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Zdravniško svetovanje o konkretnih zdravstvenih težavah (Dr. Aleksandar)

Sestava programov za oblikovanje telesa: prehrana in trening (Duško Madžarovič,
Nejc Hojč, Mare Hojč in Jure Dimc)

Vadba in prehrana za profesionalne športnike (Mare Hojč)

Motivacijsko in pozitivno okolje za dosego osebnih ciljev (33 704 članov foruma)

Odgovori na našem forumu: www.the-nutrition.com

Izdajatelj: T.H.E., trgovina s športno prehrano, d.o.o.,
  Obrtna cona Ugar 29, 1310 Ribnica,www.the-nutriton.com
Direktor: Mare Hojč
Odgovorni urednik: Natan Hojč (natan@the-nutrition.com)

THE TEAM

Seznam športnikov, ki sodelujejo z nami in uporabljajo naše izdelke, je iz dneva v dan daljši. Gre za vrhunske športnike iz različnih 
športnih panog: od fitnesa, atletike, kolesarstva do ekipnih športov. Ponosni smo na naše športnike, ki nam zaupajo, in se veseli-

mo njihovih uspehov.

Aleš
Zavec

Natalija
Dovč

Smiljan
Pavič

NK
Domžale

ŠPORT
K-1, Muay Thai

NAJBOLJŠI REZULTAT
1.mesto Svetovni Pokal 

Austrian Classics 2012 v disci-
plini K-1, -75kg

NAJLJUBŠI IZDELEK
THE NO Fusion

ŠPORT
Fitnes

NAJBOLJŠI REZULTAT
večkratna državna prvakinja in 

udeleženka mednarodnih tekmo-
vanj

NAJLJUBŠI IZDELEK
X3M Shredxx

ŠPORT
Košarka

NAJBOLJŠI REZULTAT
slovenski državni in pokalni prvak 

z Union Olimpijo in Helios Dom-
žalami

NAJLJUBŠI IZDELEK
All in 1 Gainer

THE ŠPORTNIKI

ŠPORT
Nogomet

NAJBOLJŠI REZULTAT
Državni prvak Slovenije 2006/2007, 
2007/2008, Pokalni prvak Slovenije 

2010/2011, zmagovalec Super pokala 
Slovenije 2007, 2011, 1. kolo pokala 

UEFA 2005/2006
NAJLJUBŠI IZDELEK

THE Amino Whey

Tehnični urednik: Mare Hojč (mare@the-nutrition.com)
Oblikovanje: Mitja Ilc
Naklada: 20 000 izvodov

Inštruktor fitnesa FZS.

ISSA Specialist in
Performance Nutrition

Bloger na
www.the-nutrition.com

Svetovni in evropski
prvak IBFA.

Licenčni osebni trener
IBFF.

Trener fitnesa

Shujšal 51kg

Glavni kuhar v
THE Team-u

Inštruktor fitnesa FZS.

SSB Personal Trainer und
Leistungsdiagnostiker

(ŠVI).

Zdravniško svetovanje 
in diagnostika zdra-

vstvenih težav

Aleksandar
Đorđevski, dr. med.

Nejc
Hojč

Mare
Hojč

Duško
Madžarović

Jure
Dimc
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KAJ IZbRATI:
DObRO POSTAvO AlI DObRO HRANO?

Naj vas razveselimo: lahko imamo oboje!

Nekateri radi kuhamo. Nekateri ne preveč. To ni po-
membno. V knjižici pred vami boste našli recepte, ki 
so namenjeni tako tistim, ki so že pravi kuharski moj-
stri, kot tistim, ki se v kuhinji še ne znajdejo najbolje.

Recepti so razdeljeni na 6 kategorij: Zajtrk, Malica, 
Kosilo, Večerja, Sladice in Razno. Vsak recept je opre-
mljen z jasnimi navodili in koliko časa bo potrebnega 
za pripravo. Za orientacijo so napisane točne pre-

THE AMINO WHEY TORTA
SESTAvINE
2 l mleka
6 vrečkic praška za puding
500 g masla
300 g sladkorja v prahu
300 g kokosove moke
300 g Albert keksov
300 g THE Amino Whey (bela čokolada)
300 g jedilne čokolade

PRIPRAvA
Iz mleka in praška za puding skuhamo 
puding. V gladko maso zmešamo maslo 
in sladkor. Maso dodamo ohlajenemu 
pudingu in razdelimo na tri enake dele. 
V 1. del dodamo kokosovo moko.
V 2. del dodamo Albert kekse in THE 
Amino Whey
V 3. del dodamo raztopljeno jedilno čo-
kolado.

Na koncu torto okrasimo s sladko sme-
tano.

DRAGI bRAlCI

hranske vrednosti obroka. Kot pomoč smo dodali še 
nasvet za uporabo recepta: kadar hujšamo in kadar 
želimo pridobiti mišično maso.

Dober tek vam želi
Vaš THE Nutrition Team

P.S. V kratkem bomo izdali revijo tudi v elektronski 
obliki z novimi in zanimivimi recepti. Dobiti jo bo mo-
žno na naši THE Nutrition facebook strani.

Kliknite LAJK in se pridružite več kot 45 000 čla-
nom THE Nutrition Kluba!
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SESTAVINE
1 merica THE Amino Whey čokolada
1 merica THE Power oat Meal – čokolada
1/2 banane
2 žlici Meridian Organskega Arašidovega masla
(lahko mandljevo oz. iz indijskih oreščkov)
3-5 kock ledu

ČAS PRIPRAVE:
5 minut

HUJŠANJE:
damo četrt banane, vzamemo
1 žlico arašidovega masla.

PRIDOBIVANJE MM:
vzamemo celo banano.

PRIPRAVA:
Sestavine zmiksamo v multipraktiku.

ČOKOLADNI NAPITEK Z ARAŠIDOVIM MASLOM 

Energija
Beljakovine

441 kcal
43 g

OH
Maščobe

31 g
17 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE (testo)
150 g ajdove moke 
2 jajci  
2,5 dcl mleka 0,5%  
1,5 dcl radenske
Cimet
½ čajne žličke burbonske vanilije
Sol

SESTAVINE (Nadev)
4 merice THE Amino Whey 
30 g mletih orehov 
10 g 100% kakava 

ČAS PRIPRAVE:
20 minut

HUJŠANJE:
za 5 obrokov/oseb.

PRIDOBIVANJE MM:
za 3 obroke.

PRIPRAVA:
Sestavine dobro zmešamo s kuhinjsko metlico 
oz. mešalnikom in pustimo maso za nekaj časa 
stati na sobni temperaturi. Palačinke spečemo 
in jih namažemo. Za peko uporabimo kokosovo 
maščobo.

PROTEINSKE AJDOVE PALAČINKE

Energija
Beljakovine

1442 kcal
135 g

OH
Maščobe

131 g
42 g

PREHRANSKA VREDNOST

ZAJTRK

ZAJTRK
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SESTAVINE
2 merici THE Amino Whey vanilija
30 g ovsenih kosmičev
1 mala banana
2 dcl mleka 0,5%
½ mrzle vode
1 žlička medu
¼ žličke cimeta
4 kocke ledu

ČAS PRIPRAVE:
2 minuti

HUJŠANJE:
damo pol banane, manj medu,
manj kosmičev; uživamo samo
po intenzivnem treningu.

PRIDOBIVANJE MM:
dodamo 1 žlico Meridian organskega
arašidovega masla.

PRIPRAVA:
Sestavine zmiksamo v multipraktiku.

BANANIN ENERGIJSKI NAPITEK 

Energija
Beljakovine

477kcal
53 g

OH
Maščobe

55 g
5 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
100 g ovsenih kosmičev
1 merica THE Amino
Whey – vanilija
1 žlička pecilnega praška
½ žličke cimeta
2 jajci
150 g skute
1dcl mleka

NADEV
Meridian Organsko
arašidovo maslo

ČAS PRIPRAVE:
30 minut

HUJŠANJE:
Iz mase naredimo 6
palačink/obrokov.

PRIDOBIVANJE MM:
Iz mase naredimo 3 palačinke in jih
namažemo bolj na debelo z
arašidovim maslom.

PRIPRAVA:
Ovsene kosmiče predhodno namočimo za 10 minut v 
mleko. Potem jih zmiksamo s paličnim mešalnikom, da 
dobimo gosto maso in dodamo ostale sestavine. Po 
potrebi dodamo vodo, da se bo masa lepo ulivala. 
Ponev premažemo s kokosovo maščobo. Ko se med 
peko na vrhu palačinke pojavijo mehurčki, jo obrnemo.

Malo ohlajene palačinke premažemo s žlico 
arašidovega masla in jih zvijemo.

PROTEINSKE PALAČINKE Z ARAŠIDOVIM MASLOM 

Energija
Beljakovine

724 kcal
71 g

OH
Maščobe

74 g
16 g

PREHRANSKA VREDNOST

ZAJTRK

ZAJTRK
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SESTAVINE
1 Avokado 
1 dcl mleka 0,5%  
1 merica THE Amino Whey 
1 merica THE Ketonic Protein   
Cimet
Stevia (ali drugo sladilo)

ČAS PRIPRAVE:
5 minut + 2 uri

HUJŠANJE:
Imamo za 2 obroka.

PRIDOBIVANJE MM:
Imamo za 1 obrok.

PRIPRAVA:
Vse damo v električni mešalnik in dobro 
zmiksamo. Nastalo kremo damo za približno 2 
uri v hladilnik. Slastno in enostavno.
Dober tek.

AVOKADOVA KREMA

Energija
Beljakovine

442 kcal
50 g

OH
Maščobe

15 g
18 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
100 g brokolija
2 jajci
30 g feta sira
½ peteršilja

ČAS PRIPRAVE:
15 minut

HUJŠANJE:
Obrok za 1 osebo.

PRIDOBIVANJE MM:
podvojimo sestavine.

PRIPRAVA:
Brokoli narežemo na majhne koščke in ga v ponvi 
pražimo 3 minute. V posodi zmešamo jajci z 
zdrobljenim sirom. Dodamo peteršilj, poper in sol 
ter zmešamo. Vse skupaj prelijemo preko 
brokolija. Omleto pečemo 3-4 minute, jo obrnemo 
in pečemo še 2 minuti.

BROKOLIJEVA OMLETA S FETA SIROM 

Energija
Beljakovine

234 kcal
19 g

OH
Maščobe

8 g
14 g

PREHRANSKA VREDNOST

ZAJTRK

ZAJTRK

6



SESTAVINE
5 g kokosove maščobe
25 g čebule
3 velika jajca
30 g kozjega sira
Žlica svežega drobnjaka

ČAS PRIPRAVE:
15 minut

HUJŠANJE:
vzamemo 2 jajci.

PRIDOBIVANJE MM:
dodamo prilogo OH npr. polnozrnat
kruh.

PRIPRAVA:
Na maščobi popražimo čebulo da postekleni, 
primešamo stepena jajca in solimo in popramo. Po 
treh minutah oz. ko so jajca formirajo grudice 
odstavimo z ognja in dodamo sir ter drobnjak, 
nato serviramo.

JAJCA S KOZJIM SIROM IN DROBNJAKOM 

Energija
Beljakovine

368 kcal
25 g

OH
Maščobe

4 g
28 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
60 g ovsenih kosmičev
30 g lahke skute
50 g paradižnika
50 g čebule
50 g šampinjonov
5 beljakov
1 jajce
poper
sol
bazilika

ČAS PRIPRAVE:
20 minut

HUJŠANJE:
Obrok za 2 osebi.

PRIDOBIVANJE MM:
Obrok za 1 osebo.

PRIPRAVA:
V mikser damo ovsene kosmiče, skuto in 1dcl vode. 
Malo solimo in zmiksamo, da dobimo srednje gosto 
pasto, katero spečemo na ponvi kot palačinko.

Nasekljano čebulo popražimo v ponvi, dodamo gobe in 
dušimo minutko ali dve. Beljake in celo jajce damo v 
posodo in začinimo s soljo in poprom. Zlijemo v ponev. 
Ko zakrkne, dodamo paradižnike in potresemo z 
baziliko.

OMLETA Z GOBAMI IN OVSENIMI KOSMIČI 

Energija
Beljakovine

415 kcal
40 g

OH
Maščobe

48 g
7 g

PREHRANSKA VREDNOST

ZAJTRK

ZAJTRK
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SESTAVINE
1 srednja banana
2 dcl mandljevega mleka
1 žlica Meridian Organskega Arašidovega
masla (lahko mandljevo oz. iz indijskih oreščkov)
1 merica THE Amino Whey
½ žlice cimeta
1 žlica medu
2 kocki ledu

ČAS PRIPRAVE:
5 minut

HUJŠANJE:
Damo pol banane in malo žličko
medu.

PRIDOBIVANJE MM:
Dodamo še eno merico Amino
Whey in 1 žlico arašidovega masla.

PRIPRAVA:
Vse sestavine zmiksamo v multipraktiku da 
nastane gladek smoothie.

MANDLJEV SMOOTHIE

Energija
Beljakovine

387 kcal
29 g

OH
Maščobe

43 g
11 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
150 g arašidovega masla
150 g  ovsenih kosmičev
2 merici THE Amino Whey  piškotek ali vanilja
1 jedilna žlica medu
Pecilni prašek
70 g rozin
1 dcl mleka 0,5%

ČAS PRIPRAVE:
30 minut + peka

HUJŠANJE:
Razdelimo na 12 ploščic/obrokov,
lahko zmanjšamo količino rozin.

PRIDOBIVANJE MM:
Za obrok pojemo 2/3 čokoladice.

PRIPRAVA:
Ovsene kosmiče zmešamo z mlekom (ravno toliko 
da popijejo mleko). Nato zmešamo ostale sesta-
vine, da dobimo gosto maso. Če je masa pregosta 
dodamo še malo mleka, če je preredka dodamo še 
malo THE Amino Whey.
Maso zlijemo v tako veliko posodo, da dobimo 
1cm debelo maso. Le to pečemo približno 15-20 
minut na 160°C, da porjavi.
Ko se speče, pustimo da se ohladi in razrežemo na 
ploščice željene velikost.

Energija
Beljakovine

1935 kcal
116 g

OH
Maščobe

190 g
79 g

PREHRANSKA VREDNOST

PROTEINSKE PLOŠČICE 

MALICA

MALICA
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SESTAVINE
6 meric The Amino Whey – čokolada
1 merica The Power oat meal - čokolada
2 žlici Meridian Organskega arašidovega masla
1 jedilna žlica medu
1 dcl mleka 0,5%

ČAS PRIPRAVE:
10 minut + hladilnik

HUJŠANJE:
Naredimo 8 ploščic (na ploščico:
179kcal/ B=19g/ OH=7g/ M= 8g)

PRIDOBIVANJE MM:
Naredimo 4 ploščice (na ploščico:
358kcal/ B=38g /OH=14g /M=16g)

PRIPRAVA:
Vse sestavine zmešamo da dobimo gosto maso. 
Razporedimo jo na ponev in postavimo v hladilnik 
za uro ali dve da se strdi. Nato razrežemo na 
ploščice.

Energija
Beljakovine

1430 kcal
153 g

OH
Maščobe

56 g
66 g

PREHRANSKA VREDNOST

VISOKO BELJAKOVINSKE PLOŠČICE

ČAS PRIPRAVE:
5 minut

SESTAVINE
60 g THE Ketonic Protein
2 jedilni žlici Meridian Organic Peanut Butter 
1,5 dcl mleka 0,5%

HUJŠANJE:
za 2 obroka / osebi.

PRIDOBIVANJE MM:
za 1 obrok.

PRIPRAVA:
Vse skupaj dobro premešamo in damo za slabo 
uro v hladilnik. Lahko tudi zjutraj pripravimo in 
pojemo zvečer. 
Dober tek

PROTEINSKA POSLASTICA

Energija
Beljakovine

460 kcal
60 g

OH
Maščobe

10 g
20 g

PREHRANSKA VREDNOST

MALICA

MALICA
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SESTAVINE
2 merici THE Ketonic Protein
1,5 dl mleka 0,5
200 g zmrznjenega jagodičja

ČAS PRIPRAVE:
8 minut

HUJŠANJE:
za 1 obrok

PRIDOBIVANJE MM:
dodamo 1 - 2 žlici Meridian
organskega arašidovega masla

PRIPRAVA:
Vse skupaj damo v eno posodo in vzamemo 
ročni mešalnik. Mešamo na maksimalni hotrosti 
cca 8 – 10 minut, da postane popolnoma 
penasto.

PROTEINSKA PENA

Energija
Beljakovine

316 kcal
50 g

OH
Maščobe

20 g
4 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
2 trdo kuhani jajci
2 žlici lahkega grškega jogurta
Polovica rdeče paprike
¼ žlice curryja
1/8 žličke soli
1/8 žličke popra
½ skodelice sveže špinače
1 pomaranča
2 kosa polnozrnatega kruha

ČAS PRIPRAVE:
20 minut

HUJŠANJE:
Obrok 2h pred treningom,
izpustimo pomarančo.

PRIDOBIVANJE MM:
vzamemo 3 jajca L.

PRIPRAVA:
Sesekljana jajca, jogurt, sesekljano papriko, curry, 
sol in poper zmešamo v skledi. Na popečen kruh 
položimo liste sveže špinače in na špinačo damo 
zmešano maso. Pomarančo narežemo kot prilogo  
za energijo.

SLASTEN SENDVIČ ZA ENERGIJO 

Energija
Beljakovine

394 kcal
20 g

OH
Maščobe

56 g
10 g

PREHRANSKA VREDNOST

MALICA

MALICA
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SESTAVINE
235 g ajdove moke
235 g pirine moke
1 žlička soli
1 žlička stevie
1,25 žličke suhega kvasa
2 jedilni žlici ekstra
deviškega olivnega olja

275 ml mlačne vode
123 g izkoščičenih oliv
40 g v olje vloženih posušenih
paradižnikov
3 ščepce grobo mlete soli
2 vejici rožmarina
1 žlica olja (za preliv testa)

ČAS PRIPRAVE:
150 minut

HUJŠANJE:
Razrežemo na 20 kosov.
Kos uporabimo kot prilogo
mesu/jajcem/ribi pred ali po treningu

PRIDOBIVANJE MM:
Do 3 kose na obrok kot priloga
mesu/jajcem/ribi

PRIPRAVA:
Olive odcedimo in jih skupaj s paradižniki na grobo nasekljamo. 
V večjo skledo stresemo moki, dodamo sol, stevio, kvas ter olje. 
Dodamo vodo in zmešamo, da dobimo mehko testo.

Pripravimo površino za valjanje in posujemo nekaj moke. Testo 
gnetemo približno 5 minut da postane gladko in elastično. Nato 
ga damo v skledo in postavimo na toplo, da vzhaja 1 uro.

Ko je testo vzhajalo, ga ponovno nekoliko pregnetemo. Nato ga 
raztegnemo v pekač prekrit s peki papirjem. Po površini z 
ročajem kuhalnice naredimo udrtine. Testo potresemo z olivami, 
rožmarinom in soljo v zrnih. Testo pustimo nepokrito vzhajati še 
20 minut. Medtem pečico ogrejemo na 200°C. Preden ga damo  
pečico, testo pokapamo s polovico olivnega olja ( 1,5 žlice) in 
damo v pečico za 15 minut. Ko je focaccia pečena, jo pokapl-
jamo s preostalim olivnim oljem, razrežemo in postrežemo.

FOCACCIA S PARADIŽNIKOM IN OLIVAMI  

Energija
Beljakovine

2208 kcal
68 g

OH
Maščobe

349 g
60 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
250 g piščančjih prsi
250 g bučk
70 g rjavega riža (kuhana teža)
50 g čebule
česen (začimba)
sol
poper
paprika

ČAS PRIPRAVE:
30 minut + peka

HUJŠANJE:
zmanjšamo količino riža.

PRIDOBIVANJE MM:
povečamo količino riža in
piščančjih prsi.

PRIPRAVA:
Na �no sesekljano čebulo in bučke nekaj minut 
popražimo v ponvi. Vmes piščančja prsa sfaširamo. 
Ohlajeno zelenjavo zmešamo z mesom in 
predhodno skuhanim rižem. Začinimo s česnom, 
soljo, poprom in papriko. Postavimo v silikonski 
model za mu�ne in damo za 45 minut v že ogreto 
pečico na 185°C. 5 minut pred koncem prelijemo z 
mezgo in damo nazaj v pečico.

PIŠČANEC Z RIŽEM IN BUČKAMI 

Energija
Beljakovine

400 kcal
62 g

OH
Maščobe

29 g
4 g

PREHRANSKA VREDNOST

MALICA

MALICA
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HUJŠANJE:
Obrok za 2 osebi.

PRIDOBIVANJE MM:
Obrok za 1 osebo + lahko
dodamo več riža.

PRIPRAVA:
Dobro uležan goveji zrezek narežemo na trakove dolge 5cm. 
Režemo jih pravokotno na vlakna. Iz sestavin za marinado 
naredimo marinado in prelijemo čez meso. Damo za pol ure v 
hladilnik.
Por narežemo tako, da ga razpolovimo in narežemo na 5 cm dolge 
trakove.
Česen nasekljamo na drobno. V skledici si pripravimo omako: vodo, 
omako iz ostrig, sojino omako, merico proteinov  in česen. Dobro 
premešamo, da dobimo dobro tekočo zmes.
Dobro segrejemo ponev. Vanjo damo eno žlico olivnega olja in 
dodamo meso. Na hitro ga popečemo in dodamo por. To dušimo še 
približno 3 minute in dodamo prej pripravljeno omako. Mešamo še 
kakšne 3 minute, da se omaka zgosti.
To jed postrežemo z basmatim rižem ali rjavim dolgozrnatim rižem. 
Pripravimo ga po navodilih proizvajalca.

Energija
Beljakovine

611 kcal
87 g

OH
Maščobe

32 g
15 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
45 dag ml. govejih ledij oz. rostbifa
15 dag pora
50 g nebrušenega rjavega riža

SESTAVINE (marinada)
1 žlica sojine omake
3 žlice rdečega vina
ščep soli

SESTAVINE (omaka)
1 dcl vode
1 žlica ostrigine omake
1 žlica sojine omake
2 stroka česna
½ merice THE Amino
Whey

ČAS PRIPRAVE:
40 minut

GOVEJI CHOPSUI 

HUJŠANJE:
Obrok za 2 osebi.

PRIDOBIVANJE MM:
Obrok za 1 osebo + lahko
dodamo več riža.

PRIPRAVA:
Naredimo marinado iz merice proteinov, sojine omake in 
1/2 žlice sezamovega olja.
Piščanca narežemo na trakove in ga mariniramo v 
marinadi. Na trakove narežemo tudi por in zeleno papriko. 
V ponvi popražimo na pol žlici sezamovega olja papriko in 
por in dodamo mariniranega piščanca in ter arašidovo 
maslo. Vse skupaj še malo popražimo. Med stalnim 
mešanjem dodamo še 1 dcl vode, da dobimo malo 
omake.
Postrežemo z  nebrušenim rjavim rižem, ki smo ga kuhali  
v slani vodi po navodilih proizvajalca.

Energija
Beljakovine

710 kcal
87 g

OH
Maščobe

32 g
26 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
300 g piščanca
1 žlico sojine omake
1 merico proteinov
1,5 jedilne žlice Organskega Meridian Arašidovega
masla (brez glutena/ laktoze/ sladkorja/ soli)
1 žlica sezamovega olja
1/5 pora
1 zeleno papriko
Sol
50 g nebrušenega rjavega riža

ČAS PRIPRAVE:
45 minut

PIŠČANEC Z RIŽEM NA MALO DRUGAČEN NAČIN

KOSILO

KOSILO
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SESTAVINE
malo čebulo (50g)
1 tuno v olivnem olju
200 g pelatov
100 g polnozrnatih testenin (kuhana teža)

ČAS PRIPRAVE:
20 minut

HUJŠANJE:
Obrok 2h pred treningom.

PRIDOBIVANJE MM:
dvojna porcija.

PRIPRAVA:
Na olju ( oje vzamemo kar iz tune ), prepražimo 
čebulo, ko postekleni dodamo še tuno in zopet 
malo popražimo, nato dodamo 200g pelatov in 
dušimo 10-15 minut oz. da povre voda, začinimo 
po želji z soljo, poprom, baziliko ali kar vam 
najbolje odgovarja. Shitaki testenine speremo z 
vodo in jih nato skuhamo v vodi 3-5 minut. Ko so 
testenine kuhane, jih dodatmo v ponev k omaki in 
na hitro pokuhamo še 1-2 minutki.

ENOSTAVNI ŠPAGETI S TUNINO OMAKO  

Energija
Beljakovine

364 kcal
34 g

OH
Maščobe

39 g
8 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
200 g piščančjih prsi
1 beljak
70 g polnozrnatega riža
(kuhana teža)
50 g čebule
150 g cvetače

150 g cvetače
5 oliv
pehtran
sol
poper
curry

ČAS PRIPRAVE:
90 minut

HUJŠANJE:
Obrok za 1h po treningu,
zmanjšamo količino riža.

PRIDOBIVANJE MM:
Povečamo količino riža in piščančjih
prsi.

PRIPRAVA PIŠČANČJE SALAME:
Piščančje prsi in beljak zmiksamo v multipraktiku, da 
dobimo gladko maso. Solimo in popramo po želji. Nato 
zmesi dodamo narezane olive in pehtran. S strojčkom za 
varjenje plastike za živila naredimo nekaj centimetrov 
okroglo tubo in jo napolnimo z maso. Na obeh straneh 
zavežemo z vrvico in kuhamo v vodi 30 minut.

PRIPRAVA RIŽA:
Medtem ko se salama ohlaja pripravimo riž. Na ponvi 
popražimo čebulo. Ko postekleni, dodamo na drobno 
narezano cvetačo. Ko malo podušimo, dodamo 
predhodno kuhan riž in jedilno žličko curryja. Po potrebi 
dosolimo in še malo pokuhamo (lahko zalijemo z vodo 
ali jušno osnovo).

CURRYJEV RIŽ Z DOMAČO PIŠČANČJO SALAMO 

Energija
Beljakovine

431 kcal
53,5 g

OH
Maščobe

29 g
11 g

PREHRANSKA VREDNOST

KOSILO

KOSILO
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NAKUPOvAlNI SEZNAM
Zdravi viri beljakovin

Mercator THE Nutrition
Puranje in piščančje prsi THE Amino Whey
Pusta govedina THE Ketonic Protein 
Divjačina X3M Whey
Bizon All in 1 Protein
Ribe
Školjke
Rakci
Jajca
Mleko
Navadni jogurt
Skuta
Stročnice

Zdravi viri OH
Mercator THE Nutrition

Zelenjava All in 1 Gainer
Kvinoja THE Power oatMeal 
Ovseni kosmiči All in 1 Carbs
Sladki krompir THE Fiber
Rjavi riž
Stročnice
Polnozrnate testenine
Polnozrnati kruh
(spečemo sami: oves, 
ječmen, ajda, proso, rž)
Sadje (1 - 2 kosa v 
dopoldanskem času)

Zdravi viri maščob
Mercator THE Nutrition

Avokado Meridian Organsko 
arašidovo maslo

Oreščki (mandlji, orehi, 
lešniki, indijski oreščki)   

Meridian Organsko 
madljevo maslo               

Organska masla iz
oreščkov                                       

Meridian Organsko 
maslo iz indijskih 

Arašidi THE Omega 3                     
Organsko maslo iz 
arašidov
Jajca
Ribe
Olive in olivno olje
Laneno seme in laneno olje
Semena (laneno, sezamovo, bučno)
Tofu
Kokosova maščoba (za peko)



HUJŠANJE:
Obrok za 2 osebi.

PRIDOBIVANJE MM:
Obrok za 1 osebo + lahko
dodamo več krompirja in
piščanca.

PRIPRAVA:
Sladki krompir kuhamo toliko časa, da je kuhan (ne sme razpasti). 
Ko je kuhan, počakamo da se shladi. Nato ga prerežemo tako, da 
krompir stoji odrežemo malo spodnjega in malo zgornjega dela 
(ki nam bo služil kot »pokrov«).
Krompir izdolbemo. Kar nam je ostalo damo v posodo.
Na žlici olivnega olja popražimo čebulo, da postane zlato-rjava. 
Dodamo piščanca. Ko je vse skupaj prepraženo, dodamo še 
razžvrkljano jajce in krompir.
V drugo posodo, v katero smo predhodno na koščke narezali 
mozzarelo, primešamo popraženo čebulo s piščancem in jajcem.
Vzamemo ohlajen krompir, ga postavimo na peki papir in ga 
napolnimo z mešanico. Pokrijemo ga s »pokrovom« in ga pečemo 
20 min na 180°C.
Krompir serviramo lahko z zeleno solato (rukola, endivija, 
kristalka).

Nasvet: nadevu lahko dodamo še razna semena: laneno seme, 
bučna semena, sezam... vendar le kakšno žličko, saj so energijsko 
zelo bogata.

Energija
Beljakovine

638 kcal
61 g

OH
Maščobe

67 g
14 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
2 velika sladka krompirja
1 velika čebula
150 g piščanca

100 g lahke mozzarelle
1 jajce

ČAS PRIPRAVE:
45 minut

SLADKI KROMPIR Z MOZZARELLO IN PIŠČANCEM 

SESTAVINE
150 g piščanca
80 g  lahke mozzarelle
60 g lahke skute
1 jajce,

1 Čebula,
2 papriki
Noževa konica kokosove
masti

ČAS PRIPRAVE:
15 minut + 20 minut

HUJŠANJE:
Obrok za 2 osebi.

PRIDOBIVANJE MM:
Kot prilogo vzamemo polnozrnati
kruh ali rjavi riž.

PRIPRAVA:
Na kokosovem maslu prepražimo čebulo, da porumeni. 
Dodamo na koščke narezanega piščanca in ga 
popečemo, da je skoraj pečeno. Začinimo s soljo, 
poprom, peteršiljem in malo origana. Medtem v skledi 
zmešamo jajce, skuto ter polovico mozzarele. Ko se je 
piščanec ohladil, ga primešamo skuti in jajcu. Lahko 
dodamo žlico limoninega soka.
Paprike očistimo in jih prerežemo na polovico, 
napolnimo jih z maso in po vrhu dodamo preostalo 
mozzarelo.
Paprike postavimo na peki papir in jih pečemo v 
predhodno ogreti pečici na 190°C približno 15-20 
minut.

POLNJENE PAPRIKE S PIŠČANCEM IN MOZZARELLO

Energija
Beljakovine

509 kcal
67 g

OH
Maščobe

22 g
17 g

PREHRANSKA VREDNOST

KOSILO

KOSILO
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SESTAVINE
200 g lahke skute
150 g gozdnih sadežev
2 jajci
1 merica THE Amino Whey gozdni sadeži
½ žličke medu
Pecilni prašek

ČAS PRIPRAVE:
10 minut + 30 minut

HUJŠANJE:
obrok za po treningu.

PRIDOBIVANJE MM:
namažemo z Meridian
organskim arašidovim
maslom.

PRIPRAVA:
Vse sestavine razen gozdnih sadežev zmešamo v 
multipraktiku da dobimo maso. Na koncu s kuhalnico 
vmešamo gozdne sadeže. Maso vlijemo v pekač in 
pečemo 30 minut na 200°C.

SKUTNO SADNA VEČERJA

Energija
Beljakovine

415 kcal
61 g

OH
Maščobe

18 g
11 g

PREHRANSKA VREDNOST

Anita  (28 let, 169 cm, 145 kg)
Anita razmišlja celo o operaciji želodca. Preobrazba ji bo lahko ta 
operativni poseg prihranila.

Edin (25 let, 185 cm, 140 kg)
Edin je že mnogokrat izkusil jo-jo efekt. Po vsaki dieti se je samo 
še dodatno zredil. Želi si končno popraviti svojo samopodobo in 
služiti kot zgled vsem, ki se borijo z odvečnimi kilogrami.

Kaj je X3M Shredxx 90-Dnevna Preobrazba?
X3M Shredxx 90-Dnevna Preobrazba je eden  največjih THE Nutrition projektov, ki poteka na nivoju cele države. Cilj projekta je izbra-
ti 2 najbolj primerna kandidata, enega moškega in eno žensko, in jima podariti popolno telesno preobrazbo v 90 dneh.

Paket je vreden 1000€ in vključuje:
•	 3-mesečni trening pod nadzorom strokovnjakov iz THE Team-a
•	 Redne meritve in spremljanje napredka
•	 Natančen program prehrane z jedilniki
•	 Individualno prilagojen program treninga

Kdo se lahko prijavi na X3M Shredxx 90-Dnevno preobrazbo?
Prijavi se lahko kdorkoli.

Komu je X3M Shredxx 90-Dnevna preobrazba namenjena?
Vsakomur, ki želi shujšati in preoblikovati svojo postavo.

Kje se lahko prijavim na X3M Shredxx 90-Dnevno Preobrazbo 2015?
Prijaviš se lahko na 3 načine:
•	 Skeniraš QR kodo na desni
•	 Na spletni strani www.the-nutrition.com klikneš na X3M Shredxx Preobrazbe in slediš navodilom.
•	 Greš na glavno THE Nutrition Facebook stran (https://www.facebook.com/TheNutrition) in na levi strani spodaj med aplikacija-

mi poiščeš ikono X3M Shredxx Preobrazba in klikneš nanjo

V vseh treh primerih boš preusmerjen boš preusmerjen na aplikacijo, v kateri se boš lahko prijavil k sodelovanju.

Projekt: X3M Shredxx 90-Dnevna Preobrazba 2014

Zmagovalca
X3M Shredxx

Preobrazbe 
2014



HUJŠANJE:
Obrok za 2 osebi.

PRIDOBIVANJE MM:
Obrok za 1 osebo + priloga riž,
polnozrnate testenine oz. kruh.

PRIPRAVA:
Lososa ali tuno očistimo, ga malo posolimo in s čopičem 
premažemo z olivnim oljem (lahko ga tudi ne mažemo, saj sta 
tako tuna kot losos že sama dovolj mastni ribi). Nanj položimo 
vejico rožmarina ali malo suhega peteršilja in dodamo ščepec 
timijana. File postavimo v ogreto pečico na 180°C in jo pečemo 
približno 20 minut, da postane zlate barve.
Zeleno olupimo, jo narežemo na kose in jo kuhamo/lahko nad 
paro 15 do 20 minut, da postane mehka.
 Ko je zelena kuhana, jo pretlačimo, posolimo in ji dodamo 100 g 
mozzarele in mleko.
Vse skupaj damo v te�onsko ponev, v kateri smo na majhnem 
ognju prepražili česen. Dodamo zeleno z mozzarelo in malo 
popečemo. Ribo vzamemo iz pečice in jo serviramo s popečeno 
zeleno, kateri smo na koncu dodali še sveže narezan peteršilj.
Poleg ponudimo krhelj limone, ali pa z limono pokapamo �le.
(gomoljna zelena in peteršilj odvajata vodo, zato blagodejno 
učinkujeta na vaše ledvice in mehur)

Energija
Beljakovine

774 kcal
83 g

OH
Maščobe

16 g
42 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
Limonin sok
300 g gomoljne zelene
100 g lahke mozzarelle
100 ml 0.1% mleka
300 g �le lososa ali tune

Vejico peteršilja in
rožmarina
Strok česna
Timijan
Žlica olivnega olja

ČAS PRIPRAVE:
40 minut

TUNA Z MOZZARELLO IN GOMOLJEM ZELENE 

HUJŠANJE:
Obrok za 2 osebi.

PRIDOBIVANJE MM:
Obrok za 1 osebo + priloga
riž/polnozrnate testenine oz.
kruh.

PRIPRAVA:
Naredimo marinado iz žlice olivnega olja, ene žličke suhega 
mletega česna in 2 žličk mlete rdeče paprike. Piščanca 
premažemo z marinado in ga pečemo v predhodno ogreti pečici 
30 min na 180°C . V pekač dodamo še nekaj češnjevega 
paradižnika.
Korenje olupimo in ga narežemo na koščke. V posodo damo malo 
vode in počakamo da zavre. V posodo postavimo „rožico“ za 
kuhanje nad paro in vanjo stresemo korenje. Malo ga posolimo, 
pokrijemo in kuhamo 15 minut na pari.
Obloga za piščanca: Sesekljamo čebulo in gobe ter jih podušimo 
na zmernem ognju. Dodamo vodo in dušimo še toliko časa, da 
voda izpari. Dodamo svež peteršilj. Zmes damo v mešalnik in na 
drobno sesekljamo, da masa postane podobna pašteti.
Ko je piščanec pečen, ga obložimo z maso iz gob in ga pečemo še 
5 min v pečici.
Piščanca postrežemo s kuhanim korenjem in paradižnikom, ki 
smo ga pekli poleg piščanca.

Energija
Beljakovine

566 kcal
101 g

OH
Maščobe

27 g
6 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
1 velik �le piščanca s kostjo
3 sveži koreni
200 g svežih šampinjonov
1 srednja čebula
Peteršilj

1 strok česna
Mleta rdeča paprika
Mleti suh česen
Žlica olivnega olja

ČAS PRIPRAVE:
90 minut

PIŠČANEC Z GOBAMI IN KORENČKOVO PRILOGO 
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HUJŠANJE:
Obrok za 1 osebo.

PRIDOBIVANJE MM:
Obrok za 1 osebo + dodamo še
2 žlici Meridian arašidovega
masla.

PRIPRAVA:
Naribamo zelje in korenček ter na listke narežemo čebulo. 
V ponev damo 2 žlici arašidovega masla. Nato v ponev 
dodamo še zelenjavo ter pražimo, dokler dobro ne 
porjavi. Na koncu dodamo žlico ali  dve sojine omake ter 
posujemo s kajenskim poprom in zmešamo. Kajenski 
poper lahko dodamo tudi šele na krožniku. Dodamo še en 
zmlet čili, če imamo radi pekoče.
Postrežemo ga lahko s tofujem ali pečenim sirom (sir za 
žar), ali pa ga jemo samega.

Energija
Beljakovine

318 kcal
14 g

OH
Maščobe

34 g
14 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
1/4 glave svežega zelja
1 korenček
1 bela čebula
2 jedilni žlici Organskega Meridian Arašidovega
masla (brez glutena/ laktoze/ sladkorja/ soli)
1 žlica limoninega soka
2 žlici sojine omake
Kajenski poper
Čili po okusu

ČAS PRIPRAVE:
25 minut

PRAŽENO ZELJE Z ARAŠIDOVIM MASLOM 

HUJŠANJE:
Obrok za 1 osebo.

PRIDOBIVANJE MM:
obrok za 1 osebo + dodamo še
150 g piščanca ter prilogo
riž/polnozrnate testenine oz. kruh.

PRIPRAVA:
Oprano solato dobro osušimo in jo narezano stresemo na večji, 
globok krožnik tako, da naredimo posteljico za piščanca in 
zelenjavo. Češnjev paradižnik prav tako operemo in ga 
razpolovimo. Dodamo ga k oprani in osušeni zeleni solati. Piščanca 
posolimo, popopramo in potresemo z rdečo mleto papriko. 
Razrežemo ga na dolge trakove. Narežemo tudi bučke, papriko in 
čebulo. Na zmernem ognju popražimo najprej papriko, nato 
dodamo še bučko in nazadnje še čebulo. Pražimo približno 5 
minut. Piščanca popečemo z vseh strani, da je lepo pečen. Najprej 
zelenjavo in nato še piščanca položimo na že prej pripravljeno 
posteljico iz rukole oz. mešane zelene solate. Dodamo še narezano 
kuhano jajce. Na solato damo pripravljen preliv, ki ga naredimo 
tako, da zmešamo 2 žlici kisa, 1 žlico olivnega olja in 1 žlico jogurta. 
Po želji mu dodamo še peteršilj in baziliko. Prelijemo.

Energija
Beljakovine

509 kcal
52 g

OH
Maščobe

28 g
21 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
150 g piščančjih prsi
300 g rukole ali mešane
zelene solate
100 g češnjevega
paradižnika
1 kuhano jajce
1 mala čebula
1 bučka
1 zelena paprika

Mleta rdeča paprika
Poper, sol
1 žlica nemastnega jogurta
2 žlici kisa
1 žlica olivnega olja

ČAS PRIPRAVE:
30 minut

TOPLA SOLATA S PIŠČANCEM 
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SESTAVINE
4 jajca
500 g lahke skute
1 merica The Power oat Meal – čokolada
1 merica The Amino Whey – čokolada
Sladilo ali stevia
30 g orehov ali mandljev

ČAS PRIPRAVE:
25 minut+ peka

HUJŠANJE:
Namesto orehov damo gozdne
sadeže, pojemo v 4 obrokih

PRIDOBIVANJE MM:
Pojemo v 2 obrokih.

PRIPRAVA:
Najprej ločimo rumenjake in beljake. Skuto, 
rumenjake, Power oat-meal in proteine zmešamo. 
Beljake stepemo in primešamo masi. Maso damo v 
pekač s peki papirjem in na vrhu potresemo orehe 
ali mandlje. Maso pečemo na 190°C približno 40 
minut.

SKUTIN NARASTEK 

Energija
Beljakovine

1009 kcal
128 g

OH
Maščobe

32 g
41 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
2 jedilni žlici Meridian Organskega arašidovega
masla
4 – 6 jedilnih žlic mleka
50 g temne čokolade (85%)
60 g mletih ovsenih kosmičev
1 merica The Amino Whey

ČAS PRIPRAVE:
10 minut + hladilnik

HUJŠANJE:
Kroglice uporabljamo pred
treningom, razdeljeno na vsaj
4 obroke.

PRIDOBIVANJE MM:
Razdeljeno na vsaj 2 obroka,
kroglice povaljamo v kokosovi moki

PRIPRAVA:
Na nizkem ognju stopimo arašidovo maslo, temno 
čokolado in mleko. Primešamo ostale sestavine. Z 
žličko za melono ali navadno žlico na peki papir 
oblikujemo kroglice in jih damo v hladilnik za 30 
minut.

ČOKOLADNE KROGLICE 

Energija
Beljakovine

940 kcal
53 g

OH
Maščobe

83 g
44 g

PREHRANSKA VREDNOST

SLADICA

SLADICA
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SESTAVINE
130 g polnozrnate ržene moke 
130 g polnozrnata pšenične moke
70 g koruznega škroba
20 g lanenih semen
100 g rozin
Pecilni prašek

1 vrečka (3 g) vanilijevega 
sladkorja
100 g masla
20 g100% kakava
2 merici THE Amino Whey
Cimet
30 g orehov
1,5 dcl vode

ČAS PRIPRAVE:
45 minut + peka

HUJŠANJE:
Naredimo 40 piškotov in jih uživamo
kot posladek pri manjših obrokih
(1 piškot) ali samostojno malico
(3 piškoti).

PRIDOBIVANJE MM:
2 piškota kot posladek, 6 piškotov
kot samostojni obrok.

PRIPRAVA:
V primerno veliki posodi zmešamo rženo moko, 
pšenično moko, koruzni zdrob, laneno seme, rozine in 
pecilni prašek. V drugi posodi segrejemo približno 
1,5dcl vode. Dodamo stopljeno maslo, kakav v prahu, 
Amino Whey, vanilijev sladkor in sladilo po želji. Ko se 
vse sestavine v drugi posodi dobro zmešajo, jih dodamo 
v prvo posodo in vse skupaj dobro premešamo. Masa 
mora biti gladka in dovolj gosta. Po potrebi dodamo še 
malo moke. Iz te mase oblikujemo piškote, lahko v 
modelčkih ali brez. Piškote potresemo s cimetom in jih 
obložimo s koščki orehov. Damo v pekač obložen s peki 
papirjem. Segrejemo pečico na 180 °C in pečemo 20 – 
25 minut.

PROTEINSKI ČOKOLADNI PIŠKOTI

Energija
Beljakovine

2646 kcal
95 g

OH
Maščobe

337 g
102 g

PREHRANSKA VREDNOST

ČAS PRIPRAVE:
60 minut

SESTAVINE
60 g mletih ovsenih kosmičev  
2 jajci
2 merici All in 1 Protein
200 g lahke skute 
Soda bikarbona oz. pecilni prašek
Stevia oz. sladilo po želji
Instant kava

HUJŠANJE:
za 3 obroke/osebe.

PRIDOBIVANJE MM:
za 1,5 obroka.

PRIPRAVA:
Zmeljemo ovsene kosmiče in jih zmešamo z 
jajci in 1,5 merice All in 1 Protein. Dodamo 
noževo konico sode bikarbone in zamesimo 
testo. Nadev naredimo iz skute, stevie in instant 
kave. Preostale pol merice All in 1 Protein 
zmešamo z malo posnetega mleka, da nastane 
zelo gosta masa, s katero namažemo palačinko 
vmes in na vrhu. Na koncu namočimo vse 
skupaj s kavo, da je še bolj sočno.

TIRAMISU PALAČINKE

Energija
Beljakovine

689 kcal
87 g

OH
Maščobe

47 g
17 g

PREHRANSKA VREDNOST

SLADICA

SLADICA
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ČAS PRIPRAVE:
10 minut

SESTAVINE
500 g lahke skute
2 merici THE Amino Whey gozdni sadeži
60 g zmrznjenega jagodičja
0,5 dcl mleka 0,5%
0,5 dcl vode (ali lahkega grškega jogurta)
Stevia ali drugo sladilo

HUJŠANJE:
za posladek po 6 obrokih.

PRIDOBIVANJE MM:
za posladek pri 3 obrokih.

PRIPRAVA:
Vse skupaj dobro zmiksamo in damo za 2-3 ure 
v zmrzovalnik.
Dober tek.

PROTEINSKI SLADOLED

Energija
Beljakovine

499 kcal
121 g

OH
Maščobe

28 g
4,25 g

PREHRANSKA VREDNOST

SESTAVINE
5 meric The Power oat meal - čokolada
1 merica The Amino Whey – čokolada, piškotek
ali vanilja)
250 g ovsenih kosmičev
30 g 70% temne čokolade
5 stepenih beljakov

ČAS PRIPRAVE:
30 minut + hladilnik

HUJŠANJE:
Naredimo 10 ploščic (na ploščico:
190kcal/ B=15g/ OH=24g/ M= 4g)

PRIDOBIVANJE MM:
Naredimo 5 ploščic (na ploščico:
381kcal/ B=30g /OH=48g /M=8g)

PRIPRAVA:
Ovsene kosmiče namočimo v nekaj vode, da se 
prepojijo. Primešamo ostale sestavine, da dobimo 
kompaktno maso. Maso razporedimo na peki 
papir v obliki ploščic in jo damo v pečico za 10 
minut. Ko se malo ohladi, jo prestavimo v hladilnik 
za 2 uri. Razrežemo na porcije.

ENERGIJSKE PLOŠČICE 

Energija
Beljakovine

1904 kcal
146 g

OH
Maščobe

240 g
40 g

PREHRANSKA VREDNOST

SLADICA

SLADICA
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THE NUTRITION TRGOVINE

 THE Nutrition
BREŽICE

Černelčeva cesta 3
GSM: 040 16 36

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00
ned. in prazniki zaprto

 THE Nutrition
CELJE

Gubčeva ulica 4
TEL: 03 54 43 617

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00
ned. in prazniki zaprto

 THE Nutrition
KOPER

Tržnica 1. nadstropje
(Pristaniška ulica 2)

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00
ned. in prazniki zaprto

 THE Nutrition
KRANJ

Cesta Jaka Platiše 18
TEL: 04 60 03 040

Delovni čas:
pon. - pet. 9.00 - 21.00

sob. 8.00 - 21.00
ned. in prazniki 9.00 - 13.00

 THE Nutrition
LJUBLJANA

BTC
BTC Ljubljana - hala A, vhod 9

GSM: 040 20 30 90
Delovni čas:

pon. - sob. 9.00 - 20.00
nedelja in prazniki zaprto

 THE Nutrition
LJUBLJANA

CENTER
Igriška ulica 10

GSM: 040 936 536
Delovni čas:

pon. - pet. 10.00 - 18.00

 THE Nutrition
LJUBLJANA
SUPERNOVA

Rudnik, Jurčkova 223
GSM: 040 20 30 90 

Delovni čas:
pon. - pet. 9.00 - 21.00

sob. 8.00 - 21.00
ned. 9.00 - 15.00

 THE Nutrition
MARIBOR

Cafova ul. 4
TEL: 02 25 22 335

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00
ned. in prazniki zaprto

 THE Nutrition
MARIBOR

SANSPORT
Titova c. 62

GSM: 041 343 484
Delovni čas:

pon. - pet. 08.00 - 20.00
sob. 08.00 - 16.00
ned. 09.00 - 12.00

 THE Nutrition
MURSKA
SOBOTA

Ul. Štefana Kovača 6
Delovni čas:

pon. - pet. 09.00 - 17.00
sob. 9.00 - 13.00

ned. in prazniki zaprto

 THE Nutrition
NOVO
MESTO

Ljubljanska cesta 26
TEL: 072 926 670

Delovni čas:
pon-pet 08.00 - 18.00

sob., ned. in prazniki zaprto

 THE Nutrition
POSTOJNA

Ul. Vilka Kledeta 5B
GSM: 030 254 274

Delovni čas:
pon. - pet. 11.00 - 20.00

sob. 10.00 - 13.00
ned. in prazniki zaprto

 THE Nutrition
PTUJ

Ulica heroja Lacka 10
GSM: 030 629 48

Delovni čas:
pon. - pet. 12.00 - 18.00

sob., ned. in prazniki zaprto

 THE Nutrition
RIBNICA

Obrtna cona Ugar 29
GSM: 080 35 45

Delovni čas:
pon. - pet. 13.00 - 17.00

sob., ned. in prazniki zaprto

 THE Nutrition
SLOVENSKA

BISTRICA
Žolgarjeva ul. 4A
GSM: 040 70 59 5

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9:00 - 12:00
ned. in prazniki zaprto

 THE Nutrition
NOVA

GORICA
Ljubljanska cesta 26
GSM: 040 22 99 56

Delovni čas:
pon.-pet. 11.00 - 19.00

sob., ned. in prazniki zaprto

SESTAVINE
100 g THE Amino Whey – vanilija
4 beljaki
2 celi jajci
150 g brokolija
100 g cvetače
½ pecilnega praška

ČAS PRIPRAVE:
20 minut + 40 minut

HUJŠANJE:
razdelimo na 6 delov/obrokov in
ga uživamo kot prilogo).

PRIDOBIVANJE MM:
razdelimo na 3 dele in uživamo
kot prilogo.

PRIPRAVA:
Cvetačo in brokoli predhodno skuhamo ali damo za 
nekaj minut v mikrovalovno pečico. Nato vse sestavine 
zmiksamo v multipraktiku. Maso damo v model in 
pečemo v pečici  40 minut na 160°C.

BROKOLIJEV - CVETAČNI BELJAKOVINSKI KRUH

Energija
Beljakovine

676 kcal
120 g

OH
Maščobe

22 g
12 g

PREHRANSKA VREDNOST

RAZNO
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Članstvo v THE Nutrition Klubu se mi splača ker:

Članstvo v THE Nutrition Klubu velja
avtomatsko ob prvem nakupu!

Se bomo vedno potrudili, da ob kvalitetnem
izdelku ponudimo tudi kvalitetno storitev

Lahko vprašam vse v zvezi s hujšanjem, pridobivanjem
mišične mase, treningom, prehrano in dodatki:

Na THE Forumu
Na THE Nutrition Facebook strani

Izobražene svetovalce v 16 THE Nutrition trgovinah po Sloveniji

Dobim pri vsakem nakupu točke zvestobe THE Points,
ki mi dvakrat letno prinašajo posebne nagrade

Dobim vsak 2. in 4. torek v mesecu kodo
za brezplačni THE Nutrition izdelek ob nakupu

(koda velja od torka – petka)

Lahko 3 izdelke iz Mesečne Akcije vsak
mesec kupujem s popustom – 40%

(lahko tudi glasujem pri izboru izdelkov za Mesečno Akcijo na THE Forumu)

Imam stalen 30% popust na vse
THE Nutrition izdelke

Dobim 2krat letno na dom
THE Nutrition Revijo BREZPLAČNO

Dobim ob prvem nakupu THE Vitamin
v vrednosti 9,77€ GRATIS
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THE NUTRITION TEAM SVETUJE

THE fORUM THE NUTRITION
fAcEbOOk

SpEcIAlIzIRANE
TRgOVINE•	Več kot 33 000 

članov
•	Vodenje on-line 

dnevnikov hujšanja
•	Podporno okolje  

•	Več kot 45 000 
članov
•	Ažurno svetovanje
•	Redne nagradne igre  

DUŠKO
MADŽAROVIć

ALEKSANDAR
đORđEVSKI

JURE
DIMC

NEJC
HOJČ

MARE
HOJČ

NATAN
HOJČ


