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Зелено смути

Необходими продукти:

1 узряло авокадо 
3 шепи спанак 

1 малка връзка магданоз 
1 лимон
1-2 стръка целина 
1 узрял банан

Начин на приготвяне:

Сложете в блендер всички съставки. 
Смелете много добре. След това 
добавете сока от лимона и 1-2 чаши 
вода и отново пуснете блендера за 
няколко секунди. Сервирайте във 
висока чаша със сламка.
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Най-добрата диета: 

здравословното хранене



1. Пийте много вода — по два или повече 

литра на ден, но никога по време на 

хранене и веднага след него.

2. Хранете се 4-5 пъти дневно, защото 

това засилва метаболизма.

3. Дъвчете бавно храната си.

4. Не солете допълнително храната си.

5. Спирайте да се храните преди да сте 

почувствали ситост.

6. Не консумирайте газирани напитки, 

особено енергийни.

7. Изключете от менюто си ГМО храни 

като царевица, соя и бяло брашно.

8. Избягвайте замразено месо.

9. Избягвайте мазните храни.

10. Задължително консумирайте риба 

поне веднъж седмично (тя е източник 

на фосфор).

11. Приготвяйте домашен хляб с квас, а 

не с мая и използвайте пълнозърнес- 

то брашно.

12. Яжте зеленолистни (маруля, спанак, 

коприва), защото подпомагат 

перисталтиката и са богати на фибри, 

магнезий и витамини. Също алкали- 

зират организма.

13. Измивайте плодовете и зеленчуците 

преди консумация.

14. Задължително обелвайте корите на 

купените плодове и зеленчуци. Там 

концентрацията на нитрати и други 

химикали е по-голяма.

15. Забравете за маргарина.

16. Приготвяйте сладкиши в къщи, като 

вместо захар, използвайте сушени 

плодове или стевия или мед.

17. Внимавайте с пилешкото месо, 

особено момчетата, защото в него се 

съдържат женски хормони.

18. Консумирайте кисело мляко, защото 

то е богато на калций.

19. Избягвайте храни в шумящи опаковки 

(чипс, шоколад, вафли и други).

20. Включете предварително накиснати 

сурови ядки в менюто си (в салати, 

сосове и други).

21. Яжте плодове между основните хра

нения, а не като десерт.

22. Преди закуска пийте хладка вода с 

лимон, защото подпомага храносми

лането и алкализира организма.

23. Отглеждайте сами плодове, зеленчу

ци и подправки.

24. Консумирайте сварени яйца, защото 

подсилват организма.
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Планински К р и с т ^ ^ ^ ^ В !^



ЗА
ТЕБ ПРОСТО 

КАПАЧКА, 
ЗА ДРУГ - 

\  ЖИВОТ ! /

ОСТАВИ КАПАЧКАТА СИ ТУК !

Екоклуб Планински кристал



t УМ УМ УМ
^  СУ „Св. Св. Кирил и Методий" 

гр. Радомир

22 АПРИЛ 

ДЕН НА ЗЕМЯТА

1 УМ уМ уМ



Учениците и учителите 

на СУ „Свети Свети Кирил и Методий" 

гр. Радомир 

Ви канят

да присъстватена празника по случай 

22 Април 

ДЕН НА ЗЕМЯТА

под надслов

„Да пазим Земята, за да бъдем здрави"

на 21.04.2017г. от 12.30 часа 

в трета компютърна зала на училището.
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