ИМУНИТЕТ
Guidebook

Имунната система представлява защитата на организма срещу инфекции. Тя те предпазва от микробите,
които атакуват организма и ти помага да бъдеш здрав.

• Лимфна система – мрежа от фини каналчета, разположени по цялото тяло. Главната роля на лимфната система е: да регулира нивата на течностите в
тялото, да реагира на бактериите, да се справя с раковите клетки и клетъчните частици, които биха могли да причинят болести и смущения във функциите
на организма.

Имунната система запомня вредните нашественици,
с които се е сблъсквала, посредством белите кръвни
клетки, известни още като „паметни“. Това означава, че
тя може да разпознае тези микроби и в случай, че атакуват отново организма ти да ги унищожи, преди да са
се размножили и да са влошили здравето ти.

ЧАСТИ НА ИМУННАТА СИСТЕМА
Тимус/
Ендокринна
жлеза

Основните части на имунната система са:
• Бели кръвни клетки – те циркулират в
кръвотока, в търсене
на чужди нашестве- Базофили Неутрофили Еозинофили
ници (микроби), като
бактерии, вируси и
други. Когато ги отМоноцити
Лимфоцити
крият, те изграждат
имунна атака срещу тях.

Далак

Дебело черво
Апендикс

Костен мозък

• Антитела – помагат на организма да се бори с микробите или токсините, които те отделят
• Система на комплемента – съставена е от протеини, чиито функции допълват действието на антителата.
www.delimano.bg
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Лимфен възел

Без нея, ние не можем да се борим срещу външните
болестотворни нашественици, атакуващи организма
или срещу увреждащи изменения, които се случват
вътре в тялото.

• Слезка (далак) – орган, който филтрира кръвта,
отстранява микробите и разгражда остарелите
или увредени, червени кръвни клетки. Освен това
произвежда онези клетки в имунната система,
които се борят с болестите (включително антитела
и лимфоцити).

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА
ИМУННАТА СИСТЕМА СА:

• Костен мозък – мека тъкан, разположена в костите.
Тя произвежда червените кръвни клетки, които пренасят кислород към тъканите.

да се бори срещу микробите,
причиняващи
болести (патогени) като бактерии, вируси,
паразити или
гъбички и да ги
отстранява от тялото;

• Tимус – филтрира и регулира съдържанието на
кръвта. Произвежда белите кръвни клетки, наречени T-лимфоцити.

КАК РАБОТИ
ИМУННАТА СИСТЕМА?

да се бори
срещу
измененията
в тялото, които
причиняват
болести, като
раковите
клетки.

Имунната система може да се активира от много различни неща, които тялото не разпознава като свои.
Те се наричат антигени. Тези антигени се прикрепят
към специални рецептори върху имунните клетки и
в тялото се задействат множество процеси.

Докато имунната система
функционира
правилно, ние не си
даваме сметка за съществуването й. Когато обаче се нарушат
функциите й, поради
отслабването й или
неспособността й да
се справи с агресивни
микроби – тогава се
разболяваме.
www.delimano.bg

да разпознава и неутрализира
вредните
субстанции
от околната
среда;

Когато за пръв път организмът влезе в контакт с болестотворен микроб, той запазва информация за
него и си изгражда стратегия за справяне с нашественика. При повторен контакт със същия микроб, организмът е в състояние да го неутрализира по-бързо
и по-ефективно.
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СЪЩЕСТВУВАТ
ТРИ ТИПА ИМУНИТЕТ –
ВРОДЕН, ПРИДОБИТ И ПАСИВЕН
Вроден имунитет
Всеки се ражда с вроден имунитет – естествена защитна функция на организма.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА
ИМУННАТА СИСТЕМА
Има случаи, в които имунната система атакува
сама себе си. Автоимунните заболявания се появяват, когато имунната
система унищожава собствените си здрави тъкани.
В такива случаи, белите
кръвни клетки в тялото
не могат да разграничат
патогените от нормалните клетки и предизвикват
реакция, която разрушава
здравите тъкани.

Придобит имунитет
Придобитият (или активен) имунитет
се развива през целия живот, вследствие на прекарани болести или когато
сме имунизирани срещу тях с ваксини.
Пасивен имунитет
Пасивният имунитет е „придобит“
от друг източник и е краткотраен.
Например, антителата в майчиното мляко осигуряват на бебето
временен имунитет срещу заболявания, на които майката е била
изложена.

Филмът от 1976 г.
„Момчето от стерилната
стая“
разказва за човек с
нефункционираща
имунна система, който е принуден да живее в напълно стерилна среда, тъй като
тялото му не е в състояние да се бори с
инфекциите. Въпреки
че историята е измислена, тази болест
на имунната система
е съвсем реална и се
среща при 1 на всеки
100 000 души.

Първата ваксина е разработена в края на 18 век, но
хората осъзнават значението на имунитета много
преди това.
www.delimano.bg
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Всеки ден се натъкваме на милиарди микроби,
но не всички са „лоши“. Неприятно е като си го представим, но безброй микроби живеят върху и вътре
в телата ни и те всъщност ни поддържат здрави.
„Добрите“ бактерии в тялото ни осигуряват хранителни вещества, от които се нуждаем, както и защита срещу „лошите“ бактерии и инфекции.

По време на чумата в
Атина през 430 г пр.н.е.,
гърците осъзнават, че хората, които преди това са
преживели едра шарка, не
са се заразили втори път
с болестта. Дори оцелелите били подтиквани да
осъществяват контакт
със засегнатите от едра
шарка, според статия от
1998 г. в International Journal
of Infectious Diseases.

Имунната
система е от
съществено
значение за
здравето. Без
нея телата
ни щяха да
са уязвими
за атаките
на всякакви
бактерии,
вируси,
паразити и
др.

Бебето получава антитела от майката чрез плацентата
преди раждането и
от майчиното мляко
след раждането. Този
пасивен имунитет
предпазва бебето от
някои инфекции през
ранните години от
живота му.

Силата на имунната система се определя главно от ненаследствени фактори. Това означава, че микробите, с които се сблъскваме през целия си живот, както и начинът ни на живот
влияят върху силата на защитната ни система.
Стратегии за здравословен начин на живот като:
редовни тренировки, здравословна, балансирана диета, качествен сън, намаляване на стреса,
алкохол само в умерени количества, могат да ти помогнат в изграждането на първа отбранителна линия,
за да осигуриш предимство на имунната си система в
борбата срещу атакуващите ни микроби.

www.delimano.bg
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Правилното хранене е ключов фактор, който влияе
върху поддържането на здрава имунна система.

Фокусирай се
върху онова,
което можеш да
контролираш –

Най-лесният начин да се увериш, че си набавяш достатъчно антиоксиданти, витамини и минерали, които
стимулират имунната система, е да включиш в менюто
си „цялата дъга“. Това означава да консумираш плодове и зеленчуци с различни цветове: червени (ябълки, картофи, череши), оранжеви (тиква, манго), зелени
(киви, броколи, маслини, лайм, грозде, зеле, кейл), жълти (ябълки, круши, банани, ананаси), сини (боровинки),
бели (карфиол, кокосови орехи) и кафяви (ядки).
Голямото разнообразие от плодове и зеленчуци, които
консумираш ежедневно, ти осигурява широк спектър
от хранителни вещества, които са необходими за укрепване на имунната ти система.
УВЕРИ СЕ,
ЧЕ ПОЕМАШ
ДОСТАТЪЧНО
ПРОТЕИНИ

храненето!

Според експерти трябва да си
набавяш минимум 0,8 грама
протеини на килограм телесно
тегло, за да си
здрав.

www.delimano.bg
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Недостатъчното количество протеини в организма
може да окаже вредно въздействие върху Т-клетките, които са съществена част от имунната система.
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НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙ ПРОБИОТИЧНИТЕ ХРАНИ
Протеините също
така
съдържат
големи
количества цинк, които
подпомагат производството
на
борещите се с инфекциите,
бели
кръвни клетки.
Пробиотиците допринасят за увеличаване на количеството „добри бактерии“ в червата, което от своя
страна стимулира производството на противовъзпалителни цитокини – малки протеини, които помагат
на имунната система да функционира.

Храни се
правилно
и бъди
здрав!

Тези рецепти съдържат съставки,
богати на бета-каротин, витамин С,
витамин Е и други хранителни вещества, които помагат за правилното функциониране на имунната
система.
www.delimano.bg
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СМУТИ „ЕНЕРГИЯ ЗА ЦЯЛ ДЕН“
СМУТИ С ГОРСКИ ПЛОДОВЕ
КРЕМООБРАЗНО СМУТИ С ПОРТОКАЛ
СМУТИ С МНОГО ВИТАМИН C
СМУТИ ЗА ДОБРО ХРАНОСМИЛАНЕ
СМУТИ СРЕЩУ СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ
СМУТИ ЗА СЪБУЖДАНЕ С ГОДЖИ БЕРИ
ПИКАНТНО СМУТИ СЪС „ЗЛАТНО МЛЯКО“
ШЕЙК СЪС „ЗЛАТНО МЛЯКО“
СМУТИ С ГРЕЙПФРУТ, БОСИЛЕК И ДЖИНДЖИФИЛ
ЗЕЛЕНО СМУТИ С НАР
СМУТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ЗАКУСКА
СМУТИ С МЕД, ЛИМОН И ДЖИНДЖИФИЛ
СМУТИ ЗА ПОДСИЛВАНЕ НА ИМУНИТЕТА
„ЕНЕРГИЙНА БОМБА“ С КИВИ
СМУТИ ЗА ЖИЗНЕН ТОНУС
ДЕТОКСИКИРАЩА ВОДА С ЛАЙМ И МЕНТА
НУТРИБОМБА ЗА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО
СМУТИ „КРАЙ НА БОЛНИЧНИТЕ“
СМУТИ С АНАНАС, КОКОС И КУРКУМА
СМУТИ С МАГДАНОЗ
ДЕТОКСИКИРАЩО СМУТИ ЗА ДЕНЯ НА СВ. ПАТРИК
СМУТИ ЗА БОРБА СЪС СТУДА

Порции: 1

Кафето и пълните със захар енергийни напитки водят
до нервно напрежение, а добавките в тях причиняват
повече вреда, отколкото полза. Вместо това, си направи естествено тонизиращо смути, което ще те зареди с
енергия за целия ден. Ще си набавиш основните хранителни вещества от богатите на антиоксиданти кейл и
портокал. Бананите, медът и семената от чиа ще ти осигурят веднага необходимия енергиен заряд, а овесените ядки ще те заситят. Ако искаш да се тонизираш, без
вредната рафинирана захар и добавки, смутито „Енергия за цял ден“ ще ти свърши перфектна работа!
Съставки
• 1 чаша кейл
• 1 банан
• ½ портокал
• 1½ чаша кокосова вода
• 1 ч. л. семена от чиа
• ¼ чаша фини овесени ядки
• 1 ч. л. мед

Приготвяне
Добавете съставките в посочения
ред и блендирайте
до получаване на
гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 322.6
Общо мазнини: 3.1 g
Наситени мазнини: 0.5 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 107.3 mg
Общо въглехидрати: 71.9 g
Диетични фибри: 8.6 g
Захар: 41.1 g
Протеини: 6.4 g

СМУТИ „ЕНЕРГИЯ
ЗА ЦЯЛ ДЕН“
www.delimano.bg
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4.8%
2.6%
0%
4.5%
24%
34.2%
12.9%

Витамин A: 3.3%
Калций: 13.2%
Витамин C: 160.9%
Желязо: 10.5%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Клементината в това смути е богата на витамин С, който
поддържа тялото силно и здраво. Ако климатичните
промени, алергиите или ежедневните неразположения
ти пречат да се чувстваш добре, опитай това смути,
което ще ти влее сила и енергия, благодарение на
антиоксидантите в него!
Приготвяне
Добавете съставките
в посочения ред и
блендирайте до получаване на гладка
смес.

Съставки
• 1 чаша швейцарски
манголд
• ½ чаша боровинки
• ½ чаша ягоди
• ½ чаша малини
• 1 клементина
• 1 с.л. бадеми
• 1½ чаша кокосова вода
• 1 с.л. NutriBullet®
Superfood Essential –
Зеленолистни

Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 269.5
Общо мазнини: 4.8 g
Наситени мазнини: 0.3 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 176.2 mg
Общо въглехидрати: 56 g
Диетични фибри: 12 g
Захар: 36.4 g
Протеини: 5.4 g

СМУТИ С ГОРСКИ
ПЛОДОВЕ
www.delimano.bg
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7.4%
1.5%
0%
7.3%
18.7%
48.1%
12.9%

Витамин A: 8.9%
Калций: 11.9%
Витамин C: 397.1%
Желязо: 11.8%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Зареди тялото си с енергия и укрепи имунитета си с
освежаващо кремообразно смути с портокал! Цитрусовите плодове са богати на фибри и витамин С, които
помагат при симптоми на настинка и грип. Бананите са
известни още като средство за повдигане на настроението, така че добави и от тях, заедно с лъжица протеин
на прах, за допълнително енергия през деня!
Съставки
• 1 морков
• 1 банан, замразен
• 1 портокал
• 1 чаша неподсладено
бадемово мляко
• ½ ч.л. ванилов екстракт
• 1 с.л. NutriBullet®
Superfood Essential –
Ванилов растителен
протеин

Приготвяне
Добавете съставките в
посочения ред и блендирайте до получаване на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 240.5
Общо мазнини: 3.7 g
Наситени мазнини: 0.3 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 262.6 mg
Общо въглехидрати: 47.7 g
Диетични фибри: 8.2 g
Захар: 29 g
Протеини: 7.7 g

КРЕМООБРАЗНО
СМУТИ С ПОРТОКАЛ
www.delimano.bg
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5.7%
1.7%
0%
10.9%
15.9%
32.8%
15.4%

Витамин A: 35.1%
Калций: 52.5%
Витамин C: 135.9%
Желязо: 13.3%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Това смути е с цитрусов и остър вкус и представлява
хармонична и завладяваща комбинация от зимни плодове, ароматни подправки и точното количество сладост. Богато е на витамин С, за да засили имунната ти
система и да те предпази от болести през сезона на настинките и грипа. Така че, преди да те е хванала настинката, опитай това смути и укрепи имунитета си, за да се
насладиш пълноценно на този сезон!
Съставки
• 1 чаша смес от пролетни
зеленолистни зеленчуци
• 1 портокал
• ½ лимон
• ½ лайм
• ½ с.л. пресен джинджифил
• 1 ½ чаша вода
• 1 с.л. мед
• 1/8 ч. л. морска сол

Приготвяне
Добавете съставките в
посочения ред и блендирайте до получаване на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 153.4
Общо мазнини: 0.4 g
Наситени мазнини: 0 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 329.5 mg
Общо въглехидрати: 41.3 g
Диетични фибри: 5.7 g
Захар: 30.9 g
Протеини: 2.6 g

СМУТИ С МНОГО
ВИТАМИН C
www.delimano.bg
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0.5%
0.2%
0%
13.7%
13.8%
23%
5.3%

Витамин A: 7.5%
Калций: 13%
Витамин C: 176.3%
Желязо: 10.5%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Проблемите с храносмилането могат да се разрешат със
здравословна доза храни, богати на фибри! Това смути е
перфектната комбинация от хранителни съставки, богати
както на разтворими, така и на неразтворими фибри, за да
си осигуриш гладко протичащ, храносмилателен процес.
Съчетахме земния вкус на цвеклото и засищащите овесени ядки със сладостта на крушата, тръпчивия вкус на боровинките и освежаващата кокосова вода, за да постигнем
хармоничен баланс от есенни вкусове. И това не е всичко –
богатата на омега комбинация от чиа и ленени семена има
противовъзпалителен ефект и ти помага да поддържаш
чревната и имунната система, силни и здрави.
Съставки
• 1 чаша спанак
• ¼ цвекло
• ½ круша
• ½ чаша
боровинки
• ½ чаша
кокосова вода

• 1 чаша вода
• 1 с.л. фини
овесени ядки
• 1 с.л. ленено семе
• 1 с.л. семена чиа

Приготвяне
Добавете съставките в посочения
ред и блендирайте до получаване
на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 254.8
Общо мазнини: 8.4 g
Наситени мазнини: 0.8 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 83 mg
Общо въглехидрати: 43.1 g
Диетични фибри: 12.7 g
Захар: 22.4 g
Протеини: 6.6 g

СМУТИ ЗА ДОБРО
ХРАНОСМИЛАНЕ
www.delimano.bg
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12.9%
4.2%
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3.5%
14.4%
50.6%
5.3%

Витамин A: 9.6%
Калций: 17.3%
Витамин C: 54.3%
Желязо: 16.6%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Свободните радикали са молекули, които имат способността да увреждат клетките и могат да доведат до развитието на хронични заболявания и да ускорят процеса
на стареене. Храните с високо съдържание на антиоксиданти неутрализират свободните радикали. Тази рецепта включва съставки, богати на антиоксиданти, като
спанак, портокал и бразилски орех, които осигуряват
необходимия дневен прием на селен.
Съставки
• 1 чаша спанак
• 1 банан
• ½ портокал
• 1 бразилски орех
• 1 ½ чаша
неподсладено
бадемово мляко
• ½ чаша кафяв ориз,
сварен и охладен

Приготвяне
Добавете съставките в
посочения ред и блендирайте до получаване на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 338.9
Общо мазнини: 8.2 g
Наситени мазнини: 1.4 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 285.2 mg
Общо въглехидрати: 64 g
Диетични фибри: 8.2 g
Захар: 23.7 g
Протеини: 7.2 g

СМУТИ СРЕЩУ СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ
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12.6%
7.1%
0%
11.9%
21.3%
32.6%
14.4%

Витамин A: 10.1%
Калций: 74.2%
Витамин C: 89.3%
Желязо: 15.7%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Тази феерия от вкусове, богата на антиоксиданти, ще ти
даде сила и енергия. С малко калории и високо съдържание на витамин С, това плодово смути ще стимулира имунната ти система. Годжи бери е богато на антиоксиданти и
витамин А, които помагат за здравето на очите и предотвратяват сърдечни заболявания. И не забравяй за ликопена в динята – това е друг мощен антиоксидант, който помага да се предотврати увреждането на клетките.
Съставки
• 1 чаша маруля
• ½ чаша пъпеш
„медена роса“
• ½ чаша пъпеш
„канталуп“
• ½ чаша диня
• 1 банан
• 2 с.л. годжи бери
• 1½ чаша вода

Приготвяне
Добавете съставките в
посочения ред и блендирайте до получаване на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 232.1
Общо мазнини: 0.9 g
Наситени мазнини: 0.2 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 77.5 mg
Общо въглехидрати: 56.4 g
Диетични фибри: 6.2 g
Захар: 39.1 g
Протеини: 4.8 g

СМУТИ ЗА СЪБУЖДАНЕ С ГОДЖИ БЕРИ
www.delimano.bg
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14.4%

Витамин A: 16.7%
Калций: 8.6%
Витамин C: 105.1%
Желязо: 13.9%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Вкусната комбинация от подправки с противовъзпалителни свойства в този енергизиращ заместител на кафето, ще те тонизира и зареди с енергия за целия ден!

Съставки
• 1 ½ чаша неподсладено
кокосово мляко
• 1 ½ ч.л. смляна куркума
• ¼ ч.л. смлян джинджифил
• ¼ ч.л. смляна канела
• ¼ ч.л. лют червен пипер
на прах
• 1 ч.л. кокосово масло
• 1 ч.л. мед

Приготвяне
Добавете съставките в
посочения ред и блендирайте до получаване на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 145
Общо мазнини: 11.5 g
Наситени мазнини: 9.8 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 77.1 mg
Общо въглехидрати: 12.1 g
Диетични фибри: 2.7 g
Захар: 5.9 g
Протеини: 0.5 g

ПИКАНТНО СМУТИ
СЪС „ЗЛАТНО МЛЯКО“
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Витамин A: 0.6%
Калций: 16.5%
Витамин C: 0.7%
Желязо: 11.2%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Златното мляко е немлечна напитка, приготвена с куркума (съставката, която я прави „златна“) и черен пипер. Понякога се добавят канела и джинджифил, за да направят
напитката малко по-вкусна и приятна за пиене. В тази рецепта използваме комбинация от куркума, джинджифил,
канела, черен пипер и щипка кайен, плюс кремообразно
бадемово мляко и стевия без захар, за да я подсладим.
Приготвяне
Добавете съставките в посочения
ред и блендирайте
до получаване на
гладка смес.

Съставки
• 1 ½ чаша неподсладено
бадемово мляко
• ¼ ч.л. стевия
• 1 ч.л. смляна куркума
• ½ ч.л. смлян джинджифил
• ½ ч.л. смляна канела
• 1/8 ч.л. смлян черен пипер
• 1/8 ч.л. кайен (лют червен
пипер на прах)
• 1 чаша лед

Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 68.4
Общо мазнини: 3.6 g
Наситени мазнини: 0.4 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 264 mg
Общо въглехидрати: 9 g
Диетични фибри: 2.2 g
Захар: 3.4 g
Протеини: 1.8 g

ШЕЙК СЪС
„ЗЛАТНО МЛЯКО“
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Витамин A: 0.3%
Калций: 68.5%
Витамин C: 0.4%
Желязо: 14.1%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Ако никога не си опитвал босилек в смути, задължително е да пробваш. Подправките добавят наситен аромат
и представляват мощни антиоксиданти. Грейпфрутът
също е супер здравословен, известен с ефективната
си комбинация от калий, ликопен и витамин С. Замени
грейпфрута с портокал, ако приемаш някакви лекарства, върху които грейпфрутът може да окаже влияние.
Съставки
• 2 чаши спанак
• 4 листа босилек
• ¼ грейпфрут
• ½ с.л. сок от лайм
• 1½ чаша кокосова вода
• ½ с.л. корен от
джинджифил
• 1/8 ч.л. морска сол

Приготвяне
Добавете съставките в
посочения ред и блендирайте до получаване на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 106.9
Общо мазнини: 0.4 g
Наситени мазнини: 0.1 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 438.8 mg
Общо въглехидрати: 24.5 g
Диетични фибри: 2.2 g
Захар: 19.3 g
Протеини: 3.1 g

СМУТИ С ГРЕЙПФРУТ,
БОСИЛЕК И
ДЖИНДЖИФИЛ
www.delimano.bg
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8.8%
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Витамин A: 21.1%
Калций: 9.8%
Витамин C: 130.2%
Желязо: 10.5%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Сладкият и запомнящ се вкус на това питателно смути ще те
пренесе на някой райски остров, където слънцето не залязва.
Наровете бързо изчезват от рафтовете, но ако все още можеш
да откриеш, дори и замразен, значи имаш късмет! Нарът е богат източник на витамини А, С и Е и съдържа фолиева киселина
и фибри. Известно е, че влияе положително върху здравето на
сърцето и има противовъзпалителни свойства. Кокосът е другата звезда в тази рецепта! Богат на витамини С и Е, както и множество В-витамини, съдържа също желязо, калций и селен. Кокосовото мляко е чудесна алтернатива на обикновеното мляко
и добавя страхотен, кремообразен вкус към всяка рецепта.
Съставки
• 1 чаша спанак
• ½ чаша
• 1 банан, замразен
неподсладено
• 6 ягоди
кокосово мляко
• ½ чаша семена
• ¼ чаша неподслаот нар
дени кокосови
• 1 чаша неподсластърготини
дено бадемово
• ½ ч. л. смляна
мляко
канела

Приготвяне
Добавете съставките в посочения ред и
блендирайте до
получаване на
гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 423.4
Общо мазнини: 24.6 g
Наситени мазнини: 19.1 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 232.7 mg
Общо въглехидрати: 54 g
Диетични фибри: 13 g
Захар: 28.6 g
Протеини: 6.3 g

ЗЕЛЕНО СМУТИ С НАР
www.delimano.bg

35

37.9%
95.7%
0%
9.7%
18%
51.8%
6.2%

Витамин A: 9.6%
Калций: 56.1%
Витамин C: 160.9%
Желязо: 22.8%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Това леко смути е отлична алтернатива на напитките от
вендинг автоматите, които ще те натоварят с повече калории и няма да се отразят добре на здравето ти. Това
смути е богато на витамин С за здрава имунна система
и голямо количество фибри, за да поддържа тонуса ти
през целия ден. Така че, пропусни автоматите и опитай
това питателно смути – тялото ти ще ти благодари!
Съставки
• 1 чаша спанак
• 2 моркова
• ½ банан
• ½ чаша смес от горски
плодове, замразени
• 1 ч.л. годжи бери
• 1 с.л. неподсладени
кокосови стърготини
• 1 чаша кокосова вода

Приготвяне
Добавете съставките в
посочения ред и блендирайте до получаване на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 246.7
Общо мазнини: 5.5 g
Наситени мазнини: 4.3 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 180.1 mg
Общо въглехидрати: 48.4 g
Диетични фибри: 9.3 g
Захар: 29 g
Протеини: 4.4 g

СМУТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ЗАКУСКА
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Витамин A: 77.4%
Калций: 10.3%
Витамин C: 101.5%
Желязо: 13%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 2

Ако почувстваш, че се разболяваш, тогава това смути за
подсилване на имунитета, с джинджифил, лимон и мед,
трябва да се превърне в редовна част от менюто ти! То е
не само супер бързо и лесно за приготвяне, но съдържа
всичко, от което се нуждае тялото ти – пробиотици от киселото мляко, витамин С от лимоновия сок, джинджифил
за облекчаване на настинките, а антиоксидантите в меда и
куркумата допринасят за правилното храносмилане.
Съставки
• 2 с.л. корен от джинджифил
• 3 с.л. лимонов сок
• ½ чаша неподсладено,
бадемово мляко с ванилия
• 1/8 ч.л. смляна куркума
• 1 чаша гръцки йогурт,
обезмаслен
• 3 с.л. мед
• 1 чаша лед

Приготвяне
Добавете съставките в посочения
ред и блендирайте
до получаване на
гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 190.4
Общо мазнини: 1.4 g
Наситени мазнини: 0.2 g
Холестерол: 6.5 mg
Натрий: 90.1 mg
Общо въглехидрати: 34.2 g
Диетични фибри: 0.5 g
Захар: 29 g
Протеини: 13.7 g

СМУТИ С МЕД, ЛИМОН
И ДЖИНДЖИФИЛ
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Витамин A: 0.5%
Калций: 15.9%
Витамин C: 16.5%
Желязо: 3.3%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Това ярко оранжево смути те изпълва с енергия, независимо дали си с понижен тонус или в приповдигнато
настроение. Пресният джинджифил и куркумата добавят вкус и аромат, както и противовъзпалителен ефект
към това смути за подсилване на имунитета.
Съставки
• ½ портокал
• ½ чаша морков
• ½ чаша манго, замразено
• 1 чаша кокосова вода
• 1 с.л. конопени семена
• ½ с.л. прясна куркума
• ½ с.л. пресен джинджифил
• 1/8 ч.л. лют червен пипер
на прах (кайен)
• 2 с.л. NutriBullet® Superfood
Essentials – Ванилов
растителен протеин
(по избор)

Приготвяне
• Добавете съставките в посочения
ред и блендирайте до получаване
на гладка смес.
• Долейте вода, ако
е необходимо, за
да достигнете линията MAX.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 261.8
Общо мазнини: 7 g
Наситени мазнини: 0.5 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 202.3 mg
Общо въглехидрати: 39.6 g
Диетични фибри: 5.7 g
Захар: 28.5 g
Протеини: 13.3 g

СМУТИ ЗА
ПОДСИЛВАНЕ НА
ИМУНИТЕТА
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41

10.8%
2.6%
0%
8.4%
13.2%
22.8%
26.6%

Витамин A: 36.4%
Калций: 9.4%
Витамин C: 145.6%
Желязо: 19.5%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Имаш ли нужда от допълнително енергия? Осигури си
силен старт на деня и си набави необходимата дневна
доза зеленолистни зеленчуци с това смути! Имунната
ти система ще ти бъде благодарна, тъй като то съдържа висок процент витамин С, благодарение на мощната
комбинация от кейл, киви, лайм и боровинки. Здравословните за сърцето мазнини от авокадото ще допринесат за добрия ти тонус през целия ден.
Съставки
• 1 чаша кейл
• ¼ авокадо
• 1 киви
• 1 чаша боровинки
• 1 с.л. сок от лайм
• 1½ чаша неподсладено
бадемово мляко
• 1 с.л. NutriBullet® Superfood
• Essential – Зеленолистни

Приготвяне
Добавете съставките в посочения
ред и блендирайте
до получаване на
гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 270
Общо мазнини: 10.2 g
Наситени мазнини: 1.2 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 273.2 mg
Общо въглехидрати: 46.6 g
Диетични фибри: 11.3 g
Захар: 25.4 g
Протеини: 4.8 g

„ЕНЕРГИЙНА
БОМБА“ С КИВИ
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Витамин A: 4.3%
Калций: 75%
Витамин C: 322.3%
Желязо: 11.8%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Започни деня си със смути, богато на калций и магнезий, за да си здрав и изпълнен с енергия! Комбинацията от ленени семена, годжи бери и кейл създават антиоксидантна „енергийна централа“, която ще помогне да
предпазиш тялото си от вредното влияние на свободните радикали. Добави праскова и шепа ягоди за нужната доза витамин С и за да придадеш сладост, на която
вкусовите ти рецептори няма да могат да устоят!
Съставки
• 1 чаша кейл
• 1 банан
• 1 праскова,
без костилка
• 1 чаша ягоди
• 1½ чаша вода
• 2 с.л. годжи бери
• 2 с.л. ленено семе

Приготвяне
Добавете съставките в
посочения ред и блендирайте до получаване на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 367
Общо мазнини: 10.2 g
Наситени мазнини: 1 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 58 mg
Общо въглехидрати: 68.3 g
Диетични фибри: 16.1 g
Захар: 40.1 g
Протеини: 9.5 g

СМУТИ ЗА
ЖИЗНЕН ТОНУС
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15.7%
4.8%
0%
2.4%
22.8%
64.4%
19%

Витамин A: 4.5%
Калций: 18.9%
Витамин C: 216.8%
Желязо: 19.5%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Лаймът и ментата са най-широко прилаганите съставки, когато става въпрос за детоксикация. Лаймът поддържа кожата и стимулира имунната система, докато
ментата успокоява и помага в борбата с възпаленията.
Тази ефективна комбинация прави чудеса за храносмилателната ти система, като действа освежаващо и пречистващо на организма.
Приготвяне
Добавете съставките в
посочения ред и блендирайте до получаване на гладка смес.

Съставки
• 5 листа мента
• ½ лайм
• 1 чаша вода
• ½ чаша лед

Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 10.2
Общо мазнини: 0.1 g
Наситени мазнини: 0 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 7.4 mg
Общо въглехидрати: 3.6 g
Диетични фибри: 1 g
Захар: 0.6 g
Протеини: 0.2 g

ДЕТОКСИКИРАЩА
ВОДА С ЛАЙМ И
МЕНТА
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0.1%
0%
0%
0.3%
1.2%
3.8%
0.5%

Витамин A: 0.1%
Калций: 3.7%
Витамин C: 16.4%
Желязо: 1.2%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 2

Приготви си детоксикираща напитка, след която ще
се почувстваш пречистен и освежен! Това ярко зелено
смути ще помогне на тялото ти по естествен начин да
изхвърли всички вредни токсини и свободни радикали
в дебелото черво и черния дроб. Тъмните зеленолистни зеленчуци съдържат мощни антиоксиданти, както и
витамин Е и манган. Считани за стимулатори на черния
дроб в китайската медицина, тези зеленчуци служат и
като ефективни детоксиканти.
Съставки
• 1 чаша зеленолистни
зеленчуци
• 1 чаша грозде
• 1 чаша ананас
• 1 банан
• 1½ чаша вода
• ¼ чаша конопени
семена

Приготвяне
Добавете съставките в
посочения ред и блендирайте до получаване на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 262.2
Общо мазнини: 10.3 g
Наситени мазнини: 1 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 10.5 mg
Общо въглехидрати: 40.7 g
Диетични фибри: 4.9 g
Захар: 27.4 g
Протеини: 8.5 g

НУТРИБОМБА ЗА
ЧЕРНИЯ ДРОБ И
ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО
www.delimano.bg
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15.8%
5.2%
0%
0.4%
13.6%
19.6%
17%

Витамин A: 3.5%
Калций: 9.5%
Витамин C: 89.1%
Желязо: 13%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Поддържането на доброто здравословно състояние на служителите е основния фактор, който влияе върху просперитета
на работното място. Тази рецепта за подсилване на имунитета
съдържа висок процент от антиоксидантния витамин С, куркума и богатите на омега-3 конопени семена – перфектна комбинация за борба с подсмърчането и всички болестотворни
бактерии, които вероятно се носят из офиса.
Приготвяне
Добавете съставките в посочения ред и
блендирайте до
получаване на
гладка смес.

Съставки
• 1 чаша спанак
• ½ чаша „бейби“ моркови
• ½ чаша манго, замразено
• 1 портокал
• ½ с.л. пресен джинджифил
• ½ с.л. прясна куркума
• 1½ чаша кокосова вода
• 1 с.л. конопени семена
• 1/8 ч.л. лют червен пипер на прах
(кайен)
• 1/8 ч. л. морска сол

Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 262.3
Общо мазнини: 5.6 g
Наситени мазнини: 0.5 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 463 mg
Общо въглехидрати: 49.7 g
Диетични фибри: 7.1 g
Захар: 39.4 g
Протеини: 7.1 g

СМУТИ „КРАЙ НА
БОЛНИЧНИТЕ“
www.delimano.bg
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8.6%
2.7%
0%
19.3%
16.6%
28.6%
14.2%

Витамин A: 38.7%
Калций: 14.5%
Витамин C: 234.3%
Желязо: 13.6%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 2

Това смути може да се оприличи на кремообразна тропическа лимонада! Силно тонизиращата комбинация
от богатите на витамин C ананас и лимон е подсилена
от противовъзпалителните свойства и специфичния
вкус на куркумата.
Съставки
• 1 чаша ананас,
замразен
• ¼ лимон
• 1½ ч.л. прясна куркума
• ½ ч.л. ванилов екстракт
• 1 чаша неподсладено
кокосово мляко
• 1 ч.л. мед
• 1 чаша лед

Приготвяне
Добавете съставките в
посочения ред и блендирайте до получаване на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 85.5
Общо мазнини: 2.3 g
Наситени мазнини: 2 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 27.3 mg
Общо въглехидрати: 16.8 g
Диетични фибри: 2 g
Захар: 5 g
Протеини: 0.8 g

СМУТИ С АНАНАС,
КОКОС И КУРКУМА
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3.5%
10%
0%
1.1%
5.6%
8.1%
1.5%

Витамин A: 0%
Калций: 5.5%
Витамин C: 59.9%
Желязо: 1.8%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Магданоз? В смути? Няма грешка! Този зелен антиоксидант добавя здравословна доза имуностимулиращи
хранителни вещества към смутито ти. Сладките горски
плодове и финото слънчогледово масло помагат за балансиране на леко горчивия вкус на магданоза, за да се
получи приятно на вкус, леко сладко смути, което ще
стимулира имунитета ти!
Приготвяне
Добавете съставките в посочения
ред и блендирайте
до получаване на
гладка смес.

Съставки
• 1 чаша кейл
• ½ чаша магданоз
• 1 чаша смес от горски
плодове, замразени
• 1½ чаша неподсладено
бадемово мляко
• 1 ч.л. ленено семе
• 1 с.л. несолено масло от
слънчогледово семе

Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 267.1
Общо мазнини: 14.7 g
Наситени мазнини: 1.2 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 286 mg
Общо въглехидрати: 29 g
Диетични фибри: 9.2 g
Захар: 15.1 g
Протеини: 7.2 g

СМУТИ
С МАГДАНОЗ
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22.6%
6.1%
0%
11.9%
9.7%
37%
14.4%

Витамин A: 11%
Калций: 78.3%
Витамин C: 142.1%
Желязо: 26.1%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Това зелено смути ще ти помогне да се почувстваш супер
освежен и хидратиран! Лютият червен пипер (кайен) добавя ярък акцент към смутито, като същевременно стимулира метаболизма. И подобно на джинджифила, той има
противовъзпалителен и укрепващ здравето ефект. Освен
това ще ти осигури много фибри и антиоксиданти, съдържащи се в зеленолистните зеленчуци.
Приготвяне
Добавете съставките в посочения ред и
блендирайте до
получаване на
гладка смес.

Съставки
• 1 чаша спанак
• ½ чаша кориандър
• 1 персийска краставица
• ¼ авокадо
• 1 чаша ананас, замразен
• ½ с.л. пресен джинджифил
• 1 с.л. лимонов сок
• 1½ чаша кокосова вода
• 1/8 ч.л. лют червен пипер на
прах (кайен)

Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 322.6
Общо мазнини: 5.8 g
Наситени мазнини: 0.8 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 128.5 mg
Общо въглехидрати: 50.2 g
Диетични фибри: 6.8 g
Захар: 21.3 g
Протеини: 4.1 g

ДЕТОКСИКИРАЩО
СМУТИ ЗА ДЕНЯ НА
СВЕТИ ПАТРИК
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8.9%
4.2%
0%
5.4%
16.7%
27.1%
8.2%

Витамин A: 18.1%
Калций: 8.6%
Витамин C: 205.8%
Желязо: 12%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Порции: 1

Зимата е суров сезон, що се отнася до влиянието му върху кожата.
Опитай това смути, което ще ти помага да се пребориш със студа и
да сияеш и през студените зимни месеци. Кремообразното авокадо е отличен източник на витамин А, С и Е, има хидратиращ ефект
върху кожата и я поддържа мека и неостаряваща. А нежният спанак съдържа лутеин, който предпазва теб и кожата ти от вредните
UV лъчения. Добавянето на едно такова смути към ежедневния ти
хранителен режим ще ти осигурява здравословна доза полезни
хранителни вещества за имунната система и кожата ти.
Съставки
• 2 чаши спанак
• ½ чаша сладък
картоф, варен и
охладен
• ¼ авокадо
• ½ зелена ябълка
• ½ банан
• 1½ чаша
неподсладено

бадемово мляко
• 1 с.л. конопени
семена
• 2 с.л. NutriBullet®
Superfood Essentials –
Ванилов растителен
протеин
• ½ ч. л. смляна канела

Приготвяне
Добавете съставките в посочения ред и
блендирайте
до получаване
на гладка смес.
Насладете се!

Хранителна стойност
Калории: 431.6
Общо мазнини: 16.1 g
Наситени мазнини: 1.7 g
Холестерол: 0 mg
Натрий: 440.5 mg
Общо въглехидрати: 60.3 g
Диетични фибри: 13.6 g
Захар: 25.3 g
Протеини: 17.9 g

СМУТИ ЗА БОРБА
СЪС СТУДА
www.delimano.bg
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24.8%
8.5%
0%
18.4%
20.1%
54.3%
35.8%

Витамин A: 83.4%
Калций: 80.3%
Витамин C: 75.7%
Желязо: 39.1%
* Процентът на дневния
прием се основава на диета
с 2000 калории. Дневните
стойности могат да бъдат
по-високи или по-ниски, в зависимост от индивидуалните нужди от калории.

Кой НУТРИБУЛЕТ е най-добър за мен?

Първа крачка към
здравословен начин
на живот. Подходящ
за млади двойки!

20.000

ОБОРОТА В МИНУТА

ПО-ВИСОКА РОТАЦИЯ

Здравословно
хранене за цялото
семейство!

По-мощен и по-бърз!
Нутрибулет
за напреднали!

20.000

25.000

ОБОРОТА В МИНУТА

ОБОРОТА В МИНУТА

Най-висок клас
Хранителен екстрактор. Специална подгряваща функция!

30.000

ОБОРОТА В МИНУТА

ПО-ДОБРО СМЕСВАНЕ, ПО-ГЛАДКО СМИЛАНЕ, ПО-БЪРЗ РЕЗУЛТАТ

600 W

600 W

900 W

1700 W

Какво включва?
5 части

Какво включва?
12 части

Какво включва?
9 части

Какво включва?
10 части

моторна
основа

висока
700 мл чаша

моторна
основа

висока
700 мл чаша

моторна
основа

голяма
909 мл чаша

моторна
основа

екстрактор
острие

екстрактор
острие

книжка с
упътване и
рецепти

екстрактор
острие

острие за сухо
смилане

екстрактор
острие

флип-топ капак,
подходящ за пренасяне и за път

900 мл чаша

1,3 л чаша

511 мл чаша с
допълнителна
дръжка

511 мл чаша с
дръжка и ринг

511 мл чаша с
допълнителна
дръжка

1 капак за
съхранение

1 л супер кана

ринг за чаша

2 капака за
съхранение

книжка с
упътване и
рецепти

книжка с
упътване и
рецепти

Нутригид
диетолог

упътване

прочети преди ползване

To get the MOST out of life...
you need to get the MOST out of your food!™

Нутригид
диетолог

вземи най-доброто от живота ...като
вземаш най-доброто от храната

пътеводител в здравословното хранене

®

POCKET NUTRITIONIST

To get the MOST out of life... you need
to get the MOST out of your food.

капак с улей

1 капак за
съхранение

®

POCKET NUTRITIONIST

упътване

www.delimano.bg

To get the MOST out of life...
you need to get the MOST out of your food!™

вземи най-доброто от живота ...като
вземаш най-доброто от храната

пътеводител в здравословното хранене

Нутригид
диетолог
®

POCKET NUTRITIONIST

Готви. Празнувай. Всеки ден.

упътване

прочети преди ползване

To get the MOST out of life... you need
to get the MOST out of your food.

прочети преди ползване

To get the MOST out of life...
you need to get the MOST out of your food!™

вземи най-доброто от живота ...като
вземаш най-доброто от храната

пътеводител в здравословното хранене

To get the MOST out of life... you need
to get the MOST out of your food.

уред за
отсраняване
на острието

книжка с упътване и рецепти

