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© 2019 jest świetny do gotowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. 21 maja '19 Postanowiłem napisać kolejny kawałek detoksykacji Jaglanego, zaspokajanie potrzeb wielu czytelników, którzy zgłaszają brak zasad i zadają mi pytania na temat metod detoksykacji organizmu. Nie trzeba już nikogo przekonywać, że medycyna detoksykacyjna jest skuteczną
terapią, a dla wielu z nas prawie trwa, więc z całym wielkim entuzjazmem usiadłem, aby napisać kolejną książkę jaglanej! Współczesna medycyna skutecznie zwalcza wiele chorób, ale zwykle milczy na temat kwestii ponownego użycia. Dlatego staramy się szukać sprawdzonych wskazówek, jak gotować pyszne, zdrowe i pożywne potrawy, które będą dla
nas lekarstwem na wiele chorób. Podczas gdy dietetyk ma coraz więcej badań nad składem żywności i jej składników prozdrowotnych, nasza wiedza o tym, jak produkt wpływa na nasz organizm pod względem jego właściwości, które wzmacniają odporność lub wspierają określone narządy, jest nadal niewystarczająca. Coraz częściej medycyna i dietetycy
wskazują na ważną rolę naszego jelita. Świadczy o tym rosnąca liczba stanowisk wydawniczych poświęconych tej kwestii. Sam napisałem książkę Wzmacniaj odwagę!, która moim zdaniem powinna znajdować się w każdym domu. Dlaczego? Po pierwsze, musimy wiedzieć, jak bardzo stan jelit wpływa na psychikę, układ odpornościowy i ogólny stan zdrowia.
Po drugie, musimy pamiętać, że jelito jest drugim mózgiem! Dobry nastrój, lepsza koncentracja, pamięć, udane życie emocjonalne i równowaga psychiczna zaczynają się w jelitach! Jaglany detox może być zatem doskonałą metodą wzmocnienia jelit. Błędy dietetyczne i obsesje na punkcie odżywiania czasami sprawiają, że boimy się jeść. Nawet ludzie,
którzy stale uruchomić programy detox się sfrustrowani nie wiedząc, co jeść, a czego nie jeść. Jest to paradoks współczesnej mody detoksykacyjnej, kiedy stawiamy się wyłącznie w centrum, nie biorąc pod uwagę kontekstu naszego życia w optyce duszy i ciała. Powiedziałbym, że nic nie prowadzi do choroby tak skutecznie, jak obsesyjne myślenie o
zdrowiu! Warto wziąć tę myśl do serca i zastanowić się. W tej publikacji postaram się wskazać przyczynę tych rozczarowań i nauczyć się, jak sprawić, by nasz żołądek był od nich niezależny! Detox moda stała się niezwykle popularna i otwarcie drogi do aktualizacji kultury postu jest bardzo godne pochwały. Wszyscy potrzebujemy dziś postu, ale bez
improwizacji! Czasami, pod pretekstem zdrowej diety, ciągle przeja mamy do czynienia! W nowej części jagiellonii detox może być mnóstwo zasad, tym razem integralną częścią Oprócz wspomnianej już kolejności ciała detox pytanie, które znajdziesz w rozdziale swoich pytań, moje odpowiedzi, w tej publikacji przedstawiam ponad 120 sprawdzonych
receptur i programów Jaglanego Detox na 7, 14 i 21 dni. W rozdziale czytelnika Post Detox znajdziesz również 20 inspiracji do potraw po zakończeniu programu sprzątania. Przekonasz się, że z łatwo dostępnych produktów spożywczych można zrobić wielkie potrawy, które oczyszczają, a jednocześnie wzmacniają swoje ciało. Zapraszam na następną drogę
do zdrowia z grysem proso w tle! Xiyeke zamoish TutAJ Posuchai Posyuchai Posyuchai Kasha Yagan ranna z nasion prosa ma wiele zalet. Po pierwsze, jest bezglutenowy, więc może być osiągnięty przez osoby z alergiami na tę grupę białek. Po drugie, ponieważ niektóre produkty zbożowe mają właściwości alkaliczne, co jest bardzo przydatne dla naszego
organizmu. Po trzecie, charakteryzuje się bogactwem składników odżywczych, takich jak witaminy D, E i K oraz grupa B (zwłaszcza tiamina, ryboflawina i pirydoksyna), lecytyna, wapń, fosfor i potas. Ze wszystkich zbóż są najlepszym źródłem żelaza, a także krzemu, który nie tylko zapewnia zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci, ale także wspomaga
elastyczność naczyń krwionośnych i zapobiega odkładaniu się w nich związków tłuszczowych i pełni ważną funkcję w procesie mineralizacji kości, korzystnie wpływa na metabolizm i ułatwia utratę wagi. Owsianka pszenna jest jednym z najłatwiej przyswajalnych produktów zbożowych. Wzmacnia osłabione i schłodzone ciało. Proso oprócz wyrzucania
jednego z najlepszych zbóż w diecie oczyszczającej. Niezawodnie wspomaga procesy detoksykacji, pomaga usuwać osady, toksyny, metale ciężkie, pozostałości antybiotyków i inne leki syntetyczne. Przykłady przepisów podczas detoksykacji ŚNIADANIE JAGLANY JAR OF HEALTH Składniki na 1-2 porcje 1 szklanka gotowanej owsianki prosa 1 średnio
pieczone nasiona dyni jabłkowej 1 nasiona dyni jabłkowej Do opatrunku 4-6 łyżek soku z oliwy z oliwek 1/2 cytryny 1 łyżeczka syropu klonowego, syrop z agawy lub płynny miód to szczypta soli morskiej, aby spróbować gotowania: Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki Dopraw solą i spróbuj. Buraki i jabłko pokroić w kostkę. Driifi delikatnie z sokiem z
cytryny, tak aby jabłko zachowało swój naturalny kolor i twardość. Dodać grys, dressing, dokładnie wymieszać i przenieść do słoika. CZARNY RYŻ Z NUTĄ KOKOSA, MANGO I MALIN Składniki na 2 porcje 1 szklanka gotowanego czarnego ryżu 1 dojrzałe mango 2 łyżki mleka malinowego kokosowego lub jagody 1/2 łyżeczki pieczonego świeżego sezamu
bazylii lub mięty do dekoracji Przygotowanie: Ryż dodać do patelni z mlekiem kokosowym i gotować 2 ciągle mieszając. Wybierz. Mango jest czyszczone, a mantea wymieszać z blenderem. Wlać ryż, mango i maliny do słoików lub misek, dodać prażone nasiona sezamu i udekorować liśćmi bazylii lub mięty. JAGLANO-BANANA PUDDING Składniki na 1-2
porcje 1/2 szklanki gotowanej owsianki 1/2 awokado (wybierz bardziej miękkie) Szczypta szczypty kardamonu cynamonu 1/2 łyżeczki grzywny szczypta kurkumy (opcjonalnie) 1/2 banana lub 2 daty 1 świeże ziarno ananasa Przygotowanie: Odetnij 1,5 cm grubości plasterek ananasowy, skórka. Wlać ugotowany proso, awokado, przyprawy, datę lub banana
do słoika lub specjalnego naczynia i mieszać do sprawnego. Podawać z ananasem i fasolą granatową.  KOLACJE PIECZONE ZUCCHINI Z KASZĄ MILLET Składniki na 2-3 porcje 1-2 cukinie 2/3 szklanki gotowane płatki jaganowe 1 szklanka liści kapusty (bez utwardzonej porcji) 3-4 suszone pomidory z potopu gałki muszkatołowej szczypta suszonego
oregano 1 ząbek czosnku olej kokosowy do smażenia 1 cm świeżego kłącza imbiru (opcjonalnie) Smar z oliwą z oliwek, delikatnie doprawić solą i piec przez około 10 minut w piekarniku, do 180 stopni Celsjusza. Wyjąć i odstawić. Przygotuj nadzienie. Si spożywać wcześniej umytą kapustę. Pomidory pokroić na małe kawałki. Podgrzej trochę oleju
kokosowego na patelni, dodaj kapustę, dopraw solą i gałką muszkatołową, smaż, aż zmiękną. Dodaj pomidory i zetrzeć oregano w ręku. Spróbuj sezonu. Wlać do gotowanego płatka jaglanego, wymieszać i smażyć przez kolejną minutę. Napełnij pieczone połówki nadzieniem z cukinii i włóż je z powrotem do piekarnika na 10 minut. Podawać z płatkami
słonecznika lub migdałami na suchej patelni. CARROT BURGERS Składniki na około 4 porcje 2-4 średnie marchewki 2 cm świeże kłącza imbirowe 1/2 szklanki gotowanego prosa zbożowego 1-2 ząbki czosnku 1/2 szklanki gotowanego chleba 2 łyżki mielonej lnu szczypta cynamonu Szczypta soli morskiej curry do smaku smażone sałatki sezamowej i
domowej roboty pesto służyć Przygotowanie: Obrane i posiekane marchew gotować na parze przez 30 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Gdy ostygnie, umieść go w dużej misce. Dodaj starty imbir, mieloną pościel, gotowane piwo konne, proso i przyprawy. Doprawić solą morską i wymieszać za pomocą blendera ręcznego. Jeśli to konieczne,
dodać trochę wody lub proso zbóż, aby uzyskać właściwą konsystencję. Powinien być dość zwarty. Kształtują kształt hamburgerów nawilżonymi rękami i umieszczaj na blasze wyłożonej pergaminem. Każdego burgera posyp prażonymi nasionami sezamu. Piec przez około 20 minut w 180 stopni Celsjusza. Pozostawić do lekkiego ostygnięcia. CHICKEN
ROLLS Składniki na 1-2 porcje piersi 1 st fermy kurczaka lub 1/3 piersi indyka 2 szklanki liści kapusty (bez utwardzonej porcji) 2 szklanki gotowanej owsianki szczypta gałki muszkatołowej 2-3 suszone pomidory ze szczyptą oregano lub prowansalskich ziół Sól morska lub himalajski smak 1 ząbek czosnku 1 ząbek czosnku rukola lub rapunche służyć olej do
potraw drisp Czy pesto: 1 szklanka pietruszki 1 mały ząbek czosnku Szczypta soli do smaku soku z 1/2 cytryny 3-4 prażone migdały 1/4 szklanki wody źródlanej Przygotowanie: Wymieszać wszystkie składniki pesto i wymieszać z gotowanymi zbożami. Umyć kapustę i drobno uspokoić. Suszone pomidory pokroić w cienkie paski. Umyć pierś z kurczaka lub
indyka, obniżyć i pokroić w cienkie sznycle. Doprawić solą i ręcznie startymi ziołami prowansalskimi lub oregano. Kapustę smażyć na patelni z dodatkiem startego lub prasowanego czosnku, doprawić gałką muszkatołową i solą. Pozostawić do ostygnięcia na chwilę. Umieść kapustę i suszone pomidory na sznycelu, a następnie delikatnie zwiń, wiążąc bułki
wykałaczką. Rozgrzej piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Smażyć bułki delikatnie w oleju kokosowym i umieścić w piekarniku na 10 minut. Usuń wykałaczki i pokrój mięso na kawałki. Suche danie do spożycia z serem oliwkowym i podawać z ulubioną sałatką.  DINDENS ZUPA KOKOSOWA Z MARCHEWKĄ Składniki na 4-6 porcji 2 pałeczki pomidory w
puszkach lub 8-10 świeżych marchewek 1-2 marchew 1 średni słodki ziemniak 1 szklanka pokrojonej w kostkę dyni 1/2 szklanki czerwonej soczewicy (opcjonalnie) 1 puszka mleka kokosowego 2-4 cm świeżego imbiru 1 3 czosnek ząbki 1 łyżeczka curry kilka nasion kolendry (opcjonalnie) szczypta cynamonu (opcjonalnie) olej kokosowy do smażenia
szczypta kurkumy morskiej lub soli himalajskiej do smaku 10-15 liści świeżej bazylii (plus kilka dekoracji) sok z 1/2 małych preparatów cytrynowych: Drobno zetrzeć imbir i czosnek. Warzywa pokroić w kostkę, a cebulę w cienkie pióra. Dodaj olej kokosowy do rozgrzanej patelni. Delikatnie smażyć imbir i cebulę. Wlać curry i kurkumę. Po chwili dodaj pomidory,
czosnek, soczewicę i warzywa. Doprawić solą. Wlać mleko kokosowe i 2 szklanki wody i gotować przez około 15 minut, aż soczewica zmięknie. Spróbuj i doprawić w razie potrzeby. Podsylizować liście bazylii i wymieszać. Podawać zupę ze świeżymi liśćmi bazylii, posypać nasionami sezamu (opcjonalnie) i kroplówki soku z cytryny. Jeśli chcesz, aby był
mniej gęsty, dodaj więcej wody z wyprzedzeniem. PIECZONY CHÓW I ŁOSOŚ Z WARZYWAMI I SZYANA Składniki na porcję 100g filet z łososia bez skóry 100g filetów dorsza 1 średnia marchew 1/2 szklanki świeżego ananasa 2 rozdrobnione ząbki czosnku 1/3 łyżeczki nasion cebuli kopru włoskiego lub czerwona czerwień Pomidory cherry świeży olej
bazyliowy do dekoracji 1 cm świeżego imbiru kłącza (opcjonalnie) sól morska lub himalayan pieczony sezam (opcjonalnie) gotowane quinoa (opcjonalnie) cytryny lub limonki Przygotowanie: Rozgrzej piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Umyć, osuszyć i posiekać rybę na małe kawałki. Przełożyć do miski. Marchew pokroić w cienkie paski lub bułeczki, ananas
w kostkę i podzielić brokuły na różyczkę. Przygotuj kawałek folii aluminiowej i duży arkusz papieru do pieczenia. Rozłóż na nim warzywa, pokruszony czosnek, cebulę i kawałki ananasa. Obrać z oliwek i doprawić solą. Owiń pergamin i folię aluminiową tak, aby kwadratowa paczula została utworzona przez zamknięty top. Wstawić do nagrzanego piekarnika
na 15-20 minut. SAŁATKA Z AWOKADO Składniki na 1-2 porcje 2/3 szklanki gotowanej owsianki pomidory z granatu granat 1/2 dojrzałego awokado 200g rukola 1 łyżka siemienia lnianego 1 bazylia grejpfrutowa lub świeże oregano o do dekoracji dressing: 1/4 szklanki oliwy z oliwek 1 łyżeczka octu balsamicznego 1 łyżka ksylitolu 1/2 łyżeczki suszonego
oregano 1/2 ząbka czosnku szczypta soli morskiej lub gotowanie himalajskie: Sos do przygotowania. Pocierać oregano w dłoniach prawie w proszek. Pompuj razem z resztą składników opatrunku w słoiku z pokrywką śrubową i energicznie wstrząsnąć, dokładnie wymieszać. Umieść ziarna granatu z części można wycisnąć sok do opatrunku. Pokrój awokado
na kawałki. Umieść pozostałe składniki w misce, wlać do opatrunku, wymieszać delikatnie i podawać z wcześniej prażonym siemiączkowo i bazylią lub liśćmi oregano.  Artykuł pojawił się pod nazwą Jaglany detox for beauty w papierowym wydaniu DETOX. Tagi: Detox Zdrowa żywność Natural Medicine Więcej Tag Tag Tag jaglany detoks przepisy pdf.
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