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MÉREGTELENÍTŐ SMOOTHIE
Miért ne kezdené el még ma az egészséges életet?

HOZZÁVALÓK

•  150 g grapefruit
•  150 g ananász
•  1 kanál NUTRILITE™ 

Szója-, búza-, és 
borsófehérje étrend- 
kiegészítő

•  150 ml víz
•  100 g uborka
•  50 g spenót

ELKÉSZÍTÉS 
Ez a smoothie nagy dózisban tartalmaz vitaminokat és növényi 
fehérjéket – tökéletes választás a tél előtti méregtelenítésre.

1.  Egyszerűen csak tegye a hozzávalókat egy turmixba, és turmixolja 
őket simára, és pillanatok alatt kész is ez a gyümölcsökkel és 
zöldségekkel teli ízletes smoothie.

PARADICSOMOS-LENCSÉS
KRÉMLEVES

Klasszikus leves hideg időkre, egy csöppnyi tavasszal

HOZZÁVALÓK

•  130 g sárgarépa
•  1 kanál NUTRILITE™ 

Szója-, búza-, és 
borsófehérje étrend-
kiegészítő

•  100 g zeller
•  60 g lencse
•  25 g hagyma

•  400 g konzervparadicsom
•  10 g paradicsompüré
•  5 g petrezselyemlevél
•  5 g aprított fokhagyma
•  15 ml olívaolaj
•  240 ml víz
•  1 csipetnyi római kömény
•  1 csipetnyi görögszénalevél

ELKÉSZÍTÉS 
Ízletes alternatíva, ha a turmixolás előtt néhány sült pirospaprikát ad 
hozzá és fetasajt-darabokkal tálalja a levest.

1.  Mossa meg jól és hámozza meg a zöldségeket. Aprítsa fel a hagymát, 
répát, zellert és petrezselymet közepes darabokra. Öblítse le jól a lencsét.

2.  Közepes lángon melegítsen olívaolajat egy nagy serpenyőben. 
Pirítsa enyhén a hagymát kb. egy percig. Adja hozzá a zúzott 
fokhagymát, a római köményt és a görögszénaleveleket, és pirítsa 
tovább enyhén egy percig.

3.  Adja hozzá a répát, petrezselymet, zellert és lencsét. Öntse hozzá a vizet, 
forralja fel, majd lassú tűzön főzze kb. 10 percig. Amikor a zöldségek 
meg puhultak, adja hozzá a konzervparadicsomot, a paradicsompürét és 
egy csipet sót. Főzze lassú tűzön további 2 percig, majd adja hozzá a 
NUTRILITE™ Szója-, búza-, és borsófehérje étrend-kiegészítőt. Keverje el jól.

4.  Turmixolja össze krémes levessé, majd tálalja pár csepp  
olívaolajjal és friss petrezselyemmel.

HERINGTATÁR
Nyűgözze le vendégeit

HOZZÁVALÓK

•  70 g olajos heringfilé
•  20 g gomba
•  1 kanál NUTRILITE™  

Szója-, búza-, és 
borsófehérje étrend-
kiegészítő

•  20 g savanyított hagyma

•  10 g savanyított jalapeño 
paprika

•  5 g petrezselyemlevél
•  5 ml dijoni vagy francia  

mustár
•  1 citrom
•  5 g aprított metélőhagyma
•  5 ml lenmagolaj

ELKÉSZÍTÉS 
Tálalja frissen sütött kenyérrel vagy baguette-tel egy egyszerű, 
elegáns és fehérjedús étel érdekében.

1.  Vágja fel a heringet és a petrezselymet igen finomra, és keverje 
össze. Adja hozzá a mustárt, egy citrom levét és frissen őrölt 
borsot. Keverje jól össze az egészet.

2.  Darabolja fel finoman, a heringnél azonban kicsit nagyobb 
darabokra a gombát, a hagymát, a metélőhagymát és a jalapeño 
paprikát. Ismét keverje össze jól.

3.  Adja hozzá a lenmagolajat és a NUTRILITE™ Szója-, búza-, és 
borsófehérje étrend-kiegészítőt és keverje össze jól. Tálalja kis 
kerek tányérokon friss petrezselyemmel.

SÜTÉS NÉLKÜLI ALMÁS PITE
ÜVEGBEN

Az időtlen klasszikus másképp

HOZZÁVALÓK

•  240 g darabolt alma
•  30 g kész piskótatészta
•  1 kanál NUTRILITE™ 

Szója-, búza- és 
borsófehérje alapú 
porkeverék

•  10 g mazsola
•  8 g barna cukor
•  5 ml juharszirup vagy méz
•  3 g vaj

ELKÉSZÍTÉS 
Alma helyett megpróbálhatja az ugyancsak szezonális körtével  
vagy szilvával is. 

1.  Olvasszon vajat alacsony hőn egy serpenyőben. Egy kis tálban 
keverje össze a juharszirupot és a cukrot, majd adja a serpenyőhöz. 
Melegítse enyhén a karamellizáláshoz.

2.  Adja hozzá a darabolt almát és főzze tovább közepes tűzön.  
Néhány perc múlva adjon hozzá egy csipetnyi fahéjat és egy 
maréknyi mazsolát. Folytassa a főzést mindaddig, amíg az állaga 
nyúlós lekvárra nem kezd hasonlítani.

3.  Adja hozzá a NUTRILITE™ Szója-, búza-, és borsófehérje étrend-
kiegészítőt és keverje össze jól. Öntse ki a masszát a serpenyőből  
és hagyja néhány percig hűlni.

4.  Helyezzen egy szelet piskótatésztát egy kisméretű üveg aljára. 
Kanalazzon rá jókora adagnyi almakeveréket, és díszítse egy  
szelet almával.
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