
Predstavitev
Kuharski mojster in tehnolog Plamen, ki ustvarja 

jedilnike za Revivo, je sodeloval v številnih znanih

restavracijah ("Regina", "Carrera" in picerija

"Viktoria"). Njegovi meniji temeljijo na keto režimu, ki

promovira obroke z nizko vsebnostjo ogljikovih

hidratov in z visoko vsebnostjo maščob. Skoraj vsa

predpripravljena in pakirana hrana vsebuje zelo veliko

ogljikovih hidratov, ki so enostaven vir energije in se

hitro pretvorijo v krvni sladkor. Če omejimo njihovo

uživanje, začnejo jetra proizvajati maščobne ketone,

ki služijo kot nadomestno gorivo, kadar je krvni

sladkor nizek. Glavni porabnik ketonov so možgani,

saj so najbolj lačen organ v telesu in za pravilno

delovanje potrebujejo energijo 24 ur na dan. Ko telo

preide v keto režim, začne z nenehnim kurjenjem

maščob ne glede na to, ali telovadite ali spite. Najbolj

viden učinek prehranjevanja po keto režimu je zato

izguba teže. Poleg tega je za ketozo značilno dejstvo,

da se občutek lakote razblini in čez nekaj časa se

zmanjša želja po uživanju sladke hrane. Izkušnje

kažejo, da ob prehrani po keto režimu ljudje sami od

sebe začnejo jesti manj, pa tudi preštevanje kalorij

postane preteklost.

Revivo meniji temeljijo na tradicionalni bolgarski

prehrani, s katero bi postopoma ljudi spet usmerili

nazaj h koreninam. Tega načina prehranjevanja ne

priporočajo le za hujšanje, ampak tudi za zdravljenje.

Iz izkušenj pa je znano, da je glavni razlog za opustitev

posebnega prehrambenega režima običajno težava

pri iskanju zdravih izdelkov, pomanjkanje časa in

izguba motivacije zaradi napora, ki je potreben za

pripravo zdravih obrokov. Dr. Pelov je uspel ustvariti

uravnotežen režim, kar poleg izboljšanja splošnega

zdravstvenega stanja olajša prehranjevanje in postane

način življenja.

Zdravo
Ta prehranski režim je zdrav in uravnotežen, ljudi

popelje nazaj do njihovih korenin in do narave, kjer je

vse v ravnovesju. Z leti smo to ravnovesje porušili

zaradi razpoložljivosti predelanih živil z visoko

vsebnostjo ogljikovih hidratov. Prišlo je do

zasvojenost s sladkorjem, pretirano uživanje

sladkorjev pa vodi v bolezni. Glavna posledica teh

prehranjevalnih navad je prekomerna teža in z njo

povezane bolezni. Keto režim je zato primeren za vse,

ki želijo trajno in neboleče izgubiti kilograme, pa tudi

za ljudi z visokim krvnim tlakom, holesterolom ali za

vse, ki želijo imeti več energije in ublažiti nespečnost.

Trajnostno
Revivo upošteva trajnost na vsakem koraku, saj kot

inovativno gostinsko podjetje uporablja ekološke rešitve

za embalažo, svojim strankam pa zagotavlja popolno

sledljivost surovin.

Prehranske posebnosti
Režim je bil pripravljen na osnovi dolgega in natančnega

načrtovanja. Vsi izdelki, količine in razmerja so skrbno

izbrani, da lahko hitro dosežemo maksimalne rezultate.

Meniji so običajno sestavljeni iz 50 % zelenjave (izbor

najboljše zelenjave na trgu), 15 % beljakovin (meso in

ribe samo iz preverjenih virov dokazanega izvora in

kakovosti), 20 % naravnih rastlinskih maščob (brez

umetnih ali predelanih maščob) in 15 % naravnih

živalskih maščob (s preverjeno kakovostjo in poreklom).

Uporaba sodobne tehnologije
Njihovo spletno mesto je popolna spletna platforma za

naročanje in vir informacij o zdravem prehranjevanju.

Delujejo brezgotovinsko in imajo svoja dostavna vozila.

Oglejte si:
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3

Meniji iz Revivo.bg so popolnoma skladni z vsemi

načeli keto diete. Pripravljeni so bili kot rezultat

dolgega in natančnega načrtovanja ter posvetovanja

z dr. Pelovom. Vsi izdelki, količine in razmerja so

skrbno izbrani, zato se vpliv zdrave hrane na telo

začuti že zelo hitro po uvedbi tega prehranjevalnega

režima. Jedi z garancijo kakovosti v profesionalni

kuhinji pripravi poklicni kuhar, dostavijo pa jih ohlajene

s posebno tehnologijo, da ohranijo vse okuse in

hranilne lastnosti. Vsaka jed je preizkušena in je

odobrena le, če ima brezhiben okus, saj njihova ekipa

verjame, da je hrana poleg tega, da je koristna, lahko

in mora biti okusna.
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