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SUPĂ CREMĂ

SMOOTHIE DETOXIFIANT

O rețetă clasică pentru vremea rece,
cu o aromă discretă de primăvară

INGREDIENTE

CU ROȘII ȘI LINTE

INGREDIENTE
• 130 g morcovi
• 1 lingură de NUTRILITE™
Proteine din plante
•1
 00 g țelină
•6
 0 g linte
•2
 5 g ceapă
•4
 00 g roșii la conservă
•1
 0 g pastă de roșii

• 5 g frunze de pătrunjel
• 5 g usturoi pisat
• 15 ml ulei de măsline
• 240 ml apă
• 1 vârf de linguriță de chimen
• 1 vârf de linguriță de frunze
tocate de schinduf

INSTRUCȚIUNI
Pentru o alternativă delicioasă, adăugați câțiva ardei roșii
copți înainte de mixare și serviți cu cuburi de brânză feta.

De ce să nu începeți de azi stilul de viață sănătos?

• 150 g grapefruit
• 150 g ananas
• 1 lingură de NUTRILITE™
Proteine din plante

• 150 ml apă
• 100 g castraveți
• 50 g spanac

INSTRUCȚIUNI
Acest smoothie conține o doză mare de vitamine și proteine din
plante, fiind perfect pentru începerea detoxifierii de iarnă.
1. P
 ur și simplu puneți toate ingredientele într-un blender și mixați-le
până când obțineți o consistență fină, pentru un smoothie care
este bogat în fructe și legume, gata în câteva secunde!

1. C
 lătiți bine legumele și curățați-le. Tăiați ceapa, morcovii, țelina
și pătrunjelul în bucăți de mărime medie. Clătiți bine lintea.
2. Încălziți uleiul de măsline într-o oală mare la foc mic. Căliți ușor
ceapa timp de un minut. Adăugați usturoiul pisat, chimenul și
frunzele de schinduf și căliți totul încă un minut.
3. P
 uneți morcovii, pătrunjelul, țelina și lintea. Turnați apă și lăsați să
fiarbă aproximativ 10 minute. Când legumele sunt moi, adăugați
roșiile la conservă, pasta de roșii și puțină sare. Lăsați să fiarbă
încă 2 minute, apoi adăugați NUTRILITE Proteine din plante.
Amestecați bine.
4. Mixați totul bine până obțineți o supă cremoasă și serviți
cu puțin ulei de măsline și câteva frunze de pătrunjel.

PLĂCINTĂ CU MERE
FĂRĂ COACERE
LA BORCAN

O variantă îndrăzneață a unei rețete clasice

INGREDIENTE
• 240 g mere tăiate
• 30 g de blat de tort
• 1 lingură de NUTRILITE™
Proteine din plante
• 10 g stafide

• 8 g zahăr brun
• 5 ml sirop de arțar sau miere
• 3 g unt

INSTRUCȚIUNI
Încercați să înlocuiți merele cu pere sau prune dacă preferați alte
umpluturi
1. T opiți untul într-o tigaie la foc mic. Amestecați siropul de arțar și
zahărul într-un bol mic, apoi adăugați amestecul în tigaie.
Amestecați ușor pentru a crea un caramel.
2. Adăugați merele tăiate și lăsați totul la foc mic. După câteva
minute, adăugați puțină scorțișoară și câteva stafide. Lăsați
pe foc până când obțineți o consistență lipicioasă.
3. A
 dăugați NUTRILITE Proteine din plante și amestecați bine totul.
Scoateți amestecul din tigaie și lăsați-l să se răcească timp de
câteva minute.
4. A
 șezați o bucată mică de blat de tort pe fundul unui borcan. Puneți
deasupra un strat generos de amestec de mere și o felie
de măr pentru decor.
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TARTAR DE HERING
Impresionați-vă oaspeții sau răsfățați-vă

INGREDIENTE
• 70 g file de hering în ulei
• 20 g ciuperci
• 1 lingură de NUTRILITE™
Proteine din plante
• 20 g ceapă murată
• 10 g ardei jalapeño
murați

• 5 g frunze de pătrunjel
• 5 ml muștar Dijon
• 1 lămâie
• 5 g arpagic tocat
• 5 ml ulei de semințe de in

INSTRUCȚIUNI
Combinați cu o franzelă sau o baghetă proaspătă pentru o masă
simplă, elegantă și plină de proteine.
1. T ocați heringul și pătrunjelul foarte fin și amestecați-le. Adăugați
muștar, sucul de la o lămâie și piper negru, proaspăt măcinat.
Amestecați bine totul.
2. Tocați ciupercile, ceapa, arpagicul și ardeii jalapeño. Amestecați
bine din nou.
3. A
 dăugați uleiul de semințe de in și NUTRILITE Proteine din plante
și amestecați bine. Serviți în recipiente rotunde, mici, și decorați
cu frunze proaspete de pătrunjel.
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