
Vařte. Oslavujte. Každý den.

7DENNÍ PROGRAM 
QUICKSLIM S MULTIFRESHEM

budete jíst zdravěji, cítit se lépe a vypadat úžasně



Vážení zákazníci,
Gratulujeme vám ke koupi Delimano Multifresh, který vám 
pomůže získat z vaší potravy maximum a pomůže uchovat v 
jídle všechny živiny a tím chránit vaše tělo. Pomůže vám zdravěji 
se stravovat, cítit se lépe a vypadat úchvatně za pouhých 7 
dní. Delimano MultiFresh je extraktor a ochránce živin, který 
využívá vakuové mixování, aby zabránil oxidaci, zajistil větší 
výživovou hodnotu a více chuti a aromatu vašemu smoothie, 
nápojům, polévkám, omáčkám a mnoha dalšímu - náš nový 
vakuový mixér MultiFresh představuje moderní 
způsob ochrany potravin po celé dny!

VE SKUTEČNOSTI SMOOTHIE PŘIPRAVENÉ VEČER POMOCÍ VAKUOVÉHO MIXÉRU 
MUTLIFRESH OBSAHUJE RÁNO VÍCE VITAMINU A NEŽ ZCELA ČERSTVÉ SMOOTHIE Z 

NEVAKUOVÉHO MIXÉRU, KTERÉ BYLO PŘIPRAVENO RÁNO.
* Smoothie z vakuového mixéru Multifresh™ obsahovalo o 38 % více betakarotenu (nachází se také ve vitaminu A) než smoothie z nevakuového 
mixéru (Nutribullet 600 W), po uplynutí 48 hodin - významné zvýšení díky vakuové funkci.  /  ** Po 48 hodinách obsahovalo smoothie z vakuového 
mixéru Multifresh™ o 27 % více vitaminu C než smoothie z nevakuového mixéru (Nutribullet 600 W).    /   *** Po 48 hodinách obsahovalo smoothie z 
vakuového mixéru Multifresh™ o 114 % více vitaminu E než smoothie z nevakuového mixéru (Nutribullet 600 W).

o 38 % více vitaminu A*

o 27 % více vitaminu C**

o 114 % více vitaminu E***

Smoothie připravené pomocí Delimano Multifresh si uchovává mnohem více vitaminů než smoothie připravené 
pomocí nevakuového mixéru - v době přípravy a dokonce i po 48 hodinách:

• 38 % více vitaminu A*      • 27 % více vitaminu C**     • 114 % více vitaminu E***

SKUTEČNÉ TESTY

Můžete si připravovat smoothie nabité vitamíny večer předem, 
aniž byste přitom probudili všechny sousedy rachotem mixéru, 
a ráno bude stejně svěží a plné vitamínů a živin.

FRESHBOOST
Smoothie tak čerstvé, plné živin 
a překypující úžasnou chutí, že si 
zaslouží vlastní jméno. Smoothie 
připravené pomocí Delimano 
MultiFresh jsme pojmenovali 
FRESHBOOST. Připravte se 
na to, že toto jméno uvidíte 
v knize velmi často. Protože 
FreshBoosty jsou zásadní 
součástí vašeho 7denního plánu.

5 SPOTŘEBIČŮ V 1
Pokud jste si mysleli, že smoothie 
FreshBoost jsou to jediné, co dokážete s 
Delimano MultiFresh připravit, nemohli jste 
se více mýlit. Je to mnohem více než jen 
smoothie mixér. Ve skutečnosti nahradí 
řadu kuchyňských spotřebičů. Kromě toho, 
že je to mixér a vakuový mixér, také vakuuje, 
vaří polévky, mele a má funkci pulse. Pomocí 
této funkce můžete drtit led a připravovat 
osvěžující studené nápoje - stačí několikrát 
zmáčknout tlačítko.

ČERSTVÉ POLÉVKY NABITÉ VITAMINY
Kromě FreshBoostů budete v následujících dnech s Delimano 
MultiFresh často vařit také zeleninové polévky. Jsou uvařené 
během pouhých 20 minut a mají lepší výživovou hodnotu, 
protože se vaří při teplotě 70 °C. Ta je dostatečná na to, aby 
se uvařila všechna zelenina kromě bežných brambor, ale ne 

MIXOVÁNÍ

VAKUOVÉ 
MIXOVÁNÍ
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příliš vysoká, aby byla zelenina převařená. Zaručujeme vám, 
že si tyto polévky naprosto zamilujete!
Nyní se podívejme na autorku jídelníčku jako takového. Je 

to skutečná odbornice ve svém 
oboru - seznamte se s Aljou Dimic, 
nutriční specialistkou ze  Slovinska.

„Od svých 20 let se zajímám o 
výživu, ve vztahu ke zdraví, o to, 
jak fungují naše hormony a jak to 
všechno ovlivňuje naši pohodu 
a vzhled.  Velmi mě zajímá, proč  
vznikají rakovinné buňky, co 
způsobuje jejich replikaci a co 
umožňuje, aby se imunitní systém 
zhroutil a umožnil patogenům 
získat nadvládu nad našim tělem. 
Fascinuje mě struktura, složení 
a funkce hormonů a to, jak závisí 
naše pohoda, těhotenství a porod 
na jejich rovnováze. Nedávno jsem 
studovala autoimunitní choroby 
a to,  co způsobuje, že imunitní 
systém začne napadat sám sebe. 
Zajímá mě, jak velký vliv má životní prostředí, výživa a 
myšlenky na fungování genů a hormonů a na expresi genů. 
Epigenetika dokazuje, že geny nejsou všechno - tuto oblast 
také ráda prozkoumávám.    
Proč se zajímám zrovna o toto, a ne například o květiny, 
zvířata nebo oblečení?

Možná proto, že během dospívání jsem měla hormonální 
problémy a absolvovala jsem hormonální léčbu, která 
v průběhu let eskalovala v předčasnou menopauzu, 
prekancerózní změny vaječníků a děložního čípku, bušení 
srdce, výkyvy nálad, ztrátu vlasů, nadýmání a extrémně 
zvýšené hladiny kortizolu s následným úplným poklesem,  
těžké přetížení a dvě závažné bakteriální pneumonie během 
jednoho roku,  výpotek na plicích, ztrátu 1/3 vlasů, diagnózu 
autoimunitního onemocnění alopecia areata ... Navzdory 
tomu se mi podařilo spontánně a přirozeně otěhotnět poté, 
co jsem již byla přihlášena na první konzultaci ohledně 
umělého oplodnění.

Osud tomu pravděpodobně chtěl, abych na prahu třetí 
dekády života odcestovala do Ameriky, abych pracovala 
v Las Vegas a Los Angeles, kde paradoxně uprostřed toho 
ohromného bohatství a nádhery jsem potkala renomovanou 
lékařku, jednu z nejuznávanějších světových odborníků na 
zdraví žen a hormony, dr. Christiane Northrupovou, která 
mi otevřela oči ... ohledně toho, co se stalo poté... navzdory 
svému ekonomickému vzdělání a práci jako organizátorka 
cestovního ruchu jsem se zapsala na renomovanou školu 
NCNM v Oregonu, kde jsem nejprve absolvovala základní 
výživový kurz, později kurz pro výživové terapeuty a nakonec 
specializaci v hormonální rovnováze ve vztahu k výživě. Má 
cesta mě zavedla do Los Angeles na Hawthorn University, 
kde jsem se vzdělávala na holistickou nutriční specialistku, 
navštěvovala jsem světoznámé kurzy a semináře na A4M, 
kde vyučují největší odborníci na světě v oblasti hormonálního 
zdraví. Cesta mě zavedla na jednu z nejznámějších klinik 
na světě, Paracelsus, kde se léčí holisticky, a na německou 

TAKÉ JE AUTORKOU PROMĚNY 
ŽIVOTNÍHO STYLU ZA 21 DNÍ

Stáhněte si příručku
"Proměna za 21 dní s MultiFreshem"

na www.delimano.cz

O AUTORCE
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soukromou kliniku Marinus. Am Sein, kde úspěšně léčí mnoho 
druhů rakoviny a kladou velký důraz na přírodní léčebné 
protokoly. Nenechala jsem si ujít slavnou kliniku Gerson a 
centrum 3E Budwig v Německu, kde se léčí ty nejhorší formy 
rakoviny. Nesmím zapomenout na dvě italské kliniky, kde se 
léčí ozonem a bikarbonátem, a na německou kliniku v Kolíně 
nad Rýnem, kde jsem se setkala se slovinským onkologem, 
který tam pracuje více než 10 let a kde se léčí přírodními 
konopnými léčivy ...

Pracuji s renomovanými odborníky ze zahraničí a ze Slovinska 
a jsem spoluzakladatelkou holistické kliniky v Lublani, pod jejíž 
záštitou nabízejí gynekologové, onkologové a další specialisté 
různé vyšetření a terapie ušité na míru. 

Alja provozuje obchod se zdravou výživou v centru Lublaně a 
její holistické centrum slaví 13. výročí. Denně sleduje pacienty, 
radí jim ohledně výživy, výživových doplňků a směřuje je k 
mnoha specialistům, s nimiž spolupracuje.

Vzhledem k tomu, že své nemoci vždy řešila pomocí oficiální 
medicíny, což jí bohužel nepřineslo požadované výsledky, si 
je dnes ještě více vědoma toho, jaký vliv má výživa na zdraví, 
pohodu a vzhled.

Na zahraničních klinikách absolvovala řadu školení, seminářů, 
kurzů, konferencí a praktických stáží, které pravidelně a ráda 
doplňuje získáváním nových znalostí a technik.

Dnes má plnou hlavu vlasů, přirozeně počatého 4letého syna 
a nebere žádné léky.

Velmi ráda vám pomůže.

I přes absolvování oficiálních léčebných metod ve Slovinsku, 
navzdory užívání nejrůznějších hormonů, kortikosteroidů 
a antibiotik, nepřinesly tyto terapie požadované výsledky. 
Měla rozkolísanou náladu, obrovskou chuť na sladké a potíže 
nemizely.

Odešla za prací do Ameriky a tam začala její léčebná cesta. 
Uvědomila si, že neseme odpovědnost za své vlastní zdraví. 
Proto se začala vzdělávat v oblasti hormonů, výživy a 
výživových doplňků.

V americkém státě Oregon obdržela titul certifikované 
nutriční terapeutky se zaměřením na hormonální rovnováhu 
a pravidelně rozšiřuje své znalosti na renomovaných 
zahraničních klinikách a ústavech.

Alja Dimic, 
Nutriční terapeutka™ (NTP)  / www.holistic.eu

Členka: 
•  Akademie výživy a dietetiky
•  Americké asociace pro výživu
•  Hertoghe Medical School
•  Mezinárodní společnosti dul
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Perfektní zdraví závisí na dvou důležitých faktorech. 
Jedním je účinnost, s jakou játra zpracovávají toxiny.
Druhým je dobré trávení a absorpce živin. 7denní čisticí 
program působí na oba faktory zároveň - pomáhá tělu 
detoxikovat a omládnout zevnitř

Tento 7denní detoxifikační plán vám pomůže trochu 
zhubnout a pročistit játra. Aby fungoval co nejlépe, 
začněte se na něj připravovat několik dní předem. 

O 7DENNÍM PROGRAMU QUICKSLIM Ze své stravy vyřaďte:
• kávu
• alkohol
• cigarety
• nasycené tuky
• rafinovaný cukr a polotovary
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PÁR ZDRAVOTNÍCH TIPŮ NAVÍC, ABYSTE ZAHÁJILI 
DIETU V LEPŠÍ FORMĚ

Kromě vlákniny z ovoce a zeleniny zařaďte do stravy dvě 
polévkové lžíce chia semínek rozmíchané ve sklenici vody - 
tím pomáháte eliminovat toxiny z těla.

Dalším strašákem pro vaše zdraví je stres, protože vede tělo k 
tomu, aby uvolňovalo stresové hormony. Snažte se vyhýbat 
stresujícím situacím. To, co jíte a pijete, je důležité, ale to, jak 
se cítite, také hraje významnou roli.

Choďte spát před desátou hodinou večer, protože dostatek 
spánku je zásadní pro zdraví a pohodu.

Játra patří mezi nejdůležitější orgány, co se týče detoxifikace, 
jejich funkcí je správné trávení, čištění krve a zvyšování 
metabolické aktivity spíte, protože v tuto dobu začíná tělo 
regenerovat a obnovovat tkáně. A proto doporučuji smoothie 

Zvyšte příjem:
• zeleniny
• ovoce
• semínek a luštěnin, abyste zvýšili příjem vlákniny, která 

pomáhá udržovta střevo čisté
• každý den vypijte alespoň jeden litr čerstvé vody na 

každých 25 kg hmotnosti
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ze zeleniny a ovoce. Pití alespoň jednoho smoothie denně 
vám pomůže detoxifikovat játra a podporuje hubnutí.
Nezapomeňte používat pouze bio zeleninu a ovoce, abyste 
se vyhnuli pesticidům, a vždy pijte smoothie nalačno nebo 
2 hodiny po jídle, aby nedocházelo k nadýmání. Vždy pijte 
smoothie čerstvé nebo vakuově mixované, abyste ze živin 
získali maximum.

Při přípravě smoothie se vyhýbejte ovoci s vysokým obsahem 
přírodních cukrů, abyste udržovali nízkou a stabilní hladinu 
cukru v krvi.
Zeleninové smoothie jsou skvělé k udržování zdravé 
hmotnosti, střeva, kůže, vlasů a nehtů. Obsahují hodně 
antioxidantů a vitamínů a působí protizánětlivě. Vaše tělo tak 
bude zdravější a odolnější vůči onemocněním.

Pravidelné zařazení čerstvého smoothie do jídelníčku přináší 
řadu výhod pro celkové zdraví vašeho těla. A navíc je prostě 
lahodné.

SEZNAMTE SE S POTRAVINAMI, DÍKY KTERÝM SE 
BUDETE CÍTIT A VYPADAT SKVĚLE

1. Listová zelenina
Listová zelenina obsahuje více živin než kalorií, včetně 
vitamínů A, C, B, K, kyseliny listové, vápníku, manganu, 
hoříčku a dalších živin.
2. Ovoce
Ovoce také obsahuje základní živiny jako draslík, vitamín C 
a E a je dobrým zdrojem glukózy, která je nezbytná pro 
fungování mozku.

Na smoothie používejte zejména toto ovoce:
• zelená jablka
• citrony
• grapefruity
• pomeranče
• jahody
• borůvky
• maliny
• ostružiny
• avokádo
• jablka
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Ovoce jako banány, mango, ananas, hrušky a papáju jezte 
vždy samostatně, abyste zabránili nadýmání.

Jablka jsou skvělým zdrojem vitamínů A, C a draslíku, 
pomáhají rozkládat toxiny a snižovat cholesterol a napomáhají 
trávení. Rčení "jedno jablko denně a doktora netřeba" je 
docela možná pravdivé, protože jablka také pomáhají bojovat 
se zánětem.

Petržel je zásobárna antioxidantů a je bohatá na vitamíny a 
minerály, jako je draslík, železo, hořčík, vitamin A, vitamin B, 
vitamin C, vitamin E a vitamin K, a skvěle se hodí k citronu, 
okurce a jablku.

Špenát má téměř dvojnásobný obsah železa než ostatní 
listová zelenina. Alkalizuje tělo a je bohatý na esenciální 
vitaminy a minerály.

Okurka má vysoký obsah vitaminu A, B komplexu, vitaminu C 
a kyseliny listové, pomáhá odstraňovat toxiny prostřednictvím 
trávicího traktu a skvěle hydratuje buňky. Také snižuje zánět a 
protože obsahuje 95 % vody, představuje skvělou ingredienci 
k detoxikaci a podpoře funkce jater a ledvin.

Citrony obsahují hodně vitaminu B6 a draslíku a jsou výborné 
na podporu imunitního systému. Jsou vysoce alkalizující, a 
proto jsou skvělé pro čistou pleť. Vitamin C také napomáhá 
vstřebat železo z listové zeleniny. Citrony jsou účinným 
detoxikačním prostředkem a skvělým zdrojem antioxidantů.

Pomeranče a grapefruity podporují imunitu, protože mají 
vysoký obsah vitaminu C a málo kalorií.

Zázvor a kurkuma jsou účinné antioxidanty a zázvor 
obsahuje gingeroly, a zmírňují nadýmání. Obě plodiny mají 

protizánětlivé a antioxidační vlastnosti.

Kapusta má velmi nízký obsah kalorií, ale účinné  
protizánětlivé vlastnosti, protože je skvělým zdrojem 
antioxidantů.

Mrkev, řepa a jablka jsou skvělým zdrojem betakarotenu, 
vitaminu K, vlákniny a draslíku, které ovlivňují obsah vody 
v těle a krevní tlak, regulují elektrickou aktivitu srdce a jsou 
velmi důležité pro buněčné procesy a metabolismus. Tato 
zelenina a ovoce obsahuje živiny, které podporují detoxikaci 
a snižují krevní tlak.

Řapíkatý celer a špenát mají velmi málo kalorií a jsou 
skvělým zdrojem vitaminů A, B, C, K a vlákniny, které pomáhají 
zpracovat tuky, bílkoviny a sacharidy. Zdravý metabolismus 
zajišťuje, že tělo využívá tyto živiny k energii a neukldá je ve 
formě tuku. Oboje je skvělým zdrojem železa a vitaminu C a 
má protinádorové účinky. Také jsou to jedny z nejzdravějších 
potravin na zemi.
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ZDE JSOU KOMBINACE OVOCE A ZELENINY NA 
SMOOTHIE

DALŠÍ TIPY A DOPORUČENÍ
Doporučuji používat kokosové mléko a jogurt namísto 
klasického mléka. Kokosové mléko a jogurt se vyrábějí z 
tekutiny z kokosové dužiny a skvěle se hodí na přípravu kaše, 
smoothie, polévek i vařených pokrmů.

Doporučuji používat lahůdkové droždí namísto parmezánu. 
Lahůdkové droždí má podobnou chuť jako parmezán a má 
vysoký obsah vitaminů ze skupiny B. Připravte si vlastní 
slunečnicovou mouku. V mixéru použijte funkci "pulse" 
a mixujte slunečnicová semínka asi 30 sekund, dokud 
nezískáte jemný prášek. Nemixujte příliš dlouho, jinak se 
prášek promění ve slunečnicové máslo.

JAK VAŘIT OBILNINY? 
Namočením quinoy, jahel, pohanky, hnědé rýže a amarantu 
zkrátíte dobu vaření a také usnadníte jejich trávení. Můžete 
je namočit přes noc v dvojnásobném množství studené 
vody, ale pokud nemáte čas, není to nezbytné. U quinoy vždy 
použijte 2 díly vody na 1 díl quinoy a vařte na mírném plameni 
asi 15 minut, nebo dokud se všechna voda nevstřebá.

DOBRÉ RÁNO ŠŤASTNÝ 
DEN

PŘÍJEMNÉ 
ODPOLEDNE PĚKNÝ VEČER

mrkev mrkev řepa řapíkatý 
celer

jablko pomeranč mrkev špenát

zázvor jablko citron okurka

řepa zázvor zázvor citron

grapefruit kurkuma  
a jablko jablko petržel

petržel petržel
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U jahel, použijte 1 díl jahel a 2,5 dílů vody a vařte pomalu asi 25 
minut, dokud nebudou jáhly nadýchané a voda se nevstřebá.

U hnědé rýže, vždy použijte 1 díl rýže a 2 díly vody. Pokud jí 
chcete trochu zvýraznit chut, nejprve osmahněte nakrájenou 
cibuli a rýži asi 3 minuty v pánvi, pak přilijte vodu a vařte asi 30 
minut, dokud rýže nezměkne. Celozrnná rýže bude hotová 
asi za 45 minut.

U amarantu, vždy použijte 1 díl amarantu a 2 díly vody a 
vařte asi 20 minut, dokud není amarant nadýchaný a dokud 
se voda nevstřebá.

U pohanky, vždy použijte 1 díl pohanky a 2 díly vody. Pokud 
máte pouze pohankovou kashu, vařte na mírném plameni 
asi 20 minut, pokud máte pohankové kroupy, přiveďte vodu k 
varu a vařte na mírném plameni 30 minut nebo do změknutí.

Doufám, že už jste dostatečně motivovaní a můžeme 
začít s vaším osobním 7denním programem 
QuickSlim!

Alja Dimic, 
nutriční terapeutka (NTP)
www.holistic.eu

DEN 1   
• Snídaně: OMELETA
• Svačina: FRESHBOOST S JAHODAMI A AVOKÁDEM
• Oběd: ZELENINOVÉ RIZOTO Z TROUBY
• Svačina: MRKVOVÝ FRESHBOOST
• Večeře: BROKOLICOVO-CELEROVÁ POLÉVKA S KOKOSOVÝM MLÉKEM

DEN 2:    
• Snídaně: JÁHLOVÁ KAŠE S KOKOSEM
• Svačina: FRESHBOOST S ANANASEM, POMERANČEM A JOGURTEM
• Oběd: LOSOS S KRÉMOVOU ŠPENÁTOVOU OMÁČKOU
• Svačina: FRESHBOOST S ŘEPOU A MRKVÍ
• Večeře: KVĚTÁKOVÁ POLÉVKA S KOKOSOVOU SMETANOU

DEN 3:    
• Snídaně: OMELETA S ČERVENOU PAPRIKOU
• Svačina: BORŮVKOVÝ FRESHBOOST
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Each recipe includes ingredients for 1 portion = 1 adult person  /  One cup = one yogurt cup  /  Always pay attention not to overfill the MultiFresh´s 
blending    or cooking jar (watch the MAX level)
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Ingredience:
•	 2 vajíčka
•	 1 lžíce rostlinného mléka (mandlové, ovesné, kokosové)
•	 1 lžička kokosového másla
•	 mořská sůl

Příprava:
•	 Rozklepněte vajíčka do mísy, přidejte mléko a špetku soli a rozšlehejte vidličkou. V pánvi 

nechte rozpustit máslo a když začně pěnit, nalijte na pánev vajíčka a vyčkejte asi jednu 
minutu. Obraťte omeletu a opékejte z druhé strany další minutu.

Snídaně: OMELETA DEN 1 Ingredience:
•	 200 ml kokosové vody
•	 150 g jahod
•	 1 avokádo

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny 

ingredience (nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování 

(VB) a spustťe stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice/lahve a 

uchovejte na později.

Ingredience: 

Příprava:
•	 Smíchejte všechny ingredience, dejte je do zapékací mísy a pečte 30 minut při teplotě 180 °C.

Ingredience:
•	 5 bio mrkví
•	 voda

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny 

ingredience (nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování 

(VB) a spustťe stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice/lahve a 

uchovejte na později.

Oběd: 
ZELENINOVÉ RIZOTO Z TROUBY

•	 100 g zelených fazolek z konzervy
•	 80 g uvařené divoké rýže
•	 30 g mandlí nakrájených na plátky

•	 špetka mořské soli
•	 2 lžíce lahůdkového droždí
•	 2 lžíce kokosové smetany

Svačina: 
MRKVOVÝ FRESHBOOST

Svačina: 
FRESHBOOST S JAHODAMI A AVOKÁDEM
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Ingredience:
•	 300 ml vody
•	 200 ml kokosového mléka
•	 100 g nasekané čerstvé brokolice
•	 100 g řapíkatého celeru
•	 2 mrkve
•	 1 lžíce nasekané petrželky
•	 špetka mořské soli

Příprava:
•	 Vložte všechny ingredience do nádoby na ohřev Delimano MultiFresh, zalijte vodou a kokosovým mlékem 

(ale nepřekračujte rysku MAX), nastavte kolečko na mixování s ohřevem (HB) a spusťte stisknutím tlačítka.
•	 Jakmile program skončí, podávejte polévku posypanou čerstvou nasekanou petrželkou.

Večeře: 
BROKOLICOVO-CELEROVÁ POLÉVKA  

S KOKOSOVÝM MLÉKEM

Snídaně: 
JÁHLOVÁ KAŠE S KOKOSEM

Ingredience: 
•	 50 g jahel
•	 800 ml vody
•	 1 lžíce erytritolu (nebo cukru)
•	 2 lžíce kokosových lupínků
•	 špetka skořice

Příprava:
•	 Přiveďte vodu k varu a přidejte jáhly. Vařte dál na vysokém plameni, dokud se voda znovu 

nezačne vařit, pak ztlumte plamen. Vařte asi 30 minut za občasného zamíchání, aby se 
jáhly nelepily ke dnu.

•	 Na závěr pomalu přidejte erytritol, kokosové lupínky a skořici.

DEN 2
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Ingredience:
•	 1 nakrájený ananas
•	 pomerančová šťáva z jednoho pomeranče
•	 200 ml kokosového jogurtu

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny 

ingredience (nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování 

(VB) a spustťe stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice/lahve a 

uchovejte na později.

Ingredience: 

Příprava:
•	 Na pánvi rozpusťte trochu kokosového másla, přidejte lososa a posolte. Opékejte asi 4 

minuty z každé strany, poté přesuňte na talíř. 
•	 Na stejné pánvi rozpusťte trochu kokosového másla, přidejte šalotky a opékejte asi 1 

minutu, poté přidejte špenát a vařte asi jednu minutu, občas promíchejte.
•	 Přidejte kokosovou smetanu a lahůdkové droždí a vařte asi 2 minuty, poté vraťte lososa na 

pánev a vařte asi jednu minutu.

Svačina: 
FRESHBOOST S ŘEPOU A MRKVÍ

Ingredience:
•	 1/2 řepy
•	 2 mrkve

•	 šťáva z jednoho citronu
•	 1 zelené jablko

Svačina: 
FRESHBOOST S ANANASEM, POMERANČEM A JOGURTEM 

Oběd: 
LOSOS S KRÉMOVOU ŠPENÁTOVOU OMÁČKOU

•	 2 filety lososa
•	 1 lžíce kokosového másla
•	 2 šalotky nakrájené na plátky
•	 1/2 lžíce nasekané petrželky

•	 200 g baby špenátu
•	 100 ml kokosové smetany na šlehání
•	 1 lžíce lahůdkového droždí

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny ingredience 

(nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování (VB) a spustťe 

stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice/lahve a uchovejte na později.

Večeře: 
KVĚTÁKOVÁ POLÉVKA S KOKOSOVOU SMETANOU 

Ingredience:
•	 1 cibule
•	 1 stroužek česneku
•	 0,5 kg růžiček květáku

•	 1 litr vody
•	 100 ml kokosové smetany

Příprava:
•	 Přidejte všechny ingredience do nádoby na ohřev Delimano MultiFresh, zalijte vodou 

(ale nepřekračujte rysku MAX), nastavte kolečko na mixování s ohřevem (HB) a spusťte 
stisknutím tlačítka.

•	 Jakmile program skončí, můžete polévku podávat.
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Ingredience:
•	 2 vajíčka
•	 mořská sůl
•	 1 červená paprika nakrájená na plátky
•	 1 lžička kokosového másla
•	 1 lžíce lahůdkového droždí
•	 pažitka

Příprava:
•	 V míse rozšlehejte vajíčka, přidejte sůl a lahůdkové droždí.
•	 Na pánvi rozpusťte kokosové máslo, přidejte papriku a opékejte asi 3 minuty, poté přidejte 

vajíčka.
•	 Posypte lahůdkovým droždím a pažitkou na jedné polovině, obraťte omeletu a opékejte  

z druhé strany asi minutu nebo dvě.

Svačina: 
BORŮVKOVÝ FRESHBOOST

Ingredience:
•	 2 šálky mražených borůvek
•	 300 ml kokosového mléka
•	 1/2 lžičky skořice

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny 

ingredience (nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování 

(VB) a spustťe stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice/lahve a 

uchovejte na později.

Oběd: 
POHANKOVÉ KROUPY SE ZELENINOU

Ingredience:
•	 50 g pohankových krup
•	 250 ml vody
•	 špetka mořské soli
•	 jedna zelená a jedna červená paprika, nakrájené na proužky
•	 50 g rajčat
•	 100 g špenátových listů
•	 1 lžička kokosového nebo olivového oleje
•	 šťáva z 1 citronu
•	 2 lžíce lahůdkového droždí
•	 30 g nadrobeného tofu nebo feta
•	 nasekaná bazalka

Příprava:
•	 Dejte pohankové kroupy do vroucí vody a vařte asi 15 minut, poté nechte vychladnout.
•	 V pánvi rozehřejte kokosový olej a opékejte na něm papriky asi 5 minut.
•	 Přidejte nakrájená rajčata, feta sýr, špenátové listy, bazalku, lahůdkové droždí a opékejte 

dalších asi 5 minut.
•	 Vmíchejte pohanku a přidejte citronovou šťávu a čerstvé bylinky. 

Snídaně: OMELETA S ČERVENOU PAPRIKOU DEN 3
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Svačina: 
ZELENÝ FRESHBOOST

Ingredience:
•	 1 okurka
•	 1 řapíkatý celer
•	 100 g špenátu
•	 šťáva z 1 citronu
•	 2 dcl kokosové vody

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny ingredience 

(nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování (VB) a spustťe 

stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice/lahve a uchovejte na později.

Večeře: 
TORTILLY Z ČERVENÉ ČOČKY SE ZELENINOU A 

KOKOSOVÝM JOGURTEM

Ingredience:
•	 200 g propláchnuté a okapané červené čočky (celé)
•	 voda na zalití čočky
•	 vaše oblíbená směs zeleniny
•	 kokosový nebo klasický jogurt
•	 volitelně: lahůdkové droždí

Příprava:
•	 Dejte čočku do mísy, zalijte vodou a nechte ji namáčet 12 hodin. Rozmixujte namočenou 

čočku v nádobě na ohřev MultiFresh na funkci mixování (B) zcela dohladka.
•	 Připravte tortily z čočkové směsi. Ohřejte kokosový olej na pánvi a na středním plameni 

opékejte tortily asi 1,5 minuty z každé strany dozlatova.
•	 Na kokosovém oleji opečte oblíbenou zeleninu, například cuketu, červenou papriku 

a nakrájený lilek, na obložení tortil. Posypte trochou lahůdkového droždí a ozdobte 
kokosovým nebo klasickým jogurtem.
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Ingredience:
•	 250 ml kokosového mléka
•	 2 vajíčka
•	 50 g celých ovesných vloček
•	 1 lžička skořice

•	 1 lžička vanilkového extraktu
•	 70 g lesního ovoce
•	 2 lžíce erytritolu (nebo cukru)
•	 20 g nasekaných mandlí

Příprava:
•	 Vyšlehejte všechny ingredience dohromady ve velké míse, poté je nalijte do zapékací mísy 

a pečte asi 35 minut. Nechte lehce vychladnout a podávejte.

Ingredience:
•	 100 g mražených kousků manga
•	 250 ml kokosové vody
•	 150 g mražených borůvek

•	 150 g kokosového jogurtu
•	 1 lžíce lněných semínek

Snídaně: SNÍDAŇOVÝ KOLÁČ DEN 4

Svačina: 
MRAŽENÝ ČERSTVÝ FESHBOOST

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny 

ingredience (nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování 

(VB) a spustťe stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice/lahve a 

uchovejte na později.

Oběd: 
KRŮTÍ PRSA SE ZELENINOU

Ingredience:
•	 150 g krůtích prsou
•	 1 cibule nakrájená na kostičky
•	 1 stroužek česneku
•	 špetka mořské soli
•	 2 nakrájené cukety

•	 5 rajčat nakrájených na kostičky
•	 2 lžíce lahůdkového droždí nebo 

parmezánu
•	 mozzarella

Příprava:
•	 Na pánvi na kokosovém oleji osmahněte cibuli asi 3 minuty, přidejte krůtí maso a mletý 

česnek. Opékejte z každé strany asi 10 minut.
•	 Vmíchejte cukety a opékejte dalších asi 5 minut, poté vmíchejte rajčata a lahůdkové droždí 

nebo parmezán.
•	 Ozdobte mozzarellou nebo vegan sýrem.

Svačina: 
ÚPLNĚ ZELENÝ FRESHBOOST

Ingredience:
•	 150 g špenátu
•	 2 stonky řapíkatého celeru
•	 2 listy kapusty

•	 1 okurka
•	 1 zelené jablko
•	 šťáva z 1 citronu

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny ingredience 

(nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování (VB) a spustťe 

stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice/lahve a uchovejte na později.
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Ingredience:
•	 4 oloupané stroužky česneku
•	 3 mrkve
•	 1 cibule
•	 3 lžíce propláchnuté červené čočky

•	 3 stonky řapíkatého celeru
•	 špetka mořské soli
•	 1 lžička nasekané petrželky
•	 voda

Příprava:
•	 Na kokosovém oleji osmahněte nasekanou cibuli asi 5 minut.
•	 Na pečicím plechu pečte česnek při teplotě 180 °C asi 20 minut.
•	 Přidejte všechny ingredience do nádoby na ohřev Delimano MultiFresh, zalijte všechny 

ingredience vodou (ale nepřekračujte rysku MAX), nastavte kolečko na mixování s 
ohřevem (HB) a spusťte stisknutím tlačítka.

•	 Jakmile program skončí, můžete polévku podávat.

Večeře: 
SUPER ZELENINOVÁ KRÉMOVÁ POLÉVKA

Ingredience:
•	 50 g jahel
•	 80 ml kokosového mléka
•	 1 lžička skořice
•	 1 lžička vanilky
•	 pár sušených švestek
•	 1 lžička erytritolu (nebo cukru)

Příprava:
•	 V rendlíku smíchejte jáhly, mléko, skořici, vanilku, erytritol/cukr a švestky a přiveďte  

k varu. Vařte asi 20 minut.
•	 Přidejte trochu mléka, pokud jsou jáhly příliš suché.

Snídaně: 
JÁHLOVÁ KAŠE SE ŠVESTKAMI

DEN 5
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(VB) a spustťe stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice/lahve a 

uchovejte na později.

Večeře: 
POLÉVKA Z DÝNĚ HOKKAIDO S KOKOSOVÝM MLÉKEM

Ingredience:
•	 1 červená cibule
•	 3 oloupané stroužky česneku
•	 1 lžička nastrouhaného zázvoru
•	 čerstvý koriandr
•	 1 lžička extra virgin olivového oleje

•	 1 dýně Hokkaido bez semínek, nakrájená 
na kousky

•	 500 ml kokosového mléka
•	 špetka mořské soli
•	 limetková kůra

Příprava:
•	 Nasekejte cibuli, česnek, zázvor, limetkovou kůru a koriandr a opékejte na olivovém oleji 4 minuty.
•	 Přesuňte opečenou zeleninu do nádoby na ohřev Delimano MultiFresh, přidejte dýni a kokosové 

mléko (ale nepřekračujte rysku MAX), nastavte kolečko na mixování s ohřevem (HB) a spusťte 
stisknutím tlačítka. Jakmile program skončí, můžete polévku podávat.

Ingredience:
•	 100 g jahod
•	 50 g malin

•	 1 avokádo
•	 20 ml kokosového nebo jiného rostlinného mléka

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny 

ingredience (nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování 

(VB) a spustťe stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice/lahve a 

uchovejte na později.

Oběd: 
BÍLÁ RYBA PEČENÁ V TROUBĚ

Ingredience:
•	 2 filety bílé ryby
•	 trochu kokosového mléka na dip
•	 1 lžíce lahůdkového droždí

•	 špetka mořské soli a papriky
•	 listová či jiná zelenina
•	 trochu lněného semínka

Příprava:
•	 Smíchejte lahůdkové droždí, papriku, sůl a lněné semínko.
•	 Namáčejte rybí filety do mléka a poté do směsi s lahůdkovým droždím.
•	 Pečte rybu asi 25 minut při teplotě 180 °C a podávejte s čerstvým salátem.

Svačina: 
SUPER TRIO FRESHBOOST

Ingredience:
•	 4 mrkve
•	 3 listy kapusty

•	 2 stonky řapíkatého celeru
•	 voda

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny 

ingredience (nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování 

Svačina: 
FRESHBOOST S LESNÍM OVOCEM A AVOKÁDEM
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•	
Ingredience:
•	 150 g jahod
•	 250 ml kokosového mléka
•	 1 lžička vanilkového extraktu
•	 1 lžíce erytritolu (nebo cukru)
•	 5 lžic chia semínek

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté do nádoby přidejte všechny ingredience 

(nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování (VB) a spustťe 

stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice.
•	 Nechte ho v lednici alespoň 3 hodiny a ozdobte kokosovou smetanou a kokosovými lupínky.

Snídaně: 
CHIA PUDINK S JAHODAMI

DEN 6

Poleva:
•	 kokosová smetana
•	 1 lžička kokosových lupínků

Ingredience:
•	 3 mrkve
•	 čerstvá máta
•	 voda

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny 

ingredience (nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování 

(VB) a spustťe stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice a uchovejte 

na později.

Oběd: 
CUKETA PLNĚNÁ LOSOSEM

Ingredience:
•	 2 velké cukety
•	 2 lžičky olivového oleje
•	 1 červená cibule
•	 1 stroužek česneku
•	 150 g lososa

•	 1 rajče nakrájené na kostičky
•	 1 červená paprika nakrájená na kostičky
•	 2 lžíce rajčatového pyré
•	 2 lžíce lahůdkového droždí
•	 2 mozzarelly nakrájené na plátky

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 200 °C.
•	 Na pánvi opečte lososa nakrájeného na plátky. Dejte stranou. Vmíchejte rajčatové pyré, 

drcený česnek, olivový olej, červenou papriku, rajče a lahůdkové droždí nebo parmezán. 
Na pánvi osmahněte cibuli, přidejte všechny ingredience a zamíchejte.

•	 Rozkrojte cukety podélně, vydlabejte střední část a naplňte je lososovou směsí.
•	 Pečte asi 25 minut.

Svačina: 
 MRKVOVO-CITRONOVÝ FRESHBOOST

Ingredience:
•	 2 šálky mrkve nakrájené na plátky
•	 šťáva z 1 citronu

•	 250 ml kokosové vody
•	 1 lžička oloupaného čerstvého zázvoru

Svačina: 
FRESHBOOST S MRKVÍ A MÁTOU
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Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny 

ingredience (nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování 

(VB) a spustťe stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice a uchovejte 

na později.

Večeře: 
KŘUPAVÁ CIZRNA

Ingredience:
•	 450 g cizrny z konzervy
•	 1/2 lžičky římského kmínu
•	 1/2 lžičky červené papriky
•	 1/2 lžičky mletého zázvoru

•	 špetka koriandru
•	 špetka mořské soli
•	 1 lžíce olivového oleje

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 200 °C. V míse smíchejte bylinky s opláchnutou a okapanou cizrnou.
•	 Pečte v troubě na plechu asi 45 minut, během pečení promíchejte.

Ingredience:
•	 50 g amarantu
•	 2 lžíce sušeného ovoce
•	 200 ml vody
•	 1 lžíce erytritolu
•	 mletá skořice
•	 2 lžíce kokosového jogurtu

Příprava:
•	 Smíchejte amarant s vodou a přiveďte k varu. Vařte za občasného míchání asi 25 minut, 

dokud nebude mít krémovitou konzistenci.
•	 Vmíchejte erytritol/cukr, skořici, jogurt a borůvky nebo jiné ovoce.

Svačina: 
GRAPEFRUITOVO-MRKVOVÝ FRESHBOOST

            Snídaně: 
AMARANTOVÁ KAŠE SE SUŠENÝM OVOCEM

DEN 7
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Ingredience:
•	 šťáva z 1 grapefruitu
•	 3 mrkve

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dejte dovnitř všechny 

ingredience (nepřekračujte rysku MAX).
•	 Našroubujte čepele.
•	 Dejte mixovací nádobu na Delimano Multifresh, nastavte kolečko na vakuové mixování 

(VB) a spustťe stisknutím tlačítka.
•	 Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo si ho nalijte do sklenice a uchovejte 

na později.

Oběd: 
ZELENINA PEČENÁ V TROUBĚ S DIVOKOU RÝŽÍ

Ingredience:
•	 1 cibule nakrájená na plátky
•	 1 lžíce olivového oleje
•	 2 stonky řapíkatého celeru, nasekané
•	 500 g zelených fazolek 
•	 8 lžic lahůdkového droždí
•	 špetka soli
•	 80 g divoké rýže
•	 1 lžíce nasekaného tymiánu
•	 100 ml kokosové smetany na vaření
•	 100 ml vody

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 180 °C a nahřejte pánev s olivovým olejem.
•	 Přidejte cibuli a opékejte 4 minuty, poté přidejte česnek, tymián a sůl a vmíchejte zelené 

fazolky a divokou rýži. 
•	 Vmíchejte vodu, lahůdkové droždí a kokosovou smetanu.
•	 Přesuňte směs do zapékací mísy a pečte 50 minut, dokud se všechna tekutina nevstřebá. 

Před podáváním nechte 10 minut vychladnout.

Svačina: 
 FRESHBOOST S CITRONEM, JABLKEM A ŠPENÁTEM

Ingredience:
•	 šťáva z 1 citronu
•	 1 zelené jablko
•	 100 g listového špenátu

Příprava:
•	Našroubujte ventil na mixovací nádobu Delimano MultiFresh, poté dovnitř vložte všechny 

ingredience (nepřekračujte rysku MAX).
•	Našroubujte čepele.
•	Umístěte mixovací nádobu na Delimano MultiFresh, nastavte kolečko na vakuové mixování 

(VB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	Po skončení otevřete a vychutnejte si FreshBoost nebo ho nalijte do sklenice a uchovejte 

na později.
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Ingredience:
•	5 cuket
•	olivový olej
•	2 stroužky česneku nakrájené na plátky
•	400 gramů nasekaných rajčat

Příprava:
•	Předehřejte troubu na 180 °C.
•	Rozkrojte cuketu podélně, naplňte česnekem, pak dejte cuketu a rajčata do zapékací mísy.
•	Pokapejte 1 lžičkou olivového oleje, přidejte špetku mořské soli a pečte asi 1 hodinu, dokud 

slupka nezměkne.

Večeře: 
PEČENÁ CUKETA S RAJČATY

POŘIĎTE SI TAKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
k Delimano Multifresh a využijte ho naplno!

MULTIFRESH
vakuové sáčky

MULTIFRESH
kuchyňský robot

MULTIFRESH
vakuové 
úložné 
nádoby (3 ks)

MULTIFRESH
vakuový uzávěr na láhev
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