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Думи от автора 
 

Живот без глутен – мисия възможна 

 

Здравей, скъпи читателю! 

Добре дошъл в света на осъзнатото здраве и отговорно отношение към 

тялото, природата и света. Тази симпатична книга е плод на няколко 

години хранене без глутен и силно ограничено количество млечни 

продукти. Никой не ти казва да спреш да консумираш тези продукти, 

или да ги избягваш на всяка цена, но все повече хора се оплакват от 

алергии и непоносимост към глутена и лактозата в млякото.  

Затова има много причини. Генното модифициране на пшеницата 

увеличава процентното съдържание на глутена в нея, а той е сложна 

молекула за разграждане от стомашно-чревния тракт. Освен това 

третирането на пшеницата с различни химикали, предизвиква 

натрупване в нея на тези вещества, които водят до алергии. Същото 

важи и за млечните продукти, които са далеко от естественото, 
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кравите не пасат свободно, а се хранят с фураж, лекуват се с 

антибиотици, които се съдържат в млякото, слагат им се хормони, за да 

произвеждат повече мляко. Не е чудно че телата ни реагират, тъй като 

сме подложени на все повече вредни ефекти от околната среда, храната 

и стреса.  

Увредена е естествената бактериална среда в червата, която е важна за 

здравата имунна система и за храносмилането от свръх-употребата на 

антибиотици и други лекарства. Всичко това води до повишаване на 

алергиите, автоимунните заболявания като тиреоидит на Хашимото, 

диабет, множествена склероза и др. болести.  

За да не звучи прекалено песимистично, ако нямаш установена алергия 

и непоносимост към глутена и млечните продукти, може да ги 

консумираш умерено, като избираш органични такива, с по-ниско 

съдържание на глутен, каквито са древните сортове пшеница - лимец и 

спелта, овесените ядки и булгура също са с по-малко глутен. Да 

използваш безглутенови зърнени храни като киноа, амарант, просо, елда 

и др. Млечните продукти да са от пасящи животни, които са 

отглеждани естествено без хормони и антибиотици.  
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За хората с алергии и непоносимости, в зависимост от типа алергия и 

тежестта се препоръчва или напълно избягване на глутена и млечните 

храни, или от време на време да се консумират в малки количества.  

Имай предвид, че глутен освен в тестените изделия, брашното и 

пастата се съдържа под формата на нишесте и в много други продукти 

като промишлено произведени доматен сос, лютеница, сосове, консерви, 

кисело мляко и др.  

В книгата ще намериш полезни рецепти с какво да замениш глутена и 

млякото, които са бързи, лесни, практични и най-вече вкусни. Животът 

без глутен и мляко, само в началото може да изглежда по-труден и 

сложен, особено когато се храним навън, но за радост вече има доста 

заведения, които предлагат различни алтернативи. Когато си готвим 

вкъщи е по-лесно.   

Книгата е второ преработено издание с много нови рецепти! 

Приятно четене и изпробване на рецепти!  

И не забравяй да се похвалиш и да споделиш после резултата във 

Facebook страничката ми: https://www.facebook.com/miradelchevacom/   

https://www.facebook.com/miradelchevacom/
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Закуската 
 

Закуската и обядът са подходящото време за суровите плодове и 

зеленчуци. Тъй като сутрин е активен стомаха, а на обяд са активни 

тънките черви можем по-добре да усвоим храната и да смелим по-

трудните съставки в нея като протеините, фибрите и суровите храни. 

Започни деня си с плод, плодова салата, смути от плод и зеленчуци или 

бананово-таханово кремче, а защо не и безглутенови палачинки.   

Предлагам ти няколко идеи за вкусна и здравословна закуска.  

Идва ред на закуската.. 
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Café au lait (кафе с мляко) 
 

Ако и ти си любител на ароматното, хубаво кафе като мен и обичаш да 

добавяш мляко в него, ще ти предложа една много по-ароматна и 

вкусна алтернатива – а именно кафе с кокосово мляко. Мммм 

Приготви любимото си кафе, за предпочитане органично и добави към 

него 2-3 суп.л. кокосово мляко. Става божествено ароматно и вкусно.  

Ако не пиеш кафе, може да започнеш деня си с зелен чай или био сурово 

какао на прах с кокосово мляко! 
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Плодова салата с ядки и тахан 
 

Избери 2-3 сезонни плодове по избор – банан, ябълка, круша, праскова, 

ягоди, добави 2-3 лъжици сусамов тахан и поръси със смлени сурови 

ядки – кашу, бадем, орехи, лешници и др.  

Консумирай плодовете сутрин или на обяд до 15 часа и ги избягвай 

вечер. Вечерта храносмилателния огън е по-слаб и плодовете и 

зеленчуците не се смилат напълно, а образуват ферментационни 

продукти, които водят до газове, подуване и други стомашно-чревни 

оплаквания.  
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Плодово смути с банан и спирулина 
 

  1 банан 

  1 ч.л. спирулина 

  1 ч.л. сурово какао 

  ½ чаша вода/кокосово мляко 

Продуктите се смесват в блендера до хомогенна смес. Изпива се с 

удоволствие и кеф.  Ако обичаш по-сладкия вкус, може да добавиш и 

малко мед. Дава много енергия и ни зарежда за деня.  
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Бананово-таханово кремче със спирулина  
 

Ако харесваш по-питателна закуска, предлагам ти вариант на крем, 

който се приготвя много бързо и лесно.  

  1-2 банана 

  4-5 с.л. сусамов тахан 

  1 ч.л. спирулина 

  1 ч.л. какао  

Може да подсладиш допълнително с мед или добавиш кокосово мляко 

за по-хомогенна структура. Пасирай всички продукти с пасатора до 

гладка структура.  
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Свободни от глутен палачинки  
 

И ако съвсем искаш да се поглезиш през уикенда, ето и вариант за 

безглутенови палачинки и без мляко.  

  2 яйца 

  2 чаши вода/ може да се сложи и малко кокосово мляко или масло 

  Брашно царевично, по желание може да се добави и друг вид 

брашно, от амарант, киноа, просо 

  Канела/ванилия 

  1 ч.л. хималайска сол 

  1 ч.л. кафява захар 

  1 с.л. зехтин 

Продуктите се смесват с миксер или пасатор до гладка смес за 

палачинки. Приготвят се в тиган, предварително намазан с мазнина. 

След това се консумират по желание с мед и парченца банан или 

домашно сладко. Ако ги предпочиташ солени може да пробваш с 

домашна лютеничка и шарена сол.  
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Смути с кефир 
 

  250мл кефир 

  1-2 сезонни плода по избор (банан, праскова, пъпеш, нектарина, 

малини, ягоди, боровинки) 

  1 ч.л. спирулина 

  1 ч.л. чия 

Ако нямаш алергия към млечните, ферментиралите млечни продукти са 

полезни за баланса на бактериите в червата. Всички съставки се смилат 

в блендера. Това смути ни зарежда с енергия. А кефирът съдържа 

много повече пробиотични бактерии от киселото мляко, които са 

полезни за чревното здраве.  
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Кокосов сладкиш  
 

  3 яйца 

  1/2 чаша кокосова захар 

  1/2 чаша кокосово масло 

  1 ч.л. сода за хляб  

  1 банан на парченца  

  ½ - 1 чаена чаша кокосово брашно  

Бърз, лесен и много вкусен. Яйцата се разбиват заедно със захарта. 

Добавя се кокосовото масло, може предварително да го затоплиш за да 

се втечни. Прибавя се содата, банана и брашното. Имай предвид, че 

кокосовото брашно е силно хигроскопично и сместа бързо се сгъстява. 

Консистенцията трябва да е малко по-гъста от тази за кекс.  

Пече се на 180-200 градуса около 20 минути. За украса може да се 

използват пресни плодове. 
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Бананови бухтички  
  3 яйца 

  5 банана 

  1 ч.чаша безглутеново брашно по избор  

  1 ч.л. канела 

  1 суп. л. зехтин 

Съставките се разбиват до хомогенна смес, може да използваш пасатор. 

Консистенцията е малко по-гъста от смес за палачинки, за да може да 

се загребва с лъжица. В нагорещен тиган с малко кокосово масло се 

изсипва малко от сместа с помощта на лъжица и се оформят малки 

палачинки/бухтички.  

Заради бананите, които са сладки няма нужда от добавена захар. Може 

да ги консумираш с мед, домашно сладко, плодове и др.  
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Обядът 
 

Обядът е времето, в което да си направиш една хубава салата със 

свежи зеленчуци, ядки и семена и да добавиш протеини под формата на 

яйца, бобови растения, месо, риба или малко млечни продукти. Не 

пренебрегвай закуската и обяда, защото тогава е времето в което 

можем да усвоим пълноценно храната и е важно да приемаме по-

голямото количество храна през деня, а вечерята да е лека и ранна.  

Китайците казват „Закуската изяж сам. Обяда раздели с приятел. А 

вечерята – дай на врага си”.   
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Омлет с грах и ленено семе 
 

Яйцата са много полезна храна, богата на витамини и минерали, когато 

са от свободно отглеждани кокошки навън. Предлагам ти вариант на 

по-различен омлет с грах и ленено семе, което е богато на незаменими 

мастни киселини.  

  2-3 яйца 

  5-6 суп. л. грах (домашно консервиран за предпочитане) 

  2-3 суп. л. счукано ленено семе   

  Щипка сол на вкус 

  Черен пипер 

  Червен пипер  

Яйцата се разбиват и се добавят другите съставки. Приготвя се с малко 

зехтин или гхи на тиган до готовност. Може да се гарнира със свежа 

салата, домашна лютеница, хумус или др.  
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Свежа салата с айсберг и нахут  
 

  Половин средно голяма айсберг салата 

  1 чаша сварен нахут (може да се замени с леща или шарен боб) 

  1 чаша рукола  

  1 домат 

  3-4 суп. л. тиквени или слънчогледови семки  

  Зехтин 

  Лимонов сок 

  Сол на вкус  

Нахутът е предварително накиснат и сварен. Нарязваме салатата, 

добавяме останалите съставки и овкусяваме със сол, зехтин и лимон 

според предпочитанията ни.  
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Елдени кюфтенца  
 

  1 чаша сварена елда 

  1 чаша сварен шарен боб или от консерва 

  1 чаша задушени печурки 

  1 червена чушка 

  4-5 суп. л. счукано ленено семе 

  Сол  

  Черен пипер 

  1 суп. л. зехтин 

Използваме предварително накиснати и сварени елда и шарен/червен 

боб. Гъбите и чушката се задушават в малко зехтин, гхи или кокосово 

масло. Смесват се всички съставки и се смилат в блендер. Оформят се 

кюфтенца и се пекат на умерена фурна около 150-170 градуса за 30-40 

минути.  

  



 

Живот без глутен – мисията възможна, Мира Делчева, www.miradelcheva.com | 20 
 

Кюфтенца от леща  
 

  2 чаши сварена червена леща 

  1 морков 

  2 яйца 

  3-4 суп. л. счукано ленено семе/ царевично брашно 

  Сол 

  Зехтин 

  Къри 

  Черен пипер 

Всички продукти се сместват и се пасират/намачкват до гладка смес. 

Оформят се кюфтенца, които се пекат на умерена фурна до 180 градуса 

за 20-30 минути.  
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Нахутени кюфтенца 
  2 ч.ч. нахут сварен  

  1 морков 

  1 малка глава лук 

  4-5 с.л. ленено семе 

  Сол на вкус 

  Подправки на вкус – черен пипер, къри, куркума, червен пипер 

Приготвяне: нахута се накисва предварително от предната вечер. 

Сварява се добре до готовност. Лукът и моркова се настъргват на 

рендето и се блендират заедно с нахута. Ако нямаш кухненски робот, 

може да се намачкат с вилица. Добавят се подправките и лененото 

семе и се оформят кюфтенца.  

Кюфтенцата се подреждат върху хартия за печене в тава и се пекат на 

умерена фурна - 180 градуса около 30 минути.  
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Вечерята 
 

Вечерята е добре да е лека, ранна до 19.00 и да не съдържа много 

протеини, които затрудняват храносмилането. По-добрият вариант е 

протеините да се консумират на закуска или на обяд. Като цяло не е 

добре да прекаляваме с протеиновите храни, средно около 30-60 гр на 

ден са достатъчни или по 0,5-1гр/кг тегло.  

Силно протеиновото хранене, каквото е храненето на Запад натоварва 

бъбреците и води до повишена киселинност на тялото и повече 

възпалителни процеси. Подходяща храна за вечеря е паста с домашно 

песто, зеленчуци на пара, зеленчукова супа и др. постни ястия.  

 

  



 

Живот без глутен – мисията възможна, Мира Делчева, www.miradelcheva.com | 23 
 

Безглутенова паста с домашно ядково песто и 

домати 
 

За пастата: 

  1 кутия безглутенова паста (има различни варианти с царевица, 

ориз, елда, киноа) 

  1 суп. л. сол 

  1 суп. л. зехтин 

Пастата се сварява за около 10 минути в подсолена вода, в която се 

добавя и зехтина. Отцежда се и се смесва със соса.  

 

За соса: 

  2-3 връзки пресен магданоз 

  ½ чаша смляно кашу/бадеми/тиквени семки 

  Сок от половин лимон 
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  Сол 

  Зехтин 

  2 Нарязани пресни домата  

Магданоза се измива и почиства. В блендер се смесват магданоза, 

смлените ядки, зехтин, сол, лимон и малко вода, за да се получи гладка 

консистенция на гъст сос. Добавя се към готовата паста, заедно с 

доматите и се разбърква. Ако консумираш млечни продукти може да 

поръсиш с настърган пармезан при сервиране.  
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Есенна тиквена супа 
 

Една от любимите ми супи през есента и зимата е супата от тиква. Тя е 

цветна, сладка на вкус и има загряващ ефект върху тялото през 

студените дни. Важно е през студените месеци да консумиране топла 

храна, да избягваме студените ястия и да не прекаляваме със суровата 

храна, защото изстудява тялото.  

Важно е да сме топло облечени и да приемаме топли и загряващи храни 

и напитки.  

  300-400 гр. тиква, нарязана на кубчета 

  Малко парче пресен джинджифил 

  2-3 суп. л. кокосова сметана 

  Сол на вкус 

  Щипка къри/куркума 

  Малка глава лук ( по желание) 

  1 морков ( по желание) 
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Тиквата и другите зеленчуци се сваряват до омекване в малко вода, 

добавят се подправките и кокосовата сметана и се пасира с пасатор до 

гладка смес. Може да се сервира с домашно хлебче и песто.   
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Баба Гануш 
 

Баба гануш е пастет от патладжани и тахан, който е много вкусен.  

  2 средни патладжана запечени предварително на фурна 

  4-5 с.л. сусамов тахан 

  Сол на вкус 

  Зехтин  

  Сок от ½ лимон 

  2-3 скилидки чесън 

  Черен пипер 

  Червен пипер 

Всички продукти се смесват и смилат с пасатор до гладка смес. 

Използва се като добавка към запечени или задушени на пара зеленчуци, 

домашен хляб и др.  
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Бананово хлебче 
 

  2 яйца 

  2 банана 

  2 чаши безглутеново брашно (амарант, царевица, кокосово брашно 

е важно да се сложи) 

  1 чаша топла вода 

  1 ч. л. сода за хляб 

  Щипка сол  

  1 с. л. зехтин 

Забъркваме гладко тесто от съставките и печем в умерена фурна на 

180-200 градуса за около 30 минути. Хлябът е със сладникав вкус, 

много приятен и свеж. Може да консумира с домашно песто, домашен 

хумус, лютеница, топла сезонна супа, зеленчуци на пара и др. 
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Пълнени чушки с киноа 
 

Вариант на постни пълнени чушки, в които вместо ориз използваме 

киноа.  

  6-8 чушки зелени или червени по избор 

  300гр киноа 

  2 моркова 

  1 малка глава лук 

  3-4 скилидки чесън 

  1 пресен домат или консервирано пюре  

  Сол 

  Черен пипер 

  Къри или куркума 

  Пресен магаданоз 

В дълбок тиган се задушават лука, чесъна и морковите с малко гхи или 

кокосово масло. Добавя се киноата с вода, за да се свари. Сварява се 

почти до готовност, добавят се подправките и се пълнят чушките.  
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Пече се на 200-220 градуса в тавичка до зачервяване на чушките.  

Ако ти остане от пълнежа може да го добавиш към чушките в тавата и 

да залееш с малко мазнина и вода, за да не загаря. Получава се вкусно 

ястие, което може да се гарнира със салата, песто или друг вид сос.   
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Пролетна супа от зеленолистни 
Предлагам ти една пролетна супа с малко картофи и киноа и много 

зеленолистни - коприва, киселец, пресен лук, левурда, пресен магданоз. 

Освен, че загрява тялото в студа, действа алкализиращо, а пресните, 

зелени, пролетни растения подкрепят работата на черния дроб и 

жлъчката. 

  2-3 литра вода 

  2-3 средно големи картофа 

  1 морков 

  1 малка глава лук 

  ½ чаена чаша киноа 

  2 чаени чаши зеленолистни (спанак, магданоз, левурда, коприва, 

киселец по избор) 

  Сол и пипер на вкус 

Приготвяне: лука и моркова се задушават предварително в малко 

кокосово масло. Добавя се водата, картофите и киноата и се оставя на 

слаб огън да къкри до сваряване.  
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Зеленолистните зеленчуци се добавят накрая за няколко минути до 

омекване, за да се запазят полезните съставки в тях. Солта и пипера се 

добавят накрая също.  

След като супата малко се охлади, може да се добави зехтин.  
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Десерти 
 

Десертите са гореща тема в здравословното хранене, често отхвърляни, 

заради добавената захар, мазнини и въглехидрати. Макар да нямаме 

нужда от десерт с всяко хранене, все пак от време на време домашно 

приготвен сладкиш, сладки, бонбони от плодове и ядки, торти за някой 

повод е приемливо.  

Десертите могат да бъдат и здравословни, когато сведем захарта до 

минимум и използваме полезни мазнини като кокосово и какаово масло. 

Вместо захар можем да използваме сладки плодове като банани, сушени 

фурми и смокини.  

Авокадото също добре се съчетава в десертите, особено за приготвяне 

на крем, тъй като придава по-гладка и мазна консистенция и може да 

замени добавянето на мазнина.  

По отношение на брашното използвам безглутеново, добър вариант 

също са кокосовото и бадемото брашно, които са популярни в палео 
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храненето. За хората със здрава храносмилателна система може да се 

използва пълнозърнесто брашно от спелта или лимец.  
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Любовни браунита  
  2 яйца 

  1/2 ч.ч. кафява захар (или кокосова захар) 

  1/2 ч.ч. брашно (използвам смес от шипково брашно и амарант, но 

всякакви комбинации са възможни) 

  1 ч.ч. натурален шоколад разтопен - 2 шоколада са достатъчни 

  1/2 ч.ч. размекнато масло (аз използвам кокосова сметана или 

кокосово масло) 

 

Разбиват се яйцата със захарта. Добавя се маслото и брашното. Прибавя 

се бавно и внимателно на тънка струя с разбъркване разтопения 

шоколад. Сместа се изсипва в тава 20/20см и се пече около 35 мин. на 

160 градуса.  

Да ти е сладко!  
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Сурова торта с авокадо   
  200 гр. сурово кашу 

  150 гр. Фурми 

  1 добре узряло авокадо 

  3 банана 

  1 суп. лъжица кокосово масло 

  украса – 85% черен шоколад 

  украса – пресни малини  

 

 

Начин на приготвяне: необходими са ни 200 гр. сурово кашу и 150 гр. 

фурми, които се блендират със струйка вода и се разстилат на дъното 

на тавичка.  

За крема са необходими 1 добре узряло авокадо, 3 банана, лъжица 

кокосово масло.  

Всички продукти се разбиват в блендер и сместа се разстила върху 

блата в тавичката. Отгоре се украсява с настърган 85% черен шоколад и 
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пресни плодове. Слага се в хладилник за няколко часа, за да стегне 

добре.  

Дъното на тавичката се поръсва леко с кокосови стърготини, за да 

може после по-лесно да се извадят парчетата торта. 
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За автора  
 

Мира Делчева е холистичен здравен консултант на свободна практика. 

Завършила е фармация в МУ-София и класическа хомеопатия в ЦЗО 

Едикта, акредитирана 3 годишна програма от Европеският комитет по 

хомеопатия. Преди повече от 7 години търсейки алтернатива и помощ 

за своите близки открива хомеопатията и холистичната медицина и 

това я мотивира да промени професионалния си път, за да е по-полезна 

на другите.  

Участва в управителния съвет на Асоциацията на лекарите хомеопати в 

България и заедно с екипа организира образователни лекции за 

пациенти, клинични срещи и конференции за специалисти, на които се 

споделят добри практики и съвременни начини за профилактика и 

лечение на общозначими проблеми и състояния, за които хомеопатията 

може да бъде от полза.  

Обучавала се е в методи за емоционална интелигентност и 

ненасилствена комуникация към Фондация Същност и Академия за 
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общуване и е провеждала курсове за деца за емоционална грамотност в 

детски градини и детски центрове, обучения за учители и родители за 

разрешаване на конфликти, емоционално здраве и общуване с емпатия и 

съпричастност.  

Това което я вдъхновява е подхранването на общуване между хората с 

повече толерантност, разбиране и взаимно уважение, както и на 

общество което цени различията и подкрепя емоционалното развитие 

на децата за изграждането им като цялостни личности. Консултира най-

вече жени, деца и семейства, за това да имат по-добро качество на 

здраве, повече спокойствие и енергия, за да развият пълния си 

потенциал.  

Вярва, че здравето е комбинация от начин на живот, хранене, движение, 

начин на мислене и справяне със стреса и предизвикателствата. В 

практиката си комбинира различни подходи, като профилактика и 

лечение с природни средства, класическа хомеопатия, здравословно 

хранене, методи за емоционално здраве и профилактика на стреса, 

Бахови есенции, и други подкрепящи методи.  
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Това което я мотивира в консултирането е създаването на култура и 

отношение към профилактиката и поддържането на добро здраве в 

хармония с природата, с помощта на цялостен и индивидуален подход, 

уважение към личността на всеки човек, неговия личен път и развитие.  

Провежда лекции и курсове за емоционално здраве, профилактика с 

хомеопатия, здравословно хранене и др., целта на които е повишаване 

на осъзнатостта за важни съвременни проблеми и профилактиката им. 

Повече информация за Мира Делчева и полезна информация за здравето 

може да намерите в личния й сайт: www.miradelcheva.com, както и във 

Facebook страницата й: https://www.facebook.com/miradelchevacom/   

Ако желаеш да се консултираш с Мира за настоящ здравословен или 

емоционален проблем за теб или твоето семейство, трудна ситуация, 

може да го опишеш с няколко изречения и да й пишеш, за да прецени 

как и с какво може да ти помогне. Пиши на mira@miradelcheva.com, ще ти 

отговори при първа възможност! 

https://www.facebook.com/miradelchevacom/
mailto:mira@miradelcheva.com

