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6 introduction

introduction 
“Don’t injure your system by over-feeding it. Over-eating will kill you long before 
your time.” Paul Brag

Have you eaten too many doughnuts? Have the holidays taken a toll on your digestion? Do 
you want to detox and kick-start a healthy eating plan?

There is a one-word answer to all those questions, and that word is juicing.

In the Western world, we are in the middle of an over-eating epidemic. Juice cleanses are all 
around us, and there is a good reason for that. Very effective at boosting your health, and a 
great substitute for a sugar-loaded snack, juices can have a fast and positive impact on your 
vitality and mood. It has often been said that food is medicine, and when you are benefiting 
from a glass of fresh and vibrant vegetable and fruit juice, that can certainly be the case.

A healthy lifestyle is one of the keys to longevity, and there are myriad health benefits that 
come from drinking freshly prepared juice. As the produce retains most of the vitamins, 
minerals, enzymes and plant chemicals that are usually killed off by the heat in the cooking 
process, it is a great way to add nutrients that you normally wouldn’t eat. As the juicer does 
most of the digesting for you, the nutrients are turbo-charged straight into your system, 
and can help protect against cardiovascular problems and inflammatory diseases such as 
rheumatoid arthritis. There are valuable compounds in fresh juices that can guard against 
cellular damage, which is made worse by exposure to chemicals and pollution. Juicing is not 
a substitute for eating the whole fruit or vegetable, because you lose the added benefits of 
their complex fibres, but it is an great way to get a burst of nutrition, and an excellent way 
to meet your five-a-day quota. Children especially will enjoy the bright colours and fresh 
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Въведение 

„Не вредете на организма си, като го прехранвате. Преяждането ще ви убие много 
преди да ви е дошло времето.“  Пол Браг

Да сте хапвали прекалено много понички? Празниците отразиха ли се на храносмила-
нето ви? Искате ли да се пречистите и да започнете да се храните по-здравословно?

Отговорът на всички тези въпроси се крие само в една дума и тя е  „сокове“.

В съвременния свят, особено в Западния, се вихри епидемия от преяждане. 
Пречистващите сокове са навсякъде около нас и това съвсем не е случайно. Много 
ефективни да укрепите здравето си и страхотен заместител на претъпканата със захар 
закуска, соковете влияят положително върху вашата жизненост и настроение. Често 
се казва, че храната е лекарство, а това определено може да е вярно, ако изпитвате 
благотворния ефект на чаша кипящ от енергия сок от плодове и зеленчуци. 

Здравословният начин на живот е един от ключовете към дълголетието, а пиенето 
на прясно изцедени сокове носи хиляди ползи. Приготвянето им запазва повечето 
витамини, минерали, ензими и химични съединения в растенията, обикновено унищо-
жени при топлинната обработка, и това е отличен начин да си набавите хранителни 
вещества, които иначе не бихте консумирали. Изцеждането на сока на практика почти 
замества храносмилането, веществата се изстрелват директно в организма ви и могат 
да ви предпазят от сърдечносъдови проблеми и възпалителни заболявания като рев-
матоиден артрит. В пресните сокове има ценни съставки, които могат да ви защитят 
от клетъчни увреждания, усложняващи се от излагане на химикали и замърсяване. 
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tastes made from their favourite fruits. They will never know there are vegetables hidden in 
there too, and so get a nourishing after-school snack without lots of sugar or salt.

If you suffer from food intolerances, it can be very difficult to pinpoint the particular foods 
that cause you problems. A juice plan lasting for up to one week is a really good elimination 
diet, omitting all the usual culprits that cause allergic reactions, such as dairy, wheat and 
yeast. It will also stop food cravings and chocolate addictions, and will work miracles on a 
bloated tummy.

why juicing is so good for you

• Juicing gives you a fast delivery of nutrition 

• Juicing helps you to absorb all the nutrients from vegetables

• Drinking juices allows you to consume a wide variety of fruits and vegetables in an 
efficient manner

• Using juices, you can easily follow an elimination diet to help you pinpoint allergies.

Juicing is not a magic weight-loss bullet. It is a quick way of loading up on disease-battling, 
anti-aging antioxidants, minerals and vitamins, and can actually cause weight gain if you are 
not careful. Liquid calories do not register fullness like solid calories, so you may consume 
more calories overall if you just add juice to your diet. So you should have juice instead of a 
snack, or take juice as a breakfast or lunch on the go.
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Пиенето на сок не замества изяждането на целия плод или зеленчук, защото не се 
възползвате от сложите им фибри, но е невероятен начин да получите хранителен 
импулс и да изпълните препоръката да ядете пет различни вида плодове и зеленчуци 
на ден. Децата ще харесат особено много ярките цветове и свежия вкус на любимите 
им плодове. Така и няма да разберат, че вътре са скрити и зеленчуци, а след училище 
ще получат хранителна закуска без много захар или сол. 

Ако страдате от непоносимост към храни, понякога е доста трудно да се посочи 
точно кои ви създават проблеми. При режим със сокове в продължение на няколко 
дни до седмица, като прилагате принципа на елиминирането, лесно ще установите 
кои измежду обичайните заподозрени – например млечните продукти, пшеницата, 
маята – предизвикват алергичните ви реакции. Ще устоите на желанието да хапвате 
любимите си неща, ще загърбите пристрастяването към шоколад, а соковете имат и 
магически ефект върху поиздутия корем. 

Защо пиенето на сок е толкова полезно
• Соковете ви осигуряват бързо хранителни вещества.

• Усвоявате всички хранителни вещества от зеленчуците.

• Позволява ви да консумирате най-разнообразни плодове и зеленчуци по много 
ефективен начин.

• Лесно може да следвате диета на елиминиране и да уточните към какво сте алер-
гични. 

Пиенето на сокове не е магическо средство за сваляне на теглото. То обаче е бърз 
начин да се заредите с антиоксиданти, минерали и витамини, които се борят срещу 
болестите и стареенето, но ако не внимавате, може дори да качите килограми. 
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If you decide to pursue a diet that predominantly consists of juice, such as a detox or cleanse 
diet, do not do it for more than five to seven days at the most. Ensure that you consume 
about 2000 calories each day and do not starve yourself. It is important that your body gets 
a sufficient amount of calories, vitamins, nutrients, protein, fat and carbohydrates. Also, 
make sure that you add dissolvable fibre powder to your juices, to keep your digestive system 
working smoothly, or instead, add plenty of fibre-rich foods, such as prunes and pears.

Whether it is to improve health, boost immunity or to just feel really good, juice drinkers 
swear by their juicy concoctions. 

techniques

A question often asked is whether to blend or whether to juice. As a very general rule, if 
the fruit or vegetable is soft, such as a banana or mango, it can be peeled and blended. 
If it is dense, or tough, such as a carrot or courgette, it does not need to be peeled and it 
can be juiced. The juice can then be served straight from the juicer or it can be transferred 
to a blender and other ingredients such as ice or superfood powders can be added before 
it is blended and served. Instructions are included in the recipes for when to peel, or 
remove skin, stones and seeds.

Always scrub vegetables and fruit well with a hard brush under cold water before adding to 
the juicer, as germs, pesticides and bacteria can be present on the outside. If there is a waxy 
residue, use a little mild soap detergent to dissolve it before rinsing under cold water.

Most juicers can be washed very easily. Rinse the removable parts under hot running water 
after each use, and scrub any blades or graters carefully to remove residue.  

10 Въведение

Организмът не реагира с усещане за ситост при прием на калории от течности, така 
че, ако просто добавите сок към диетата си, може да се окаже, че поглъщате повече 
калории. Затова трябва да пиете сок, вместо да хапнете нещо, или да замените с него 
закуската или обяда на крак. 

Ако решите да следвате диета предимно от сокове – например диета за детоксикация 
или очистване, – не го правете за повече от пет до максимум седем дни. Постарайте 
се да приемате около 2000 калории на ден и не се подлагайте на гладуване. Важно е 
организмът ви да получи достатъчно калории, витамини, хранителни вещества, про-
теини, мазнини и въглехидрати. Също така добавяйте към соковете разтворими фибри 
на прах, за да запазите добрата работа на храносмилателната си система, или яжте 
повече богати на фибри плодове, като сливи и круши.

Хората, които пият сокове, се кълнат в качествата им, без значение дали го правят, 
за да подобрят здравословното си състояние, да засилят имунната си система, или 
просто да се почувстват добре. 

Техники
Един от често задаваните въпроси е дали да изцеждаме плодовете, или да ги смиламе 
в блендер. Много общо правило гласи: белете и мелете в блендер меките плодове, 
например манго или банани. Не е нужно да белите твърдите или плътни продукти, 
като моркови или тиквички; направо ги изцедете. Може да поднесете сока веднага 
или да го пресипете в блендер с други съставки, като лед или хранителни добавки 
на прах, да ги смелите заедно и да сервирате. В рецептите е указано кога да белите 
кората и люспата или да махнете костилката или семките. 

Преди да сложите плодовете и зеленчуците в сокоизстисквачката, винаги ги измивай-
те добре с твърда четка под студена вода, защото може да са замърсени с бактерии, 
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микроби или пестициди. Ако по кората има фин, подобен на восък слой, го отстранете 
с малко миещ препарат и изплакнете добре със студена вода. 

Повечето сокоизстисквачки се мият много лесно. Изплакнете разглобяващите се 
части с гореща вода след всяка употреба и внимателно изтъркайте остриетата и стър-
галата, за да премахнете остатъците. 

Някои използват останалата в уреда пулпа за пълнеж на мъфини, особено ако е по-
сочна и е от сладки зеленчуци или плодове. Ако нямате такива намерения, я изхвърле-
те или я сложете в компостера. Подсушете всички части или ги оставете да се отцедят 
напълно, преди отново да сглобите изстисквачката. 

Сокоизстисквачки и друго оборудване
Няма какво да се лъжем – ако сте сериозни в намеренията си да пиете сокове про-
дължително време за здраве, ще ви трябва сокоизстисквачка. Популярни са два типа 
уреди – центрофуги и преси. Изстисквачката с центрофуга нарязва плодовете или 
зеленчуците с плосък нож и едновременно ги върти с много висока скорост, за да 
отдели сока от пулпата. Пресата работи по-бавно, защото плодовете и зеленчуците се 
мачкат и изстискват, за да се отцеди сокът, а пулпата се изхвърля през тръба. Пресите 
обработват листни зеленчуци и пшенични кълнове по-добре от центрофугата, а сокът 
е по-траен. Сокът от центрофуга трябва да се консумира веднага, иначе хранителните 
вещества бързо започват да се губят. Центрофугите са по-бързи от пресите и обикно-
вено са по-евтини. 

Ще ви е нужен и качествен блендер, за предпочитане достатъчно мощен, за да троши 
лед. Така ще може да смесвате соковете с други съставки, например мляко, кокосова 
вода или кокосово мляко, и да ги превърнете в смутита, които изглеждат съвсем като 
млечни шейкове и са много привлекателни, особено за децата. Ако сложите по-голям 
плод в блендера, го нарежете на дребно. Преди да смелите меки плодове, ги обелете 



и махнете костилките или семките. Изсипете съставките в блендера заедно, защото, 
ако се опитате да смелите плода без течност, остриетата няма да работят ефективно. 

Има и изключително бързооборотни блендери, идеални за изцеждане само на сок. 
Сложете сурови зеленчуци и зелеви листа в него и той ще ги нареже и смели толкова 
ситно, че на практика няма да има пулпа. Така ще усвоите и полезните фибри от плодо-
вете и зеленчуците. Полученият сок може да е доста гъст, затова обикновено по време 
на меленето се добавя и по малко течност. 

За да смелите плод в кухненски комбайн, го нарежете на ситно в купата и го разбийте 
до гъста пулпа. Добавете течност, да речем, мляко, кокосова вода, плодов сок или 
кисело мляко, и разбийте отново. 

Електрическият ръчен блендер не е мощен като блендер или кухненски комбайн, 
затова е подходящ само за много меки плодове: банани, зрели праскови и дребни 
плодове. 

Винаги четете упътването и указанието за употреба от производителя на уреда, преди 
да го използвате за пръв път. 

Съставки
Когато приготвяте сок, се опитвайте да купувате био отгледани плодове и зеленчуци, 
за да избегнете приема на пестициди и хербициди. За максимално ароматен и свеж 
сок приготвяйте зеленчуците и плодовете непосредствено преди да ги консумирате. 

Ако имате наднормено тегло, високо кръвно налягане, диабет или висок холестерол, 
подбирайте рецепти за сок с ограничен брой плодове, докато нормализирате състоя-
нието си. Изключение правят лимонът и лаймът, на практика те не съдържат вредните 
захари или фруктоза, причиняващи метаболитните усложнения. Те изумително ефек-
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All the recipes in this book make one serving. This is because the juice you make should be 
consumed immediately, rather than made in a large quantity and some of it saved for later. 
If you find that the juice is too thick for your personal preference, you can thin it with water, 
coconut water or any type of milk or yogurt. Mix the liquid into the juice in the blender, or 
simply stir it into the finished juice.

When using yogurt, try the full-fat version to keep the sugar content low, because in low-fat 
yogurt, the fat is replaced with sugar. Pineapple should have the outer skin removed before 
juicing. Almond or rice milk should preferably be unsweetened, but if preferred, you can use 
sweetened. When blending grapes, berries and currants, remove the stalks and leaves and wash 
the fruit thoroughly. An easy way to remove the berries from the stalks of blackcurrants or 
redcurrants is to hold the bunch firmly at the top and slowly draw the tines of a fork through 
the fruit so that the currants fall away. When choosing celery, bear in mind that, for the 
purposes of the recipes in this book, a celery stick should be roughly 25-cm (10-in) long.

To blend fruit in a food processor, put the chopped fruit into the bowl and process to a  
thick pulp. Add liquid, such as milk, coconut water, fruit juice or yogurt, and process again. 

If using an electric hand-held stick blender, remember that it is not as powerful as a blender 
or food processor, so is only suitable for use with only very soft fruits, such as bananas, ripe 
peaches and berries. 

More and more people are discovering the health-giving benefits of superfoods such as 
goji berries and acai berries. A superfood is a food that offers superior nutritional value for 
the amount of calories that it contains. In the recipes throughout this book, you will find 
additions such as green superfood powder, maca powder and lucuma powder, all of which 
are considered superfoods due to their incredible antioxidant properties.
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тивно премахват горчивия вкус от тъмните листни зеленчуци, които са най-полезни 
в соковете. 

Важно е да се отбележи, че зеленчуковите сокове съдържат много малко протеини 
и почти никакви мазнини, затова сами по себе си не са пълноценна храна. Затова е 
добре да им добавяте протеини на прах и суперхрани, лукума или мака, за да повиши-
те хранителната им ефективност върху вашия организъм. 

Соковете от всички рецепти в тази книга трябва да се консумират незабавно, а не да 
приготвите по-голямо количество и да запазите част от него за по-късно. Ако сокът 
е твърде гъст за вкуса ви, го разредете с вода, кокосова вода, с прясно или кисело 
мляко. Добавете течността към сока в блендер или просто я объркайте в готовия сок. 

Когато ползвате кисело мляко, изберете го с висока масленост, за да поддържате 
количеството на захарта ниско, защото в нискомасленото мляко мазнините се заменят 
със захари. Преди да изстискате ананас или пъпеш, обелете кората. За предпочитане 
е бадемовото или оризовото мляко да бъде неподсладено, но ако предпочитате, 
използвайте подсладено. Когато смилате грозде, дребни плодове или френско грозде, 
ги почистете от дръжките и листата и измийте плодовете добре. Лесно ще махнете 
дръжките от червения касис и френското грозде, като хванете здраво чепката в гор-
ния край и ороните плодчетата с вилица. Ако слагате целина, количеството за рецеп-
тите в книгата е стрък около 25 см. 

Все повече и повече хора откриват ползите от суперхраните, като годжи бери и асаи. 
Суперхраната предлага огромна хранителна стойност за количеството калории, 
които съдържа. В рецептите в тази книга са включени добавки, като пшенични кълно-
ве на прах, мака и лукума на прах, които се считат за суперхрани заради невероятните 
им антиоксидантни свойства. 
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All the recipes in this book make one serving. This is because the juice you make should be 
consumed immediately, rather than made in a large quantity and some of it saved for later. 
If you find that the juice is too thick for your personal preference, you can thin it with water, 
coconut water or any type of milk or yogurt. Mix the liquid into the juice in the blender, or 
simply stir it into the finished juice.

When using yogurt, try the full-fat version to keep the sugar content low, because in low-fat 
yogurt, the fat is replaced with sugar. Pineapple should have the outer skin removed before 
juicing. Almond or rice milk should preferably be unsweetened, but if preferred, you can use 
sweetened. When blending grapes, berries and currants, remove the stalks and leaves and wash 
the fruit thoroughly. An easy way to remove the berries from the stalks of blackcurrants or 
redcurrants is to hold the bunch firmly at the top and slowly draw the tines of a fork through 
the fruit so that the currants fall away. When choosing celery, bear in mind that, for the 
purposes of the recipes in this book, a celery stick should be roughly 25-cm (10-in) long.

To blend fruit in a food processor, put the chopped fruit into the bowl and process to a  
thick pulp. Add liquid, such as milk, coconut water, fruit juice or yogurt, and process again. 

If using an electric hand-held stick blender, remember that it is not as powerful as a blender 
or food processor, so is only suitable for use with only very soft fruits, such as bananas, ripe 
peaches and berries. 

More and more people are discovering the health-giving benefits of superfoods such as 
goji berries and acai berries. A superfood is a food that offers superior nutritional value for 
the amount of calories that it contains. In the recipes throughout this book, you will find 
additions such as green superfood powder, maca powder and lucuma powder, all of which 
are considered superfoods due to their incredible antioxidant properties.



In this chapter you will find recipes for juice mixes 

that are ideal for breakfast time, such as those with 

added porridge oats, nuts or protein powder. These 

power-packed juices will wake you up and get you 

out and about in no time – and they will keep you 

going, full of energy, until lunchtime.

breakfast juices
В тази глава ще откриете рецепти за мик-

сове от сокове, идеални за закуска – напри-

мер с добавени овесени ядки, сухи ядки или 

протеин на прах. Тези богати на енергия 

сокове ще ви разбудят за нула време, ще 

ви подготвят за излизане и ще ви поддър-

жат във форма до обяд. 

Сокове за 
закуска
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Сложете всички съставки в блендер с шепа лед и разбийте до гладка смес. 

150 г боровинки
115 г череши без костилките
225 мл чист сок от асаи
1 с.л. фини овесени ядки

115 г обикновено или  
ванилово кисело мляко

½ ч.л. ванилов екстракт

Вижте вариантите на с. 37.

Черешите са невероятен плод с хиляди здравословни ползи. Те например спомагат да 
се намали възпалението при страдащите от подагра и артрит, облекчават симптомите и 
имат естествени обезболяващи свойства. Установено е, че антоцианините (пигментът) в 
черешите предпазват кръвоносните съдове и клетките на мозъка от оксидативния стрес, 
което предполага, че яденето на череши може да помогне срещу невродегенеративни 
заболявания, като деменция. Твърди се, че антоцианините в черешите освен това забавят 
растежа на раковите клетки в дебелото черво. Ако това не стига да ви накара да ядете 
череши, знайте, че те са и много вкусни!

Боровинка и череша
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Плодове за закуска

Изцедете сока от ябълката и ананаса и го пресипете в блендер. Добавете останалите със-
тавки заедно с шепа лед и разбийте до гладка смес.

Всички плодове и зеленчуци съдържат антиоксиданти (сигурни помощници в борбата с 
причинявания от свободните радикали оксидативен стрес , който често води до заболява-
ния), но богатите на хранителни вещества дребни плодове са едни от най-добрите източ-
ници на тези вещества. Те съдържат витамин С, а той подпомага формирането на колаген и 
поддържа съединителната тъкан, а оттам и подвижността на ставите.

Вижте вариантите на с. 38.

1 ябълка сорт „Фуджи“  
или „Гала“

¼ малък ананас
65 г малини
100 г почистени ягоди

125 мл пълномаслено мляко
1 с.л. смляно ленено семе
1 с.л. фини овесени ядки
½ ч.л. канела на прах
½ ч.л. джинджифил
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Пикантен сок от грейпфрут 
и ягоди с мента

Изцедете сока от грейпфрута, ананаса, джинджифила и листата мента. Пресипете го в 
блендер, добавете ягодите, овесените ядки, смляното ленено семе и шепа лед. Смелете до 
гладка смес.

Това е отличен сутрешен сок за подсилване на имунната система. Използвайте сладък 
розов грейпфрут и зрели ягоди, за да получите вкусен и освежаващ сок. Наситеният розов 
цвят на грейпфрута се дължи на ликопена, типичен само за розовия и червения грейпфрут, 
но не и за белия. Ликопенът има антитуморно действие и се бори успешно с веществата, 
които увреждат клетките. Все пак внимавайте, защото грейпфрутът може да е противопо-
казен на някои лекарства, така че, ако редовно приемате медикаменти, проверете внима-
телно дали е безопасно да консумирате този плод.

Вижте вариантите на с. 39.

1 розов грейпфрут, обелен
¼ ананас
1 см парче пресен корен  

джинджифил

5 листа мента
200 г почистени ягоди
2 ч.л. фини овесени ядки
2 ч.л. смляно ленено семе
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Банан, малини и спанак с 
ленено семе

Сложете всички съставки в блендер с шепа лед и разбийте до гладка смес.

Лененото семе е дребно, ала много полезно. То всъщност не е зърно, обаче съдържа 
подобни видове витамини и минерали. Но листата на лена са толкова богати на фибри, 
антиоксиданти и омега-3 мастни киселини, че зърната могат само да им дишат праха! Също 
така се смята, че лененото семе помага срещу рак, понеже пречи на растежа и разпростра-
нението на туморните клетки.

Вижте вариантите на с. 40.

225 мл кокосова вода
2 ч.л. смляно ленено семе
65 г малини
½ зрял банан

30 г бейби спанак
4 ч.л. фино фъстъчено масло
1 ч.л. пшенични кълнове на прах
½ ч.л. лимонов сок
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Манго и банани

Изцедете сока от ябълките, лайма и краставицата и го пресипете в блендер. Добавете бана-
на, мангото, авокадото, пшеничния зародиш, шепа лед и разбийте до гладка смес.

Мангото съдържа не само антиоксиданти, за които се смята, че имат мощни противоракови 
свойства, но и ензим, отчасти отговорен за усещането за удовлетвореност и за успокоява-
нето на стомаха. Витамин Е в мангото спомага за регулирането на хормоналната система, 
прави я по-ефективна, а и повишава либидото.

Вижте вариантите на с. 41.

2 ябълки сорт „Фуджи“ или „Гала“
½ лайм, обелен
¼ краставица
1 зрял банан

½ манго, обелено, без костилката,  
нарязано на кубчета

¼ авокадо, обелено
1 ч.л. пшеничен зародиш


