
Л е ч е б н и
Р е ц е п т и

О Т  С Т У Д Е Н Т И Т Е  Н А  М Е Д И Ц И Н С К И
У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  П Л О В Д И В



Необхо��м� �ро�у���: 

 
1.Фалафели

 
- накиснат нахут 300g.

- 2 с.л. зехтин
- лимонов сок 1/2 лимон

- 1 глава лук(ако главите са малки-2)
- 3-4 скилидки чесън
- магданоз(пресен) 

- кимион
- сол 

 
2.Чеснов сос

 
- нискомаслено кисело мляко

- обезмаслена извара(не е
задължителна, но придава плътност

на соса)
- 4-5 скилиди чесън

- 1/3 връзка копър(пресен)
 

3.Салата рукола и моркови със
семена

 
- рукола 200g.

- моркови 2-3 бр. 
- тиквени семена

- сусам
- лимонов сок 

- 1 с.л. мед
- сол

 

На��� �а �р��о��я�е:
1.Фалафели

 
 Нахутът, заедно със зехтина, лимоновия сок, чесъна,
кимиона и солта се смилат до хомогенна смес. Лукът се

нарязва на ситно и се добавя заедно с нарязания магданоз
към получената смес.

 
 

2.Чеснов сос
 

Чесънът се смачква, нарязва или пресова. Съставките се
смесват.

 
 

3.Салата рукола и моркови със семена
 

 Руколата се накисва във вода и се измива добре,
морковите се настъргват и съставките се смесват.

 
 

�а�афе�� с�с �а����а о� �ес�о�
сос � с�е�а са�а�а 

Подходяща при
дислипидемия

Изготвил : Атанас Търпов



Ве�е�ар�а�с�а муса�а с �офу �
�я�а о� ��се�о м�я�о

Подходяща при подагра 

Необхо��м� �ро�у���:

- 500 грама картофи
- 200 грама тофу

- 300 грама нарязани домати
- 1 глава жълт лук

- 3 супени лъжици слънчогледово
олио

- 1 чаена лъжица червен пипер
- 1 чаена лъжица кимион
- 1 чаена лъжица чужрица

- 1 кафяна лъжица пушен червен
пипер

- 1 кафяна лъжица черен пипер
- Сол на вкус
За заливка: 

- 400 грама нискомаслено кисело
мляко

- 2 яйца
- Сол на вкус

- Черен пипер на вкус
- Щипка сода бикарбонат

 

На��� �а �р��о��я�е:

1. Лукът се реже на дребно и се задушава на среден огън
в 3-те лъжици олио. Посолява с малко сол, за да се

задуши по-бързо.
2. През това време се режат картофите на кубчета и се
поставят във вода. Така се намалява количеството на

витамин С в тях.
3. Тофуто се надробява, слагат се подправките и се

добавя към лука да се запържи. 
4. Нарязаните на кубчета домати се добавят към тофуто

и се чака да се изпари водата. 
5. Добавят се картофите към тофуто, разбърква се и се

изсипва в тавичка, която е намаслена с малко
слънчогледово олио.

6. Запича се до готовност на картофите на
предварително загрята на 200 градуса фурна.

7. 300 грама от млякото се разбъркват с двете яйца,
малко сол, черен пипер и щипка сода бикарбонат и се

залива мусаката. Запича се до зачервяване.
8. В блендер или с пасатор се разбива млякото и

благодарение на лецетина се образува пяна, с която се
гарнира чинията.

 

Изготвила: Пламена Барекова



В�ус�а �а�ус�а с м�с��
Подходяща при захарен диабет 

Необхо��м� �ро�у���:

Продукти:
1. Кисело мляко 500g (предпочита се Activia

натурална)
2. Мюсли с ядки

 3. Половин ситно нарязана ябълка
4. Канела (1 кафена лъжичка)
5. Смлени орехи и лешници

6. По желание може да се добавят и
обикновенни бисквити, за предпочитане

без захар (2 бисквитки).

Изготвил: Даниел Георгиев



З�ра�ос�о��о брау�� с ���оа
Подходящо при

целиакия

Необхо��м� �ро�у���:

 
За браунито:
100гр. киноа

100гр. стафиди
3с.л. брашно от Рожков (или какао)

150мл вода 
1-2с.л мед (по желание)

За заливката:
1 замразен банан

1-2с.л. брашно от Рожков (какао)
 

За заливката:
замразен банан 1-2с.л.

 брашно от Рожков (какао)
 

По желание може да се украси с
плодове и кокосови стърготини.

 
 

На��� �а �р��о��я�е:

 
Киноата трябва да се накисне във вода (може

вечерта). След като набъбне, в блендер се слагат
всички съставки за сместа за печене до хомогенна
смес. Сместа се поставят в тавичка върху хартия за
печене на предварително загрята на 180 градуса

фурна за около 30-35 минути. 
Заливката се приготвя от замразен банан с малко

какао в блендер.
 

Изготвила: Ани Керозова



Бе���у�е�о�� бо�бо�� бе� �ахар
Подходящо при

целиакия

Необхо��м� �ро�у���:

 
100гр сурови ядки- бадеми,орехи
или лешници, накиснати във вода

за няколко часа.
 

10-12бр. Фурми.
 
 

На��� �а �р��о��я�е:

 
Всички продукти се смесват в блендер, след което се
оформят малки топчета и се овалват в канела или

сусам.

Изготвила: Яница Панева



Бе���у�е�о�а �ор�а
Подходящо при

целиакия

Необхо��м� �ро�у���:

 
 

За основата:
 

200гр.ядки по избор-
лешници,орехи,бадеми

20бр. Фурми,накиснати за 30мин в
топла вода

1с.л. Кокосово масло
 

За крема:
 

200гр.кашу,накиснато за 2часа във
вода

1 кен кокосово мляко
3 банана

 
За шоколадовия слой:

 
150гр какаово масло

100гр сухо кокосово мляко на прах
Подсладител на вкус

 
Тортата може да се декорира с

пресни плодове 
 
 

На��� �а �р��о��я�е:

 
За приготвяне на основата фурмите се накисват за

30мин в топла вода. Смесват се с останалите продукти
и се запичат. Продуктите за крема се разбиват в
блендер. За приготвяне на шоколадовия слой

какаовото масло се разтапя на водна баня, добявя се
сухото кокосово мляко и се разбърква.

Изготвила: Яница Панева



Суро��, бе���у�е�о�� бо�бо��
“Рафае�о” 

Подходящо при
целиакия

Необхо��м� �ро�у���:

 
150-200гр. Кокосови стърготини

 
6-7 супени лъжици кокосово мляко 

 
1-2 лъжици мед или друг

подсладител
 
 

На��� �а �р��о��я�е:

 
Всички съставки се смесват и се оставят в хладилник за

30-40мин. След това се оформят топчета и отново се
поставят в хладилник

Изготвила: Яница Панева



Бе���у�е�о�� �ар�а�е��� с
�рем

Подходящо при
целиакия

Необхо��м� �ро�у���:

 
За основата:

 1 чаша брашно от ориз
 

50гр масло или кокосово масло
1 яйце

 
Малко сол и кокосова захар

 
За крема:

сладкарска извара и два банана
 
 

На��� �а �р��о��я�е:

 
 Сладкарската извара и двата банана

се разбиват в блендер.
Основата се пече за около 10мин, след което се залива

с крема и се декорира по желание с плодове.
 

Изготвила: Яница Панева



  Здравословна салата с червен
фасул и царевица

Подходяща при  захарен диабет, хипертония, дислипидимия, целиакия и поадагра. 

Изготвил: Николета Ардова

 Необходими продукти:
 

консерва царевица – 250 грама
консерва червен фасул – 350 грама 

домат
половин авокадо
половин лимон

половин глава червен лук
копър

2 стръка див лук
Зехтин, сол и пипер на вкус

Маслини на вкус
 

Начин на приготвяне:
 
 

Изсипете фасула и царевицата от консервите в цедка и ги измийте. 
Сложете ги  в купа и добавете домата, авокадото, маслините, червения лук,

дивия лук и копъра. Овкусете с лимон, зехтин, сол и пипер. Разбъркайте добре
и сервирайте.



  Палачинки с тиква
 Подходяща при подагра
 

Необходими продукти:
 
 

100гр. сварена тиква 
1 яйце и 1 белтък

доза протеин на прах
или какао

20гр. брашно от лимец или
овесено брашно

1/2 ч.л. канела(по желание)
 

Начин на приготвяне:
 
 

Яйцата се разбиват в отделен съд. Към тях се добавят намачканата
тиква, протеина и брашното. 

На предварително загрят тиган се поставя от сместа.
 

Изготвила: Денислава Шопова
 



Необичайни бъркани яйца
 Подходяща при остеопороза

 

Необходими продукти:
 

1/4 червена зелка
2-3 яйца
моркови 

малко зехтин

 

 Начин на приготвяне:

Продуктите се смесват в тиган на слаб огън и яйцата се оцветяват от пигмента на
зелето, което е източник на повече витамини и нутриенти, отколкото нормалното

зеле.

Изготвила: Цветелина Атанасова
 



Печено свинско филе със свежа
салата и картофки

Подходяща при хипертония
 

Необходими продукти:
 

1бр. червен картоф(около 150гр)
Копър за овкусяване на картофите

250гр. бяло зеле
1бр. малък морков(около 50гр)

150гр. свинско филе
Черен пипер
Червен пипер

Кимион
За соса:

1с.л кисело мляко
2 скилидки чесън 
1 щипка куркума 

1 щипка джинджифил 
 

Начин на приготвяне:
 

Свинското филе се начуква, овкусява се с черен пипер, червен пипер и кимион и се
пече на скара. Картофите докато са мокри се овкусяват с копър, нареждат се в тавата

върху хартия за печене и се пекат на 220°C за около 20-25 мин.
Гарнира се със салата от зеле и настърган морков, овкусена с лимон.

 

Изготвил: Севил Мюмюн
 



 Пилешко със свежа зелена салата и
ризото

Подходяща при захарен диабет 
 

Необходими продукти: 
 

пилешко месо
пълнозърнест ориз 

зеленчуци за ориза (брокули, чери домати, морков)
зелена салата(маруля или айсберг)

 
Начин на приготвяне:

 
Пилешкото месо добре се измива, след което се поставя във вода с много малко
сол(по възможност морска сол) и се вари.След около 45 минути до 1 час месото е
готово. Слагат се подправки  по избор (розмарин). Оризът добре се измива 1-2
пъти в студена вода, след което се оставя да престои 15-20 минути във вода.

Изцежда се и се слага във вряща вода, в която се слага малко сол. Пропорцията
ориз-вода е 2:1. Вари се 20-30 минути. По средата на варенето добавяме и

зеленчуците (брокули, чери домати, морков) които са добре измити. Когато водата
се изпари, оризът със зеленчуците е готов за сервиране! Зелената салата (маруля
или айсберг) се измива добре в студена вода, нарязва се и се овкусява с малко сол,

зехтин, оцет или сок от лимон.
 
 Изготвила: Анжелика Митева

 



Палачинки с броколи
 Подходяща при хипертония
 

Необходими продукти:
 

броколи
2 броя яйца

150 мл мляко 1,5 %
3 скилитки чесън

 

Начин на приготвяне:
 

Броколите се сваряват на пара. Нарязват се на дребно.
Прибавят се към сместа от разбити яйца, мляко, чесън,

настърган на ситно и много малко черен пипер. След като
палачинките са готови се слагат върху салфетки, за да поеме
мазнина. При сервиране се гарнира с чери домати, нарязани

на две и маруля.
 

Изготвила: Мария Кацарова
 



Домашни палачинки
Подходяща при подагра

 

Необходими продукти: 
 

брашно - 500 г;
растително масло - 150 г;

вода - 450 ml;
захар - 1 супена лъжица;
сода за хляб - 0,5 ч.л.;
сол - чаена лъжичка.

100гр сурови ядки- бадеми, орехи
или лешници
10-12бр. фурми

Канела или сусам
 

Начин на приготвяне:
 

Маслото и водата при стайна температура се смесват в
дълбок контейнер, добавя се захар, сода и сол. След
това се добавя една супена лъжица брашно и цялото

останало количество се добавя при постянно
разбъркване. Палачинката се гарнира по желание и

съобразено със заболяването.
 

Изготвила: Михаела Райчева
 



Бе���у�е�о�а �ас�а с �ес�о 
Подходящо при

целиакия

4-5 връзки босилек;
1/4 ч.ч. кедрови ядки;

1/3 ч.ч. пармезан;
1/2 ч.ч. зехтин extra virgin;

1 скилидка чесън;
сол и черен пипер за

овкусяване;
Безглутенова паста

Необходими продукти:
 

 
 

На��� �а �р��о��я�е:

Измивате босилека и обелвате
скилидката чесън.

Слагате ги в блендер, заедно
със зехтина, пармезана,
ядките и подправките и

смилате добре.
Сварявате пастата, както е
описано на опаковката
Когато пастата е сварена,

изливате водата, като оставяте
малко и я смесвате с пестото.
Сервирате като по желание се

добавят ядки за украса.

 
1.

2.

3.

4.

5.

 

Изготвил: Янчо Маджаров
 


