
Повечето хора задължително започват 

деня с хранене, дори когато са на диета 

с малко калории. Други смятат, че могат 

да изчакат малко, преди да хапнат нещо. 

Няма значение какъв е вашият обичай, а и 

от ден до ден има разлика – в тази глава 

ще откриете чудесни хранителни закуски, 

както и вкусни и засищащи идеи за брънч.

Закуски
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Мъфини с червен касис  
и трици

Сложете триците и сушения касис в голяма купа и ги залейте с врялата вода. Оставете 
ги да се накиснат, докато водата изстине.

Добавете олиото, захарта и яйцето и объркайте добре. Сипете млякото и смесете 
всичко с брашното, содата бикарбонат, солта и настърганата портокалова кора. Може 
да покриете тестото и да го оставите за една нощ в хладилника.

Загрейте фурната на 200°С, когато сте готови да изпечете мъфините. С лъжица 
напълнете отделни формички за мъфини с тестото и ги запечете за около 20 минути, 
докато мъфините се надигнат и станат твърди на пипане.

Тези здравословни малки мъфини са богати на лесно усвоими фибри и не е нужно да 
се приготвят предварително. Готовата смес ще се запази до седмица в хладилника.

За 12 мъфина • Калории: 130 за мъфин • Въглехидрати: 27 г за мъфин

Вижте вариантите на с. 26.

200 г пшенични трици
70 г сушен червен касис
125 мл вряла вода
4 с.л. слънчогледово олио
50 г кафява захар
1 средно голямо яйце, леко разбито

250 мл полуобезмаслено мляко
150 г пълнозърнесто брашно
1 ¼ ч.л. сода бикарбонат
1 ч.л. сол
1 ч.л. настъргана портокалова кора
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Омлет с домати, спанак  
и сирене фета

Сложете спанака в гевгир и го полейте с вряла вода, за да омекне. Веднага го изплак-
нете със студена вода, за да изстине. Отцедете го и изстискайте излишната течност.

В купа разбийте яйцето и белтъците с вилица до еднородна смес. Налейте водата, 
разбийте и подправете със солта и черния пипер.

Напръскайте средно голям тиган с нискомасления спрей и го загрейте на умерен към 
силен огън. Сипете разбитите яйца. Вземете шпатула и, докато те се стягат, внимателно 
ги избутвайте от краищата на тигана към центъра, за да може още течните яйца да зае-
мат свободното пространство. Когато омлетът почти се стегне, добавете ситно наря-
зания домат, сиренето фета и спанака, но само в едната половина на тигана. Гответе 
още минута и сгънете омлета на две, за да покриете пълнежа. Сервирайте веднага.

Това е не само страхотна закуска, но и удобен вариант да си приготвите ястие, когато 
ви се струва, че хладилникът е празен. Ако нямате спанак или сирене фета, ги замене-
те с каквито зеленчуци намерите и обикновено бяло саламурено сирене.

Порции 1 • Калории: 180 • Въглехидрати: 5,5 г

Вижте вариантите на с. 28.

1 шепа листа бейби спанак
1 средно голямо яйце
2 белтъка
1 с.л. вода

сол и черен пипер
нискомаслен спрей за готвене
1 малък домат, ситно нарязан
25 г натрошено сирене фета
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Порции 2 • Калории: 150 • Въглехидрати: 20 г

Напръскайте среден тиган с нискомасления спрей и го загрейте на умерен към силен 
огън. Запържете лука за около 7 минути, докато омекне.

Добавете чесъна и червената чушка и ги гответе 2 минути. Сложете лютия и сладкия 
червен пипер, кимиона и захарта и ги запържете с бъркане 1 минута. Сипете доматите 
и доматеното пюре. Подправете на вкус със сол и черен пипер. Гответе соса 10 мину-
ти, опитайте го и го подправете на вкус.

Счупете яйцата направо в тигана. Похлупете го и оставете соса с яйцата да къкри 
около 7 минути или докато яйцата се сготвят по ваш вкус. Поръсете с магданоз или 
заатар и сервирайте.

нискомаслен спрей за готвене
½ малка глава лук, ситно нарязана
1 малка скилидка чесън, смачкана
½ червена чушка, ситно нарязана
¼ до ½ ч.л. лют червен пипер, на вкус
½ ч.л. сладък червен пипер
½ ч.л. смлян кимион

½ ч.л. захар
400 г консерва ситно нарязани домати
1 с.л. доматено пюре
сол и черен пипер на вкус
2 средно големи яйца
заатар – микс подправки  

от Близкия изток

Вижте вариантите на с. 30.

Тази чудесна засищаща закуска се среща от Маракеш до Йерусалим. Тя е приказно 
вкусна, но е бедна на калории и въглехидрати. Не се приготвя за секунди, но можете 
да направите доматения сос ден по-рано, а на другата сутрин само да го загреете, 
преди да добавите яйцата. Шакшуката може да бъде и хубаво основно ястие.

Шакшука
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Каша с дребни плодове

Първи метод: Кипнете водата и млякото в средно голяма тенджера. Добавете овесе-
ните ядки и солта и ги варете няколко минути, като бъркате. Намалете огъня и оста-
вете ядките да къкрят 30 минути, като разбърквате от време на време. Ако се сгъстят 
прекалено, може да ги разредите с малко вода или мляко.

Втори метод: Преди да си легнете вечерта, кипнете водата и млякото в средно голяма 
тенджера. Сипете овесените ядки, объркайте и ги оставете на студено или в хладилника 
за една нощ. Сутринта ги загрейте до завиране и ги оставете да къкрят 8 – 10 минути, 
докато омекнат. Ако желаете, разредете ги с малко вода или мляко.

За да завършите закуската, към готовата каша добавете зърната нар, дребните плодове 
и ваниловата есенция и я оставете да къкри още 1 минута, за да затоплите плодовете. 
Не прекалявайте, иначе плодовете ще се сварят и разпаднат.

Това е истинска овесена каша, но с много по-хубава текстура от онази в пакетите. 
Здравословно начало на деня, което ще ви засити за часове. Обърнете внимание, че 
в кашата не се слага захар, а сладостта се дължи на плодовете. Може да я приготвите 
сутринта или да започнете от предишната вечер и да я довършите за минути, когато 
станете.

Порции 2 • Калории: 260 • Въглехидрати: 42,5 г

Вижте вариантите на с. 31.

250 мл вода
250 мл полуобезмаслено мляко  

или неподсладено соево мляко
40 г овесени ядки
щипка сол

За довършване
4 с.л. зърна нар
25 г микс дребни плодове  

(напр. малини, ягоди, боровинки)
½ ч.л. ванилова есенция





Ястията в тази глава са съобразени с 

факта, че повечето хора обядват на рабо-

та или извън дома. Акцентът е храната 

да е лесна за пренасяне и да може да се яде 

на бюрото или на пейка в парка. Но не се 

чувствайте ограничени от това. Всички 

тези вкусни ястия са чудесен лек обяд, 

който да хапнете и у дома.

Обеди  
в кутия
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Фритата с аспержи и грах

Кипнете вода в тенджера. Намалете огъня и пуснете аспержите в нея. Варете ги 4 – 5 ми- 
нути, докато омекнат, но да са все още яркозелени. С решетеста лъжица ги извадете от 
тенджерата и ги охладете под течаща студена вода. Сварете замразения грах в същата 
вода за 3 минути. Отцедете го и го охладете под течаща вода.

В купа разбийте яйцата заедно с пармезана, лука и ментата. Подправете със сол и 
черен пипер. Със спрея напръскайте дъното и стените на тиган с метална дръжка. 
Сипете разбитите яйца, а отгоре сложете аспержите и граха. Разклатете внимателно 
тигана, за да потънат в яйцата. Пържете на слаб огън 8 – 10 минути, отдолу фритата 
трябва да стегне, но отгоре да е леко рохка. С шпатула я отделете от стените на тига-
на и я обърнете, за да се стегне и от другата страна. Ако се опасявате, че няма да се 
справите, я оставете под предварително загрят грил във фурната за 2 – 3 минути. Така 
ще се стегне и отгоре.

Фритата е полезно и разнообразно ястие. Може да я ядете топла или със стайна тем-
пература, като използвате каквито зеленчуци имате подръка. Най-добре е да я охла-
дите, преди да я нарежете. После я увийте в хартия за печене и я сложете в хартиена 
торбичка. Може да я носите в пластмасова кутия.

Порции 2 • Калории: 183 • Въглехидрати: 9,5 г

Вижте вариантите на с. 51.

110 г аспержи, почистени 
и нарязани

70 г замразен грах
3 яйца

2 стръка зелен лук,  
ситно нарязани

1 с.л. прясна мента, 
ситно нарязана 

2 с.л. настърган пармезан
сол и черен пипер
нискомаслен спрей  

за готвене
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Бутчета с лимон и риган

Смесете съставките за маринатата в купа. Сложете бутчетата в нея така, че да се пок- 
рият равномерно. Покрийте съда и го оставете в хладилника поне 1 час.

Загрейте силно грила. Застелете тава с фолио, напръскайте го с нискомасления спрей 
и сложете бутчетата. Запечете ги на около 13 см от грила около 3 минути. Обърнете ги 
и ги оваляйте в сока. Повторете, докато се запекат равномерно. Намалете градусите 
на грила и ги допечете 15 – 18 минути, като от време на време ги обръщате в сока им. 
Кожата трябва да да стане златистокафява.

Проверете дали пилешкото се е сготвило. Ако имате термометър за месо, го забийте в 
най-дебелата част на месото. Температурата трябва да е 75°С. Ако нямате, прободете 
бутчето в най-дебелата му част с тънък и остър нож. Ако е готово, ще потече бистър 
сок. Не прекалявайте с печенето, иначе месото ще стане сухо. Ако подръка имате 
барбекю, може да приготвите бутчетата на него, като спазвате същите инструкции. 

Това е вкусна идея за пилешките долни бутчета, а във вариантите ще намерите още 
няколко. Чудесно ястие, богато на протеини, но бедно на въглехидрати. Подходящо 
е за носене, тъй като не ви трябват прибори, макар че е добре да имате салфетки 
подръка. Обърнете внимание, че бутчетата са с кожата, за да останат сочни при 
готвенето.

Вижте вариантите на с. 52.

За маринатата
настърганата кора  

и сокът от 1 лимон
1 скилидка чесън, смачкана
¼ ч.л. едросмлян лют 

червен пипер

1 с.л. пресен риган,  
ситно нарязан или  
1 ч.л. сух риган

голяма щипка смлян  
черен пипер

4 средно големи долни 
пилешки бутчета  
(с кожата)

нискомаслен спрей  
за готвене
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Порции 4 • Калории: 115 • Въглехидрати: 1 г

Другият вариант е да печете бутчетата на фурна на 190°С около 40 минути, като ги обър-
нете веднъж и ги полеете със сока. Проверете дали са готови с термометър или с нож.

Оставете бутчетата да изстинат и ги увийте едно по едно в хартия за печене. Сложете 
ги в полиетиленов плик и са готови за носене или за замразяване.
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Салата с пилешко и нахут 
в буркан

Подредете съставките в буркана в реда на списъка по-горе. Отгоре притиснете, за да 
може салатата да се нареди плътно, така няма да се обърка, докато я носите. Преди да 
консумирате, раздрусайте буркана, за да овкусите салатата с дресинга.

Бурканите с винтова капачка или с капак на скоби са чудесни съдове за обедна сала-
та. Принципът е да сложите най-тежките съставки на дъното, а отгоре да подредите 
по-леките. Така салатата няма да се смачка. Дръжте буркана изправен, така по-леките 
листенца няма да попият от дресинга, докато не го разклатите, преди да го отворите.

Порции 1 • Калории: 275 • Въглехидрати: 38 г

Вижте вариантите на с. 55.

2 с.л. светъл балсамов 
винегрет

½ морков, настърган
5 см парче краставица, 

нарязано на пръчици
¼ червена чушка, 

нарязана на кубчета

¼ зелена чушка, нарязана 
на кубчета

3 репички, тънко нарязани
2 с.л. нахут
50 г сварено пилешко, 

нарязано на хапки
4 чери доматчета

4 резенчета грейпфрут, 
без ципата, ситно 
нарязани

1 шепа кълнове люцерна
1 шепа накъсани малки 

салатни листа
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Суши рулца с риба тон  
без ориз

Разполовете рибата тон, така че да получите две парчета с дължината на листа нори. 
Обелете краставицата и я разрежете на две по дължина. Отстранете семките и офор-
мете пръчици. Нарежете авокадото на ситно и го поръсете с лимонов сок, за да не 
потъмнее. 

Застелете кухненско фолио или хартия за печене върху бамбукова постелка за зави-
ване на суши. Сложете листа нори с по-грубата страна нагоре. Наредете рибата тон 
и достатъчно краставица и авокадо, за да получите ивица плънка до ръба на листа 
нори. Поръсете с кълнове люцерна и ги притиснете леко. Разбъркайте соевия сос и 
сусамовото олио и поръсете плънката.

Възможно е да направите суши рулце с напълно автентичен вкус без ориз и така да 
намалите калориите и въглехидратите. Ако увиете рулцата стегнато във фолио, ще 
имате отличен лек обяд. Помнете, че рибата е сурова, затова трябва да внимавате. 
Пренасяйте рулцата с торбичка с лед и ги оставете в хладилника, щом стигнете до 
офиса.

Вижте вариантите на с. 56.

50 г прясно филе от  
риба тон

5 см парче краставица
¼ авокадо
1 ч.л. лимонов сок

1 лист водорасли нори  
за суши

1 шепа стръкове люцерна
1 ч.л. соев сос
няколко капки сусамово 

олио

За дресинга
2 с.л. соев сос
2 с.л. сос понзу
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За 6 хапки • Калории: по 35 за хапка • Въглехидрати: по 1,5 г за хапка

Навийте сушито внимателно, но стегнато, като постепенно издърпвате фолиото. 
Запечатайте норито с малко вода и го притиснете леко, за да е по-плътно. С много 
остър нож нарежете рулцето на 6 хапки.

Разбъркайте соевия сос и соса понзу за дресинга. Сервирайте сушито с дресинга в 
купичка или го приберете в кутия, за да го занесете в офиса.
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Кутия с тофу и плодове

Сложете тофуто в гевгир и го покрийте с кухненска хартия. Притиснете го внимателно 
и го оставете да се отцеди 5 минути.

Нарежете го на кубчета със страна 1,5 см. В малък тиган загрейте олиото и запържете 
тофуто на умерен към силен огън 8 минути, като го обръщате, докато стане равно-
мерно кафяво. Поръсете го със соевия сос и оризовия оцет, объркайте внимателно и 
извадете хапките в чиния, за да изстинат.

Сложете половината тофу в едно от отделенията на комбинирана кутия, а другата част 
запазете за друго ястие.

Допълнете отделенията на кутията с останалите продукти.

На пазара има удобни кутии с отделения, така че да сложите в тях различни продукти 
и глезотии, които да похапвате през целия ден.

Порции 1 • Калории: 180 • Въглехидрати: 30,5 г

Вижте вариантите на с. 57.

За хапките тофу
175 г твърдо тофу
1 ч.л. слънчогледово олио
1 с.л. соев сос
1 ч.л. оризов оцет

6 малки листа водорасли 
нори

1 малък морков, обелен  
и нарязан на пръчици

½ зелена чушка, нарязана 
на пръчици

1 малка праскова
40 г боровинки


