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Привіт, друже!
Хочеш корисно харчуватися, а
часу на пошуки смачних
рецептів обмаль?

Спеціально для тебе ми підготували
збірку рецептів здорового харчування!
Готуй із задоволенням та ділися з
друзями своїми корисними стравами!
Дотримуємося здорового способу
життя разом!

Що?

Я

Їм



Який чудовий день! Ви вирішили
перейти на ЗСЖ. Тепер вже точно
правильне харчування стане вашою
новою корисною звичкою …. Ну, хіба що
ось цей шматочок шоколадки до кави )))
Не поспішайте! Є рецепти корисних
солодощів, сирних десертів і запіканок!
Це займе всього 20хв!

 Цукерки із сухофруктів
курага – 100 г;

в'ялений інжир – 100 г;
апельсиновий сік – 1 склянка;

волоські горіхи – 100 г;
мед – 1 ст. л.;

кокосова стружка – 100 г.

Курагу та інжир замочіть на 40 хвилин у
апельсиновому соці.

Волоські горіхи обсмажте на сухій
сковороді, охолодіть і подрібніть.

Інжир і курагу обсушіть і дрібно наріжте.
Змішайте подрібнені сухофрукти, горіхи та

мед.
Сформуйте кульки, обваляйте їх в

кокосовій стружці, охолодіть.

Інгредієнти:

Приготування:
1.

2.

3.
4.

5.

 

https://foodexhub.com.ua/shop/products/book-1


Суфле з творога
300 грам нежирного творогу;
столову ложку желатину;
2 столові ложки води;
2 столові ложки молока;
цукрозамінник (фрукти, ягоди) за
смаком.

Заливаємо желатин водою і залишаємо
його набухати. Після того як він набухне,
розтоплюємо його на невеликому вогні
або в мікрохвильовці, не доводячи до
кипіння.
Творог розтираємо виделкою або
перебиваємо його блендером до
однорідної маси. До творога додаємо
желатин і цукрозамінник. Додаємо дві
столові ложки молока (фрукти, ягоди
якщо бажаєте) та обережно
перемішуємо.
Викладаємо дієтичне суфле із творога в
обрану форму і відправляємо до
холодильника мінімум на дві години.
Після застигання суфле можна подавати
до столу.

 



Тістечко з бананом
 

Банан - 1 шт
Яйце - 1 шт

Какао - 2 ст.л.
Розпушувач – 0.5 ч.л.⠀

Глазур:
Какао – 1 ст.л.

Підсолоджувач
Молоко - декілька ложок

 
1. Збиваємо яйце з бананом за допомогою
блендера.  Додаємо какао та розпушувач.
Перемішуємо до однорідності.  Можете

додати підсолоджувач.
2. Виливаємо у форму і ставимо в

мікрохвильову піч на 3-4 хвилини.
Ставимо рівно посередині!  Якщо

починає «втікати», то вимикаємо секунд
на 5-10 і відновлюємо. 

3. Готуємо глазур: змішуємо какао,
підсолоджувач та молоко (або воду) до

потрібної консистенції. І поливаємо наш
десерт . 

https://inoeda.com/deserty-i-vypechka-recepty/


Гарбузовий мармелад
Гарбуз - 300г
Вода - 200мл

Апельсинове желе - 90г
Гарбуз очищаємо від шкірки,
нарізаємо кубиками, викладаємо в
каструлю та заливаємо водою.
Варимо гарбуз до м'якості.
Шматочки вареного гарбуза
викладаємо в чашу блендера та
подрібнюємо до однорідності.
Висипаємо желе в миску, заливаємо
окропом та ретельно розмішуємо
масу (поки вона не стане
однорідною).
Виливаємо желейну масу в чашу з
гарбузовим пюре. Змішуємо всі
інгредієнти. Виливаємо гарбузове
пюре в ємкість, попередньо застелив
її харчовою плівкою. Охолоджуємо
гарбузовий мармелад 3-5 годин.
Готовий десерт викладаємо на
тарілку, нарізаємо невеликими
кубиками і насолоджуємося
гарбузовим мармеладом! 



Корисний бургер
Бургер:

3 яйця
15г муки
0,5 ч.л. розпушувача

Начинка:
Курине філе
Овочі та зелень
Плавлений сирок, творог або сметана 

Приготування:
Відокремити білки від жовтків. Білки
збити до піків. Жовтки змішати з
борошном та розпушувачем. Обережно
з'єднати все з білками. 
Викласти ложкою на деко невеликі
коржі та випікати 7-9 хв при
температурі 190 градусів. Не
перетримайте!
Для начинки відбийте курине філе та
обсмажте з двох сторін.
Кожен корж змажте сиром (творогом
або сметаною), зверху покладіть філе,
овочі та зелень.



Чіпси з лаваша
тонкий лаваш – 2 шт.

рослинна олія – 3 ст. л.
сіль – 0,5 ч. л.

сухий часник, суха паприка – по 0,5
ч. л.

сухі базилік і майоран – по 0,5 ч. л.

Інгредієнти:

 
Духовку розігріваємо до 220 градусів.
Змащуємо лаваш олією з двох боків за
допомогою кондитерського пензлика.
Всі сухі приправи змішуємо в
невеликій ємкості і посипаємо
сумішшю лаваш в олії. Нарізаємо лаваш
невеликими шматочками
(квадратами, ромбами або
трикутниками). Викладаємо шматочки
лаваша на деко і відправляємо в
духовку на 5-7 хвилин.
Якщо не вийшло викласти лаваш в
один шар, просто кілька разів протягом
запікання перемішайте чіпси за
допомогою щипців.



Морквяне печиво з 
вівсяними пластівцями

Борошно пшеничне – 80 г;
Вівсяні пластівці – 0,5 ст;

Морква – 100 г;
Горіхи волоські – 50 г;

Родзинки- 50 г;
Мед – 1 ст.л;

Розпушувач – ¼ ч.л;
Цукор – 1 ст.л;

Оливкова олія –   30 мл.

Інгредієнти:

Моркву очищаємо і тремо на дрібній тертці. До
моркви додаємо мед, оливкову олію, родзинки і
рубані волоські горіхи. Морквяну масу
перемішуємо, додаємо вівсяні пластівці і знову
перемішуємо. Ми залишаємо тісто на 30-40
хвилин, за цей час пластівці стануть м’якими.
Пшеничне борошно просіваємо разом з
розпушувачем, додаємо до морквяної масі і
замішуємо тісто. Звертаю вашу увагу, що тісто буде
липким.
Тісто ділимо на 16 частин, і кожен шматочок
формуємо у вигляді колобка. У блюдце насипаємо
цукор і обвалюємо у ньому кожен колобок. Деко
застилаємо пергаментним папером, злегка
змащуємо олією і викладаємо кожен колобок,
злегка придавлюючи пальцями. Відправляємо
наше печиво в розігріту до 180 градусів духовку на
20 хвилин. Морквяно-вівсяне печиво повинно
добре зарум’яниться, але не пересушіть його, щоб
усередині печиво залишалося м’яким.



Овочевий фреш
солодкий жовтий або червоний перець — 1 шт.;
помідор — 1 шт.;
огірок — 1 шт.;
оливкова олія — 0,5–1 ч. л.

Почистити перець від насіння та ніжки, з огірка зняти шкірку. Всі
овочі помістити в соковижималку.
Зробити фреш.
Готовий сік налити у відповідну ємність, додати оливкову олію,
розмішати.

ананас — 200 г;
шматочок імбиру — на смак;
апельсин — 1 невеликий або половинка великого.

Усі названі продукти почистити, порізати шматочками, вичавити.
Налити отриману рідину в склянку. У такий фреш можна додати
лід, якщо п’єте сік у спеку. Зверху напій за бажання прикрашають
м’ятою.

Інгредієнти

Покрокова інструкція
1.

2.
3.

 

Цей напій не тільки підбадьорить, а й зміцнить імунну систему, стане
ефективною профілактикою застудних захворювань. Щоб приготувати
порцію антидепресивного фрешу, вам знадобиться буквально кілька
хвилин.
Інгредієнти

Покрокова інструкція
1.
2.

Фреш для підняття
настрою

 



Салати
 

Цезар:
Листя салату і буряків викладають
на тарілку, зверху кладуть відварні
креветки. Соус з йогурту і рубаною
зелені готують, змішуючи
інгредієнти з паприкою і чорним
перцем. Прикрашають помідорами
черрі, розрізаними навпіл.

Салат з тунцем:
Вибирають консерви, де у складі
тунець, сіль і вода, без олії. У
салатник кладуть листя (рукола,
базилік, шпинат), зверху
викладають шматочки риби.
Заправляють оливковою олією з
лимонним соком.

 



І наостанок, тримай декілька

корисних порад

5 простих і корисних напоїв на щодень:

- звичайна вода без домішок - має бути головним

щоденним напоєм;

- трав'яні чаї - однак, перш ніж щоденно

використовувати трави, для заварювання чаю, варто

почитати про їх властивості. Пам'ятайте, що деякі трави

можуть бути небезпечними;

- морс із свіжих ягід - ні, не компот, а саме морс! Адже

ягоди і фрукти варячись в окропі втрачають левову

частку своїх корисних властивостей;

- узвар - у сушці корисні речовини зберігаються набагато

краще, ніж у консервованих компотах;

- натуральний сік - об'єм випитого за день соку не має

перевищувати 150г! Але пам'ятайте, що з'їсти цілий

фрукт набагато корисніше, ніж випити вичавлений з

нього сік.



І наостанок, тримай декілька

корисних порад
Що покласти до ланчбокса на перекус?

цільнозернові хлібці;

варені яйця;

шматочки овочів та фруктів;

твердий сир;

сухофрукти;

горіхи.

Гарним варіантом для перекусу є сендвіч. готується він

дуже просто:

на скибочку цільнозернового хліба кладеться щось

білкове (м'ясо, сир, яйце), додаються тонко нарізані

овочі, зелень, потім все це накривається другою

скибочкою хліба. А якщо начинку для сендвіча

загорнеш у лаваш - отримаєш смачні роли!

солодощі на перекус брати не варто - вони втамовують

голод ненадовго та містять недостатньо поживних

речовин.

також не забувай брати з собою пляшечку з водою!

можеш покласти до ланчбокса окремі продукти,

наприклад:



І наостанок, тримай декілька

корисних порад

Що краще з'їсти на сніданок?

- каші - обирай на сніданок цільнозернові: вівсяну,

гречану, пшоняну, ячну тощо. до каш додавай: яйця,

сир, м'ясо, рибу; овочі, зелень; ягоди, фрукти,

сухофрукти, горіхи; соняшникове, гарбузове, лляне,

кунжутне насіння.

- яйця - варені, смажені, омлет, яйця пашот. до страв із

яєць додавай: овочі, зелень, цільнозерновий хліб.

- сир кисломолочний - сирники, сирні запіканки або

просто сир із сметаною. до страв із сиру додавай:

фрукти, сухофрукти, ягоди, горіхи, насіння.

- млинці - млинці готуй із додаванням: цільнозернового

борошна, сметани/йогурта, фруктів/ягід, зелені/

овочевого пюре.



Готуйте корисні
смаколики, отримуйте

задоволення від їхнього
чудового смаку та

будьте здорові!


