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ЗА КНИГАТА

Трета книга и толкова много емоции - всякакви! Точно с тази третата тряб-

ваше сякаш да се справим по-бързо, уж натрупали малко опит вече, но не 

се случи така… Това, от своя страна, ни научи на друго. Каквито и проблеми 

да сме имали, всяка една книга и спомените около нея са ми толкова мили 

и свидни, че това време не бих го преживяла по никакъв друг начин. Страст 

ми е това, което правя! Само да не стихва желанието, ще продължавам, ще 

се уча, ще споделям, ще си “бъбрим” и ще си “пием” виното заедно ☺

Сигурно вече знаете, че всички рецепти, които ще разгледате, ще са без 

глутен, брашната ще са с ниски въглехидрати и захарта ще има своята 

алтернатива! Ще срещнете идеи без млечни продукти и яйца. Отново ще има 

информация за хранителните стойности и алергените, а накрая сме подгот-

вили голяма изненада 🎉 Ще съм щастлива да ви бъде полезно и приятно.
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НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / БРОЙ - <1 г

ПЕЧЕНЕ 
20 мин

КАЛОРИИ 
953 ккал

ПОРЦИИ 
15

Продукти:

• 2 яйца;

• 70 грама кашкавал;

• 2 супени лъжици кокосово брашно;

• 100 г твърдо козе сирене /може и друг вид/;

• 1 кафена лъжичка къри /може и друга подправ-

ка или любим микс/;

• прясно смляна морска сол;

• за декорация използвах маково семе, небелен 

и белен сусам, ленено семе, слънчоглед.

Подариха ми уникално къри 😍 Купено е 
от Истанбул - това го уточнявам, защото 
ми отне повече от 15 години отново да 
усетя онзи вкус... Вкуса на кърито, което 
си добавяхме към домашната майонеза 
с братовчедката и мажехме филиите... И 
двете я обожавахме така! Спрях да ям 
къри, защото това, което съм срещала 
на пазара, не ми харесва! И сега, с този 
случаен подарък, го открих отново. 

Разбих яйцата с вилица и към тях до-
бавих кашкавала, настърган на ситно. 
След това сложих кокосовото брашно и 
козето сиренце, отново предварително 
натрошено. Овкусих с прясно смляна 
морска сол и кърито. Сместа става гъ-
ста, но мека и пухкава, много лесна за 
обработка. Оформих на ръка и с лекота 
15 малки топчета. Всяка соленка прити-
снах леко с пръсти, поръсих със семена-
та и наредих в тава (с диаметър 35 см), 
покрита с хартия за печене. 

⏰ Пекох 20 минути на 180 С в режим 
„вентилатор“. За мен остана една, и то 
по-скоро си мисля, че ми я оставиха 
само и само да знам поне какво съм на-
правила… 😂
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НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 3 г

ПЕЧЕНЕ 
- мин

КАЛОРИИ 
183 ккал

ПОРЦИИ 
2

Продукти:

• 1 неголяма краставица;

• 1/2 авокадо;

• прясно смляна морска сол;

• сока от 1/2 лимон;

• 1/2 връзка пресен магданоз;

• и вода до желаната гъстота.

☝ Магданозът съдържа повече витамин С и от 

портокалите!

Смутита почти никога не съм си прави-
ла... е, сега си приготвям почти всеки 
ден! Вкусно ми е, зарежда ме с енергия и 
по никакъв начин не дразни стомаха ми.

При мен се получават 400 мл свежест, 
които изяждам на два пъти през деня 
(когато се събудя и в късният следо-
бед, защото вечеряме много късно). 
Последно даже му добавих 1/4 от един 
розов домат (обелен) 🍅 и смутито има-
ше вкус на течна салата. Великолепно, 
но нямах подходящо питие тогава (нали 
знаете, че се шегувам донякъде 😃)... 
Авокадото определено го предпочитам 
пасирано и смесено с нещо, и да има ня-
коя и друга подправка.

Всички изброени продукти могат да се 
смелят в блендер или да се пасират - 
използвайте уреда, който е по-удобен за 
вас или имате въобще вкъщи.

В авокадото е скрита армия от различ-
ните витамини - има си от В-то, С-то, А 
и Е. Съдържа желязо, което го прави 
много полезно за хората, страдащи от 
анемия. А влакнините и добрите мазни-
ни помагат за намаляването на лошия 
холестерол /LDL/ и повишават нивата на 
добрият /HDL/.

Много често, след изследвания вижда-
ме повишаване на нивата на холестеро-
ла, но трябва да разграничаваме двата 
вида, за да не изпадаме в излишна па-
ника! 
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НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 2 г

ПЕЧЕНЕ 
20 мин

КАЛОРИИ 
1166 ккал

ПОРЦИИ 
5

Продукти:

• 2 яйца;

• 200 мл кокосово мляко (от кенче, в случая, със 

78% масленост);

• около 100 г бадемово брашно;

• 1 кафена лъжица бакпулвер;

• сол.

☝ Ако не трябва или не желаете изцяло да кон-

сумирате млечни продукти, заменете маслото с 

кокосово, зехтин, ги или друга предпочитана и 

използвана от вас мазнина!

Още един експеримент за палачинки, 
въпреки че нямах вкъщи кисело мляко 
- сигурно щях да ги приготвя с такова, 
както съм правила и стандартните, още 
като дете. А кенче кокосово мляко поч-
ти винаги има в шкафа, правя десерти с 
него, макар и рядко. Опаковката позво-
лява „млякото“ да се съхранява толкова 
дълго (преди отваряне), че понякога си 
мисля, че може и да ме надживее 😃 
Само гледайте етикета и процента мас-
леност - колкото по-висока, толкова по-
добре. Палачинките не станаха много 
еластични, затова може да добавите и 
още едно яйце към сместа или лъжица 
хуск, за да подобрите консистенцията. 
Не го сметнах за такъв проблем, но го 
споделям, за да си знаете. 

С миксер разбих яйцата, добавих мляко-
то и след това брашното с бакпулвера + 
солта. Всичко това се превръща в смес, 
подобна на боза. Изпекох на тиган с не-
залепващо покритие, добавяйки щедро 
количество масло преди всяка и задъл-
жително под капак. Без него сигурно ще 
ви се разпаднат! Обръщах ги внимателно 
с дървена шпатула. Първо загрях тигана 
и, след като изсипах първият черпак, го 
намалих на 5 от възможни 9 степени.
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НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / БРОЙ - 1 г

ПЕЧЕНЕ 
25 мин

КАЛОРИИ 
1038 ккал

ПОРЦИИ 
12

Продукти:

• 2 яйца;

• 10-ина черни маслини (моите бяха с костилки, 

но просто ги отстраних);

• 1/2 праз лук (около 50 г); 

• 3-4 супени лъжици кисело мляко;

• 1 кафена лъжица сода за хляб;

• 100 г сирене (вкъщи често ядем козе, а вие - 

каквото харесвате);

• 1 супена лъжица зехтин;

• около 50 г бадемово брашно;

• сол;

• добавих и малко суха чубрица.

🎈 Малчуганите, вярвам, също ще ги харесат - 

направете им и айран � 

В началото бях замислила да правя бър-
кан солен кекс или баница. След това 
реших да разпределя сместа във форми 
за мъфини... че накрая и с дупки. Така 
че, викайте им гевреци или солени по-
нички, все тая ☺ 

Първо нарязах праза на ситно и го заду-
ших за няколко минути с малко зехтин 
на средна температура (5 от 9 степени). 
Не съм засичала, но не са били повече 
от 3-4 минути - това зависи много и от 
начина, по който е нарязан. Бъдете вни-
мателни, праза не трябва да загаря, за-
щото може да горчи накрая. Термичната 
обработка трябва да разгърне нежно 
аромата и да обогати вкуса на мъфините 
след това. Оставих тигана с праза да се 
охлади, а в това време разбих яйцата в 
една купа. Добавих към тях маслините, 
нарязани на ситно, и киселото мляко с 
предварително разтворената в него сода 
за хляб. Натроших сиренето, изсипах и 
лъжица зехтин. Овкусих с чубрица и сол. 
Накрая добавих бадемовото брашно и 
разбърках енергично. Получената смес 
разпределих в 12 мини форми за мъфи-
ни и то с дупки, както вече споменах. 

⏰ Изпекох за 25 минути в предварител-
но загрята фурна на 150 С, с вентилатор. 
Изчаках леко да се охладят и ги извадих 
нежно върху бамбукова решетка.
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НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / БРОЙ - <1 г

ПЕЧЕНЕ 
15 мин

КАЛОРИИ 
929 ккал

ПОРЦИИ 
15

Продукти:

• едно яйце;

• около 70 грама бадемово брашно;

• 3 супени лъжици свинска мас (в неразтопено 

състояние);

• сол;

• един жълтък за намазване;

• ким.

⭐  След като се охладят добре, може да ги сло-

жите в бурканче, за да съхранят тази хрупкавост 

и за следващият ден, ако е необходимо!

☝ Кимът е силна подправка! 

Приготвих ги, както в старите български 
рецепти - за да са хрупкави и ароматни, 
много сладки и солени печива са били 
приготвяни със свинска мас. Така на-
правих и аз 😇

Не успях да им придам по-симпатична 
форма, въпреки че опитах няколко пъти, 
но са в моите „Топ 5“ за най-хрупкави 
безглутенови и, като цяло, нисковъгле-
хидратни солени истории ❤ Любо не ги 
хареса толкова, колкото мен. Само ми 
каза, че иска да направя нещо със съща-
та смес, само че в сладък вариант. Отва-
ря ми постоянно работа това момче 😃

Сипах чаша бяло вино и започнах първо 
с разбиването на яйцето, към което до-
бавих свинската мас, бадемовото браш-
но и накрая солта. Става меко и срав-
нително еластично тесто, като се има 
предвид отсъствието на глутена. Накрая 
се получи голяма топка - разделих я на 
15 по-малки и ги оформих на пръчици. 
Или просто на нещо, което, все пак, да 
прилича на соленки. Наредих ги върху 
плитка тава (с диаметър 35 см), покрита 
с хартия за печене. Намазах ги с разби-
тият жълтък от едно яйце и наръсих с 
ким. 

⏰ Изпекох за 13-14 минути в предвари-
телно загрята фурна на 180 С в режим 
„вентилатор“. Моля, следете ги към 
края, за да не изгорят!
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КИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПАРЧЕ - 3 г

ПЕЧЕНЕ 
40 мин

КАЛОРИИ 
1281 ккал

ПОРЦИИ 
6

Продукти:

• един стрък праз лук - беше около 160 грама;

• 3 яйца (L размер);

• 90 г извара;

• 90 г овче сирене;

• 70 г бадемово брашно;

• 1 кафена лъжица бакпулвер;

• прясно смляна морска сол;

• около 20 г разтопено масло.

Винаги съм обичала баница с праз лук 
и много се радвам, че вкуса на тази им-
провизация е близък до този, който оч-
аквах 🍀

Почистих праза и го нарязах на ситно. 
Задуших го в щедро количество масло 
за 10-ина минути. Внимавайте да не го 
загорите - котлона ми беше на 5-6 от 
възможните 9 степени. Разбърквайте го 
често ☺ 

В купа разбих яйцата, изварата, разто-
пеното масло (20 грама, както съм опи-
сала в Продукти) и овчето сирене, което 
си натроших предварително. Към тях 
добавих бадемовото брашно с бакпулве-
ра и малко сол. Съвсем накрая добавих 
задушеният лук и изсипах всичко в та-
вата, която преди това покрих с хартия 
за печене. 

⏰ Изпекох в предварително загрята 
фурна на 180 С в режим “вентилатор”. 
Общо 40 минути, като последните 5 бяха 
само на включен долен реотан. Наблю-
давайте я да не прегори! 



Първо да ви споделя, че се добива от вътрешността на кората на 
няколко вида дървета. Позната е от Древността - отпреди 4,000 
години. Около 300 грама от подправката, например, са стрували 
еквивалента на 50 месеца труд в древен Рим. 

Цейлонската канела (Cinnamomum verum) или тази, която реално 
има ползи за нас, произхожда от Шри Ланка. Но в същото време, 
Индонезия и Китай произвеждат 75% от канелата в глобален 
мащаб. Те основно търгуват с касия (Cinnamomum cassia), а не 
“истинската” канела (Cinnamomum verum). Истинската е в пъти по-
скъпа, откъдето тръгват и проблемите.

Цейлонската канела е по-светла, по-крехка, може лесно да се 
настърже или счука с хаванче за билки. Винаги купувайте на 
пръчки, за да сте сигурни! 

Но най-важното, в случая, е съдържанието на кумарин - китайската 
канела съдържа 1000 пъти повече от веществото.  В определени 
дози, кумаринът може да увреди бъбреците и черния дроб, и 
доказано води до рак при опити върху животни.

Сега да изброя и ползите от канелата (Cinnamomum verum), които 
никак не са малко:

• силно противовъзпалително (изпреварва дори храни, като 
чесъна, например);

• щади сърцето, регулирайки кръвното налягане, холестерола и 
триглицеридите - изключително важно;

• намаля инсулиновата нечувствителност;
• намаля кръвната захар;
• действа като диджестив;
• и много други. 

Хората с алергии трябва да внимават!



ПРЕДЯСТИЯ
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

ПЕЧЕНЕ 
- мин

КАЛОРИИ 
542 ккал

ПОРЦИИ 
-

Продукти:

• 200 г високомаслено кисело мляко (най-често 

се използва цедено, но моето беше с 6% масле-

ност);

• 1 лъжица заквасена сметана;

• 3-4 кисели краставички;

• 1 скилидка чесън;

• 2-3 стръка копър;

• 1 супена лъжица зехтин + още малко за поли-

ване отгоре накрая;

• няколко капки хубав ябълков оцет;

• сол.

🍳 Ако решите да го приготвите с прясна крас-

тавица, може да замените ябълковия оцет с 

няколко капки лимонов сок 🍋

Обожавам ги тези кисели краставички! 

Като малка си правех и през лятото та-
ратора с такива, въпреки наличието на 
пресни в двора - вкуса е друг. Обожавам 
ги в различни салати и разядки,  някак 
влияят положително и на апетита ми. Та, 
това дзадзики с кисели краставички от-
ново е една такава импровизация - стан-
дартно, тази гръцка рецепта е с пресни 🥒  
Споделям я и с вас по две причини - една-
та е, защото може да има и други луди по 
тези краставички, като мен, и втората е, 
че, като ги настъргах, някак накарах и 
Любомир да яде! А той, завалийката, не 
можеше и да ги гледа. След тази случка 
даже започнах да се замислям дали не 
мога да направя и торта с тях 😂

Първо настъргах краставичките, към тях 
добавих киселото мляко и сметаната. 
Минах скилидката чесън през пресата 
и я добавих към сместа. След това - ко-
пъра, нарязан на ситно, зехтина, оцета и 
малко сол. Всичко се разбърква добре и 
се оставя в хладилника да се охлади. 

Преди сервиране, полях с още малко 
зехтин и поръсих с пресен копър.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

ПЕЧЕНЕ 
- мин

КАЛОРИИ 
211 ккал

ПОРЦИИ 
-

Продукти:

• доматен сок / белени консервирани домати 

или просто пресни домати;

• кефир / кисело мляко или заквасена сметана;

• пресен лук;

• прясно смляна морска сол.

Рецептите за нисковъглехидратните солети и 

домашният кефир може да откриете на страни-

цата (www.vilistime.com) или във втората книга.  

Пусни камерата на телефона и насочи насам 👇

Получи се наистина свежа и сякаш в 
„приятните нюанси на розовото“ студена 
супа 😃

Сигурно забелязахте и малките хрупка-
ви кубчета в чашата, освен зеления лук. 
Това е една нисковъглехидратна солета, 
която нарязах на малки кубчета и за-
топлих във фурната за малко преди да 
сервирам, нещо като крутони за супич-
ката.

Сигурна съм, че комфорта от студеното 
предястие дойде точно от домашния 
кефир, който добавих към доматите. 

В този случай пасирах няколко домата 
от буркан, но лятото използвайте най-
добре пресни 🍅 - само трябва да ги обе-
лите преди това! 

Хапвам я винаги приятно охладена и ба-
лансирано осолена. Студената доматена 
супа, освен с кефир и пресен лук, може 
да се приготви и като към доматите се 
добави единствено сирене, зехтин, че-
рен пипер, всякакъв вид лук, магданоз... 
Може да се пасира, а може и не.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ - 2 г

ПЕЧЕНЕ 
25 мин

КАЛОРИИ 
258 ккал

ПОРЦИИ 
-

Продукти за една тава:

• 5 печурки;

• зехтин;

• прясно смляна морска сол;

• прясно смлян пипер - комбинация от черен, 

розов, бял, зелен и червен лют. Така чипса ще 

стане и леко пикантен!

⭐ Даже веднага ще ви дам една идея - две 

филийки нисковъглехидратен хляб, намазани с 

крема сиренце и малко самардала. След това 

слагате няколко парченца от чипса и това, в 

компанията на някоя вкусна сезонна салата. 

Потърсете в Google „тава за чипс“ и ще видите 

как изглежда ☺ 

Да, направих и домашен чипс от гъби 🍄

Не си представяйте, че ще е като стан-
дартния, но си е една забавно-хрупкава 
и ароматна алтернатива. Освен за мо-
ментите, когато си пием винцето на те-
расата, веднага си представих, че мога 
да добавя парченца и към някоя крем 
супа, салата или в сандвичи.

Гъбите почистих и нарязах на тънко, 
като използвах керамичен нож. Намазах 
дъното на тавата с малко зехтин - ако не 
го направите, ще залепнат.

☝ Не съм използвала хартия за печене, 
направо наредих нарязаните на тънко 
гъбки. Тавата за чипс, която използвах в 
случая, е с дупчици точно за целта. Неж-
но намазах със зехтин, използвайки си-
ликонова четка. Овкусих с пипер и сол. 

⏰ Сложих в предварително загрята фур-
на на 180 С. Изпекох в режим „вентила-
тор“ за 25 минути.

Съхранявайте в стъклен буркан с капач-
ка, след като се охладят добре.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

ПЕЧЕНЕ 
- мин

КАЛОРИИ 
663 ккал

ПОРЦИИ 
-

Продукти:

• 100 г бял синап;

• 50 мл ябълков оцет;

• сока от един лимон - отново излезе 50 мл;

• 100 мл бяло вино;

• прясно смляна морска сол;

• 1 супена лъжица агаве - може и мед, но вкъщи 

имаме алергични към него;

• чесън на прах;

• 1 кафена лъжичка къри (по желание).

☝ Лютичка си става - ако трябва, добавете още 

сладост!

Трябват ви поне 24 часа ферментация, а 
по-дългото зреене единствено ще напра-
ви вкуса по-мек ☺ 

Любо редовно добавя по една чаена лъ-
жица към майонезата си. Четейки избро-
ените продукти, ще видите, че съм доба-
вила и къри. Не е необходимо и, ако го 
пропуснете, това няма да окаже влияние 
върху вкуса. Някои хора добавят бахар, 
естрагон, канела, карамфил или пък кур-
кума за по-плътен цвят.

Избрах в рецептата да използвам само 
бял синап, защото той е най-малко лют, 
в сравнение с кафявия и черния. Смлях 
всички  изброени продукти с блендер, 
трябва да се получи паста. След това я 
изсипах в керамична купичка, покрих 
със стреч и прибрах в хладилника.

След 24 часа я пресипах старателно в 
един буркан (300 мл) и я върнах отно-
во в хладилника, с капаче отгоре. След 
тези 24 часа, вече може да си хапвате 
спокойно. 
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 11 г

ПЕЧЕНЕ 
20 мин

КАЛОРИИ 
1103 ккал

ПОРЦИИ 
2

Продукти:

• една опаковка сирене рикота - 250 г;

• 50 г сурови орехи;

• 1 глава стар лук;

• 3 супени лъжици зехтин;

• прясно смляна морска сол - това е прясно 

сирене и има нужда от нея ☺ 

• прясна мащерка.

Такава разядка очаква и богата свежа салата 🥗 

Марули, рукола, чери домати, ядки, пармезан, 

някой специален ароматен сос... И едно варено 

яйце отгоре 🍳

Рикотата е традиционно италианско 
сирене. Бяло е на цвят, с мек и дели-
катен вкус, леко сладък, дори. Но сла-
достта му наистина е едва доловима... 
Вторичен продукт е, произвежда се от 
суроватката, която е останала при пра-
венето на сирене. Като това може да е 
овче, козе, краве или биволско. За мен, 
по-скоро е меко сирене, което очаква да 
му се придаде вкус. 

В старият си, но верен чопър, смлях оре-
хите, лука и зехтина. След това ги сме-
сих в купа с рикотата и трите лъжици 
зехтин. Овкусих със сол и няколко лис-
тенца прясна мащерка. Изсипах сместа 
в малка керамична тавичка, предвари-
телно намазана със зехтин. Добре ще е 
и вашата да не е с размери по-големи от 
15х20 сантиметра. 

⏰ Изпекох рикотата за 20-ина минути в 
предварително загрята фурна на 180 С, 
но без вентилатор. След това, може да 
добавите още малко зехтин и други под-
правки, дори. Ако искате по-сериозно 
количество, удвоете дозата 🎈
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - <1 г

ПЕЧЕНЕ 
15 мин

КАЛОРИИ 
411 ккал

ПОРЦИИ 
6

Продукти:

• 50 г сурови тиквени семки;

• 1 белтък;

• 20 г суров сусам;

• ким;

• сол.

🍀 Остават хрупкави и на другия ден, без дори 

да е необходимо да се съхраняват по специален 

начин!

При наличието на няколко вкусни разя-
дки, няма как човек да не потърси хляб, 
съвсем естествено е! И аз започнах да 
се оглеждам какви семена и ядки имам 
из шкафовете... 

По-късно установих, че съм прибрала на 
доста необичайно място суровия слън-
чоглед и така забравих изобщо да го 
включа в рецептата. И маслини уж щях 
да слагам... Изобщо не е необходимо да 
се съобразявате точно с рецептите, им-
провизирайте и ги нагаждайте според 
вкуса си, даже го препоръчвам! 

Първо разбих белтъка с вилица и към 
него добавих тиквените семки, сусама 
и подправките. Разпределих сместа 
в  силиконови формички (снимката ще 
ви подскаже какви са били), но сместа 
може да се изсипе и изпече в тава.

⏰ Пекох за 15 минути в предварително 
загрята фурна на 180 С, този път без вен-
тилатор! Изчакайте да се охладят и си 
сипете вино 🍷

❤ Дишайте дълбоко, не игнорирайте ин-
стинктите си, а хорското мнение. Живей-
те по своите правила, то сърцето ще ви 
каже всичко, само го изслушвайте!
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / БРОЙ - <1 г

ПЕЧЕНЕ 
25 мин

КАЛОРИИ 
630 ккал

ПОРЦИИ 
15

Продукти:

• 15 печурки 🍄

И за пълнежа:

• стрък пресен лук;

• стрък пресен чесън;

• 50-60 г шунка;

• пънчетата на гъбите;

• сол;

• малко кашкавал за поръсване (~50 г, в случая);

• патешка мас или друг вид мазнина за тигана.

Плюса е, че използвах и дръжките на гъбките. 

Намирала съм и други приложения за тях - доба-

вям ги в супите и зеленчуковите бульони.

Не готвя често гъби вкъщи... Те са дру-
га категория - нещо, което приготвяш и 
ядеш само тогава, когато наистина ис-
каш. За мен, към същата категория спа-
дат почти всички риби, хайвери и крайно 
люти подправки, например... босилека 
също е нещо, за което ми трябва настро-
ение. Каперсите, маслините и авокадото 
определено не са ежедневно в менюто 
ми, въпреки опитите на Любо (измъчи се 
момчето да ми пробутва 🥑). 

Чесъна, лука, шунката и пънчетата на гъ-
бите нарязах на ситно. Задуших ги на ти-
ган за 5-6 минути в малко патешка мас. 

През това време почистих гъбите и ги 
наредих в тава, покрита с хартия за пе-
чене. Поръсих ги със сол и след това ги 
напълних - сместа ми стигна точно!

⏰ Изпекох гъбите за 25 минути на  
180 С без вентилатор в предварително 
загрята фурна. След това я изключих и 
извадих тавата. Поръсих всяка гъбка с 
кубче кашкавал и върнах в топлата фур-
на, докато се разтече малко. Към тези 
ароматни пълнени гъбки задължително 
си направете и някаква свежа салата 🥗
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 6 г

ПЕЧЕНЕ 
- мин

КАЛОРИИ 
1010 ккал

ПОРЦИИ 
3

Продукти:

• 50 г орехи;

• 200 г извара;

• половин глава стар лук;

• 5 супени лъжици кисело мляко (избирайте 

мляко с по-висока масленост);

• 3 супени лъжици зехтин (може да замените и с 

масло, защото стандартната рецепта за домашно 

крема сирене е именно такава - извара с масло);

• лют пипер (малко и по желание, но леката 

пикантност, която ще придаде, определено ще 

ви хареса);

• сол;

• пресен копър.

От много време не бях правила млечна 
разядка вкъщи, а като се сетя преди кол-
ко често си хапвахме извара с кисело 
мляко и шарена сол ☺  Може да използ-
вате и крема сирене, но консистенцията 
ще бъде различна. Изварата обикнове-
но е зърнеста, затова, накрая съвсем 
естествено я кръстих „млечен хайвер с 
орехи, лук и копър“.

Всичко може да се обърка и на ръка. 
Трябва само да се погрижите преди това 
орехите да са на по-малки парченца, а 
лука да е нарязан максимално на ситно. 
Моите орехи ги смлях даже в чопъра.

Докато бъркате, опитвайте и приготве-
те по вкус, близък до вашия - може и 
да промените или замените нещо. След 
това, съхранявайте в хладилник ☝ 

Вкусно ще е да си го намажете на фи-
лийка (нисковъглехидратна), върху 
резени домат, също. Може да си го 
хапвате и с парченца моркови или  
краставички 🍅 🥒🥕
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

ПЕЧЕНЕ 
- мин

КАЛОРИИ 
1349 ккал

ПОРЦИИ 
5

Продукти:

• 240 грама сурово кашу;

• сока от половин лимон;

• 2 супени лъжици ябълков оцет;

• 100 мл чиста вода -  подбирайте и бъдете 

критични към водата, която пиете и използвате 

в домакинството. Не е добра идея просто да 

консумирате директно от чешмата;

• сол на вкус.

🍀 Определено е някаква алтернатива за хората, 

които по здравословни или други причини тряб-

ва да избягват лактозата!

Може да я овкусите и с къри, куркума, кимион, 

черен или червен пипер.

Тук нещата малко се обръщат, защото не 
всички хора могат и искат да консуми-
рат извара, приготвена от млечни проду-
кти. Старая се винаги да се съобразявам 
с това кой-какво обича или не може да 
яде по някаква причина - това е уваже-
ние към хората, които са на масата. Така 
и аз съм по-щастлива, и те. 

Накиснах първо кашуто за два часа - 
това е минимума за деактивиране на ен-
зимните инхибитори в него и отключва-
не на всички полезни вещества в ядката 
при консумация. Който иска, може да го 
остави и малко повече. Измих го добре 
и преди, и след накисването. Изсипах го 
в чопъра, добавих сока от лимон, сол, 
ябълковият оцет и водата - спрях се на 
100 мл. Смлях добре всичко, като избут-
вах сместа от време на време с лъжица. 
Консистенцията стана точно, като на 
млечната извара, остана си леко зър-
неста. Лимона и оцета придадоха кисел 
привкус и аромат, които също са харак-
терни за нея.

⏰ Приберете така наречената “извара” 
в хладилника за час, минимум 40 мину-
ти. До последно опитвайте на вкус - ако 
трябва, добавете още сол. 

След охлаждането, разделих сместа в 
няколко купички и овкусих по различен 
начин. Към едната добавих прясна чер-
вена чушка, нарязана на много малки 
кубчета, в другата добавих кисели крас-
тавички. Имаше и такава с пресен копър 
и чесън, и една оставих „натюр“, тя също 
си имаше почитатели ☺ В петата купич-
ка добавих маслини на ситно. Може и 
сушени домати, каперси...
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 2 г

ПЕЧЕНЕ 
30 мин

КАЛОРИИ 
869 ккал

ПОРЦИИ 
8

Продукти:

• 2 тиквички (измерих ги - бяха общо 590 г);

• 2 яйца;

• около 70 грама овче сирене;

• 130 грама настъргана моцарела (от тази, която 

е близка до нашия кашкавал);

• няколко стръка пресен копър;

• сол;

• и малко прясно смлян черен пипер.

☝ В обикновени хартиени кошнички сместа ще 

залепне - тези бяха по-различни! Още отсега да 

ви кажа, че тази смес ще ви бъде по-удобно да 

изпечете в тава, като запеканка, или да използ-

вате силиконови форми.

Имам един шкаф в кухнята, който често 
ме изненадва, по-точно какво намирам 
в него 😃 Неестествено дълбок е и ма-
лък, и когато започна да търся нещо 
ставааа... голямо бъркане. Та, от по-
следното такова си намерих тези кра-
сиви хартиени форми за мъфини, които 
си стоят там повече от година, сигурно. 
Формите са различни от стандартните 
такива от хартия, по-скоро си бяха от 
гланциран картон. 

Тиквичките измих, обелих, смлях на 
пюре в чопъра и ги изсипах във фина / 
гъста цедка, за да се отдели излишната 
вода. Посолих ги, също. Сигурно ще ста-
не и просто, като ги настържете на сит-
но. Така останаха един час, защото ми 
излезе непредвидена работа, но сигурно 
ще ви трябват поне 20 минути. Разбър-
квайте нежно от време на време.

Отделно, в по-голяма купа, на ръка раз-
бих яйцата, натроших сиренето на дреб-
но и добавих моцарелата. Овкусих само 
със сол, черен пипер и малко пресен ко-
пър. Накрая изсипах и тиквичките към 
сместа, и разпределих в 8 от розовите 
кошнички. Не съм ги мазала с нищо пре-
ди това, но те са по-различни от стан-
дартните, които се предлагат, както вече 
споменах. Може да използвате и сили-
конови или тава за изпичането.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

ПЕЧЕНЕ 
- мин

КАЛОРИИ 
275 ккал

ПОРЦИИ 
-

Продукти:

• един брой пилешко филе (не беше по-малко от 

200 г);

• 500 грама едра морска сол.

За овкусяването, в купичка смесих по една 

чаена лъжица:

• мащерка;

• риган;

• сладък червен пипер;

• червен пипер с леко опушен аромат.

🍖 Какъвто и начин да изберете за изсушаване, 

филето трябва да престои поне 7-10 дни, евен-

туално и повече, ако е необходимо. Опитвайте от 

време на време  и преценете сами!

1. Първо измих филето и го подсуших.

2. Избрах си подходяща купа и го гуш-
нах вътре с морската сол. Разпре-
делете я равномерно - трябва да 
има отгоре и отдолу, и да е добре 
покрито с нея.

3. Прибрах го в хладилника за 20 часа. 

4. След това го извадих, измих го от-
ново и го сложих в студена вода 
за 2 часа. Ще усетите, че е станало 
по-твърдо, губят се към 20% от те-
глото на месото след солта.

5. След тези 2 часа го измих и подсу-
ших много добре, и започна овкуся-
ването. 

Овалях старателно филето с подправки-
те. От тук нататък имате няколко опции:

• Да го поставите върху салфетка и 
след това да го приберете в хладил-
ника. Хартията може да се сменя и 
филето да се върти. Опитах, но ся-
каш нямаше очакваният ефект.

• Може да се положи и върху някак-
ва решетка (пробвах с бамбукова) 
с чинийка отдолу, защото подправ-
ките цапат. Отново може да го за-
въртате.

• Сушенето навън също е опция, ако 
климата и условията, като цяло, го 
позволяват. Има мрежести торбич-
ки, които да го предпазват от разни 
„гладници“.

• Може да се наниже на конец и да се 
закачи на дръжката на шкаф или на 
друго удобно за вас място. 

При нас нямаше много успех със сушене-
то в хладилник, затова сложихме за два 
дни в стая с включен влагоуловител и 
всичко си дойде на мястото 😃
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

ПЕЧЕНЕ 
20 мин

КАЛОРИИ 
1370 ккал

ПОРЦИИ 
4

Продукти:

• 2 литра домашно козе мляко;

• за всеки един буркан, поне по една супена 

лъжица вече заквасено кисело мляко - в случая, 

беше краве;

• сухи буркани - броя зависи от количеството на 

млякото и размера на бурканите, но намерете 

поне 4 от големите.

🥛 След подквасване, млякото се съхранява в 

хладилника и може да се хапва със седмици.

През последните години, при консума-
ция на кисело мляко от магазина, изпит-
вам чувствителен дискомфорт. Започ-
ват болки вдясно, подуване на стомаха и 
рефлукса се обажда. Желанието, обаче, 
остава - както и въпроса с какво ще си 
правя любимият таратор с кисели крас-
тавички 😃

Затова реших да опитам, като го пригот-
вя сама. Сега имам късмета да ми носят 
домашно мляко, а занапред, ще видим. 
И се радвам, че се чувствам добре 🍀 
Първият ми опит започна с козе мляко, 
но вие може да използвате и друго, раз-
бира се.

Трябва първо да сварите млякото. Пом-
ня, че преди много години, вкъщи се ва-
реше във високи тенджери (специално 
предназначени за това), на водна баня и 
на среден огън. Сега използвам тендже-
ра, в която готвя редовно, но все още не 
съм загаряла нищо. 

В случая, аз използвам термометър за 
месо - при достигане на 90 С, сприрам 
котлона. Самото варене ми отнема око-
ло 20 минути на среден огън. След това 
го разпределям в бурканите и ги оставям 
отворени на плота да се охладят. Отно-
во измервам с термометър и изчаквам 
температурата на млякото да спадне до 
~50 С преди да добавя закваската. Друг 
(немного научен) вариант е да потопите 
върха на пръста си и, ако можете да тър-
пите, това е знак, че млякото е готово за 
подквасване. За всеки буркан използ-
вам по една супена лъжица с връх от 
вече заквасено кисело мляко. След това 
разбърквам добре, слагам капачките, 
гушвам бурканите в някое одеяло и ги 
местя в топла стая. На тези им бяха не-
обходими 6 часа, но може да ви отнеме 
и много по-малко време. А може да ги 
оставите и да преспят 🛏
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 23 г

ПЕЧЕНЕ 
50 мин

КАЛОРИИ 
1016 ккал

ПОРЦИИ 
2

Продукти:

• 360 г пилешки дроб (имаше и 2-3 сърчица);

• 1 глава стар лук;

• 1 стрък праз лук (в случая, излезе ~230 г след 

почистването);

• 200 мл домати от консерва;

• 2 моркова;

• масло;

• червен, черен пипер и сол.

Преди да сервирам, полях с прясно изцеден 

лимонов сок 🍋 Не обичам да слагам лимонов 

сок “за щяло и нещяло”, но тук не виждам нещо 

по-подходящо. Облагородява вкуса и го прави 

много “нежен” за небцето ☺ 

Днес ще споделя рецепта, която ми е от 
леля Донка - това е една от сестрите на 
мама. Колко е хубаво човек да си има 
леля, а аз имам цели две 🍀 Пилешко 
месо и субпродуктите му не ядем вкъ-
щи, освен ако не са отгледани в домаш-
ни условия ☝ 

Първо измих пилешкия дроб, почистих 
го и го нарязах на по-малки парчета. Ос-
тавих да се кисне 2 часа в студена вода, 
но и 30 минути са достатъчни, просто 
имах други задачи и затова проточих 
времето. 

Праза нарязах на ситно, а лука на полу-
месеци, задуших ги в тиган с масло за 
10-ина минути. Котлона ви не трябва да 
е силен, а умерен. След това добавих 
морковите, които бях нарязала вече на 
колелца. Завъртях ги няколко пъти в ти-
гана с дървена лъжица, преди да изсипя 
измитите и отцедени вече дробчета. Ов-
кусих с червен, черен пипер, сол и про-
дължих със задушаването - отне ми око-
ло 20 минути общо. През цялото време 
добавях масло и бърках. Накрая сложих 
и доматите, като ги пасирах преди това. 
Минутка и за тях в тигана, и всичко изси-
пах в кръгла керамична тава с диаметър 
25 сантиметра. Не съм слагала хартия за 
печене.

⏰ Добавих още масло и изпекох за 30 
минути в предварително загрята фурна 
на 200 С без включен вентилатор.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

ПЕЧЕНЕ 
- мин

КАЛОРИИ 
- ккал

ПОРЦИИ 
2

Продукти:

• 60 мл сок от лайм (или това са два лайма), 

като може да замените и с лимон, но си има 

разлика във вкуса;

• 60 мл текила;

• 30 мл сироп от агаве;

• сол за ръба на чашите (слага се само от външ-

ната страна);

• 3-4 бучки лед;

• резени лайм за декорация;

• и настроение ☺ 

Имаме професионален сет за приготвяне на 

коктейли, който мъкнем с нас, когато сменяме 

квартирата, и си го държим под спалнята... 

Е, вече не е там 😃

И нещо по-весело 🍸

Каквото и количество да приготвите, 
винаги спазвайте пропорцията 2:2:1 
(2 части лайм, 2 части текила и 1 част 
ликьор или агаве, в случая).

Има поне 3 пътя, по които може да пое-
мете оттук нататък:

1. Да смесите в шейкър (или буркан 
с капачка) текилата, сока от лайм, 
агавето, леда и да разбиете енер-
гично. След това да прецедите през 
цедка течността и да разпределите 
в две чаши. По ръба на всяка тряб-
ва преди това да прокарате внима-
телно парченце лайм и да „напуд-
рите“ равномерно със сол само от 
външната страна. Накрая изсипете 
сместа, украсете с друго парче от 
лайма и се насладете;

2. Вторият вариант е да смесите всич-
ко, да го разбиете и да изсипете теч-
ността в чашите, заедно с леда, без 
да минава през цедка. Не пропус-
кайте отново да подготвите чашите 
предварително;

3. Трета възможност е да изсипете 
всичко направо в блендер и след 
това да разпределите в чашите - 
става нещо, подобно на Маргарита 
на скрежини ❄ 

☝ ️Ние използвахме първата техноло-
гия! На мен ми беше доста сладко, зато-
ва си изцедих и още един лайм в чашата 
накрая. Наздраве 🎈





ОСНОВНИ
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 8 г

ПЕЧЕНЕ 
20 мин

КАЛОРИИ 
1126 ккал

ПОРЦИИ 
2

Продукти:

• 100 г зряла моцарела, може да използвате и 

обикновен кашкавал;

• 60 г бадемово брашно;

• 1 яйце;

• 100 г крема сирене (или стандартното пакетче 

от 125 грама);

• и нещо много важно, в случая - 1 супена лъжи-

ца доматено пюре 🍅;

• няколко маслинки - моите бяха дребни, черни 

и солени;

• няколко листенца прясна мащерка - ако няма-

те, сложете суха;

• сол.

Ох, мама ми прати няколко буркана до-
матено пюре, така че хич не ме мислете, 
ами вкъщи се приберете и фокачата си 
изпечете 😃 Често си римувам, естестве-
но става, макар и малко нескопосано, но 
винаги ни е забавно и се смеем много! 
За огромно мое съжаление, хората с все-
ки изминал ден се смеят все по-малко и 
по-малко!

Да, тук няма соди, бакпулвери, зехтини, 
кисели млека... не съм разтапяла моца-
релата нито на водна баня, нито в микро-
вълнова, защото нямам такава, няма и 
да си купя. Сигурно още не можете да 
си представите и какво може да напра-
ви тази една лъжица доматено пюре в 
сместа - превърна я в нещо невероятно 
вкусно! 

От много време насам, избягвам да 
слагам яйца в нисковъглехидратните 
си опити за хляб, защото яйченият вкус 
ме дразни, в случая. Тук използвах само 
едно 🥚 и то изобщо не се усеща, фока-
чата е ❤ 

В купа разбих първо яйцето, добавих мо-
царелата, крема сиренето, бадемовото 
брашно, доматеното пюре и солта. Раз-
бърках добре. Покрих сравнително мал-
ка тава с хартия за печене - размерите й 
са 20х20 сантиметра. От йенско стъкло 
е, сигурно всички си имате подобни вкъ-
щи. Изсипах сместа, поръсих с листенца 
от няколко стръка прясна мащерка, на-
редих и нарязани предварително колел-
ца от маслините. 

⏰ Изпекох за 20 минути на 180 С в пред-
варително загрята фурна в режим „вен-
тилатор“.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 10 г

ПЕЧЕНЕ 
60 мин

КАЛОРИИ 
501 ккал

ПОРЦИИ 
3

Продукти:

• 400 г пресен зелен фасул (боб);

• 1 глава стар лук;

• 1 скилидка чесън;

• 2 малки моркова;

• 2 малки пресни домата (сока от тях излезе 

общо 200 мл);

• прясно смляна морска сол;

• прясно смлян черен пипер;

• сух джоджен - специално набран от моя роден 

край и сръчно изсушен от нас, след това, в 

апартамента S ;

• червен пипер (домашен);

• зехтин.

Любо ми каза, че му се хапва зелен 
фасул (някои хора го наричат и „зелен 
боб“), но по начина, по който го е при-
готвяла баба му. Изслушах го внимател-
но, оставих го да разкаже каква точно е 
била консистенцията, да опише арома-
та и, ако може, да припознае някоя от 
подправките... Разбрах, че е било нещо, 
като ароматна яхнийка, в която е имало 
и бяло брашънце. Избегнах този момент, 
разбира се. 

Зеленият фасул измих старателно, по-
чистих и нарязах на по-малки парченца. 
Лука, чесъна и морковите нарязах на 
ситно, както го правя винаги. Доматите 
обелих и пасирах. Във висока тенджера 
/ тиган задуших първо лука в малко зех-
тин - почти през цялото време използвах 
5-6 от възможните 9 степени на котлона. 
След това добавих зеления фасул, мор-
ковите, чесъна и долях със студена вода, 
докато се покри цялото количество зе-
ленчуци, и овкусих със сол.

⏰ Оставих да къкри под капак за 40-
45 минути само с водата и солта, като 
разбърквах начесто с дървена лъжица. 
След това добавих  пасираните домати, 
поръсих с прясно смлян черен пипер, 
червен пипер и сух джоджен. Оставих за 
още 10-ина минути да покъкри.

🌱 Много е вкусен и с лъжица кисело 
мляко или сметана! По вкус, домашният 
джоджен няма няма нищо общо с тази 
„китайска мента” по магазините!
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ - 8 г

ПЕЧЕНЕ 
30 мин

КАЛОРИИ 
407 ккал

ПОРЦИИ 
1

Продукти за блата:

• 1 тиквичка (около 350 грама);

• 80 - 90 грама зряла моцарела - тази, която е 

по-близо до кашкавала, а не онази в саламурата, 

която познаваме от салата Капрезе;

• 1 яйце;

• прясно смляна морска сол;

• прясно смлян черен пипер;

• 1/2 връзка пресен копър.

 

Гарнирах с:

• домашен кетчуп;

• шунка;

• маслини;

• кашкавал - може и с чедър или моцарела, а 

също и комбинация от тях.

Настъргах тиквичката, добавих сол и 
оставих да се отдели излишната вода. 
Трябва да си помагате след това и с 
ръце, разбира се. В купа смесих моца-
релата, яйцето, настърганата и отцедена 
тиквичка, още сол, черен пипер и прес-
ния копър, вече нарязан на ситно. 

Разбърках и изсипах сместа в кръгла и 
плитка тава, покрита с хартия за печене. 
Разпределих старателно със супена лъ-
жица. 

⏰ Изпекох за 20 минути на 180 С в ре-
жим „вентилатор“. След това я извадих 
и гарнирах с изброените продукти. Вър-
нах във фурната за още десет минути, за 
да се запече накрая ☺ 

Наистина се получава добра алтернати-
ва за лятна и вкусна пица 🍕 Със сигур-
ност ще й отива и някой чеснов сос!
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 16 г

ПЕЧЕНЕ 
5 мин

КАЛОРИИ 
1219 ккал

ПОРЦИИ 
2

Продукти:

• около 700 г пресни миди;

• 150 - 200 мл бяло вино;

• 1/2 стрък пресен магданоз или девесил - из-

вестен още като „лющян“;

• 2-3 скилидки чесън;

• прясно смляна морска сол;

• около 20 - 30 г масло;

• даже добавих и зехтин, защото обичам да 

смесвам вкусовете им.

☝  Всяка отворена вече мида се отстранява, 

защото не е подходяща за готвене! Видите ли 

цепнатина между двете черупки, чукнете леко по 

мидата - подходяща е за готвене единствено, ако 

се затвори!

Преди години обичах разходките до ми-
дената ферма Дълбока, намира се в бли-
зост до град Каварна 🚗 🌻 Пиехме бира, 
храната тогава също не беше лоша, сега 
не знам. Намирам и нещо екзотично в 
това място, ако изключим навалицата 
от хора там в разгара на лятото, мястото 
е много романтично. Купували сме също 
пресни миди, които след това приготвях 
вкъщи...

Първо ги накиснах за около 15 минути, 
така отпадат голяма част от песъчинки-
те. След това ги почистих под студена 
струя вода, отстранявайки така нарече-
ната „брада“ или „мустак“. Това са къ-
сите кафяви израстъци, с които са били 
прикрепени. Издърпвам ги рязко назад, 
защото, ако дърпаме към края, в който 
се отваря мидата, е възможно да я на-
раним 🌱

В голяма тенджера задуших първо че-
съна със зехтина и маслото, след това 
изсипах виното и добавих сол. След за-
вирането на алкохола, сложих мидите и 
пресния магданоз, и намалих - не трябва 
да се готвят на силен огън. Магданоза 
не съм рязала на ситно, добавих стрък-
четата само за аромат и след това ги 
отстраних.

⏰ Трябват им само 4-5 минути под ка-
пак и са готови. Разклатете два пъти 
нежно тенджерата по време на готвене, 
за да може соса да стигне до всички 
миди. Това е!
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 2 г

ПЕЧЕНЕ 
30 мин

КАЛОРИИ 
1320 ккал

ПОРЦИИ 
7

Мокри съставки:

• яйце;

• 4 с.л. кисело мляко;

• 1 кафена лъжица сода за хляб;

• 1 супена лъжица ябълков оцет;

• 1 супена лъжица зехтин.

Сухи съставки:

• 100 г бадемово брашно;

• 50 г смлени сурови орехи;

• 2 супени лъжици смляно ленено семе / брашно;

• прясно смляна морска сол;

• може и чесън на прах да добавите;

• 1 чаена лъжица хуск - това са люспи от листата 

на белият живовляк.

Стават страхотни сандвичи с тях ❤  

Всичко разбих на ръка в купа - първо 
яйцето, киселото мляко, содата и ябъл-
ковият оцет. След това зехтина и хуска. 
Добавих всичко останало от сухите със-
тавки (хуска вече е вътре) и разбърках. 
Оставих за 15 минути ☝ 

Получава се гъста и лепкава смес, която 
разпределих в тавата с лъжица. Питки-
те оформих върху хартия за печене - не 
съм я мазала със зехтин и не залепнаха. 
Накрая поръсих отгоре всяка с небелен 
сусам.

⏰ Изпекох в предварително загрята 
фурна на 150 С за 30-35 минути, в режим 
„вентилатор“. Оставете вашите нисковъ-
глехидратни содени питки да се охладят 
добре ☺  После може да намажете с аро-
матно масло, лютеница, сиренце... 

Нарежете си и пръчици от моркови и 
краставички 🥕🥒
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 9 г

ПЕЧЕНЕ 
55 мин

КАЛОРИИ 
1199 ккал

ПОРЦИИ 
3

Продукти за 17 броя малки кюфтенца:

• 500 г мляно свинско месо от плешка;

• 1 глава стар лук;

• сол и прясно смлян черен пипер;

• червен пипер.

Продукти за соса:

• 2 големи пресни домата (сока излезе 650 мл);

• 1 морков;

• зехтин;

• масло;

• 1 глава стар лук;

• 3 дафинови листа;

• сол и черен пипер;

• около 400 мл топла вода.

Вкусна яхнийка се получи, а и кюфтетата 
остават много сочни - аромат на уют ☺ 

Каймата овкусих предварително с из-
броените продукти и я оставих настрана. 
Не бях планирала да готвя точно това, в 
противен случай щях да овкуся мляното 
месо от предната вечер - винаги става 
по-вкусно! Сега нямах това време. 

За соса може да използвате и готов до-
матен сок, но аз си имах домати вкъщи. 
Обелих ги, изчистих и пасирах. Моркова 
и лука нарязах на ситно и ги задуших за 
около 10 минути в зехтин и малко мас-
ло. След това добавих доматения сок и 
пасирах отново, защото соса трябва и да 
изглежда добре!

Изсипах водата, овкусих със сол, черен 
пипер и дафиновите листа, а накрая до-
бавих и кюфтенцата. След завирането, 
намалих котлона и оставих да се готви 
45 минути. Като разбърквах от време на 
време, разбира се.

Изберете тенджера или тиган с капак, 
защото, докато къкри на котлона, си 
пръска доста. Накрая, при сервиране, 
гарнирах с пресен магданоз 🌱
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 2 г

ПЕЧЕНЕ 
35 мин

КАЛОРИИ 
1132 ккал

ПОРЦИИ 
8

Продукти:

• 3 неголеми яйца (да кажем, размер М);

• 1 малка тиквичка;

• 1 морков;

• 10 супени лъжици смлени бадеми / бадемово 

брашно (това са около 100 грама);

• 2 супени лъжици кокосово брашно;

• 1 супена лъжица зехтин;

• прясно смляна морска сол;

• риган и чубрица;

• за поръсване използвах тиквени семки и 

филирани бадеми.

Сега сложих и две розички броколи, но следва-

щия път няма да го направя. Не е точно за моя 

вкус, но нали пак експерименти да си правя... 😃

Може да се направят сандвичи с него, а 
може да се хапва и така - например, на-
мазан с малко масло и чубричка, дори и 
повторно запечен за малко. 

Зеленчуците измих, обелих и наряз-
ах на по-малки парчета. След това ги 
смесих с абсолютно всичко изброено и 
блендирах. Получава се немного гъста 
смес, в която не може ясно да се раз-
бере какво точно има... Когато стигне-
те до този момент, значи сте готови 😃 
И аз бях малко скептична, гледайки ку-
пата пред себе си, но изсипах смело сме-
ста във формата за хляб и я сложих във 
фурната. Размера на тавата е 10х20 см, 
като предварително я покрих с хартия за 
печене. 

⏰ Изпекох за 35 минути в предварител-
но загрята фурна на 180 С в режим „вен-
тилатор“. След това извадих хляба и ос-
тавих върху бамбукова решетка, за да се 
охлади добре. Тогава е по-вкусен, дори 
го препоръчвам преди консумация!

Хляба има леко сладък вкус - това идва 
от естествената сладост на моркова 
и кокосовото брашно. Но, ако това ви 
дразни, може да направите хляба, из-
ползвайки само бадемово брашно - това 
ще са общо ~14 - 15 лъжици.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 16 г

ПЕЧЕНЕ 
60 мин

КАЛОРИИ 
950 ккал

ПОРЦИИ 
4

Продукти:

• 2 средноголеми патладжана;

• 400 мл домати от консерва;

• 1 глава стар лук;

• 2 скилидки чесън;

• мащерка (имах си прясна);

• риган;

• сол;

• зехтин;

• масло;

• кашкавал за поръсване.

Като малка, обожавах разядката от 
патладжани, която приготвяхме вкъщи! 
Слагахме й майонеза и чесън. Патла-
джаните бяха от градината на баба, пе-
чаха се на огън... 

Първо измих патладжаните и ги нарязах 
на тънки кръгове, без да ги беля. Осолих 
и ги оставих за 20 - 25 минути. Така пре-
махвам горчивината им ☺  След това ги 
измих отново и ги наредих старателно 
в намазнена тава, така че всяко кръгче 
да покрива част от следващото. Тавата 
беше кръгла с диаметър 25 сантиметра. 
Поръсих със сол, още зехтин и масло 
преди да я сложа във фурната.

Изпекох за 30 минути на 180 С, в пред-
варително загрята фурна. 

През това време приготвих и домате-
ния сос. За него нарязах лук и чесън 
на ситно, като първо задуших лука в 
малко зехтин, докато стане прозрачен, 
след това добавих чесъна и малко мас-
ло. През това време, пасирах доматите 
и ги изсипах веднага в тигана. Оставих 
да покъкри на слаб огън за 10 минути, 
разбърквайки често. Котлона беше на 5 
от 9 възможни степени. Накрая, преди 
да сваля тигана, добавих сол, мащерка 
и риган. 

След 30-те минути, извадих тавата с пат-
ладжана от фурната и полях с ароматния 
доматен сос. Върнах за още 20 минути 
на същите градуси. 

Накрая, настъргах отгоре кашкавал и 
запекох до приятен загар.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ - 17 г

ПЕЧЕНЕ 
30 мин

КАЛОРИИ 
1776 ккал

ПОРЦИИ 
1

Продукти за блата:

• 1 яйце;

• 1 пакетче крема сирене (125 г);

• 80 г бадемово брашно;

• една супена лъжица ленено брашно (~10 - 11 г);

• 1 чаена лъжица хуск и малко сол;

• 1 супена лъжица зехтин (даже не знам дали 

беше необходимо, но сложих, все пак);

За гарниране използвах:

• няколко лъжици домашна лютеница;

• шунка;

• сух босилек и риган;

• и една топка моцарела (125 г, от тази в сала-

мура, за Капрезето 🍅🌱). Може да използвате и 

кашкавал, естествено ☝

Блата се получи около 25 сантиметра и 
пицата е достатъчна за един човек ☺  
Може да се приготви и във вегетариан-
ски вариант. Разстилайки сместа за ос-
новата в тавата, очаквах в резултат да 
се получи страшно ронлив блат, но след 
изпичането нямах такива притеснения. 
Заради крема сиренето, краищата даже 
бяха станали приятно хрупкави - пицата 
беше добра! 🍕

В една купа смесих всички изброени 
продукти за блата - може и на ръка, а 
може да използвате и миксер. Оставих 
всичко да престои за 10 минути. 

През това време покрих тавата за пица 
с хартия за печене и я намазах със зех-
тин. След това, старателно и търпеливо 
разпределих сместа с лъжица, като си 
помагах и с ръце. Вие ще усетите сами 
как да действате.

⏰ Изпекох първо блата в предварител-
но загрята фурна за 20 минути на 180 С 
без вентилатор. След това извадих та-
вата и гарнирах с изброените продукти. 
Овкусих с малко сух риган и босилек, и 
върнах за още 10-ина минути на същите 
градуси.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / БРОЙ - <1 г

ПЕЧЕНЕ 
30 мин

КАЛОРИИ 
936 ккал

ПОРЦИИ 
13

Продукти:

• 400 г прясно месо от пилешки гърди;

• 1 яйце;

• зелен лук;

• 1/2 връзка пресен магданоз;

• прясно смляна морска сол;

• прясно смлян черен пипер;

• 1 чаена лъжица горчица;

• 1-2 супени лъжици зехтин;

• 50 грама топено сирене.

🥗 Докато се изпекат кюфтетата, направих и 

салата. Нарязах половинката от един много 

ароматен розов домат и половин връзка пресен 

магданоз с малко червен лук. Овкусих със зех-

тин, ябълков оцет и сол.

Пилешкото месо смлях още в сурово 
състояние, с помощта на блендер, и пре-
местих в голяма купа. След това доба-
вих яйцето, горчицата, зехтина и топено-
то сирене, което се постарах да нарежа 
на малки кубчета. Сложих и магданоза, 
заедно с няколко стръка пресен лук, от-
ново нарязани прилично. Накрая поръ-
сих с прясно смляна морска сол и черен 
пипер. 

Обърках всичко и оставих за 15-ина 
минути, за да се смесят вкусовете и 
ароматите (въпреки че времето за това 
е прекалено малко). Сместа стана гъ-
ста и лепкава - изглеждаше сякаш ще 
ми бъде трудно оформянето на кюфте-
тата, но не беше точно така. Загребвах 
с едната ръка, помагайки си малко и 
с другата накрая. Може да използва-
те и лъжица, даже май е по-удобно! 
Станаха малки и небрежни кюфтен-
ца, даже преди изпичане изглеждаха  
още по-рошави 😃

Покрих кръгла тава с хартия за печене 
и върху нея наредих 13-те пилешки кюф-
тенца.

⏰ Пекох около 30-35 минути на 180 С в 
режим „вентилатор“ и ги оставих накрая 
малко да се охладят.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ - 13 г

ПЕЧЕНЕ 
25 мин

КАЛОРИИ 
777 ккал

ПОРЦИИ 
1

Продукти за блата (с диаметър 20 сантиметра):

• 50 г бадемово брашно;

• 100 мл вода;

• 1 супена лъжица хуск;

• прясно смляна морска сол;

• 1 супена лъжица зехтин.

Продукти за гарниране:

• доматено пюре;

• сух риган;

• риба тон (от консерва);

• кисели краставички (нарязани на ситно);

• 1 стрък пресен лук;

• кашкавал (веган вариант, в случая).

При този опит, успях да изпека нелош 
блат без яйца и млечни продукти! На 
етап съм, в който се старая яйцата да 
присъстват по-рядко в нисковъглехи-
дратните ми печива, освен в случаите, 
когато пека сладкиши... 

Смесих всички изброени продукти 
в една купа, разбърках и оставих 
за 10-ина минути, хуска има нужда  
от това ☺  Помагайки си с пръсти, тър-
пеливо разстлах с лъжица върху тава, 
покрита с хартия за печене. Сместа ста-
ва леко лепкава, като накрая търсим де-
белина под „един пръст“. Друг вариант е 
да „разточите“ блата между две парчета 
хартия за печене с точилка, а може и с 
бутилка! И пак има рима 😃 

⏰ Изпекох го в предварително загрята 
фурна на 180 С в режим „вентилатор“ за 
15 минути или малко по-малко. Моля, 
следете отблизо след 10-тата минута! 
Извадих пицата и я гарнирах с посоче-
ните продукти. 

Накрая я върнах отново във фурната за 
още 7-8 минути или до готовност.



ОС
НО

ВН
И

87

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 5 г

ПЕЧЕНЕ 
40 мин

КАЛОРИИ 
1300 ккал

ПОРЦИИ 
3

Продукти:

• 3 тиквички (около 700 - 800 грама);

• 2 яйца;

• прясно смлян черен пипер и морска сол (за нея 

си имаме друга мелничка);

• кимион и чубрица;

• нарязана на ситно скилидка чесън;

• прясно смлян ким;

• 100 грама натрошено козе (или друго) сирене;

• няколко лъжици зехтин;

• кашкавал за настъргване отгоре;

• и сурови орехови ядки (по желание).

☝ Кимът има остър аромат, подобен на този 

на анасона - ако не ви допада го изключете от 

рецептата.

Преди години, Любо ми подари една уни-
кална ръчна мелничка и специална ма-
шинка към нея - комплект за ароматно 
домашно кафе. Но, за съжаление, не ми 
харесваше как се получаваше кафето и 
просто ги прибрах в шкафа... Сега, оба-
че, ежедневно използвам мелничката 
и меля подправките си с нея - забавля-
вам се и едновременно с това е много 
по-вкусно. Японска е и е като едно мал-
ко тракторче 😃

Ако тиквичките са домашни, не ги беле-
те, само ги настържете и посолете - така 
направих и аз. След това отделих излиш-
ната вода и ги смесих с всички изброени 
продукти, разбърках добре и изсипах 
сместа в тава.

⏰ Изпекох за около 30 минути в пред-
варително загрята фурна на 180 С в ре-
жим „вентилатор“. След това извадих, 
настъргах кашкавал и върнах отново 
във фурната за още 10 минути на същи-
те градуси. 

Накрая добавих орехите отгоре, но по-
добре го направете, докато кашкавала е 
още топъл.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 1 г

ПЕЧЕНЕ 
20 мин

КАЛОРИИ 
934 ккал

ПОРЦИИ 
9

Продукти:

• 100 г бадемово брашно;

• 2 и 1/2 супени лъжици хуск (или малко повече 

от 2 лъжици);

• 150 мл вода;

• 2 супени лъжици зехтин;

• сол;

• може да си добавите и други подправки, ако 

искате.

Тази рецепта е от онази моя поредица 
„опити за нисковъглехидратен хляб без 
яйчен аромат“. Не е трудно, но, от друга 
страна, не е и много лесно.

Накрая си завих няколко, като ги нама-
зах със сос от майонеза и горчица, след 
това старателно наредих киселите крас-
тавички и стръкчета копър.

Започнах, като смесих всички изброени 
продукти в една купа. Разбърках добре 
с лъжица и оставих за 15 минути. Полу-
чава се мека и сравнително еластична 
смес, която разделих на 9 еднакви топ-
чета. Всяко едно сложете между два 
пласта готварска хартия и оформете 
„прилично“ тънко с помощта на точилка 
или бутилка. 

⏰ Хлебчетата изпекох с малко зехтин в 
тиган с незалепващо покритие. По две 
минутки от всяка страна!

И топли, и студени са добри и еластични. 
Хапвайте си ги със салата, с топла супа 
или си ги завийте на такоси, като мен 😘
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 19 г

ПЕЧЕНЕ 
60 мин

КАЛОРИИ 
1088 ккал

ПОРЦИИ 
4

Продукти:

• 2 патладжана, които излязоха общо към 800 г;

• 2 скилидки чесън;

• 1 глава стар лук;

• 1 консерва домати - 400 г;

• сух риган, чубрица и сол;

• зехтин.

За заливката: 

• 2 яйца;

• 1 кофичка кисело мляко - 400 мл.

🍽 При сервиране добавям малко кисело мляко, 

към което може да си нарежете чесън и копър. 

Те не са от роднините на патладжана, но пък 

много добре си се разбират 😃

Като малка винаги се чудех защо каз-
ват на патладжана “син домат”... Оказа 
се, че те били просто близки роднини с 
домата, затова 😃 За мен, винаги е било 
странно растение, а плода му е много 
вкусен, но трябва да се сготви добре!

Този сорт патладжани трябва предвари-
телно да се обработят, за да се отдели 
горчивината. Затова ги измих добре, 
почистих и обелих на лентички от горе 
надолу. Все едно патладжана си е обляк-
ъл моряшката тениска, така беля и крас-
тавиците през лятото за повече цвят и 
настроение ☺

Нарязах ги на кръгчета, поръсих обилно 
със сол и оставих настрани за 15 мину-
ти. През това време накълцах чесъна 
и лука на ситно, и пасирах доматите на 
сок. 

След всички предварителни подготовки, 
започнах, като първо задуших чесъна, 
лука и патладжана за 5 минути в тиган 
с малко зехтин. След това добавих до-
матения сок + подправките и продължих 
още 10 минути, разбърквайки често. 

⏰ Накрая смесих соса и патладжана в 
една тава, като пекох за 15 минути на 
180 С (без вентилатор) в предварително 
загрята фурна. Извадих, добавих залив-
ката и върнах за още 30 минути на съ-
щите градуси.

В последните минути пуснах и грил оп-
цията на фурната, защото заливката не 
беше хванала още този апетитен загар. 
Та, общо време за приготвяне на  муса-
ката - 1 час.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 17 г

ПЕЧЕНЕ 
120 мин

КАЛОРИИ 
1209 ккал

ПОРЦИИ 
2

Продукти:

• 2 заешки бутчета + дробчетата към него;

• 3-4 скилидки чесън;

• черен пипер на зърна;

• сол, чубрица и червен пипер;

• 4 дафинови листа;

• 4 моркова;

• праз лук;

• 7-8  маслини (приятно солени бяха);

• около 50 г масло;

• 100 мл бяло вино и 200 мл вода.

Ако сте повече хора вкъщи, може да изберете 

по-голяма тава и да добавите още зеленчуци - 

алабаш, сладък картоф, пащърнак, някоя ряпа, та 

дори и ябълки.

Донесоха ми домашен заек и трябваше 
бързичко да реша какво да правя с него 
в кухнята и как. В рецептата се спрях 
само на бутчетата и дробчетата, но вие 
може да включите всичко.

Заешкото овкусих със сол, чубрица и 
червен  пипер, и намазах с част от мас-
лото. Това може да го направите предва-
рително и от предния ден.

Към бутчетата в тавата добавих скилид-
ките чесън (без да ги беля, само леко ги 
притискам със стоманен нож върху дъс-
ката) и морковите, нарязани на колелца. 
След това е ред на дафиновите листа и 
зърната черен пипер, праз лука (отново 
на колела) и маслините. Залях с виното 
и водата, поръсих отново със сол, чуб-
ричка и червен пипер. Накрая добавих 
останалото масло, като разпределих 
равномерно, и захлупих с алуминиево 
фолио за печене. Не уточних колко праз, 
но този, който купих последно, ме отка-
за от всякакви мерки - беше висок поч-
ти, колкото мен 😃 Сложете, той се сто-
пява по време на термичната обработка.

⏰ Изпекох за 1 час и 30 минути в пред-
варително загрята фурна на 180 С в ре-
жим “вентилатор”. След това отстраних 
фолиото и допекох до приятен загар или 
това са още около 30 минути.



Подсладителят, който ще срещнете в някои от десертите.

С естествен произход (представлява ферментирала растителна 
захар, извлечена от култури, като царевица и някои плодове), 
доказано безвреден за човека и с нулева калорийна стойност. 
Смятаме го за добър вариант за хора, спазващи кето, 
нисковъглехидратен режим на хранене или за хора с метаболитни 
проблеми, като диабет, инсулинова резистентност и други.

Визуално прилича на бялата захар, но е необходимо малко по-
високо количество за достигане на същата сладост, като придава и 
леко охлаждащо усещане при консумация. Установихме, че 1 супена 
лъжица се равнява на около 10 грама от кристалчетата.

☝ При консумацията на еритритол - един грам за всеки килограм 
телесно тегло е препоръчителния дневен таван, като прием. При 
прекомерна употреба може да има слабителен ефект.



ДЕСЕРТИ
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 5 г

ПЕЧЕНЕ 
40 мин

КАЛОРИИ 
823 ккал

ПОРЦИИ 
6

Продукти:

• 2 яйца;

• 55 г /или 5 супени лъжици/ еритритол;

• 2 течни ванилии /4 мл/;

• 200 мл кокосово мляко /91% масленост/;

• 50 г кокосово брашно /или 5 супени лъжици/;

• 5 г бакпулвер;

• 100 г череши /теглото е с костилките/.

Еритритолът е подсладител с естествен произ-

ход, доказано безвреден за човека и с нулева 

калорийна стойност. Обяснили сме повече на 

страница 95 🔎

На този сладкиш, ако името му трябваше 
да е реално, щеше да се казва “Послед-
ните череши от хладилника”. 

Първо разбих с миксер яйцата и ери-
тритола. Помните ли едно време, че 
трябваше първо дълго време да разби-
ваме двете съставки, за да стане кекса 
накрая бухнал и вкусен? И сега е така... 
Бъркайте, докато сместа стане пухкава 
и ароматна, мисля че ще усетите кога 
да спрете. След това добавих кокосо-
вото мляко и ванилията, а чак накрая 
брашното с бакпулвера и продължих да 
бъркам. Кокосовото мляко затоплям за 
малко на котлона, за да смеся сметана-
та от повърхността на кенчето и водата 
под нея. Черешите измих, обезкостих 
и нарязах на четвъртинки. Половина-
та сложих в готовата смес и разбърках 
нежно, а другата половина наръсих отго-
ре, непосредствено преди печене. Тава-
та покрих с хартия за печене. 

⏰ Изпекох в предварително загрята 
фурна на 180 градуса в режим “вентила-
тор” за 40 минути. 

Разрязах го на 6 парчета - всяко едно с 
около 5 грама нетен въглехидрат. Отно-
во бързо уточнение за тези, които може 
би не са наясно - нетния въглехидрат 
описва въглехидратния „товар“ върху 
организма или това, което реално се из-
ползва като гориво и може да повлияе 
на кръвната ви захар. Получава се като 
от общите въглехидрати се извадят фи-
брите и полиолите - в случая, това е под-
сладителя, който не се метаболизира и 
просто преминава през организма.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / БРОЙ - 6 г

ПЕЧЕНЕ 
20 мин

КАЛОРИИ 
1296 ккал

ПОРЦИИ 
12

Продукти:

• 1 яйце;

• 3 супени лъжици кокосово брашно;

• 1 пакетче крема сирене от 125 г;

• 20 г меко краве масло;

• кафена лъжица канела;

• 50 г орехи - буквално последните, които ни 

бяха останали от леля Милка ❤

• сол;

• мармалад (без захар) за гарниране.

🍷 Това са от онзи тип сладки, които се хапват с 

айран или вино 😃

Абсолютно всички продукти смлях с 
чопъра (без мармалада, разбира се). По-
лучава се меко хомогенно тесто. От него 
оформих с мокри ръце 12 топчета, които 
накрая притиснах с длани, за да изглеж-
дат така, както виждате на снимката. 

Всяка стана с диаметър около 5 санти-
метра. Наредих ги в плоска тава, покри-
та с хартия за печене. Ако сместа ви не е 
достатъчно гъста и не ви позволява да 
работите с ръце, добавете още кокосо-
во брашно и изчакайте малко ☝

С пръст или малка лъжица оформе-
те внимателно дупките в средата на 
бисквитите - тaм, след изпичане, ще 
бъде ”настанен” шипковият мармалад.

⏰ Времето за печене беше 20 мину-
ти в предварително загрята фурна на  
180 градуса (отгоре и отдолу, без венти-
латор). Изчаках да се охладят и тогава 
гарнирах с по една чаена лъжица шип-
ков мармалад (или, докато се запълни 
оформеното предварително гнездо).
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - <1 г

ПЕЧЕНЕ 
8 мин

КАЛОРИИ 
658 ккал

ПОРЦИИ 
2

Продукти:

• 1 яйце (на стайна температура);

• 50 г черен шоколад - използвах от нашият 

„Истински шоколад“ със 75% какао (шоколада е 

много ароматен и е подсладен с еритритол);

• 50 г краве масло.

� Ако кравето масло се замести с кокосово или 

ги (пречистено масло), тогава рецептата е вече 

и без млечни продукти, защото шоколада, който 

съм използвала, също не съдържа такива! 

Традиционно суфлето се сервира с топка сла-

долед, но аз имах само няколко портокала... 🍊 

И пак беше вкусно, защото шоколада го обича!

Идеята за суфлето е на една дама на име 
Ася, която го сподели в нашата Фейсбук 
група 🌸 Изпекох по-голямо количество, 
но ще ви дам минимума, над който може 
да надграждате, защото суфлето трябва 
да се хапва, докато е топло. Продуктите 
по-долу са за два броя ☺

Белтъка се отделя от жълтъка и се 
разбива на пяна. След това добавете и 
жълтъка, и бъркайте още малко.  Шо-
колада и маслото смесете, и разтопете 
на водна баня, като внимавайте да не 
попада и капчица вода в сместа! След 
това добавете и яйцето. Тя ще се сгъ-
сти постепенно при разбъркването - за 
целта използвах обикновена дървена 
лъжица. Изпекох ги в керамични купич-
ки, но може да са стъклени или силико-
нови форми за мъфини и разни дребни 
сладки. Импровизирайте! Всички гнезда 
трябва да се намажат с мазнина преди 
да разпределите сместа в тях. Може би 
само при силиконовите това няма да е 
необходимо. Всяка формичка трябва да 
е пълна поне до половината ☝ 

⏰ Изпечете за 8 минути в предварител-
но загрята фурна на 180 С, ако искате 
шоколада да се стича от сърцевината. 

Ако сте използвали други форми, а не 
силиконови, трябва да минете внима-
телно с остър нож по ръба, докато са 
още топли. След това, сложете чинийка 
и ги обърнете с леко потупване отгоре, 
ако е необходимо ☺ 
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 4 г

ПЕЧЕНЕ 
45 мин

КАЛОРИИ 
1472 ккал

ПОРЦИИ 
9

Продукти:

• 3 яйца;

• 5 супени лъжици еритритол (55-60 г) - на стра-

ница 95 сме описали повече за него;

• 200 мл кокосово мляко (78 % масленост, в 

случая);

• 2 супени лъжици разтопено кокосово масло;

• 1 кафена лъжица канела;

• 60 г кокосово брашно;

• 20 г брашно от рожков (има ествествена 

сладост и го използвам от години в десерти, 

доволна съм ☺ );

• 5 г бакпулвер;

• щипка сол;

• 40 г сурови лешници (даже бяха и небелени).

Сладкиша е и без лактоза, защото из-
ползвах кокосово мляко. Но няма да се 
обяснявам много сега, само искам да 
кажа, че, след като го разрязах, накрая 
се чу само „Това си е живо брауни!“ 🎈

Браунито представлява мек и сочен де-
серт, много специфичен и любим за дос-
та хора.

С миксер разбих първо добре яйцата и 
еритритола, отне ми около 3-4 минути. 
След това добавих кокосовото мляко, 
като продължих с разбъркването. На-
края сложих брашната с бакпулвера, ка-
нелата и солта, и продължих с миксера. 

Лешниците само нарязах на по-малки 
парченца и половината сложих вътре в 
сместа, а с другата половина поръсих 
отгоре, непосредствено преди печене.

⏰ Изпекох в предварително загрята 
фурна на 150 С в режим“вентилатор“ за 
около 45 минути. Тавата ми не беше го-
ляма - с размери 20х20 сантиметра.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 3 г

ПЕЧЕНЕ 
30 мин

КАЛОРИИ 
836 ккал

ПОРЦИИ 
6

Продукти:

• 4 яйца (ще ги деля на белтъци и жълтъци);

• 4 супени лъжици еритритол с връх или 45 г;

• сока от половин лимон или около 30 мл;

• настъргах и корички от лимон, като го измих 

много старателно преди това;

• 3 супени лъжици разтопено кокосово масло;

• 3 супени лъжици кокосово брашно с връх или 

35 г;

• 1/2 пакетче бакпулвер или 5 г;

• около 90 г пресни боровинки.

Тези мъфини наистина са по-вкусни, след като 

се охладят - тогава е момента и да ги извадите 

внимателно от формичките ☝ 

Много свежо, много! Още отсега казвам, 
студени са по-вкусни. 

Не знам защо не сложих ванилия, но 
щеше да бъде много подходяща. Първо 
разделих яйцата на жълтъци и белтъци. 
С миксер, разбих добре жълтъците с ери-
тритола за около 3-4 минути. След това 
добавих прясно изстискания лимонов 
сок, кокосовото масло и коричките. От 
тях сложете колкото прецените, защото 
точно те дават истинската свежест, а 
не сока на лимона 🍋 Добавих кокосо-
вото брашно, бакпулвера и продължих 
да бъркам още 1-2 минути. Боровинките 
не бяха от най-дребните, затова първо ги 
нарязах на по-дребно и след това ги из-
сипах към всичко останало.

В отделен и напълно сух съд разбих бел-
тъците на пяна - с миксера отново. За 
това ви трябват 3-4 минути поне. 

Накрая ги добавих към сместа и разбър-
ках много внимателно с лъжица. Разпре-
делих всичко в 6 силиконови формички 
за мъфини. Точно преди да влязат във 
фурната, поръсих всяка кошничка с още 
парченца пресни боровинки. 

⏰ Изпекох за 30 минути в предварител-
но загрята фурна на 180 С в режим „вен-
тилатор“.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 16 г

ПЕЧЕНЕ 
30 мин

КАЛОРИИ 
1182 ккал

ПОРЦИИ 
4

Продукти за палачинките:

• 3 яйца;

• 3 - 4 супени лъжици фъстъчен тахан / масло;

• 1 - 2 супени лъжици брашно от рожков;

• 1 кафена лъжица канела сложих;

• 1 кафена лъжица бакпулвер;

• и долях с вода, докато сместа стана общо 

около 350 мл.

Продукти за крема:

• 250 г сирене рикота;

• 50 г пресни боровинки;

• 2 супени лъжици агаве;

• още боровинки и малини за декорация 🎂

По-вкусна е, когато е добре охладена!

Всичко тук започва от палачинките - из-
пекох ги в незалепващ тиган на средна 
температура, но първо го изчакайте да 
загрее добре! Като мазнина за печене 
слагах по малко кокосово масло. Полу-
чиха се с диаметър 14-15 сантиметра, 
толкова голяма е и тортата. От тази смес 
станаха 11 палачинки, но и по-малко на 
брой да са - не пречи ☺ 

Мислейки за естетическият й вид, ре-
ших да си помогна с една купа (беше с 
диаметър 14 см). Покривах с нея всяка 
палачинка и поизрязвах някои от край-
четата, които оставаха да стърчат, исках 
да са почти еднакви. Може и да пропус-
нете този момент, тортата и без това си 
е безобразно вкусна!

За крема - смесих рикотата, боровинките 
и агавето във високата каничка на паса-
тора си (малките плодчета доста цапат) 
и ги пасирах, разбира се. След това на-
мазах всяка палачинка с по една супена 
лъжица от сместа, покривайки я с друга 
палачинка след това и така до края �  
Ако усетите, че сместа няма да ви стиг-
не, добавете още малко рикота - моята 
беше напълно достатъчна като количе-
ство.

Нарочно накрая оставих и непокрити 
места по тортата отгоре, защото това 
наистина си е само една „небрежна“ 
нисковъглехидратна палачинкова торта 
с малини и боровинки, така исках и да 
изглежда 😎
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ - 20 г

ПЕЧЕНЕ 
- мин

КАЛОРИИ 
527 ккал

ПОРЦИИ 
1

Продукти:

• 245 мл кокосово мляко (кенче, с висока 

масленост);

• 100 г пресни череши (измерени с костилките и 

дръжките);

• една течна ванилия (2 мл);

• подсладител - може да добавите, както преди 

замразяването, така и след това. Аз лично не 

добавих никакъв.

Още в самото начало, искам да споде-
ля, че за този домашен сладолед без 
млечни с череши 🍒 и ванилия ви тряб-
ва кокосово мляко в кен опаковка. То 
е отличен заместител на животинското 
и е чудесна алтернатива за хора, кои-
то имат непоносимост към лактозата. 
Това, което използвах, беше 91 % - много 
рядко се среща с толкова висока масле-
ност. По магазините най-често срещам 
такива, които започват от 17% и стигат 
до 32%. 

Когато отворите кенчето, първо ще ви-
дите пулпата на повърхността, а под нея 
ще се срещнете и с вече отделената ко-
косова вода. Двете заедно са кокосово-
то мляко ☺

Измих черешите, премахнах костилките 
и дръжките. Добавих кокосовото мляко 
и ванилията, и пасирах. При мен, накрая 
останаха и по-едри парченца от чере-
шите, но така е още по-сладко 🍀 След 
това изсипах сместа в тавичка от йенско 
стъкло с размери 21х21 сантиметра и 
прибрах във фризера. 

⏰ Бяха ми нужни общо към 3 часа, за 
да превърна по-горе изброените проду-
кти в сладолед.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / БРОЙ - 5 г

ПЕЧЕНЕ 
13 мин

КАЛОРИИ 
1294 ккал

ПОРЦИИ 
14

Продукти:

• ~100 грама сурови орехи;

• ~100 грама сушени сини сливи;

• 1 белтък;

• 3 - 4 супени лъжици фъстъчено масло / тахан;

• кафена лъжица канела.

Вкъщи почти винаги има сурови орехи и 
поне два вида тахан, най-често сусамов 
и фъстъчен. Сусамовия добавям към 
смутита, разядки и сосове, а фъстъчения 
често използвам за нещо сладичко.

Фурмите също са опция - в случая, из-
брах сушени сини сливи, защото са с 
по-малко въглехидрати и със значител-
но по-нисък гликемичен индекс и товар.

Всичко смлях с пасатор / чопър, но е 
добре да започнете с орехите и чак след 
това - всичко останало. Накрая се полу-
чава меко и лепкаво тесто, от което оф-
ормих 14 топчета. Всяко притисках меж-
ду дланите си и търпеливо превръщах в 
бисквита. Наредих ги в голяма плитка 
тава (35 см), която преди това покрих с 
хартия.

⏰ Изпекох за ~12-13 минути на 180 С 
в режим „вентилатор“. Особено внима-
вайте след 10-тата, дори препоръчвам 
да намалите фурната ☝ 

Не стават хрупкави, но са много аромат-
ни и засищащи.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 12 г

ПЕЧЕНЕ 
35 мин

КАЛОРИИ 
1124 ккал

ПОРЦИИ 
6

Продукти:

• 3 яйца;

• 3 супени лъжици агаве (това е само един вари-

ант, избора на подсладител оставям на вас);

• 3 супени лъжици разтопено кокосово масло;

• течна ванилия;

• 200 мл кисело мляко;

• една кафена лъжица сода бикарбонат към 

киселото мляко;

• 4 супени лъжици кокосово брашно или докато 

сместа стане по-гъста от тази за палачинки;

• накрая ви трябват и две кайсии за декорация 

🍑 - двете бяха общо 120 грама.

Беше с карамелен аромат, имаше си и 
леко хрупкава коричка отвън. Отвътре 
беше мек и този малко „банален“ аро-
мат на кокос изобщо не беше прекален 
- даже се оказа, че тези двамата е тряб-
вало да се съберат доста по-рано, за ко-
косовото брашно и кайсиите говоря 😆

Всичко разбих с миксер - първо яйцата, 
след това кокосовото масло, агавето и 
ванилията. Содата разтворих в киселото 
мляко, преди да я добавя към сместа. 
Трябва да се получи по-гъста смес от 
тази за палачинки!

Тавата, която използвах, беше с разме-
ри 20х15, малка е. Така сладкиша ще 
бъде по-висок и пухкав ☺  Преди да из-
сипя сместа си покрих тавичката с хар-
тия. Накрая наредих отгоре плътно едно 
до друго парчетата от двете кайсии - бях 
ги нарязала на тънки полумесеци. Сним-
ката ще ви помогне да си представите 
по-ясно нещата.

⏰ Изпекох в предварително загрята 
фурна за 35 минути на 180 С в режим 
„вентилатор“.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 11 г

ПЕЧЕНЕ 
30 мин

КАЛОРИИ 
1482 ккал

ПОРЦИИ 
8

Продукти:

• 3 яйца;

• 1 кенче кокосово мляко - 400 мл, като моето 

беше с висока масленост (91%);

• 3 супени лъжици агаве (може и друг подсла-

дител);

• 2 супени лъжици брашно от рожков;

• 5 супени лъжици кокосово брашно;

• 1 кафена лъжица канела;

• 1 кафена лъжица бакпулвер;

• 4 сини сливи.

Попаднах на много вкусни и ароматни 
сини сливи на пазара. Миришеха така, 
както и тези на село, още помня дър-
вото в долната част на двора... По това 
време много рядко хапвах плодове, но 
пък винаги много се радвах на всички 
дръвчета в периода им на цъфтеж 🌸

☝ Когато избирате кокосово мляко, по-
гледнете етикета и потърсете с възмож-
но най-висока масленост - моето беше 
точно такова, затова не съм използвала 
допълнителна мазнина. 

С миксер разбих първо яйцата, кокосо-
вото мляко и агавето, след това добавих 
постепенно брашната, бакпулвера и ка-
нелата. Разбъркайте добре и изчакайте 
5-10 минути кокосовото брашно да „ус-
вои“ течността - сместа накрая трябва 
да бъде близка до тази на стандартния 
кекс. И точно преди да сложа сладкиша 
във фурната, добавих 4-те сини сливи, 
които предварително бях измила и наря-
зала на малки кубчета.  

⏰ Използвах кръгла тава с падащо дъно 
(и диаметър 25 см). Покрих я с хартия и 
изпекох в предварително загрята фурна 
на 180 С за 30 минути.

🍽 Оставих да се охлади и декорирах с 
още резенчета синя слива - сладкиша 
остава сочен и на другия ден 😊
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 21 г

ПЕЧЕНЕ 
30 мин

КАЛОРИИ 
937 ккал

ПОРЦИИ 
3

Продукти:

• 1 яйце;

• 1 опаковка сирене рикота - 250 г;

• 2 супени лъжици агаве или друг подсладител;

• 2 супени лъжици кокосово масло;

• канела на вкус;

• и 1 круша 🍐

Последните няколко дни, всеки път, ко-
гато отварях хладилника, за да налея 
вино, сякаш ми се „усмихваше“ една 
кутийка сирене рикота. И аз не помня 
за какво съм я купила, защото при мен 
кулинарните идеи понякога „препускат, 
като диви коне из пустош“ 🐎 и ако не си 
запиша нещо, остава накрая само прахо-
ляка 😃

А хладилника го отварям по-често, за-
щото страшно много държа виното да е 
добре охладено - три глътки да са, но да 
е както трябва 🥂

Рикотата е традиционно италианско 
сирене, което е със зърнеста структура, 
мек и приятен вкус - подходящо е за де-
серти.

Всичко изброено, без крушата, разбър-
ках в една купа, само с помощта на вили-
ца. Започнах с яйцето, рикотата, агавето, 
кокосовото масло и канелата. Крушата 
обелих, изчистих и нарязах на малки 
кубчета - добавих ги съвсем накрая към 
останалата смес. Всичко разпределих в 
3 малки керамични купи.

⏰ Изпекох в предварително загрята 
фурна за 30 минути на 180 С в режим 
„вентилатор“.



ДЕ
СЕР

ТИ

121

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / БАРЧЕ - 8 г

ПЕЧЕНЕ 
35 мин

КАЛОРИИ 
1755 ккал

ПОРЦИИ 
6

Продукти:

• вътрешността на 1 средноголям кокосов орех - 

в случая излезе ~200 г;

• 5 обезкостени фурми;

• 1 кафена лъжица канела;

• 1 черен шоколад - 100 г (използвах такъв без 

захар и с 85% какао);

• 2-3 супени лъжици кокосово масло за разтапя-

нето на шоколада на водна баня.

 ̄  За рецептата сигурно може да използвате 

и кокосови стърготини, но не мога да споделя 

личен опит.

Вкуса им бил близък до този на „Кор-
ни“-то с черен шоколад, каза Любомир, 
а това наистина му беше любимо преди 
години. Даже все купуваше и на мен, а аз 
се мръщех. Беше ми прекалено „несери-
озно“, предпочитах дюнер 😃...

Любо разчупи на две кората на кокоса 
и я отстрани. В случая, обелих и ядката 
с картофобелачка, за да е изцяло бяла, 
направих го заради барчетата. 

Кокоса нарязах на по-дребно и го смлях 
в чопъра. Със сигурност парчетата на-
края са доста по-едри от тези на коко-
совите стърготини по магазините. Всъщ-
ност, използвах максималния капацитет 
на машинката, по-ситно нямаше как да 
стане. След това добавих фурмите и ка-
нелата, и врътнах още няколко оборота, 
за да се смесят продуктите.

С пръсти разпределих сместа поравно 
в 6-те гнезда на силиконовата форма. 
Естествено, може да използвате и някоя 
тава, и след това да ги нарежете, както 
желаете. Тази формичка просто ми се 
стори много подходяща за случая и за-
това използвах нея. Разтопих на водна 
баня черния шоколад с кокосовото мас-
ло и го разпределих старателно върху 
всяко гнездо накрая. Внимавайте, не 
трябва да попада нито капка вода в шо-
колада!

⏰ Приберете във фризера за 30 минути 
и хапвайте 😊 След това, съхранявайте в 
хладилник.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 6 г

ПЕЧЕНЕ 
- мин

КАЛОРИИ 
3347 ккал

ПОРЦИИ 
16

Продукти за блата:

• 200 г сурови орехи;

• 10 броя обезкостени фурми;

• 5 супени лъжици разтопено кокосово масло.

Продукти за крема:

• 200 г крема сирене, може и малко повече, не 

е проблем - например, 2 стандартни пакетчета 

по 125 г;

• 200 г заквасена сметана;

• 2 течни ванилии (2 х 0.2 мл);

• прясно настъргана кора от половин лимон 🍋;

• 15 г желатин - бял, фино смлян;

• 100 грама пресни боровинки - само толкова 

имах, но, за да покриете целият сладкиш отгоре, 

ще ви трябват поне 200 грама.

С блата започнах, като смлях орехите, 
фурмите и кокосовото масло в чопъра 
до възможно най-ситно. Сместа ухае 
много вкусно и е леко лепкава. Всичко 
разпределих с ръце върху 25-сантимет-
ровата си тава с падащо дъно. 

След това започнах с крема - смесих 
първо сметаната, крема сиренето и ва-
нилията, като ги разбърках за кратко с 
миксер. Настъргах и лимоновите корич-
ки. Разтворих едното пакетче желатин 
първо в 5-6 супени лъжици студена 
вода и го оставих за 5 минути - това е за-
дължително да се направи, преди всяко 
следващо действие с него. Има инструк-
ции за употреба на гърба на всяка опа-
ковка! След това го разтворих за кратко 
на водна баня, но внимавайте, не тряб-
ва да завира! Накрая го добавих към 
студената смес от млечните продукти и 
ванилията. Разбърках добре и разпреде-
лих сместа равномерно върху блата със 
силиконова шпатула.

А когато почти му се виждаше края, из-
сипах и 100-те грама боровинки в чопъ-
ра, раздробих ги и добавих 5 г желатин 
(това е още половин пакетче). Отново 
разтворен преди това в студена вода за 
5 минути и след това на водна баня, пре-
ди да бъде добавен в студената смес. 
Може да гарнирате по желание!

Накрая, след сместа с боровинките, сло-
жих чийзкейка в хладилника. Трябват му 
поне 2 часа, най-добре да преспи там ☺ 
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 4 г

ПЕЧЕНЕ 
25 мин

КАЛОРИИ 
1014 ккал

ПОРЦИИ 
12

Продукти:

• 2 белтъка;

• 2 супени лъжици брашно от рожков;

• 120 г сурови орехи;

• канела - ако я обичате, сложете повече µ Вина-

ги я купувайте на „снопчета“, вместо на прах! На 

страница 29 сме описали повече за нея;

• 7 обезкостени сочни фурми.

Имат вкуса на меденките, които обожа-
вах като дете, затова им дадох това име, 
въпреки че външният им вид не говори 
точно за такива ¶ Две от наистина лю-
бимите ми неща бяха - соленките с ким и 
меденките 😊 Сигурна съм, че и децата 
ще ги харесат точно затова! Без глутен 
са и не съдържат млечни продукти, 
единствено ядки. 

Започнах, като смлях всички изброени 
продукти с чопъра. След това, при офор-
мянето на сместа, използвах пластмасо-
ва формичка за сладки. Всяка бисквита 
излезе по около една супена лъжица от 
сместа. Наредих ги върху плитка кръгла 
тава, покрита с хартия за печене. Диаме-
търа й е 35 сантиметра.

⏰ Изпекох в предварително загрята 
фурна на 150 С за 20-25 минути.
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НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

НЕТНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ / ПОРЦИЯ - 18 г

ПЕЧЕНЕ 
- мин

КАЛОРИИ 
1130 ккал

ПОРЦИИ 
3

Продукти:

• 500 г заквасена сметана (20% масленост);

• 2 течни ванилии (2х2 мл);

• 2 супени лъжици агаве или друг подсладител.

• 🍓 Препоръчвам да се спрете за гарниране 

на плодове, като боровинки, къпини, малини и 

ягоди.

Тръгнала наш‘та Велина да прави сладо-
лед посред зима 😃 Любомир, наример,  
си добави в чашата малко ром 🍹 и каза, 
че било една от най-добрите комбинации 
за него. 

Всичко се разбърква добре в купа и се 
слага за около 3 часа във фризера. След 
като го извадите, ще са необходими 
поне 15-ина минути, преди да е в със-
тояние за оформяне и сервиране. 

А ако остане нещичко от вечерта, което 
да прекара и нощта във фризера, ще му 
трябват поне 30-ина минути на другия 
ден, за да се поотпусне 😊 

Можете да гарнирате с черен шоколад и 
френско грозде, като мен (но го използ-
вах само, защото нямах друг подходящ 
плод, с който да аранжирам чашката).

Кисело е, не ми хареса на вкус 😜
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