
Ötletek reggelire - első receptek 
Avokádókrém
De az is jó, ha sózott avokádószeleteket teszel a pirítósra – a krémet felturbózhatod

chia magokkal, kurkumával, szezámmaggal és kősóval. Mindig Pur-purbúzából

készült kenyeret használok, ami egy ősi búzafajta, bár van, hogy csak keverik sima

búzaliszttel sajnos, tehát ismét a régi jó tanáccsal élj: olvasd el a cimkét! Amikor

gluténtartalmú a reggelim, aznap már nem eszem glutént, így hagyva a

szervezetemnek elég időt a regenerálódásra (fontos, hogy én NEM vagyok

gluténérzékeny, tehát ha te az vagy, mindenképpen válassz gluténmentes

kenyeret!)

Vadlazac és humusz, vagy tojás, saját készítésű zöld pestóval
 Ezeket fogyaszthatod piritóssal, de akár sült édesburgonya szeletekkel is.

Mandulakrém vagy gesztenye (bio gesztenyepüré) almával vagy
szezonális gyümölcsökkel 
A gesztenyepürével mindenképpen a biot válaszd, eszméletlen a különbség,

kapható cukormentes is, leg�nomabb erdei gyümölcsökkel (ezekhez télen

fagyasztva is hozzájuthatsz).

Tojás 
Szeretem és nagyon egészséges a tojás, akár minden nap a reggelihez. Rántotta,

lágytojás, keménytojás és persze mindig zöldségekkel, salátával, egy kis

avokádóval.
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Nem vagyok a csak turmixos reggeli híve, de remekül kiegészíti a reggelit és sok

hasznos tápanyaghoz juthatsz koncentrált formában. Igazi felfrissülés! Pl: ½

banánt, ½ avokádót, maréknyi spenótot, 1 almát bedobsz a turmixgépbe, már meg

is van az első turmixod. Sőt, már az alma-spenót kombó is jó lehet kezdésnek!

Felturbózhatod még fagyasztott áfonyával, mandula- vagy kókusztejjel, ha pedig

teszel bele lenmagpelyhet és fahéjat, akkor a beleidet is duplán kényezteted. A

banán és az avokádó inkább meleg időben jó turmixalapok, hidegebb évszakkban

használj kesudiót vagy mandulát (előzetesen áztasd be őket).

Gabonakásák
A gabobák közül reggelire a zabpehely a kedvencem almával, magvakkal.

Valamilyen magtejszínnel vagy kókuszkrémmel még tápanyagdúsabbá teheted

és tégy is így, mert fontos, hogy a reggelid ne csak szénhidrátot tartalmazzon,

hanem legyen benne fehérje és jóféle zsír. Felturbózhatod szuperélelmiszerekkel:

algával vagy antioxidánsban dús nyers kakaóporral, ha kell egy kis löket

reggel.Télen tegyél bele fahéjat is, hogy átmelegítsd magad.

Néha főzök reggelire egy kását quinoából (facsarj egy fél citromot a főzővízbe, úgy

lesz �nom). Napraforgómaggal, kókuszolajjal és friss áfonyával lehet felturbózni, ha

édes ízre vágysz, ha pedig sósra, akkor olívaolajjal, kősóval, párolt kelkáposztával és

egyél hozzá egy tojást! 

Turmixok

Készíthetsz jó sok almával, héjastúl és több vízzel egy sűrű zselés quinoaitókát

is.De emellé készíts még valami szilárdat is, mert nem tesz ki egy reggelire valót.

A tuti felturbózása ezeknek pedig az, ha teszel bele maca port is.
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Mogyoróvajas zabos reggeli
Ez egy egyszerű rés gyorsan összedobható reggeli Mindössze hat összetevővel és

előkészítés nélkül, ez egy igazi győztes! Összekevered, mielőtt lefekszel, majd

reggel csak magadhoz veszed és viheted is magaddal.

A tejszínes mogyoróvaj keveréke az édes zabbal, a lédús mazsolával, mandulatejjel

és egy csepp juharsziruppal annyira �nom, míg a chiamagok sűrítik, és a csipetnyi

só megnöveli az ízét. Egy tökéletes növényi alapú reggeli.

Hozzávalók:

 20g zab (1 csésze)

 3,5 dl mandulatej (1,5 csésze)

 2 evőkanál mogyoróvaj (vagy bármely más dióvaj, mint mandulavaj)

 2 evőkanál juharszirup (opcionális, ha kevésbé édeset szeretnél, ezt hagyd ki

vagy használj kevesebbet belőle)

 1 evőkanál chiamag

 maroknyi mazsola (kb. 40 g)

 csipet só

 + kókusz joghurt

A mandulatejet, a mogyoróvajat, a zabot, a chiamagot, a mazsolát, a juharszirupot

és a sót egy nagy tálban keverd össze. Helyezd a tálat a hűtőszekrénybe, és hagyd,

hogy éjszaka sűrűbbé váljon, hogy reggel élvezhesd az összeért ízeket! A joghurtot

(kókusz joghurtot) a tetejére halmozd, rá mehet a maroknyi apróra vágott dió,

végül kanalazd a tetejére a mogyoróvajat.
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