
IV ГЛАДУВАНЕ

определен интервал през
деня. Хората често
пропускат закуската и
така ядат между обяд и 8
вечерта, например. 

Ако разполагате с гранули,
можете да го минете през
блендера, за да стане на пудра.
Така се влага много по-лесно в
рецептите.

III
ГЛАДУВАНЕ

Кето храненето се
комбинира добре с
периодично гладуване.
Това е протокол, при
който се храните само в 

Отслабвай с
настроение

ЕРИТРИТОЛА
I

II

V

VI ВЪГЛЕХИДРАТИ 

ЕРИТРИТОЛА

ГЛАДУВАНЕ

www.vilistime.com

Използваме най-често
този подсладител по
редица причини.
Препоръчваме го за кето,
стига да не прекалявате с
дневния прием (< 40 г).

Важно е да държите
дневния си прием на
нетни въглехидрати под
20 грама, за да
поддържате състояние на
кетоза.

Доказано помага при
борбата с килограмите,
контрола на кръвната
захар и дълголетието.
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В

Тук ще откриете
хранителните стойности
за всяка рецепта, както и

макроса отляво.



IV ДВИЖЕНИЕ

Забравете и за идеята, че
ще постигнете резултати,
без да се движите. Поне
30 минути дневна
физическа активност е

III
МАЗНИНИ

Основната енергия по
време на кето идва от
полезни мазнини.
Подминавайте
обезмаслените продукти!

Отслабвай с
настроение

ВЪГЛЕХИДРАТИ
I

II

V

VI ЗАБОЛЯВАНИЯ

ВЪГЛЕХИДРАТИ

ДВИЖЕНИЕ

www.vilistime.com

Лесно можете да следите
приема си, като
обръщате внимание на
хранителните стойности,
които сме споделили най-
горе за всяка идея.

Информацията в книгата
не е медицински съвет
и препоръчваме винаги
да се консултирате с
вашия лекуващ лекар.

Храни като ориз, бяло
брашно и картофи могат
лесно да надвишат дневния
въглехидратен лимит и да ви
изкарат от кетоза.

задължителна, за да
можете да се радвате на
добро здраве и да
активирате естествените
процеси в организма. 

Кликни тук или
сканирай с телефона за
достъп до безплатната
ни група във Вайбър

https://www.vilistime.com/viber


Канелени рулца с
орехи и боровинки

ЗА ТЕСТОТО
I

II

V

VI ИНСТРУКЦИИ

ЗА ТЕСТОТО

ИНСТРУКЦИИ

www.vilistime.com

45 г пудра еритритол
100 г бадемово
брашно
25 г кокосово брашно
2 яйца
2 г ксантанова гума

IV ИНСТРУКЦИИ

1. Смесете добре всички
продукти за тестото
2. Разточете готовото
тесто между 2 листа
хартия за печене

5. Навийте като килим,
разделете на 7 еднакви
парчета и наредете в
тава
6. Печете за 30 минути
на 180 градуса 

20 г кокосово масло
ванилия
сол
5 г бакпулвер (добавя се най-
накрая)

3. Подгответе плънката в
отделен съд
4. Покрийте тестото с
плънката и поръсете
отгоре малко канела 

III
ЗА ПЛЪНКАТА

25 г еритритол (пудра)
50 г орехи на ситно
30 г боровинки
20 г кокосово масло
истинска канела

М
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В
550 ккал и 9 грама нетен
въглехидрат на порция

(1 рулце).
Общо стават 7 броя.



Суров чийзкейк с
орехи и ягоди

ПРОДУКТИ
I

II

V

VI ИНСТРУКЦИИ

ЖЕЛАТИН

ИНСТРУКЦИИ

www.vilistime.com

200 г сирене котидж
180 г сирене рикота
60 г еритритол
2 мл течна ванилия
7.5 г желатин
малко ягоди и орехи 

IV ИНСТРУКЦИИ

1. Вземете по-дълбок
тиган и смесете всички
продукти без желатина
2. Пуснете котлона на
ниска степен и бъркайте

5. Накрая изсипете в
чинията, в която ще
сервирате, и оставете в
хладилник през нощта
6. Декорирайте отгоре с
ягоди и орехи

Предварително се разтваря в 5
супени лъжици студена вода.
Добавя се към сместа чак след
като започне да се втвърдява.

3. Добавете и желатина,
след като го разтворите
4. Цялото време на
котлона е 5-6 минути, не
повече

III
ЕРИТРИТОЛ 

Ако не разполагате с
еритритол на пудра,
можете просто да
прекарате гранулите през
блендера. 

М
П
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240 ккал и 6 грама нетен
въглехидрат на порция

(половин купа)



IV ИНСТРУКЦИИ

1. Смесете рикота, котидж
и масло в средноголям
тиган
2. Блендирайте
еритритола (опционално)

щипка сол
малко истинска канела

III
ЗА КАНЕЛАТА

Никога не купувайте
канела на прах! Търсете
цели снопчета истинска
канела (Cinnamomum
verum) - вкуса е
уникален!

Фалшиви овесени
ядки 

ПРОДУКТИ
I

II

V

VI ИНСТРУКЦИИ

ПРОДУКТИ

ИНСТРУКЦИИ

www.vilistime.com

125 г сирене рикота 
85 г сирене котидж
40 г масло
10 г еритритол (пудра)
Орехи и ягоди за
декорация

5. Гарнирайте с орехи и
ягоди 
6. Настържете малко
канела отгоре и
сервирайте ястието топло

3. Гответе на слаб огън за
три минути
4. Разделете двете
порции в купички за
сервиране
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270 ккал и 3 грамa
нетен въглехидрат на

порция!
Общо са 2 броя.



Домашни бисквити
с шоколад

ПРОДУКТИ
I

II

V

VI ИНСТРУКЦИИ

ПРОДУКТИ

ИНСТРУКЦИИ
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100 г еритритол 
100 г бадемово
брашно
200 г извара 
40 г кокосово масло
1 яйце и 2 г ванилия

IV ИНСТРУКЦИИ

1. Пуснете фурната да
загрява на 180 C 
2.Подгответе блендера и
добавете еритритола.
Направете го на пудра. 

5. Най-накрая добавете
бакпулвера + ксантана и
блендирайте отново
6. Разпределете,
декорирайте с капките и
печете 15 минути на 180 C

сол
шоколадови капки (без захар) 
5 г бакпулвер и 10 грама
ксантанова гума, които се
добавят накрая 

3. Добавете всичко без
бакпулвера и ксантана
4. Блендирайте, докато
сместа стане хомогенна.
Проверете фурната. 

III
ЕРИТРИТОЛ 

Няма значение дали
еритритола ви е на пудра
или гранули. Така или
иначе ще събираме
продуктите в блендер.
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350 ккал и 3 грамa нетен
въглехидрат на порция

(3 бисквити).
Общо стават 12 броя.



IV ИНСТРУКЦИИ

1. Извадете блендера и
сипете вътре всички
съставки без бакпулвера
2. Блендирайте

кокосово масло (за тигана
преди всяка палачинка)
бакпулвер (добавя се накрая)
200 г ягоди
30 г еритритол

III
СЛАДКОТО

Прави се просто от ягоди
+ пудра еритритол.
Сотират се на слаб огън
за 15 минути или докато
се изпари водата. 

Мини-палачинки с
извара и сладко

ПРОДУКТИ
I

II

V

VI ИНСТРУКЦИИ

ПРОДУКТИ

ИНСТРУКЦИИ

www.vilistime.com

250 г извара
4 яйца
50 г бадемово брашно
ванилия
щипка сол

и разбъркайте добре
5. Слагайте по малко
кокосово масло в тигана
преди всяка палачинка 
6. Печете по 4-5 минути
от всяка страна

3. Пийте едно вино,
защото ще прекарате
следващия час пред
печката
4. Добавете бакпулвера 
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560 ккал и 4 грамa нетен
въглехидрат на порция

(4 палачинки).
Общо излязоха 15 броя.



IV ИНСТРУКЦИИ

1. Загрейте фурната на
180 градуса
2. В блендер добавете
всички продукти без
бакпулвера и разбийте

2 с.л. кокосово масло (течно)
малко истинска канела
индийско орехче
бакпулвер (добавя се накрая)

III
БАКПУЛВЕРА 

Винаги добавяйте
набухвателя в последния
възможен момент, преди
печивото да се обработи
термично! 

Мъфини с моркови
и кисело мляко

ПРОДУКТИ
I

II

V

VI ИНСТРУКЦИИ

ПРОДУКТИ

ИНСТРУКЦИИ

www.vilistime.com

130 г моркови
50 г еритритол (пудра)
4 яйца
100 грама кисело
мляко
щипка сол

формички - силиконовите са
най-удобни 
5. Печете 30 минути
6. Направете отвор отгоре и
запълнете с кисело мляко,
канела & семена

3. Когато фурната
загрее, добавете
бакпулвера към сместа и
разбъркайте с дървена
лъжица 
4. Разпределете в шест 
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380 ккал и 11 грамa
нетен въглехидрат на
порция (2 мъфина).

Общо излязоха 6 броя.



Мини понички

ПРОДУКТИ
I

II

V

VI ИНСТРУКЦИИ

ПРОДУКТИ

ИНСТРУКЦИИ
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50 г пудра еритритол 
2 яйца
3 с.л. кокосово масло
3 с.л. кисело мляко
2 мл течна ванилия
40 г кокосово брашно

IV ИНСТРУКЦИИ

1. Пуснете фурната да
загрява на 180 C 
2.Добавете всички
продукти за тестото без
бакпулвера и гумата

6. Пробийте дупка с
пръст в центъра или
използвайте формички.
6. Печете 30 минути на
180 C и охладете.
7. Добавете глазурата.

сол
2 г ксантанова гума и 3 грама
бакпулвер, добавени най-
накрая

3. Разбъркайте добре
4. Добавете бакпулвера +
гумата и разбъркайте
отново
5. Разделете тестото на 7

III
ГЛАЗУРА

фъстъчено масло
кокосов чипс
пресни боровинки

М

П

В

270 ккал и 8 грамa нетен
въглехидрат на порция

(2 понички).
Общо са 7 броя.



IV ИНСТРУКЦИИ

1. Изсипете всички
съставки за сместа и
блендирайте
2. Отделете 100 мл от нея
в друг съд за глазурата

200 г извара
3 яйца
2 г течна ванилия
4 с.л. кокосово брашно
50 г орехи & бакпулвер

III
ГЛАЗУРА

60 г масло
40 г сметана

Сочно шоко брауни

СМЕС
I

II

V

VI ИНСТРУКЦИИ

ОСНОВА

ИНСТРУКЦИИ

www.vilistime.com

30 г какао
100 г пудра еритритол
160 г готварска
сметана
25 г кокосово масло
щипка сол

5. Прибавете всичко за
глазурата към отделената
смес. Затоплете.
6. Изсипете глазурата
върху студената основа и
декорирайте по желание

3. Добавете всичко
необходимо за основата
и блендирайте
4. Печете 30 минути на
180 градуса

М

П

В
390 ккал и 6 грамa нетен
въглехидрат на порция

(2 парчета).
Общо излизат 6 броя.



IV ИНСТРУКЦИИ

1. Добавете всички
съставки за тестото и
блендирайте
2. Намазнете тигана с
малко кокосово масло и 

2 с.л. кокосово масло
лимонова коричка
щипка сол
още кокосово масло (за
тигана)

III
ПЛЪНКА

20 г пудра еритритол
200 г сирене котидж
60 г пресни
боровинки

Палачинки с лимон
и боровинки

ТЕСТО
I

II

V

VI ИНСТРУКЦИИ

ТЕСТО

ИНСТРУКЦИИ
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20 г пудра еритритол
4 яйца
95 г бадемово брашно
20 г кокосово брашно
200 мл готварска
сметана

4. Измийте блендера и
добавете всичко за
плънката. Блендирайте.
5. Гарнирайте всяка
палачинка с количество
плънка по ваш избор

печете по 3-4 минути от
всяка страна
3. Нашите станаха с
около 12 см диаметър,
правихме по 3 наведнъж

М

П

В

520 ккал и 10 грамa
нетен въглехидрат на
порция (3 палачинки).
Общо излизат 13 броя.



IV ФИБРИ

Нетните въглехидрати се
получават, като от
общите извадим фибрите
и захарните алкохоли,
като ертиритола.

Какаото е ваш приятел по време
на кето, подобно на чистото
кафе. Въпреки продуктите, които
масово се предлагат, в чистото
кафе и качественото какао

III
КАФЕТО

всъщност няма нищо
лошо. Дори напротив!
Така че, винаги следете
изкъсно какво
консумирате ежедневно.

Какаов мус

ПРОДУКТИ
I

II

V

VI ИНСТРУКЦИИ

КАКАОТО

ИНСТРУКЦИИ
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40 г пудра еритритол
220 г сирене рикота
или извара
2 г течна ванилия
10 грама качествено
какао или рожков

често да разбърквате, за
да блендирате всичко
3. Когато сте готови,
разделете на две равни
части и декорирайте

1. Добавете всичко и
пасирайте или
разбъркайте на ръка
2. Ако използвате
блендер, ще се наложи

М
П

В

170 ккал и 4 грамa нетен
въглехидрат на порция.
Общо излизат 2 купички.


