
Vařte. Oslavujte. Každý den.

Nové JÁ za 21 dní!



Vážení zákazníci,

Gratulujeme vám ke koupi Delimano Multifresh, který vám pomůže získat z vaší potravy maximum a pomůže uchovat  
v jídle všechny živiny tak, aby byly pro tělo přístupné. Také vám pomůže na cestě za lepším já. Za 21 dní!

Delimano MultiFresh je extraktor a ochránce živin, který využívá vakuové mixování, aby zabránil oxidaci, zajistil větší 
výživovou hodnotu a více chuti & aromatu vašemu smoothie, nápojům, polévkám, omáčkám a mnoha dalšímu – náš nový 
vakuový mixér MultiFresh představuje moderní způsob ochrany potravin po celé dny!

FRESHBOOST
Smoothie tak čerstvé, plné živin a překypující chutí tak 
úžasnou, že si zaslouží svůj vlastní název. Pojmenovali 
jsme smoothie připravené pomocí Delimano MultiFresh – 
FRESHBOOST! Připravte se na to, že budete tento název 
číst velmi často v této knize. Protože FreshBoosty jsou 
zásadní součástí vašeho 21denního stravovacího plánu.

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

ČERSTVÉ POLÉVKY NABITÉ VITAMÍNY
Kromě FreshBoostů budete v následujících 21 dnech 
často vařit také zeleninové polévky s Delimano MultiFresh. 
Uvařené během pár minut – s lepší výživovou hodnotou, 
protože polévky se vaří při teplotě 70 °C. Ta je dostatečná na 
to, aby se uvařila všechna zelenina kromě běžných brambor, 
ale ne příliš vysoká, aby byla převařená! Zaručujeme vám, 
že si tyto polévky naprosto zamilujete!

       Smoothie připravené pomocí Delimano Multifresh 
si uchovává mnohem více vitaminů než smoothie 
připravené pomocí nevakuového o 27 % více vitamínu 
C** mixéru – v době přípravy a dokonce i po 48 hodinách:
• o 38 % více vitaminu A*
• o 27 % více vitaminu C**
• o 114 % více vitaminu E*

o 38 % více vitaminu A* 

o 27 % více vitamínu C**

o 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.

* 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).

MIXOVÁNÍVAKUOVÉ MIXOVÁNÍ
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Nyní se podívejme 
na autorku 
jídelníčku jako 
takového. 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 
způsobí to, že se 
imunitní systém 
 zhroutí a umožní 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 bojuje sám proti sobě. 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 – tato oblast mě také velmi zajímá.  

Proč se zajímám zrovna o toto, a ne například o květiny, 
zvířata nebo oblečení?

Možná proto, že během raného dospívání jsem měla 
hormonální problémy a užívala jsemhormonální léčbu, 
která v průběhu let eskalovala ve formální předčasnou 
menopauzu, prekancerózní změny vaječníků a děložního 
čípku, bušení srdce, výkyvy nálad, ztrátu vlasů, nadýmání 
a extrémně zvýšené hladiny kortizolu s následným 
úplným poklesem, diagnostiku těžkého přetížení a dvou 
závažných bakteriálních pneumonií během jednoho roku, 
pleurální výpotek na plicích, ztrátu 1/3 vlasů, diagnózu 
autoimunitního onemocnění alopecia areata ... Navzdory 
tomu všemu se mi podařilo spontánně a přirozeně 
otěhotnět poté, co jsem již byla přihlášena na první 
konzultaci ohledně umělého oplodnění.

Osud pravděpodobně chtěl, abych cestovala do Ameriky 
na prahu třetí dekády svého života, abych pracovala 
v Las Vegas a Los Angeles, kde paradoxně uprostřed 
toho ohromného bohatství a nádhery jsem potkala 
renomovanou lékařku, jednu z nejuznávanějších 
světových odbornic na zdraví žen a hormony, dr. Christiane 
Northrupovou, která mi otevřela oči ... poté jsem se 
navzdory svému vzdělání coby ekonomka a organizátorka 
cestovního ruchu 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 

NOVÉ JÁ ZA 21 DNÍ – O AUTORCE

University, kde jsem se vzdělávala jako holistická nutriční 
specialistka, 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 soukromou kliniku Marinus Am 
Sein, kde úspěšně léčí mnoho druhů rakoviny a kladou 
velký důraz na mnoho přírodních léčebných protokolů. 
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 nejrůznější 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, je si dnes ještě více vědoma toho, jaký má výživa 
vliv na zdraví, pohodu a vzhled.

Na zahraničních klinikách absolvovala řadu výcvikových 
kurzů, 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 pravidelné oficiální léčebné postupy ve Slovinsku, 
užívání nejrůznějších hormonů, kortikosteroidů a antibiotik, 
nepřinesly tyto terapie požadované výsledky. Její nálada 
kolísala, touha po sladkém byla obrovská a potíže nikdy 
nekončily.

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

V americkém státě Oregon obdržela titul certifikovaného 
nutričního terapeuta 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
• Americká asociace pro výživu
• Hertoghe Medical School
• Mezinárodní společnost dul  
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Před vámi je jídelníček na 21 dní, se kterým zažijete v kuchyni 
skutečné dobrodružství!

PROČ 21DENNÍ VÝŽIVOVÝ PLÁN?
Naše tělo, náš zažívací trakt, játra, plíce, krevní cévy, kůže, 
sliznice, svaly a další tkáně se každý den obnovují, detoxikují 
a hojí. Každý den se v našem těle odehraje více než 300 
enzymatických reakcí, které opravují vnitřní zánět, chrání naše 
buňky, produkují hormony a úspěšně tráví jídlo a vstřebávají 
živiny.

Každý den, každou minutu dne naše tělo potřebuje získat 
všechny nezbytné živiny, aby mohlo správně plnit své funkce. 
V opačném případě se objevují nemoci, nedostatek energie, 
přibývání na váze a další problémy.

Každý den přinášíme do našeho těla prostřednictvím vzduchu, 
vody, jídla a léků přebytek toxinů, virů a bakterií, které je třeba z 
těla co nejdříve odstranit.

Zdravou, vyváženou a vhodnou výživou můžeme pomoci 
detoxikovat a obnovit všechny tělesné buňky a podpořit hlavní 
detoxikační orgány, jako jsou játra, ledviny, střeva, kůže a plíce.
Různé orgány regenerují různě dlouhou dobu a životnost 
buněk v těle je různě dlouhá. Například buňky tenkého střeva 
se obnovují přibližně každé 4 dny, žaludeční buňky až každých 
9 dní, neutrofily a bílé krvinky až 5 dnů, buňky tlustého střeva 
až 4 dny, plicní alveoly se obnovují každých 8 dnů, děložní hrdlo 
až 6 dnů, kůže až 30 dní, spermie za 2 měsíce, jaterní buňky 
od půl roku až do jednoho roku, buňky nervového systému se 
obnovují na celý život, kosterní buňky se obnovují přibližně z 

10 % každý rok, srdeční buňky od 0,5 % do 10 % každý rok, 
žaludeční buňky každé 2 dny, obnova erytrocytů trvá asi 4 
měsíce, kostra se obnoví jednou za 10 let 
(Zdroj: Oddělení systémové biologie na Harvardu a Weizmann Institute of Science. 
Prof. Rob Phillips z Caltechu je neustálým zdrojem rad a inspirace pro pokrok v oblasti 
BioNumbers a je spoluautorem doplňkové knihy Cell Biology by the Numbers)

Alja absolvovala řadu školení v zahraničí, mimo jiné sledovala 
pacienty, kteří se řídili protokoly Dr. Huldy Clarkové, známé 
naturopatky, která léčila rakovinu a autoimunitní onemocnění, 
a tvrdila, že všechna onemocnění, chronická, degenerativní 
a autoimunitní, jsou důsledkem toxických látek ze životního 
prostředí, ze znečištěného vzduchu, pitné vody, průmyslově 
zpracovaných potravin, nedostatku vitamínů a minerálů, 
oxidačního stresu a infekcí parazity a jinými patogeny.

Mezi její programy patří také 21denní protokol k čištění všech 
detoxikačních orgánů, který zahrnuje detoxikaci těla pomocí 
bylin, konzumace organických a nezpracovaných potravin, 
vynechání průmyslově zpracovaného jídla, alkoholu, nikotinu 
a limonád.

Alja se také vzdělávala v německém Budwig 3E centru, 
které využívá zavedené protokoly přední německé vědkyně 
minulého století, Dr. Johanny Budwigové, která byla 7krát 
nominována za Nobelovu cenu.

Spoluzakladatelé Lothar Hirneise a Klaus Pertl s ní pracují 
více než 4 roky a nyní podle jejích principů provozují světově 
proslulé holistické léčebné centrum, kde se léčí lidé s různými 
druhy nemocí, včetně autoimunitních chorob, degenerativních, 
metabolických a zánětlivých onemocnění, od zažívacích potíží 
až po rakovinu, kožní problémy, dermatitidu, artritidu, diabetes 
a srdeční choroby.

Strava nebo protokol je založen na základních, lokálních, 
jednoduchých biopotravinách a na 3- nebo 4týdenním 
programu, který zahrnuje 3 hlavní kroky: detoxikaci, zdravou a 
vyváženou stravu a zdravou životní energii.
Alja také školila a pracovala v několika holistických centrech 
v Kalifornii a Oregonu, která jsou založena na 21denních 
detoxikačních programech a programech změny stravy a na 
tom, že až 98 % všech buněk v našem těle se může obnovit 
během jediného roku.

Bohužel většina lidí neprovede změnu, dokud se u nich 
neobjeví skutečné problémy, proto vám bude tento 21denní 
nutriční plán velkou podporou při zavádění nutričních změn, 
díky kterým se budete cítit lépe, možná zhubnete a také 
úspěšně zabráníte vzniku určitých chorob.

Alja se setkává s lidmi s různými nemocemi každý den a všimla 
si, že pokud lidé za pouhých 21 dní opakují a zavádějí nové 
stravovací návyky, tyto návyky se promění v rutinu a později 
v nový životní styl.

•	 Jídelníček neobsahuje lepek, vysoce zánětotvorné 
potraviny, zpracované a balené potraviny a je 
založen na přírodních, bio a lokálních potravinách. 

•	 Maso a ryby v jídelníčku lze vynechat nebo nahradit 
luštěninami a zeleninou.

•	 Výrobky bez obsahu mléka (kokosové mléko, mandlové 
mléko, tofu atd.) a jogurty můžete nahradit mléčnými 
výrobky.

•	 Tofu můžete v receptech nahradit mozzarellou, 
lahůdkové droždí parmezánem. (Lahůdkové droždí: 
toto obohacené droždí dodá „sýrovou“ příchuť mnoha 
pokrmům bez obsahu mléka, ale zráoveň má skvělou 
umami chuť, která běžnému tofu chybí. Stačí ho trošku 
a je znát obrovský rozdíl v chuti.)

•	 Kokosový nebo olivový olej můžete použít k pečení  
a zpracování surovin.

•	  Saláty nejsou do jídelníčku zařazeny, ale můžete 
je kdykoli přidat k obědu či večeři nebo místo 
doporučeného oběda. Ochuťte saláty za studena 
lisovaným olejem (olivový, lněný, dýňový, konopný) a 
domácím jablečným octem nebo ještě lépe citronem.

Výzkum také potvrzuje skutečnost, že 21 dní stačí, aby se 
naše návyky změnily v rutinu a později v životní styl. Pokud 
budete tyto nové návyky dodržovat dalších 90 dní, brzy se 
stanou součástí vašeho životního stylu a to je přesně to, o 
co se všichni snažíme. Nový, zdravější způsob stravování, 
pohoda a v neposlední řadě i náš vzhled.

NOVÁ VY ZA 21 DNÍ – JÍDELNÍČEK DŮLEŽITÉ INSTRUKCE A TIPY  
které byste měli znát, než začnete svou cestu  

k novému já za 21 dnů
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•	  Jídlo solte vždy až na závěr a používejte přírodní 
mořskou sůl.

•	 Používejte koření podle chuti, nedoporučuji používat 
hotové směsi koření.

•	 Vybrané snídaně a svačiny můžete snadno změnit.

•	 Nikdy však neměňte snídaně, svačiny a obědy s večeří. 
(Nejezte snídani, svačinu nebo oběd namísto večeře.)

•	 Pokud potřebujete odpolední svačinu, dejte si mandle, 
lískové ořechy, kešu, můžete si připravit salát nebo 
si dát pečenou zeleninu, pečené bílé nebo rybí maso 
či zeleninovou polévku. Nejezte k odpolední svačině 
cereálie nebo ovoce.

•	 Jezte nejpozději 2 hodiny před tím, než jdete spát.

•	 Doporučuji pít zeolit 2krát denně, protože pomáhá 
vylučovat toxiny z těla a tím pomáhá lépe vstřebávat 
živiny z jídla. Zeolit patří do skupiny minerálů, které mají 
záporný náboj, a proto na sebe váže těžké kovy a toxiny 
a vylučuje je močí, stolicí a potem. Zeolit klinoptilolit 
působí antivirově a antibakteriálně. Na trhu existuje 
mnoho typů zeolitů, zeolit klinoptilolit lze používat u 
lidí a podle výzkumu má největší detoxikační účinek. Ve 
Slovinsku i jinde se prodává mnoho druhů zeolitu, proto 
se před nákupem ujistěte, že má zdravotnický certifikát, 
který potvrzuje jeho kvalitu a přípravu. Pouze takový 
zeolit zajišťuje to, že na sebe v našem těle naváže olovo, 

kadmium, arsen, rtuť a další toxické kovy, čímž snižuje 
riziko rakoviny a srdečních chorob. Pouze takový 
zeolit dokáže alkalizovat tělo, protože právě okyselení 
způsobuje mnoho, ne-li většinu, nemocí. Okyselené tělo 
není zdravé, a proto za tímto účelem doporučujeme 
přečíst si knihu Alkalize or Die (Alkalizuj nebo zemři). 
Bylo prokázáno, že okyselené tělo ovlivňuje fungování 
mozku a může vést k depresi, úzkosti, únavě. Zeolit 
je také velmi silný antioxidant, který váže přebytečné 
radikály a vylučuje je z těla. Volné radikály jsou však 
ty, které způsobují vznik mnoha moderních chorob, 
autoimunitních onemocnění a vedou k rychlému 
stárnutí. Rozmíchejte jednu čajovou lžičku zeolitu ve 3 
dcl teplé vody dvakrát denně a okamžitě nápoj vypijte.

•	 Pijte nejméně 2 litry vody denně a nepijte studenou 
vodu.

•	 Všechny FreshBoosty, pudingy, omáčky a krémové 
polévky jsou vyráběny pomocí Delimano MultiFresh.

•	 Při výrobě FreshBoostů (smoothie) pomocí Delimano 
MultiFresh používejte funkci VB (vakuové mixování). 
Pokud připravujete FreshBoost (smoothie) dopředu 
(například večer ho připravujete na další den), po 
mixovacím cyklu jednoduše nalijte FreshBoost 
(smoothie) do sklenice nebo láhve a skladujte ho v 
lednici.

•	 Každý recept obsahuje ingredience na 1 porci = 1 dospělý člověk •	 jeden šálek = jeden šálek jogurtu •	 Vždy dávejte pozor, abyste nepřeplnili 
nádobu na mixování nebo ohřev (sledujte rysku MAX)

ZÁKLADNÍ RECEPTY A TECHNIKY  
které byste měli znát, než začnete svou cestu k novému já za 21 dnů

1. TAHINI
Jedná se o pastu z mletých pražených sezamových semínek. 
Lze ji používat jako hummus.

Suroviny:
•	 1 šálek sezamových semínek
•	 3 lžičky olivového oleje

Příprava:
•	 Opražte sezamová semínka po dobu asi 5 minut za stálého 

míchání dozlatova
•	 Nechte je vychladnout asi 30 minut.
•	 Přidejte je do mlecí nádoby s plochou čepelí a namelte je
•	 pomocí několika stisknutí tlačítka PULSE dohladka.

2. KEŠU KRÉM 
Suroviny:
•	 250 g kešu
•	 2 lžíce lahůdkového droždí
•	 šťáva z 1 citronu
•	 1/2 lžičky soli
•	 1 lžíce vody

Příprava:
•	 Zalijte kešu ořechy vodou a nechte je přes noc namočené.

•	 Propláchněte kešu ořechy a rozmixujte je s lahůdkovým 
droždím, citronovou šťávou, solí a vodou.

•	 Zpracujte je v nádobě Multifresh pomocí funkce mixování 
(B) dohladka.

3. MANDLOVÉ MLÉKO
Suroviny:
•	 1 šálek mandlí
•	 4 šálky vody
•	 skořice
•	 vanilka

Příprava:
•	 Rozmixujte v MultiFresh mandle, vodu, skořici a vanilku 

v mixovací nádobě pomocí funkce mixování (B)
•	 Nechte mandlové mléko vychladit v lednici.

4. HUMMUS
Suroviny:
•	 250 g cizrny v plechovce
•	 30 g černého sezamu
•	 česnek
•	 lžíce olivového oleje
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•	 římský kmín
•	 mořská sůl 
•	 3 lžičky vody

Příprava:
•	 V mixovací nádobě Delimano MultiFresh nastavte kolečko 

na 3 lžičky vody funkci mixování (B) a zpracujte cizrnu v 
plechovce, šťávu z jednoho citronu, černý sezam, česnek, 
olivový olej, trochu římského kmínu, mořské soli a vody.

1. Ječmen - poměr - 3 : 1
Namočte 1 šálek ječmene se 2 šálky vody přes noc, poté 
slijte a před použitím dobře propláchněte. Ve velkém 
hrnci přiveďte 3 šálky vody k varu. Přidejte ječmen, 
snižte plamen na nízký stupeň, přikryjte pokličkou a 
nechte mírně vařit 40-50 minut. Sundejte z plotny a před 
podáváním nechte 5 minut dojít.

2. Hnědá rýže - poměr -  2.5 : 1
Propláchněte 1 šálek hnědé rýže studenou vodou, 
asi 2 minuty. Před přidáním do hrnce nechte okapat 
přebytečnou tekutinu.
Přidejte 2,5 šálku vody a přiveďte k varu. Snižte plamen, 
přikryjte pokličkou a vařte asi 40-50 minut. Poté nechte 
dojít 10 minut.

3. Pohanka  - poměr - 2 : 1
Přidejte 1 šálek pohanky do pánve na smažení a opražte 
ji nasucho asi 4-5 minut. Zamíchejte ji a přiveďte 2 šálky 

vody k varu a pomalu přidávejte opraženou pohanku, 
ztlumte plamen na nejnižší stupeň, přikryjte a vařte 15 
minut. Uvařenou pohanku nechte odstát 5-10 minut. 
Před podáváním jemně zamíchejte vidličkou, abyste 
oddělili od sebe zrna.

4. Jáhly - poměr - 2.5 : 1
Přidejte 1 šálek jahel a opékejte, dokud neucítíte vůni, asi 
2 minuty. Přidejte 2,5 šálku vody a přiveďte k varu, poté 
snižte plamen na nejnižší stupeň a vařte 20 minut.
Uvařené jáhly nechte odstát 10 minut.

5. Quinoa - poměr - 2 : 1
Propláchněte 1 šálek quinoy studenou vodou, asi 2 
minuty. Přidejte 2 šálky vody a přiveďte k varu. Ztlumte 
plamen na 13 nejnižší stupeň, přikryjte pokličkou a 
vařte 15 minut. Nemíchejte. Sundejte z plotny a nechte  
10 minut dojít.

VARNÉ POMĚRY PRO OBILOVINY A TECHNIKY PŘÍPRAVY CELÝCH ZRN VČETNĚ JEČMENE, 
HNĚDÉ RÝŽE, POHANKY, JAHEL A QUINOY

DEN 1:    
• SNÍDANĚ: Jáhlová kaše s borůvkami a skořicí
• SVAČINA: Kokosový jogurt nebo klasický jogurt
• OBĚD: Quinoa s cuketou, rajčaty, mozzarellou  

a citronová šťáva
• VEČEŘE: Polévka z dýně hokkaido

DEN 2:     
• SNÍDANĚ:  Míchaná vajíčka se špenátem
• SVAČINA: Jablko s hrstí mandlí
• OBĚD: Celozrnná rýže s hráškem, rajčaty a lososem
• VEČEŘE: Pečený květák s citrónem

DEN 3:     
• SNÍDANĚ: Ovesná kaše se skořicí
• SVAČINA: FreshBoost s banánem, kokosovým mlékem a 

vanilkou
• OBĚD: Grilovaná ryba s cuketou a červenými paprikami
• VEČEŘE:  Fazolová polévka

DEN 4:     
• SNÍDANĚ: Ovesná kaše s hruškami a skořicí
• SVAČINA: Avokádový pudink s datlemi
• OBĚD: Grilovaná ryba s cuketou a červenou paprikou
• VEČEŘE: Mrkvová polévka se zázvorem

DEN 5:     
• SNÍDANĚ: Jáhlový pudink s jablky a skořicí
• SVAČINA: FreshBoost s řapíkatým celerem, banánem a 

kokosovou vodou
• OBĚD: Krůtí maso s cuketou, rajčaty a červenými paprikami
• VEČEŘE: Krémová celerová polévka

DEN 6:     
• SNÍDANĚ: Krémová jáhlová snídaňová kaše s mandlemi a 

kokosovým mlékem
• SVAČINA: Jahodový FreshBoost s kokosovým mlékem a 

špetkou vanilky
• OBĚD:  Brambory s kysaným zelím
• VEČEŘE: Okurkové gazpacho

DEN 7:     
• SNÍDANĚ: Palačinky (crepes) z kokosové mouky s 

borůvkovým krémem, 3 ks
• SVAČINA: Avokádový pudink s datlemi
• OBĚD: Pohanka s červenou čočkou, špenátem a lahůdkovým 

droždím
• VEČEŘE: Pečená dýně

DEN 8:     
• SNÍDANĚ: Tortilla z cizrnové mouky s hummusem
• SVAČINA: FreshBoost s řapíkatým celerem, pomerančem 

a řepou
• OBĚD: Papriky plněné hnědou rýží, rajčaty, tofu a černými 

fazolemi
• VEČEŘE: Mrkvovo-zázvorová polévka

DEN 9:     
• SNÍDANĚ:  Miska s jahodami, jáhly a skořicí
• SVAČINA: Chia pudink s kokosovým jogurtem a mandlemi
• OBĚD: Pohankové nudle s avokádem a indickým dresinkem
• VEČEŘE: Pečené batáty

DEN 10:    
• SNÍDANĚ: Zapečené ovesné vločky s jablky, datlemi  

a mandlovým mlékem
• SVAČINA: FreshBoost s banánem, vanilkou a raw kakaem
• OBĚD: Quinoový salát s avokádem, cizrnou a okurkou
• VEČEŘE: Čočkové placičky

DEN 11:     
• SNÍDANĚ: Míchaná vajíčka nebo tofu se špenátem
• SVAČINA: Jablečné pyré se skořicí a kokosovou smetanou
• OBĚD: Jáhlové placičky s okurkovým krémem
• VEČEŘE: Špenátová polévka

DEN 12:     
• SNÍDANĚ: Granola s ořechy, semínky, arašídovým máslem a 

(kokosovým) jogurtem
• SVAČINA: FreshBoost se špenátem, řapíkatým celerem a 

hruškou
• OBĚD:  Dýňové noky s pestem
• VEČEŘE: Kapustové chipsy s olivovým olejem a kurkumou

DEN 13:     
• SNÍDANĚ: Krémová jáhlová snídaňová kaše s mandlemi a 

kokosovým mlékem
• SVAČINA: FreshBoost s řapíkatým celerem, okurkou a 

jablkem
• OBĚD: Quinoové smaženky s bramborovou kaší a hráškovou 

omáčkou
• VEČEŘE: Pečené lilkové plátky

DEN 14:     
• SNÍDANĚ:  Cizrnové wrapy se špenátem, rajčaty, olivami a 

bazalkou
• SVAČINA: FreshBoost s ananasem, kokosovým mlékem, 

trochou medu a zázvoru
• OBĚD:  Pečená kuřecí prsa s batáty
• VEČEŘE: Polévka z hnědých fazolí

DEN 15:     
• SNÍDANĚ:  Celozrnný chléb s rozmačkaným avokádem
• SVAČINA: Mražené lesní ovoce s kokosovým nebo klasickým 

jogurtem
• OBĚD:  Cuketové placičky s quinoou a avokádový dresink 

s citronem
• VEČEŘE: Palačinky (crepes) z mandlové mouky  

s jahodovým džemem

DEN 16:     
• SNÍDANĚ: Quinoové vaječné muffiny s červenými paprikami
• SVAČINA: Mixované borůvky s mandlovým mlékem a silken 

tofu
• OBĚD:  Pečený losos s pohankovou kashou
• VEČEŘE:  Květákové smaženky

DEN 17:     
• SNÍDANĚ:  Krém z dýně hokkaido s kokosovým jogurtem 

a granolou
• SVAČINA: FreshBoost s mrkví, kapustou, jablkem a citronem
• OBĚD: Plněná dýně hokkaido s jáhly, hráškem, rajčatovým 

protlakem a červenými paprikami
• VEČEŘE: Tortila z cizrnové mouky s tahini dresinkem

DEN 18:     
• SNÍDANĚ: Míchaná „vajíčka“ z tofu a kapusty (bez vajec)
• SVAČINA: FreshBoost s mraženým banánem, arašídovým 

máslem, kokosovým mlékem
• OBĚD:  Pohanková kasha s houbami a zelenými fazolkami
• VEČEŘE: Polévka z pečených rajčat a červené papriky

DEN 19:     
• SNÍDANĚ:  Quinoa s jablkem a skořicí
• SVAČINA: FreshBoost s avokádem, okurkou a kapustou
• OBĚD: Kuskus se zeleninou
• VEČEŘE: Mrkvovo-zázvorová polévka

DEN 20:    
• SNÍDANĚ:  Ovesná kaše přes noc s mandlovým mlékem, 

vanilkou, borůvkami a javorovým sirupem
• SVAČINA: FreshBoost s řepou, špenátem a citronovou šťávou
• OBĚD: Krůtí maso se zeleninou
• VEČEŘE: Cizrnová kari polévka

DEN 21:     
• SNÍDANĚ: Quinoový quiche s brokolicí, vajíčkem a veganským 

nebo klasickým sýrem
• SVAČINA: FreshBoost s kapustou, broskví a kokosovým mlékem
• OBĚD: Jáhlové burgery s červenou paprikou, špenátem a 

vajíčkem
• VEČEŘE: Polévka z červené čočky s kurkumou
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SNÍDANĚ: Jáhlová kaše s borůvkami a skořicí

Suroviny:
•	 30g jahel
•	 0,5 l rostlinného mléka
•	 špetka skořice
•	 g rozmačkaných borůvek

Příprava:
•	 Do rendlíku přidejte jáhly a rostlinné mléko, přiveďte k varu a vařte, dokud se
•	 většina mléka nevstřebá, přibližně 15 minut.
•	 Přidejte špetku skořice a rozmačkané borůvky.

Suroviny:
•	 2 cukety
•	 100 g quinoy
•	 1 rajče
•	 1 mozzarella
•	 2 lžičky olivového oleje
•	 sůl a pepř dle chuti
•	 trochu citronové šťávy

Příprava:
•	 Do rendlíku přidejte nakrájenou cuketu, vařte asi 5 minut a dejte stranou.
•	 V osolené vroucí vodě uvařte quinou (pro poměr quinoy a vody viz kapitola “Poměry
•	 při vaření”).
•	 Smíchejte quinou s nasekanými rajčaty, pečenou cuketou a mozzarellou, olivovým 

olejem a dosolte či dopepřete dle chuti.•
•	 Jemně promíchejte a přidejte trochu citronové šťávy.

SVAČINA: Kokosový jogurt nebo klasický jogurt

OBĚD: Quinoa s cuketou, rajčaty, mozzarellou a citronovou šťávou

VEČEŘE: Polévka z dýně hokkaido

Suroviny:
•	 1 dýně Hokkaido, asi 500 g
•	 1 červená cibule
•	 1 stroužek česneku
•	 1 lžička olivového oleje
•	 voda (do rysky MAX)
•	 mořská sůl
•	 špetka muškátového oříšku
•	 nasekaná dýňová semínka na ozdobu
•	 nasekaná petrželka na ozdobu
•	 1 lžíce dýňového oleje
•	 1 lžička zakysané smetany
    
Příprava:

•	 Přidejte všechny ingredience do nádoby na ohřev Delimano MultiFresh, doplňte 
vodou (nepřekračujte rysku MAX), nastavte kolečko na ohřev s mixováním (HB) a 
stiskněte tlačítko pro spuštění.

•	 Jakmile program skončí, můžete polévku podávat. Ozdobte ji nasekanými dýňovými 
semínky, petrželkou a přidejte trochu dýňového oleje a zakysané smetany.

DEN 
1

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Quinoa patří mezi pseudoobiloviny a pochází z Peru. 
Neobsahuje lepek a je vydatným zdrojem vlákniny, železa, 
bílkovin, minerálů a vitamínů. Jedná se o dobrou náhradu 
jahel a rýže, protože všechny tyto plodiny neobsahují 
lepek, ale quinoa má výrazně větší obsah antioxidantů. 
Doba vaření quinoy je asi 15 minut.
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SNÍDANĚ: Míchaná vajíčka se špenátem

Suroviny:
•	 2 vajíčka
•	 trochu mořské soli
•	 lžičky kokosového oleje na pánev
•	 200 g listů špenátu
•	 lžička lahůdkového droždí nebo parmezánu

Příprava:
•	 V malé misce rozšlehejte vajíčka s mořskou solí.  
•	 Rozehřejte v pánvi kokosový olej a přidejte 200 g listového špenátu, restujte asi  

1 minutu.   
•	 Přidejte vajíčka a vařte asi 1 minutu. 
•	 Na závěr přidejte trochu lahůdkového droždí nebo parmezánu.  

SVAČINA: Jablko s hrstí mandlí

OBĚD: Celozrnná rýže s hráškem, rajčetem a lososem

Suroviny:

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 200 °C.
•	 Uvařte rýži podle návodu na obalu. Vařte pod pokličkou asi 20 minut. Ohřejte trochu 

oleje ve velkém rendlíku a opečte na něm česnek za občasného míchání. Přidejte 

•	 100 g divoké rýže
•	 2 nakrájené stroužky česneku
•	 1/2 šálku mražených zelených fazolek (70 g)
•	 1  nasekané rajče
•	 1  lžička sladké papriky

•	 2 lžičky sušeného rozmarýnu
•	 2 lžičky sušeného tymiánu
•	 1  lžíce rajčatového pyré
•	 1  g filet z lososa
•	 100 g fillet of salmon

zelené fazolky, vařte 10 minut, poté přidejte rajčata a vařte dalších 
10 minut.

•	 Přidejte rýži a papriku, tymián, rozmarýn, kurkumu a rajčatové pyré 
a vařte 5 minut.

•	 Mezitím pečte lososový filet asi 10 minut v troubě.
•	 Podávejte s divokou rýží
•	 Pokapejte citronovou šťávou.
•	

VEČEŘE: Pečený květák s citronem

Suroviny:
•	 1 květák nakrájený na malé růžičky
•	  1 lžíce olivového oleje
•	  mořská sůl 
•	  2 lžíce citronové šťávy  
•	 20 g pražených mandlí

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 250 °C.
•	 Rozložte růžičky květáku na velký pečicí plech, posypte mořskou solí 

a pokapejte olivovým olejem. 
•	  Rozprostřete květák na pečicí plech rovnoměrně tak, aby tvořil jednu 

vrstvu. 
•	  Pečte přibližně 40 minut, dokud růžičky nezkaramelizují. 

DEN 
2

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Vědci zkoumali, zda lidé, kteří uváděli, 
že denně konzumují jablko, měli ve 
skutečnosti méně návštěv lékaře 
během roku nebo zda měli celkově 
lepší zdraví. Z 8 399 účastníků studie 
snědlo 753 osob alespoň jedno malé 
jablko denně. Výsledky ukázaly, že 
39 % osob, které konzumují jablko 
denně, se vyhnulo návštěvám lékaře 
ve srovnání s 34 % osob, které 
nejedli jablko denně, což nebyl 
statisticky významný rozdíl. Vědci 
zjistili, že u konzumentů jablek je o 
něco menší pravděpodobnost, že 
budou vyžadovat léky na předpis ve 
srovnání s nejedlíky jablek, což vedlo 
vědce k tomu, aby upravili rčení na 
„jablko denně a lékárník netřeba“.

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Divoká rýže obsahuje méně kalorií než bílá rýže a má větší obsah bílkovin a také obsahuje všech devět esenciálních 
aminokyselin, které potřebujeme například pro budování svalů a regulaci metabolismu, nálady a imunitního 
systému. Divoká rýže je skvělým zdrojem vlákniny, antioxidantů a živin, jako je mangan, hořčík a fosfor, obsahuje 
vitaminy B a také je výhodná tím, že dokáže snižovat hladinu cukru v krvi.

Návrhy na přípravu: Divoká rýže není plně uvařena, dokud se zrno neotevře a neuvidíte bílý klíček. Vařte  
s aromatickou zeleninou a vodou pro nejlepší výsledek. Podávejte s lososem, nádivkou
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SNÍDANĚ: Ovesná kaše se skořicí

Suroviny:
•	 25  g ovesných vloček
•	 60 ml  kokosového mléka - poměr je 1:2. Obvyklá velikost porce je 1/2 šálku ovesných 

vloček a 1 šálek vody, mléka nebo kombinace obojího. 
•	 Špetka skořice a vanilky

Příprava:
•	 V hrnci na omáčky přiveďte k varu 60 ml kokosového mléka, skořici a vanilku a 

přidejte ovesné vločky.  
•	 Vařte 5 minut, poté přikryjte pokličkou a nechte 20 minut dojít, dokud kaše 

nezhoustne.

SVAČINA: FreshBoost s banánem, kokosovým mlékem a vanilkou
 

Suroviny:
•	 1  banán
•	 3  dcl kokosového mléka

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní vložte všechny ingredience. 
•	 Našroubujte nůž.  
•	 Umístěte mixovací nádobu na Delimano MultiFresh, nastavte kolečko na vakuové 

mixování (VB) a stiskněte tlačítko pro spuštění. 
•	 Vychutnejte si FreshBoost ihned nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD: Grilovaná ryba s cuketou a červenými paprikami

Suroviny:
•	 1 cuketa
•	 1  červená paprika
•	 nasekaná bazalka a oregano

Příprava:
•	 Nakrájejte cuketu a červenou papriku na tenké plátky, přidejte mořskou sůl, bylinky 

a citronovou šťávu.
•	 Osmahněte vše na olivovém oleji. 
•	 Opečte  jeden filet bílé ryby několik minut z obou stran a podávejte společně.

VEČEŘE: Fazolová polévka

Suroviny:
•	 250 g namočených hnědých fazolí
•	 500  ml vody (nepřekračujte rysku MAX)
•	 2 mrkve, nasekané
•	 1 řapíkatý celer, nasekaný
•	 půlka červené cibule, nasekané
•	 čerstvá a nasekaná petrželka

Příprava:
•	 Do nádoby na ohřev Delimano MultiFresh přidejte vodu, řapíkatý celer, červenou 

cibuli, mrkve, hnědé fazole, mořskou sůl a bylinky.
•	 Nastavte kolečko na ohřev s mixováním (HB) a stiskněte tlačítko pro spuštění. 

Podávejte teplé.

DEN 
3

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Na rozdíl od kravského mléka neobsahuje kokosové mléko laktózu, proto ho mohou 
používat jako náhradu mléka i osoby s laktózovou intolerancí. Jde o populární volbu 
veganů a tvoří skvělý základ pro FreshBoosty, mléčné koktejly nebo ho lze použít 
jako alternativu mléka při pečení.

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Čerstvý řapíkatý celer má mnoho léčivých účinků a používá se jako diuretikum, antirevmatikum, 
sedativum, antiseptikum, také zvyšuje exkreci kyseliny močové, zabraňuje nadýmání střev,používá 
se při léčbě artritidy, stimuluje energii ledvin, také napomáhá detoxifikaci a je vhodý i při nervovém 
vyčerpání. Řapíkatý celer je skvělý pro kojící matky, protože pomáhá stimulovat tok mléka.
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SNÍDANĚ: Ovesná kaše s hruškami a skořicí

Suroviny:
•	 1  hruška
•	 30 g ovesných vloček
•	 400 ml kokosového mléka

Příprava:
•	 Nakrájejte hrušku na kostičky.
•	 Přidejte ovesné vločky a přidejte oboje do pánve s kokosovým nebo jiným veganským 

mlékem. 
•	 Vařte asi 8 minut, přidejte skořici a vanilku.
•	 Podávejte teplé. 

SVAČINA: Pudink s avokádem, kakaem a kokosovým krémem

Suroviny:
•	 1 avokádo, oloupané
•	 100 g kokosové smetany
•	 1 lžička kakaových bobů
•	 špetka vanilky

Příprava:
•	 V Delimano MultiFresh mixovací nádobě smíchejte jedno avokádo, kokosovou 

smetanu, kakaem a špetku vanilky a nastavte kolečko na B (mixování).
•	 Po skončení zkontrolujte konzistenci a případně směs ještě párkrát rychle promixujte 

pomocí tlačítka PULSE. 

OBĚD: Grilovaná ryba s cuketou a červenou paprikou

Suroviny:
•	 1  růžička květáku, bez košťálu
•	 1/2 šálku strouhané mozzarelly
•	 1/4 šálku nastrouhaného parmezánu
•	 1/2 lžičky sušeného oregana  
•	 šťáva z 1 citronu
•	 špetka soli   
•	 2 rozšlehaná vajíčka

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 200 °C. 
•	 Vyložte plech pečicím papírem.
•	 Rozlámejte květák na růžičky a rozmixujte ho v kuchyňském robotu najemno. 
•	 Vařte ho v páře na pařáčku a poté slijte vodu. 
•	 Smíchejte květák s mozzarellou, parmezánem, oregánem, solí, citronovou šťávou 

a  vajíčky
•	 Rozmístěte ho na pečicí papár a pečte 20 minut, dozlatova.
•	 Ozdobte rajčatovou omáčkou, špenátem, mozzarellou a pečte asi 3-5 minut.

VEČEŘE: Mrkvová polévka se zázvorem

Suroviny:
•	 10  mrkví
•	 špetka zázvoru
•	 špetka mořské soli
•	 nasekaná petrželka 

Příprava:
•	 Do nádoby na ohřev Delimano MultiFresh dejte mrkve, zázvor, mořskou sůl, bylinky 

a přidejte vodu do úrovně MAX.
•	 Nastavte kolečko na ohřev s mixováním (HB) a stiskněte tlačítko pro spuštění. 
•	 Podávejte teplé. 

DEN 
4

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Avokádo má krémovou, bohatou, tučnou strukturu a dobře se mísí s 
dalšími ingrediencemi. Proto ho snadno zařadíte do jídelníčku. Použití 
citronové šťávy může zabránit rychlému zhnědnutí avokáda.
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SNÍDANĚ: Jáhlový pudink s jablky a skořicí

Suroviny:
•	 30 g jahel
•	 špetka skořice
•	 1 jablko
•	 300 ml kokosového mléka

Příprava:
•	 Do nádoby na ohřev  Delimano MultiFresh přidejte jáhly, špetku skořice, plátky 

jablka a kokosové mléko.
•	 Nastavte kolečko na ohřev s mixováním (HB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Posypte skořicí a podávejte.

SVAČINA:  FreshBoost s řapíkatým celerem, banánem a kokosovou vodou

Suroviny:
•	 1 řapíkatý celer
•	 1  banán
•	 400 ml kokosové vody (nebo jiné tekutiny

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní vložte všechny ingredience. 
•	 Nalijte kokosovou vodu nebo jinou tekutinu po rysku MAX. 
•	 Našroubujte nůž. 
•	 Umístěte mixovací nádobu na Delimano MultiFresh, nastavte kolečko na vakuové 

mixování (VB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Vychutnejte si FreshBoost ihned nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD: Krůtí maso s cuketou, rajčaty a červenými paprikami

Suroviny:
•	 150 g krůtích prsou
•	 1 červená cibule
•	 malý česnek
•	 1 cuketa
•	 1 červená paprika
•	 1 nasekané rajče
•	 1 lžíce lahůdkového droždí nebo parmezán

Příprava:
•	 Vařte krůtí prsa v rendlíku asi 10 minut. 
•	 Přidejte jednu červenou cibuli, nasekaný česnek, cuketu, červenou papriku a vařte 

asi 15 minut. 
•	 Ztlumte plamen a přidejte nasekaná rajčata a jednu lžíci lahůdkového droždí nebo 

parmezánu.

VEČEŘE: Krémová celerová polévka

Ingredients
•	 1  řapíkatý celer
•	 1  cibule
•	 malý česnek
•	 voda

Příprava:
•	 Do nádoby na ohřev Delimano MultiFresh přidejte kousky řapíkatého celeru, jednu 

cibuli, malý česnek a dolijte  vodou do úrovně MAX.
•	 Nastavte kolečko na ohřev s mixováním (HB) a stiskněte tlačítko pro spuštění. 
•	 Podávejte teplé.

DEN 
5

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Bylo prokázáno, že skořice snižuje hladinu cukru v krvi nalačno a má 
silný antidiabetický účinek při příjmu 1–6 gramůnebo 0,5–2 lžičky za 
den.
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SNÍDANĚ: Krémová jáhlová snídaňová kaše s mandlemi a kokosovým mlékem

Suroviny:
•	 30 g jahel
•	 400 ml kokosového mléka
•	 10 g mandlových plátků
•	 špetka vanilky

Příprava:
•	 Vezměte hrnec na omáčky a přidejte do něj jáhly a kokosové mléko, přiveďte k varu 

a vařte, dokud se většina mléka nevstřebá, přibližně 15 minut. 
•	 Přidejte plátky mandlí a špetku vanilky. 

SVAČINA: Jahodový FreshBoost s kokosovým mlékem a špetkou vanilky

Suroviny:
•	 250 g jahod
•	 200 ml kokosového mléka
•	 špetka vanilky

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní vložte všechny ingredience. 
•	 Nalijte do ní kokosové mléko nebo jinou tekutinu po rysku MAX. 
•	 Našroubujte nůž. 
•	 Umístěte mixovací nádobu na Delimano MultiFresh, nastavte kolečko na vakuové 

mixování (VB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Vychutnejte si FreshBoost ihned nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD: Brambory s kysaným zelím

Suroviny:
•	 1 šálek vody
•	 1 lžíce kokosového másla
•	 špetka soli
•	 1 šálek bramborových vloček, rozmačkaných
•	 1/2 šálku propláchnutého kysaného zelí
•	 3 lžíce nasekané cibule

Příprava:
•	 Smíchejte vodu, máslo a sůl a přiveďte k varu. 
•	 Vmíchejte bramborové vločky do hrnce s vařící vodou. 
•	 Sundejte ze sporáku a odložte stranou. 
•	 V rendlíku na kokosovém oleji opečte cibuli dozlatova, přimíchejte kysané zelí  

a brambory.

VEČEŘE: Okurkové gazpacho

Suroviny:

Příprava:
•	 Do mixovací nádoby/nádoby na ohřev Delimano MultiFresh přidejte cibuli, česnek, 

okurky, blend function (B). koriandr, mořskou sůl, řecký jogurt, olivový olej, 
kokosovou smetanu a použijte funkci mixování (B).

•	 1 cibule
•	 2 okurky
•	 koriandr (listy)
•	 mořská sůl

•	 30 g řeckého jogurtu
•	 olivový olej
•	 20 g kokosové smetany
•	 koriandr

DEN 
6

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Gazpacho je studená polévka ze syrové, rozmixované zeleniny. Hojně se konzumuje ve Španělsku a Portugalsku, zejména během horkých letních 
měsíců, protože je osvěžující a ochlazující. Existuje mnoho moderních variací na gazpacho s avokádem, okurkami, petrželkou, jahodami, melounem, 
hroznovým vínem, masovým vývarem, mořskými plody a dalšími přísadami namísto rajčat a chleba.
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SNÍDANĚ:  Palačinky (crepes) z kokosové mouky s borůvkovým krémem, 3 ks

Suroviny:
•	 3 lžíce kokosové mouky
•	 4 vajíčka
•	 1 lžíce kokosového oleje
•	 1/4 šálku kokosového mléka
 
Příprava:
•	 Přidejte všechny ingredience kromě kokosového oleje do mixovací nádoby 

MultiFresh a použijte funkci mixování (B)
•	 Rozehřejte olej ve středně velké pánvi na smažení na středním plameni.
•	 Nalijte do pánve malé množství těsta, abyste vytvořili kroužek. Můžete pánví otáčet, 

zatímco naléváte těsto, aby vznikla větší palačinka.
•	 Opékejte z jedné strany asi 2 minuty, dokud se na palačince neobjeví bublinky, poté 

obraťte a pokračujte další 2 minuty. 
•	 Podávejte s mixovanými borůvkami a kokosovým jogurtem (přidejte borůvky  

a jogurt do mixovací nádoby a mixujte pomocí funkce vakuové mixování (VB).

SVAČINA: Avokádový pudink s datlemi 

Suroviny:
•	 3 datle
•	 1 avokádo
•	 pár kakaových bobů

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní vložte všechny ingredience. 
•	 Umístěte mixovací nádobu na Delimano MultiFresh, nastavte kolečko na vakuové 

mixování (VB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Vychutnejte si FreshBoost ihned nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD: Pohanka s červenou čočkou, špenátem a lahůdkovým droždím

Suroviny:
•	 30 g pohanky
•	 10 g červené čočky
•	 500 ml vody
•	 červená cibule
•	 malý česnek
•	 oregano
•	 100 g listů špenátu

Příprava:
•	 Přidejte pohanku a čočku do hrnce na omáčky a přelijte je vařící vodou. Vařte asi 

10 minut.
•	 V samostatné pánvi na kokosovém nebo olivovém oleji osmahněte cibuli, nasekaný 

česnek a bylinky.
•	 Přidejte špenátové listy, jednu nasekanou cuketu a jednu lžičku rajčatového pyré. 
•	 Vezměte mísu a přidejte uvařenou pohanku, zeleninu, čočku a zamíchejte.

VEČEŘE: Pečená dýně

Suroviny:
•	 jedna dýně hokkaido

Příprava:
•	 Oloupejte jednu dýni hokkaido, zbavte ji semínek a nakrájejte ji na silnější dílky. 

Pečte ji na 200 °C asi 20 minut.

DEN 
7

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Drcené kakaové boby mají hořkou, čokoládovou chuť. Na rozdíl od mnoha čokoládových výrobk mají kakaové boby přirozeně nízký obsah 
cukru. Také jsou dobrým zdrojem vlákniny, bílkovin a zdravých tuků – živin, které podporují pocit sytosti.
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SNÍDANĚ: Tortilla z cizrnové mouky s hummusem

Ingredients (na 5 tortil):
•	 1 šálek vody
•	 1 šálek cizrnové mouky
•	 1 lžička kurkumy
•	 sůl
•	 hummus z 350 g cizrny (recept naleznete v části „Základní recepty“)

Příprava:
•	 Smíchejte ingredience a přidejte koření. 
•	 Rozehřejte na pánvi kokosový olej a jakmile je horký, nalijte na pánev jednu 

naběračku,  podobně jako u palačinek, a opékejte z obou stran 1-2 minuty dozlatova.

SVAČINA: FreshBoost s řapíkatým celerem, pomerančem a řepou

Suroviny:
•	 1 řapíkatý celer
•	 1 pomeranč
•	 1/4 červené řepy
•	 3 dcl vody

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní 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.
•	 Vychutnejte si FreshBoost nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD: Papriky plněné hnědou rýží, rajčaty, tofu a černými fazolemi

Suroviny:
•	 2 červené papriky
•	 1 červená cibule

•	 1 rajče
•	 10 g vařené hnědé rýže
•	 mletý česnek
•	 kmín
•	 sůl

•	 kurkuma
•	 1 mozzarella
•	 3 lžíce lahůdkového droždí nebo 

parmezánu

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 200°C.
•	 Nakrájejte papriky do připravené zapékací mísy.
•	 Rozehřejte kokosový olej v pánvi a přidejte jednu nakrájenou cibuli a opékejte asi 5 

minut. 
•	 Přidejte mletý česnek, kmín, červené papriky, trochu mořské soli, kurkumu, rajčata 

a vařenou hnědou rýži. Vařte ještě asi 5 minut.
•	 Přidejte trochu mozzarelly nebo tofu, šťávu z 1 citronu a naplňte papriky.
•	 Pečte, dokud nejsou papriky měkké, asi 45 minut, poté přidejte 3 lžíce lahůdkového 

droždí nebo parmezánu a pečte dalších 10 minut.

VEČEŘE: Mrkvovo-zázvorová polévka

Suroviny:
•	 3 mrkve
•	 1/2 cibule
•	 špetka zázvoru
•	 sůl
•	 300 ml vody

Příprava:
•	 Přidejte všechny ingredience po rysku MAX do nádoby na ohřev Delimano MultiFresh, 

nastavte kolečko na ohřev s mixováním (HB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Jakmile program skončí, můžete polévku podávat. 
•	 Podávejte s nasekanou petrželkou, pažitkou a jednou lžičkou klasické nebo 

kokosové smetany.

DEN 
8

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Mrkev je velmi dobrým zdrojem betakarotenu, vlákniny, vitamínu K1, draslíku a antioxidantů. Je to potravina, která  snižuje tělesnou hmotnost a 
je spojena s nižší hladinou cholesterolu a zlepšeným zdravím očí. Karotenové antioxidanty jsou spojovány se sníženým rizikem rakoviny. Mrkev se 
vyskytuje v mnoha barvách včetně žluté, bílé, oranžové, červené a fialové. Je k dispozici po celý rok a lze ji použít v slaných jídlech, koláčích a džusech.26 27



SNÍDANĚ: Miska s jahodami, jáhly a skořicí

Suroviny:

Příprava:
•	 Smíchejte jáhly, nasekané jahody, skořici, vanilku, datle a kokosové mléko. 
•	 Přiveďte k varu, ztlumte plamen a vařte asi 20 minut nebo dokud se mléko nevyvaří.

SVAČINA: Chia pudink s kokosovým jogurtem a mandlemi

Suroviny:
•	 2 lžíce chia semínek
•	 1  lžička medu

•	 10 lžice kokosového mléka
•	 5 g mandlí na plátky

Příprava:
•	 Smíchejte chia semínka, med a kokosové mléko. 
•	 Přidejte mandle nakrájené na plátky a nechte uležet v lednici alespoň 2 hodiny.
•	 Chia semínka nasáknou kokosové mléko. 
•	 Poté můžete podávat.

OBĚD: Pohankové nudle s avokádem a indickým dresinkem

Suroviny:
•	 100 g pohankových nudlí
•	 1/2  avokáda
•	 1/4 stroužku 
•	 1/4 lžičky zázvoru
•	 1/2 cibule
•	 1/2 lžičky tahini                                                                                                                                  

(recept naleznete v části „Základní recepty“)

•	 1 lžíce sezamových semínek
•	 šťáva z 1 citronu
•	 1  lžíce lahůdkového droždí nebo 

parmezánu
•	 růžičky z 1 brokolice
•	 1 mrkev
•	 nasekaný koriandr

Příprava:
•	 Vařte pohankové nudle asi 8 minut v osolené vodě. Dejte je stranou.
•	 Mezitím v mixovací nádobě Delimano MultiFresh rozmixujte avokádo, česnek, 

závor, tahini a citronovou šťávu a přidejte lahůdkové droždí nebo parmezán. 
•	 Rozdělte jednu brokolici na růžičky, nakrájejte jednu mrkev na kousky, nasekejte 

koriandr, nakrájejte, cibuli a přidejte sezamová semínka.
•	 Rozehřejte v hrnci na polévky kokosový olej, přidejte všechnu zeleninu a opékejte  

3 minuty doměkka.
•	 Přidejte nudle a omáčku. 
•	 Podávejte s nasekaným koriandrem.

VEČEŘE: Pečené batáty

Suroviny:
•	 2 batáty
•	 trochu olivového oleje
•	 sůl
•	 česnek
•	 rozmarýn

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 200 °C. 
•	 Nakrájejte batát na kousky a rozprostřete je v jedné vrstvě na pečicí plech. Pokapete 

je olivovým olejem, posypte mořskou solí, česnekem a rozmarýnem.
•	 Pečte 30 minut.

DEN 
9 •	 25 g jahel

•	 350 ml kokosového mléka
•	 100 g jahod

•	 špetka skořice
•	 vanilka
•	 1 nasekaná datle

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Když zahřejete batáty, enzym začne štěpit jejich škrob na cukr zvaný maltóza. Rychlé vaření 
batátů (například při přípravě v páře nebo nakrájení na malé kousky před pečením) může 
snížit jejich výslednou sladkost. Pomalé vaření batátů na nízkém plameni umožní enzymu 
tvořícímu maltózu více času na přeměnu škrobu na cukr a vy tak získáte sladší batáty.
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SNÍDANĚ: Zapečené ovesné vločky s jablky, datlemi a mandlovým mlékem 

Suroviny:
•	 30 g ovesných vloček
•	 5 g nasekaných mandlí
•	 5 g rozinek
•	 1 datle
•	 skořice

•	 vanilka
•	 500 ml mandlového mléka
•	 2 šlehaná vajíčka
•	 1 nasekané jablko

Příprava:
•	 Smíchejte ovesné vločky, mandle nebo lískové oříšky, rozinky, datle, skořici a vanilku.
•	 Přidejte mandlové mléko a vařte do zhoustnutí. 
•	 Přidejte vajíčka a rozložte nakrájená jablka na pečicí plech.  
•	 Ozdobte ovesnými vločkami a ořechy a pečte asi 40 minut dozlatova. 

SVAČINA: FreshBoost s banánem, vanilkou a raw kakaem

Suroviny:
•	 1 banán
•	 1 lžíce kakaa

•	 špetka vanilky
•	 voda nebo trochu ořechového mléka

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní vložte všechny ingredience, 

nepřekračujte rysku MAX., potom našroubujte čepele. 
•	 Umístěte mixovací nádobu na Delimano MultiFresh, nastavte kolečko na vakuové 

mixování (VB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Vychutnejte si FreshBoost ihned nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD: Quinoa salad with avocado, chickpeas and cucumber

Suroviny:

•	 pažitka
•	 1 okurka nakrájená na plátky
•	 1 lžička olivového oleje

•	 1/2 šťávy z 1 citronu
•	 1/2 avokáda na kostičky

Příprava:
•	 Smíchejte uvařenou quinou, uvařenou cizrnu, nasekanou cibuli, nasekanou 

mozzarellu, bazalku, oregano, pažitku, nakrájenou okurku na plátky, olivový olej, 
šťávu z citronu a kostičky avokáda.

VEČEŘE:  Čočkové placičky

Suroviny:
•	 30 g červené čočky, namočené přes noc
•	 1/4 pórku
•	 1/4 česneku
•	 1 mrkev
•	 1 lžíce lněných semínek

•	 1 vajíčko
•	 2 lžíce mandlí
•	 trochu petrželky a mořské soli
•	 3 lžíce mandlové mouky 

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 200°C.
•	 V Delimano MultiFresh nádobě na ohřev zpracujte na funkci mixování (B) okapanou 

čočku, pórek, česnek, mrkev, lněné semínko, vejce a mandle.
•	 Přidejte trochu petrželky a mořské soli
•	 Přesuňte směs do mísy, poté vmíchejte mandlovou mouku a tvarujte placičky, 

rozprostřete je na pečicí plech a pečte dozlatova asi 20 minut.

DEN 
10

•	 50 g quinoy
•	 20 g cizrny v plechovce
•	 1 nasekaná cibule

•	 1 mozzarella
•	 bazalka
•	 oregano

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Čočka je drobná kulatá luštěnina, která se vyskytuje v různých velikostech a barvách, 
včetně černé, hnědé, žluté, červené nebo zelené. Pokud máte potíže se spánkem, jste 
ve stresu nebo přepracovaní, vašemu tělu by prospěla pravidelná konzumace hořčíku a 
čočka může být skvělým zdrojem - jeden šálek uvařené čočky obsahuje 71 mg hořčíku
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SNÍDANĚ: Míchaná vajíčka nebo tofu se špenátem

Suroviny:
•	 kostka tofu nebo 2 vajíčka
•	 lžička kurkumy
•	 lžička lahůdkového droždí

•	 2 lžíce mixovaných kešu ořechů
•	 šťáva z 1 citronu
•	  lžíce zlatých sezamových semínek

Příprava:
•	 V mixovací nádobě Delimano MultiFresh zpracujte na funkci B (mixování) tofu/

vajíčka, kurkumu, lahůdkové droždí, mixované kešu ořechy/krém, citronovou šťávu 
a zlatá sezamová semínka.

•	 Opékejte na středním plameni na kokosovém oleji asi 10 minut. 
•	 Uprostřed vaření přidejte baby špenát a trochu mořské soli.

SVAČINA: Jablečné pyré se skořicí a kokosovou smetanou

Suroviny:
•	 2  jablka
•	 špetka skořice
•	 špetka vanilky
•	  lžíce kokosové smetany

Příprava:
•	 Nakrájejte jablka na malé kostičky a vařte ve vodě na středním plameni. 
•	 Vařte asi 15 minut do změknutí, poté vypněte sporák. 
•	 Naberte jablka, přidejte trochu skořice, vanilku a podávejte s kokosovou smetanou.

OBĚD: Jáhlové placičky s okurkovým krémem

Suroviny na placičky:

•	 4 šálky vody
•	 1  šálek jahel
•	 2  lžíce kokosového oleje

•	 1 mletá cibule
•	 1 mletý stroužek česneku
•	 1 šálek nasekané cukety

  

•	 1 lžička lahůdkového droždí
•	 1  lžička tymiánu
•	 5  lžic cizrnové mouky

•	 2 vajíčka
•	 1  lžíce sezamových semínek

For dressing:
•	 1 okurka
•	 100 ml kokosového jogurtu
•	 sůl

Příprava:
•	 Přiveďte jáhly k varu a vařte, dokud se všechna voda nevstřebá. Dejte je stranou.
•	 Orestujte cibule dozlatova na kokosovém oleji a přidejte cuketu a česnek a vařte 
•	 asi 5 minut.    
•	 V míse smíchejte všechny ostatní ingredience, poté přidejte vařenou zeleninu a 

jáhly a dobře promíchejte.
•	 Vytvořte placičky a pečte při 180 °C asi 25 minut.
•	 Na dresink smíchejte okurku, špetku soli a kokosový jogurt.

VEČEŘE:  Špenátová polévka

Suroviny:
•	 500 g listů špenátu
•	 3 lžíce červené čočky
•	 sůl
•	 500 ml vody

Příprava:
•	 Ve varné nádobě Delimano Multifresh připravte na funkci ohřev s mixováním (HB) 

špenát, petrželku, červenou čočku, mořskou sůl a vodu.

DEN 
11

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Špenát může být přidán jako přísada do mnoha jídel a to buď vařený nebo syrový. Nešetřete 
špenátem, pokud se ho chystáte vařit. Díky vysokému obsahu vody změnší svůj objem při vaření 
asi o čtvrtinu.
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SNÍDANĚ: Granola s ořechy, semínky, arašídovým máslem a (kokosovým) jogurt

Suroviny:
•	 20 g ovesných vloček
•	 2 lžíce nasekaných mandlí
•	 1  lžíce lískových ořechů, pistácií a kokosových vloček  
•	 1  lžíce medu
•	 špetka skořice a vanilky
•	 šálek jogurtu

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 120 °C  a vložte do ní všechny rozmixované ingredience.
•	 Pečte na pečicím papíru 1 hodinu dozlatova, každých 20 minut promíchejte.
•	 Podávejte s klasickým bílým jogurtem.

SVAČINA: FreshBoost se špenátem, řapíkatým celerem a hruškou

Suroviny:
•	 300 g špenátu
•	 1 řapíkatý celer
•	 1 hruška
•	 3 dcl vody

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní 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. 
•	 Vychutnejte si FreshBoost ihned nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD: Dýňové noky s pestem

Suroviny:
•	 pyré z poloviny dýně Hokkaido

•	 2 vajíčka
•	 30 g cizrnové mouky 
•	 10 g pohankové mouky
•	 mořská sůl
•	 tymián 
•	 4 lžíce lahůdkového droždí nebo parmezánu

Příprava:
•	 Připravte gnocchi: Do mísy přidejte rozmačkanou dýni, vajíčka, cizrnovou mouku, 

pohankovou mouku, mořskou sůl, tymián a lahůdkové droždí nebo parmezán. 
Přidejte trochu mouky v případě potřeby.

•	 Přiveďte osolenou vodu k varu a ponořte do ní noky. Vařte 1 minutu nebo dokud 
všechny noky nevyplavou.

•	 Poté v rendlíku na kokosovém oleji opečte listy šalvěje a noky dozlatova, asi 2 
minuty.

•	 Podávejte posypané lahůdkovým droždím nebo parmezánem.

VEČEŘE: Kapustové chipsy s olivovým olejem a kurkumou

Suroviny:
•	 500 g listů kapusty
•	 Tamari omáčka
•	 šťáva z 1 citronu
•	 sůl
•	 1 lžíce olivového oleje

Příprava:
•	 V míse rukama smíchejte  kapustu, tamari omáčku, citronovou šťávu, mořskou sůl, 

olivový olej a rozprostřete kapustu na pečicí papír.
•	 Pečte dokřupava asi 20 minut na 150°C.

DEN 
12

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Kapusta má extrémně vysoký obsah vitamínu C, což je antioxidant, který má mnoho 
důležitých funkcí v těle. Jeden šálek syrové kapusty ve skutečnosti obsahuje více 
vitamínu C než pomeranč.
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SNÍDANĚ: Krémová jáhlová snídaňová kaše s mandlemi a kokosovým mlékem

Suroviny:
•	 30 g jahel
•	 220 ml kokosového mléka
•	 2 datle
•	 1 lžíce mandlové mouky

•	 špetka vanilkových zrníček
•	 trochu skořice
•	  lžíce kešu krému ( recept naleznete v 

části „Základní recepty“)

Příprava:
•	 Povařte asi 20 minut jáhly, kokosové mléko, datle, mandlovou mouku, vyškrabaná 

zrníčka z vanilkového lusku, skořici a kešu krém.

SVAČINA: FreshBoost s řapíkatým celerem, okurkou a jablkem

Suroviny:
•	 1 řapíkatý celer
•	 1 okurka
•	 1  jablko
•	 2 dcl vody

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní 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.
•	 Vychutnejte si FreshBoost ihned nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD: Quinoové smaženky s bramborovou kaší a hráškovou omáčkou

Suroviny:

•	 1 cibule na kostičky
•	 1/4 mletého česneku
•	 50 g quinoy
•	 1 nasekaná červená paprika 
•	 1 nasekaná cuketa 

•	 1 lžíce lahůdkového droždí nebo 
parmezánu  

•	 1 vajíčko
•	 1 lžíce mandlové mouky  
•	 1 lžíce kokosového oleje 

Příprava:
•	 Na kokosovém oleji osmahněte cibuli nakrájenou na kostičky a mletý česnek asi 3 

minuty. 
•	 Přidejte quinou, nasekanou červenou papriku a cuketu a lahůdkové droždí nebo 

parmezán a vařte asi 20 minut.
•	 Smíchejte s rozšlehanými vajíčky a mandlovou moukou v případě potřeby.
•	 Rukama vše promíchejte, dokud směs nedrží pohromadě a tvarujte z ní smaženky.
•	 Rozehřejte v rendlíku 1 lžíci oleje a osmahněte v něm 4 placičky z obou stran na 

středním plameni dozlatova.
•	 Podávejte s vařeným a mixovaným hráškem a kokosovým mlékem nebo smetanou.

VEČEŘE: Pečené lilkové plátky

Suroviny:
•	 1 lilek nakrájený na plátky
•	 1/2 lžíce olivového oleje
•	 rozmarýn
•	 sůl

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 200 °C a vyložte pečicí plech pečicím papírem.
•	 Překrojte lilek napůl a položte obě poloviny na pečicí papír, slupkou dolů
•	 Pokapejte je olivovým olejem, posypte mořskou solí a oblíbenými bylinkami.
•	 Pečte dozlatova asi 30 minut a pokapejte citronovou šťávou. 

DEN 
13

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Okurka je sice obvykle považována za zeleninu, ale ve skutečnosti se jedná o ovoce, protože 
roste  z květů a obsahuje semena. Aby se maximalizoval jejich obsah živin, měly by se jíst okurky 
neoloupané. Oloupáním se snižuje množství vlákniny a také obsah určitých vitamínů a minerál.
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SNÍDANĚ: Cizrnové wrapy se špenátem, rajčaty, olivami a bazalkou

Suroviny:
•	 30 g cizrny v plechovce
•	 1 lžíce tahini (recept naleznete v části „Základní recepty“)
•	 2 lžíce lahůdkového droždí
•	 3 lžíce cizrnové mouky
•	 2 vajíčka
•	 1/4 mletého česneku
•	 šťáva z 1 citronu

•	 koriandr (listy) 
•	 mořská sůl 
•	 1/2 lžíce olivového oleje
•	 3 lžíce rajčatové omáčky
•	 rozmarýn
•	 sůl

Příprava:
•	 V Delimano MultiFresh zpracujte na funkci mixování (B) cizrnu z plechovky, tahini, 

lahůdkové droždí, cizrnovou mouku, vajíčka, česnek, šťávu z jednoho citronu, 
koriandr a mořskou sůl

•	 Osmažte wrapy na kokosovém oleji a naplňte je vařeným špenátem, rajčatovou 
omáčkou, olivy a bazalku.

SVAČINA: FreshBoost s ananasem, kokosovým mlékem, trochou medu a zázvoru

Suroviny:
•	 1/2 ananasu
•	 300 ml kokosového mléka

•	 1 lžička medu
•	 špetka zázvoru

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní 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.
•	 Vychutnejte si FreshBoost nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD: Pečená kuřecí prsa s batáty

Suroviny:
•	 150 g kuřecích prsou
•	 1 nasekaný batát
•	 sůl
•	 rozmarýn

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 180 °C a pečte, dokud nejsou kuřecí prsa a batát propečené, 

pokapejte olivovým olejem a ozdobte rozmarýnem.

VEČEŘE: Polévka z hnědých fazolí

Suroviny:
•	 250 g namočených hnědých fazolí
•	 1 cibule
•	 1 mrkev
•	 1/2 pórku
•	 1 rajče
•	 1 stroužek česneku
•	 800  ml vody 
•	 mořská sůl

Příprava:
•	 V nádobě na ohřev Delimano Multifresh připravte na funkci ohřev s mixováním 

(HB) namočené hnědé fazole, cibuli, mrkev, pórek, rajče, stroužek česneku, vodu a 
mořskou sůl. Nepřekračujte rysku MAX.

DEN 
14

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Kromě vysokého obsahu vitamínu C obsahuje ananas také hodně manganu, který posiluje kosti a pojivovou tkáň. Jeden šálek čerstvé ananasové šťávy 
obsahuje více než 70 % doporučené denní dávky manganu. Děti, dospělí a starší lidé by měli jíst několik kousků ananasu denně, aby měla silná těla.38 39



SNÍDANĚ: Celozrnný chléb s rozmačkaným avokádem  

Suroviny:
•	 1/2 rozmačkaného avokáda
•	 400 ml teplé vody 
•	 300 g celozrnné pšeničné mouky  
•	 1 lžíce soli
•	 50 g ovesných vloček
•	 50 g kokosového oleje
•	 1 sáček sušeného droždí

Příprava:
•	 Smíchejte teplou vodu s celozrnnou pšeničnou moukou a nechte několik minut 

odpočinout. Přidejte sůl, ovesné vločky, sušené droždí a rukama promíchejte.
•	 Položte těsto na pracovní plochu a nechte 5 minut odpočinout, v případě potřeby 

přidejte trochu mouky, aby se těsto nelepilo. 
•	 Dejte ho do mísy vymazané olejem, přikryjte potravinovou folií a uložte někam na 

teplé místo, dokud nezdvojnásobí svou velikost, asi 2 hodiny.
•	 Položte těsto na plech vyložený pečicím papírem a nechte ho kynout 30 minut.
•	 Pečte asi 30 minut, dokud není kůrka opečená dozlatova. 
•	 Na jednu porci si dejte 2 plátky chleba s rozmačkaným avokádem.

SVAČINA: Frozen berries with coconut or plain yogurt

Suroviny:
•	 200 g mražených malin
•	 kokosový jogurt

Příprava:
•	 Rozmixujte maliny a jogurt na funkci vakuové mixování (VB) pomocí Delimano 

MultiFresh.

OBĚD: Cuketové placičky s quinoou a avokádový dresink s citronem

Suroviny:

•	 50 g vařené quinoy 
•	 2 nastrouhaná cuketa 
•	 1 mozzarella
•	 1/4 česneku

•	 nasekaná petrželka
•	  nasekané rajče
•	 1 vajíčko
•	 3 lžíce mandlové mouky

Příprava:
•	 Vymačkejte uvařenou quinou a smíchejte ji s nastrouhanou cuketou – cuketu 

dobře vymačkejte. 
•	 Smíchejte s mozzarellou, česnekem, petrželkou, nasekaným rajčetem, vajíčkem a 

mandlovou moukou. 
•	 Dobře promíchejte.  
•	 Rukou tvarujte malé placičky. 
•	 Smažte placičky na rozpáleném kokosovém oleji dozlatova.
•	 Na dresink rozmačkejte avokádo, smíchejte s citronovou šťávou a lahůdkovým 

droždím nebo parmezánem.
•	

VEČEŘE: Almond flour crepes with strawberries jam

Suroviny:
•	 50 g mandlové mouky
•	 3 vajíčka
•	 vanilka
•	 špetka skořice
•	 2 lžičky medu

Příprava:
•	 Ve varné nádobě Delimano MultiFresh zpracujte na funkci mixování (B) mandlovou 

mouku, vajíčka, vanilku, skořici, med a trochu mořské soli.
•	 Opékejte na středním plameni a podávejte s domácím jahodovým džemem. Dejte 
•	 si dvě nebo tři.

DEN 
15

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Cuketa neobsahuje žádný tuk a má vysoký podíl vody a vlákniny. Také obsahuje řadu vitamínů, minierálů a prospěšných  
rostlinných látek. Vařená cuketa má obzvláště vysoký obsah vitamínu A, syrová cuketa ho obsahuje o něco méně.40 41



SNÍDANĚ: Quinoové vaječné muffiny s červenými paprikami

Suroviny:
•	 2-3 vajíčka
•	 mořská sůl
•	 40 g vařené quinoy
•	 1 nasekaná červená paprika
•	 1 mozzarella
•	 1 lžíce lahůdkového droždí 

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 170°C.
•	 Promíchejte vejce, mořskou sůl, uvařenou quinou, červené papriky, nakrájenou 

mozzarellu, lahůdkové droždí a přesuňte směs do formy na muffiny.
•	 Pečte asi 25 minut.

SVAČINA: Mixované borůvky s mandlovým mlékem a silken tofu

Suroviny:
•	 250 g mražených borůvek
•	 200 ml mandlového mléka
•	 30 g silken tofu

Příprava:
•	 Zpracujte všechny ingredience v mixovací nádobě Delimano MultiFresh na funkci 

B (mixování).

OBĚD: Pečený losos s pohankovou kashou

Suroviny:
•	 2 lžičky extra virgin olivového oleje, rozdělené
•	 1 šálek opražených pohankových krup (mohou být označeny jako ‘kasha’)
•	 mořská sůl a čerstvě namletý černý pepř
•	 2 filety lososa

Příprava:
•	 Přiveďte 500 ml osolené vody k varu.
•	 Na kokosovém oleji osmahněte jednu nakrájenou cibuli, pórek a po 5 minutách 

přidejte pohankové kroupy.
•	 Opékejte asi 2 minuty, přidejte mořskou sůl a vroucí vodu a vařte pod pokličkou asi 

20 minut, dokud se všechna voda nevstřebá, 15-20 minut.
•	 Na přípravu lososa předehřejte troubu na 200 °C a položte lososa kůží dolů na 

pečicí plech, přidejte tymián a pečte asi 15 minut.

VEČEŘE: Květákové smaženky

Suroviny:
•	 růžičky z 1 květáku
•	 šťáva z 1 citronu
•	 1/2 česneku
•	 bazalka
•	 oregano
•	 sůl
•	 4 lžíce lahůdkového droždí
•	 1 vajíčko

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 200 °C.
•	 V mixovací nádobě Delimano MultiFresh zpracujte na funkci B (mixování) česnek, 

citronovou šťávu, bazalku, oregano, mořskou sůl, lahůdkové droždí nebo parmezán 
a jedno vajíčko. Rukama smíchejte 500 g růžiček květáku a omáčku a pečte asi  
10 minut dokřupava a dozlatova.

DEN 
16

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Silken (hedvábné) tofu je tofu nezbavené vody a nelisované. Má nejvyšší podíl vody ze všech druhů tofu a vyrábí 
se koagulací sójového mléka bez srážení. Je dostupné v několika různých konzistencích v závislosti na tom, kolik 
obsahuje sójového proteinu.
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•	SNÍDANĚ: Krém z dýně hokkaido s kokosovým jogurtem a granolou

Suroviny:
•	 1 dýně hokkaido
•	 250 ml kokosového jogurtu
•	 domácí granola

Příprava:
•	 Opečte plátky dýně a rozmixujte je na pyré. 
•	 Přidejte kokosový jogurt a domácí granolu (viz recept Den 12, Snídaně).

SVAČINA: FreshBoost s mrkví, kapustou, jablkem a citronem

Suroviny:
•	 200 g kapusty
•	 2 mrkve
•	 1 jablko
•	 šťáva z 1 citronu
•	 200 ml vody

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní vložte všechny ingredience, 

nepřekračujte rysku MAX. 
•	 Našroubujte nůž. 
•	 Umístěte mixovací nádobu na Delimano MultiFresh, nastavte kolečko na vakuové 

mixování (VB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Vychutnejte si FreshBoost ihned nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD: Plněná dýně hokkaido s jáhly, hráškem, rajčatovým protlakem a červenými paprikami

Suroviny:

•	 100 g jahel
•	 50 g cizrny v plechovce
•	 1 červená paprika
•	 50 g hub

•	 sůl
•	 lžíce lahůdkového droždí
•	 3 lžíce rajčatové omáčky

Příprava:
•	 Uvařte jáhly a hrášek ve vodě. 
•	 Na kokosovém oleji osmahněte papriky nakrájené na kostičky a houby a po 10 

minutách přidejte vařené jáhly a hrášek.
•	 Vařte asi 5 minut, přidejte mořskou sůl, lahůdkové droždí nebo parmezán a 

rajčatovou omáčku.
•	 Předehřejte troubu na 180 °C.
•	 Opláchněte dýni hokkaido, překrojte ji na polovinu, poté odstraňte semínka a dejte 

ji do zapékací mísy. 
•	 Naplňte dýni jáhlovou směsí.
•	 Pečte 20-25 minut.
•	 Skvěle se hodí k zelenému salátu. 

VEČEŘE: Tortila z cizrnové mouky s tahini dresinkem  

Suroviny:
•	 1 šálek vody
•	 1 šálek cizrnové mouky
•	 mořská sůl 
•	 2 lžíce lahůdkového droždí nebo parmezánu
•	 trochu tahini (recept naleznete v části „Základní recepty“)

Příprava:
•	 Smíchejte vodu, cizrnovou mouku, mořskou sůl a lahůdkové droždí nebo parmezán.

Rozehřejte na pánvi kokosový olej a nalijte na ni trochu směsi. Opékejte z obou stran 
1-2 minuty na středním plameni.

•	 Když jsou tortily hotové, ozdobte je tahini.

DEN 
17

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Semínka dýně hokkaido mají nutriční využití a mohou být použita k přípravě salátů a omáček. 
Semínka mají také léčivé vlastnosti a jsou snadno stravitelná. Lisuje se z nich cenný olej, který má 
příznivé účinky při artritidě, ztrátě vlasů a v prevenci bolestí zubů.
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SNÍDANĚ: Míchaná „vajíčka“ z tofu a kapusty (bez vajec)

Suroviny:
•	 1  kostka tofu
•	 špetka kurkumy
•	 1 lžíce lahůdkového droždí
•	 2 lžíce domácího krému z kešu (recept naleznete v části „Základní recepty“)
•	 špetka mořské soli 

Příprava:
•	 Rozdrobte tofu rukama, přidejte trochu kurkumy, lahůdkové droždí nebo parmezán, 

domácí kešu krém, špetku mořské soli a dobře promíchejte.
•	 Vařte pomalu asi 10 minut za občasného míchání.
•	 Na závěr posypte trochou černého pepře.

SVAČINA:  FreshBoost s mraženým banánem, arašídovým máslem, kokosovým mlékem 

Suroviny:
•	 1  banán
•	 1  lžíce arašídového másla
•	 200 ml kokosového mléka
•	 1 lžička medu

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní vložte všechny ingredience, 

nepřekračujte rysku MAX. 
•	 Našroubujte nůž. 
•	 Umístěte mixovací nádobu na Delimano MultiFresh, nastavte kolečko na vakuové 

mixování (VB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Vychutnejte si FreshBoost ihned nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD:   Pohanková kasha s houbami a zelenými fazolkami

Suroviny:
•	 100 g pohanky
•	 1/2 nasekaného pórku
•	 70 g žampionů 
•	 2 lžíce lahůdkového droždí
•	 2 lžíce rajčatové šťávy
•	 nasekaná petrželka a kopr
•	 mořská sůl

Příprava:
•	 Rozehřejte na pánvi kokosový olej. 
•	 Přidejte pórek nakrájený na plátky a nasekané žampiony a opékejte asi 5 minut.
•	 Přidejte pohankové kroupy a trochu vody.  
•	 Po 10 minutách přidejte lahůdkové droždí nebo parmezán, rajčatovou omáčku a 

bylinky (kopr a petrželku) a vařte asi 5 minut nebo dokud pohanka nezměkne.

VEČEŘE: Polévka z pečených rajčat a červené papriky

Suroviny:
•	 300 g cherry rajčátek
•	 1 stroužek česneku
•	 1 lžička olivového oleje
•	 lístky bazalky
•	 1  lžíce lahůdkového droždí
•	 1 červená cibule

Příprava:
•	 V nádobě na ohřev DelimanoMultiFresh vařte na funkci ohřev s mixováním (HB) 

cherry rajčátka, česnek, olivový olej, lístky bazalky, lahůdkové droždí nebo parmezán 
a červenou cibuli.

DEN 
18

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Pohanka se skládá hlavně ze sacharidů. Také se pyšní vysokým obsahem vlákniny a rezistentního škrobu, které mohou 
být prospěšné pro zdraví tlustého střeva. Navíc obsahuje malé množství vysoce kvalitního proteinu.
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SNÍDANĚ: Quinoa s jablkem a skořicí

Suroviny:
•	 30 g quinoy
•	 sůl
•	 špetka vanilky a skořice
•	 1 lžíce javorového sirupu
•	 2 lžíce kokosového mléka
•	 1 jablko
•	 2 lžíce kokosového jogurtu

Příprava:
•	 V hrnci na omáčky přiveďte vodu k varu a přidejte quinou a mořskou sůl. 
•	 Po uvedení do varu vařte 15 minut, dokud se všechna tekutina nevstřebá.
•	 Přidejte špetku vanilky, skořice, javorový sirup a kokosové mléko. Zamíchejte a 

nechte přikryté asi 10 minut.
•	 V hrnci na omáčky osmahněte na kokosovém oleji nakrájená jablka a jednu lžíci 

javorového sirupu, dokud jablka nezměknou.
•	 Promíchejte quinou s jablky a nakonec přidejte trochu kokosového jogurtu.

SVAČINA:    FreshBoost s avokádem, okurkou a kapustou

Suroviny:
•	 1 avokádo
•	 1 okurka
•	 100 g kapusty

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní vložte všechny ingredience, 

nepřekračujte rysku MAX. 
•	 Našroubujte nůž. 
•	 Umístěte mixovací nádobu na Delimano MultiFresh, nastavte kolečko na vakuové 

mixování (VB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Vychutnejte si FreshBoost ihned nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD:  Kuskus se zeleninou

Suroviny:
•	 80 g vařeného kuskusu
•	 1 nasekaná cibule
•	 1 stroužek česneku
•	 špetka mletého zázvoru
•	 špetka kmínu a koriandru (semínka)
•	  2 mrkve, nakrájené na kostičky

•	 200 g nasekané dýně hokkaido
•	 50 g rajčat
•	 1 šálek vody
•	 mořská sůl
•	 100 g cizrny v plechovce

Příprava:
•	 V pánvi rozehřejte kokosový olej a přidejte cibuli, česnek, mletý zázvor, kmín a 

koriandr. Přidejte nakrájené mrkve, nasekanou dýni, rajčata, šálek vody, mořskou 
sůl a cizrnu.

•	 Vařte 40 minut a podávejte s kuskusem.

VEČEŘE: Mrkvovo-zázvorová polévka

Suroviny:
•	 4 mrkve
•	 1 červená cibule 
•	 špetka zázvoru
•	 mořská sůl

Příprava:
•	 Dejte ingredience do nádoby na ohřev Delimano MultiFresh, nepřekračujte úroveň 

MAX, nastavte kolečko na ohřev s mixováním (HB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Jakmile program skončí, můžete polévku podávat.

DEN 
19

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Kus kus je skvělou náhradou rýže nebo quinoy a je velmi všestranný, protože ho lze podávat v salátech, 
polévkách, jako přílohu nebo i jako hlavní chod. Kromě své výživové hodnoty má i další výhody – příprava je 
velmi jednoduchá, v podstatě ho stačí zalít horkou vodou a načechrat vidličkou.
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SNÍDANĚ: Ovesná kaše přes noc s mandlovým mlékem, vanilkou, borůvkami a javorovým sirupem

Suroviny:
•	 30 g ovesných vloček  
•	 100 g borůvek
•	 300 ml mandlového mléka
•	 špetka vanilky
•	 1 lžíce arašídového másla
•	 1 lžička javorového sirupu

Příprava:
•	 Dejte do mísy mandlové mléko, vanilku, borůvky, ovesné vločky, jednu lžíci 

arašídového másla, jednu lžičku javorového sirupu a promíchejte.
•	 Dejte přes noc vychladit do lednice.

SVAČINA:  FreshBoost s řepou, špenátem a citronovou šťávou

Suroviny:
•	 1/2 řepy
•	 200 g špenátu
•	 šťáva z 1 citronu

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní vložte všechny ingredience, 

maximálně po rysku MAX. 
•	 Nalijte vodu nebo jinou tekutinu po rysku MAX. 
•	 Našroubujte nůž
•	 Umístěte mixovací nádobu na Delimano MultiFresh, nastavte kolečko na vakuové 

mixování (VB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Vychutnejte si FreshBoost ihned nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD:  Krůtí maso se zeleninou

Suroviny:
•	 150 g krůtích prsou
•	 nasekaná červená cibule
•	 nasekaná červená paprika
•	 nasekaná zelená paprika
•	 stroužek česneku
•	 1 lžíce rajčatového pyré
•	 1 nasekaná cuketa
•	 sůl

Příprava:
•	 V pánvi rychle osmahněte krůtí prsa tak, aby nebyla růžová. 
•	 Přidejte nasekanou červenou cibuli, nasekanou červenou a zelenou papriku, 

vmíchejte česnek, mořskou sůl a restujte asi 7 minut.
•	 Přidejte jednu lžíci rajčatového pyréa vařte pod pokličkou asi 10 minut, poté přidejte 

nasekanou cuketu a vařte asi dalších 10 minut nebo dokud cuketa nezměkne.

VEČEŘE: Cizrnová kari polévka

Suroviny:
•	 250 g cizrny v plechovce 
•	 špetka kari
•	 250 ml vody
•	 250 ml kokosového mléka

Příprava:
•	 Přidejte cizrnu, mořskou sůl, trochu kari a napůl vodu/napůl kokosové mléko do 

nádoby na ohřev Delimano MultiFresh, nepřekračujte rysku MAX, nastavte kolečko 
na ohřev s mixováním (HB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.

•	 Jakmile program skončí, můžete polévku podávat.

DEN 
20

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Je pravda, že řepa obsahuje více cukrů než mnoho jiné zeleniny - asi 8 gramů na porci dvou malých 
řep. Ale to je stěží to samé jako získání 8 gramů cukru ze sušenek, protože řepa má vysoký obsah 
vlákniny, která zachycuje cukr a zpomaluje jeho vstřebávání do krevního řečiště.
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SNÍDANĚ: Quinoový quiche s brokolicí, vajíčkem a veganským nebo klasickým sýrem

Suroviny:
•	 100 g vařené quinoy
•	 1 lžička hořčice
•	 špetka kurkumy
•	 sůl
•	 1 rozšlehané vajíčko

Příprava:
•	 Předehřejte troubu na 180°C.
•	 Přípravu těsta: smíchejte uvařenou quinou, hořčici, kurkumu, trochu mořské soli a 

rozšlehané vajíčko. Přitlačte quinoovou směs ke dnu malé formy na koláč a pečte 
15 minut.

•	 Po skončení vyndejte.

Na náplň:
•	 150 g růžiček brokolice
•	 1 stroužek česneku
•	 mořská sůl
•	 1 lžíce lahůdkového droždí

Příprava náplně: 
•	 Dejte růžičky brokolice do rendlíku a 

vařte asi 5 minut.
•	 Vyjměte je z vody a opečte brokolici na 

olivovém oleji. 
•	 Vmíchejte česnek, mořskou sůl a 

lahůdkové droždí.
•	 Opékejte 5 minut.

Na ozdobu:
•	 1 rozšlehané vajíčko
•	 špetka mořské soli
•	 200 ml kokosového mléka
•	 100 g běžného nebo veganského sýru

Příprava ozdoby: 
Rozšlehejte vajíčko, špetku mořské soli, 
kokosové mléko,  veganský nebo běžný 
sýr a nalijte vajíčkovou směs na brokolici v 
quichi. Pečte 40 minut.

SVAČINA:   FreshBoost s kapustou, broskví a kokosovým mlékem

Suroviny:
•	 200 g listů kapusty
•	 1 nasekaná broskev

•	 200 ml kokosového mléka

Příprava:
•	 Našroubujte ventil na mixovací nádobu, poté do ní vložte všechny ingredience, 

maximálně po rysku MAX. 
•	 Našroubujte čepele. 
•	 Umístěte mixovací nádobu na Delimano MultiFresh, nastavte kolečko na vakuové 

mixování (VB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.
•	 Vychutnejte si FreshBoost nebo si ho uschovejte na později.

OBĚD:  Jáhlové burgery s červenou paprikou, špenátem a vajíčkem

Suroviny:
•	 200 g jahel
•	 1 červená cibule
•	 1 nasekaná mrkev
•	 1 nasekaná cuketa
•	 1/2 řapíkatého celeru
•	 50 g listů špenátu

•	 100 g předvařené cizrny
•	 1 našlehané vajíčko
•	 špetka uzené papriky

Příprava:
•	 Vařte jáhly ve vroucí vodě asi 20 minut.
•	 Nakrájejte na malé kousky červenou cibuli, mrkev, cuketu, řapíkatý celer a listový 

špenát. Vařte je v hrnci na omáčky asi 5 minut.
•	 Přesuňte do mísy a smíchejte zeleninu a jáhly s cizrnou. Přidejte vajíčko a promíchejte. 
•	 Přidejte trochu mořské soli, uzenou papriku a vytvořte asi 4 placičky.
•	 Rozehřejte kokosový olej v hrnci na omáčky a opečte každou placičku z obou stran 

dozlatova. 
•	 Podávejte s rozmačkaným avokádem.

DEN 
21

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?
Quiche je francouzský koláč, který se skládá z křehkého těsta se slanou náplní a kousků sýru, 
masa, mořských plodů nebo zeleniny. Nejznámějším druhem je Quiche Lorraine, který obsahuje 
špek nebo slaninu a obvykle sýr. Quiche můžete podávat teplý nebo studený. Je oblíbený po celém 
světe.52 53



VEČEŘE: Polévka z červené čočky s kurkumou

Suroviny:
•	 200 g červené čočky, namočené přes noc
•	 1/2 nasekané červené cibule
•	 špetka zázvoru, kurkumy a mořské soli  
•	 200 ml vody
•	 200 ml kokosového mléka

Příprava:
•	 Přidejte červenou čočku, cibuli, zázvor, kurkumu, mořskou sůl, vodu a kokosové 

mléko do nádoby na ohřev MultiFresh, nepřekračujte rysku MAX, nastavte kolečko 
na ohřev s mixováním (HB) a stiskněte tlačítko pro spuštění.

•	 Jakmile program skončí, můžete polévku podávat.

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

MULTIFRESH 
FOOD 
PROCESSOR

MULTIFRESH 
VAKUOVÉ 
SÁČKY

MULTIFRESH SADA 
VAKUOVÝCH KRABIČEK 
 (3KS)

MULTIFRESH 
VAKUOVÁ
ZÁTKA NA LÁHEV
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