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Спагетен хранителен режим 

/хранителен режим и със спагети, а не със спагети всеки ден/ 
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Казвам се Румяна Илиева и съм автор на този хранителен режим.  

 

Ако съчетаеш диетата със спорт или упражнения, ще постигнеш по-

големи резултати, отколкото ако само спазваш хранителния режим. 

 

Преди да започнеш диетата, прочети отговорите на често задавани 

въпроси.  

 

С уважение, 

Руми 

 
 

 
 

 
 

 
© Всички права са запазени. Всички текстове и изображения се ползват със закрилата 

на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в 

сила за Република България и Европейския съюз. Нито една част от това издание не 

може да бъде възпроизвеждана или разпространявана под каквато и да било форма - 

електронна, механична, фотокопирна, звукозаписна или друга, без писменото съгласие 

на автора.
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Отказ от Отговорност 

  

Това е само ръководство и наръчник със съвети. Този наръчник е създаден, за 
да насочва обикновен човек в добро здраве по пътя към здравословния начин 
на живот.  

Авторът не е лекар, нито има медицинско образование и не носи никаква 
отговорност за каквито и да било физически или емоционални проблеми, които 
може да възникнат пряко или косвено от четенето на този материал. 

Съдържанието на тази електронна книга е общо, с информативно 
предназначение, и не е медицински съвет. Книгата трябва да се приема във 
вида, в който е, без гаранции от какъвто и да е характер. Читателите са 
предупредени да не разчитат на материала като медицинска информация. 

Книгата има за цел да Ви помогне да постигнете желаното телесно тегло и 
здраве. Преди да започнете диета и тренировъчна програма, консултирайте се 
с Вашия лекар и обсъдете промените в начина Ви на хранене и трениране.  
 
Само Вашият лекар може да определи какво е подходящо за Вас в зависимост 
от специфичните Ви нужди.  
 
Авторът на книгата не носи отговорност за вреди, претърпени от читателя или 
трети лица при спазване на диетата, описана в  книгата. 
 
Авторът не носи отговорност за съдържанието и предоставяните услуги от 
други интернет сайтове, до които има препратки в  книгата. 
 
Авторът препоръчва на читателя да се консултира с лекар преди да пристъпи 
към каквато и да е диета, включително и тази, описана в книгата. 
 
При наличие на заболяване, неразположение или съмнение за заболяване е 
необходима консултация с лекар преди да се пристъпи към диета или 
съответно да се продължи изпълнението на каквато и да е диета, включително 
и тази, описана в книгата. 
 
При бременност или кърмене не се препоръчва спазването на диета, която не е 
предписана от лекар. 
 
Спазването на диета, от лица до 18 (осемнадесет) години трябва да е  
предписано от лекар. 

Информацията в тази електронна книга не е одобрена от никоя държавна 
агенция и няма за цел да поставя диагноза, да лекува или да предпазва от 
болести. 
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Често задавани въпроси за замяна на 
храните и не само 
 
Всички замени от Плодовия хранителен режим са валидни и за 

Спагетения режим. За удобство ще ги включа след новостите в този 

документ и ще отбележа откъде започват. 

 

Не обичам спагети. С какво да ги заменя? 

100 г спагети се заменят с: 

3 бр. плод, или 

100 г ориз/овесени ядки/елда/киноа/булгур/амарант/просо/пшеница, или 

100 г брашно (всякакво от пшенични/зърнени и ориз) 

 

Обичам паста, но не точно спагети 

Под „спагети“ в този хранителен режим ще се има предвид – спагети 

всякаква дебелина, лингуини, макарони, фузили, ньоки, лазаня, кори за 

баница, кус-кус, фиде, нудли, талятели и всичко направено от пшеница и 

ориз. Или всичко направено от брашно. 

 

Обичам спагети, но имам чувствителност към глутен 

Не е проблем, има страхотни оризови нудли. Приготвяла съм ги със 

сирене и яйца; и със скариди и рукола. Вторият вариант може да се 

приготви като азиатска супа, като не се отцежда водата.  
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Други храни без глутен: киноа, елда, просо (не увеличава обема си 

след варене и остава разочароващо малко), амарант, картофи. 

 

 
 

Може ли да се комбинират спагети с ориз и други храни 

Да, може да се комбират всички изброени заместители на спагетите, 

само да се спази общото количество да не надвишава предвиденото за 

деня. Например, ако в менюто за деня има 100 г спагети – това може да 

се замени примерно с 30 г овесени ядки и 70 г макарони. Или с 30 г 

киноа, 20 г ориз, 20 г елда и 30 г овесени ядки. Може да се включат и 
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картофи в тази замяна, като 30 г спагети (и другите им заместители) са 

равни на 100 г картофи (измерени сурови и обелени). 

 

Може ли да променям рецептите за деня 

Да, може. Спазвай само количествата на продуктите, за които има 

посочено количество. Това означава, че тези продукти добавят повече 

енергия и затова е важно да се спазва количество. Може да добавяш 

каквито искаш зеленчуци към рецептите. Зеленчуците са ниско 

калорични/енергийни и затова може да се хапват без да ги следиш. Е, 

ако изядеш 3 кг домати (всъщност те са плод ) за деня ще увеличш 

енергията за деня, но едва ли ще го направиш, защото няма да се 

чувстваш добре. Същото важи и за морковите. Може да вариш и печеш 

храната. Не добавяш мазнина, освен ако не е посочено за деня. 

Картофите не са от зеленчуците, които може да ядеш на корем. Изобщо, 

ако за нещо се говори в точно определени количества, значи не може да 

го ядеш неограничено. Зелените храни са много ниско калорични  . 

 

Не се тегли след ден, в който има повече въглехидрати 
(над 100 г) 

Обикновено след хапване на спагети се ожаднява много, пие се вода и 

известно време се задържа вода и това се отразява на кантара. А ако са 

спагети със сирене/кашкавал се задържа още повече вода. Теглото ти 

може да се покачи с 1-2 кг. от задържане на вода. След 1-2-3 дни това 

отминава. Ако искаш да се теглиш често, прави го след като е минал 

поне 1 ден от хапването на повече въглехидрати. Не се тегли на 

следващия, а поне на по-следващия ден. По-добре си следи обиколките, 

защото при задържане на вода най-често пораства само талията, а 

бедра, ханш, ръце и прасци остават същите.  

 
 

Защо като се нахраня, ми отеснява панталона не само на 
корема, но и на дупето и бедрата 

Защото като се издуе корема, което е съвсем нормално да се случи след 

хранене, това дава отражение как усещаш дрехите си по цялото тяло. На 
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гладно обуй тесен панталон, закопчей го. Хвани колана отпред, където е 

копчето и дръпни напред, усети как отеснява и на дупето и бедрата. Т.е. 

като се надуе коремчето и отеснява целия панталон. Не че си напълняла 

на ханш и бедра, а се е издул корема. А и винаги можеш да измериш 

обиколките им и да се успокоиш. 

 

Защо покачвам килограми/мерки, след като следвам 
режима дословно 

Защото най-вероятно приемаш повече, отколкото ти е необходимо. 

Изчисли колко енергия ти е небходима и приемай толкова. Ако 2 

седмици не забележиш прогрес, значи ядеш повече отколкото трябва. 

Намали храната, обаче да не е под 1200 калории на ден. Ако вече се 

храниш с 1200 калории на ден и не забелязваш прогрес няколко 

седмици, опитай да тренираш по 2 пъти на ден. Едната тренировка да е 

лека аеробика, за да не претренираш. Най-добре аеробиката да е на 

гладно, за да са ниски нивата на кръвната захар и по-бързо да включиш 

мазнините като гориво. Втората тренировка да е преди вечеря – хем си 

яла през деня, хем е малко на гладно. Добави ходене пеш.  

 

Има хора, които отслабват бавно. Ако си от тях, няма какво да направиш 

освен да го приемеш и да опитваш нови неща, но нека са смислени нови 

неща. Например гладуване не е смислено нещо. Хапчета за отслабване, 

мазила също не е смислено. Увеличи енергията, която изразходваш чрез 

ходене пеш, малки тренировки след хранене (виж следващия въпрос) – 

все пак внимавай да не претренираш! Ако имаш мускулна треска 2 

поредни седмици, добре е да си вземеш почивка и да оставиш само 

ходенето пеш.  

 

Тактика за заличаване на забежки от режима 

Ако си хапнала повече, около 60 минути след хранене направи 4 минути 

силови упражнения. Това са около 20 лицеви опори и 50 клека. Могат да 

се изпълнят и в тоалетна на офис/заведение. За лицевите опори сложи 

салфетки под дланите. Сложи си салфетки и под мишниците, за да не 
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изпотят дрехите  С тази тактика съм ускорявала процеса при много 

упорити случаи. Може да се използва и ако си в застой. 

 

Защо последният ден от режима е с повече спагети 

В режима има 3 дни с въглехидрати под 100 г, 2 дни с въглехидрати 

около 100 г. и 2 дни с въглехидрати над 150 г. Има много тактики за 

въглехидратно въртене. Това, от което съм се ръководила е:  

Първите 2 дни са с ниски въглехидрати, защото ще изхвърлиш много 

вода и ще видиш по-бърз резултат, а това винаги е мотивиращо  

На третия ден мисля, че вече ще искаш да хапнеш нещо сладко и затова 

съм ги увеличила. На четвъртия държим същото ниво, за да можеш да 

свикнеш. На петия ден въглехидратите са над 150 г, но има и доста 

фибри, така че не са реално толкова високи. Шести ден пак ги 

намаляваме. На седми ден яко зареждаш със спагети. Да ти е сладко! И 

на 8ми започваш с ден 1, когато въглехидратите са ниски и ще ти 

помогнат да се почуватсваш не толкова надута. Припомням, че след 

големи количества въгехидрати се подуваш, но това не означава, че 

напълняваш. 

 

Може ли да размествам дните в режима? 

 

В предишния въпрос обясних логиката на режима. Ако разместваш 

хранения, тя вече няма да важи. Въпреки това, ако разместваш хранения 

не спазвайки логиката, би трябвало също да отслабваш, защото 

енергията за деня ти доставя калориен дефицит. Според мен 

предложената последователност е оптимална и най-удобна, без да ти 

къса нервите, че си на ниски въглехидрати, с изключение на първите 2 

дни, но тогава би трябвало да се радваш, че теглото спада бързо (от 

изхвърляне на вода, но пък спада ;) ) Т.е. опитала съм се като има 

негативи, да има и позитиви и да ти тежи по-малко. Сметни си колко 

калории трябва да приемаш. По-надолу има линк към калкулатора от 

Плодовия режим. 
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Колко дълго може да се следва този хранителен режим? 

 

Докато постигнеш целите си. След 4 седмици обаче е добре да 

увеличиш храната за няколко дни до седмица. Увеличи количествата на 

другите храни, без да увеличаваш количеството на спагетите. Т.е. 2-7 

дни са ти зареждащи дни, но не с въглехидрати, а с повече калории от 

другите храни. Увеличи си калориите до ниво за поддържане на 

килограми. Тази тактика помага да се „излъже“ тялото, че отново е 

увеличена храната. След зареждане и намаляване на калории се 

ускорява спадането на обиколки. Когато си в застой прави по 2-3 

зареждащи дни (увеличаваш другите храни, а не спагетите).  

 

Припомням, че режимът е калкулиран за 1200-1300 калории на ден, 

което означава, че ако умножиш количествата в режима по 1.5 – той ще 

стане режим на около 1800 калории. Ако умножиш количествата по 1.25 

– ще се превърне в режим около 1500 калории. 

 

СЛЕДВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПЛОДОВИЯ ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ.  

Спагетеният режим започва на стр. 18.  

ВЕГАНИТЕ да погледнат дни 5 и 6 от режима  

Не обичам месо/риба с какво да ги заменя? 

 

Риба и месо са взаимозаменяеми в едни и същи количества. 

 

Средно мазно (свинско филе, пилешко бутче без кожа) месо/риба може 

да се заменят по следния начин: 

 

100 г (сурово тегло; сготвено е около 75 г) средно мазно месо/риба 

(сьомга, скумрия, сардина) се заменя с: 

 

3 яйца 

50 г пълномаслен кашкавал 

70 г пълномаслено сирене 
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35 г ядки и семена (бадеми, орехи, кашу, слънчоглед, тиквено семе, 

сусам) 

300 г мляко 3.6% масленост 

 

Сухо месо (пилешки гъди, телешко), суха риба (пъстърва, хек, лаврак, 

ципура и др.).  

 

Режимът е калкулиран със средно мазни меса и риби, от които да се 

набавят мазнини. Мазнините освен, че са калорични, е важно да 

присъстват в менюто в малки количества, защото метаболитните 

процеси в тялото са невъзможни без тях. 

 

Как да заменям бобовите? 

 

Боб, леща, грах, нахут са взаимозаменяеми. 

70 г сух боб/леща/нахут=210 г сварен (1:3).  

100 г замразен грах=200 г варен грах (1:2). 

 

70 г боб/леща/нахут се заменят с: 

120 г (изтеглено сурово; сготвено е около 90 г) месо/риба 

60 г пълномаслен кашкавал 

90 г пълномаслено сирене 

40 г ядки/семена 

400 г мляко 

 

Колко е 1 порция плод? 

 

Плодовете са сменяеми с други плодове. По-долу са порциите за по-

дребните или по-едри плодове, равни на 1 плод  

 

Средно голяма ябълка от 180 г е 1 плод 

Средно голям банан (обелен) е около 120 г 

300 г ягоди, малини, къпини заменят 1 плод 
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200 г череши 

300 г диня (без кората) 

300 г пъпеш медена роса (без кората) 

300 г тиква 

200 г кайсии 

200 г праскови 

150 г круши 

200 г сливи 

300 г грейпфрут (без кората) 

200 г портокал (без кората) 

200 г мандарини (без кората) 

200 г ананас (без кората) 

120 г сурови смокини 

150 г грозде 

200 г киви 

 

Как да заменям яйцата? 

1 яйце се заменя с: 25 г сирене или 20 г кашкавал. Съответно 25 г 

сирене/20 г кашкавал може да се заменят с 1 яйце. Може да приложиш 

замените и от по-горните въпроси, нали са валидни в двете посоки  

 

Как да заменям ядките? 

 
Ядки/семена се заменят със сирене, като умножиш количеството на 

ядките по 2. Например заменяш 30 г ядки с 60 г сирене. Ако искаш да 

замениш сирене с ядки, тогава разделяш количеството на сиренето на 2. 

 

Ядките/семената може да се заменят с кашкавал, като умножиш по 1.5 

количеството на ядките. Например заменяш 30 г ядки с 45 г кашкавал. 

Ако искаш да замениш кашкавал с ядки, тогава разделяш количеството 

на кашкавала на 1.5. 
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Може да замениш ядки/семена и със замените от предишните въпроси. 

 

С какво да заменя авокадото? 

 
100 г авокадо може да се замени с: 

 

30 г ядки/семена 

1 плод и 100 г пълномаслено мляко 

1 плод и 30 г мазно месо/риба 

 

Не обичам плодове, как да ги заменя? 

 

1 порция плод=30 г овесени ядки/ориз/елда/киноа/спагети=40 г хляб=100 

г картофи (измерени сурови и обелени). Излиза, че може да ядеш по 500 

г картофи на ден (ако замениш всички плодове в режима)!!! 

Позволени начини на приготвяне на храната 

 

Сурова (когато позволява), варене, печене, задушаване без мазнина. 

Една и съща храна може да се приготви по различни начини и от 

енергийна гледна точка е едно и също. Например печено месо със 

салата. Става на супа със зеленчуци. Крем супа. Задушено на тиган без 

мазнина. Мусака запечена без мазнина. Гюведже. 

 

Какво означава списъкът с храни в началото на всеки 
ден? 

 

Това е храната ти за деня, която може да разпределиш както искаш. Под 

списъка е посочено примерно разпределение и примерни рецепти. Може 

да сготвиш продуктите за деня както искаш, стига да е от позволените 

начини на приготвяне (сурово, печене, варене, задушаване без мазнина). 

Може да размениш примерните хранения както искаш за деня. Примерно 

да закусиш с Хранене 5 и да вечеряш с Хранене 1 – имаш пълна свобода 
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да разместваш храненията. Развинти фантазията си и си нагласи 

храната да ти е удобна и вкусна  В рамките на деня размествай 

хранения както искаш. 

 

Как да нагодя режима към индивидуалните ми 
потребности за енергия/калории? 

 

Този режим е калкулиран на 1200-1300 калории. В края на този документ 

ще намериш таблица с калориите за всеки ден. 

 

За да приемаш около 1500 калории на ден – умножавай количествата по 

1.25. 

За да приемаш около 1800 калории на ден – умножавай количествата по 

1.5. 

За да приемаш около 2000 калории на ден – умножавай количествата по 

1.8. 

За да приемаш около 2400 калории на ден – умножавай количествата по 

2. 

За да приемаш около 3000 калории на ден – умножавай по 2.5 (все пак и 

здрав разум трябва да си приложи, едва ли е добре да изядеш 7-8 яйца, 

изяж 3-4-5 в този ден и добави други храни). 

 

Как да използвам хранителния режим? 

От опита, който имам, 99% от пълнолетните, здрави хора ще отслабват, 

ако тренират и приемат около 1200 калории на ден. Не препоръчвам да 

се приемат под 1200 калории на ден. Това е минимумът енергия за 

покриване на жизнените нужди. Затова хранителният режим е 

изработен да покрива този минимум. Но всеки човек е различен, има 

различни потребности, затова ще трябва да експериментираш и да 

откриеш при каква енергия поддържаш фигурата си. Всичко под това 

количество енергия ще води до отслабване. 

Ето това е моят калкулатор за калории . Ще ти покажа как въвеждам 

моите данни, много е лесен за използване. 

http://fitnesinstruktor.com/kalkulator-za-kalorii/
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Възраст: Въведи годините си 

Тегло: Въведие теглото си в килограми 

Височина: Въведи височината си в сантиметри 

Пол: Избери мъж или жена 

Ниво на натоварване: Избери от падащато меню Тренираш 5 пъти седмично 

Натисни оранжевия бутон Пресметни 

 

Какво означават резултатите от калкулатора? 

/въведени са данните на Руми/ 

Поддържане на тегло: Имам нужда от 1744 калории на ден, за да 

поддържам форма. 

Отслабване Ако приемам по 1396 калории на ден ще съм в режим на 

отслабване (като цяло под 1744 калории на ден ще съм в режим на 

отслабване, но около 1400 ще е оптимално). 

 

Забележка: Калкулаторите се базират на статистика и формули, които 

не могат да вземат под внимание персоналните специфики на всеки, 
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така че използвай информацията от калкулатора за отправна точка и 

постепенно следващите месеци ще експериментираш и ще откриеш 

какви са твоите енергийни нужди. Не се притеснявай всяко начало 

изглежда трудно и сложно, но ще ти помагам и постепенно ще откриеш, 

че е лесно да поддържаш тялото си красиво, просто ти трябват знания, 

които постепенно ще ти давам.  

 

И така: 

 

Трябва ли да приемам по 1200 калории на ден, за да 

отслабвам? 

Не, може да ядеш и повече. Виж резултатите си от калкулатора и ако 

приемаш по-малко от калориите за Поддържане на тегло – ще 

отслабваш. Изработила съм хранителния режим на 1200-1300 калории, 

защото от практиката знам, че всеки иска максимално бърз режим за 

отслабване, независимо, че според мен по-бавното отслабване е по-

добро. Не приемай по-малко от 1200 калории на ден! 

 

Ако искаш режим на 1500 калории, умножавай количествата в диетата 

по 1.25, например ако пише 100 г умножи по 1.25 и се получават 125 г 

Ако пише 3 с.л. след като умножиш стават 3.75 с.л., което си е 4 с.л.  

 

Ако искаш да приемаш 1800 калории, тогава умножавай количествата 

по 1.5 

 

/Забележка: числата по-долу са на база опита ми с хора, какво най-

често искат хората да постигнат. Важно е да се чувстваш добре в 

кожата си независимо от ръста и килограмите си, така че ако си 155 см 

висока и се чувстваш перфектно със своите 60+ кг – супер! Прескочи 

или само информативно разгледай информацията за това колко 

калории да се приемат според теглото./ 

 

Ако тежиш до 55 кг 
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Режим на отслабване: 1200 - 1600 калории. 

Забележка: При тези килограми обикновено става въпрос за 

„последните“ подкожни мазнини, а те са упорити и бавно се поддават. 

Опитът ми показва, че по-голям успех ще имаш, ако хапваш 1200-1300 

калории на ден или поне през половината дни през седмицата. Ако не 

бързаш (не вярвам да е така, всички искаме супер бързи и големи 

резултати ) може да си хапваш по 1400-1500 калории на ден. Но рано 

или късно ще трябва да имаш по няколко поредни дни на 1200 калории, 

защото ще искаш все по-големи резултати ... 

 

Ако тежиш 55-60 кг. 

Режим на отслабване: 1200 - 1700 калории. 

В зависимост от ръста това може да са „последните“ подкожни 

мазнини. Ако си над 172 см, може би искаш да си с перфектна фигура 

на тези килограми, разбирам те  Тогава около 1200-1300 калории на 

ден няколко дни в седмицата, а през останалите дни гледай да си под 

1700 калории на ден. Ако си под 170 см, тогава най-вероятно имаш 

повечко мазнини за сваляне, т.е. не бориш „последните мазнини“ и ще 

сваляш и с малко повече приета енергия. Когато не бориш „последните“ 

подкожни мазнини може да не си толкова стриктни с режима. 

 

Над 65 кг. 

Режим на отслабване от 1200 до 1800 калории. 

Отново зависи и от височината. Редувай дни с по-малко и с повече 

енергия. Или експериментирай една седмица на 1200, другата на 1500, 

трета на 1700 и си направи изводи кое как ти действа. Само внимавай 

да имаш „чист“ опит – т.е. да не сравняваш ябълки и круши. Примерно, 

ако едната седмица се храниш режимно, без забежки, а другата не – 

няма как да прецениш кой подход ти влияе по-добре. Но не се 

притеснявай, нормално е да грешим, нали сега започваме   

 

Хайде време е да тренираме и готвим вкуснооооо 
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Ден 1 – лакто ово вегетариански (млечни и яйца) 

Храна за деня: 

Яйце  – 1+1 

Кокосови стърготини – 30 г 

Банан, средно голям 118 г – 1 брой 

Сирене, пълномаслено – 50 г 

Кисело мляко пълномаслено – 200 г 

Кашкавал – 150 г 

Брашно от ленено семе – 1 с.л. 

Зеленчуци на корем (всички зеленчуци без картофи!) 

Примерно меню за деня: 

Хранене 1: Палачинка. Яйцето се разбива с кокоса и се оставя малко да 

престои. Кокосовите стърготини може да се смелят в кафемелачка за по-

гладка текстура. В незалепващ тиган се изпича палачинка/и. По-бързо 

ще стане, ако кашата се изсипе в незалепваща тава (или върху 

намазнена хартия за печене), разнася се с лъжица до желана дебелина 

(може да заема само част от тавата) и се пече около 7 минути в 

предварително загрята фурна. За пълнежа: бананът се намачква с 

вилица, прибавя се 1 кафена лъжичка какао/брашно от рожков и се 

разбърква. Става вкусно, ако останат и по-големи парчета от банана. 

Намазва се палачинката (препоръчвам да се изпече 1 на фурна, другите 

също стават вкусни, но си е играчка), навива се, да ти е сладко ммммм  

 

Хранене 2: Магданозени/Зеленчукови кюфтета. Магданозът може да се 

замени със ситно накълцани броколи (в кухненския робот), също и с 

чушки, спанак, тиквички и други зеленчуци (без картофи). Може да е 

смес от няколко вида зеленчук например – магданоз, настърган морков, 

чушка и др. Слагат се в кухненски робот 1 яйце, сиренето, зеленчуците 

(добавят се постепенно докато стане гъста каша, така че да може да се 

оформят кюфтета). Към зеленчуците може да се добави лук, чесън, 
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подправки, нещо люто, да не се добавя мазнина. Оформят се кюфтета, 

сплескват се, за да се пекат по-бързо. Пекат се до зачервяване. Хапват 

се с 200 г кисело мляко (по желание с чесън; млякото става и на 

таратор). Ако се пропусне киселото мляко, може да се увели сиренето с 

50 г . Може да се хапне и салата. 

 

Хранене 3: Кашкавал пане . 1 с.л. ленено семе се смила много фино в 

кафемелачка. Към лененото брашно се добавят 2 с.л. вода, разбърква 

се и оставя да престои 2-3 минути. След това се добавя още 1 с.л. вода, 

разбърква и се изчаква 30 секунди. Идеята е да се получи каша с 

гъстотата на разбито яйце, ако трябва, добавя се още вода. Взема се 

парче 150 г кашкавал и се потапя в ленената каша, след това се овалва 

в брашно, пак в ленената каша, евентуално може пак в брашно. 

Брашното може да е всякакво. А може и да си приготвиш като смелиш в 

кафемелачка – овес, ориз, елда, пшеница. Използвй колкото може по-

малко брашно, само колкото е необходимо за овалване. Кашкавалът се 

изпича от всички страни в незалепващ тиган на висока температура за 

кратко. Много върви със салата от домати, рукола и каквито други 

зеленчуци обичаш. 
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Ден 2 – омнивор (всеяден)  

Храна за деня: 

Спагети – 50 г 

Свинско не мазно – 100 г измерено сурово 

Кашкавал пълномаслен – 150 г 

Пилешко бутче без кожа – 100 г 

Сирене Пармезан – 50 г 

Зеленчуци на корем (всички зеленчуци без картофи!) 

Примерно меню за деня: 

Хранене 1: 50 г спагети се сваряват във вода (или в доматен сос), 

добавя се 100 г шунка (месо, риба тон). Може да се добавят ситно 

накълцани домати и подправки. Без добавяне на мазнина.  

 

Хранене 2: Гъбена мусака. 200-300 г гъби се нарязват на кубчета. По 

желание се задушават с лук и други зеленчуци, подправки на вкус 

(сминдух, чубрица). Запичат се като се поръси със 100 г настърган 

кашкавал.  

 

Хранене 3: Пилешка супа. Сварява се пилешкото бутче в малко вода, да 

стане много гъста супа. Добавят се морков, гъби, чушки и др. зеленчуци, 

лук и подправки. При поднасяне се поръсва с 50 г настърган Пармезан 

(замества се с 60 г кашкавал). 
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Ден 3 

Храна за деня: 

Кисело мляко – 200 г 

Плод – 1 порция 

Спагети – 100 г  

Кашкавал – 100 г 

Месо/Риба – 150 г изтеглено сурово 

Зеленчуци на корем (всички зеленчуци без картофи!) 

Примерно меню за деня: 

Хранене 1: 1 плод с кисело мляко. Може да се пасират заедно и по 

желание да се добави какао/канела. Може киселото мляко и 1 плод да са 

2 отделния хранения – едното да е след обедна закуска. 

 

Хранене 2: 100 г спагети се сваряват и след като са готови се поръсват 

със 100 г настърган кашкавал. По желание се добавят накълцани пресни 

домати, босилек, тиквичка, чушка. Зеленчуците може да се приготвят и 

като варен сос, без добавяне на мазнина. Може да се приготвят и като 

суров сос като се пасират в кухненски робот. 

 

Хранене 3: Руло Стефани (кюфтета). Месото се смила на кайма и се 

разстила с ръце върху найлон/хартия, така че да стане правоъгълник. В 

единия край се нареждат по дължина накълцани кисели краставички, 

предварително сварени моркови и др. зеленчуци по избор. Навива се 

руло с помощта на на найлона. Пече се около 20 минути. Хапва се със 

салата. Каймата може да се подправи с чубрица, кимион, черен и червен 

пипер. В плънката на рулото може да се сложи ситно нарязан лук/чесън 

или зелении (спанак, накъсани на ситно броколи и др.). Вместо руло 

Стефани може да се изпекат кюфтета или да се сготви супа. 
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Ден 4 

Храна за деня: 

Плод – 1 порция 

Бадеми (или други ядки/семена) – 30 г 

Яйца – 2 бр. 

Спагети – 50 г 

Сирене – 50 г 

Масло (краве, кокосово, зехтин или др.) – 10 г (1 пълна ч.л. лъжичка 

твърдо масло. Ако е зехтин 1 непълна с.л.) 

Дроб/Месо/Риба – 100 г 

Ориз – 30 г 

Кисело мляко – 100 г 

Зеленчуци на корем (всички зеленчуци без картофи!) 

Примерно меню за деня: 

Хранене 1: 1 плод с 30 г сурови ядки. Ядките се накисват във вода от 

предната вечер. На сутринта се хапват заедно с плода, може да се 

пасират. Може да се разделят на 2 хранения. 

 

Хранене 2: Сваряват се спагетите в незалепващ съд. След като са 

готови се отцеждат, запазва се малко от водата, в която са варени. 

Връщат се на котлона и върху горещите спагети се счупват 2 сурови 

яйца (погледни вечерята, 1 яйце може да се използва в заливка), 

поръсва се с натрошеното сирене и се бърка колкото да се изпекат 

яйцата. Ако стане много гъсто се долива малко от водата, в която са 

варени спагетите. Накрая се добавя маслото докато спагетите все още 

са горещи, но вече сервирани, а не докато са на котлона. 

Различен вкус се получава, ако яйцата се сварят и се настържат. Върху 

готовите спагети се поръсват яйцата, сиренето, маслото, ако е гъсто се 

залива с малко от водата. Може да се добавят зеленчуци по избор, по-
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добре да са пресни, но може и да се направи доматен или друг сос, без 

добавяне на мазнина. 

 

 

 

Хранене 3: Дроб сарма. Сварява се накълцаният дроб, сменя се първата 

вода или се отнема пяната. След като е готов се добавя ориза, като се 

отнема част от водата. За 30 г ориз няма нужда от много вода, може би 

около 150 мл. Добавят се подправки на вкус (джоджен, черен пипер и 

др.). По желание се добавят зеленчуци (гъби, моркови). Всичко се 

запича. Ако се спести едното яйце от обяд, може да се направи заливка 

от 1 яйце и 100 г кисело мляко, след което отново се запича. Може да се 

приготви и със студена заливка – след като е готова дроб сармата се 

сервира и се полива със студеното кисело мляко. Киселото мляко може 

да се направи и на таратор (на корем – краставици, копър и чесън). Може 

да се използва месо вместо дроб. 



 
23 

Ден 5  ВЕГАН 

Храна за деня: 

Бадеми (или други ядки/семена) – 30 г 

Авокадо средно голямо – 1 бр. 

Спагети – 100 г 

Нахут – 100 г суров (200 г сварен) 

Сусам – 20 г 

Зеленчуци на корем (всички зеленчуци без картофи!) 

Примерно меню за деня: 

Хранене 1: 30 г ядки накиснати от предната вечер. Може да се хапнат 

като сос към зелении (спанак, айсберг, рукола, марула). Накиснатите 

ядки се пасират в блендер с малко вода до получаването на сос с 

желана гъстота. Зелениите (може и други зеленчуци) се накълцват и се 

поливат със соса. 

 

Хранене 2: Спагетите се сваряват и се поливат със сос. 

Суров сос – пасират се в робот авокадото, домат, чушка, тиквичка. Още 

идеи за суров сос, друг суров сос и още един.  

 

 

http://fitnesinstruktor.com/bob-surov-sos/
http://fitnesinstruktor.com/ashure-kartofena-mreja/
http://fitnesinstruktor.com/proletna-umora/
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Готвен сос – на котлон се задушават настъргани домати, чушки лук, 

гъби и др. зеленчуци. Спагетите се поливат с този сос и се поръсват с 

накълцаното сурово авокадо. 

 

Хранене 3: Хумус върху „крекери“ от краставица или чушка. Свареният 

нахут се пасира със смления на брашно сусам. Може да се добави малко 

от водата от варенето. Ако се използва сух нахут, добре е да се накисне 

1 нощ, след това се вари около 70-90 минути. Сусамът се мели в 

кафемелачка, докато започне да пуска мазнина и да лепне по стените. 

Вместо сусам може да се използва 1 равна с.л. сусамов тахан. Добавя се 

малко оцет (може и прясно изцеден лимонов сок, но да се има предвид, 

че добавя въглехидрати, въпреки това може да се сложи. Нали работим 

за промяна начина на живот, а не буквално следване на правила, от 

които не ни е вкусно). Нарязват се краставици на кръгчета и върху тях се 

гарнира хумуса. Може да се поръси с червен пипер или други подправки 

(чесън). Може да се гарнира с няколко маслини  

 

Още рецепти с нахут  

 

http://fitnesinstruktor.com/palneni-chushki-nahut/
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Ден 6 всеяден (обядът е веган) 

Храна за деня: 

Яйца – 2 бр. 

Шунка – 100 г 

Авокадо средно голямо – 1 бр. 

Тиквички 

Мазна риба – 200 г 

Плод – 2 бр. може да се хапнат, по което и да е време на деня. 

Зеленчуци на корем (всички зеленчуци без картофи!) 

Примерно меню за деня: 

Хранене 1: Хем енд екс (шунка с яйца): в незалепващ тиган се счупват 

двете яйца, добавя се 100 г шунка, изпича се както обичаш яйцата (по-

рохки или препечени). Може да се добавят подправки на вкус (риган, 

сминдух и др.). Хапва се със салата. Или в листа маруля се слага малко 

от яйцата и се навива палачинка, с няколко резенчета домат ще е по-

сочно  Ще му върви и краствица и сурова чушка и магданоз – всеки 

според вкуса  

 

Хранене 2: ВЕГАН: Спагети от сурова тиквичка. Измива се тиквичката, 

отрязват се двата края и с нещо като белачка на картофи се нарязват 

спагети от тиквички. Уредът е като белачка за картофи, но ножът има 

зъбци и реже тънки ленти. Може да се нареже и с обикновен нож, но не 

става толкова фино и бързо. Суров сос: в кухненски робот се слагат: 1 

средно голямо авокадо, 1 чушка, 1 домат, по желание копър, магданоз, 

чесън. 
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Хранене 3: 200 г мазна риба изпечена на тиган без мазнина, на скара 

или фурна. Мазна риба може да е сьомга, скумрия, сардина, херинга. 

Шпиковайте рибата – правят се разрези по рибата и в тях се слагат 

скилидки чесън и подправки (риган), след това се изпича. Направи си 

салата с 1 с.л. зехтин. 2 бр. плод (може да се хапнат като отделно 

хранене през деня). 
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Ден 7 зареждащ  

Храна за деня: 

Спагети – 200 г на 3 хранения (100+50+50) 

Месо/Шунка/Риба тон/Скариди (сухи, не мазни храни – 200 г 

Зеленчуци на корем (всички зеленчуци без картофи!) 

Примерно меню за деня: 

Хранене 1: 100 г спагети се сваряват във вода или доматен сок. 

Поръсват се с подправки, пресни домати. Може да се направи сос от 

задушени гъби, лук, домати. 

 

Хранене 2: 50 г спагети се сваряват във вода или доматен сок. Поръсват 

се с подправки, пресни домати и 100 г шунка.  

 

Хранене 3: 50 г спагети се сваряват във вода или доматен сок. Поръсват 

се с подправки, пресни домати и 100 г шунка. Може да се приготви като 

супа с 50 г фиде и 100 г месо. 
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Количества храна за хранителен режим 1200-1300 
калории 

  

  
грамаж/ 
бройка 

Протеин 
г 

Въглехи 
драти г 

Фибри 
 г 

Мазнини 
г 

Калории 
 

Ден 1 
      яйце 1 6 0 0 5 72 

кокос сух (стърготини) 30 2 7 5 19 198 

банан, средно голям 118 г. 1 1 27 3 0 105 

яйце 1 6 0 0 5 72 

сирене пълномаслено 50 9 1 0 11 141 

кисело мляко 3.6% масленост 200 6 8 0 7 124 

кашкавал пълномаслен 150 36 2 0 48 585 

Зеленчуци на корем 
      Общо за деня   68 46 8 96 1297 

              

Ден 2 
      спагети 50 7 38 0 1 174 

свинско не мазно сурово 
(средно мазно) 100 20 0 0 13 198 

кашкавал пълномаслен 150 36 2 0 48 585 

пилешко бутче без кожа 100 20 0 0 4 121 

сирене Пармезан 50 18 2 1 13 196 

Зеленчуци на корем 
      Общо за деня   101 41 1 78 1274 

              

Ден 3 
      кисело мляко 3.6% масленост 200 6 8 0 7 124 

плод 1   25 4   150 

спагети 100 15 75 0 1 348 

кашкавал пълномаслен 100 24 2 0 32 390 

месо 150 30 0 0 19 297 

Зеленчуци на корем 
      Общо за деня   75 110 4 59 1309 

              

Ден 4 
      плод 1   25 4   150 

30 гр. сурови бадеми (ядки) 30 6 7 4 15 173 

2 яйца 2 13 1 0 10 144 

спагети 50 7 38 0 1 174 

сирене пълномаслено 50 9 1 0 11 141 

краве масло 10       8 72 

дроб 150 31 6 0 5 203 

ориз 30 2 25 1 0 111 

кисело мляко 3.6% масленост 100 3 4 0 4 62 
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Зеленчуци на корем 
      Общо за деня   71 105 9 53 1229 

              

Ден 5 Веган 
      30 гр. сурови бадеми (ядки) 30 6 7 4 15 173 

авокадо средно голямо 1 4 17 14 29 322 

спагети 100 15 75 0 1 348 

нахут суров (200 гр. сварен) 100 19 61 17 6 364 

сусам 20 4 5 2 10 115 

Зеленчуци на корем 
      Общо за деня   48 164 37 62 1321 

              

Ден 6 
      яйце 2 13 1 0 10 144 

шунка 100 22 0 0 6 147 

авокадо, средно голямо 1 4 17 14 29 322 

мазна риба 200 41 0 0 27 416 

плод 2 0 50 8 0 300 

Зеленчуци на корем 
      Общо за деня   80 68 22 72 1329 

              

Ден 7 
      спагети 100 15 75 0 1 348 

шунка 100 22 0 0 6 147 

спагети 50 7 38 0 1 174 

шунка 100 22 0 0 6 147 

спагети 50 7 38 0 1 174 

шунка 100 22 0 0 6 147 

плод 1   25 4   150 

Зеленчуци на корем 
      Общо за деня   96 175 4 20 1287 

 


