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СМУЗІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ 
ОРГАНІЗМУ

Чому б не розпочати останні дні року з турботи  
про своє здоров’я?

ІНГРЕДІЄНТИ

•  150 г грейпфрута
•  150 г ананаса
•  1 ложка NUTRILITE™ 

Протеїнового порошку 
на рослинній основі

•  150 мл води
•  100 г огірків
•  50 г шпинату

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ 
Цей смузі містить багато вітамінів і білків рослинного 
походження — він ідеально підходить для очищення організму  
в холодну пору року. 

1.  Просто покладіть усі інгредієнти в блендер і збийте до однорідної 
маси — смачний фруктово-овочевий смузі готується за кілька 
секунд.

ТОМАТНО-СОЧЕВИЧНИЙ
КРЕМ-СУП

Класична зимова страва з весняними нотками

ІНГРЕДІЄНТИ

•  130 г моркви
•  1 ложка NUTRILITE™ 

Протеїнового порошку 
на рослинній основі

•  100 г селери
•  60 г сочевиці
•  25 г цибулі
•  400 г консервованих 

помідорів

•  10 г томатного пюре
•  5 г листя петрушки
•  5 г товченого часнику
•  15 мл оливкової олії
•  240 мл води
•  1 дрібка кмину
•  1 дрібка нарізаного листя 

гуньби

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ 
Щоб урізноманітнити страву, перед збиванням додайте до неї кілька 
смажених червоних перців і подавайте з кубиками сиру фета.

1.  Ретельно промийте та почистьте овочі.  Наріжте цибулю, моркву, 
селеру й петрушку середніми шматочками. Ретельно промийте 
сочевицю.

2.  Нагрійте оливкову олію у великій сковорідці на середньому вогні. 
Злегка обсмажте цибулю приблизно одну хвилину. Додайте 
товчений часник, кмин і листя гуньби та злегка обсмажуйте ще 
одну хвилину.

3.  Додайте моркву, петрушку, селеру й сочевицю. Влийте воду, 
доведіть до кипіння та тушкуйте приблизно 10 хвилин. Коли овочі 
стануть м’якими, додайте консервовані помідори, томатне пюре та 
дрібку солі. Тушкуйте ще 2 хвилини, після чого додайте NUTRILITE 
Протеїновий порошок на рослинній основі. Добре перемішайте.

4.  Збийте крем-суп у блендері та подавайте його теплим, скропивши 
оливковою олією і посипавши свіжою петрушкою.

ТАРТАР ІЗ ОСЕЛЕДЦЯ
Побалуйте себе або вразьте гостей

ІНГРЕДІЄНТИ

•  70 г філе оселедця в олії
•  20 г грибів
•  1 ложка NUTRILITE™  

Протеїнового порошку 
на рослинній основі

•  20 г маринованої цибулі
•  10 г маринованого 

перцю халапеньйо

•  5 г листя петрушки
•  5 мл діжонської або 

французької гірчиці
•  1 лимон
•  5 г нарізаної зеленої  

цибулі
•  5 мл лляної олії

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ
Подавайте цю просту й витончену страву, багату на білок, зі 
свіжоспеченим хлібом або багетом.

1.  Дрібно наріжте оселедець і петрушку, перемішайте. Додайте 
гірчицю, сік 1 лимона та свіжозмелений чорний перець.  
Знову ретельно перемішайте.

2.  Наріжте трохи більшими шматочками гриби, цибулю, зелену 
цибулю та перець халапеньйо. Ще раз добре перемішайте.

3.  Додайте лляну олію та NUTRILITE Протеїновий порошок на 
рослинній основі, ретельно перемішайте. Посипте свіжою 
петрушкою та подавайте на невеликих круглих тарілках.

ПИРІГ У БАНЦІ 
БЕЗ ВИПІКАННЯ

Сміливий експеримент із класичним рецептом

ІНГРЕДІЄНТИ

•  240 г нарізаних яблук
•  30 г готового бісквіта
•  1 ложка NUTRILITE™ 

Протеїнового порошку 
на рослинній основі

•  10 г родзинок

•  8 г коричневого цукру
•  5 мл кленового сиропу  

або меду
•  3 г вершкового масла

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ 
Спробуйте приготувати сезонну начинку, замінивши яблука 
грушами або сливами.

1.  Розтопіть масло на сковорідці на повільному вогні. Змішайте 
кленовий сироп із цукром у невеликій мисці, додайте суміш до 
масла. Злегка обсмажте до утворення карамелі.

2.  Додайте нарізані яблука та продовжуйте смажити на середньому 
вогні. Через декілька хвилин додайте дрібку кориці та жменю 
родзинок. Продовжуйте смажити до консистенції джему.

3.  Додайте NUTRILITE Протеїновий порошок на рослинній основі, 
ретельно перемішайте. Вилийте суміш зі сковорідки та дайте їй 
охолонути протягом кількох хвилин.

4.  Помістіть скибку бісквіта на дно невеликої банки.  
Вкрийте її товстим шаром яблучної суміші та прикрасьте 
шматочком яблука.
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