
Вкусни идеи
за Божиќ 

пијалоци, грицки, закуски 

и освежителни 
шејкови 

по 
празниците

50 рецепти за среќни празници 
и потоа – освежување 
по празничната трпеза

http://sm.mk/2ezh66U


Нутрибулет е навистина повеќенаменски апарат - подготвувајте 
шејкови, предјадења, преливи, супи и десерти. Исто така, можете да 
подготвите и празнични пијалоци за неколку секунди. Идеален вкус, 
одлични резултати и хранливи состојки во секоја чаша. 

Најдете идеи за празнични пијалоци и оброци и потоа, откако 
декември ќе помине, почнете со освежување на вашето тело - и сето 
тоа само со Nutribullet.

Запомнете за сите рецепти: 
•	 Ако додавате течност, никогаш не полнете над максималната 

линија. 

•	 Никогаш не обработувајте топли состојки. Оставете ги да се оладат 
на собна температура! 

•	 Течноста од рецептот можете да ја замените со онаа која вам ви е 
омилена (вода, чај, бадемово млеко или млеко од други јаткасти 
плодови, итн.).     

•	 Коцките мраз не треба да надминат 25% од вкупните состојки. 

Подготовка на рецепти:
•	 Доколку не е нагласено поинаку, ставете ги сите состојки во чашата 

и вклучете го апаратот. 

само за овие 
празници!
Nutribullet, најдобриот 
екстрактор на хранливи 
состојки во светот, 
достапен во три бои!
•	 Снежно бел,
•	 црвен,
•	 и златен!

Одберете ја вашата 
омилена боја и добијте 
најмногу од храната. 
Замислете желба и 
наздравете со саканите!

ПРВ ЧЕКОР КОН ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ

http://sm.mk/2ezh66U
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Содржина
Со Nutribullet можете 
многу брзо и едноставно 
да подготвите пијалоци 
и додатоци за исхрана од 
секаков вид на состојки. 

ниедно славење во 
декември не може да 
помине без брускетите 
со разни филови, кои, 
подготвени во Nutribullet, 
го задржуваат вкусот на 
сите состојки! 

уживајте во домашните 
закуски заедно со 
пријателите и семејството. 
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Состојки:
•	 2-4 халапењо пиперки
•	 ½ шолја крем сирење
•	 1 супена лажица сланина
•	 2 супени лажици кашкавал
•	 1 чешне лук
•	 2 супени лажици млад кромид
•	 ¼ мала лажичка ворчестер сос
•	 ½ мала лажичка сок од зелен 

лимон
•	 1 прстофат сол
•	 власец

подготовка: 
•	 Загрејте ја рерната на 200oC.
•	 Ставете ги халапењо пиперките на Делимано 

тавата за печење 
•	 Додадете ги сите состојки (освен пиперките) во 

шолјата и блендирајте.
•	 Со лажица рамномерно наполнете ги пиперките 

со филот. 
•	 По желба, одозгора ставете уште од сланината и 

сирењето.
•	 Печете 10-15 минути, додека малку да заруменат. 
•	 Наросете со свеж власец. 

Состојки:
•	 ½	шолја	сушени	домати
•	 ¼	шолја	босилек
•	 2	супени	лажици	

маслиново масло
•	 ¼	мала	лажичка	сок	од	

лимон
•	 сол	и	бибер	по	вкус

Нанесете го врз потпечен леб или врз брускети. 

Крем сирење

Сланина

кашкавал

Сок од лимон

лук

Сол

ворчестер сос

млад кромид

Халапењо

Сушени домати

Босилек

Сок од зелен лимон

Сол и бибер

маслиново масло

власец

Печени полнети халапењо пиперки

полнењето можете да го користите и со обични пиперки, како и со модар 
патлиџан и тиквици!

Сушени домати и босилек

Користете ја функцијата пулс. СовеТ
СовеТ
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подготовка:
•	 Загрејте ја рерната на 175oC. Засечете ја кората 

од модриот патлиџан на неколку места, и во 
отворите ставете ситни парченца лук. Ставете 
ги на Делимано тава за печење и печете додека 
да омекне патлиџанот. 

•	 Откако ќе се олади, извадете го месото од 
патлиџанот, фрлете ја кората, и ставете го во 
високата чаша. Додадете ги и другите состојки. 

Состојки:
•	 Месото од 1 печен модар патлиџан
•	 1 чешне лук
•	 2 супени лажици таан
•	 1 ½ супена лажица сок од лимон
•	 2 супени лажици маслиново масло
•	 1 супена лажица вода
•	 ½ мала лажичка сол
•	 1 прстофат црвен пипер
•	 1 прстофат кумин
•	 1 китка магдонос

Состојки:
•	 280 гр. замрзнат грашок
•	 1 чешне лук
•	 ½ шолја пармезан
•	  1 мала лажичка сол 
•	 ¼ лажичка бибер
•	      шолја маслиново масло
•	 1 потпечен леб по избор
•	 ½ шолја шери домати, 

исечкани

подготовка:
•	 Во висока чаша, екстрактирајте ги заедно 

грашакот, пармезанот, солта, биберот и 
маслиновото масло. Зачинете по вкус. 

•	 Исечете го лебот на кришки со дебелина од 1 см. 
Премачкајте ги кришките со маслиново масло од 
двете страни и потпечете ги.

•	 Премачкајте ги потпечените кришки со пестото и 
украсете со парче домат! 

маслиново

масло

печен модар

патлиџан

Сок од лимон

лук

Сол

Црвен пипер
Кумин

вода

маслиново масло

Таан

магдонос

пармезан

Грашок

Бибер

шери домати

лук

леб 

Сол

Баба Гануш

послужете со зеленчук или со секаков вид на тесто. 

Брускети со песто од грашак

одлична комбинација со чијабата - италијански - леб!СовеТ
СовеТ
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Состојки:
•	 1 шолја индиски ореви, оставени во 2 шолји 

вода да отстојат цела ноќ (без водата) 
•	 1 супена лажица маслиново масло
•	 ¼ шолја вода
•	 2 супени лажици сок од лимон

•	 2 чешниња лук
•	 ½ лажичка јаболков оцет
•	 1 супена лажица сенф
•	 ½ лажичка сол и бибер

Состојки: 
•	 6 јајца 
•	 ¼ шолја посен мајонез
•	 1 лажичка бел вински оцет
•	 1 лажичка сенф 
•	 ½ лажичка сол
•	 црвен пипер

подготовка: 
•	 Ставете ги јајцата во длабок сад и прелијте ги со 

вода 2,5 см над јајцата. 
•	 Почекајте водата да почне да врие, покријте го 

садот со капак и намалете ја температурата. Варете 
1 минута.   

•	 Тргнете ги од рингла и оставете ги покриени да 
отстојат 14 минути. Извадете ги јајцата од водата и 
ставете ги во мраз 15 минути. Убаво излупете ги под 
ладна проточна вода. 

•	 Исечете ги јајцата на пола. Извадете ја жолчката, а 
белката тргнете ја на страна. 

•	 Во високата чаша изблендирајте ги жолчката, 
мајонезот, оцетот, сенфот и солта. 

•	 Со лажица или со шприц ставете од смесата со 
жолчката во секоја од белките. Гарнирајте со црвен 
пипер. 

Треба да добиете мазна смеса.

Сок од лимон

лук

вода

маслиново 
масло

индиски 
ореви

јаболков
оцет

Бел
вински
оцет

мајонез
Сол

јајца

Сол и бибер

Сенф

Црвен 
пипер

Сенф

Намаз од индиски ореви

пулсирајте неколку пати / екстрактирајте неколку секунди. доколку е потребно 
користете ја тап техниката. 

Класични полнети јајца

послужете ги веднаш или чувајте ги вакумирани во сад најмногу 2 дена.СовеТ
СовеТ
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Состојки:
•	 1/4 шолја исчистени ореви
•	 1 супена лажица кафеав 

шеќер
•	 1 лажичка кора од портокал
•	 1 јаболко, исечено на 

големи парчиња
•	        лажичка кардамон
•	        лажичка цимет
•	        лажичка ванила
•	        лажичка сол
•	 1 мало тркало Бри сирење 

подготовка:
•	 Во високата чаша ставете ги оревите, шеќерот, 

кората од портокал, јаболкото, кардамон, циметот, 
солта и ванилата. Пулсирајте 6 пати , за сè крупно да 
се исецка. 

•	 Загрејте ја рерната на 175oC.
•	 Сирењето ставете го на хартија за печење. Исечете 

го на пола и со лажица ставете од смесата врз 
едната половина. Потоа ставете ја другата половина 
одозгора и прелијте со остатокот од смесата. 

•	 Печете 10-15минути, или додека сирењето да почне 
да се топи.  

подготовка:
•	 Сите состојки изблендирајте ги заедно, освен 

краставицата.  
•	 Исечете ја краставицата по должина, на тенки 

ленти со дебелина од околу 3 мм.   
•	 Ставете 1 супена лажица од смесата на еден 

крај од лентата краставица и направете ролни. 
Прицврстете со чепкалка за заби. 

•	 Послужете веднаш или чувајте ги во фрижидер. 

Состојки:
•	 230 гр. месо од ракчиња 
•	 55 гр. мајонез
•	 сок од 1 лимон 
•	 10 гр. магдонос
•	 1 чешне лук
•	 10 гр. власец
•	 ¼ мала лажичка сенф
•	 ½ лажичка сол 
•	 2 краставици 

Цимет

јаболко

ореви

ванила
Кора од портокал

Кафеав шеќер

Кардамон

Сок од лимон

лук
месо од 
ракчиња

Сенф мајонез

магдонос

власец Сол

Краставица

Сол

Бри

послужете го веднаш со крекери. вака можете сирењето да го подготвите 
и во микробранова, наместо во традиционална рерна. вклучете ја висока 
температура онолку колку што е потребно да почне да се топи. 

Ролни од ракчиња и краставица

полнењето може да го направите еден ден однапред.

Печено сирење (Бри)

СовеТ
СовеТ

12 13



Состојки: 
•	 420 гр. варен наут 
•	 лук
•	 кора од лимон
•	 сок од 2 лимони, околу 60 мл

•	 ½ лажичка сол
•	 2 супени лажици таан
•	 ¾ шолји маслиново масло

подготовка:
•	 Загрејте ја рерната на 180°C и 
•	 Во високата чаша изблендирајте го ѓумбирот, 

теријаки сосот, младиот кромид, лукот, лососот, 
кокосовото масло, лебните трошки и јајцето. 

•	 Од смесата направете топчиња со дијаметар од 
околу 2,5 см, и наредете ги на Делимано тавата 
за печење. 

•	 Печете 25 минути. Извадете ги од рерната и 
премачкајте ги со теријаки сосот.  

Состојки: 
•	 2,5 см парче свеж ѓумбир
•	 1 супена лажица теријаки сос
•	 2 млади кромитчиња, 

покрупно исечкани  
•	 1 чешне лук
•	 1 лажичка сусам
•	 450 гр филети од лосос без 

кожа
•	 ½ супена лажица кокосово 

масло
•	 ½ шолја лебни трошки
•	 1 големо јајце

варен наут

Таан

Кора од портокал

Кокосово масло

лук

Ѓумбир
лосос

млад кромид

Теријаки
сос

Сусам

Сол

јајце

лук

Сок од лимон

маслиново масло

леб

послужете веднаш или чувајте го во вакумиран сад најмногу 1 минута. 

Теријаки топчиња од лосос 

овие топчиња можете да ги послужите со ориз или пак како закуски за коктел забава. 

Хумус од лути пиперки

СовеТ
СовеТ
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Состојки:
•	 ¼ краставица
•	 3 ливчиња нане
•	 2 супени лажици исечкан власец
•	 кора од 1 лимон

•	 сок од 1 лимон
•	 ¼ лажичка сол 
•	 1 шолја полномасен грчки јогурт

Состојки:
•	 230 гр. крем сирење, 
•	 сок од 1 портокал
•	 кора од 1 портокал
•	 лажичка сол

•	 ½ лажичка или 3 мл ванила екстракт
•	 115 гр. маскарпоне сирење
•	 1 лажичка мед

ливчиња

нане 

мед

Сок од портокал

Крем сирење маскарпоне

Кора од портокал

Сол

ванила екстракт

Грчки јогурт

Краставица

Кора од лимон

Сол

власец

Сок од лимон

• послужете веднаш или чувајте го во вакумиран сад најмногу 1 недела. 
• може да се користи и како нискокалоричен прелив за салата. 

Овошен намаз со крем сирење

послужете со вашето омилено овошје. 

Сос од краставици, нане и јогурт

СовеТ
СовеТ
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Состојки:
•	 1 шолја црни или зелени маслинки без семки
•	  ¼ шолја сушени домати во маслиново масло
•	 1 супена лажица капари со течност 
•	 ¼ шолја ливчиња магдонос
•	 2 чешниња лук
•	 ¼ лажичка буковец

•	 кора од ½ лимон
•	 сок од ½ лимон
•	 ¼ лажичка сенф 

Состојки: 
•	 халапењо пиперки без рачки и без семе 
•	 4 чешниња лук
•	 ½ лажичка сол 

•	 ¼ шолја масло од семе од репка 
•	 ½ шолја оцет од ориз

Сок од лимон
масло од репка

Халапењо

Сол

лук

оцет од ориз

лук
маслинки

магдонос

Капари

Буковец

Сушени домати Кора од лимон

Сенф

• ако сакате сосот да има црна боја користете црни маслинки. ако сакате 
зелена боја - користете зелени маслинки. 

• послужете ги веднаш или чувајте ги во вакумиран сад најмногу 2 недели.

Сос од халапењо  пиперки

• веднаш послужете или чувајте го во вакумиран сад најмногу 1 недела. 
• одлично е во комбинација со печено месо, риба или секаков вид на салата! 

Медитерански сос

СовеТ
СовеТ
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Состојки: 
•	 1 шолја исчистени ореви
•	 1 шолја рукола
•	 ½ шолја магдонос
•	 кора од 1 лимон
•	 сок од 1 лимон
•	 ¼ шолја пармезан

•	     лажичка буковец
•	 2 чешниња лук
•	 ½ лажичка сол
•	 ½ шолја маслиново масло

маслиново

масло

Сок од лимон

лук

пармезан

Буковец

Рукола

Кора од лимон

ореви

магдонос

Сол

Песто од ореви и рукола

одлично е во комбинација со печено месо или тестенини. 
ЗДРАВи шЕЈКОВи и ВКуСНи ДЕСЕРТи

декември е месец за радости, 
исполнет со дружења на кои 
неизбежна е пообилната 
исхрана. Со цел да ви 
помогнеме во балансирањето 
помеѓу задоволството и 
доброто здравје, ви нудиме 
голем број на идеи во 
следното поглавје. 
 

Само пробајте ги сите 
рецепти и ќе разберете 
за што станува збор. 

Среќен, среќен декември! 

СовеТ
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Состојки:
•	 ½ банана
•	 ¾ шолја замрзната праска
•	 ¼ шолја спанаќ
•	 1 супена лажица грчки јогурт

•	 0,5 см ѓумбир
•	 2 супени лажици ванила во прав
•	 ¾ шолја бадемово млеко

Состојки: 
•	 урми без семки 
•	 ½ лажичка цимет во прав
•	 ¼ лажичка екстракт од ванила

•	 ½ замрзната банана
•	 1 шолја бадемово млеко

Цимет

урми
Банана

ванила екстракт

Бадемово млеко

Спанаќ

Ѓумбир

праски

Грчки јогурт

ванила во 
прав

Банани

Бадемово млеко

декорирајте со лажица грчки јогурт и наросете со цимет.

шејк со урми Зелен шејк од праска и ѓумбир

декорирајте со стапче цимет.  
СовеТ

СовеТ

ХРАНЛИВ 
ШЕЈК

ХРАНЛИВ 
ШЕЈК
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Состојки:
•	 1 круша, без рачка и без семки
•	 ¼ шолја рукола
•	 1 лажичка потпечени борови ореви 

(пињоли)

•	     лажичка морско оревче 
•	 2 лажичка мед
•	 ½ шолја бадемово млеко
•	 2 коцки лед

Состојки:
•	 ¼ шолја чоколадизирани бадеми
•	 ½ супена лажица инстант кафе во прав 
•	 2 супени лажици ванила во прав

•	 1 ½ шолја бадемово млеко
•	 ½ замрзната банана

Бадемово млеко

чоколадизирани 
бадеми

Круша

Бадемово млеко

Борови ореви

морско оревче

Рукола Коцки лед

Банана

инстант кафе

ванила 
во прав

мед

декоририајте со ореви и парче круша на работ од чашата.  

Јава Баз Круша и рукола

декорирајте со парчиња чоколадо и бадеми, и матена слатка павлака или маршмалоу. 
СовеТ

СовеТ

СЛАТКО 
ЗАДОВОЛСТВО

ХРАНЛИВ 
ШЕЈК

24 25



Состојки: 
•	 ¼ шолја кафеав шеќер
•	 ½ шолја млеко
•	 1 шолја слатка павлака
•	 ½ лажичка ванила екстракт
•	 ¼ лажичка цимет во прав
•	 ¼ лажичка сол
•	 колачи искршени на парченца

Состојки:
•	 ²/³ шолја млеко
•	 4 замрзнати банани на пола
•	 2 супени лажички како во прав

•	 ¼ лажичка сол
•	 1 супена лажица мед

подготовка:
•	 Сите состојки (освен колачите) изблендирајте ги 

во високата чаша.    
•	 Додадете ги колачињата во смесата и ставете ја 

во замрзнувач најмалку 4 часа, или смесата (без 
колачињата) ставете ја во апаратот за сладолед 
од Делимано.

•	 Ако го користите апаратот за сладолед, 
последната минута додадете ги колачињата и 
блендирајте да добиете хомогена смеса. 

ванила екстракт

млеко

Слатка
павлака

Банана

Какао во прав

мед

Сол
Кафеав шеќер

млеко

Сол Цимет

Колачи

послужете веднаш или чувајте го во замрзнувач најмногу 1 недела. 

Чоколаден мус со банани Сладолед со колачи

декорирајте со кокосови снегулки. овој десерт можете да го чувате во фрижидер 
најмногу 1 недела. 

СовеТ
СовеТ

СЛАТКО 
ЗАДОВОЛСТВО СЛАТКО 

ЗАДОВОЛСТВО
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Состојки:
•				¼ шолја кафеав шеќер
•				½ шолја млеко
•				1 шолја слатка павлака
•				½ лажичка ванила екстракт
•				¼ лажичка сол
•				¼ шолја замрзнати јагоди
•				60 гр замрзнато крем сирење исечено 
      на парчиња
•				1 ½ супена лажица џем од јагоди
•				2 крекери (по можност со мед)

подготовка: 
•				Сите	состојки	(освен	џемот	и	крекерите)	
      изблендирајте ги во високата чаша. 
•				Во	смесата	додадете	го	џемот	и	крекерите	и	
      ставете ја во замрзнувач најмалку 4 часа, или пак 
      користете го апаратот за сладолед.  
•				Ако го користите апаратот за сладолед во 
      последната минута додадете ги крекерите. Или 
      пак исклучете го апаратот и смесата префрлете 
      ја во длабок сад, па потоа полека додајте ги 
      крекерите и џемот. 

Состојки:
•	 ½ големо парче авокадо без семка
•	 1 голема излупена банана 
•	 2 супени лажици како во прав

•	 1 супена лажица мед
•	 ½ шолја бадемово млеко
•	 2 супени лажици путер од кикирики

Крекери

Кафеав шеќер

млеко

Слатка
павлака

ванила екстракт

Сол

Крем сирење

јагоди

Џем од 
јагоди

авокадо

Бадемово 
млеко

путер од 
кикирики мед

Банана

Какао во прав

Ставете во 4 мали стаклени садови за послужување, покријте со најлонска 
фолија и оставете го во фрижидер 4-6 часа (или додека да се стврдне).

Чизкејк сладолед од јагоди Пудинг од чоколадо и авокадо 

Сладоледот можете да го чувате во замрзнувач најмногу една недела. СовеТ
СовеТ

СЛАТКО 
ЗАДОВОЛСТВО

СЛАТКО 
ЗАДОВОЛСТВО
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Состојки:
•	 1 шолја бадемово млеко
•	 2 замрзнати банани
•	 0,5 см ѓумбир

•	 1 лажичка мед
•	 1 лажичка ванила  
•	 ½ лажичка мелен цимет

Состојки:
•	 1 рака спанаќ
•	 2 супени лажици какао
•	 ½ шолја кокосови снегулки
•	 3 ливчиња нане

•	 ½ шолја јагоди
•	 ¼ лажичка цимет
•	 1 шолја бадемово млеко
•	 1 шолја кокосова вода

Цимет
Банана

Бадемово млеко мед

Какао

Спанаќ

Кокосови снегулки

јагоди

Кокосова вода

Цимет

Бадемово млеко

Ѓумбир

ванила

нане

декорирајте со бадеми и цимет. 

Чоколадна детоксикација шејк од ѓумбир

декорирајте со рендано чоколадо. 
СовеТ

СовеТ

ХРАНЛИВ 
ШЕЈК

ХРАНЛИВ 
ШЕЈК
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ДА НАЗДРАВиМЕ ЗА НОВАТА ГОДиНА

Сите се согласуваме дека коктелите 
се важен дел од секоја забава. 
Нешто што не се пропушта! 
Декемвриските и Новогодишните 
забави не се исклучок!  

Рецептите кои следат се само мал 
пример за тоа што се можете да 
подготвите со вашиот Nutribullet. 
иако, во суштина, тој е производ 
кој ќе ни помогне да бидеме 
здрави, понекогаш можеме да 
го користиме и за подготовка 
на нешто во кое ќе уживаме. 
Подгответе коктели со идеален 
вкус од вашите омилени состојки. 
На здравје! 
П.С: Сите рецепти можат да се подготват на два начини - со или 
без алкохол. Одлуката е на вас! 

На здравје! 

Состојки: 
•	 2 шолји доматен сок 
•	 30 мл вотка (по желба)
•	 1 лажичка црн бибер
•	 ½ лажичка рен
•	 ½ лажичка сенф
•	 ¼ лажичка сол 
•	 ¼ лажичка буковец
•	 ¼ лажичка лук во прав
•	 ½ лажичка Ворчестер сос
•	 ½ лажичка лут сос
•	 4 страка целер
•	 Коцки лед
•	 Зелен лимон 

подготовка:
•	 Во плиток сад измешајте половина од биберот, 

половина од солта и пола од буковецот. Тргнете ја 
смесата на страна.  

•	 Изблендирајте го доматниот сос, вотката, сенфот, 
ренот, лукот во прав, Ворчестер сосот, лутиот сос и 
остатокот од солта, биберот и буковецот. 

•	 Со зелениот лимон намокрете го работ на чашата и 
ставете ја во смесата од бибер, сол и буковец. 

•	 Наполнете ја чашата со лед и истурете во неа од 
коктелот. Декорирајте со целер и послужете.

ворчестер сос

Буковецдоматен сос 

лут сос

Рен

вотка

лук во прав

Сол

Коцки 
лед

зелен лимон Целер

Црн бибер

Сенф

Ренот нема потреба да го рендате, само додадете цело парче во Nutribullet.

Блади Мери

СовеТ
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подготовка:
•	 Ставете ги сите состојки во високата чаша и 

блендирајте 10 секунди. 
•	 Смесата ставете ја во замрзнувач најмалку 8 часа. 
•	 Откако смесата ќе замрзне со лажица ставете од 

смесата во високата чаша и блендирајте на 2 пати 
по 1-2 секунди. 

Состојки:
•	 1 шолја сок од грејпфрут 
•	 2,5 см парче свеж ѓумбир
•	 2 супени лажици агаве
•	 ½ шолја газирана вода 
•	 120 мл џин (по желба)
•	 6 ливчиња нане

Состојки:
•	 ¼ шолја сирупо со шеќер (редок) 
•	 60 мл текила (по желба) 
•	 2 шолји сок од ананас
•	 кора од 1 зелен лимон 
•	 сок од 1 зелен лимон
•	 1 китка свеж магдонос 

•	 1 китка свежо нане
•	 1 шолја коцки лед
•	      лажичка сол
•	 1 шолја ананас
•	 ½ шолја калинка 

Ѓумбир

агаве сируп

Сок од 
грејпфрут 

нане

Газирана вода

Џин 
(по желба)

Сок од ананас

ананас

Сируп

магдонос

Текила 
(по желба)

Сол

Кора од 
зелен лимон

Сок од зелен лимон

нане
Коцки лед

Калинка

Пијалок од ѓумбир и грејпфрут

• Секоја чаша декорирајте ја со кришка грејпфрут и по желба можете да 
додадете и рендан ѓумбир.  

• наместо да го замрзнете коктелот преку ноќ, можете да го подготвите во 
апаратот за сладолед и да го послужите директно во чаша. 

Маргарита со калинка

• Сирупот подгответе го дома: Сварете вода со шеќер (сооднос: 3 дела вода, 1 
шеќер). оставете да врие 1 минута. 

• Работ на чашата премачкајте го со лимонот и потоа ставете ја чашата во сол. 
исто така можете да декорирате и со семе од калинка. 

• послужете го веднаш или замрзнете го пред послужување. 

СовеТ
СовеТ
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подготовка:
•	 Измешајте го кафето и вотката и оставете го да 

отстои 8 часа или преку ноќ. 
•	 Изматете ја павлаката со шеќер и нане. 
•	 Во висока чаша ставете ги сите состојки освен 

матената павлака и изблендирајте ги убаво. 
•	 Послужете во чаша и украсете со матената 

павлака. 

Состојки:
•	 ¼ шолја кафе во зрна
•	 240 мл вотка (по желба) 
•	 1 шолја слатка павлака
•	 1 лажичка кафеав шеќер
•	      лажичка екстракт од нане
•	 1 лажичка какао во прав
•	 15 гр чоколадо
•	 1 ¼ шолја млеко
•	 60 мл ликер од чоколадо 
        (по желба)

Состојки: 
•	 1 шолја замрзнати јагоди, манго или ананас 
•	 ½ шолја сок од портокал
•	 120 мл ликер од портокал (по желба)
•	 240 мл бело вино по избор (по желба)

Мока Минт мартини

украсете со рендано чоколадо. 

Сангрија шејк

послужете во чаши декорирани со парчиња овошје или во голем длабок сад, исто 
така, декорирано со овошје. 

СовеТ СовеТ

екстракт 
од нане

чоколадо

вотка 
(по желба)

зрна кафе

млеко

чоколаден ликер 
(по желба)

Слатка 
павлака

Кафеав 
шеќер

Какао

ликер од портокал 
(по желба)

Бело вино 
(по желба)јагоди, манго, 

ананас

Сок од портокал
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Текила танго

Ставете го во чаши и додадете ликер од малини. 

Состојки:
•	 ½ шолја свеж ананас
•	 ½ јаболко
•	 1 шолја кокосова вода
•	 1 шолја газирана вода
•	 30 мл рум или вотка (по желба)

Славенички шејк

по желба - наполнете ја чашата до пола и додадете газирана вода за ефект со 
балончиња!

Состојки: 
•	 120 мл текила (по желба)
•	      шолја агаве сируп
•	 1 шолја ананас
•	 ½ шолја замрзнати малини

•	 10 коцки лед
•	 ½ шолја (120мл) сок од портокал
•	 1 лажичка ликер од малини (по 

желба) 

СовеТ
СовеТ

Рум или 
вотка 
(по желба)

јаболко

малини

агаве сируп

ананас

Текила 
(по желба)

Коцки лед

Сок од портокал

ликер од малини 
(по желба)

ананас

Кокосова вода

Газирана вода
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Вино со праски

декорирајте со ливчиња нане. 

Состојки:
•	 ½ шолја сок од портокал
•	 ½ шолја бадемово млеко
•	 ¼ шолја кафеав шеќер
•	 ½ лажичка екстракт од ванила

•	 2 топчиња сладолед од ванила
•	 коцки лед
•	 30 мл бел рум (по желба)

Рум со портокал

замрзнете ја смесата или пак пдогответе ја со апаратот за сладолед. 

Состојки:
•	 1 ½ шолја бело вино (по желба)
•	 ½ шолја сок од јаболко
•	 2 праски 
•	 коцки лед

СовеТ
СовеТ

Коцки лед

Сок од јаболкиБело вино 
(по желба)

праски

Кафеав шеќер

Сладолед

Коцки лед

Сок од портокал

Бел рум 
(по желба)

Бадемово млеко

екстракт од ванила
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Црвено и зелено мохито

• декорирајте со свежи јагоди и ливчиња нане. послужете ладно. 
• можете да се обидете да направите и вертикални слоеви. истурете ги 

истовремено во чаша, полека, веднаш над рабовите.  

подготовка:
•	 Изблендирајте ги јагодите, половина од 

нането, 1 шолја лед и 30 мл рум. 
•	 Наполнете 2 чаши до пола.
•	 Истиот процес повторете го и со кивите и 

истурете ја смесата врз онаа со јагоди. 

Состојки:
•	 1 ½ шолја замрзнати јагоди 
•	 1 ½ шолја киви (свежи или 

замрзнати)
•	 8 ливчиња свежо нане
•	 60 мл бел рум (или вотка, по желба)
•	 2 шолји лед

SOS!

СовеТ

СовеТ

Коцки ледјагоди

нане

Киви

Бел рум 
(по желба)

Среќна нова Година! 

по многубројните прослави, 
најдобра одлука за нас 
би била оваа година да 
се храниме поздраво, 
да почнеме да вежбаме, 
да изгубиме неколку 
килограми...  

еве неколку идеи за 
подготовка на шејкови 
за прочистување на 
организмот! 

НА ВАшЕТО ТЕлО Му ТРЕБА ПОМОш ПО ПРАЗНиЦиТЕ 
(“СРеќна нова Година“)
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овој шејк има малку калории, но се богати со влакна, антиоксиданси и други хранливи 
состојки. одличен е за здрава исхрана и за исфрлање на токсините од телото. 

Состојки: 
•	 ¼ шолја замрзнати малини
•	 ¼ шолја замрзнати јагоди
•	 ½ цвекло
•	 ¼ шолја листови од цвекло

•	 ½ шолја сок од ананас
•	 ¼ шолја вода
•	 3 коцки лед
•	 1 лажичка чиа семе

листовите од цвекло можете да ги замените со кељ или со друг лисест зеленчук! 

Состојки:
•	 1 рака спанаќ
•	 1 рака нане
•	 1 рака магдонос
•	 1 мал лимон
•	 ½ краставица

•	 1 целер
•	 1,5 см ѓумбир
•	 3 коцки лед 
•	 вода

Бобинки и цвеклоНовогодишен шејк за детоксикација

СовеТ

СовеТ

нане

Спанаќ

Краставица

лимон

Целер

вода

магдонос
Коцки лед

Ѓумбир
листови од цвекло

јагоди

малини

Цвекло

чиа семе

Сок од ананас

Коцки лед

вода
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по желба можете да додадете и протеински прашок по ваш вкус! 

Состојки:
•	 ½ јаболко, без семки
•	 1,5 см парче ѓумбир, излупено
•	 ¼ лимон, без кора и без семки
•	 1 лажичка мед

•	 2 парчиња кељ
•	 3 коцки лед
•	 вода

повкусно е со зелени јаболка!

Состојки: 
•	 ½ шолја замрзнати јагоди
•	 2 парчиња кељ
•	 1 шолја кокосова вода
•	 по желба: 2 супени лажици ванила во прав

Креација од кељЈагоди и зеленчук

СовеТ

СовеТ

Кокосова вода 

Коцки лед

вода

Кељ

јагоди

ванила во прав

јаболко

Ѓумбир

лимон

мед

Кељ
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задолжително ставете го црвениот пипер! Тој е одличен за забрзување на 
метаболизмот и природна детоксикација. 

Состојки:
•	 киви
•	 ¼ шолја спанаќ
•	 1 супена лажица магдонос
•	 1 целер

•	 3 коцки лед
•	 1 супена лажица ленено семе
•	 ½ шолја кокосова вода

Спанаќот може да го замените со кељ. 

Состојки: 
•	 ½ краставица
•	 1 шолја кокосова вода
•	 1 парче целер
•	 ½ зелен лимон 

•	 1 супена лажица магдонос
•	 ¼ шолја ливчиња поточарка
•	      лажичка црвен пипер

Здравје во чашаДетоксикација со краставица

СовеТ

СовеТ

Целер

Кокосова вода

Коцки лед

Киви

Црвен пипер 

поточарка (валеријана)Краставица

зелен лимон

магдонос

Целер

Кокосова вода

магдонос

Спанаќ

ленено семе
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овој шејк го забрзува вашиот метаболизам и ви помага да ги исфрлите 
токсините од телото. 

Состојки:
•	 ¼ средно авокадо
•	 1 целер
•	 ½ шолја јагоди
•	 ½ цвекло
•	 2 супени лажици сок од лимон

•	 1 лажичка кокосово масло
•	 ½ јаболко
•	 3  коцки лед
•	 кокосова вода

Цвеклото го чисти црниот дроб, додека авокадото го регулира крвниот притисок 
и има антивоспалително дејство. 

Состојки:
•	 1 шолја блитва
•	 1 краставица
•	 ½ зелен лимон
•	 ½ круша

•	 1 супена лажица чија семе
•	 ½ лажица куркума
•	 1 см ѓумбир
•	 1 ½ шолја кокосова вода

Розев коктелДетоксикација

СовеТ
СовеТ

Круша

Кокосова вода

Краставица

зелен лимон 

чија семе

Блитва

Куркума

Ѓумбир

Целер

Коцки лед

јаболко

јагоди

Цвекло

Сок од лимон
Кокосово масло Кокосова вода

авокадо
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овој шејк може да го конзумирате и како супа. 

Состојки:
•	 1 шолја спанаќ
•	 1 шолја марула
•	 ½ банана
•	 ½ шолја краставици
•	 ½ праска
•	 ½ лимон

•	 3 ливчиња нане
•	 ½ ливчиња црвен пипер
•	 ½ лажичка цимет
•	 1 см ѓумбир
•	 1 ½ шолја кокосова вода

одличен микс за зајакнување на имунитетот и детоксикација на целото тело. 

Состојки: 
•	 1 шолја спанаќ
•	 1 шолја артичока
•	 1 чешне лук
•	 1 прстофат куркума

•	 2 супени лажици сок од лимон
•	 1 мало цвекло
•	 1 ½ шолја вода

Супер - детоксшејк од зеленчук и лимон

СовеТ СовеТ

Цимет

Кокосова вода

Спанаќ

Сок од лимон

Цвекло

вода

Куркума

лук

артичока

Банани

марула

Ѓумбир

Спанаќ

нане Краставици

Црвен пипер 

лимон

Круша
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шејк полн со ензими кои го потпомагаат дигестивниот систем. 

Состојки:
•	 1 шолја блитва
•	 3 парчиња 

краставица
•	 ½ целер

Боровинките се одлични за согорување на мастите и се одличен додаток за секој шејк.   

Состојки:
•	 2 раце кељ
•	 ½ шолја ананас
•	 ½ мала краставица

•	 2 супени лажици сок од лимон
•	 ¼ шолја нане
•	 1 ½ шолја вода

Согорување на маститеАнанас
•	 4 јагоди
•	 ½ шолја боровинки
•	 1 супена лажица овес
•	 1 супена лажица прашок за согорување на масти (по желба)
•	 1 ½ шолја кокосова вода 

СовеТ
СовеТ

Краставици

Кељ

Сок од лимон

вода

нане

ананас
Краставици

овес

јагоди

Боровинки

Целер

Блитва

Кокосова вода

прашок
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одличен шејк за почеток на денот. идеална комбинација за третирање на 
воспалителни процеси и подобрување на функцијата на дигестивниот систем. јаболкото има многу малку калории и е одличен извор на витамин Ц кој е многу 

важен за имунитетот.   

Состојки:
•	 1 рака кељ
•	 ½ шолја боровинки
•	 ½ шолја манго
•	 1 супена лажица чиа семе

•	 1 см ѓумбир
•	 ½ лажичка цимет
•	 1 ½ шолја бадемово млеко

Детоксикација со јаболко и циметЃумбир
Состојки:
•	 1 јаболко
•	 ¼ лажичка цимет
•	 4 супени лажици сок од лимон
•	 1 рака кељ
•	 1 целер

•	 1 рака магдонос
•	 1 супена лажица ленено семе
•	 3 коцки лед
•	 1 ½ шолја вода

СовеТ
СовеТ

Сок од лимонКељКељ

манго

ЦелерБоровинки

чиа семе

Цимет

Ѓумбир

Бадемово млеко

јаболко

Цимет

вода

Коцки лед

магдонос

ленено семе

57
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исчистете го организмот - ќе се чувствувате како нови! никулците помагаат 
во намалувањето на килограмите, додека портокалот и лимонот се полни со 
витамин Ц. 

Состојки:
•	 ½ висока шолја рукола
•	 1 рака никулци
•	 портокал

•	 лимон
•	 зелен чај до макс линијата 

Чај за детоксикација

Со купувањето на Nutribullet® вие инвестирате во вашето здравје! 
Апаратот ќе го користите секојдневно за повеќе намени. За вас подготвивме листа на додатоци кои можете да ги купите.  

Nutribullet Висока чаша 0,7 л
Висока чаша за екстракција на 
хранливите состојки. 

Nutribullet рамно сечило
Со ова сечило можете да мелете кафе, 
јатки и семиња. 

Nutribullet Сет додатоци
Сет додатоци за Вашиот омилен Nutribullet кој 
едноставно мора да го имате. Сетот вклучува 2 
капаци за лесно затварање, 2 помали шолји со рачки, 
1 двојно сечило.

посетете ја www.delimano.com.mk или јавете се на 02/3094-556

Ви БлАГОДАРиМЕ што се одлучивте за Nutribullet екстракторот на хранливи состојки!

СовеТ

Nutribullet Висока чаша 0,9 л
Висока чаша за екстракција на 
хранливите состојки. 

Nutribullet вкрстено сечило
Со ова сечило можете да мелете, правите 
екстракција на хранливи состојки.

портокал

никулци

Рукола

зелен чај

лимон
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www.delimano.com.mk Готвиме. Славиме. Секоj ден.


