CEĻVEDIS
IMUNITĀTES
STIPRINĀŠANAI

Imūnsistēma
ir organisma aizsardzība pret
infekcijām. Tā uzbrūk baciļiem un palīdz mums būt
veseliem.
Imūnsistēma atceras katru mikrobu, ko tā ir uzveikusi,
baltajos asins ķermenīšos, ko dēvē par atmiņas
šūnām. Tas nozīmē, ka tā var atpazīt un iznīcināt
mikrobu ļoti ātri, ja tas atkal iekļūst organismā, pirms
paspēj savairoties un padara jūs slimu.

IMŪNSISTĒMAS DAĻAS
Galvenās imūnsistēmas daļas ir:
• baltie asins ķermenīši plūst asinīs, meklējot
svešķermeņus (mikrobus), piemēram, baktērijas, vīrusus utt. Kad
tos atrod, tie uzbrūk.
• Antivielas - palīdz
organismam
cīnīties
pret mikrobiem vai
toksīniem, ko tie izdala.

Bazofilie
leikocīti

Monocīti

Neitrofilie
leikocīti

Eozinofilie
leikocīti

Limfocīti

• Komplementa sistēma - sastāv no olbaltumvielām,
kuru darbība papildina antivielu darbu.
• Limfātiskā sistēma - smalku limfvadu tīkls
organismā. Limfātiskās sistēmas galvenā loma ir
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kontrolēt šķidruma līmeni organismā, reaģēt uz
baktērijām, cīnīties pret vēža šūnām, cīnīties pret
šūnu produktiem, kas citādi novestu pie slimības
vai traucējumiem.
• Liesa - ir asinis filtrējošs orgāns, kas cīnās pret
mikrobiem un iznīcina vecus vai bojātus eritrocītus.

Aizkrūtes
dziedzeris

Limfvadi
Liesa

Resnā
zarna
Aklās zarnas
piedēklis

Kaulu
smadzenes
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Limfmezgls

Tā ražo imūnsistēmas savienojumus, kas cīnās pret
slimībām (tai skaitā antivielas un limfocītus).
• Kaulu smadzenes - ir poraini audi, kas atrodas
kaulos. Tie ražo eritrocītus, kas nepieciešami
organismam, lai pārnēsātu skābekli.
• Aizkrūtes dziedzeris - filtrē un kontrolē asins sastāvu.
Tas ražo leikocītu šūnas, ko sauc par T limfocītiem.

KĀ DARBOJAS
IMŪNSISTĒMA?
Kamēr
vien
jūsu
imūnsistēma darbojas
bez aizķeršanās, jūs
pat nepamanāt tās
klātbūtni. Bet, ja tā
pārstāj darboties, kā
nākas, – jo tā ir vāja
vai nespēj tikt galā
ar īpaši agresīviem
mikrobiem,
–
jūs
saslimsiet.
Bez imūnsistēmas mēs
nespētu cīnīties pret
kaitīgām lietām, kas nonāk organismā no ārpasaules,
vai kaitīgām pārmaiņām, kas notiek mūsu organismā.
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GALVENIE IMŪNSISTĒMAS UZDEVUMI IR
cīnīties pret
mikrobiem, kas
izraisa slimības,
(patogēniem),
piemēram,
baktērijām,
vīrusiem,
parazītiem vai
sēnītēm, un
aizvākt tos no
jūsu organisma;

atpazīt un
neitralizēt
kaitīgās vielas,
no apkārtējās
vides;

cīnīties pret
pārmaiņām
organismā,
kas izraisa
slimības,
piemēram pret
vēža šūnām;

Imūnsistēmu aktivizē daudzas dažādas lietas,
ko organisms neatpazīst kā savas. Tās sauc par
antigēniem. Kad antigēni piestiprinās pie īpašiem
imūnšūnu receptoriem, organismā noris vesela virkne
procesu.
Kad organisms pirmoreiz nonācis saskarsmē ar
mikrobu, kas izraisa saslimšanu, tas parasti uzglabā
informāciju par mikrobu un kā pret to cīnīties. Tad, ja
tas atkal saskaras ar šo mikrobu, tas var cīnīties ar to
ātrāk.
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CILVĒKIEM IR TRĪS IMUNITĀTES VEIDI
Iedzimtā imunitāte
Visi piedzimst ar iedzimto
(vai dabisko) imunitāti,
vispārējās aizsardzības
veids.

Adaptīvā imunitāte
Adaptīvā (vai aktīvā) imunitāte attīstās
dzīves laikā. Mēs attīstām adaptīvo
imunitāti, kad tiekam pakļauti slimībām
vai tiekam imunizēti pret tām ar
vakcīnām.

Pasīvā imunitāte
Pasīvā imunitāte tiek aizgūta
no cita avota un ilgst īsu laika
periodu. Piemēram, antivielas no
mātes piena bērnam dod īslaicīgu
imunitāti pret slimībām, kuras ir
izslimojusi māte.
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INTERESANTI FAKTI PAR
IMŪNSISTĒMU
Jūsu imūnsistēma var
uzbrukt
pati
sev.
Autoimūnās slimības ir
tad, kad imūnsistēma
iznīcina veselos audus.
Šādos gadījumos leikocīti
nevar atšķirt patogēnus
un parastas organisma
šūnas, tādējādi izraisot
reakciju, kas iznīcina
veselos audus.

1976. gada filma
“Zēns, kurš dzīvoja
burbulī”
ataino
personu,
kurai
ir
nepietiekama
imūnsistēma
un
kam jādzīvo dzīve
pilnīgi sterilā vidē,
jo viņa organisms
nespēj cīnīties pret
infekcijām. Lai arī
stāsts ir izdomāts,
imūnsistēmas
slimības ir īstas un
piemīt vienam no
100 000 cilvēkiem.

Pirmā vakcīna tika radīta 18. gadsimta beigās,
bet cilvēki zināja par imunitātes nozīmi jau ilgi
pirms tam.
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Katru dienu mēs sastopamies ar miljardiem
mikrobu, bet tie visi nav slikti. Lai arī nav patīkami par
to domāt, neskaitāmi mikrobi dzīvo mums uz ādas
un organismā, un tie ir nepieciešami, lai uzturētu
mūs veselus. Labās baktērijas nodrošina organismu
ar uzturvielām, kas mums nepieciešamas, kā
arī palīdz cīnīties pret sliktajām baktērijām un
infekcijām.

Atēnu
mēra
laikā,
kas notika 430. gadā
pirms mūsu ēras, grieķi
saprata, ka cilvēki, kas
bija izslimojuši masaliņas,
otrreiz ar tām nesaslima.
Turklāt izdzīvojušie bieži
vien rūpējās par tiem, kas
slimoja ar masaliņām, tā
teikts kādā 1998. gada
rakstā
Starptautiskajā
infekciozo slimību žurnālā.

Mazulis
pirms
dzimšanas saņem
antivielas no mātes
placentas un no
mātes piena pēc
dzimšanas.
Tas
pasargā mazuli no
dažādām infekcijām
dzīves
pirmajos
gados.
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Imūnsistēmai ir
liela nozīme, lai
izdzīvotu.
Bez
imūnsistēmas
mūsu
organisms
būtu atvērts
baktēriju,
vīrusu, parazītu
uzbrukumiem.
Imūnsistēma
mūs uztur
veselus.

Mūsu imūnsistēmas spēku pārsvarā
nosaka neiedzimti faktori. Tas
nozīmē, ka mikrobiem, kuriem
esam pakļauti dzīves laikā, kā arī
individuālajam dzīvesveidam ir liela nozīme mūsu
organisma aizsargsistēmas stiprināšanā.
Veselīga dzīvesveida stratēģijas, piemēram, regulāri
treniņi, veselīgs un sabalansēts uzturs, kvalitatīvs
miegs, pazemināts stresa līmenis, mērena alkohola
lietošana, palīdz jūsu imūnsistēmai cīnīties pret
mikrobiem.
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Pievērsieties tam,
ko jūs spējat kontrolēt –

jūsu uzturam!
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Labs uzturs ir galvenais faktors, lai palīdzētu uzturēt
imūnsistēmu veselu.
Vienkāršs veids, kā pārliecināties, ka uzņemat
pietiekami daudz antioksidantu, vitamīnu un
minerālvielu, – “apēdiet varavīksni”. Tas iekļauj
dažādu krāsu augļus un dārzeņus: sarkanus (āboli,
kartupeļi, ķirši), oranžus (ķirbji, mango), zaļus (kivi,
brokoļi, olīvas, laimi, vīnogas, kāposti, lapu kāposts),
dzeltenus (āboli, bumbieri, banāni, ananasi), zilus
(mellenes), baltus (ziedkāposti, kokosrieksti) un
brūnus (rieksti).
Jo vairāk dažādu augļu un dārzeņu jūs dienā apēdat,
jo plašāku uzturvielu spektru organisms izmanto, lai
uzlabotu imūnsistēmu.
ĒDIET PIETIEKAMI
DAUDZ
OLBALTUMVIELU
Pēc ekspertu teiktā
jums būtu jāēd
vismaz 0,8 g olbaltumvielu
uz
vienu
kilogramu
ķermeņa svara,lai
nesaslimtu. Nepietiekams olbaltumvielu
daudzums
11

organismā var kaitēt T šūnām, kas ir nozīmīga
imūnsistēmas daļa.
NEAIZMIRSTIET
PAR ĒDIENU,
KAS SATUR
PROBIOTIĶUS
Ol b a l t u mv i e l a s
satur lielu cinka
daudzumu. Tā ir
minerālviela, kas
palīdz ražot baltos
asins ķermenīšus,
kas
cīnās
ar
infekcijām.
Probiotiķi palielina
“labo baktēriju” daudzumu zarnās, kas palielina
citokīnu daudzumu; tās ir sīkas olbaltumvielas,
kurām piemīt pretiekaisuma īpašības un kas palīdz
funkcionēt imūnsistēmai.

Ēdiet labi
un esiet
veselīgi!

Šajās receptēs tiek izmantotas
sastāvdaļas, kas ir bagātas
ar beta karotīnu, C vitamīnu,
E
vitamīnu
un
citām
barības vielām, kas palīdz
imūnsistēmas funkcijām.
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SATURS
14 SMŪTIJS “ENERĢIJA VISAI DIENAI”
16 OGU IMUNITĀTE
18 KRĒMĪGĀ APELSĪNA SMŪTIJS
20 NO C UZ SPOŽU C
22 SMŪTIJS, KAS UZLABO GREMOŠANU
24 SMŪTIJS, KAS CĪNĀS PRET BRĪVAJIEM RADIKĀĻIEM
26 CELIES UN VELIES
28 ZELTA PIENA ENERĢIJAS BUMBA
30 ZELTA PIENA KOKTEILIS
32 GREIPFRŪTA, BAZILIKA UN INGVERA SMŪTIJS
34 ZAĻAIS GRANĀTĀBOLA SMŪTIJS
36 VESELĪGO NAŠĶU SMŪTIJS
38 MEDUS, CITRONA UN INGVERA IMUNITĀTES SMŪTIJS
40 IMUNITĀTES SMŪTIJS
42 KIVI PUNŠS
44 VESELĪBAS UZLABOŠANAS SMŪTIJS
46 LAIMA UN PIPARMĒTRAS ESENCES ŪDENS
48 AKNAS UN RESNĀS ZARNAS TONIKS
50 SMŪTIJS “NOST AR SLIMĪBAS LAPU”
52 ANANASA, KOKOSRIEKSTA UN KURKUMAS SMŪTIJS
54 SPĒKA PĒTERSĪLIS
56 DETOKSA SMŪTIJS
58 ZIEMAS KAREIVIS
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Porcijas: 1

SMŪTIJS “ENERĢIJA
VISAI DIENAI”
www.delimano.lv

Kafija un cukurotie enerģijas dzērieni var izraisīt
trauksmi, un to piedevas nodara vairāk kaitējuma
nekā labuma. Tā vietā iedzeriet dabisku smūtiju,
kas sniedz enerģiju, lai jūs būtu aktīvs visu dienu.
Uzņemiet nepieciešamās uzturvielas no lapu kāposta
un apelsīna, kas ir pilni ar antioksidantiem. Banāni,
medus un čia sēklas sniegs tūlītēju enerģijas lādiņu,
un auzas dos jums sāta sajūtu. Ja jums vajag enerģijas
lādiņu bez cukura, izvēlieties smūtiju “Enerģija visai
dienai”!
Sastāvdaļas
• 1 tase lapu kāposta
• 1 banāns
• ½ apelsīna
• 1½ tase kokosriekstu ūdens
• 1 tējkarote čia sēklu
• ¼ tases auzu pārslu
• 1 tējkarote medus

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 322.6
Tauki kopā: 3.1 g
4.8%
Piesātinātās taukskābes: 0.5 g 2.6%
Holesterīns: 0 mg
0%
Sāls: 107.3 mg
4.5%
Ogļhidrāti kopā: 71.9 g
24%
Šķiedrvielas: 8.6 g
34.2%
Cukurs: 41.1 g
Olbaltumvielas: 6.4 g
12.9%
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Vitamīns A: 3.3%
Kalcijs: 13.2%
Vitamīns C: 160.9%
Dzelzs: 10.5%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

OGU IMUNITĀTE
www.delimano.lv

Klementīni šajā smūtijā nodrošina lielu C vitamīna
daudzumu, kas stiprina jūsu organismu un uztur to
veselu. Ja jūtaties slikti laikapstākļu maiņu, alerģiju
vai iesnu dēļ, izmēģiniet šo smūtiju, lai iegūtu
antioksidantu devu!

Sastāvdaļas
• 1 tase mangolda (lapu biete)
• ½ tases melleņu
• ½ tases zemeņu
• ½ tases aveņu
• 1 klementīns
• 1 ēdamkarote mandeļu
• 1½ tase kokosriekstu ūdens

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 269.5
Tauki kopā: 4.8 g
Piesātinātās taukskābes: 0.3 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 176.2 mg
Ogļhidrāti kopā: 56 g
Šķiedrvielas: 12 g
Cukurs: 36.4 g
Olbaltumvielas: 5.4 g
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7.4%
1.5%
0%
7.3%
18.7%
48.1%
12.9%

Vitamīns A: 8.9%
Kalcijs: 11.9%
Vitamīns C: 397.1%
Dzelzs: 11.8%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

KRĒMĪGĀ APELSĪNA
SMŪTIJS
www.delimano.lv

Uzlabojiet organisma enerģijas rezerves un imunitāti
ar atsvaidzinošo krēmīgā apelsīna smūtiju! Citrusaugļi
satur daudz šķiedrvielu un C vitamīna un palīdz cīnīties
pret saaukstēšanās un gripas simptomiem. Banāni
arī uzlabo garastāvokli, tāpēc pievienojiet tos un jūs
esat gatavi sākt dienu!
Sastāvdaļas
• 1 burkāns
• 1 banāns, sasaldēts
• 1 apelsīns
• 1 tase nesaldināta mandeļu
piena
• ½ tējkarotes vaniļas ekstrakta

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 240.5
Tauki kopā: 3.7 g
Piesātinātās taukskābes: 0.3 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 262.6 mg
Ogļhidrāti kopā: 47.7 g
Šķiedrvielas: 8.2 g
Cukurs: 29 g
Olbaltumvielas: 7.7 g
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5.7%
1.7%
0%
10.9%
15.9%
32.8%
15.4%

Vitamīns A: 35.1%
Kalcijs: 52.5%
Vitamīns C: 135.9%
Dzelzs: 13.3%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

NO C UZ SPOŽU C
www.delimano.lv

Citrusīgais un skābenais smūtijs, kas ir pilns ar ziemas
augļiem, aromātiskām garšvielām un īsto salduma
daudzumu, būs jums tieši laikā! Tas ir pilns ar C
vitamīnu un ir ideāli piemērots, lai atvairītu slimības
saaukstēšanās un gripas sezonas laikā. Pirms sākat
justies mazliet apslimis, pamēģiniet šo smūtiju un
uzlabojiet imunitāti, lai varētu izbaudīt sezonu.
Sastāvdaļas
• 1 tase salātu mix
• 1 apelsīns
• ½ citrona
• ½ laima
• ½ tējkarote ingvera saknes
• 1 ½ tase ūdens
• 1 tējkarote medus
• šķipsniņa jūras sāls

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 153.4
Tauki kopā: 0.4 g
Piesātinātās taukskābes: 0 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 329.5 mg
Ogļhidrāti kopā: 41.3 g
Šķiedrvielas: 5.7 g
Cukurs: 30.9 g
Olbaltumvielas: 2.6 g
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0.5%
0.2%
0%
13.7%
13.8%
23%
5.3%

Vitamīns A: 7.5%
Kalcijs: 13%
Vitamīns C: 176.3%
Dzelzs: 10.5%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

SMŪTIJS, KAS UZLABO
GREMOŠANU
www.delimano.lv

Gausa vēdera darbība sauc pēc veselīgas šķiedrvielu
devas! Jūs atradīsiet ideālo sastāvdaļu sajaukumu,
kas būs bagātīgs gan ar šķīstošām, gan nešķīstošām
šķiedrvielām, kas nodrošina veselīgu vēdera izeju.
Mēs savienojām bietes ar sātīgajām auzu pārslām,
bumbieri, mellenēm un atsvaidzinošo kokosriekstu
ūdeni ideālam rudens garšu līdzsvaram. Visam pa
virsu – čia sēklas un linsēklas, kas bagātas ar omega
taukskābēm, nodrošina organismam pretiekaisuma
īpašības un palīdz uzturēt zarnas un imūnsistēmu
veselu.
Sastāvdaļas
• 1 tase ūdens
Norādes
• 1 tase spinātu • 1 ēdamkarote
Pievienojiet
• ¼ bietes
auzu pārslu
sastāvdaļas,
• ½ bumbiera
• 1 ēdamkarote
kā
norādīts
• ½ tases
linsēklu
sarakstā, un
melleņu
• 1 ēdamkarote
blenderējiet,
• ½ tases
čia sēklu
līdz iegūstat
kokosriekstu
viendabīgu
ūdens
konsistenci.
Informācija par uzturvērtību
Kalorijas: 254.8
Tauki kopā: 8.4 g
12.9%
Piesātinātās taukskābes: 0.8 g 4.2%
Holesterīns: 0 mg
0%
Sāls: 83 mg
3.5%
Ogļhidrāti kopā: 43.1 g
14.4%
Šķiedrvielas: 12.7 g
50.6%
Cukurs: 22.4 g
Olbaltumvielas: 6.6 g
5.3%
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Vitamīns A: 9.6%
Kalcijs: 17.3%
Vitamīns C: 54.3%
Dzelzs: 16.6%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

SMŪTIJS, KAS CĪNĀS PRET
BRĪVAJIEM RADIKĀĻIEM
www.delimano.lv

Brīvie radikāļi ir molekulas mūsu organismos, kas
spēj bojāt šūnas un var novest pie hronisku slimību
attīstīšanās un paātrinātas novecošanas. Ēdieni
ar augstu antioksidantu saturu palīdz cīnīties pret
brīvo radikāļu aktivitāti. Receptē iekļautas spēcīgas
sastāvdaļas, kas satur antioksidantus, piemēram,
spināti, apelsīns un Brazīlijas rieksts, kas satur dienas
selēna devu.
Sastāvdaļas
• 1 tase spinātu
• 1 banāns
• ½ apelsīna
• 1 Brazīlijas rieksts
• 1 ½ tase nesaldināta
mandeļu piena
• ½ tases brūno rīsu,
pagatavoti un
atdzesēti

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 338.9
Tauki kopā: 8.2 g
Piesātinātās taukskābes: 1.4 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 285.2 mg
Ogļhidrāti kopā: 64 g
Šķiedrvielas: 8.2 g
Cukurs: 23.7 g
Olbaltumvielas: 7.2 g
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12.6%
7.1%
0%
11.9%
21.3%
32.6%
14.4%

Vitamīns A: 10.1%
Kalcijs: 74.2%
Vitamīns C: 89.3%
Dzelzs: 15.7%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

CELIES UN VELIES
www.delimano.lv

Uzņemiet enerģiju ar antioksidantu pilnu garšu
sprādzienu. Šis augļu pilnais smūtijs ar maz kalorijām
un daudz C vitamīna uzlabos jūsu imunitāti. Godži
ogas ir bagātas ar antioksidantiem un A vitamīnu,
kas uzlabo acu veselību un palīdz cīnīties pret sirds
slimībām. Neaizmirstiet par likopēnu, ko satur arbūzs,
– tas ir vēl viens spēcīgs antioksidants, kas palīdz
novērst šūnu bojājumus.
Sastāvdaļas
• 1 tase sviesta salātu
• ½ tases “Honeydew”
melones
• ½ tases “Cantaloupe”
melones
• ½ tases arbūza
• 1 banāns
• 2 ēdamkarotes godži ogas
• 1½ tase ūdens

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 232.1
Tauki kopā: 0.9 g
Piesātinātās taukskābes: 0.2 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 77.5 mg
Ogļhidrāti kopā: 56.4 g
Šķiedrvielas: 6.2 g
Cukurs: 39.1 g
Olbaltumvielas: 4.8 g
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12.6%
7.1%
0%
11.9%
21.3%
32.6%
14.4%

Vitamīns A: 16.7%
Kalcijs: 8.6%
Vitamīns C: 105.1%
Dzelzs: 13.9%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

ZELTA PIENA
ENERĢIJAS BUMBA
www.delimano.lv

Gardais garšvielu sajaukums ar pretiekaisuma
īpašībām šajā kokteilī, kas aizstāj kafiju, uzmundrinās
jūs un sniegs enerģijas lādiņu visai dienai!

Sastāvdaļas
• 1 ½ tase nesaldināta
kokosriekstu piena
• 1 ½ tējkarote maltas
kurkumas
• ¼ tējkarotes malta
ingvera
• ¼ tējkarotes malta kanēļa
• ¼ tējkarotes kajēnas
piparu pulvera
• 1 tējkarote kokosriekstu
eļļas
• 1 tējkarote medus

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 145
Tauki kopā: 11.5 g
17.7%
Piesātinātās taukskābes: 9.8 g 49.2%
Holesterīns: 0 mg
0%
Sāls: 77.1 mg
3.2%
Ogļhidrāti kopā: 12.1 g
4%
Šķiedrvielas: 2.7 g
10.9%
Cukurs: 5.9 g
Olbaltumvielas: 0.5 g
0.9%
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Vitamīns A: 0.6%
Kalcijs: 16.5%
Vitamīns C: 0.7%
Dzelzs: 11.2%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

ZELTA PIENA
KOKTEILIS
www.delimano.lv

Zelta piens ir dzēriens, kas nesatur pienu un kura
sastāvā ir kurkuma (sastāvdaļa, kas piešķir tam zelta
krāsu) un melnie pipari. Reizēm dzērienam pievieno
arī kanēli un ingveru, lai to padarītu gardāku un
patīkamāku. Mēs izmantojam kurkumas, kanēļa,
melno piparu un kajēnas piparu sajaukumu, kā arī
pievienojam krēmīgo mandeļu pienu un stēviju, lai
padarītu to saldāku.
Sastāvdaļas
Norādes
• ½ tase nesaldināta
Pievienojiet sastāvmandeļu piena
daļas, kā norādīts
• ¼ tējkarotes stēvijas
sarakstā, un blen• 1 tējkarote maltas kurkumas derējiet, līdz iegūs• ½ tējkarotes malta ingvera
tat
viendabīgu
• ½ tējkarotes malta kanēļa
konsistenci.
• 1/8 tējkarotes maltu melno
piparu
Izbaudiet!
• 1/8 tējkarotes kajēnas
piparu pulvera
• 1 tase ledus
Informācija par uzturvērtību
Kalorijas: 68.4
Tauki kopā: 3.6 g
Piesātinātās taukskābes: 0.4 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 264 mg
Ogļhidrāti kopā: 9 g
Šķiedrvielas: 2.2 g
Cukurs: 3.4 g
Olbaltumvielas: 1.8 g
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5.6%
1.8%
0%
11%
3%
8.6%
3.7%

Vitamīns A: 0.3%
Kalcijs: 68.5%
Vitamīns C: 0.4%
Dzelzs: 14.1%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

GREIPFRŪTA,
BAZILIKA UN INGVERA
SMŪTIJS
www.delimano.lv

Ja nekad neesat pievienojis baziliku smūtijam, jums tas
ir jāpamēģina! Zaļumi piedod garšu un satur vairāk
antioksidantu nekā jebkurš cits ēdiens. Arī greipfrūts
ir veselīga dzīvesveida superzvaigzne, jo satur
kāliju, likopēnu un C vitamīnu. Aizvietojiet greipfrūtu
ar apelsīnu, ja lietojat kādus medikamentus, kurus
greipfrūts var ietekmēt.
Sastāvdaļas
• 2 tases spinātu
• 4 bazilika lapiņas
• ¼ greipfrūta
• ½ ēdamkarotes laima sulas
• 1½ tase kokosriekstu ūdens
• ½ ēdamkarotes ingvera
saknes
• 1/8 tējkarotes sāls

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 106.9
Tauki kopā: 0.4 g
Piesātinātās taukskābes: 0.1 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 438.8 mg
Ogļhidrāti kopā: 24.5 g
Šķiedrvielas: 2.2 g
Cukurs: 19.3 g
Olbaltumvielas: 3.1 g
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0.5%
0.3%
0%
18.3%
8.2%
8.8%
6.2%

Vitamīns A: 21.1%
Kalcijs: 9.8%
Vitamīns C: 130.2%
Dzelzs: 10.5%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

ZAĻAIS
GRANĀTĀBOLA
SMŪTIJS
www.delimano.lv

Saldā, gaišā un uzturvielām bagātā smūtija garša aizvedīs
jūs uz paradīzes salu, kur saule nenoriet un no desertiem
neveidosies liekais svars! Granātāboli ir labs A, C un E vitamīna
avots, un tie satur daudz folijskābes un šķiedrvielu. Tie
uzlabo sirds veselību, un tiem piemīt pretiekaisuma īpašības.
Kokosrieksts ir otra zvaigzne šajā receptē! Tas ir bagāts ar C un
E vitamīnu, kā arī satur vairākus B vitamīnus un dzelzi, kalciju
un selēnu. Kokosriekstu piens ir lieliska alternatīva parastajam
pienam, un tas piešķir lielisku krēmīgu garšu ikvienai receptei.

Sastāvdaļas
•
•
•
•
•

Norādes
Pievienojiet
sastāvdaļas,
kā
norādīts
sarakstā,
un
blenderējiet,
līdz
iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
!
Informācija par uzturvērtību

• ½ tases
granātābola sēklas
1 tase spinātu
1 banāns, sasaldēts • 1 tase nesaldināta
mandeļu piena
6 zemenes
½ tases nesaldināta• ½ tējkarotes malta
kokosriekstu piena kanēļa
¼ tases nesaldinātu
kokosriekstu pārslu

Kalorijas: 423.4
Tauki kopā: 24.6 g
37.9%
Piesātinātās taukskābes: 19.1 g 95.7%
Holesterīns: 0 mg
0%
Sāls: 232.7 mg
9.7%
Ogļhidrāti kopā: 54 g
18%
Šķiedrvielas: 13 g
51.8%
Cukurs: 28.6 g
Olbaltumvielas: 6.3 g
6.2%
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Vitamīns A: 9.6%
Kalcijs: 56.1%
Vitamīns C: 111%
Dzelzs: 22.8%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

VESELĪGO NAŠĶU
SMŪTIJS
www.delimano.lv

Šis vieglais smūtijs ir lieliska alternatīva saldinātajiem
dzērnieniem, kas satur liekas kalorijas un var
pazemināt jūsu enerģijas līmeni. Tas ir pilns
ar C vitamīnu, kas palīdz uzlabot imunitāti, un
šķiedrvielām, lai uzturētu enerģijas līmeni visu dienu.
Pamēģiniet šo uzturvielām bagāto smūtiju – jūsu
organisms jums pateiksies!
Sastāvdaļas
• 1 tase spinātu
• 2 burkāni
• ½ banāna
• ½ tases dažādu ogu,
sasaldētas
• 1 ēdamkarote godži ogas
• 1 ēdamkarote
nesaldinātu kokosriekstu
pārslu
• 1 tase kokosriekstu ūdens

Norādes
Pievienojiet
sastāvdaļas,
kā
norādīts sarakstā,
un blenderējiet, līdz
iegūstat viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 246.7
Tauki kopā: 5.5 g
Piesātinātās taukskābes: 4.3 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 180.1 mg
Ogļhidrāti kopā: 48.4 g
Šķiedrvielas: 9.3 g
Cukurs: 29 g
Olbaltumvielas: 4.4 g

37

8.5%
21.7%
0%
7.5%
16.1%
37.2%
8.8%

Vitamīns A: 77.4%
Kalcijs: 10.3%
Vitamīns C: 101.5%
Dzelzs: 13%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 2

MEDUS, CITRONA
UN INGVERA
IMUNITĀTES SMŪTIJS
www.delimano.lv

Ja jūtat, ka esat saaukstējies, tad šim medus, citrona
un ingvera imunitātes smūtijam ir jābūt jūsu arsenālā.
Tas ne vien ir ļoti ātri un viegli pagatavojams, bet
arī sniedz jūsu organismam visu nepieciešamo –
probiotiķus no jogurta, C vitamīnu no citrona sulas,
palīdzību gremošanā un cīņā pret saaukstēšanos
no ingvera un antioksidantus no svaigā medus un
kurkumas.
Sastāvdaļas
• 2 ēdamkarotes •
ingvera saknes
• 3 ēdamkarotes
svaigi spiestas •
citronu sulas
•
• ½ tases
nesaldināta
vaniļas mandeļu
piena

1/8 tējkarotes
maltas
kurkumas
1 tase beztauku
grieķu jogurta
3 ēdamkarotes
medus

Norādes
Pievienojiet
sastāvdaļas,
kā
norādīts
sarakstā, un
blenderējiet,
līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 190.4
Tauki kopā: 1.4 g
Piesātinātās taukskābes: 0.2 g
Holesterīns: 6.5 mg
Sāls: 90.1 mg
Ogļhidrāti kopā: 34.2 g
Šķiedrvielas: 0.5 g
Cukurs: 29 g
Olbaltumvielas: 13.7 g
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2.1%
0.9%
2.2%
3.8%
11.4%
2.2%
27.5%

Vitamīns A: 0.5%
Kalcijs: 15.9%
Vitamīns C: 16.5%
Dzelzs: 3.3%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

IMUNITĀTES
SMŪTIJS
www.delimano.lv

Šis koši oranžais smūtijs sniegs enerģijas lādiņu, kad
vien jūtaties mazliet apslimis vai arī iekarojis pasaules
virsotni! Svaigais ingvers un kurkuma piešķir garšu
un pretiekaisuma īpašības šim smūtijam, kas uzlabo
imunitāti.
Sastāvdaļas
•
•
•
•
•
•

½ apelsīna
½ tases burkāna
½ mango, sasaldēts
1 tases kokosriekstu ūdens
1 ēdamkarote kaņepju sēklu
½ ēdamkarotes svaigas
kurkumas
• ½ ēdamkarotes svaiga
ingvera
• 1/8 tējkarotes kajēnas piparu
pulvera

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 261.8
Tauki kopā: 7 g
Piesātinātās taukskābes: 0.5 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 202.3 mg
Ogļhidrāti kopā: 39.6 g
Šķiedrvielas: 5.7 g
Cukurs: 28.5 g
Olbaltumvielas: 13.3 g
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10.8%
2.6%
0%
8.4%
13.2%
22.8%
26.6%

Vitamīns A: 36.4%
Kalcijs: 9.4%
Vitamīns C: 145.6%
Dzelzs: 19.5%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

KIVI PUNŠS
www.delimano.lv

Vajag nelielu enerģijas lādiņu? Sāciet rītu, kā nākas,
un uzņemiet dienas zaļumu devu ar kivi punšu. Jūsu
imūnsistēma jums pateiksies, jo šis smūtijs ir pilns ar
C vitamīnu, pateicoties lapu kāposta, kivi, laima un
melleņu kombinācijai. Sirds veselībai noderīgie tauki
no avokado padara kokteili bagātīgāku, tāpēc tas ir
ideāli piemērots, lai sāktu dienu.
Sastāvdaļas
• 1 tase lapu kāposta
• ¼ avokado
• 1 kivi
• 1 tase melleņu
• 1 ēdamkarote svaigi spiestas
citronu sulas
• 1 ½ tase nesaldināta mandeļu
piena

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Vitamīns A: 4.3%
Kalorijas: 270
15.7%
Kalcijs: 75%
Tauki kopā: 10.2 g
Vitamīns C: 322.3%
Piesātinātās taukskābes: 1.2 g 5.8%
0%
Dzelzs: 11.8%
Holesterīns: 0 mg
11.4%
Sāls: 273.2 mg
15.5% * Ieteicamās dienas devas
Ogļhidrāti kopā: 46.6 g
procenti ir balstīti uz 2000
45.4% kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
Šķiedrvielas: 11.3 g
dienas deva var būt augstāka
Cukurs: 25.4 g
vai zemāka atkarībā no
9.6% nepieciešamajām kalorijām.
Olbaltumvielas: 4.8 g
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Porcijas: 1

VESELĪBAS
UZLABOŠANAS SMŪTIJS
www.delimano.lv

Sāciet dienu ar smūtiju, kas ir pilns ar kalciju un
magnēziju, lai jūs būtu vesels un enerģijas pilns.
Linsēklas, godži ogas un lapu kāposts apvieno spēkus,
lai radītu antioksidantu superbumbu, kas palīdzēs
aizsargāt organismu no kaitīgajiem brīvajiem
radikāļiem. Pievienojiet persiku un sauju zemeņu
C vitamīna sprādzienam un saldai garšai, ko jūsu
garšas kārpiņas dievinās.
Sastāvdaļas
Norādes
• 1 tase lapu kāposta
Pievienojiet sastāv• 1 banāns
daļas, kā norādīts
• 1 persiks bez
sarakstā, un blenkauliņa
derējiet, līdz iegūs• 1 tase zemeņu
tat
viendabīgu
• 1½ tase ūdens
konsistenci.
• 2 ēdamkarotes
godži ogas
Izbaudiet!
• 2 ēdamkarotes
linsēklu
Informācija par uzturvērtību
Kalorijas: 367
Tauki kopā: 10.2 g
Piesātinātās taukskābes: 1 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 58 mg
Ogļhidrāti kopā: 68.3 g
Šķiedrvielas: 16.1 g
Cukurs: 40.1 g
Olbaltumvielas: 9.5 g
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15.7%
4.8%
0%
2.4%
22.8%
64.4%
19%

Vitamīns A: 4.5%
Kalcijs: 18.9%
Vitamīns C: 216.8%
Dzelzs: 19.5%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

LAIMA UN PIPARMĒTRAS
ESENCES ŪDENS
www.delimano.lv

Laims un piparmētra ir superzvaigznes, kad runa ir
par toksīnu izvadīšanu no organisma. Laims uzlabo
ādu un imūnsistēmu, kamēr piparmētra nomierina un
palīdz cīnīties pret iekaisumu. Šis duo dara brīnumus
ar gremošanas sistēmu, palīdz jums justies svaigi un
tīri gan iekšā, gan ārā.

Sastāvdaļas
• 5 piparmētras
lapiņas
• ½ laima
• 1 tase ūdens
• ½ tases ledus

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 10.2
Tauki kopā: 0.1 g
Piesātinātās taukskābes: 0 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 7.4 mg
Ogļhidrāti kopā: 3.6 g
Šķiedrvielas: 1 g
Cukurs: 0.6 g
Olbaltumvielas: 0.2 g
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0.1%
0%
0%
0.3%
1.2%
3.8%
0.5%

Vitamīns A: 0.1%
Kalcijs: 3.7%
Vitamīns C: 16.4%
Dzelzs: 1.2%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 2

AKNAS UN RESNĀS
ZARNAS TONIKS
www.delimano.lv

Esiet gatavs justies svaigi un tīri pēc toksīnu
izvadīšanas! Šis koši zaļais smūtijs palīdzēs jūsu
organismam izvadīt visus kaitīgos toksīnus un brīvos
radikāļus no zarnām un aknas. Tumši zaļie lapu salāti
satur spēcīgus antioksidantus, kā arī E vitamīnu un
magnēziju. Ķīniešu medicīnā tos dēvē par aknas
enerģijas stimulantiem; šie zaļumi lieliski izvada
toksīnus no organisma.
Sastāvdaļas
• 1 tase lapu salātu
• 1 tase vīnogu
• 1 tase ananasa
• 1 banāns
• 1½ tase ūdens
• ¼ tases kaņepju sēklas

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 262.2
Tauki kopā: 10.3 g
Piesātinātās taukskābes: 1 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 10.5 mg
Ogļhidrāti kopā: 40.7 g
Šķiedrvielas: 4.9 g
Cukurs: 27.4 g
Olbaltumvielas: 8.5 g
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15.8%
5.2%
0%
0.4%
13.6%
19.6%
17%

Vitamīns A: 3.5%
Kalcijs: 9.5%
Vitamīns C: 89.1%
Dzelzs: 13%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

SMŪTIJS “NOST AR
SLIMĪBAS LAPU”
www.delimano.lv

Darbinieku labsajūta ir galvenais elements, lai
uzņēmums būtu veiksmīgs. Tāpēc ir jāsamazina
slimības dienas, kas var palēnināt uzņēmuma
produktivitāti. Šī imūnsistēmu uzlabojošā recepte ir
pilna ar antioksidantiem, C vitamīnu, kā arī kurkumu,
kas cīnās pret iekaisumu, un kaņepju sēklām, kas
satur omega-3 taukskābes, – ideāla kombinācija, lai
cīnītos ar iesnām un aizbiedētu jebkādus mikrobus,
kas lidinās biroja gaisā.
Sastāvdaļas
• 1 tase spinātu
• ½ tases mazo burkānu
• ½ mango, sasaldēts
• 1 apelsīns
• ½ ēdamkarotes svaiga ingvera
• ½ ēdamkarotes svaigas kurkumas
• 1½ tase kokosriekstu ūdens
• 1 ēdamkarote kaņepju sēklu
• 1/8 tējkarotes kajēnas piparu
pulvera
• 1/8 tējkarotes sāls

Norādes
Pievienojiet
sastāvdaļas,
kā
norādīts
sarakstā,
un
blenderējiet,
līdz
iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 262.3
Tauki kopā: 5.6 g
8.6%
Piesātinātās taukskābes: 0.5 g 2.7%
Holesterīns: 0 mg
0%
Sāls: 463 mg
19.3%
Ogļhidrāti kopā: 49.7 g
16.6%
Šķiedrvielas: 7.1 g
28.6%
Cukurs: 39.4 g
Olbaltumvielas: 7.1 g
14.2%
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Vitamīns A: 38.7%
Kalcijs: 14.5%
Vitamīns C: 234.3%
Dzelzs: 13.6%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 2

ANANASA,
KOKOSRIEKSTA UN
KURKUMAS SMŪTIJS
www.delimano.lv

Labākais veids, kā aprakstīt šo smūtiju, ir to salīdzināt
ar krēmīgu, tropisku limonādi. Savienojot C vitamīna
superbumbas – ananasu un citronu –, šis smūtijs iegūst
papildu uzturvielu devu, kā arī garšu, pievienojot
kurkumu, kam piemīt pretiekaisuma īpašības.
Sastāvdaļas
• 1 tase ananasa,
saldēta
• ¼ citrona
• 1 ½ tējkarote svaigas
kurkumas
• ½ tējkarotes vaniļas
ekstrakta
• 1 tase nesaldināta
kokosriekstu piena
• 1 tējkarote medus
• 1 tase ledus

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 85.5
Tauki kopā: 2.3 g
Piesātinātās taukskābes: 2 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 27.3 mg
Ogļhidrāti kopā: 16.8 g
Šķiedrvielas: 2 g
Cukurs: 5 g
Olbaltumvielas: 0.8 g
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3.5%
10%
0%
1.1%
5.6%
8.1%
1.5%

Vitamīns A: 0%
Kalcijs: 5.5%
Vitamīns C: 59.9%
Dzelzs: 1.8%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

SPĒKA PĒTERSĪLIS
www.delimano.lv

Pētersīļi? Smūtijā? Tieši tā! Zaļā antioksidantu
superbumba sniedz veselīgu barības vielu devu jūsu
smūtijam, kas uzlabos imunitāti. Saldās ogas un
maigais saulespuķu sēkliņu sviests palīdz sabalansēt
mazliet rūgto pētersīļu garšu, lai pagatavotu mazliet
saldu smūtiju, kas atdzīvinās jūsu veselību!
Sastāvdaļas
• ½ tases pētersīļu
• 1 tase dažādu ogu,
sasaldētas
• 1 ½ tase nesaldināta
mandeļu piena
• 1 tējkarote linsēklu
• 1 ēdamkarote nesālīta
saulespuķu sēklu
sviesta

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts
sarakstā, un blenderējiet, līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 267.1
Tauki kopā: 14.7 g
Piesātinātās taukskābes: 1.2 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 286 mg
Ogļhidrāti kopā: 29 g
Šķiedrvielas: 9.2 g
Cukurs: 15.1 g
Olbaltumvielas: 7.2 g
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22.6%
6.1%
0%
11.9%
9.7%
37%
14.4%

Vitamīns A: 11%
Kalcijs: 78.3%
Vitamīns C: 142.1%
Dzelzs: 26.1%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

DETOKSA SMŪTIJS
www.delimano.lv

Šis zaļais kokteilis palīdzēs justies svaigam un uzņemt
vajadzīgo šķidrumu. Kajēnas pipari dod smūtijam
papildu asumiņu un uzlabo jūsu vielmaiņu. Ingvers
palīdz cīnīties pret iekaisumu, lai uzlabotu organisma
veselību! Turklāt jūs uzņemsiet gana daudz
antioksidantu no zaļumiem. Kurš būtu domājis, ka
zaļumi var būt tik veselīgi?
Sastāvdaļas
• 1 tase spinātu
• ½ tases kinzas
• 1 garais gurķis
• ¼ avokado
• 1 tase ananasa, saldēta
• ½ ēdamkarotes svaiga ingvera
• 1 ēdamkarote svaigi spiestas
citronu sulas
• 1½ tase kokosriekstu ūdens
• 1/8 tējkarotes kajēnas piparu
pulvera

Norādes
Pievienojiet sastāvdaļas, kā norādīts sarakstā, un
blenderējiet, līdz
iegūstat
viendabīgu konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 251.6
Tauki kopā: 5.8 g
8.9%
Piesātinātās taukskābes: 0.8 g 4.2%
Holesterīns: 0 mg
0%
Sāls: 128.5 mg
5.4%
Ogļhidrāti kopā: 50.2 g
16.7%
Šķiedrvielas: 6.8 g
27.1%
Cukurs: 21.3 g
Olbaltumvielas: 4.1 g
8.2%
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Vitamīns A: 18.1%
Kalcijs: 8.6%
Vitamīns C: 205.8%
Dzelzs: 12%

* Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā
dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
nepieciešamajām kalorijām.

Porcijas: 1

ZIEMAS KAREIVIS
www.delimano.lv

Ziemas var būt barga. Pamēģiniet šo Ziemas kareivi,
lai cīnītos pret saaukstēšanos un uzlabotu ādas stāvokli
vēsajos ziemas mēnešos. Krēmīgais avokado ir izcils
A, C un E vitamīna avots, kas palīdz ādai saglabāt
mitrumu un padara to maigu un jaunu. Maigais spināts
satur luteīnu, kas pasargā jūs un jūsu ādu no kaitīgā UV
starojuma. Izdzerot vienu Ziemas kareivja smūtiju dienā,
jūs uzņemsiet veselīgu devu ar labajām uzturvielām, kas
uzlabos imunitāti un palīdzēs ādai izskatīties un justies
jaunai.
Sastāvdaļas
•
• 2 tases spinātu
• ½ tases batātes, •
pagatavota un
atdzesēta
• ¼ avokado
• ½ zaļa ābola
• ½ banāna
• 1½ tase nesaldināta
mandeļu piena

1 ēdamkarote
kaņepju sēklu
½ tējkarotes malta
kanēļa

Norādes
Pievienojiet
sastāvdaļas,
kā norādīts
sarakstā, un
blenderējiet,
līdz iegūstat
viendabīgu
konsistenci.
Izbaudiet!

Informācija par uzturvērtību

Kalorijas: 431.6
Tauki kopā: 16.1 g
Piesātinātās taukskābes: 1.7 g
Holesterīns: 0 mg
Sāls: 440.5 mg
Ogļhidrāti kopā: 60.3 g
Šķiedrvielas: 13.6 g
Cukurs: 25.3 g
Olbaltumvielas: 17.9 g
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Vitamīns A: 83.4%
Kalcijs: 80.3%
Vitamīns C: 75.7%
Dzelzs: 39.1%

24.8%
8.5%
0%
18.4%
20.1% * Ieteicamās dienas devas
procenti ir balstīti uz 2000
54.3% kaloriju diētas. Jūsu ieteicamā

dienas deva var būt augstāka
vai zemāka atkarībā no
35.8% nepieciešamajām kalorijām.

Iesaka

Kurš NUTRIBULLET ir vispiemērotākais man?

Pirmais solis ceļā uz
veselīgu uzturu vienam
cilvēkam vai pārim.

20.000

ROTĀCIJAS MINŪTĒ

JO LIELĀKA ROTĀCIJA,

Pirmais solis ceļā
uz veselīgu uzturu
ģimenei.

20.000

ROTĀCIJAS MINŪTĒ

Prasīgiem un
pieredzējušiem
lietotājiem

Labākais, lai iegūtu
uzturvielas. Iegūstiet un
pagatavojiet!

25.000

30.000

ROTĀCIJAS MINŪTĒ

ROTĀCIJAS MINŪTĒ

JO LABĀKS KOKTEILIS, JO VIENDABĪGĀKA TEKSTŪRA, JO ĀTRĀKS REZULTĀTS

600 W

600 W

900 W

1700 W

Kas ir kastē?
5 GAB. KOMPLEKTS

Kas ir kastē?
12 GAB. KOMPLEKTS

Kas ir kastē?
9 GAB. KOMPLEKTS

Kas ir kastē?
10 GAB. KOMPLEKTS

motora bāze

700 ml krūze

rokasgrāmata

asmens

veselīga uztura
vadlīniju buklets

motora bāze

700 ml krūze

asmens

malšanas asmens

500 ml krūze ar
osiņu

500 ml krūze ar
osiņu

motora bāze

909 ml krūze

asmens

lielā krūze
ar vāciņu

511 ml krūze
ar osiņu

1 atkārtoti
izmantojams
vāciņš

rokasgrāmata

veselīga uztura
vadlīniju buklets

motora bāze

0,9 l krūze
ar osiņu

asmens

1,3 l krūze
ar osiņu

1 l krūka
uzmava

®

POCKET NUTRITIONIST

To get the MOST out of life... you need
to get the MOST out of your food.

2 atkārtoti
izmantojami vāciņi

rokasgrāmata

1 atkārtoti
izmantojams
vāciņš

stay fresh vāciņš

asmens noņēmējs

rokasgrāmata

®

POCKET NUTRITIONIST

www.delimano.lv

To get the MOST out of life... you need
to get the MOST out of your food.

veselīga uztura
vadlīniju buklets
®

POCKET NUTRITIONIST

To get the MOST out of life... you need
to get the MOST out of your food.

