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Mano istorija
Kaip ir daugelyje kitų šeimų – manojoje
– sveika mityba nebuvo laikoma svarbia gyvenimo dalimi. Būdama
paauglė nesirūpinau, ką ir kiek valgiau. Šiandien suprantu, jog būtent
dėl šios priežasties, puikia sveikata negalėjau pasigirti. Kol mano bendraamžiai leisdavo laiką su draugais ar užsiimdavo popamokine
veikla, man grįžus iš mokyklos dažnai norėdavosi prigulti, pailsėti, atgauti jėgas, ir tik tada – ruoštis kitai dienai. Neabejoju, kad prie mano
prastos savijautos ir pastovaus energijos trūkumo prisidėjo prasta
mityba. Situacija visai suprastėjo, kai man sukako 23-eji metai. Prie jau
minėtų problemų prisidėjo ir plaukų slinkimas bei tragiškai atrodanti
oda. Atrodžiau kaip vaikščiojantis zombis! Be to, priaugau ir 10
papildomų kilogramų, tačiau dėl to jaudinausi mažiausiai. Man buvo
svarbiausia susigrąžinti prarastą sveikatą ir gerą savijautą. Pasiryžau
apsilankyti pas gydytoją, kuriam papasakojau apie savo būklę. Atlikus
tyrimus, paaiškėjo, kad man nepakanka kelių gyvybiškai svarbių vitaminų. Gydytojas paskyrė daugybę sintetinių vaistų, kurie kuriam laikui
padėjo palaikyti gerą savijautą, tačiau odos problemos taip ir neišsprendė – ji atrodė daug prasčiau nei prieš pradedant vartoti maisto
papildus. Negana to, pašlijo ir mano psichologinė būklė: nebenorėjau
eiti iš namų, būti su draugais, todėl likdavau namuose, naršydavau internete, kad atrasčiau savo pašlijusios sveikatos priežastis.
Išbandžiau daugybę skirtingų odos priežiūros priemonių, lankiausi ne
pas vieną dermatologą ir grožio terapiautą, užsiėmiau meditacija ir
joga, atlikau kvėpavimo pratimus, taikiau reiki gydymą. Perskaičiau
daug literatūros, tačiau galiausiai, padariau išvadą, kad paskutinė
mano viltis – tai pilnavertė mityba, kuri suteikia visas reikalingas
medžiagas bei sureguliuoja organizmo funkcinius procesus.
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Pripažinsiu, kelias į sveiką mitybą pareikalavo išties daug kantrybės, nes rezultatų nemačiau apie pusmetį. Tiesa, numečiau priaugtus 10 kilogramų svorio ir tik po to viskas
pradėjo keistis į gera. Besilaikant sveikos ir subalansuotos mitybos,
odos būklė kaip mat pagerėjo: man nebebuvo baisu gatvėje sutikti
pažįstamų. Jaučiausi išties gerai, atsirado motyvacijos ne būti aktyvesnei, susitikti su draugais, keliauti, bet ir iš esmės pakeisti karjeros
kryptį.
Kurį laiką stebėjusi save, suvokiau sau nebūdingų dalykų: be didelių
pastangų galiu valandų valandas skaityti sudėtingas mokslines publikacijas apie žmogaus mitybą ir sveikatą. Nors tuo metu turėjau gana
gerą darbą, (dirbau marketingo srityje, viename Londono biurų) pasvarsčiusi, tvirtai apsisprendžiau studijuoti.
Tik pradėjusi, į mitybą žiūrėjau ne kaip į alkio numalšinimą, bet kaip į
kryptingą gydymą, kuris pripildo žmones energija, reikalingomis
medžiagomis, apsaugo ir leidžia jaustis puikiai kiekvieną dieną.
Per šį laiką, pasikeitė mano pačios valgymo įpročiai: pradėjau eksperimentuoti virtuvėje, kurioje kasdien gaminu patiekalus, atitinkančius
mano sveikos mitybos žinias, kūno poreikius, ir žinoma, patenkinančius skonio receptorius. Nors su kulinarijos sritimi susijusios patirties
neturiu, kurį laiką dirbau vieno žinomiausių Prancūzijos virtuvės šefų
– Raymondo Blanco – 2-iejų Mishelin žvaigždžių įvertinimą turinčio
restorano virtuvėje. Čia iš arti stebėjau geriausių pasaulio valgio gaminimo meistrų įgūdžius ir iš jų mokiausi paprastus ingredientus paversti itin greitai bei lengvai pagaminamais, gardžiais patiekalais. Virtuvėje man svarbiausia, kad patiekalas būtų paruošiamas greitai, paprastai, būtų kvapnus ir gardus. Mano pažįstami žino, kad nevalgau
patiekalo ar produkto, vien todėl, kad jis sveikas. Maistas man turi
privalo būti skanus. Dėl šios priežasties į knygą sudėjau mėgstamiausius receptus, kad ir jūs atrastumėte patiekalų, kurie ne tik sveiki, bet
ir gardūs bei lengvai paruošiami.
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Jeigu esate iš tų, kurie sako, kad sveika
mityba – tikrai ne jums, kad neturite tam laiko, kad tai per įmantru,
noriu jus paraginti pabandyti. Nors ir nedideliais žingsniais, bent po
vieną naują patiekalą per savaitę. Tik pabandę, suprasite, kad tai nėra
taip sudėtinga, kaip manėte, o pradėję jaustis geriau, būsite nudžiuginti laisvėjančių rūbų bei norėsite ir toliau tobulinti savo sveikos
gyvensenos įgūdžius. Tuo įsitikinau ir pati, ir šimtai mano klientų. Taigi,
jeigu pavyko mums, vadinasi gali pavykti ir jums. Tereikia pabandyti ir
nenuleisti rankų viso procesu metu.

Pasiruoškite ir nusiteikite pokyčiams
Sakoma, kad jei pokyčiams paruošite
savo mintis ir protą, juos bus lengviau įgyvendinti. Jei apsisprendėte
pradėti gyventi sveikiau, noriu jus paraginti tam teisingai nusiteikti.
Nuraminkite savo protą, šiek tiek sulėtinkite tempą ir pokyčiams iš
tiesų ruoškitės. Tam, kad būtų aiškiau, tiesiog pasirinkite laiką, kai
turėsite laiko ramiai atsisėsti ir apmąstyti, kodėl norite pasikeisti, kokie
jūsų tikslai, kaip galite šiuos tikslus išskaidyti į mažesnius ir lengviau
įveikiamus. Geriausia, jei pradėtumėte pildyti užrašų knygelę, kurioje
aprašytumėte savo tikslus ir emocijas. Taip kaskart galėsite prie jų vėl
sugrįžti, suvokti, kiek jau įveikėte, ar buvo sunku, kokie yra jūsų
tolimesni siekiai ir norai. Asmeninė užrašų knygelė gali tapti ir pagrindine motyvacija.
Paruoškite savo aplinką
Pokyčiams ruoškite ne tik savo mintis, bet ir aplinką. Sukurkite savo
namuose patogią ir jaukią atmosferą, atsikratykite daiktų, kurie jums
nėra nei gražūs, nei reikalingi. Iš pagrindų susitvarkykite namus ir
spintą. Drabužių, kurie šiuo metu jums per maži – neišmeskite. Galiu
prižadėti, kad jei tik vadovausitės knygoje esančiais principais, tikrai
sulieknėsite. Peržiūrėkite virtuvėje esančias spinteles, šaldytuvą.
Išmeskite visus produktus, kurių vartojimo terminas pasibaigęs. Padarykite vietos naujiems ir sveikatai naudingiems produktams. Atkreipkite dėmesį, kad spintelėse produktai būtų patogiai sudėti ir
lengvai pasiekiami, kad prieš einant į parduotuvę, greitai peržvelgus,
iškart žinotumėte, kokių produktų turite, o kokių – reikia nusipirkti. Kai
virtuvėje įsivyraus tvarka, atsiras noras ateiti į ją dažniau ir gaminti, vietoje to, kad eilinį kartą susiteptumėte sumuštinį, ar pasiimtumėte ką
nors pakramsnoti. Neturiu nieko prieš sumuštinių valgymą. Be to,
juos galima pasigaminti ir sveikai! Tik vertėtų žinoti, kad namuose gamintas, įvairaus pobūdžio maistas organizmui duos daugiau naudos,
nei greitai suteptas sumuštinis su sūriu ar dešra.
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Maistinės medžiagos –
sveikos mitybos pagrindas
Tam, kad organizmas efektyviai funkcionuotų, jam reikalingos maistinės medžiagos. Atidžiai subalansuota
mityba aprūpina jį visomis reikalingomis maistinėmis medžiagomis.
Deja, neretai pasitaiko atvejų, kad žmogui trūksta tam tikrų maisto
medžiagų. Priežasčių gali būti ne viena: suvartojamas didelis kiekis
perdirbto maisto, netoleruojami tam tikrų produktai arba neturima
žinių apie propaguojamą vegetarizmą ir veganizmą. Visi šie pavyzdžiai gali nulemti tolimesnes sveikatos problemas. Privaloma imtis priemonių, kad mityba taptų pilnavertė.

Angliavandeniai
Angliavandeniai aprūpina mūsų organizmą gliukoze, kuri yra būtina
smegenims ir raumenims. Vienas gramas angliavandenių turi 4
kilokalorijas.
Turbūt kiekvienam žinomi tokie produktai kaip: įvairios kruopos,
grūdai, ryžiai, avižos, duona, kurie yra priskiriami angliavandenių
grupei. Verta žinoti, kad nešlifuotų grūdų produktai sveikatai yra
naudingesni, nei šlifuoti, dėl juose esančių skaidulų. Angliavandeniuose esančios skaidulos, (apie kurias plačiau kalbėsiu tolimesniuose
skyriuose) lemia lėtesnį maisto skaidymą. Tai suteikia sotumo jausmą
ilgesniam laikui ir palaiko pastovų cukraus kiekį kraujyje, kas užtikrina
gerą nuotaiką ir darbingumą. Kiti angliavandenių šaltiniai yra įvairios
daržovės (tarp jų ir ankštinės) bei ir vaisiai.

Toliau papasakosiu apie ir mikroelementus, ir makroelementus
Makroelementai
Angliavandeniai, baltymai ir riebalai – tai makroelementų grupės, kuriuos mes vartojame kiekvieną dieną. Jų organizmui pasisavinti reikia
didelio kiekio. Tinkamai subalansuoti makroelementai užtikrina reikalingas medžiagas ląstelėms atsinaujinti ir vystytis, kas yra būtina
medžiagų apykaitai ir bendrai sveiko organizmo raidai.
.

Baltymai
Baltymai yra būtini ląstelėms atsinaujinti, audiniams, gijimui ir raumenims augti. 1 gramas baltymų, kaip ir aukščiau apibūdinti angliavandeniai, suteikia 4 kilokalorijas.
Baltymai susideda iš skirtingų amino rūgščių. Šios yra skirstomis į esmines ir neesmines. Esminės amino rūgštys negali būti sintetinamos
žmogaus organizme, todėl jas yra būtina gauti kartu su maistu. Pilnieji
baltymai užtikrina visą mums reikalingą esminių amino rūgščių
paletę, o baltymai, kurių sudėtyje nėra visų esminių amino rūgščių,
yra vadinami nepilnaisiais.
Pilnieji baltymai yra randami gyvuliniuose produktuose, tokiuose
kaip: raudona mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai ir pieno produktai.
Augaliniuose produktuose (pupelėse, žirniuose ir lęšiuose) esantys
baltymai yra nepilnieji.
.
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Verta žinoti, laikantis vegetariškos ar veganiškos mitybos, privaloma
gauti visas 9 reikalingas esmines amino rūgštis, o augalinių baltymų
produktus reikia maišyti kartu. Pavyzdžiui: lęšius su pupelėmis, žirnius su ryžiais ir panašiai.
Taip pat verta žinoti, jog bolivinėje balandoje esantys baltymai yra pilnieji.
Baltymai padeda išlikti sotiems ilgesniam laikui, todėl yra rekomenduotina, kad kiekvienas pagrindinis patiekalas ar užkandis turėtų
bent nedidelį kiekį baltymų.
Baltymų milteliai nėra maistas, todėl jie turėtų būti klasiﬁkuojami kaip
papildai. Jie vartojami trūkstant kokių nors medžiagų. Populiaru juos
vartoti po treniruotės, kad greičiau atsistatytų raumenys. Nesiginčysiu: kai kurioms žmonių grupėms, (tokiems, kaip galiūnai ar kiti ﬁtneso
atstovai) jie gali suteikti naudos, tačiau mano nuomone, žmogui,
sportuojančiam kelis kartus per savaitę, šie papildai nėra reikalingi.
Po treniruotės raumenims atsistatyti padeda suvalgytas kiaušinis ar
indelis grūdėtos varškės.
Žemiau esanti formulė padeda paskaičiuoti sau reikiamą baltymų
kiekį. Baltymų trūkumas yra itin retas pasireiškimas, tačiau, jei jau taip
nutinka, žinokite, baltymų kokteiliai negali pakeisti tikro maisto ir jų
nauda, mano nuomone, yra abejotina. Neramina faktas, jog daugumos baltyminių papildų sudėtyje yra dirbtinių priedų, saldiklių, kurie
gali sukelti potraukį saldumynams, gliukozės netoleravimą ar netgi
svorio augimą.
Tam, kad sužinotumėte jums asmeniškai reikalingą baltymų kiekį,
galite suskaičiuoti, naudodamiesi formule: 0.75 x jūsų svoris kilogramais. Pavyzdžiui, jei Marytė sveria 60 kg, jos svorį reikia dauginti iš
koeﬁciento 0.75. Rezultatas rodo, kad jai būtinas baltymų kiekis per
dieną yra mažiausiai 45 gramai.
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Riebalai
Riebalai mūsų organizmui yra svarbūs dėl daugelio priežasčių. Riebalai funkcionuoja kaip apsauga mūsų vidaus organams, yra privalomi palaikyti ląstelių struktūrą, reikalingi audiniams atsinaujinti ir gyti,
formuoti lytinius hormonus ir yra būtini sveikai odos būklei. Jų reikia,
norint pasisavinti vitaminus A, D, E, K. Dėl šių ir daugelio kitų
priežasčių, riebalų nereikėtų vengti, tačiau svarbu pasirinkti tinkamus,
sveikatai naudingus riebalus.
Riebalai yra skirstomi į: mononesočiąsias, polinesočiąsias, omega-3,
omega-6, sočiąsias ir transriebalų rūgštis.
Mononesočiosios riebalų rūgštys yra randamos rapsų, žemės riešutų
ir kituose aliejuose, alyvuogėse ir avokaduose. Manoma, kad ši riebalų rūšis gali sumažinti blogojo cholesterolio (MTL) ir padidinti
gerojo cholesterolio (DTL) kiekį kraujyje. Renkantis šiuos aliejus būtinai atkreipkite dėmesį, ar aliejus yra raﬁnuotas, kadangi raﬁnavimo
procesas itin kenkia aliejaus kokybei – jis tampa nebe sveikatai
naudingu, tačiau žalingu produktu. Taip pat svarbu pasitikrinti, ar aliejus buvo spaustas šaltuoju būdu. Šaltai spaustame aliejuje išlieka
visos gerosios medžiagos, o spaudžiant karštoje temperatūroje,
naudingųjų medžiagų kiekis ženkliai sumažėja.
Polinesočiosios riebalų rūgštys yra randamos graikiškuose riešutuose, saulėgrąžų sėklose, linų sėmenyse ir aliejuje, riebiose žuvyse,
tokiose, kaip: lašiša, skumbrė, silkė. Ši riebalų rūšis organizmui yra itin
naudinga dėl juose esančių omega-3 ir omega-6 rūgščių. Jų organizmas pats nepasigamina, todėl būtina rūgščių gauti su maistu ar vartojant papildus. Jos lemia organizmo augimą, smegenų vystymąsi
bei stiprios imuninės sistemos ir normalaus kraujo spaudimo palaikymą.

.

Omega-3 riebalų rūgštys
Omega-3 riebalų rūgštys yra svarbios smegenų funkcijoms, širdies ir
kraujagyslių ligų bei kai kurių vėžio formų, prevencijai. Šie riebalai
pasižymi uždegimus slopinančiomis savybėmis, o esant jo trūkumui,
veikia kaip nuotaiką gerinantis antidepresantai.
Produktai, kuriuose gausu omega-3 rūgščių:
Skumbrė;
Lašiša;
Menkių kepenų taukai;
Silkė;
Austrės;
Sardinės;
Ančiuviai;
Ikrai;
Linų sėmenų sėklos;
Ispaninių šalavijų sėklos;
Graikiniai riešutai;
Moliūgo sėklos;
Braziliniai riešutai;
Rapsų aliejus;
Kanapių aliejus;
Žalios lapinės daržovės;
Grūdai;

Omega-6 riebalų rūgštys
Omega-6 riebalų rūgštys, kartu su omega-3, yra itin naudingos organizmui, kai yra vartojamos santykiu nuo 1:1 iki 4:1. Deja, šių laikų mityboje suvartojami itin dideli kiekiai omega-6 riebalų rūgščių, kas
anot medikų, gali būti pavojinga sveikatai. Tačiau omega-6 – privalomos, siekiant normaliai vystytis, augti, taip pat gerai smegenų ir širdies funkcijai palaikyti.
Verta paminėti, jog omega-3 riebalų rūgštys iš gyvulinių šaltinių yra
labiau biologiškai prieinamos, tad organizmas, vertingąsias medžiagas pasisavina efektyviau, nei iš augalinių šaltinių. Tai itin svarbu
mėsos ir žuvies produktų nevartojantiems žmonėms, t. y., vegetarams ir veganams. Į valgiaraštį stenkitės įtraukti kuo daugiau graikinių riešutų, linų sėmenų, moliūgų sėklų, o salotas gardinkite graikinių riešutų aliejumi.

Geriausi omega-6 riebalų rūgščių šaltiniai:
Alyvuogių aliejus (neraﬁnuotas);
Saulėgrąžų aliejus (neraﬁnuotas);
Sezamų aliejus (neraﬁnuotas);
Kanapių aliejus (neraﬁnuotas);
Ispaninių šalavijų sėklos;
Kiti riešutai ir sėklos;
Žalios lapinės daržovės.

.
.
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Sočiosios riebalų rūgštys
Sočiosios riebalų rūgštys – tai riebalai, kurie kambario temperatūroje
išsilaiko kietos arba pusiau kietos konsistencijos. Pagrindiniais jų
šaltiniais laikomi yra gyvulinės kilmės riebalai, mėsos ir pieno produktai, taip pat kai kurie augaliniai sotieji riebalai, tokie kaip: kakavos
sviestas, palmių aliejus ir kokoso aliejus ar sviestas.
Manoma, kad šio tipo riebalai didina MTL (blogojo cholesterolio) ir
mažina DTL (gerojo cholesterolio kiekį kraujyje). Tačiau naujausi moksliniai tyrimai neigia šią teoriją ir teigia, kad sočiųjų riebalų vartojimas
neturi įtakos cholesterolio kiekiui kraujyje. Nors mokslininkai ginčijasi,
aš patariu sočiuosius riebalus vartoti saikingai, nedideliais kiekiais ir
gaminant riebalus periodiškai keisti, t. y., neapsistoti ties vienu, ilgam
laikui.
Transriebalų rūgštys
Tai riebalai, kurie kambario temperatūroje yra kietos arba pusiau
kietos konsistencijos. Pagrindiniai šaltiniai: margarinas ir kiti hidrinti, ar
iš dalies hidrinti augaliniai aliejai. Šie riebalai sveikatai yra pavojingi ir
stengtis jų suvartoti kuo mažiau yra būtina. Žmogaus organizmas pakeistos struktūros riebalų neatpažįsta ir gali reaguoti kaip į svetimkūnį, sukeldamas lėtinius uždegiminius procesus ir kitas ligas. Visa tai
žinodami bei gamindami namuose, vargu nuspręstume jais gardinti
patiekalus. Juos dažniausiai naudoja maisto perdirbimo įmonės, visų
pirma, dėl kainos, (kadangi jie pigesni, nei geros kokybės aliejai ir riebalai), taip pat dėl to, kad padeda produktą išlaikyti šviežią ilgesnį
laiką, ypač – parduotuvių lentynose. Produktuose, kuriuose dažniausiai yra vartojami šie riebalai, yra: įvairios bandelės, sausainiai,
pyragaičiai, tortai, kremai, kai kurie padažai, krekeriai, spurgos, saldainiai, šaldytos picos ir panašiai. Verta žinoti, jog Danijoje jie
uždrausti ir produktų su jais nei restoranuose, nei parduotuvių lentynose nerastumėme. Norint išsaugoti savo sveikatą, atsisakyti stenkitės išvardintų produktų, keisdami juos į pačių pagamintus namuose.
Net jei sausainiai kepami iš baltų miltų, sviesto ir cukraus, šie bus
žymiai sveikesni, nei pirkti iš parduotuvės su nesibaigiančiu sąrašu
neaiškių ingredientų.
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Riebalai, tinkamiausi gaminti
Renkantis riebalus produktams kepti, reikia atsižvelgti į riebalų atsparumą karščiui, t. y., kokioje temperatūroje riebalai ima smilkti. Kuo
temperatūra aukštesnė, tuo riebalai tinkamesni kepti. Kepant ant
žemos smilkimo temperatūros, riebalai tampa kenksmingi. Perkaitintas aliejus išskiria sveikatai kenksmingus laisvuosius radikalus.
Rinkitės neraﬁnuotą rapsų aliejų arba raﬁnuotą avokado bei alyvuogių aliejų. Kepti taip pat tinka kokoso aliejus, lydytas arba paprastas sviestas, žąsų ir kiaulių taukai. Nors pastarieji – riebalai, atsparūs
karščiui – kepti yra saugūs, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, jie taip pat
yra ir sotieji riebalai, tad patartina juos vartoti saikingai.

Skaidulos
Skaidulos , kitaip – ląsteliena – tai augalų sienelių dalys, kurių virškinimo fermentai plonojoje žarnoje neskaidomi. Šios medžiagos, ne kaip
dauguma kitų, yra apdorojamos storojoje žarnoje.
Daugelis mokslinių tyrimų įrodė skaidulų naudą sveikatai. Žinoma,
kad jos pasižymi tuo, kad gali padėti valyti organizmą ir pašalinti toksinus, sumažinti padidėjusį cholesterolio kiekį kraujyje, kas apsaugo
nuo širdies ir kraujagyslių bei nuo įvairių virškinimo ligų, įskaitant ir
storosios žarnos vėžį.
Reguliariai vartojamos skaidulos padeda palaikyti palankią žarnyno
mikroﬂorą, kas ilgainiui prisideda prie sveiko organizmo ir stiprios imuninės sistemos išsaugojimo.

.

Skaidulos padeda sureguliuoti insulino išsiskyrimą po valgio, todėl su
kiekvienu valgiu jų suvartojus, jaučiamasi sočiau ilgesnį laiką. Tai
padeda palaikyti normalų svorį, ir jei reikia, numesti antsvorio.
Rekomenduojamas skaidulų kiekis per dieną yra nuo 25 iki 45 gramų.
Skaidulų randama įvairiose vaisiuose, uogose ir daržovėse,
ankštinėse daržovėse ir įvairiose sėklose.
Produktai, pasižymintys dideliu kiekiu skaidulų:
Skaldyti žirniai
Lęšiai
Pupelės
Žali žirniai
Avinžirniai
Brokoliai
Briuselio kopūstai
Avokadai
Avietės
Gervuogės
Obuoliai ir kriaušės
Kviečių sėlenos
Viso grūdo makaronai
Viso grūdo ryžiai
Grikiai
Bolivinė balanda
Perlinės kruopos
Stambūs avižiniai dribsniai
Linų sėmenys
Ispaninio šalavijo sėklos (čija)
.
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Mikro maistinės medžiagos
Mikro maistinės medžiagos skirstomos į dvi grupes – vitaminus ir
mineralus. Vitaminai – tai mažos dalelės, randamos augaluose arba
gyvuliniuose produktuose, o mineralai – žemėje. Vėliau jie absorbuojami augalų arba suvartojami gyvulių. Daugelis mano, kad norint užsitikrinti optimalų visų suvartojamų mikro maistinių medžiagų kiekį,
geriausias būdas – vartoti multivitaminus. Deja, šis būdas ne tik nepatikimas, tačiau kai kuriais atvejais, gali būti ir pavojingas. Deja, niekas
nepakeis tinkamai subalansuotos, iš įvairių skirtingų produktų susidedančios mitybos. Vitaminus reikėtų gerti tik gerai žinant, jog yra
konkretus jų trūkumas, atlikus išsamų kraujo tyrimą. Išimtis – žuvies
taukų papildas. Jis tinka tiems, kurie riebios žuvies reguliariai nevartoja.

Mineralai
Geležis
Žmogaus kūne yra apie 3–4 gramai geležies. Daugiau kaip pusė – hemoglobino komponentai raudonosiose kraujo ląstelėse, kuriomis deguonis yra pernešamas iš plaučių į kitus audinius. Geležis taip pat yra
randama raumens baltyme mioglobine. Jis reikalingas saugoti turimą
deguonį raumenų audiniuose. Geležis juose saugoma kaip feritinas.
Daugiausia šio mineralo randama gyvulių kepenyse, blužnyje ir kaulų
čiulpuose.
Esant geležies trūkumui, dažniausiai pasireiškia galvos skausmai,
didesnis nei paprastai nuovargis, energijos trūkumas, negalėjimas
susikaupti ir dažnai pasikartojančios infekcijos. Geležies stoka organizme gali atsirasti ne tik dėl nepakankamo suvartojimo su maistu, bet
ir dėl ligų, kurios sukelia vidinį kraujavimą arba moterims dėl gausių
mėnesinių.

Maiste geležis yra dvejų pavidalų – heminė ir neheminė. Heminė geležis randama gyvulių produktuose, tokiose kaip mėsa, paukštiena ir
žuvis. Neheminė geležis randama kiaušiniuose ir augaliniuose produktuose: duonoje, grūdų produktuose, tamsiai žalios spalvos lapinėse daržovėse, ankštinėse daržovėse, riešutuose.
Heminė geležis organizme yra daug lengviau įsisavinama, nei neheminė. Dėl šios priežasties, veganams ir vegetarams yra patartina
suvartoti didesnius kiekius geležies turinčių produktų. Verta žinoti,
kad geležį padeda pasisavinti vitaminas C, todėl siūloma (ypač
augalinės mitybos šalininkams) į savo valgiaraštį įtraukti produktų,
kuriuose gausu šio vitamino: citrusinių vaisių, uogų, kivių, paprikos,
tamsiai žalios spalvos daržovių ir brokolių.
Taip pat paminėsiu, kad taninai, esantys juodoje arbatoje bei kavoje,
gali sumažinti geležies pasisavinimą iki 50–60 %, todėl šių gėrimų
nevertėtų vartoti kartu su maistu, o atvejais, kai sergama anemija,
geriausia būtų kavos ir juodos arbatos iš viso atsisakyti. Puikios alternatyvos šiems gėrimams – cikorija, arbatžolių arbatos arba uogų užpilai. Pati itin pamėgau šaldytas avietes, užpiltas karštu vandeniu.

Kalcis
Kalcis – tai mineralas, padedantis išlaikyti stiprius kaulus ir dantis.
Kalcis taip pat reikalingas raumenų susitraukimams, įskaitant ir širdį.
Jis padeda įveikti stresą, mažina nervų sistemos dirglumą, dalyvauja
kraujo krešėjimo procesuose.
Suaugusiems, kuriems trūksta kalcio, gali prasidėti kaulų minkštėjimo liga, vadinama osteomaliacija. Moksliniai tyrimai rodo, jog vitaminas D smarkiai prisideda prie kalcio pasisavinimo. Jeigu organizme
yra vitamino D trūkumas, atsiranda tikimybė trūkti ir kalcio. Be pakankamo kiekio vitamino D, nedidelė dalis kalcio yra iš viso pasisavinama.
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Verta žinoti, jog per dideli kiekiai skaidulų, špinatuose bei rabarbaruose randami oksalatai, trukdo pasisavinti kalcį, todėl net ir sveikų produktų turi būti valgoma su saiku. Jo randama pieno produktuose, žaliose lapinėse daržovėse, brokoliuose, kopūstuose, okroje, žuvyje su
valgomais kaulais (sardinėse), ﬁgose, migdolų riešutuose ir įvairiose
pupelėse.
Kalcio ir vitamino D trūkumo prevencija – tai sveika ir subalansuota
mityba, ﬁzinis aktyvumas ir laiko leidimas gryname ore.

Kalis
Kalis – mineralas, reguliuojantis vandens kiekį ląstelėse ir yra itin
svarbus tinkamam širdies ritmui palaikyti. Kalis, (kaip ir kalcis bei
magnis) gali padėti sumažinti padidėjusį kraujo spaudimą. Kalio randama vaisiuose (ypač daug – bananuose) ir daržovėse (įskaitant
bulves). Svarbu paminėti, kad vyresnio amžiaus žmonės su kalio
papildais turėtų būti atsargūs, nes jų inkstai dažnai nebepajėgia išvalyti kalio pertekliaus iš kraujo, todėl jis privalo būti vartojamas tik gydytojui rekomendavus.
Magnis
Magnis taip pat reikalingas sveikiems kaulams, raumenims ir nervų
funkcijai palaikyti. Jei kalcis raumenims padeda susitraukti, tai
magnis reikalingas tam, kad raumuo galėtų atsipalaiduoti. Yra
manoma, kad magnis gali padėti sumažinti kraujo spaudimą ir varginančius mėnesinių skausmus. Magnio randama daugelyje maisto produktų, bet daugiausia – daržovėse, dėl juose esančio chloroﬁlo. Kiti
magnio šaltiniai yra: ankštinės daržovės, žuvis, sūris, mėsa, vištiena ir
riešutai.

Jodas
Pagrindinė jodo paskirtis – dalyvauti skydliaukės hormonų sintezėje.
Skydliaukės hormonai veikia medžiagų ir energijos apykaitos procesuose, reguliuoja širdies ritmą, kraujospūdį, kūno temperatūrą bei yra
reikalingas organizmui augti ir vystytis. Jodas reikalingas gerai
nuotaikai bei savijautai palaikyti. Esant jo trūkumui, pasireiškia
nuovargis, didėja nervingumas ir jautrumas. Jei šio elemento trūksta
ilgą laiką, išsivysto struma (gūžys). Svarbu žinoti, kad jei jodo trūksta
nėščiajai, gali nukentėti kūdikio protinis vystymasis.
Jo randama druskoje ir jūros gėrybių produktuose: jūrinėje žuvyje,
moliuskuose, jūros dumbliuose, taip pat: kiaušiniuose, pieno produktuose, smidruose ir braškėse. Perkant druską, reikia atkreipti dėmesį,
ar ji yra chemiškai juoduota (stalo), ar natūrali – jūros. Pastaroji organizmui yra daug naudingesnė. Maistą verdant ar kepant, druskoje
esantis jodas išgaruoja, todėl patiekalą geriausia sūdyti prieš baigiant
ar baigus gaminti. Norint išsaugoti jodo kiekį druskoje, ji turėtų būti
laikoma sandariai uždarytame inde.
Atkreipkite dėmesį: daugelio pamėgta rožinė Himalajų druska nėra
praturtinta jodu, todėl šios druskos ilgai vartoti nėra rekomenduojama. Jei norisi, galima turėti keletą skirtingų ir naudoti jas pakaitomis.

Vitaminai
Vitaminai yra skirstomi į dvi grupes – į tirpius vandenyje (visi B grupės
vitaminai ir vitaminas C) bei tirpius riebaluose (A, D, E, K).
Vitaminas A padeda palaikyti sveikas akis, sustiprindamas akies tinklainę. Jis svarbus imuninei sistemai stiprinti. Esant vitamino A trūkumui, ima silpti ir lūžinėti nagai ir plaukai, sausėja oda, suprastėja regėjimas (ypač prieblandoje), atsiranda nuovargis, vargina besikartojančios infekcinės ligos.
Geriausi vitamino A šaltiniai – tai kiaušiniai, pieno produktai, geltonos,
oranžinės ir žalios spalvos daržovės: saldžiosios bulvės, moliūgai,
morkos, lapiniai kopūstai (Kale) ir špinatai.
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B grupės vitaminai padeda maistą paversti energija, palaiko sveiką
nervų ir virškinimo sistemas bei spartina raudonųjų kraujo kūnelių
gamybą. Daug B grupės vitamino prarandama šlifuojant grūdinės
kilmės produktus, nes didžioji dalis šių vitaminų glūdi būtent grūdų
odelėse. Esant B grupės vitaminų trūkumui, gali pradėti varginti
uždegiminės ir širdies ligos, virškinamojo trakto ir skydliaukės sutrikimai, mažakraujystė, sutrikusi kepenų veikla, skaudus ar jautrus liežuvis ar burnos ertmė. Šių vitaminų randama mėsoje, vištienoje, žuvyje,
kiaušiniuose ir pieno produktuose, tamsiai žalios spalvos lapinėse
daržovėse ir kai kuriuose vaisiuose.
Vitaminas C žinomas kaip pagrindinis vitaminas, norint sustiprinti imuninę sistemą. Jis gerina centrinės nervų sistemos veiklą bei
medžiagų apykaitą, stiprina organizmo atsparumą ir kraujagysles,
padeda greičiau gyti žaizdoms. Kaip minėjau anksčiau, vitaminas C
reikalingas ir pasisavinti geležį. Be to, jis prisideda prie kolageno
gamybos sintezės, todėl padeda mums išlikti jauniems ir gražiems.
Vitamino C galima rasti citrusiniuose vaisiuose, uogose, kiviuose, paprikose ir žalios spalvos daržovėse, tokiose kaip lapiniai kopūstai
(Kale) ir brokoliai.
Vitaminas D padeda pasisavinti kalcį ir stiprina imuninę sistemą. Jis
taip pat yra žinomas kaip vitaminas, skatinantis gerą nuotaiką. Nedidelius kiekius vitamino D galima gauti iš tokių produktų, kaip: lašiša,
tunas, silkė, kiaušinių tryniai, tačiau reguliarus buvimas saulėje – efektyviausias vitamino D šaltinis. Norint gauti pakankamą kiekį šio vitamino, nebūtina valandų valandas praleisti saulėje – pakanka ir 10–15
minučių. Žiemą, kai saulės šviesos mažai, patartina atlikti kraujo
tyrimą ir sužinoti, ar nepasireiškė šio vitamino stoka. Mažiau saulėtose
šalyse, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, valstybės sveikatos apsaugos atstovai rekomenduoja visiems šalies gyventojams žiemos
mėnesiais vartoti vitamino D papildą.

Vitaminas E – tai stiprus antioksidantas, apsaugantis ląsteles nuo
laisvųjų radikalų žalos poveikio ir įvairių organizmo uždegimų. Vitaminas E padeda palaikyti sveiką odą ir plaukus. Geriausia vitamino E
šaltiniai – tai įvairūs riešutai, sėklos, augaliniai aliejai ir kviečių sėlenos.
Vitaminas K palaiko normalų kraujo krešėjimą ir didina atsparumą infekcijoms. Vitamino K stoka nėra dažnai pasitaikantis atvejis, nes dalį
jo organizmas pasigamina pats. Jo galima rasti daugelyje produktų,
įskaitant špinatus, kopūstus, žiedinius kopūstus, žirnius ir grūdus.
Kaip matote, aptarus pagrindinius vitaminus ir mineralus, tapo aišku,
kad subalansuota mityba, įskaitant visas maisto grupes, yra itin
svarbi, norint puoselėti nepriekaištingą sveikatą ir savijautą.

Gerosios bakterijos
Probiotikai dažniausia apibūdinami kaip sveikatai naudingos gerosios
bakterijos. Žarnyno ﬂora yra sudaryta iš daugiau nei 500 skirtingų
bakterijos rūšių, įskaitant ir probiotikus. Žarnyno ﬂora atlieka svarbias
funkcijas: padeda virškinimo procesams skaidyti baltymus, virškinti
pieno produktus, dalyvauja B grupės vitaminų ir vitamino K sintezėje,
užtikrindama jų pasisavinimą. Taip pat ji apsaugo mūsų kūną nuo
įvairių infekcijų, nuslopindama kenksmingus organizmus. Gerosios
bakterijos (arba probiotikai) organizmui yra reikalingi gerai virškinimo
sistemai palaikyti, o ypač – sklandžiai žarnyno veiklai. Yra žinoma, kad
antibiotikų vartojimas sunaikina ligos sukėlėją, tačiau pakenkia gerosioms bakterijoms, gyvenančioms žarnyne. Probiotikų vartojimas atkuria natūralų bakterijų balansą, todėl skatinama vartoti geriant antibiotikus, ir netgi po jų kurso. Yra atliktų mokslinių tyrimų, įrodančių,
kad reguliarus probiotikų vartojimas padeda sumažinti blogąjį cholesterolį (MTL), kuris gali sukelti kraujagyslių ir širdies ligas. Geros
kokybės probiotikai gali padėti sumažinti dirgliosios žarnos simptomus ir padėti sureguliuoti tuštinimąsi.
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Jie randami tokiuose produktuose, kaip: rauginti kopūstai, agurkai,
burokėliai, natūralus jogurtas ir kefyras. Probiotikų yra neﬁltruotame
obuolių sidro acte su vadinamąja „mama“. Mama – tai plaukiojančios
nuosėdos acto butelio dugne, kuriame yra gausu natūralių baltymų ir
gerųjų bakterijų. Kai kurių rūšių sūriuose jų taip pat yra. Rauginto
pieno naminiai sūriai, parduodami parduotuvėse: „Gouda“, „Parmezano“, „Cheddar“, „Swiss“, „Feta“ ir „Emmental“.
Gerųjų bakterijų papildai dažniausiai rekomenduojami vartojant antibiotikus, turint pilvo pūtimo problemų ar užkietėjus viduriams. Tiems,
kurie probiotikų papildus vartoja reguliariai, būtų patartina keisti
prekės ženklą, nes žarnynas gali priprasti prie vienos rūšies gerųjų
bakterijų mišinio. Nors papildai paprastai nėra kenksmingi, o
padauginti jų būtų sudėtinga, prieš pradedant vartoti bet kokius
papildus, pasitarkite su gydytoju.
Verta žinoti: norint, kad probiotikų papildai neprarastų savo naudingųjų savybių, jas vertėtų laikyti šaldytuve.

Alkoholis
Reguliarus alkoholio vartojimas gali ne tik pakenkti sveikatai, bet gali
tapti tikru iššūkiu, bandant atsikratyti antsvorio. Vienas gramas gryno
alkoholio turi 7 kilokalorijas, o kur dar pridėtiniai cukrūs, sirupai,
dažikliai ir kitos medžiagos. Daugelis žino, kad alkoholis sveikatai yra
kenksmingas. Aš pati nesu primygtinai nusistačiusi teigti, jog alkoholis ir sveika mityba –visiškai nesuderinami dalykai. Manau, kad svarbiausia – saikas, todėl atsakingai mėgautis alkoholiniais gėrimais
tikrai galima. Tačiau norint nepakenkti sveikatai, reikia žinoti, kokius
alkoholinius gėrimus rinktis.

Kalbant apie kokteilius, rekomenduočiau rinktis džiną su gazuotu
mineraliniu vandeniu ir geltonosios arba žaliosios citrinos sultimis.
Žinodami, jog vakarėlis tęsis kelias valandas, per kurias spėsite išgersite išgerti ne vieną gėrimą, rinkitės kuo „švaresnius“, su kiek įmanoma mažiau priedų, maišytus tik su gazuotu mineraliniu vandeniu.
Kitas mažiau kenkiantis pasirinkimas – sausas, raudonas vynas. Nepasimirškite, jog viename kokteilyje gali būti iki 500 kilokalorijų, todėl
stenkitės vengti tokių gėrimų, kaip: „White Russian“, romas su „Coca
Cola“, „Bayleys“, kokteilių su energetiniais gėrimais. Patys kaloringiausi iš jų yra tie, į kuriuos pilama sirupo, grietinėlės ar likerio. Šiais kokteiliais patarčiau mėgautis labai retai arba iš viso be jų nevartoti.
Nepamirškite kartu su alkoholiu gerti daug vandens ir jokiu būdu neiti
į vakarėlį jaučiant alkį.

Daržovės ir vaisiai - pagrindas

Baltyminiai produktai

Troškuliui malšinti
renkamės vandenį

.

Renkamės viso grūdo produktus

Šaltinis: https://food-guide.canada.ca/en/
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Žalieji kokteiliai
Prisipažinsiu, kad mano pačios kelias į sveiką mitybą prasidėjo prieš
5-erius metus, ir būtent – nuo žaliųjų kokteilių. Buvau tikra jų gerbėja.
Kurį laiką kas rytą juos gamindavau. Šiandien šia tema galima rasti
straipsnių, kurie prieštarauja vienas kitam, tad normalu, jog daugelis
pradeda abejoti, ar apskritai verta pradėti juos vartoti. Žalieji kokteiliai
gali būti puikus būdas aprūpinti organizmą naudingomis medžiagomis ir vitaminais, tačiau svarbu žinoti, jog kai kurios žmonių grupės,
pavyzdžiui, asmenys, sergantys diabetu ar turintys akmenų inkstuose, vartoti juos turėtų atsakingai.
Daržovės – vitaminų ir mineralų šaltinis. Gaminant kokteilius, t. y.,
malant ir trinant, daržovėse esančios skaidulos nepašalinamos, todėl
tiems, kurie šviežių daržovių nemėgsta ar suvartoja itin mažai, tai gali
būti žingsnis sveikos mitybos link. Svarbiausia žinoti kaip žaliąjį kokteilį pasidaryti išties sveiką. Deja, iš organizmui naudingo žaliojo kokteilio net nepastebėdami galime pagaminti tikrą cukraus užtaisą,
kuris mūsų sveikatai vertingas nebus.
Viena iš priežasčių, kodėl pasigaminamą perpildytą cukraus ir visiškai
nesveiką kokteilį, tai netinkamas vaisių ir daržovių santykis. Svarbu
neperlenkti lazdos renkantis vaisius ir pasirūpinti, kad jų kiekį gerokai
lenktų daržovės. Priešingu atveju, per daug sutrintų vaisių iškart
pakels cukraus kiekį kraujyje ir lygiai taip pat greitai jį sumažins, o tai
paskatins alkio jausmą. Todėl pravartu žinoti kaip teisingai pasigaminti tokį plakinį, kuris būtų vertingas.
Daržovių kokteiliai yra sveikesni nei vaisių, todėl patartina, kad
pagrindą sudarytų daržovės, o vaisių būtų dedama labai mažai, tik
dėl skonio. Pati žinau atvejų, kai žmonės sumaišo bananą, apelsiną,
obuolį, kelis špinatus ir mano geriantys sveikuolišką gėrimą. Deja,
šitoks gėrimas nėra sveikas: naudos būtų daugiau, jei vaisiai būtų tiesiog suvalgomi.
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Kaip pasigaminti išties sveiką kokteilį
Nesu nusiteikusi prieš žaliuosius kokteilius, netgi pati juos mėgstu ir
geriu reguliariai. Papasakosiu kaip pagaminti naudingą sveikatai
gėrimą.

.

1 žingsnis
Visų pirma, reikia pasirinkti, kokį skystį norėsite pilti. Vienai porcijai
skysčio pilkite šiek tiek mažiau nei puodelį, t. y., apie 200 ml. Tai gali
būti:
Vanduo;
Kokosų vanduo;
Žolelių arba žalioji arbata;
Augalinis pienas (migdolų, ryžių, kokosų, kanapių, avižų ar kt.);
Agurkas taip pat kai kuriais atvejais gali atstoti skystį. Jei į kokteilį
dėsite nemažą kiekį agurko, skysčio pilkite nedaug arba iš viso
nepilkite. Plakant stebėkite kokteilio konsistenciją.

2 žingsnis
Daržovės ir žalumynai turi sudaryti 2–3 kokteilio dalis.
Pasirinkimų – išties daug. Mano pamėgtos daržovės ir žalumynai yra
šie:
Salotų lapai;
Špinatai;
Gražgarstės;
Lapinis kopūstas (Kale);
Romaninės salotos;
Salierai;
Morkos;
Burokėliai;
Pekino kopūstai;
Moliūgai;
Brokoliai;
Agurkai;
Žiediniai kopūstai;
Burokėlių lapai;
Šviežios cukinijos;
Švieži arba šaldyti žirniai;
Žolelės: petražolės, krapai, kalendros, peletrūnai, čiobreliai, bazi
likai, raudonėliai ir kt.
Pastarosios pasižymi organizmą valančiuoju poveikiu, tačiau turi
gana stiprų skonį, todėl jų dėti reiktų tik nedidelę dalį.
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3 žingsnis
Vaisiai turi sudaryti 1–2 dalis. Tai gali būti:
Obuoliai;
Kriaušės;
Ananasai;
Persikai;
Nektarinai;
Abrikosai;
Arbūzai;
Melionai;
Bananai;
Kiviai;
Greipfrutai;
Mangai;
Slyvos;
Vyšnios;
Papajos;
Apelsinai;
Mandarinai;
Citrinos;
Žaliosios citrinos;
Uogos (braškės, avietės, mėlynės, raudonieji, geltonieji ir juodieji
serbentai, agrastai).
Uogose cukraus yra gerokai mažiau nei vaisiuose, tad jei norite,
kad jūsų kokteilyje būtų mažiau cukraus, vietoje vaisių – rinkitės
uogas. Be to, jos tinka ir šaldytos bei suteikia kokteiliui ne tik puikų
skonį, tačiau jį ir atvėsina.

4 žingsnis
Baltymai ir gerieji riebalai.
Sėklos: aguonų, ispaninių šalavijų,
sezamo baltosios ir juodosios, maltos linų sėmenų sėklos,
saulėgrąžų, moliūgų.
Riešutai: migdolų, lazdynų, karijų, graikinių, pistacijų, nesaldintos
kokosų drožlės. Beje, tinka ne tik riešutai, bet ir jų sviestas be
priedų.
Avokadai (¼).
Aliejai: neraﬁnuoti, šalto spaudimo (kokosų, linų sėmenų,
avokadų).

5 žingsnis
Priedai praturtina kokteilį antioksidantais ir suteikia išskirtinį skonį.
Priedai yra:
Bičių žiedadulkės arba duonelės;
Spirulinos milteliai;
Maca milteliai;
Imbieras (šviežias arba milteliais);
Ciberžolė (šviežias arba milteliais);
Cinamonas;
Muskato riešutas;
Kakavos milteliai.
Jeigu kokteiliui trūksta saldumo, galima jį truputėlį pasaldinti,
tačiau dažniausiai jo pakanka dėl vaisių ir uogų. Keli sveikesnių
saldinti skirtų produktų:
Natūralus medus;
Klevų sirupas;
Džiovinti vaisiai (razinos, datulės, abrikosai, ﬁgos);
Stevijos lapeliai arba ekstraktas.
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Kodėl su žaliaisiais kokteiliais nereikėtų persistengti?
Žalieji kokteiliai yra ir išliks sveikas produktas. Dėl šios priežasties,
pastaraisiais metais jų populiarumas itin išaugo. Iš pirmo žvilgsnio, tai
natūralių, sveikatai naudingų produktų kupinas gėrimas ir jokio pašalinio poveikio neturėtų būti. Na taip, jis nepasireikš, jei juos, kaip ir
visus kitus produktus, vartosime saikingai. Žalieji kokteiliai yra itin
lengvai pagaminami ir lengvai prieinami (dabar kone kiekvienoje kavinėje, galima tokį užsisakyti). Tai maistas, kurio nereikia kramtyti, todėl
daugelis jų gali tiesiog perdozuoti.
Verta žinoti, kad kai kuriose žaliose daržovėse (pavyzdžiui, špinatuose) yra randama oksalatų. Tai organinės rūgštys, natūraliai gyvuojančios žmonių, gyvūnų ir augalų organizmuose. Dideli kiekiai šių
medžiagų gali sudaryti inkstų ar kitų rūšių akmenis. Taip atsitinka dėl
susidariusių kalcio eksalatų, kurie yra santykinai netirpūs, todėl jungiantis sukietėja, o ne nekenksmingai išsiskiria kaip atliekos. Šiais
paaiškinimais nesiekiu atkalbėti nuo žaliųjų kokteilių vartojimo, tiesiog noriu priminti, kad visas maistas, net ir labai sveikas, turėtų būti
valgomas ir geriamas saikingai.

Apie detoksikaciją

Noras „išvalyti“ organizmą ir detoksikuotis dažniausia pasireiškia pavasarį, kai imame jaustis apsunkę, dažniau sergame, esame nusilpę,
dažnai – priaugę kelis kilogramus. Pajutus energijos stoką, griebiamasi įvairiausių organizmo „valymo“ metodų. Pasirinkimo būdų yra
labai daug, tačiau privalu pasirinkti geriausią, sveikatai naudingą
kelią, tačiau kartu ir nepakenkti organizmui drastiškomis
priemonėmis.
Daugelio pamėgti „švarinimosi“ būdai – tai sulčiavimo ir kokteilių programos, sriubų, salotų dietos ir pan. Po tokių detoksikacijų žmonės
neretai pasijaučia geriau, tačiau verta paminėti, kad geresnė savijauta
atsiranda ne dėl to, kad kelias dienas geriamos tik sultys, bet dėl iš
valgiaraščio išbrautų sveikatai kenksmingų, įvairaus pobūdžio perdirbtų produktų, cukraus ir kt. Svarbu žinoti, jog tokio tipo detoksikacinės programos nėra pagrįstos mokslu, o jas naudojant ilgą laiką,
organizmui sukeliamas dar didesnis stresas, todėl, nors ir nenorint
–pakenkiama sveikatai. Tokios programos yra kenksmingos dėl itin
mažo kaloringumo. Dažniausiai jos pasirodo visiškai neturinčios baltymų. Geriant tik sultis – suvartojamo cukraus kiekis gerokai viršija rekomenduojamą normą.
Dar vienas aspektas, vertas dėmesio, yra tas, jog detoksikacijos programos yra vienodos ir pritaikomos kiekvienam. Norint padėti organizmui sveikai sustiprėti, reikėtų, kad individualią būklę įvertintų specialistas, kuris adekvačiai parinktų tinkamiausią programą.

.
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Jei vis dėlto jaučiate, kad organizmui atsistatyti reikia padėti ir galbūt
norite įprasti maitintis ir gyventi sveikiau, viena iš patikimiausių programų yra žinomo amerikiečių mokslų daktaro Alejandro Jungerio –
„Clean“ detoksikacija. Jo programa yra žinoma kaip saugi ir kitaip nei
įprasti detoksikacijos būdai, nekenksminga sveikatai. Nors ir
žmogaus kūnas yra itin „protingas“, gebantis prisitaikyti, daugeliu
atveju, galime sau pagelbėti jam padėdami apsivalyti. Eliminacinės
programos tikslas – padėti organizmui efektyviau nei įprastai atsikratyti toksinų ir prastų mitybos įpročių, kurie trukdo optimaliai funkcionuoti.
Ši mitybos programa susideda iš trijų etapų: pasiruošimo, valymosi ir
perėjimo prie įprastos mitybos. Laikantis šios programos, iš valgiaraščio trumpam laikotarpiui išbraukiama viena arba dvi maisto
grupės (atsižvelgiant į atvejo sudėtingumą). Tyrimai rodo, jog asmeniškai specialisto sudaryta programa, pagal Jungerio principą,
padeda atgauti jėgas ir pagerinti sveikatą bei savijautą. Privalau paminėti, kad ši programa nėra pritaikyta besilaukiančioms kūdikio ar
žindančioms moterims, sergantiems I tipo diabetu, onkologinėmis
ligomis, tiems, kurių sutrikusi hipoﬁzės ir antinksčių funkcija bei vartojantiems vaistus, kurių koncentracija kraujyje turi būti stabili. Žinoma,
kaip ir prieš pradedant bet kokį kitą apsivalymo metodą, pasitarkite
su savo gydytoju.

Glikeminis Indeksas (GI)

Glikeminis indeksas parodo kaip greitai produktai, kuriuose yra angliavandenių, patenka į kraują cukraus pavidalu. Kaip greitai angliavandeniai yra skaidomi, nulemia gliukozės šuolį kraujyje. Cukrus, produktai, kurių sudėtyje yra cukraus, saldieji gazuoti gėrimai, balta
duona, bulvės, balti ryžiai ir pan., pasižymi aukštu GI. Žemo ir vidutinio
GI produktai yra: švieži vaisiai ir daržovės, ankštinės daržovės ir viso
grūdo produktai. Verta žinoti, jog su angliavandeniais kartu valgomi
baltymai ir riebalai sulėtina jų skaidymą, o aukšto GI produktus valgant kartu su žemo GI, gausime vidutinio GI patiekalą. Paprastai GI
konceptas ragina aukšto GI produktus keisti į žemo, tačiau ne visi
aukšto GI produktai yra laikomi nesveikais, o žemo GI – sveikais.
Pavyzdžiui, arbūzas, duona, ryžiai ir bulvės yra aukšto GI, o kai kurie
šokoladinio pudingo desertai, (ypač gaminami su saldikliais, vietoje
cukraus) turi žemą GI. Todėl norint pasirinkti teisingai, vertėtų atkreipti
dėmesį į tai, ar produktas natūralus, o ne tik vadovautis informacija
ant informacinio lapelio ar etiketės.

Cukraus kiekis kraujyje ir jo įtaka savijautai
Valgant ką nors skanaus, jaučiamės išties gerai, netgi puikiai! Šios
momentinės savijautos priežastis – kraujyje sparčiai didėjantis
cukraus kiekis. Deja, ši euforija tęsiasi neilgai ir nepraėjus nė valandai
pajuntame, kad norime dar ką nors suvalgyti, ir nė nepastebėję
žingsniuojame į virtuvę ieškoti daugiau panašaus tipo maisto.
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Tai išduoda, kad po didelio ir staigaus cukraus kiekio kraujyje šuolio,
cukrus, esantis kraujyje, lygiai taip pat greitai ir nukrenta. Dėl šios
priežasties mūsų nuotaika sublogsta ir tampame nervingi, pikti ir
alkani. Tai tarsi užburtas ratas ir blogiausia, jog suvalgę tokių produktų, o gliukozės kiekiui kraujyje nukritus, neužsimanome ko nors
sveiko. Dažniausia instinktyviai norisi mažiau sveikatai naudingų produktų, kurių GI yra aukštas.
Mokslas patvirtina, jog besaikis aukšto GI produktų vartojimas
sveikatai yra ne tik žalingas, tačiau ir pavojingas. Pabandysiu paaiškinti, kodėl. Kasoje yra gaminami du hormonai, kontroliuojantys
kraujyje esantį cukrų – tai insulinas ir gliukagonas. Insulino paskirtis
yra mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje, o gliukagonas – prireikus ją didina. Dažnai vartojant aukšto GI produktus, ilgainiui kasa nebepajėgia išskirti pakankamai insulino ir dėl to atsiranda grėsmė susirgti
diabetu. Jeigu aukšto GI produktų vartojama saikingai, gliukagonas
organizme esančius riebalus paverčia į cukrų, kad iki reikalingos
normos cukraus kiekis kraujyje padidėtų. Taip yra atsisakoma prastos
nuotaikos, saldumynų poreikio, ir žinoma, esant antsvoriui, nereikalingų kilogramų.
.

Žemiau pateikiama lentelė su žemo, vidutinio ir aukšto GI produktais.
Žemo glikeminio indekso produktai 0–55

Vidutinio glikeminio indekso produktai 56–70

Aukšto glikeminio indekso produktai 70+

Dauguma nekrakmolingų daržovių < 15
Žemės riešutai < 15
Natūralus jogurtas 15
Pomidorai 15
Vyšnios 22
Žirniai 22
Slyvos 24
Greipfrutai 25
Perlinės kruopos < 25
Persikai 28
Konservuoti persikai
savo sultyse 30
Pupelės 32
Obuoliai 36
Kriaušės 36
Viso grūdo makaronai
37
Obuolių sultys 41
Grūdų sėlenos 42
Konservuoti avinžirniai
42
Vynuogės 43
Apelsinai 43
Lęšiai raudonieji 25
Saulėgrąžos 8
Juodasis šokoladas 22
Bolivinė balanda 35
Figos 35
Mangas 55

Kiviai 52
Bananai 53
Saldi bulvė 54
Viso grūdo ryžiai 54
Balti ryžiai 56
Razinos 64
Kuskusas 65
Baltas cukrus 65
Smulkiai maltų avižų
košė 65
Ananasas 66
Viso grūdo duona 68
Laukiniai ryžiai 57
Manų kruopos 65
Bulvės, virtos su lupena
65
Kvietiniai miltai
Greito paruošimo
avižinė košė
Juoda duona 65
Burokėliai 64
Daiginto kvietiniai grūdai
63
Pitos duona 57

Beigeliai 72
Arbūzai 72
Medus 73
Bulvių košė 73
Spurgos 75
Gruzdintos bulvytės 76
Balta duona 79
Ryžių trapučiai 82
Prancūziškas batonas 95
Datulės 100
Pieniškas šokoladas
Ropė 70
Koldūnai 70
Virti kukurūzai 70
Soros 71
Kvietinė bandelė 72
Bulvių traškučiai 80
Greitai paruošiama
bulvių košė 83
Spragėsiai 85
Alus 110
Tortilija iš kukurūzų 100
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Kaip gaminti, kad sveika
mityba netaptų nuobodi
Norint, kad sveika mityba taptų gyvenimo būdu, gaminamas maistas
privalo būti skanus. Nors lietuviškoje virtuvėje sveikų patiekalų yra
nemažai, idėjų gaminti, vis dėlto, gali pristigti. Tam, kad sveika mityba
netaptų nuobodi, į valgiaraštį pasistenkite įtraukti egzotiškų patiekalų
iš kitų šalių virtuvių. Tokie patiekalai yra taip pat paprastai pagaminami, kaip ir daugelis mūsiškių. Kadangi dažniausiai artimoje aplinkoje niekas negamina neįprastų mums patiekalų, gali būti baisu pradėti
eksperimentuoti. Rekomenduoju pamažu į savo valgymo racioną
įtraukti egzotiką.
Nepabijokite išbandyti daugelio pamėgtos japoniškos ramen sriubos:
ji išties lengvai ir greitai paruošiama. Siūlyčiau išmėginti indišką karį,
vietnamiečių ryžių suktinukų, ispaniškos paellos ar argentiniečių
steiko su daugumos pamėgtu chimichuri padažu. Išbandę įdomesnius patiekalus, įsitikinsite, kad sveika mityba jokiu būdu nėra
nuobodi, o atvirkščiai, patiekalai gali būti spalvingi, įdomūs ir svarbiausia – gardūs. Jei gaminate lietuvių pamėgtas, grūdų, ankštinių
daržovių košes, sriubas ar troškinius ir norėdami juos pagardinti, nebijokite naudoti daug įvairių žolelių ir prieskonių. Šie pagardai „pagyvina“ patiekalą: iš nuobodžios kruopų košės galima sukurti itin įdomų
patiekalą. Italai mėgsta sakyti, jog norint pagaminti skanų maistą,
naudojant prieskonius ir žoleles, reikia šiek tiek „persistengti“ (angl. k.
exaggerate).
Siūlyčiau nebijoti eksperimentuoti virtuvėje. Jei pastebėjote, kad
trūksta kokių nors ingredientų arba nemėgstate, nenurodytų pagal
receptą, bandykite keisti juos kuo nors kitu, o ypač – daržoves. Toliau
noriu trumpai papasakoti apie savo pamėgtas žoleles ir prieskonius,
be kurių negalėčiau apsieiti kasdien gaminant maistą.
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Bazilikas – šiltas, šiek tiek aštrus prieskonis, kuris puikiai dera su įvairiomis salotomis, sumuštinais, makaronais ar košėmis. Bazilikas ilgai
neišsilaiko šviežias, todėl jį sutrynus, gaunamas nuostabaus skonio
pesto padažas. Beje, baziliką lengva užsiauginti namuose.
Rozmarinas suteikia citrinos ir pušies aromatą. Jis dera su avienos
patiekalais.
Mėta – tai bene visiems žinomas gaivinantis prieskonis. Jis puikiai
tinka naudoti kaip arbata, sriuboms gardinti, kokteiliams ruošti ar
paįvairinti vasariškas, gaivias salotas. Be to, mėtų arbata yra nuo seno
žinoma kaip virškinimą gerinanti bei atpalaiduojanti.
Kalendra – intensyvaus skonio ir kvapo žolelė, tinkanti egzotiškiems
patiekalams ir įvairioms salotoms. Ji pasižymi sunkiųjų metalų (pavyzdžiui, gyvsidabrio) valomuoju ir organizmo šalinamuoju poveikiu.
Petražolės – antioksidantinių ir nuotaiką gerinančių savybių. Jomis
galima gardinti įvairiausio tipo patiekalus. Petražolių arbata – tai
nepakeičiama prevencija šlapimo pūslės ligoms gydyti.
Krapai – kvapnūs ir pavasarį primenantys prieskoniai, plačiai naudojami lietuvių virtuvėje. Be jų gaminimo proceso neįsivaizduoju. Tam,
kad ir pas jus žiemą kvepėtų pavasariu, tiesiog supjaustykite, suberkite juos į pasitikinę dėžutę ir padėkite į šaldiklį ar šaldymo kamerą
bei naudokite gaminimo metu.
Čiobreliai – gali būti naudojami švieži arba džiovinti. Jie gerai žinomi
kaip raminantys, tačiau ši žolelė yra plačiai naudojama ir maisto
gamyboje. Čiobrelis suteikia švelnų skonį gaminant troškinius, mėsą,
paukštieną ar daržoves.

Raudonėlis – žinomas prieskonis iš viduržiemio šalių patiekalų. Italai
mėgsta juo gardinti picą ir makaronus. Raudonėlis pasižymi antioksidaciniu poveikiu, todėl reguliariai vartojamas, gali apsaugoti nuo bakterinių ligų.
Peletrūnas – šviežias ar džiovintas, puikiai tinka pikantiškiems
patiekalams. Man patinka juo gardinti varškę, jogurtą ir padažus.
Prieskonis yra plačiai naudojamas prancūzų virtuvėje ir turi išskirtinį
skonį, šiek tiek primenantį anyžius. Ši žolelė puikiai tinka paukštienos
patiekalams. Džiovinto peletrūno skonis beveik nesiskiria nuo šviežio,
todėl neturint šviežio, galima naudoti džiovintą.
Česnakai padeda kovoti su peršalimo ligomis ir pasižymi kraujagysles valančiu poveikiu. Jis suteikia intensyvesnį skonį ir aromatą. Deja,
yra nemažai žmonių, kurie mėgsta, tačiau jo valgyti negali dėl vėliau
juntamo nemalonaus pojūčio skardyje. Tokiu atveju, galima išimti
česnako šerdį: skiltelę perpjauti išilgai ir išimti viduryje esančią dalį.
Daugeliui toks gaminimas padeda nebejausti nemalonių pojūčių po
valgio.
Imbieras pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis ir palengvina pykinimo simptomus. Jis tinka įvairioms arbatoms ir gėrimams ruošti. Šis
prieskonis yra itin populiarus Azijos šalių virtuvėse – juo gardinamos
sriubos, troškiniai ir mėsos patiekalai.
Pipirų rūšių pasirinkimas didžiulis, todėl nebijokite išbandyti vis naujų.
Jie patiekalui suteikia dar gardesnį skonį. Jie turėtų būti malami prieš
dedant į patiekalus, todėl rankinis pipirų malūnėlis virtuvėje tikrai
praverstų.
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Jūros druska organizmui yra naudingesnė nei akmens dėl joje
natūralaus esančio jodo. Jodas padeda apsisaugoti nuo skydliaukės
ligų. Jūros druską reikia laikyti sandariai uždarytame inde, kad joje
esantis jodas neišgaruotų. Gaminant – druską berti tik gaminimo pabaigoje, taip išsaugant joje esantį jodą.
Rūkytos paprikos milteliai – vienas iš mano labiausiai pamėgtų
prieskonių virtuvėje. Jie suteikia unikalų dūminį kvapą. Rūkytos paprikos prieskoniai dažniausia yra gaminami Vengrijoje ir Ispanijoje bei
šių šalių virtuvėse yra itin populiarūs. Jų išbandyti siūloma kelių aštrumo lygių, tačiau man labiausiai patinka silpno arba vidutinio aštrumo
prieskoniai. Gaminant nebijokite jų panaudoti daugiau. Šie prieskoniai
puikiai tinka įvairiems mėsos, žuvies ar paukštienos patiekalams,
daržovėms sriuboms, salotoms, kiaušiniams ir daugeliui kitų patiekalų gardinti.
Ciberžolės milteliai – ryškiai geltonos spalvos, itin populiarūs Ajurvedos šalininkų, dėl jų daugybės gydomųjų savybių. Manoma, kad reguliarus miltelių vartojimas gali padėti sumažinti uždegiminius procesus organizme, palengvinti Alzhaimerio, diabeto, artrito ligų simptomus bei sušvelninti mėnesinių skausmus ir pagerinti nuotaiką. Jais
gardinu orkaitėje keptas daržovės, kai kurias sriubas ir troškinius.
Būkite atsargūs – saugokite šviesių spalvų stalviršius ir šluostes. Šių
miltelių ryškiai geltona spalva turi stiprų dažomąjį poveikį, kurį gali
būti sunku išplauti.
Kario prieskonių milteliams pagaminti yra sumalama apie 20 skirtingų prieskonių, įskaitant kalendrą, kmynus ir ciberžolę. Kario
prieskoniai yra plačiai naudojami indiškiems patiekalams.

Kmynai – aromatingas ir švelnus prieskonis, puikiai tinkantis vištienos
patiekalams, sriuboms ir troškiniams. Gaminant troškinį, kmynus pakepinkite aliejuje patiekalo gaminimo pradžioje – taip jie paskleis dar
sodresnį aromatą.

Kakavos milteliai – ne tik gardūs ir gelbstintys, kai norisi ko nors saldaus, tačiau pasižymi nesibaigiančiu sąrašu sveikatai naudingų savybių. Jie gerina kraujotaką, saugo nuo širdies ligų ir gerina atmintį. Juos
naudoju gamindama įvairaus tipo šokoladinius desertus ir gėrimus.

Džiovintų žolelių mišinys pravers, kai nėra laiko. Berkite juos į
įvairaus tipo patiekalus. Tiesa, prieš įsigyjant, reikėtų atkreipti dėmesį,
kad visi mišinyje esantys ingredientai būtų natūralūs. Jei sudėtyje yra
ir druskos, įsitikinkite, kad tai yra jūros druska.

Kardamonas – tai itin stipraus skonio prieskonis, tad gaminant jo
reikia nedaug. Jis pasižymi šildančiu ir medžiagų apykaitą greitinančiu poveikiu. Indiškoje virtuvėje dažnai naudojamas, gaminant
įvarius kepinius, ruošiant arbatas ir kitus gėrimus.

Cinamonas – šiltas, aromatingas prieskonis, tinkantis ryte valgomai
košei, desertams, vaﬂiams, blynams gardinti. Kitų šalių virtuvėse
plačiai naudojamas troškiniams, padažams, mėsai ir žuviai.

Kajano pipirai gaminami malant mažus raudonus čili pipirus. Plačiai
naudojami įvairiems padažams. Aš juos naudoju ruošdama kiaušinienę bei indiškiems patiekalams gardinti.

Gvazdikėliai ir jų milteliai pasižymi toksinus neutralizuojančiu poveikiu, yra nuo seno naudojami virškinimui gerinti ir atminčiai stiprinti.
Gvazdikėlių aliejus gali padėti ir nuo dantų skausmo. Gamindami jų
nepadauginkite: daugumai patiekalų užtenka mažo žiupsnelio. Pati
juos naudoju virdama obuolių tyrę bei įvairiems meduolių skonių
kepiniams gardinti.

Lauro lapai – itin aromatingi prieskoniai, kurie yra parduodami
sudžiovinti. Renkantis, reikėtų pasirinkti tuos, kurių spalva ryškiausiai
žalia. Lauro lapai tinka gardinti sriuboms, troškiniams, padažams ir kt.

Muskato riešutas – delikatus ir šildantis prieskonis, plačiai naudojamas kepiniams. Jis taip pat puikiai tinka rytinei košei gardinti.
Čili dribsniai tinka tada, kai norite, kad patiekalas būtų šiek tiek
aštresnis. Jų berkite nedaug, o jei patiekalo gaminate daugiau ir planuojate pasilikti kitai dienai, įsiminkite, jog pastovėję dribsniai maistą
dar labiau paaštrina.
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Natūralus vanilės ekstraktas – turintis švelnų ir saldų aromatą, kuris
praverčia gaminant košes, įvairius kepinius ir naminius ledus. Naudingas tik tas ekstraktas, kuris – natūralus, o vanilės pupelės – išmirkytos alkoholyje. Mažyčių indelių su aliejiniais aromatais pirkti nepatariama, nes jie gaminami sintetiniu būdu, kuris yra kenksmingas
sveikatai.

Porcijų dydis, sveiki produktai
ir kalorijos
Ką ir kiek suvalgome, lemia, ar svoris auga, stovi vietoje, ar krenta. Jei
suvalgoma daugiau kalorijų, nei kūnui reikia, jei kalorijos nėra sudeginamos ﬁzinio aktyvumo metu, ląstelės, esančios mūsų kūne gauna
daugiau gliukozės. Jeigu ji neišnaudojama – pavirsta riebalų
ląstelėmis.
Kalbant tik apie kūno svorį, o ne sveikatą, nesvarbu, ar per didelis
kiekis suvartotų kalorijų yra gaunama iš suvalgytos košės su dideliu
šaukštu riešutų sviesto, ar iš gabalo torto. Nors ir sveiki bei natūralūs
produktai yra svarbi sveikos gyvensenos dalis, šiuos produktus reikia
vartoti saikingai. Pasitaiko, kad sulaukiu klientų laiškų, kuriuose
skundžiamasi, jog‚ maitinamasi sveikai jau kurį laiką, tačiau svoris vis
tiek nekrenta. Tokiais atvejais bandau išsiaiškinti priežastį ir galiausiai
nusprendžiu, kad klientai tiesiog „perdozuoja“ sveiko maisto.
Yra daug prieinamų žaliavalgių saldumynų receptų, (keli ir šioje knygoje) kurių pagrindas – riešutai, kokosų drožlės ar sviestas, datulės ir
pan. Visi šie produktai yra išties naudingi, tačiau taip pat – ir kaloringi.
Pasigaminus sveikuoliškų batonėlių, žaliavalgiško torto, riešutų sviesto ar kitų desertų, nederėtų jų padauginti, todėl jei norite atsikratyti
svorio, atidžiai stebėkite, kiek šių gardumynų suvalgote.
Skaičiuoti kalorijų niekam nepatariu. Man tai atrodo varginantis ir nuobodus procesas. Žymiai svarbiau įsitikinti, ar makroelementai yra subalansuoti. Šie taip pat neturėtų būti matuojami kiekvienam patiekalui, kiekvienai dienai. Nieko bloga nenutiks, jei vieną dieną suvalgysite
daugiau, o kitą dieną – mažiau, vieno ar kito elemento. Svarbu išlaikyti
balansą, atsižvelgiant į vienos savaitės suvalgomą maistą.
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Paserviravę maistą mažesnėje lėkštėje,
tikėtina - jo suvalgysite mažiau.

Valgymo estetika ir jos įtaka svoriui
Kaip patiekiame paruoštą maistą yra ne mažiau svarbu, nei pats
patiekalas. Raginu išsiugdyti įprotį valgyti kultūringai. Įsivaizduokite,
kad jus ﬁlmuoja kameros. Pamąstykite, ar būtumėte patenkinti
matomu vaizdu? Gražaus valgymo įpročiai didina savivertę ir suteikia
pasitikėjimo savimi. Kaip jaučiatės ir ką galvojate apie save, yra daug
svarbiau, nei aplinkinių nuomonė. Įdėkite pastangų ruošdami valgio
vietą ir patiekite estetiškai atrodantį patiekalą. Toks ritualas suteiks
daugiau motyvacijos sveikai maitintis. Žemiau trumpai pateiksiu kelis
gražaus valgymo patarimus.

Valgykite tik prie stalo ir gražiai padenkite valgymo vietą
Net jei pietaujate vienas, atitinkamai paruoškite stalą ar kitą vietą, kurioje valgysite.
Negailėkite investuoti pirkdami lėkštes, įrankius, servetėles. Valgymas turi teikti visapusišką malonumą. Užtruksite tik minute ar dviem
ilgiau, tačiau pasitenkinimas bus garantuotas. Taip jūsų pasąmonė
patvirtins, kad pavalgėte puikius pietus ir kurį laiką alkani tikrai
nebūsite.

Nevalgykite iš puodo, dėžės ar pakuotės
Kiek kartų suvokėte, kad valgote ledus tiesiai iš dėžės, granolą arba
kitą pagamintą maistą – kabinate iš viso puodo? Taip užkandžiaudami, negalime suprasti porcijos dydžio, ir dažniausiai suvalgome
daugiau nei vieną porciją, o tai beveik garantuoja kalorijų perteklių.
Patarimas – granolos ar panašių birių produktų induose laikykite
vienos porcijos indelį-matuoklį, kurį išberkite tiesiai į dubenėlį, net
jeigu ir planuojate ją valgyti be pieno ar jogurto. Dar vienas daugeliui
gerai žinomas įprotis – leisti sau atsipalaiduoti ir nusipirkti dėžę ledų.
Prieš ledus ir leidimą sau pasimėgauti maistu nieko prieš neturiu,
tačiau turite suprasti, jog valgant iš dėžės, tikėtina suvalgyti daugiau,
nei iš gražiai serviruotos ledainės, sėdint prie stalo.

Dėmesingas valgymas
Valgant dėmesys turi būti skirtas tik valgiui, nežiūrint į televizoriaus ar
telefono ekraną.
Taip smegenys užregistruoja informaciją, kad suvalgėme puikų,
gražiai patiektą patiekalą, o tai suteikia pasitenkinimo bei sotumo
jausmą ilgesniam laikui.

.
Niekada nevalgykite atsistoję
Keli moksliniai tyrimai patvirtino, kad stovėdami valgome greičiau.
Deja, po to jaučiamės lyg išsipūtę, apsunkę. Valgydami sėdint, lėčiau
kramtome ir labiau atkreipiame dėmesį į tai, ką dedame į burną. Valgant lėtai suvartojame mažiau maisto ir jį geriau suvirškiname. Valgymas atsisėdus, ne tik skatina geriau jaustis, tačiau ilgainiui – padeda
atsikratyti kelių nereikalingų kilogramų.
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Maisto planavimas, norint
sveikai maitintis ir sutaupyti
Ne paslaptis, jog kai kurie sveikuolių produktai yra išties nepigūs.
Norint sveikai maitintis ir neišleisti daug pinigų, suplanuotas valgiaraštis gali tapti tikru pagalbininku. Manoma, kad žmonės, eidami į
parduotuvę be sąrašo išleidžia net 40 % daugiau, nei tie, kurie jį turi.
Beje, susiplanavus ir nusipirkus reikiamus produktus, yra labiau tikėtina, kad patiekalą iš tiesų gaminsite, ir sumažinsite poreikį neplanuotai
prisivalgyti.
Sąrašas gali būti sudarytas bet kokia forma, tačiau naudingiausia
turėti aiškiai suplanuotą valgiaraštį kelioms dienoms į priekį. Tam, kad
valgiaraščio planavimas netaptų didele ir neįveikiama užduotimi,
žemiau pasiūlysiu kelias išeitis.
Planuokite patiekalus iš tų produktų, kuriuos jau turite
Prieš susidarydami planą, peržiūrėkite savo spinteles ir šaldytuvą bei
apgalvokite, kokius patiekalus galėtumėte gaminti iš jau turimų produktų. Galbūt reikės nusipirkti papildomo maisto, tačiau taip pat gali
būti, jog patį pagrindą jau turite, o patiekalui paruošti tetrūksta vieno
ar dvejų ingredientų.
Gaminkite vieną kartą, o valgykite – du
Ruošdami maistą didesniais kiekiais ne tik sutaupysite laiko, bet ir
nebereikės sukti galvos dėl ateinančios dienos pietų ruošimo. Jei to
paties patiekalo du kartus valgyti nesinori, likusias porcijas galite dėti
į šaldiklį. Dienomis, kai neturėsite laiko arba nenorėsite gaminti, pagamintą maistą galima atlaidanti ir pašildžius – suvartoti.
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Sužinokite, kurie produktai turi aukštą maistinę vertę ir kainuoja nebrangiai
Išmanymas apie produktų maistinę vertę gali padėti sutaupyti pinigų.
Pavyzdžiui, pigesnės mėsos išpjovos turi tokią pat maistinę vertę kaip
ir brangesnės, tačiau, kad sukurti skanų patiekalą, gali prireikti tiesiog
ilgiau troškinti, kepti, virti. Pigiau kainuojanti riebi žuvis, kaip ir šaldyta
Atlanto skumbrė, silkė ar sardinės, turi panašią maistinę vertę, kaip
daug brangiau kainuojanti lašiša.
Perkant sezoninius vaisius ar daržoves žiemos sezonu išleisite
mažiau, jei uogas ir kai kurias daržoves pirksite užšaldytas.
Taip pat praverstų žinoti, jog kiaušiniai ir ankštinės daržovės yra itin
aukštos maistinės vertės bei turi mums reikalingų baltymų. Be to, jų
kaina yra mažesnė nei daugelio kitų tokio tipo produktų.
Produktus, kurie greičiau genda, stenkitės suvartoti pirmiausia
Ilgai išsilaikančius negendančius produktus, tokius kaip morkos,
kopūstai ar moliūgai, planuokite gaminti savaitės pabaigoje, o
greičiau gendančias daržoves: pomidorus, cukinijas ar špinatus, stenkitės suvartoti kuo greičiau. Susiplanavę valgiaraštį ne tik sutaupysite,
tačiau ir prisidėsite prie gamtos išsaugojimo.

.

Žemiau pateikiama lentelė, skirta supažindinti su informacija, kaip geriausia
laikyti vaisius ir daržovės, kad šie ilgiau išlaikytų ir nesugestų.
Turėtų išlikti
švieži
5–7 dienų

Laikyti kambario Prisirpus, padėkite
į šaldytuvą
temperatūroje
Avokadai,
Slyvos
abrikosai, kiviai

7–14 dienų

Bananai

Ilgiau nei 14 dienų

Bulvės

Laikykite
šaldytuve
Vynuogės

Persikai, nektarinai,
Kriaušės
Obuoliai

Laikyti atskirai vienus nuo kitų
Produktai jautrūs nokimo dujoms
Brokoliai, Briuselio
kopūstai, žiediniai
kopūstai,
žirniai, špinatai

3-4 dienas

Agurkai, baklažanai,
smidrai,
šparaginės
pupelės,
lapiniai
kopūstai (Kale)

5–7 dienas

Arbūzai, melionai,
kopūstai

Svogūnų galvos,
14 dienų ar ilgiau saldžiosios bulvės

Produktai, kuriuos galima laikyti kartu, nėra jautrūs nokimo dujoms
Ananasai

3–4 dienų
5–7 dienų

Mėlynės, gervuogės,
vyšnios

Pomidorai

Paprikos, svogūnų
laiškai

7–14 dienų
Daugiau nei
14 dienų

Kukurūzų burbuolės,
avietės, braškės

Citrusiniai vaisiai
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Nuotrauka iš: http://mariasvitabo.blogspot.com/2015/06/midsommar-och-brollopsdag.html?m=0

Miego svarba
Kokybiškas poilsis yra itin svarbus sveikos gyvensenos aspektas, į
kurį, deja, dažnai žiūrima pro pirštus. Miego metas yra gyvybiškai
svarbus laikas organizmui regeneruoti ir atstatyti ląsteles. Kiekvieną
kartą, kai užmiegame, kūne pasklinda hormonas, vadinamas somatotropinu, kuris vadinamas augimo hormonu. Somatotropinas remontuoja suskaidytus audinius, taiso ir plečia raumenis, kaupia kaulų
medžiagą ir net degina riebalus.
Trūkstant miego, sotumo jausmo hormono, vadinamo leptinu, organizmas pradeda gaminti mažiau, todėl atsilaikyti nuo viliojančių
saldumynų bei kitų sveikatai žalingų valgių tampa daug sudėtingiau.
Aš pati esu įsitikinusi, jog išsibalansavę hormonai kūno svoriui turi itin
didelę įtaką, o valios stoka nėra pagrindinė antsvorio priežastis.
Leiskite kūnui tinkamai pailsėti ir jis jums atsidėkos gražia išvaizda ir
gera savijauta.
Daugelyje šaltinių yra teigiama, jog miegoti žmogui vidutiniškai reikia
nuo 7 iki 8 valandų. Per šį laiką organizmas turi pakankamai laiko atsistatyti ir pailsėti. Apie 50 % mano klientų skundžiasi, kad nors ir išmiega pakankamą valandų skaičių, ryte vis tiek sunkiai išsibudina,
jaučiasi nepailsėję ir prastos nuotaikos. Tokiu atveju, reikia atkreipti
dėmesį ne tik į išmiegotas valandas, tačiau ir į miego kokybę. Norint
gerai išmiegoti ir ryte jaustis žvaliais bei nuotaikingai, vadovaukitės
žemiau pateiktais patarimais. Iš pradžių, dar prieš patarimams tampant įpročiais, gali prireikti šiek tiek disciplinos, tačiau laikui bėgant
pasijusite geriau ir įsitikinsite, jog prieš einant miegoti, atlikus šiuos
paprastus ritualus, jausitės daug geriau.
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Pritemdytos šviesos
Bent 2 valandas prieš miegą stenkitės nežiūrėti į ryškią šviesą. Jei
turite įrengtus šviesą slopinančius jungiklius, sumažinkite šviesos intensyvumą patalpoje, kurioje esate. Jei ne, galite naudoti neryškias
lempas ar užsidegti kelias žvakes tam, kad patalpa būtų apšviesta
mažiau nei įprasta.
Elektroniniai prietaisai
Valandą prieš einant miegoti, elektroniniais prietaisais stenkitės
nebesinaudoti. Manoma, kad ekranų šviesa stimuliuoja smegenis, o
tai trukdo užmigti.
Stimuliuojantys gėrimai ir valgiai
Kavos, juodos arbatos ir saldžių produktų po pietų stenkitės nebevartoti, o vietoje jų, rinkitės įvairias vaistažolių arbatas. Mėtų, čiobrelių, ramunėlių arbatos pasižymi raminančiu poveikiu, todėl padės organizmą paruošti giliam nakties miegui.
Gražūs ir malonūs naktiniai rūbai bei patalynė
Investuokite į natūralaus pluošto medvilnės, lino ar šilko patalynę ir
paruoškite miegui skirtą vietą. Miegamajame visada turėtų būti švaru,
ir jei įmanoma, vėsiau nei kituose kambariuose. Švelnaus levandų
kvapo eteriniai aliejai padeda ne tik greičiau užmigti, bet ir efektyviau
pailsėti. Jei manote, kad naktiniai rūbai yra mažiau svarbūs nei išeiginiai – tikrai klystate. Einant miegoti turite jaustis tokie pat patrauklūs
patys sau kaip ir dienos metu. Negailėkite pinigų įsigyti malonius naktinius ar pižamą.
Valanda prieš miegą – ramybės metas
Valandą prieš miegą stenkitės būti ramesni ir nebegalvokite apie
rūpesčius (ne be reikalo yra sakoma, kad rytas – protingesnis už
vakarą). Įsijunkite raminančią muziką ar paskaitykite knygą.

Meilė sau, rūpinimasis savimi
ir grožio procedūros
Sena patarlė byloja: mylėk ir rūpinkis savo kūnu, nes su juo teks
gyventi visą gyvenimą. Esu įsitikinusi, kad moterys dažnai rūpinasi
šeima ir namais tiek, kad apie save visai pamiršta. Norint atrasti harmoniją, reikia puoselėti savo kūną ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Skirdamos laiko sau, ne tik tobuliname savo išvaizdą, bet ir padedame
sau nuraminti protą bei mintis. Laikas sau padeda atsipalaiduoti ir iš
naujo atgauti jėgas, suteikia energijos ir pakelia nuotaiką. Žemiau
aptarsiu keletą savo pamėgtų grožio procedūrų, kurias reguliariai atlieku.
Kūno trynimas sausu šepečiu
Ši praktika pastaruoju metu vis labiau populiarėja ne be priežasties.
Sausas kūno trynimas šepečiu padeda stimuliuoti normalų limfos
tekėjimą, o tai padeda stiprinti imuninę sistemą. Trynimasis šepečiu
pašalina negyvas odos ląsteles, išvalo poras ir suminkština odą.
Veidui reikėtų naudoti minkštą, būtent šiai zonai skirtą, mažesnį
šepetėlį. Tyrimai rodo, jog sauso šepečio trynimo poveikis yra veiksmingesnis nei kremai nuo celiulito.
Ši procedūra yra viena iš mano labiausiai pamėgtų dėl energijos antplūdžio. Nepatarčiau atlikti procedūros prieš einant miegoti, o ryte,
prieš einant į dušą arba po jo.
Oda šepečiu paprastai šveičiama pradedant nuo kojų ir rankų, širdies
link, braukiant link krūtinės.

.
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Kosmetiniai ledukai
Kosmetiniai ledukai – tai itin greitas ir pigus būdas atgaivinti odą iš
ryto, ką tik atsikėlus arba po ilgos dienos, susiruošus kur nors išeiti.
Jeigu jūsų oda pavargusi ir papilkėjusi, ledukai tikrai padės pagerinti
jos būklę. Pasirūpinkite, kad šaldiklyje jų visada būtų. Šaldykite distiliuotą arba negazuotą, mineralinį vandenį. Prireikus, leduku
masažuokite veidą, kaklo ir dekoltė sritį, ir oda kaip mat pasidarys
šviesesnė ir švytinti. Norint išgauti kartu ir gydomąjį poveikį arba
paslėpti raukšles, galite užšaldyti įvairias arbatžolių arbatas ar agurkų
sultis. Ledo kubeliai suaktyvina kraujotaką, todėl oda pagražėja ir
tampa skaisti. Vienam kartui daugiau nei dvejų nedidelių ledukų naudoti nederėtų, kadangi per ilgas veido masažavimas gali jį pažeisti.
Natūralios veido kaukės
Avokadų
Tai viena iš mano labiausiai pamėgtų kaukių. Ją gaminu pastebėjusi,
jog oda šiek tiek išsausėja. Žiemą ją maitinti privaloma. Jau po pirmo
karto naudojant kaukę oda tampa šviesesnė, švelnesnė ir spindinti.
Avokadų kaukę pasigaminti paprasta: sutrinkite 1/3 avokado šakute ir
užtepkite ant veido. Ramiai pagulėkite 10–15 minučių, o vėliau ją
kruopščiai nuplaukite ir nusausinkite veidą rankšluosčiu.
Agurkų
Agurkai taip pat pasižymi drėkinamuoju poveikiu, tačiau turi ir šviesinamųjų savybių. Kiek įmanoma ploniau supjaustykite agurką
griežinėliais, atsigulkite ir jais padenkite veidą. Pagulėkite 15–20
minučių ir nuplaukite likučius šiltu vandeniu.

Medaus ir cinamono
Ši kaukė puikiai tiks toms, kurias kamuoja odos problemos, bėrimai ar
spuogai. Medus ir cinamonas kartu pasižymi antimikrobinėmis savybėmis, todėl padės greičiau užgyti spuogams. Kaukei paruošti sumaišykite 1 arbatinį šaukštelį medaus su ½ arbatiniu šaukšteliu cinamono. Užtepkite masę ant švariai nuplautos odos. Palaikykite apie
15–Ž20 minučių. Nuplaukite šiltu vandeniu.
Papajos arba ananasų
Enzimai, esantys šiuose vaisiuose (papainas ir bromleinas) pasižymi
baltymus skaidančiomis savybėmis, todėl efektyviai ištirpdo ir negyvas odos ląsteles nuo veido. Ši kaukė labiau veikia kaip šveitiklis, nors
šveisti veido ja nereikia. Negyvoms odos ląstelėms pasišalinus, susitraukia poros ir oda pasidaro natūraliai švytinti. Kaukei pasigaminti
galima naudoti vieną iš paminėtų vaisių, tačiau geriausias rezultatas
bus matomas, jei naudosite juos abu kartu. Kelis nedidelius ananaso
ir papajos vaisiaus gabalėlius sumalkite elektriniu smulkintuvu ir
užtepkite ant veido. Palikite apie 10–15 minučių ir nuplaukite šiltu
vandeniu. Taip pat šią kaukę galima reguliariai naudoti, pasigaminus
ją iš vaisių miltelių: sumaišyti juos su nedideliu kiekiu vandens bei
užtepus ant odos.

.
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Karijų riešutų granola

Reikės:
1 puodelio pekano
riešutų (125g)
2 puodelių stambių
avižų (200g)
1⁄4 puodelio saulėgrąžų
(35g)
1⁄4 puodelio moliūgų
sėklų (35g)
1⁄4 puodelio sezamo
sėklų (30g)
1⁄2 puodelio razinų (75g)
3 šaukštų neraﬁnuoto
kokoso aliejaus
3 šaukštų klevų sirupo
1 šaukšto cinamono
miltelių
Mažas žiupsnelis
druskos
Galimi priedai
Šviežios arba šaldytos
uogos ar supjaustyti vaisiai
Pienas (augalinis arba
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Gaminimo eiga
Įkaitinkite orkaitę iki 160C temperatūros.
Vidutinio dydžio puode ištirpinkite koksoso aliejų, supilkite klevų sirupą ir suberkite cinamono miltelius. Viską pamaišykite, išjunkite viryklę ir dėkite visus likusius ingredientus išskyrus razinas.
Viską gerai Išmaišykite ir dėkite į kepimo
skardą. Granolą paskleiskite skardoje ir
dėkite į orkaitę kepti 20-čiai minučių.
Skardą su apkepusia granola išimkite iš
orkaitės, suberkite razinas, viską pamaišykite ir dėkite atgal į orkaitę 10-čiai
minučių.
Iškepusią ir atvėsusią granolą patiekite
su augaliniu pienu arba natūraliu jogurtu
ir jūsų pasirinktais priedais.
Vienos porcijos dydis - 4 valgomi
šaukštai.

Daržovių ir ožkos sūrio omletas

1 porcijai reikės:

Gaminimo eiga:

2 kiaušinių
½ svogūno
½ raudonosios paprikos
½ nedidelės cukinijos
20g ožkos sūrio (jei neturite ar nemėgstate
galite naudoti fetos sūrį)
Druskos ir pipirų
Pundelio kalendros
patiekimui (nebūtina)
Riebalų kepimui

Kiaušinius išplakite su šiek tiek
druskos, pipirų.
Į keptuvę su šlakeliu aliejaus dėkite
stambiai supjautytus savogūną, cukiniją ir papriką ir kepkite apie 5 minutes, iki daržovės suminkštės.
Daržovėms iškepus, jas atidėkite į šalį.
Į įkaitintą keptuvę ir supilkite omleto
plakinį. Omletą kepkite 4-5 minutes
ant silpnos ugnies, šiek tiek pastumdydami į keptuvės vidurį, kad kiaušinis gerai iškeptų. Į vieną keptuvės
pusę dėkite paruoštas daržoves ant
viršaus, ožkos sūrį, užlenkite kita
omleto puse, ant viršaus.
Pruoštą omletą pabarstykite smulkinta kalendra ir patiekite su riekele viso
grūdo, juodos duonos ir jūsų pasirinktomis daržovėmis.
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Avižinė košė su ciberžole ir granatų sėklomis

1 porcijai reikės:

Gaminimo eiga:

60g stambių avižinių
dribsnių
1 ½ puodelio vandens
arba pieno
½ a.š. ciberžolės miltelių
½ a.š. cinamono miltelių
¼ a.š. imbiero miltelių
½ a.š. medaus
½ a.š. sviesto
Saujos granatų sėklų
Mėtos lepelių papuošimui (nebūtina)

Į nedidelį puodą pilkite vandenį arba
pieną (galima maišyti abu) ir suberkite
avižinius dribsnius. Berkite ciberžolės,
cinamono ir imbiero miltelius ir virkite
nuolat maišydami apie 5 minutes.
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Prieš baigiant išvirti dėkite medų, sviestą ir gerai išmaišykite. Patiekite
dubenėlyje su sauja granatų sėklų ir
mėtos lapeliu.

Avižinė košė su virta kriauše ir cinamonu

1 porcijai reikės:

Gaminimo eiga:

60g stambių avižinių
dribsnių
1 ½ puodelio vandens
arba pieno
½ kriaušės
Žiupsnelio cinamono
½ a.š. medaus
1 a.š. natūralios vanilės
ekstrakto
1 v.š. natūralaus jogurto

Į nedidelį puodą dėkite kriaušę,
užpilkite vandeniu, kad apsemtų ir
pilkite natūralios vanilės ekstraktą.
Kriaušę virkite apie 7 minutes.
Kol kriaušė verda pasiruoškite košę.
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Į nedidelį puodą pilkite vandenį arba
pieną (galima maišyti abu), suberkite
avižinius dribsnius ir žiupsnelį cinamono. Virkite nuolat maišydami apie
5 minutes, o prieš baigiant išvirti
dėkite medų. Košę patiekite su išvirta
kriaušės pusele, natūraliu jogurtu ir
žiupsneliu cinamono.

Morkų ir razinų avižinė košė

1 porcijai reikės:

Gaminimo eiga:

60g stambių avižinių
dribsnių
1 vidutinio dydžio
morkos
15g razinų
2-3 susmulkintų graikiškų riešutų, patiekimui
½ arb. šaukštelio cinamono miltelių
½ arb. šaukštelio
muskato riešuto miltelių
Mažyčio žiupsnelio
druskos
1 arb. šaukštelio natūralios vanilės ekstrakto
1 ½ puodelio vandens
arba jūsų pasirinkto
pieno

Į nedidelį puodą pilkite vandenį arba
pieną (galima maišyti abu kartu) ir
sudėkite burokine tarka sutarkuotą
morką, razinas ir avižinius dribsnius.
Berkite cinamono ir muskato riešuto
miltelius, druską ir pilkite natūralios
vanilės ekstraktą.
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Košę virkite apie 6 minutes nuolat
maišydami. Patiekite dubenėlyje su
žiupsneliu smulkintų riešutų ir
tarkuotų morkų.

Šokoladinė avižinė košė su apelsinais

1 porcijai reikės:

Gaminimo eiga:

60g stambių avižinių
dribsnių
1 ½ puodelio vandens
arba pieno
½ apelsino sulčių
1 šaukšto nutarkuotos
apelsino žievės
2 šaukštų nesaldintų
šokolado arba kakavos
miltelių
½ arb. šaukštelio nerafinuoto kokoso aliejaus
½ arb. šaukštelio
medaus
Mažyčio žiupsnelio
druskos
Keleto skiltelių apelsino
papuošimui
1 a.š. natūralaus jogurto
(nebūtina)

Į nedidelį puodą pilkite vandenį arba
pieną (galima maišyti abu ) ir sudėkite
avižinius dribsnius. Berkite šokolado
miltelius ir virkite apie 5 minutes,
nuolat maišydami.
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Prieš košei baigiant išvirti pilkite apelsino sultis, dėkite medų, kokoso
aliejų, apelsino žieveles ir trupulėlį
druskos. Viską gerai išmaišykite ir
patiekite su keletu skiltelių apelsino ir
saukšteliu natūralaus jogurto.

Per naktį mirkyta avižinė košė su kokosu ir
mango
1 porcijai reikės:

Gaminimo eiga:

60g stambių avižinių
dribsnių
1 šaukšto čija sėklų
1 šaukšto nesaldintų
kokoso drožlių
½ puodelio kokoso arba
kito augalinio, nesaldinto pieno (125ml)
2 šaukštų natūralaus
jogurto
1/3 mango vaisiaus
½ arb. šaukštelio
medaus

Košę ruoškite iš vakaro. Į dubenėlį
arba uždaromą stiklainį sudėkite
avižinius dribsnius, čija sėklas, kokoso
drožles, jogurtą ir užpilkite kokoso
pienu. Viską gerai išmaišykite ir palikite šaldytuve per naktį, kad išbrinktų.
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Ryte dėkite medų, išmaiškyte, ant
viršaus uždėkite kubeliais supjaustytą
mango vaisių, pabarstykite kokoso
drožlėmis, čija sėklomis ir patiekite.

Pusryčių burritos

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga:

Blynams
100g viso grūdo miltų
200ml vandens
Žiupsnelio druskos
Žipsnelio džiovintų
žolelių
1 v.š. aliejaus

Iš blynams skirtų ingredientų užmaišykite tešlą ir iškepkite 4 nedidelius
blynus.

Įdarui
3 kiaušinių
1 nedidelio svogūno
½ skardinės juodųjų pupelių
2 skiltelių česnako
½ arb. šaukštelio ciberžolės miltelių
Druskos ir pipirų
Riebalų kepimui
Žiupsnelio čili dribsnių,
½ avokado, keleto

Į keptuvę su riebalais dėkite kubeliais
supjaustytus svogūną ir česnaką.
Kiaušinius išplakite dubenėlyje su ciberžolės milteliais ir pilkite į keptuvę
su svogūnais ir česnakais. Viską tuoj
pat maišykite ir uždėkite nuskalautas
pupeles.
Pabarstykite druska ir kepkite apie
2-3 minutes iki kiaušinis susitrauks, o
pupelės sušils.
Paruoštą masę dėkite į iškeptus
blynus. Ant viršaus uždėliokite supjaustytą avokadą, pabarstykite
smulkintais svogūno laiškais ir čili
dribsniais.
Patiekite šiltus su šlakeliu laimo
sulčių.
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Kepti varškėčiai

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga:

250g varškės
1 banano
1 kiaušinio
2 v.š. klevų sirupo
2 v.š. speltos miltų
1 a.š. natūralios vanilės
ekstrakto
1 v.š. riebalų kepimui
Uogų, jogurto, kokoso
miltų patiekimui

Bananą sutrinkite šakute, dėkite kiaušinį, varškę, klevų sirupą, miltus ir
vanilės ekstraktą. Viską gerai išmaišykite.
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Kepkite ant lėtos ugnies, iš abiejų
pusių, po keletą minučių iki gražiai
paruduos.
Varškėčius patiekite su sutrintomis
uogomis, jogurtu ar klevų sirupu ir
užbarstytais kokoso miltais.

Karališki pusryčiai

1 porcijai reikės:

Gaminimo eiga:

1 nedidelės saldžios
bulvės
1 šaukšto viso grūdo
miltų (tinka kvietiniai,
ryžių, speltos ar kt.)
100g pievagrybių
1 kiaušinio
Druskos ir pipirų
Riebalų kepimui
10g pelėsinio sūrio (tinka
ir ožkos ar fetos sūriai)
Svogūno laiškų ir krapų
patiekimui

Saldžią bulvę sutarkuokite burokine
tarka ir dėkite į dubenėlį. Užberkite
miltus, žiupsnelį druskos ir pipirų,
užpilkite 1 šaukštą vendens ir išmaišykite.
Į keptuvę su riebalais dėkite suformuotus saldžios bulvės kepsnelius ir
kepkite ant vidutinio karščio po 3-4
minutes iš abiejų pusių.
Iškepusius blynus dedame į lėkštę.
Į tą pačią keptuvę dėkite supjaustytus
grybus, pabarstykite druska ir kepkite
vis pamaišydami apie 5 miutes.
Iškeptus grybus dėkite į lėkštę ant
saldžios bulvės kepsnelių.
Į keptuvę su šlakeliu riebalų ir iškepkite kiaušinį. Įškeptą kiaušinį dėkite
ant viršaus grybų, pabarstykite sutrupintu pelėsiniu sūriu, smulkintais
svogūno laiškais ir krapais.
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Čirviniai blynai

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga:

¾ puodelio avižinių
miltų (90g)
1 v.š. medaus
1 a.š. kepimo miltelių
Mažo žiupsnelio druskos
1 a.š. cinamono miltelių
2 v.š. aliejaus
6 v.š. pieno
1 kiaušinio
Patiekimui: aviečių,
patarkuoto juodo
šokolado ir 1 v.š. klevų
sirupo

Dubenėlyje sumaišykite miltus,
medų, kepimo miltelius druską ir cinamoną.
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Atskirame dubenėlyje dėkite aliejų,
pieną ir kiaušinį ir gerai išmaišykite.
Plakinį pilkite į dubenį su miltais ir
gerai išmaišykite.
Blynus kepkite čirviniams blynams
skirtoje keptuvėje ir patiekite su avietėmis, tarkuotu juodu šokoladu ir
klevų sirupu.

Huevos Rancheros

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga:

1 ½ raudonosios arba
gelotonosios paprikos
½ svogūno
2 česnako skiltelių
1 ½ arb. šaukštelio rūkytos paprikos miltelių
½ arb. šaukštelio kajano
pipirų (nebūtina, jei
nemėgstate aštrių
patiekalų)
1 skardinės juodųjų pupelių (tinka ir bet kokios
kitos pupelės, avinžirniai
arba lęšiai)
1 skardinės pjaustytų
pomidorų
Druskos ir pipirų
2 kiaušinių
½ avokado
½ laimo
Riebalų kepimui

Į keptuvę su riebalais dėkite kubeliais
supjaustytas paprikas, svogūną ir
patroškinkite apie 5-7 minutes iki
daržovės suminkštės. Dėkite susmulkintus česnakus ir užbarstykite
rūkytos paprikos bei kajano miltelius.
Viską pamaišykite.
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Skystį nuo pupelių nupilkite, pupeles
nuskalaukite ir dėkite į keptuvę su
daržovėmis. Supilkite skardinę
pjaustytų pomidrų, berkite žiupsnį
druskos ir viską išmaišykite.
Šaukštu padarykite dvi vietas kiaušiniams ir juos atsargiai įmuškite. Uždenkite dangčiu ir troškinkite apie 4 minutes, iki kiaušinių baltymas susitrauks,
o trynys bus minkštas.
Keptuvę nukelkite nuo viryklės, ant
viršaus uždėliokite kubeliais supjaustytą avokadą ir smulkintą kalendrą. Pagardinkite laimo sultimis ir
patiekite.

Grikių ir mėlynių pusryčiai

1 porcijai reikės:

Gaminimo eiga:

60g nekepintų grikių,
išmirkytų vandenyje per
naktį
½ puodelio nesaldinto
augalinio pieno
½ gerai prinokusio
banano
½ st. mėlynių, gali būti
šviežios arba šaldytos,
plius keleto papuošimui
1 šaukšto natūralaus
jogurto

Per naktį mirkytus grikius nusunkite ir
nuskalaukite.
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Paruoštus grikius, bananą, augalinį
pieną ir mėlynes suplakite kokteilinėje iki vienalytės masės. Paruoštą
masę dėkite į stiklinę ar dubenėlį, ant
viršaus dėkite natūralaus jogurto,
keletą mėlynių ir patiekite.

Antienos “stir fry” su bolivine balanda

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga

200g anties krūtinėlės
10 svogūno laiškų
2 arb. šaukštelių sutarkuoto imbiero
200g brokolio
1 šaukšto tamari arba
sojos padažo
½ puodelio bolivinės
balandos (90g)
Druskos ir pipirų
Riebalų kepimui

Bolivinę balandą paruoškite pagal
instrukciją ant pakuotės.
Brokolio šakeles pavirkite 3-4 minutes silpnai sūdytame vandenyje.
Įkaitintoje keptuvėje su šlakeliu riebalų sudėkite supjaustytą anties
krūtinėlę ir imbierą ir kepkite vis
pamašydami apie 4 minutes.
Į keptuvę su anties gabalėliais
sudėkite išvirtą bolivinę balandą, apvirtus brokolius, susmulkintus
svogūno laiškus ir tamari arba sojos
padažą. Viską kepkite nuolat maišydami 3 minutes, jei reikia įdėkite šiek
tiek druskos ir pipirų ir patiekite.

87 Pietūs/Vakarienė

Avinžirnių pado pica

1 porcijai reikės:

Gaminimo eiga

60g avinžirnių miltų
150ml vandens
1⁄4 arb. šaukštelio džiovinto raudonėlio
1⁄4 arb. šaukštelio džiovinto čiobrelio
druskos ir pipirų
2 v.š pomidorų pastos
(60ml)
20g fermentinio sūrio
1/4 mėlynojo svogūno
5 alyvuogių
3 vyšninių pomidorėlių
Riebalų kepimui

Įkaitinkite orkaitę iki 220C tempe-ratūros.

89 Pietūs/Vakarienė

Į dubenėlį berkite miltus, džiovintus
raudonėlio ir čiobrelio prieskonius,
žiupsnelį druskos ir pipirų užpilkite
vandeniu ir gerai išmaišykite. Turėtų
gautis kaip blynų tešla.
Įkaitinkite keptuvę su šiek tiek riebalų
ir iš pasigamintos tešlos iškepkite
didelį blyną. Tai bus jūsų picos padas.
Padą dėkite į kepimo skardą, aptepkite pomidorų tyre ir pabarstykite sutarkuotu sūriu. Ant viršaus išdėliokite
supjaustytus vyšninius pomidorėlius,
alyvuoges ir užbarstykite supjaustytu
mėlynuoju svogūnu.
Kepkite orkaitėje 15 minučių ir patiekite su jūsų pasirinktomis salotomis.

Cukinijos ir tuno blyneliai

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga

1 mažos cukinijos
1 skardinės tuno savo
sultyse arba vandenyje
(apie 140g)
3 šaukštų pilno grūdo
miltų
2 kiaušinių
žiupsnelio druskos ir
pipirų
Riebalų kepimui

Cukiniją sutarkuokite burokine tarka ir
rankomis šiek tiek nuspauskite sultis.
Į dubenį dėkite sutarkuotą cukiniją,
nuvarvintą tuną ir miltus. Įmuškite
kiaušinius, pabarstykite prieskoniais ir
viską gerai išmaišykite.
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Įkaitintoje keptuvėje su riebalais
dėkite po šaukštą paruoštos masės ir
kepkite po 3-4 minutes iš abiejų
pusių.
Blynelius patiekite su jūsų pasirinktomis salotomis ar daržovėmis.

Bolivinė balanda su daržovėmis ir kiaušiniu

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga

100g bolivinės balandos
100g šaldytų daržovių
1 skiltelės česnako
2 kiaušinių
2 v.š. tamari arba sojos
padažo
Riebalų kepimui

Bolivinės balandos kruopas išvirkite.
Į keptuvę su riebalais sudėkite
traiškytą česnaką ir imbierą. Leiskite
pakepti 5-10 sekundžių.
Sudėkite šaldytas daržoves, išvirtą
bolivinę balandą ir kepkite vis maišydami apie 4-5 minutes.
Išplakite kiaušinius ir plakinį užpilkite
ant keptuvėje esančių daržovių ir bolivinės balandos. Kepkite vis maišydami apie 3 minutes iki kiaušinis
iškeps.
Užpilkite tamari arba sojos padažą,
įberkite pipirų, jei reikia druskos ir
patiekite.
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Ispaniška daržovių paella

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga

120g rudų ryžių, mirkytų
per naktį
2 puodelių daržovių
sultinio
1 svogūno
2 česnako skiltelių
120g šaldytų žirnelių
1 raudonosios paprikos
2 pomidorų
10 alyvuogių
100g šparaginių pupelių
1⁄2 arb. šaukštelio ciberžolės miltelių
1⁄2 arb. šaukštelio rūkytos paprikos prieskonių
1/2 citrinos
Druskos ir pipirų
Riebalų kepimui

Keptuvėje su riebalais pakepinkite
supjaustytą svogūną ir papriką apie 5
minutes.
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Į keptuvę su svogūnais ir paprikomis
sudėkite sausus ryžius, traiškytus
česnakus, ciberžolės miltelius, rūkytos paprikos prieskonius ir užpilkte
daržovių sultiniu.
Viską virkite ant vidutinės ugnies 10
minučių.
Sudėkite žirnius, supjaustytas
šparagines pupeles ir pomidorą ir
virkite dar 10 minučių iki ryžiai bus
išvirę. Jei reikia, įpilkite daugiau vandens.
Prieš baigiant išvirti sudėkite pusiau
perpjautas alyvuoges ir pagardinkite
druska pipirais bei citrinos sultimis.

Lašišos salotos su burokėliais

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga

100g keptos lašišos
likučių
1 vidutinio virto burokėlio
1 morkos
1 mažos cukinijos
3-4 svogūno laiškų
2-3 kalendros šakelių
sezamo sėklų
1 v.š. obuolių sirdo acto
1 v.š. alyvuogių aliejaus
Druskos ir pipirų

Burokėlius supjaustykite skiltelėmis ir
užpilkite actą. Specialiu šiaudelių
skustuku supjaustykite morką ir cukiniją. Jei tokio skustuko neturite, tiks
ir paprastas - spagečiai gausis
platesni. Supjaustytas daržoves
pabarstykite druska ir pipirais.
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Į lėkštę dėkite paruoštus daržovių
spagečius, burokėlius ir į gabalėlius
suplėšytą lašišą. Ant viršaus užbarstykite smulkintus svogūnų laiškus,
sezamo sėklas ir kalendros lapelius.
Pagardinkite alyvuogių aliejumi ir
patiekite.

Paukštienos troškinys su apelsinais

2 porcijoms reikės

Gaminimo eiga

250g vištų kojelių mėsos
be kaulo ir be odelių
1 svogūno
2 morkų
2 saliero stiebų
1 skardinės pupelių (apie
200g)
1 apelsino
šakelės rozmarino
3 v.š. pomidorų pastos
druskos ir pipirų pagal
skonį
100ml balto vyno
riebalų kepimui

Keptuvėje su šlakeliu riebalų keletą
minučių patroškinkite svogūną.
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Pilkite baltą vyną, 1 stiklinę vandens ir
sudėkite susmulkintus morką, salierą,
vištieną ir pupeles. Uždenkite dangčiu ir troškinkite apie 15 minučių.
Sudėkite griežinėliais supjaustytą
apelsiną, pomidorų pastą, keletą
šakelių rozmarino ir pagardinkite
prieskoniais.
Troškinį ant silpno karščio troškinkite
dar apie 5 minutes ir patiekite.

Saldžios bulvės falafeliai

4 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga

2 vidutinio dydžio
saldžiųjų bulvių
1 skardinės avinžirnių
(400g)
2 šaukštų riebalų
Pundelio petražolių
Pundelio svogūnų laiškų
1 svogūno
½ citrinos sulčių
Druskos
½ arb. šaukštelio ciberžolės
½ arb. šaukštelio paprikos miltelių
½ arb. šauktelio džiovintų krapų

Įkaitinkite orkaitę iki 200C temperatūros.
Bulves nuskuskite, supjautykte kubelliais, sumaišykite su prieskoniais,
aliejumi ir dėkite į orkaitę kepti apie 15
minučių.
Kol bulvės kepa orkaitėje, kubeliais
supjautykite svogūną ir keptuvėje
lengvai pakepinkite.
Į dubenį dėkite nusausintus avinžirnius, pakepintą svogūną, iškepusias
bulves, susmulkintas petražoles,
svogūnų laiškus ir citrinos sultis. Viską
sutrinkite rankiniu trintuvu arba
maisto kombainu. Nieko tokio jei
masė nebus vientisa.
Rankomis formuokite nedidelius
falafelius ir dėkite į orkaitę kepti apie
15-20 minučių iki krašteliai šiek tiek
paruduos.
Falafelius patiekite su jūsų pasirinktomis kruopomis ir didele porcija
salotų ar daržovių.
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Salotos su saldžia bulve, kiaušiniu ir lašiša

1 porcijai reikės:

Gaminimo eiga

1 kiaušinio
100g saldžios bulvės,
supjaustytos kubeliais
Saujos salotų lapų
40g rūkytos lašišos
50g šparaginių pupelių
1 v.š. citrinos sulčių
1 v.š. alyvuogių aliejaus
1⁄2 a.š. garstyčių
Druskos ir pipirų

Įkaitinkite orkaitę iki 200C temperatūros.
Saldžios bulvės kubelius sudėkite į
kepimo skardą, pabarstykite prieskoniais ir kepkite apie 15 minučių iki bus
iškepę.
Kiaušinį kietai išvirkite. Šparagines
pupeles apvirkite šiek tiek sūdytame
vandenyje 3-4 minutes.
Salotų padažui sumaišykite citrinos
sultis, alyvuogių aliejų, garstyčias ir
prieskonius.
Į didelę lėkštę dėkite salotos lapus,
šparagines pupeles, iškeptus saldžios
bulvės gabalėlius, lašišą ir į 4 dalis
supjaustytą kiaušinį. Viską apšlaiksykite salotų padažu ir patiekite.
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Jūrų ešerys su daržovėmis ir laukiniais ryžiais

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga

2 jūrų ešerio ﬁlė (140g)
2 šaukštų pilno grūdo
miltų
žiupsnelio rūkytos paprikos
žiupsnelio džiovintų pertažolių
žiupsnelio kajano pipirų
žiupsnelio druskos
Riebalų kepimui
100g brokolių ir smidrų
80g laukinių ryžių
mirkytų per nalktį
Keleto riekelių laimo
patiekimui

Ryžius išvirkite.
Likus 10 minučių iki ryžiai bus išvirę į
kitą puodą dėkite daržoves ir pavirkite apie 5 minutes.
Kol ryžiai ir daržovės verda į lėkštę
suberkite miltus, visus prieskonius ir
sumaišykite.
Į keptuvę pilkite riebalų kepimui ir
plaukite kol įkais. Žuvį pavoliokite
miltų ir prieskonių mišinyje ir kepkite
po 3-4 minutes iš abiejų pusių kol
visiškai iškeps.
Žuvį patiekite su išvirtais laukiniais
ryžiais, daržovėmis ir keletu riekelių
laimo.
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Vietnamietiški suktinukai

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga

8 ryžių lapų
1 paprikos
15 svogūno laiškų
1 agurko arba ¼ ilgo
agurko
Saujelės mėlynojo
kopūsto
120g krevečių
Saujelės kalendros

Daržoves supjaustykite šiaudeliais,
krevetes perpjaukite pusiau išilgai ir
viską sudėkite į didelę lėkštę, kad
būtų patogu imti.
Į gilesnę didelio skersmens lėkštę
pilkite šilto vandens. Lėkštė turėtų
būti didesnė nei ryžių popieriaus
lakštai.

Padažui
1 česnako skiltelės
1 čili pipiro arba žiupsnelio čili dribsnių
½ laimo sulčių
1 arb. šaukštelio klevų
sirupo
50ml šilto vandens
3 šaukštų sojos arba
tamari padažo

Imkite ryžių popieriaus lakštą, merkite
į vandenį ir palaukite apie 5-10 sekundžių, kol suminkštės. Suminkštėjusį lakštą padėkite ant medinės lentelės. Į jo vidurį dėkite krevetes, ant
viršaus po truputį visų supjaustytų
daržovių. Ryžių lapą užlenkite iš šonų
ir po to užvyniokite išilgai. Tą patį kartokite su likusiais ryžių popieriaus
lapais.
Padažui česnaką ir čili pipirą supjaustykite ir dėkite į mažytį dubenėlį.
Dėkite likusius ingerientus ir patiekite
su paruoštais suktinukais.
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Pomidorų ir orkaitėje keptų paprikų sriuba

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga

4 pomidorų
2 raudonųjų paprikų
100g bolivinės balandos
1 svogūno
1 skiltelės česnako
1 a.š. džiovintų žolelių
mišinio
1 kubelio ekologiško
daržovių sultinio
1 a.š. kanapių sėklų
branduolių (nebūtina)
Keleto lapelių kalendros
1 v.š aliejaus

Įkaitinkite orkaitę iki 200C temperatūros.
Papriką nuplaukite perpjaukite pusiau
ir dėkite į orkaitę kepti apie 15
minučių.
Kol paprika kepa orkaitėje į nedidelį
puodą su aliejumi dėkite supjaustytą
svogūną ir ant vidutinio/silpno
karščio patroškinkite apie 4 minutes.
Dėkite supjaustytą česnaką ir bolivinės balandos sėklas. Viską užpilkite 3
puodeliais vandens, dekite sultinio
kubelį ir virkite apie 15 minučių.
Paprikai iškepus, išimkite sėklas, nulupkite odelę ir dėkite į sriubą. Pavirkite dar 5-10 minučių. Sriubą pilkite
į plaktuvą ir sumalkite. Patiekite su
kanapių branduolių sėklomis ir kalendros lapeliais.
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Jautienos kepsnys

1 porcijai reikės

Gaminimo eiga

180g gabalėlio brandintos jautienos nugarinės
1 v.š. sviesto
Druskos ir pipirų

Keptuvėje ištirpinkite sviestą, palaukite, kol gerai įkais ir dėkite didkepsnį.
Pabarstykite druska ir pipirais ir kepkite apie 4-6 minutes iš abiejų pusių
priklausomai nuo kepsnio storio ir ir
jūsų skonio.
Didkepsniui iškepus, išimkite iš keptuvės ir padėkite ant lėkštės arba
pjaustymo lentelės 5 minutėms, kad
"pailsėtų".
Kepsnį patiekite su jūsų pasirinktomis
salotomis ar daržovėmis.
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Greita ramen sriuba

2 porcijoms reikės

Gaminimo eiga

1x200g brandintos jautienos kepsnio
2 kiaušinių
1 nedidelės cukinijos
150g pievagrybių
1 morkos
180g brokolio
1l jautienos sultinio
2 v.š. sojos padažo
druskos ir pipirų pagal
skonį
1/2 laimo
Mėlynojo kopūsto,
svogūnų laiškų, sezamo
sėklų papuošimui

Į nedidelį puodą pilkite jautienos sultinį, ir dėkite šiauleliais sutarkuotą cukiniją, morką bei susmulkintus grybus
ir brokolius. Viską virkite apie 8 minutes.
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Kol sriuba verda išvirkite kiaušinius ir
iškepkite jautienos kepsnį (kaip kepti
kepsnį žr. į 111 psl.)
Sriubai išvirus ją pagardinkite sojos
padažu, laimo sultimis ir pilkite į
dubenėlius.
Ant viršaus uždėkite perpjautą kiaušinį, supjaustytus kepsnio gabalėlius,
pabarstykite sezamo sėklomis ir
patiekite.

Krevečių ir daržovių troškinys

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga

150g krevečių
2 saliero stiebų
2 mažų morkų
1 puodelio šviežių arba
šaldytų žirnių (150g)
1/2 mėlynojo svogūno
1 skiltelės česnako
1 šaukšto smulkintų
krapų
druskos ir pipirų
riebalų kepimui
1 šaukšto citrinos sulčių
Čili dribsnių papuošimui

Į keptuvę su riebalais dėkite supjaustytas morkas, svogūną ir salierą.
Uždenkite dangčiu ir kepkite apie 5
minutes kas kart pamaišydami.
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Sudėkite krevetes, smulkintą česnaką
ir žirnelius. Pabarstykite druska, pipirais ir kepkite dar apie 5 minutes.
Suberkite smulkintus krapus, sumaišykite, užlašinkite citrinos, pabarstykite
džiovintais čili pipirais ir patiekite.

Vištienos kepsneliai

2 porcijoms reikės:

Gaminimo eiga

300g vištienos
krūtinėlės
2 morkų
2 kiaušinio
1 svogūno
1 skiltelės česnako
2 v.š. viso grūdo miltų
(tinka bet kokie miltai t.y.
ryžių, avinžirnių, speltos,
grikių)
Druskos ir pipirų
Riebalų kepimui

Vištienos krūtinėlę supjaustykite kuo
smulkesniais gabalėliais, įmuškite
kiaušinį, dėkite smulkiai supjaustytą
svogūną, burokine tarka sutarkuotą
morką, susmulkintą česnaką, miltus ir
prieskonius.
Viską gerai išmaišykite.
Į įkaitintą keptuvę dėkite po šaukštą
masės ir kepkite po 3-4 minutes iš
abiejų pusių, iki vištiena bus višiškai
iškepusi.
Kepsnelius patiekite su jūsų pasirinktomis salotomis.
patiekite.
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Pupelių užtepo užkandukai

Reikės:

Gaminimo eiga

1 agurko
1 skardinės baltų pupelių
1 šaukšto tahini pastos
½ arb. šaukštelio cibržolės miltelių
1 citrinos sulčių
druskos
½ arb. šaukštelio kmynų
Tabasco padažo (nebūtina)
Kalendros lapelių
Juodųjų sezamo sėklų

Kmynus keletą minučių paskrudinkite
keptuvėje ir sutrinkite grūstuve.
Pupelių skystį nupilkite, jas nuskalaukite ir dėkite į maisto smulkintuvą
kartu su tahini pasta, ciberžolės
milteliais, citrinos sultimis, ir druska.
Viską sumalkite iki vienalytės masės.
Paragaukite ar užtenka druskos , jei
reikia įdėkite.
Paruoštą masę dėkite į dubenėlį, suberkite kmynus ir išmaišykite.
Užtepu aptepkite agurko griežinėlius,
pagardinkite tabasco padažu, kalendros lapeliais, sezamo sėklomis ir
patiekite.
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Traškios saldžios bulvytės

Reikės:

Gaminimo eiga

2 vidutinio dydžio
saldžiųjų bulvių
Jūsų pamėgtų žolelių ir
prieskonių
1 v.š. ryžių miltų
2 v.š. aliejaus kepimui

Įkaitinkite orkaitę iki 215C temperatūros.
Bulves nuskutame, nuplauname ir
supjaustome pailgais šiaudeliais.
Supjaustytas bulves dedame į
dubenį, užbarstome ryžių mitus,
prieskonius, užpilame aliejų ir gerai
sumaišome. Dedame į orkaitei kepti
skirtą didelę skardą taip kad bulvytės
viena prie kitos kuo mažiau liestūsi.
Kepame 25 minutes, vis patikrindami,
kad per daug neapskrustų. Bulvytes
patiekiame su geros kokybės pomidorų padažu be priedų, kaip užkandį
arba su pagrindiniu patiekalu.
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Žirnių užtepėlė

Vidutinio dydžio
dubenėlui reikės:
300g šviežių arba
šaldytų žirnių
30g sutarkuoto parmezano sūrio
1 laimo sulčių
Druskos ir pipirų pagal
skonį
2 v.š. alyvuogių aliejaus
Sveikuoliškų krekerių/duoniukų patiekimui
Kalendros lapelių ir
svogūno laiškų patiekimui (nebūtina)
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Gaminimo eiga
Žirnius paverdame apie 2-3 minutes,
nupilame vandenį ir dedame į plaktuvą kartu su sutarkuotu parmezano
sūriu, laimo sultimis, prieksoniais ir
alyvuogių aliejumi.
Viską sumalame iki norimos konsistencijos ir patiekiame su sveikuoliškais
duoniukais, kalendros lapeliais ir
svogūno laiškais.

Apelsininiai sausainiai su kokoso riešutu

Reikės:

Gaminimo eiga

150g speltos miltų
20g nesaldintų kokoso
drožlių
70g medaus
20g sviesto
Pusės apelsino plonai
nutarkuotos žievelės ir
2v.š. sulčių

Įkaitinkite orkaitę iki 180C temperatūros.
Visus ingredientus, išskyrus apelsino
žievelę ir sultis, dėkite į dubenį ir trinkite
rankomis, kol susidarys trupiniai. Dėkite
nutarkuotą apelsino žievelę, sultis ir
gerai išmaišykite.
Rankomis formuokite nedidelius,
paplokščius rutuliukus ir dėkite į kepimo
popieriumi išklotą skardą.
Norint, kad sausainiai gautūsi su linijomis
šakutės antra puse prispauskite
kiekvieną sausainį ir dėkite į orkaitę kepti
12-15 minučių.
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Čija pudingas

Reikės:

Gaminimo eiga

6 šaukštų čija sėklų
2 puodelių nesaldinto
migdolų pieno
1 arb. šaukštelio natūralaus vanilės ekstrakto
1 šaukšto medaus arba
klevų sirupo
Pagardams sumaltų
uogų arba vaisių. Aš
naudojau kivius,
braškes, nektarinus ir
bananą su kakavos
milteliais.

Į vidutinio dydžio indą dėkite čija sėklas,
migdolų pieną, natūralios vanilės ekstraktą ir medų ar klevų sirupą. Viską sumaišykite ir palikite 15 minučių iki čija
sėklos išbrinks.
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Sumalkite pasirinktus vaisius, uogas ar
kitus pagardus.
Išbrinkusių čija sėklų masę padalinkite į
4 nedideles stiklines ir ant viršaus
uždėkite sumaltus vaisius.

Šokoladiniai pyragaičiai

Reikės:

Gaminimo eiga

500g saldžių bulvių
10 medjool datulių
5 šaukštų klevų sirupo
1 šaukštų natūralios
vanilės ekstrakto
6 šaukštų kakavos
miltelių
100g migdolų miltų
100g rudų ryžių miltų
2 šaukštų sviesto

Saldžias bulves nulupkite, supjaustykite
gabalėliais ir išvirkite.

Šokolado užpilui
1 šaukšto riešutų sviesto
1 šaukšto sviesto
2 šaukštų kakavos
miltelių
2 šaukštų klevų sirupo
Papuošimui
Keleto aviečių
Keleto mėtos lapelių

Įkaitinkite orkaitę iki 180C temperatūros.
Į maisto kombainą dėkite išvirtas bulves,
susmulkintas datules, klevų sirupą ir
natūralios vanilės ekstraktą. Viską susmulkinkite iki vienalytės masės.
Kitame inde dėkite abiejus miltus ir
kakavos miltelius. Viską sumaišykite
kartu su saldžios bulvės mase.
Užpilkite ištirpintą sviestą, išmaišykite ir
dėkite į kepimo popieriumi išklotą
skardą. Kepkite orkaitėje apie 45 minutes.
Iškepus, prieš supjaustydami palaukite
kol visai atvės.
Šokolado užpilui ištirpinkite ir kartu sumaišykite sviestą, riešutų sviestą ir klevų
sirupą.
Užpilą užliekite ant atvėsusio pyrago,
palaukite kol atvės ir supjaustykite nedideliais gabalėliais.
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Mango ledai

Reikės:

Gaminimo eiga

2 gerai prinokusių
mango vaisių
500g graikiško jogurto
4v.š. klevų sirupo
4 v.š. nesaldintų kokoso
drožlių

Į maisto plaktuvą su s formos peiliuku
dėkite nuluptus ir gabalėliais supjaustytus mango vaisius. Plakite iki vienalytės
masės.
Į vidutinio dydžio dubenėlį dėkite jogurtą
ir sumaišykite su kokoso drožlėmis bei
klevų sirupu.
Į ledams skirtas formeles pakaitaliodami
pilkite mango ir jogurto masę. Formeles
uždenkite, susmaigstykite pagaliukus ir
dėkite į šaldiklį porai valandų.
Ledus šaldikyje, sandariai uždarytame
inde galima laikyti iki mėnesio laiko.
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Sveikuoliški energijos rutuliukai
Kakaviniai su lazdyno
riešutais
Reikės
2 puodelių lazdyno riešutų
200g datulių
1 šaukštų natūralios vanilės
ekstrakto
2 šaukštų nesaldintų kakavos miltelių
Nedidelio žiupsnelio druskos

Gaminimo eiga
Lazdyno riešutus šiek tiek paskrudinkite
orkaitėje. Pusę puodelio susmulkinkite
peiliu ir atidėkite į šalį. Šiuose trupiniuose
apvoliosime paruoštus rutuliukus.
Į maisto smulkintuvą/kombainą dėkite
visus likusius ingredientus ir susmuklinkite iki norimos konsistencijos. Jei
masė per kieta įpilkite porą šaukštų vandens.
Sušlapintomis rankomis formuokite nedidelius rutuliukus, kiekvieną jų apvoliokite į susmulkintus riešutus ir dėkite į
šaldytuvą valandai laiko.

Spanguoliniai makadamijos
riešutų

Abrikosiniai su anakardžio riešutais
ir linų sėmenimis

Reikės
2 puodelių makadamijos
riešutų
100g spanguolių
3 šaukštų klevų sirupo
2 šaukštų čija sėklų
½ arb. šaukštelio cinamono
miltelių

Reikės
2 st. anakardžio riešutų
200g džiovintų abrikosų
2 v.š. klevų sirupo
4 v.š. linų sėmenų
1 v.š. vanilės ekstrakto
Kokoso drožlių apvoliojimui (nebūtina)

Gaminimo eiga
Visus ingredientus dėkite į maisto smulkintuvą/kombainą ir susmulkinkite
iki norimos konsistencijos. Jei reikia įpilkite porą šaukštų vandens. Sušlapintomis rankomis formuokite nedidelius rutuliukus ir dėkite į šaldytuvą
valandai laiko.
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Tobula bananų duona

Reikės:

Gaminimo eiga

275g speltos miltų
4 gerai prinokusių
bananų
100g kokosų palmių
cukraus
1 kiaušinio
70g neraﬁnuoto kokoso
aliejaus
1 ½ arb. šaukštelio
kepimo miltelių
2 arb. šaukštelių natūralios vanilės ekstrakto
¼ arb. šaukštelio
druskos

Įkaitinkite orkaitę iki 180C temperatūros.
Į plaktuvą su s formos peiliuku dėkite
nuluptus bananus, kokosų cukrų, kiaušinį, vanilės ekstraktą ir kokosų aliejų.
Viską plakite iki vienalytės masės.
Vidutinio dydžio dubenėlyje dėkite
miltus, kepimo miltelius ir druską. Viską
išmaišykite ir ant viršaus supilkite
bananų masę. Iš lėto išmaišykite šaukštu
ir pilkite į kepimo popieriumi išklotą
duonai kepti skirtą skardą.
Bananų duoną kepkite 45 minutes.
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