
 Коли насіння чіа поглине кокосове молоко, пудинг буде готовий до вживання.

ОБІД: Гречана локшина з авокадо та індійською заправкою
Інгредієнти:
 100 г гречаної локшини
 ½ авокадо
 ¼ зубчика часнику
 ¼ ч. л. імбиру
 ½ ч. л. тахіні (рецепт див. в розділі 

«Базові рецепти»)
 Сік 1 лимона

 1 ст. л. харчових дріжджів або пармезану
 Суцвіття з 1 голівки броколі
 1 морквина
 Коріандр (порізати)
 ½ ріпчастої цибулі
 1 ст. л. насіння кунжуту

ДЕНЬ 
9  25 г пшона

 350 мл кокосового молока
 100 г полуниці

 Дрібка кориці
 Ваніль
 1 фінік (порізати)
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Приготування:
 Зваріть гречану локшину у підсоленій воді (близько 8 хвилин) і відставте в сторону.
 Тим часом змішайте авокадо, часник, імбир, тахіні та лимонний сік в чаші для 

блендування Делімано Мультіфреш. Додайте харчові дріжджі або пармезан.
 Розігрійте каструлю з кокосовою олією, додайте суцвіття броколі, шматочки моркви, 

коріандр, цибулю та насіння кунжуту і готуйте 3 хвилини до готовності.
 Додайте локшину та соус.
 Подавайте на стіл, прикрасивши нарізаним коріандром.

ВЕЧЕРЯ: Запечений батат 

Інгредієнти:
 2 батата
 Невелика кількість оливкової олії
 Сіль
 Часник
 Розмарин

Приготування:
 Розігрійте духовку до 200 °C.
 Поріжте батат на шматочки і викладіть їх на деко одним шаром. Приправте оливковою 

олією, морською сіллю, часником і розмарином.
 Випікайте 30 хвилин.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
При нагріванні батата відбувається процес розщеплення крохмалю ферментами на цукор, 
що називається мальтоза. Швидке приготування батата (наприклад, приготування на парі 
або нарізання дрібними шматочками перед запіканням) зменшує кінцеву кількість цукру. 
Повільне приготування батату на маленькому вогні дає ферменту, що призводить до 
утворення мальтози, більше часу для розщеплення крохмалю на цукор – що робить батат 
ще солодшим.
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СНІДАНОК: Вівсяна каша з яблуками, фініками та мигдалевим молоком
Інгредієнти:

 30 г вівса
 5 г подрібненого мигдалю
 5 г родзинок
 1 фінік
 Кориця

 Ваніль
 500 мл мигдалевого молока
 2 збитих яйця
 1 яблуко (порізати)

Приготування:
 Змішайте овес, мигдаль чи фундук, родзинки, фінік, корицю та ваніль.
 Додайте мигдальне молоко і готуйте до отримання кремоподібної суміші.
 Додайте яйця і перекладіть у форму для запікання. Додайте шматочки яблука.
 Покладіть згори овес і горіхи та запікайте приблизно 40 хвилин до золотистого відтінку. 

ПЕРЕКУС: Коктейль вибухової свіжості з бананом, ваніллю та какао

Інгредієнти:

 1 банан
 1 ст. л. какао
 Дрібка ванілі

 Вода або невелика кількість горіхового 
молока

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для блендування та помістіть в чашу всі інгредієнти (не 

перевищуйте позначку максимального рівня MAX). 
 Встановіть лезо. 
 Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано Мультіфреш, 

перемістіть коліщатко в положення вакуумного блендування(VB) і натисніть кнопку 
запуску.

 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості або залиште його на 
потім.

ДЕНЬ 
10
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ОБІД: Салат з кіноа, авокадо, нутом та огірком

Інгредієнти:

 50 г кіноа
 20 г консервованого нуту
 1 ріпчаста цибулина (порізати)
 1 кулька моцарели
 Базилік, орегано

 Цибуля-трибулька
 1 огірок (порізати)
 1 ч. л. оливкової олії
 ½ соку 1 лимона
 ½ авокадо (порізати кубиками)

Приготування:
 Приготуйте кіноа. Змішайте всі інгредієнти і насолоджуйтеся смачним салатом.

ВЕЧЕРЯ: Котлети з сочевиці

Інгредієнти:

 30 г червоної сочевиці (замочити на 
ніч)

 ¼ цибулі-порей, ¼ часника
 1 морквина
 1 ст. л. насіння льону

 1 яйце
 2 ст. л. мигдалю
 Невелика кількість петрушки та 

морської солі
 3 ст. л. мигдального борошна

Приготування:
 Розігрійте духовку до 200 °C.
 Змішайте сочевицю, цибулю-порей, часник, моркву, насіння льону, яйце та мигдаль в 

чаші для приготування Делімано Мультіфреш за допомогою функції блендування (В).
 Додайте трішки петрушки і морської солі. 
 Перемістіть суміш у миску, додайте мигдальне борошно і зліпіть котлети. Викладіть 

котлети на деко і запікайте приблизно 20 хвилин до золотистого відтінку.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Сочевиця – це крихітні круглі боби, які бувають різних розмірів і кольорів, включаючи чорний, 
коричневий, жовтий, червоний та зелений. При проблемах зі сном, стресі або перевтомі 
організм потребує регулярного споживання магнію. Саме сочевиця може стати чудовим 
джерелом даного мікроелементу, адже склянка вареної сочевиці містить 71 мг магнію.
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СНІДАНОК: Соєвий сир або яєчня зі шпинатом

Інгредієнти:

 1 брикет тофу або 2 яйця
 1 ч. л. куркуми
 1 ч. л. харчових дріжджів 
 Сік 1 лимона

 2 ст. л. пасти з кеш’ю (рецепт див. в 
розділі «Базові рецепти»)

 1 ст. л. насіння золотистого кунжуту

Приготування:
 Змішайте соєвий сир/яйця, куркуму, харчові дріжджі, пасту з кеш’ю, лимонний 

сік і насіння золотистого кунжуту в чаші для змішування Делімано Мультіфреш за 
допомогою функції блендування (В).

 Обсмажте на середньому вогні на кокосовій олії (приблизно 10 хвилин).
 В середині приготування додайте листя молодого шпинату і дрібку морської солі.

ПЕРЕКУС: Яблучне пюре з корицею та кокосовими вершками

Інгредієнти:
 2 яблука
 Дрібка кориці
 Дрібка ванілі
 1 ст. л. кокосових вершків

Приготування:
 Поріжте яблука невеликими кубиками і зваріть, заливши водою, на середньому вогні.
 Готуйте приблизно 15 хвилин (до готовності), а потім вимкніть вогонь.
 Дістаньте яблука, додайте трішки кориці та ванілі та подавайте на стіл, прикрасивши 

згори кокосовими вершками.

ОБІД: Пшоняні котлети з огірковим кремом
Інгредієнти для котлет:

 4 склянки води
 1 склянка пшона

 2 ст. л. кокосової олії
 1 ріпчаста цибуля (подрібнити)

  

ДЕНЬ 
11
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 1 зубчик часнику (подрібнити)
 1 склянка кабачка (порізати)
 1 ч. л. харчових дріжджів
 1 ч. л. чебрецю

 5 ст. л. нутового борошна
 2 яйця
 1 ст. л. насіння кунжуту

Заправка:
 1 огірок
 100 мл кокосового йогурту
 Сіль

Приготування:
 Налийте в каструлю води, вкиньте пшоно та доведіть до кипіння. Готуйте, доки пшоно 

не поглине всю воду. Відставте в сторону.
 Обсмажте цибулю у кокосовій олії до золотистого відтінку, додайте кабачок і часник і 

готуйте приблизно 5 хвилин.
 Змішайте всі інші інгредієнти у мисці, а потім додайте готові овочі та пшоняну кашу і 

гарно перемішайте.
 Зробіть котлети і випікайте при 180 °C приблизно 25 хвилин.
 Щоб зробити заправку, добре змішайте огірок, дрібку солі та кокосовий йогурт.

ВЕЧЕРЯ: Суп зі шпинату

Інгредієнти:
 500 г листя шпинату
 3 ст. л. червоної сочевиці
 Сіль
 500 мл води

Приготування:
 Змішайте шпинат, петрушку, червону сочевицю, морську сіль та воду в чаші для 

приготування Делімано Мультіфреш за допомогою функції розігріву і блендування (НВ).

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Шпинат можна додавати в якості інгредієнта до багатьох страв в готовому або сирому вигляді. 
Не соромтесь брати велику порцію шпинату. Завдяки високому вмісту води при приготуванні він 
зменшиться в розмірі приблизно на чверть.
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СНІДАНОК: Гранола з (кокосовим) йогуртом, горіхами, насінням та 
арахісовим маслом

Інгредієнти:
 20 г вівса
 2 ст. л. подрібненого мигдалю
 1 ст. л. фундука, фісташок та кокосової стружки
 1 ст. л. меду
 Дрібка кориці та ванілі
 Склянка йогурту

Приготування:
 Розігрійте духовку до 120 °C. Змішайте всі інгредієнти і помістіть суміш у форму для 

випікання, застелену пергаментним папером.
 Випікайте 1 годину і перемішуйте кожні 20 хвилин, доки маса не набуде золотистого 

відтінку.
 Подавайте на стіл зі звичайним або кокосовим йогуртом.

ПЕРЕКУС: Вибуховий коктейль свіжості зі шпинатом, селерою та грушою

Інгредієнти:
 300 г шпинату
 1 селера
 1 груша
 300 мл води

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти (не перевищуйте 

позначку максимального рівня MAX).
 Встановіть лезо. 
 Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано Мультіфреш, перемістіть 

коліщатко в положення вакуумного блендування (VB) і натисніть кнопку запуску. 
 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості.

ДЕНЬ 
12
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ОБІД: Гарбузові ньокі з песто

Інгредієнти:
 Половина гарбуза Гокайдо (зробити пюре)
 2 яйця
 30 г нутового борошна 
 10 г гречаного борошна
 Морська сіль
 Чебрець
 4 ст. л. харчових дріжджів або пармезану

Приготування:
 Приготуйте ньокі: Змішайте гарбузове пюре, яйця, нутове та гречане борошно, морську 

сіль, чебрець та харчові дріжджі або пармезан у мисці. За необхідності додайте трішки 
борошна. Розкачайте тісто і виріжте форми для ньокі.

 Доведіть підсолену воду до кипіння і вкиньте ньокі. Готуйте 1 хвилину або доки всі ньокі 
не піднімуться на поверхню.

 Потім обсмажте ньокі з шавлією у кокосовій олії на сковорідці з великою ручкою, доки 
вони не зарум’яняться (приблизно 2 хвилини). 

 Подавайте на стіл, посипавши харчовими дріжджами або пармезаном.

ВЕЧЕРЯ: Капустяні чіпси з оливковою олією та куркумою

Інгредієнти:
 500 г листя чорної капусти
 Соєвий соус
 Сік 1 лимона
 Сіль
 1 ст. л. оливкової олії

Приготування:
 Змішайте листя капусти, соєвий соус, лимонний сік, морську 

сіль та оливкову олію у мисці та викладіть листя руками на деко.
 Запікайте приблизно 20 хвилин при 150 °C, 

доки капуста не стане хрусткою.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
В чорній капусті надзвичайно багато вітаміну С – 
антиоксиданту, який виконує багато важливих ролей в 
організмі. Одна склянка сирої чорної капусти насправді 
містить більше вітаміну С, ніж апельсин.
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 .СНІДАНОК: Густа пшоняна каша з мигдалем та кокосовим молоком

Інгредієнти:

 30 г пшона
 220 мл кокосового молока
 2 фініка
 1 ст. л. мигдального борошна

 Невелика кількість насіння ванілі
 Дрібка кориці
 2 ст. л. пасти з кеш’ю (рецепт див. в 

розділі «Базові рецепти»)

Приготування:
 Приготуйте пшоняну кашу, змішавши пшоно, фініки, мигдальне борошно, насіння ванілі, 

корицю, пасту з кеш’ю та кокосове молоко. Час приготування: приблизно 20 хвилин.

ПЕРЕКУС: Вибуховий коктейль свіжості з селерою, огірком та яблуком

Інгредієнти:
 1 селера
 1 огірок
 1 яблуко
 200 мл води

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти (не 

перевищуйте позначку максимального рівня MAX).
 Встановіть лезо. 
 Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано Мультіфреш, 

перемістіть коліщатко в положення вакуумного блендування (VB) і натисніть кнопку 
запуску.

 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості або залиште його на 
потім..

ДЕНЬ 
13

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Хоча зазвичай огірок вважається овочем, насправді це фрукт, оскільки він виростає з квітки і має 
насіння. Щоб отримати більше поживних речовин, огірки слід їсти неочищеними. При очищенні 
втрачається певна кількість клітковини, а також деякі вітаміни та мінерали.
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 Once fi nished, enjoy your FreshBoost or save for later.ОБІД: Оладки з кіноа з картопляним пюре та густим гороховим соусом

Інгредієнти:

 1 ріпчаста цибулина (порізати 
кубиками)

 ¼ подрібненого часнику
 50 г кіноа
 1 червоний перець (порізати) 
 1 кабачок (порізати) 

 1 ст. л. харчових дріжджів або 
пармезану 

 1 яйце
 1 ст. л. мигдалевого борошна
 1 ст. л. кокосової олії

Приготування:
 Обсмажте нарізану кубиками цибулю і часник на кокосовій олії (приблизно 3 хвилини).
 Додайте кіноа, нарізаний червоний перець і кабачок, харчові дріжджі або пармезан і 

готуйте приблизно 20 хвилин.
 За необхідності змішайте зі збитими яйцями та мигдальним борошном.
 Зробіть з суміші оладки.
 Нагрійте сковорідку з довгою ручкою, налийте олію та обсмажте по 4 оладки з обох 

сторін на середньому вогні до золотистого відтінку.
 Подавайте на стіл з густим гороховим соусом (з вареного та змішаного гороху) і 

кокосовим молоком або вершками.

ВЕЧЕРЯ: Запечений баклажан

Інгредієнти:
 1 баклажан (розрізати)
 ½ ст. л. оливкової олії
 Розмарин
 Сіль

Приготування:
 Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть деко пергаментним папером.
 Розріжте баклажан навпіл і покладіть обидві половинки на деко шкіркою вниз.
 Збризніть згори оливковою олією, приправте морською сіллю та улюбленими спеціями.
 Запікайте приблизно 30 хвилин до золотистого відтінку і полийте лимонним соком.
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СНІДАНОК: Нутові роли зі шпинатом, помідорами, оливками та 
базиліком

 Інгредієнти:
 30 г консервованого нуту
 1 ст. л. тахіні (див. рецепт в розділі «Базові 

рецепти»)
 2 ст. л. харчових дріжджів
 3 ст. л. нутового борошна
 2 яйця
 ¼ подрібненого часнику

 Сік 1 лимона
 Кінза
 Морська сіль
 ½ ст. л. оливкової олії
 3 ст. л. томатного соусу
 Розмарин
 Сіль

Приготування:
 Змішайте консервований нут, тахіні, харчові дріжджі, нутове борошно, яйця, часник, 

лимонний сік, кінзу та морську сіль у Делімано Мультіфреш за допомогою функції 
блендування (B). 

 Обсмажте тісто на кокосовій олії, заправте готовим шпинатом, томатним соусом, 
оливками та базиліком і зробіть роли.

ПЕРЕКУС: Коктейль вибухової свіжості з ананасом, кокосовим молоком, медом 
та імбиром

Інгредієнти:

 ½ ананаса
 300 мл кокосового молока

 1 ч. л. меду
 Дрібка імбиру

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти (не 

перевищуйте позначку максимального рівня MAX). 
 Встановіть лезо. 

ДЕНЬ 
14

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Ананаси не лише містять вітамін С, але й багато марганцю, який зміцнює кістки та сполучні тканини.
Одна чашка свіжого ананасового соку містить понад 70% необхідної добової дози марганцю. Діти, дорослі та літні люди 
повинні з'їдати кілька шматочків ананаса в день для підтримання тіла в міцному стані.
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 Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано Мультіфреш, 
перемістіть коліщатко в положення вакуумного блендування (VB) і натисніть кнопку 
запуску.

 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості або залиште його на 
потім.

ОБІД: Куряча грудинка запечена з солодким помідором

Інгредієнти:
 150 г курячої грудинки
 1 солодкий помідор (порізати)
 Сіль
 Розмарин

Приготування:
 Розігрійте духовку до 180 °C. Запікайте курячу грудинку разом з солодким помідором 

до готовності, а потім збризніть оливковою олією і приправте розмарином.

ВЕЧЕРЯ: Суп з квасолі

Інгредієнти:
 250 г коричневої квасолі (замочити)
 1 ріпчаста цибулина
 1 морквина
 ½ цибулі-порей
 1 помідор
 1 зубчик часнику
 800 мл води 
 Морська сіль

Приготування:
 Змішайте вимочену квасолю, ріпчасту цибулю, моркву, цибулю-порей, помідор, часник, 

воду і морську сіль в чаші для приготування Делімано Мультіфреш за допомогою 
функції розігріву і блендування (НВ).
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СНІДАНОК: Цільнозерновий хліб із пюре з авокадо

Інгредієнти:
 ½ пюре з авокадо
 400 мл теплої води 
 300 г цільнозернового пшеничного борошна 
 50 г вівса
 50 г кокосової олії
 1 ст. л. солі, 1 упаковка сухих дріжджів

Приготування:
 Змішайте теплу воду з цільнозерновим пшеничним борошном і дайте суміші постояти 

кілька хвилин. Додайте сіль, овес, кокосову олію, сухі дріжджі і замісіть руками.
 Покладіть тісто на робочу поверхню і дайте постояти 5 хвилин. За необхідності додайте 

ще трішки борошна, щоб уникнути прилипання.
 Перекладіть в змащену маслом миску, накрийте харчовою стрічкою і залиште в теплому 

місці приблизно на 2 години, доки тісто не підніметься, подвоївшись у розмірах.
 Покладіть тісто на застелене пергаментом деко і залиште ще на 30 хвилин, щоб тісто 

піднялося.
 Випікайте приблизно 30 хвилин, доки скоринка не стане золотисто-коричневою.
 Порція на сніданок включає 2 скибки хліба з пюре з авокадо.

ПЕРЕКУС: Заморожені ягоди з кокосовим або звичайним йогуртом

Інгредієнти:
 200 г замороженої малини
 Кокосовий йогурт

Приготування:
 Змішайте ягоди та йогурт у Делімано Мультіфреш за допомогою функції вакуумного 

блендування (VB).

ДЕНЬ 
15

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Кабачки абсолютно не містять жирів. Натомість вони мають високий вміст води та клітковини. Крім того, вони містять різні вітаміни, 
мінерали та корисні рослинні сполуки. В обсмажених кабачках особливо багато вітаміну А, тоді як в сирих кабачках його дещо менше.
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ОБІД: Котлети з кабачку з кіноа та лимонною заправкою з авокадо

Інгредієнти:
 50 г вареної кіноа 
 2 кабачка (посікти) 
 1 кулька моцарели
 ¼ зубчика часнику
 Петрушка (порізати)

 1 помідор (порізати)
 1 яйце
 3 ст. л. мигдалевого борошна
 1 авокадо, сік 1 лимона та харчові 

дріжджі

Приготування:
 Злийте рідину з вареної кіноа та змішайте з посіченим кабачком (злийте сік з кабачка).
 Додайте моцарелу, часник, петрушку, шматочки помідора, яйце та мигдальне борошно. 

Гарно змішайте.
 Зліпіть котлети руками.
 Обсмажте котлети на кокосовій олії до золотистого відтінку.
 Для приготування заправки зробіть пюре з авокадо, додайте лимонний сік та харчові 

дріжджі або пармезан.

ВЕЧЕРЯ: Млинці з мигдального борошна з полуничним джемом

Інгредієнти:
 50 г мигдального борошна
 3 яйця
 Ваніль
 Дрібка кориці
 2 ст. л. меду

Приготування:
 Змішайте мигдальне борошно, яйця, ваніль, корицю, мед і дрібку солі в чаші для 

приготування Делімано Мультіфреш за допомогою функції блендування (В).
 Приготуйте млинці на середньому вогні та подавайте на стіл з домашнім полуничним 

джемом.
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СНІДАНОК: Яєчні кекси з кіноа та червоним перцем

Інгредієнти:
 2–3 яйця
 Морська сіль
 40 г кіноа (приготувати)
 1 червоний перець (порізати)
 1 кулька моцарели
 1 ст. л. харчових дріжджів 

Приготування:
 Розігрійте духовку до 170 °C.
 Змішайте разом яйця, морську сіль, кіноа, червоний перець, нарізану моцарелу та 

харчові дріжджі та помістіть суміш в стандартну форму для кексів.
 Випікайте приблизно 25 хвилин.

ПЕРЕКУС: Чорниця, змішана з мигдальним молоком та м’яким соєвим 
сиром

Інгредієнти:
 250 г замороженої чорниці
 200 мл мигдального молока
 30 г м’якого соєвого сиру

Приготування:
Змішайте всі інгредієнти в чаші для змішування Делімано Мультіфреш за допомогою функції 
блендування (В).

ДЕНЬ 
16

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
М’який соєвий сир – це непресований та не позбавлений рідини соєвий сир. Він має найбільший 
вміст води з усіх різновидів соєвого сиру і виготовляється в процесі коагуляції соєвого молока, 
уникаючи його згортання. Консистенція сиру різниться в залежності від вмісту соєвого білка.
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ОБІД: Запечений лосось з гречаною кашею

Інгредієнти:
 2 ч. л. оливкової олії першого пресування (розділити)
 Ріпчаста цибулина або цибуля-требулька
 1 склянка обсмаженої гречаної крупи
 Морська сіль + свіжомелений чорний перець
 2 філе лосося

Приготування:
 Доведіть 500 мл підсоленої води до кипіння.
 Обсмажте одну порізану цибулину або цибулю-требульку в оливковій олії. Через 5 

хвилин додайте гречану крупу.
 Готуйте приблизно 2 хвилини, додайте морську сіль та окроп, накрийте кришкою і 

варіть приблизно 20 хвилин, доки каша не поглине всю воду.
 Розігрійте духовку до 200 °C. Покладіть філе лосося на деко шкіркою донизу, додайте 

чебрець та запікайте приблизно 15 хвилин.

ВЕЧЕРЯ: Оладки зі цвітної капусти

Інгредієнти:
 Суцвіття з 1 голівки цвітної капусти
 Сік 1 лимона
 ½ часнику
 Базилік, орегано
 Сіль, 4 ст. л. харчових дріжджів
 1 яйце

Приготування:
 Розігрійте духовку до 200 °C.
 Змішайте часник, лимонний сік, базилік, орегано, морську сіль, харчові дріжджі або 

пармезан та одне яйце в чаші для змішування Делімано Мультіфреш за допомогою 
функції блендування (В).

 Вкиньте 500 г цвітної капусти в соус та змішайте руками. Запікайте приблизно 10 хвилин, 
доки оладка не зарум’яниться та стане хрусткою..
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СНІДАНОК: Гарбузове пюре з кокосовим йогуртом та гранолою

Інгредієнти:
 1 гарбуз 
 250 мл кокосового йогурту
 Домашня гранола

Приготування:
 Обсмажте шматочки гарбуза та зробіть з них пюре.
 Додайте кокосовий йогурт та домашню гранолу (див. рецепт в розділі «ДЕНЬ 12, 

Сніданок»)

ПЕРЕКУС: Вибуховий коктейль свіжості з морквою, чорною капустою, 
яблуком і лимоном

Інгредієнти:
 200 г чорної капусти
 2 морквини, 1 яблуко
 Сік 1 лимона
 200 мл води

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти (не 

перевищуйте позначку максимального рівня MAX). 
 Встановіть лезо. Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано 

Мультіфреш, перемістіть коліщатко в положення вакуумного блендування (VB) і 
натисніть кнопку запуску. 

 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості або залиште його на 
потім.

ДЕНЬ 
17

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Насіння гарбуза містить багато поживних речовин і може використовуватися для приготування салатів і 
соусів. Крім того, насіння також має лікувальні властивості і легко перетравлюється. З насіння отримують 
цінну олію, яка стане в нагоді при артритах, випадінні волосся та профілактиці зубного болю.
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ОБІД: Фарширований гарбуз із пшоном, горохом, томатним соусом та червоним 
перцем

Інгредієнти:

 100 г пшона
 50 г консервованого гороху
 1 червоний перець
 50 г грибів

 Сіль, 4 ст. л. харчових дріжджів
 3 ст. л. томатного соусу

Приготування:
 Зваріть в воді пшоняну кашу та горох.
 Обсмажте порізаний кубиками перець та гриби в кокосовій олії. Через 10 хвилин 

додайте готове пшоно та горох.
 Готуйте приблизно 5 хвилин, додайте морську сіль, харчові дріжджі або пармезан і 

томатний соус.
 Розігрійте духовку до 180 °C.
 Обмийте гарбуз, розріжте навпіл, видаліть насіння і покладіть у форму для запікання.
 Нафаршируйте гарбуз сумішшю з пшоняної каші.
 Запікайте 20-25 хвилин.
 До страви чудово підійде салат з різної зелені. 

ВЕЧЕРЯ: Тортилья з нутового борошна з заправкою тахіні

Інгредієнти:
 1 склянка води
 1 склянка нутового борошна
 Морська сіль
 2 ст. л. харчових дріжджів або пармезану
 Невелика кількість тахіні (рецепт див. в розділі «Базові рецепти»).

Приготування:
 Змішайте воду, нутове борошно, морську сіль і харчові дріжджі або пармезан.
 Нагрійте сковорідку з кокосовою олією, налийте трохи суміші і обсмажте з кожного 

боку на середньому вогні 1-2 хвилини.
 По завершенню приготування подавайте на стіл з тахіні.
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СНІДАНОК: Яєчня з соєвим сиром та чорною капустою

Інгредієнти:
 1 брикет соєвого сиру
 Дрібка куркуми, дрібка морської солі
 1 ст. л. харчових дріжджів
 2 ст. л. домашньої пасти з кеш’ю (рецепт див. в розділі «Базові рецепти»)

Приготування:
 Подрібніть соєвий сир руками, додайте куркуму, харчові дріжджі або пармезан, пасту з 

кеш’ю, і дрібку морської солі та гарно змішайте.
 Обсмажте на маленькому вогні протягом 10 хвилин, помішуючи час від часу.
 По завершенню приготування приправте чорним перцем.

ПЕРЕКУС:  Вибуховий коктейль свіжості з замороженими шматочками банана, 
арахісовим маслом, кокосовим молоком і медом

Інгредієнти:
 1 банан
 1 ст. л. арахісового масла
 200 мл кокосового молока
 1 ч. л. меду

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти (не 

перевищуйте позначку максимального рівня MAX). 
 Встановіть лезо. Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано 

Мультіфреш, перемістіть коліщатко в положення вакуумного блендування (VB) і 
натисніть кнопку запуску. 

 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості.

ДЕНЬ 
18

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Гречка в основному складається з вуглеводів. Вона також багата на клітковину та стійкий до дії харчових ферментів 
крохмаль, що гарно впливає на повноцінну роботу товстої кишки. Крім того, гречка містить невелику кількість 
високоякісного білка.
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ОБІД:  Гречана каша з грибами та зеленою квасолею

Інгредієнти:
 100 г гречаної каші
 ½ цибулі-требульки
 70 г печериць 
 2 ст. л. харчових дріжджів
 2 ст. л. томатного соку
 Петрушка та кріп (порізати)
 Морська сіль

Приготування:
 Нагрійте кокосову олію на сковорідці.
 Вкиньте цибулю і нарізані печериці та смажте приблизно 5 хвилин.
 Додайте гречану крупу і трішки води.
 Через 10 хвилин додайте харчові дріжджі або пармезан, томатний соус, кріп і петрушку 

та готуйте приблизно 5 хвилин, доки гречка не стане м’якою. 

ВЕЧЕРЯ: Суп з помідорів і червоного перцю

Інгредієнти:
 300 г помідорів чері
 1 зубчик часнику
 1 ст. л. оливкової олії
 Листя базиліку
 1 ст. л. харчових дріжджів
 1 червона ріпчаста цибулина

Приготування:
 Змішайте всі інгредієнти в чаші для приготування Делімано Мультіфреш за допомогою 

функції розігріву і блендування (НВ).
 По завершенню приготування подавайте суп на стіл.
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СНІДАНОК: Кіноа з яблуком та корицею

Інгредієнти:
 30 г кіноа
 Сіль
 Дрібка ванілі та кориці
 2 ст. л. кленового сиропу
 2 ст. л. кокосового молока
 1 яблуко
 2 ст. л. кокосового йогурту

Приготування:
 Налийте воду в каструлю і доведіть до кипіння. Вкиньте кіноа та морську сіль.
 Варіть 15 хвилин, доки кіноа не поглине всю рідину.
 Додайте ваніль, корицю, 1 ст. л. кленового сиропу та кокосове молоко. Перемішайте, 

закрийте кришкою і готуйте приблизно 10 хвилин.
 Вкиньте в каструлю яблуко, додайте 1 ст. л. кленового сиропу і обсмажте яблуко на 

кокосовій олії, доки воно не стане м’яким.
 Змішайте кіноа з яблуком і полийте згори кокосовим йогуртом.

ПЕРЕКУС: Вибуховий коктейль свіжості з авокадо, огірка та капусти

Інгредієнти:
 1 авокадо
 1 огірок
 100 г капусти

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти (не 

перевищуйте позначку максимального рівня MAX). 
 Встановіть лезо. 
 Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано Мультіфреш, 

перемістіть коліщатко в положення вакуумного блендування (VB) і натисніть кнопку 
запуску. 

 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості.

ДЕНЬ 
19
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ОБІД:  Кус-кус з овочами

Інгредієнти:

 80 г кус-куса (приготувати)
 1 ріпчаста цибулина (порізати)
 1 зубчик часнику
 Дрібка меленого імбиру
 Дрібка зіри та коріандру
 2 морквини (порізати кубиками)

 200 г гарбуза (порізати)
 50 г помідорів
 1 склянка води
 Морська сіль
 100 г консервованого нуту

Приготування:
 Нагрійте сковорідку з кокосовою олією і вкиньте цибулю, подрібнений часник, мелений 

імбир, зіру і коріандр. Додайте моркву, гарбуз, помідори, склянку води, морську сіль і 
нут.

 Готуйте 40 хвилин і подайте на стіл з кус-кусом.

ВЕЧЕРЯ: Морквяний суп з імбиром

Інгредієнти:
 4 морквини
 1 червона ріпчаста цибулина
 Дрібка імбиру
 Морська сіль

Приготування:
 Помістіть всі інгредієнти в чашу для приготування Делімано Мультіфреш. Не 

перевищуйте позначку максимального рівня MAX. Переведіть коліщатко в положення 
розігріву і блендування (НВ) і натисніть кнопку запуску.

 По завершенню приготування подавайте суп на стіл.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
CКус-кус – чудова заміна рису або кіноа, адже він дуже універсальний і може використовуватися в салатах, 
супах, гарнірах і навіть основних стравах. Окрім харчової цінності, його перевагою також є легкість 
приготування, що вимагає трішки більше, ніж додавання гарячої води та розпушування виделкою.
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СНІДАНОК: Вівсяна каша в мигдальному молоці з ваніллю, чорницею та 
кленовим сиропом

Інгредієнти:
 30 г вівса
 100 г чорниці
 300 мл мигдального молока
 Дрібка ванілі
 1 ст. л. арахісового масла
 1 ч. л. кленового сиропу
Приготування:
 Помістіть мигдальне молоко, ваніль, чорницю, овес, арахісове масло та кленовий сироп 

в миску та змішайте.
 Поставте в холодильник на ніч і насолоджуйтеся сніданком вранці.

ПЕРЕКУС: Вибуховий коктейль свіжості з буряком, шпинатом та 
лимонним соком

Інгредієнти:
 ½ буряка
 200 г шпинату
 Сік 1 лимона

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти (не 

перевищуйте позначку максимального рівня MAX).
 Налийте воду або іншу рідину до позначки максимального рівня MAX.
 Встановіть лезо. Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано 

Мультіфреш, перемістіть коліщатко в положення вакуумного блендування (VB) і 
натисніть кнопку запуску.

 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості.

ДЕНЬ 
20

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Це правда, що в буряку більше цукру, ніж у багатьох інших овочах – приблизно 8 грам у двох 
маленьких бурячках. Однак це не те саме, що отримати 8 г цукру з печива, адже буряк містить багато 
клітковини, яка зв’язує цукор і уповільнює його всмоктування в кров.
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ОБІД:  Індичка з овочами

Інгредієнти:
 150 г індичої грудинки
 Червона ріпчаста цибулина (порізати)
 Червоний перець (порізати)
 Зелений перець (порізати)
 Зубчик часнику
 1 ст. л. томатного пюре
 1 кабачок (порізати)
 Сіль

Приготування:
 Швидко обсмажте індичу грудинку на сковорідці, доки вона не порожевіє.
 Додайте червону цибулю, червоний і зелений перець, подрібнений часник, морську 

сіль і пасеруйте близько 7 хвилин.
 Додайте томатне пюре і готуйте під кришкою приблизно 10 хвилин, потім додайте 

кабачок і готуйте ще 10 хвилин, доки кабачок не стане м’яким.

ВЕЧЕРЯ: Нутовий суп з карі

Інгредієнти:
 250 г консервованого нуту 
 Дрібка порошку карі
 250 мл води
 250 мл кокосового молока

Приготування:
 Помістіть нут, морську сіль, карі та половину води/половину кокосового молока в чашу 

для приготування Делімано Мультіфреш. Не перевищуйте позначку максимального 
рівня MAX. Переведіть коліщатко в положення розігріву і блендування (НВ) і натисніть 
кнопку запуску.

 По завершенню приготування подавайте суп на стіл.
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СНІДАНОК: Кіш з кіноа, броколі, яєць та веганського або звичайного сиру

Інгредієнти:
 100 г кіноа (приготувати)
 1 ч. л. гірчиці
 Дрібка куркуми
 Сіль
 Збите яйце

Приготування:
 Розігрійте духовку до 180 °C.
 Змішайте варену кіноа, гірчицю, куркуму, трішки морської солі та збите яйце. Викладіть 

суміш на дно невеликої форми для випічки, притискаючи руками. Випікайте 15 хвилин.
 По готовності витягніть корж з духовки.

Інгредієнти для начинки:
 150 г суцвіть броколі
 1 зубчик часнику
 Морська сіль
 1 ст. л. харчових дріжджів

Приготування: 
 Помістіть суцвіття броколі в каструлю з 

окропом і готуйте приблизно 5 хвилин.
 Витягніть з води та обсмажте броколі на 

оливковій олії.
 Додайте подрібнений часник, морську 

сіль і харчові дріжджі.
 Смажте 5 хвилин.
 Покладіть суміш на спечений корж.

Інгредієнти для заливки:
 11 збите яйце
 Дрібка морської солі
 200 мл кокосового молока
 100 г звичайного або веганського сиру

Приготування: 
Змішайте збите яйце, дрібку морської 
солі, кокосове молоко та веганський або 
звичайний сир і залийте броколі яєчною 
сумішшю. Випікайте 40 хвилин при 180 °C.

ДЕНЬ 
21

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?
Кіш – це французький пиріг, що складається з коржа та начинки зі смачного заварного крему і шматочків 
сиру, м’яса, морепродуктів або овочів. Найвідомішим є кіш-лорен, до складу якого входять шматочки сала 
або бекон і, як правило, сир. Кіш можна подавати гарячим або холодним. Він популярний у всьому світі.
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ПЕРЕКУС:  Коктейль вибухової свіжості з чорною капустою, персиком та 
кокосовим молоком

Інгредієнти:

 200 г листя чорної капусти
 1 персик (порізати)

 200 мл кокосового молока

Приготування:
 Встановіть клапан на чашу для змішування та помістіть в чашу всі інгредієнти (не 

перевищуйте позначку максимального рівня MAX). 
 Встановіть лезо. 
 Встановіть чашу для змішування на вакуумний блендер Делімано Мультіфреш, перемістіть 

коліщатко в положення вакуумного блендування (VB) і натисніть кнопку запуску.
 Після приготування насолодіться коктейлем вибухової свіжості або залиште його на потім.

ОБІД:  Пшоняні бургери з червоним перцем, шпинатом та яйцями

Інгредієнти:

 200 г пшона
 1 червона ріпчаста цибулина
 1 морквина (порізати)
 1 кабачок (порізати)
 ½ селери

 50 г листя шпинату
 100 г нуту (зварити)
 1 збите яйце
 Дрібка паприки

Приготування:
 Вкиньте пшоно в окроп і варіть приблизно 20 хвилин.
 Поріжте червону цибулю, моркву, кабачок, селеру та листя шпинату невеликими 

шматочками. Зваріть їх у каструлі (приблизно 5 хвилин).
 Перекладіть інгредієнти в миску і змішайте овочі та пшоняну кашу з нутом. Додайте яйце 

і гарно змішайте.
 Приправте дрібкою морської солі та паприкою і зробіть приблизно 4 котлети.
 Нагрійте сковорідку з кокосовою або оливковою олією і обсмажте котлети з обох сторін 

до золотисто-коричневого відтінку.
 Насолоджуйтесь стравою разом з пюре з авокадо.
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ВЕЧЕРЯ: Суп з червоної сочевиці з куркумою

Інгредієнти:

 2200 г червоної сочевиці (замочити на ніч)
 ½ червоної ріпчастої цибулини (порізати)
 Невеликий шматочок коріння імбиру; дрібка куркуми та морської солі
 200 мл води
 200 мл кокосового молока

Приготування:

 Помістіть червону сочевицю, цибулю, корінь імбиру, куркуму, морську сіль, воду та 
кокосове молоко в чашу для приготування Делімано Мультіфреш. Не перевищуйте 
позначку максимального рівня MAX. Переведіть коліщатко в положення розігріву і 
змішування (НВ) і натисніть кнопку запуску.

 По завершенню приготування подавайте суп на стіл.
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Для максимального кулінарного досвіду придбайте також 
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ до Делімано Мультіфреш!

НАСАДКА 
КУХОННИЙ 
ПРОЦЕССОР 

ВАКУУМНІ 
ПАКЕТИ 
(30 шт.) 

ВАКУУМНІ КОНТЕЙНЕРИ 
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ (3 шт.)

ВАКУУМНА ПРОБКА 
ДЛЯ ПЛЯШОК
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