
Бонус 
3 любими рецепти за мама 
 
_________________________________________________________ 

 

 
За още практични идеи посети  www.spokoinamama.bg  1 

Бързи и лесни рецепти  
 

 
Овесени ядки с боровинки и бадеми  
4 порции 
 

 
Закуска с овесени ядки е бърза и много 

подходяща за майки, които сутрин трябва да имат 
питателна закуска, която да хапнат без много 
приготовления.  

 
В допълнение, рецептата по-долу съдържа 4 

порции, съхранени удобно в стъклени бурканчета 
се превръщат в удобен вариант и за бърза закуска 
по всяко време на деня.  

 
Овесените ядки са богати на фибри, витамин В, 

както и са добър източник на желязо.  
 
 

 
Съставки:  
 
1 1/2 чаени чаши фини овесени ядки 
2 чаши кисело мляко или растително по избор 
½ чаша бадемово масло 
1 чаена лъжица ванилия  
2 чаени лъжици канела 
2 чаши пресни или замразени боровинки 
2 шепи нарязани бадеми (може и белени) 
1-2 супени лъжици подсладител по избор (мед, кленов сироп или агаве) 

 
Опция: По желание може да добавиш 2 чаени лъжици чиа или кокосови 

стърготини. 
 
Инструкции: В 4 буркана среден размер разпредели равномерно съставките 

без бадемите и само половината боровинки. Разбъркай добре и добави 
останалите боровинки най-отгоре, както и нарязаните бадеми. Затвори 
бурканчетата и ги прибери в хладилника за поне 4 часа или цяла нощ. Когато са 
готови, отвори капачката, разбъркай и им се наслади.  

 
Съвет: Ако приемаш протеин на прах, може да увеличиш още малко 

количеството на мляко в рецептата и да добавиш половин доза от любимия ти 
вкус суроватъчен протеин.  
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Бананови палачинки  
2 порции 

 
 

Тези палачинки са страхотен 
вариант за закуска не само за теб, но 
и за цялото семейство. Само увеличи 
дозата, защото свършват бързо.  
 

Приготвят се само за 15 минути и 
са подходящи за закуска сутрин или 
по всяко време на деня.  

 
Огромно благодаря за рецептата 

на Софи Йотова и нейната книга 
„Вкусно с усмивка“. 

 
 

 
Съставки:  
 
2 яйца 
1 добре узрял банан 
5 супени лъжици фини овесени ядки 
5 супени лъжици брашно от лимец или друг вид безглутеново брашно 
1 чаена лъжичка бакпулвер 
2 малки шепи боровинки (пресни или размразени) 
 
Опция: По желание може да добавиш няколко капки ванилова есенция. 
 
Инструкции: Всички съставки сложи в чопър и разбъркай добре. Сложи 

тиган на котлона на средна температура и го намажи с малко кокосово масло. 
Разпредели сместа с лъжица на малки кръгчета. Печи по 1-2 минути от всяка 
страна. Можеш да ги консумираш топли или охладени.  

 
Да ти е вкусно! 
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Вкусно смути с берита  
3 порции 
 

 
Смутита са страхотен начин да 

приемаш повече зеленчуци и полезни 
съставки с минимална подготовка.  

 
Тази рецепта е идеална за 

съхранение в любимата ти чаша с капак 
или бутилка и да пийваш, докато гушкаш 
бебето.  

 
Ако добавиш ленено семе, ще 

спомогнеш за по-голям прием на омега-
3 мастни киселини, които са важни за 
цялостното здраве на мозъка.  

 
 
Съставки:  
 
2 чаши замразени берита 
1 замразен банан – най-добре на нарязан предварително на парчета 
¼ чаша ленено брашно 
½ чаша по-гъсто кисело мляко 
4-5 чаши неподсладено бадемово мляко 
1-2 супени лъжици подсладител по избор (мед или кленов сироп) 
 
Опция: По желание може да добавиш една доза неароматизиран колаген на 

прах, който спомага заздравяването на кожата и съединителната тъкан.  
Добър избор е и добавянето на една доза от любимия ти суроватъчен 

протеин.  
 
Инструкции: Добави всички съставки в блендер и разбъркай, докато не 

получиш хомогенна смес. Добави още бадемово мляко до достигане на 
желаната консистенция. По желание може да добавиш и няколко купчета лед.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


