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ЗДРАВЕТО ЗАВИСИ ОТ ТОВА, 
КОЕТО СЛАГАТЕ В ЧИНИЯТА СИ
Нездравословното хранене може да причини повече вреди, отколкото всички вируси и бактерии, 
взети заедно. Независимо от това, темата продължава да бъде подценявана. „Цивилизационните” 
заболявания като наднормено тегло, високо кръвно налягане, диабет от тип 2, сърдечно-съдови 
болести и ракови образувания се трупат на сметката на неправилното хранене и ежегодно при-
чиняват смъртта на над 2,6 милиона души в света. Какво трябва да знаете за съдържането на 
естествените храни и как може да ги превърнете в едно здравословно гурме-преживяване.

Над 30% от всички здравословни 
проблеми се свързват с обуслове-
ните от неправилно хранене болес-
ти. Нездравословното хранене и 
липсата на движение са отговор-
ни за 69% от всички смъртни слу-
чаи в Европа! За щастие съществу-
ва също толкова просто и ефикас-
но противодействие: здравослов-
ното хранене. То обаче се оказва 
сложна задача, ако човек реши да 
следва различните препоръки. Как 
да се справи с бързите и бавни-
те въглехидрати, добрите и лоши-
те мазнини, растителните и живо-
тинските протеини? С витамини-
те, минералите, микроелементи-
те, баластните вещества, антиок-

сидантите и пробиотиците? Трябва 
ли човек да яде всичко, или да се 
придържа към вегетарианско, мак-
робиотично, аюрведическо, раздел-
но или пък метаболитно балансира-
но хранене? Как да постъпи с хра-
ните, които са опасни за едно, но 
полезни за друго, или пък с онези, 
за които с години се твърди, че са 
вредни, а после се оказват изклю-
чително ценни? И най-накрая тряб-
ва ли да избягва храните, за които 
не стихват споровете на специалис- 
тите полезни ли са, или не? Човек 
остава с чувството, че трябва да 
притежава минимум диплома по 
екотрофология, преди да пристъпи 
към кухненския плот или да сложи 
нещо в устата си.

Толкова просто,  
колкото е възможно...
Човек не трябва да усложнява 
нещата, е на мнение американецът 
Майкъл Полан, професор по журна-
листика в Бъркли и автор на огром-
но количество статии и книги за 
храненето. От своите дългогодиш-
ни проучвания той е стигнал до два 
неоспорими извода. Факт номер 1: 
„При всички популации без изклю-
чение, които са възприели запад-
ния стил на хранене, се регистри-
ра висок ръст на т.нар. цивилиза-
ционни заболявания.” Под „запад-
но” се подразбира хранене, бога-

то на преработени хранителни про-
дукти и месо, на мастни и захар-
ни добавки, въглехидрати, с други 
думи: големи количества от всичко 
с изключение на плодове, зеленчу-
ци и пълнозърнести продукти. Факт 
номер 2: „Популациите със забеле-
жимо широка палитра на традици-
онни форми на хранене като цяло 
не страдат от тези хронични забо-
лявания.”

                  

 

 

Официален представител за България: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД
София 1528, бул. Христофор Колумб 64, София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4; 
тел.: 02/ 979 12 19; факс: 02/ 971 12 17

Изводът, който може да се напра-
ви от всичко това, според Полан е 
съвсем очевиден: „Ние трябва да 
се върнем към своето първоначал-
но естествено хранене.” В нова-
та си книга „64 основни правила 
на храненето” описва цяла пореди-
ца от начини, които биха могли да 
помогнат за това. Но същността 
на цялото му познание може да 
се обобщи само с няколко думи: 
Поемайте жизненоважни продук-
ти. Немного. И предимно расти-
телни.

Защо готовите храни  
вече не са естествени
„Западното хранене” е продукт на 
хранителната индустрия и запад-
ния начин на мислене: всичко тряб-
ва да става колкото е възможно по-
бързо и по-лесно. Един храните-
лен продукт обаче не е просто сума 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

вители, стабилизатори, модифици-
рани нишестета, емулгатори, регу-
латори на киселинността, вкусови 
подобрители, оцветители, консер-
ванти, аромати... Така че, дори да 
са докарани на вкус, от домашно 
приготвените бисквити на баба не е 
останала и следа.

Аромат на ягоди  
без ягоди
Огромното количество „добавки” 
обслужва всъщност интересите на 
производителя. Те успешно ими-
тират вкусови качества, удължа-
ват срока на годност, като облек-
чават производството, транспорти-
рането и съхранението на готова-
та продукция, позволяват замяна-
та на скъпите суровини с евтини. 
Захар например, описана най-чес-
то като „декстроза” или „глюкозен 
сироп”, може да се открие в почти 
всички продукти, включително таки-
ва, за които човек не би и предпо-
лагал, като кренвиршите, салами-
те, пуешката мортадела или пилеш-
кото филе.

от отделните съставки, които могат 
да бъдат извадени оттам и събра-
ни по друг начин. Човек не може 
да премахне нежеланото и да оста-
ви само полезното. При това про-
изводителите залагат предимно 
на вкусовите качества и търгов-
ския успех. Те не се интересуват 
как ще се справи с продукта им 
нашето храносмилане, което се 
е приспособявало към промени-
те в храненето в продължение на 
милиони години. За възникнали-
те проблеми отговорността вече 
не е тяхна, а на медицината.
Ценните съставки в житните расте-
ния, например, се съдържат в къл-
новете и зърнените обвивки. Тук 
се намират витамините, минера-
лите, аминокиселините и мазнини-
те. Но тъй като те са груби и бързо 
се развалят, се отделят след сми-
лането и се използват за фураж. 
С други думи, перлите буквално се 
изхвърлят на свинете. В смляното 
брашно най-често остава единстве-
но нишестето и празните калории. 
След което продуктът започва да се 
„обогатява” с допълнителни вещес-
тва, които да компенсират недости-
га от полезни съставки.
За производството на обикновена 
бисквита се изискват брашно, яйца, 
масло, мляко, сол или захар, под-
правки. При това далеч не само 
брашното е компромисно. Яйцата 
и млякото са на прах с неизвестно 
съдържание, маслото е заменено с 
по-евтините втвърдени „растителни 
мазнини”, известни още като „транс- 
мазнини”, които са доказано вред-
ни за здравето и дори забранени в 
някои страни като Дания. Захарта, 
ако я има, е рафинирана, но най-
често бива заместена от глюкоз-
но-фруктозен сироп, извличан от 
най-евтината суровина - царевица-
та. Към това започват да се трупат 
синтетични набухватели, влагоуло-

При това захарта, която може да 
бъде открита под много имена, най-
често се разделя на различни видо-
ве и се позиционира по-надолу в 
списъка на съставките. Така общо-
то захарно съдържание може без-
проблемно да се разпредели по 
скалата на съдържащите се състав-
ки и клиентът да остане с измам-
ното впечатление, че продуктът е 
по-диетичен, отколкото в действи-
телност е. Или пък да се реклами-
ра, че продуктът е „без съдържание 
на захар”, а в списъка със състав-
ки да присъства „сладка суроватка 
на прах”, която може да съдържа до 
80% млечна захар.
Неотменна част от готовите продук-
ти са и ароматите. Междувременно 
съществуват хиляди ароматни 
вещества, за които не е задължи-
телно да бъдат декларирани. За 
списъка със съдържащите се със-
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тавки съществуват две категории: 
„аромат” и „естествен аромат”.
Под „аромат” се има предвид всич-
ко, което е синтетично произве-
дено с цел да копира или наподо-
би естествени ароматни вещества. 
Като ванилинът например, с произ-
водството на който в края на 19 век 
започва ерата на фалшифицира-
нето на вкусове. Като „естествен 
аромат” се описват веществата, 
които по физически, микробио-
логичен или ензимен начин са 
извлечени от суровини с расти-
телен или животински произход. 
Това обаче не означава, че алко-
холният дестилат на ягодовия аро-
мат например, извлечен от естес- 
твена суровина, не съдържа и гъбич-
ката триходерма, с която се третира 
растението срещу нахлуването на 
патогени.

Етикетни трикове  
с екстракт от дрожди  
и други
За да се подсили илюзията (или ако 
сме по-точни - измамата), се добавят 
също „вкусови подобрители”. Това 
са преди всичко различни съеди-
нения на глутаминовата киселина, 
най-често описвана като глутамат, 
но също и като гуанилат и инозинат. 
През последните години глутаматът 
се сдоби с лоша слава, тъй като 
предизвиква усещане за замайва-
не, сърцебиене и главоболие („син- 
дром на китайския ресторант”), а спо-
ред най-новите изследвания може да 

доведе до затлъстяване и дори до 
мозъчни увреждания.
Междувременно все повече продук-
ти се рекламират като „несъдър-
жащи вкусови подобрители”. Ако 
обърне внимание на съдържани-
ето обаче, човек нерядко откри-
ва понятието „екстракт от дрожди”, 
което се състои изцяло от глута-
мат, но не е задължително да бъде 
описван като вкусов подобрител. 
Съществуват и много други етикет-
ни трикове, които целят да маски-
рат съдържанието на компромети-
рани съставки, като се подменят 
единствено имената и се разчита 
на това, че клиентите не са добре 
запознати със сложните термини 
или новите понятия.

Бъдете по-хитри  
от рекламата
Единайсетото правило в книгата на 
Майкъл Полан гласи: „Избягвайте 
хранителните продукти, които се 
рекламират по телевизията.” И това 
никак не е случайно. По телевизията 
не се рекламират базови хранителни 
продукти, от които може да се пригот-
ви здравословно ястие. Рекламират 
се десертни блокчета, снаксове, 
полуфабрикати и готови храни, които 

Каква е алтернативата? Според 
Майкъл Полан следната: „Не яжте 
нищо, което не е било приемано 
като хранителен продукт от ваша-
та прабаба.” На установените от 
традицията хранителни навици е 
залагал също протестантският про-
поведник Себастиан Кнайп, който 
казва: „Приемайте натуралните 
храни колкото е възможно по-на-
турални. Приготвянето на ясти-
ята трябва да бъде просто и 
естествено. Колкото по-близо е 
състоянието им до това, в което 
се предлагат от природата, тол-
кова са по-здравословни.”

пестят време и усилия. При това 
трябва да е съвсем ясно, че рекла-
мата обслужва интересите на про-
изводителя, а не тези на потребите-
ля. А той цели основно печалба. Така 
че разходите за реклама най-чес-
то също са за сметка на качеството 
на продукта, който се произвежда от 
все по-евтини и съответно нездраво-
словни суровини. Затова бъдете по-
критични към това, което ви се вну-
шава от екрана: независимо в какво 
ви убеждава рекламата, кренвирши-
те и маргаринът не са полезни, осо-
бено за малки деца.

Възможно ли  
е изобщо да се храним 
здравословно?
Малко по-трудоемко е, но не е 
невъзможно. За този, който е приел 
здравословното хранене присърце, 
има едно решение: трябва сам да 
се погрижи за изхранването си. За 
целта първо трябва да се откаже от 
- както ги определя Полан - „става-
щите за ядене храноподобни суб-
станции”: преработените при висо-
ки температури, събрани от храни-
телни дизайнери микстури, пълни 
с химически добавки. Те може да 
предлагат сполучливи и дори инте-
ресни вкусови нюанси, но в никакъв 
случай не са източник на виталните 
вещества, от които се нуждае тяло-
то. Междувременно статистиката 
показва, че около 75% от храната, 
която се поема в Европа е именно 
от индустриална продукция.

Този принцип, определен като „пъл-
ноценно хранене”, е развит от 
Максимилиан Бирхер-Бенер (1867-
1939) и Вернер Колат (1892-1970), 
а от Макс Ото Брукер и Клаус 
Лейтцман бива утвърден също в 
21 век. Колат прави разлика между 
непреработените и слабо прера-
ботените „жизненоважни храни”, 
които според него са още живи, 
и силно преработените „хранител-
ни средства”, които определя като 
„мъртва храна”.
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ве. Съдържащите се в нея витал-
ни вещества – витамини, минерали, 
микроелементи, флавоноиди, каро-
тиноиди, монотерпени, алилсулфи-
ди, изотиоцианати, стероиди и т.н. – 
са ценни антиоксиданти, които пред-
пазват организма от вредното дей-
ствие на свободните радикали. Но те 
оказват също антисептично и проти-
вовъзпалително действие, могат да 
понижават кръвното налягане и ниво-
то на холестерола, в състояние са да 
унищожават вируси, бактерии, гъбич-
ки и дори намаляват риска от ракови 
образувания. Тъй като много от тези 
полезни вещества, преди всичко фла-
воноидите и каротиноидите, са отго-
ворни за оцветяването на растения-
та, правило № 25 на Майкъл Полан 
гласи: „Яжте цветно.”

Ние обитаваме една планета, на 
която само живото става за ядене, 
където, за да се преживее, трябва 
да се унищожават или убиват живи 
същества. Това, че човек може да се 
храни без грижи и страх за оцелява-
нето си е подарък, който отдавна сме 
престанали да ценим. Престанали 
сме да отчитаме и факта, че оцеля-
ването ни е за сметка на други форми 
на живот, които са престанали да 
съществуват. Празната чиния отдав-
на е рядкост в развитите страни. 
Всъщност проблемите възникват от 
изобилието, разхищението и повреж-
дането на естествените източници на 
храна чрез неправилна преработка и 
химическо замърсяване.
Всички живи същества в природа-
та са се специализирали в опреде-
лени начини на хранене, които са 
тясно свързани със спецификата на 
техния храносмилателен апарат и 
могат в суров вид да бъдат прера-
ботени от характерни за тялото им 
ензими. Единствено човекът прави 
изключение от това правило, тъй като 
допълнително си е създал хранител-
ни навици, които първоначално не са 
му били присъщи. До това са довели 
използването на инструменти и овла-
дяването на огъня.
Човекът не е могъл да се храни с месо 
на големи животни, преди да създаде 
оръжия, с които да направи възмож-
но убиването им. Зърната е трябва-
ло да бъдат смилани, а някои зелен-
чуци варени, за да може храносми-
лателната му система да се справи с 
тях. Суровият зелен фасул например 
може да бъде дори смъртоносен, тъй 
като съдържащият се в него гликозид 
фазин изгубва отровността си едва 
след нагорещяване. Другите варива, 
картофите и оризът при всички случаи 
трябва да бъдат термично обработ-
вани. Дори да губят част от хранител-
ната си стойност при преработката, в 
тях остават достатъчно полезни ве- 
щества, за да са ценно допълнение 
към суровата храна. Те обаче не тряб-
ва да съставят повече от половината 
от приемания дневно порцион.

Храните, които поемаме, 
са от региона, който  
обитаваме
Това, което прави растителната храна 
- независимо дали става въпрос 
за зеленчуци, плодове или ядки - 
толкова ценна, е нейното позитив-
но действие върху човешкото здра-

низма си, като се стига до абсурдна-
та ситуация едновременно да сме 
прехранени и недохранени.
Връщането към биологично отглеж-
дани продукти стимулира не само 
човешкото здраве, но и възстановя-
ването на околната среда. А тези две 
величини са тясно свързани една с 
друга. Храната, която уврежда нашия 
вътрешен свят, се произвежда по 
начин, който унищожава външния ни 
свят. Този двойно негативен ефект 
може да се превърне в двойно пози-
тивен ефект, ако променим отноше-
нието си към храненето.

По-малко месо понякога 
означава повече
Правило № 23 на Майкъл Полан 
гласи: „Възприемайте месото като 
вкусова добавка или като храна за 
особени случаи.” Още преди 200 
години подобен съвет давал и Томас 
Джеферсън, бащата на американска-
та независимост. Днес европеецът 
консумира средно по 1200 г месо на 
седмица, което е от 2 до 4 пъти пове-
че от препоръчваното от здравните 
организации количество – 300 до 600 
г на седмица.
Що се отнася до зеленчуците, съот-
ношението е обратното, тъй като 
европейците приемат два пъти по-
малко от препоръчваните количес-
тва. Прекомерната консумация на 
месо - особено на червено месо и  
колбаси – увеличава риска от рак на 

дебелото черво и способства за раз-
витието на много заболявания като 
подагра, атеросклероза, коронарни 
заболявания до сърдечен инфаркт, 
алергии, невродермит или ревмати-
зъм. По-малко месо означава пове-
че здраве – както за хората, така и 
за околната среда.

Добро допълнение към темата е и 
правило № 30: „Приемайте храни, 
които са расли при добри условия 
и върху здрава земя.” Ако се пери-
фразира, правилото може да звучи 
и така: „Яжте био-плодове и зеленчу-
ци.” Тъй като в поредица от изслед-
вания се доказва, че съдържанието 
на витамини, минерали и антиокси-
данти в тях е много по-високо. Едно 
продължило над 10 години американ-
ско изследване показва например, че 
съдържанието на флавоноида квер-
цетин в доматите от биологично про-
изводство е средно със 79% по-ви-
соко от това на конвенциално пред-
лаганите.
Интензивното индустриално сел-
ско стопанство повишава добива, но 
намалява качеството на продукцията 
и изтощава земята. Изследвания на 
американското Министерство за сел-
ско стопанство са установили напри-
мер, че добивът на житни култури от 1 
хектар се е утроил за последните 130 
години, но съдържанието на желязо в 
зърната е спаднало с 28%, а това на 
цинк и селен е намаляло 3 пъти. При 
другите полезни растения съдържани-
ето на желязо, цинк, калций и селен от 
1950 година е спаднало с 10%, а това 
на витамин С – с 20%.
Поради факта, че сме заменили 
качеството с количество, сме прину-
дени да поемаме все повече храна, 
за да задоволяваме нуждите на орга-

Бъдещето  
е на вегетарианците
В действителност човек може и без 
месо да се храни пълноценно и здра-
вословно. Множество студии показ-
ват, че вегетарианците като цяло са с 
по-добри здравни показатели, откол-
кото любителите на месо. „Месото е 
жизненоважно за месарите и колба-
сарите, а не за населението”, - пояс-
нява проф. Лайтцман. „При нашия 
начин на живот ние не се нужда-
ем от месо. Милиони хора, особе-
но в азиатските страни, от поколе-
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ния живеят като вегетарианци и се 
радват на по-добро здраве.”
При това отказването от месо по ника-
къв начин не означава отказване от 
насладата, показва реакцията на раз-
лични кухни от Олимпа на кулинар-
ното изкуство. Известният френски 
готвач Ален Пасар, който с огромен 
успех експериментира с редки зелен-
чуци и техники на готвене в три звезд-
ния си ресторант „L`Arpège” в Париж, 
споделя: „Оставих месната кухня зад 
гърба си, за да изследвам едно поле, 
което обещава множество невероятни 
открития.” А немският звезден готвач 
Франк Олер пророкува в едно интер-
вю: „Бъдещето е на вегетарианците.”

Не гответе продуктите  
до пълно „умъртвяване”
Някои фанатизирани привърженици 
на суровоядството са на мнение, че 
готвенето похабява храната и тряб-
ва напълно да се откажем от него. 
Това, разбира се, не е необходи-
мо, а в някои случаи е дори вредно. 
Още повече че готвенето е творчес-
ки акт, който може да донесе толко-
ва много вкусни и здравословни усе-
щания за обонянието и небцето! При 
него човек може да комбинира про-
дуктите по различен начин, без да 
загубва при това полезните им със-
тавки. Изкуството на готвенето се 
състои в това, хранителните продук-
ти да не се готвят до „умъртвяване”, 
а меко и внимателно да се трансфор-
мират, докато се издигнат на едно 
по-високо ниво. Акцентите в случая 
падат върху произхода и качеството 
на съставките, тяхната проста обра-
ботка и естествена преработка.
Според проведена в Германия анке-
та 80% от хората изявяват жела-
ние да се хранят здравословно, но 
едва 4% от тях действително го пра-
вят. Статистиката показва също, че 
европейците инвестират все по-мал-
ко пари и време за храненето си. Ако 
преди 20 години са отделяли 2 до 3 
часа за приготвяне на топла храна 
пред печката, в днешно време това 
отнема 5 до 10 минути. В много слу-
чаи приготвянето на вечеря е редуци-
рано до това, да се свали опаковка-
та от полуфабриката и да се натисне 
копчето на микровълновата печка.

Новото изкуство  
за приготвяне на храна  
на фудитата
През последните години все повече 
хора да се противопоставят на тази 
тенденция. Правило № 63 на Майкъл 
Полан: „Приготвяйте храната си сами” 
намира нарастващ брой последовате-
ли, наричащи себе си фудита (от англ. 
“foodies” – почитатели на храната).
Това завръщане в кухнята с желание 
да се твори в нея изкуство започва от 
САЩ, но както и всичко друго, бързо се 
разпространява чрез интернет, къде-
то се обменят рецепти, техники на 
готвене и кулинарни мнения. Фудитата 

ценят хубавата храна и се интересу-
ват от всичко, което има нещо общо с 
хранителните продукти и културата на 
хранене. При това не само с добрия 
вкус, но и с екологичния и здраво-
словен аспект на храната. Те поста-
вят акценти върху разнообразната, 
питателна, незастрашаваща околната 
среда кухня, в която се използват по 
възможност пресни биологични про-
дукти, като стари зеленчукови сортове 
се комбинират по нов начин. В саксии 
на балкона или в задния двор много 
от тях създават „урбанистични гради-
ни”, в които сами отглеждат подправки 
и някои дребни зеленчуци.
Фудитата не са организирана общност. 
Това, което ги сплотява, освен любов-
та им към „истинската храна”, е интер-
нет. Чрез блогове, фейсбук и туитър 
те обменят информация, организират 
срещи и споделят своите кулинарни 
открития и опит. Те нямат строго опре-
делени правила, но се придържат към 
ясни принципи. Един фуди няма високо 
кръвно налягане, повишен холестерол 
и чернодробни показатели извън нор-
мата, не страда от наднормено тегло 
или сърдечносъдови проблеми. Бавно, 
съзнателно и с истинска наслада фуди-
тата поддържат доброто си здраве.

Здравословното  
хранене и насладата  
не си противоречат
Това, което ни демонстрират фудита-
та е, че здравословното хранене не 
означава аскетизъм, в него може да 
се научим да откриваме наслада. Но 
трябва да сме подготвени също за 
това, че е необходимо да инвестира-
ме повече време и пари, отколкото в 
„конвенционалното хранене”. И двете 
не ни липсват чак толкова – всичко е 
въпрос на приоритети. След Втората 
световна война европейците са хар-
чели половината от приходите си за 
храна, докато в днешно време, отде-
лят едва 13% от домашния бюджет. 
При това разполагат и със значител-
но повече свободно време. Въпросът 
е какво правят с него? Вместо в кухня-
та, прекарват времето си пред телеви-
зора. Възможно ли е наистина развле-
чението (а да бъдем честни, и мързе-
лът) да са по-важни от потребностите 
и благосъстоянието на тялото ни?
Но все пак има някаква надежда, 
защото се появяват все повече кули-
нарни предавания по телевизията, 
продават се повече готварски книги по 
книжните щандове, можем да откри-
ем изобилие от рецепти по интернет. 
И вероятно не става въпрос за пре-
ходно модно явление, а за събужда-
не на сетивата, което действа зараз-
но – като епидемия на добрия вкус и 
здравословното хранене. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

ХРАНА ЗА МОЗЪКА,  
СЪРЦЕТО И КОСТИТЕ
Силни кости, здраво сърце, защита срещу диабет и рак – няма нужда да търсите пана-
цея, необходимо е да обърнете внимание на това, което ядете. Кои храни за кои болес-
ти помагат и от кои е по-добре да се откажете.

Учените-диетолози са убедени, че 
при всяка една от цивилизацион-
ните болести правилното хране-
не може да облекчи симптомите, а 
някои заболявания дори да премах-
не. „Медикаментите лекуват само 
отделни болести, здравословното 
хранене се справя едновременно 
с всички заболявания, при това без 
негативни странични действия”, - 
казва Ханс Хаунер, доктор по хра-
нене от Техническия университет в 
Мюнхен. Чудодейни ястия обаче не 
съществуват. От решаващо значе-
ние са цялостният стил на хранене 
и начинът на смесване на продук-
тите. „Първи в сметката на ценните 
съставки са витамините и минера-
лите”, - обяснява д-р Хаунер. И това 
няма нищо общо с бързото посяга-
не към мултивитаминните таблети. 
„Хранителните вещества от естес-
твени източници се разпознават от 
тялото по-добре, затова по-добре 
се преработват и усвояват от него.”
Гените определят доколко всеки 
реагира на хранителното преу-
стройство. Някои биват наказва-
ни по-строго за прегрешенията си. 
Те страдат повече от наднормено 
тегло като последица от нездраво-
словното хранене или пък разви-
ват подагра, диабет и коронарни 
заболявания. Актуалните изследва-
ния обаче доказват, че съществува 
тясно връзка между гените и хране-
нето. Дори за късо време здраво-
словното хранене може да повлияе 
активността на гените.
При това храненето е само един 
елемент от здравословния стил на 

живот, е на мнение Ханс Хаунер: 
„Който иска да предотврати сериоз-
ни заболявания като рак, диабет и 
сърдечен инфаркт, трябва редовно 
да се движи и да поддържа теглото 
си в норма.”

то им. А всеки втори при храненето 
си се ръководи единствено от вкуса 
и насладата.
При проблеми със сърцето и висо-
кото кръвно налягане медиците 
препоръчват т.нар. средиземномор-
ска диета. Но това не означава 
пица и паста, а голямо количество 
пресни зеленчуци и плодове, от 
които трябва да се приемат мини-

мум 400 г на ден. Към тях се при-
бавят риба и здравословни расти-
телни масла. Засегнатите трябва 
да са много внимателни при избо-
ра на олио, защото мазнините не 
са просто мазнини. „Ненаситените 
мастни киселини в рапичното олио 
и зехтина се грижат за това, кръв-
та да се движи по-добре”, - обясня-
ва експертът Дюсинг. Те предпазват 

Сърце и кръвообращение
Средиземноморската диета със 
зеленчуци, риба и зехтин поддър-
жа съдовете и сърцето здрави
Сърдечният инфаркт причинява 
най-много смъртни случаи в раз-
витите страни. Над 5 000 са бъл-
гарите, които умират от него всяка 
година. Най-честата причина за 
това е високото кръвно налягане. 
Почти половината от население-
то страда от повишените му стой-
ности, без в много случаи засег-
натите да подозират за това. „При 
много от пациентите с високо кръв-
но налягане медикаментите могат 
да бъдат избегнати, ако намалят 
теглото си, хранят се здравослов-
но и се движат повече”, - обясня-
ва Райнер Дюсинг от Центъра по 
хипертония в Бон. Това вече сте 
го чували и ви е дошло до гуша да 
ви го повтарят? Анкета, проведе-
на от немската здравна каса, обаче 
показва, че едва 4 от 10 пациен-
ти, страдащи от сърдечно-съдови 
заболявания, смятат, че хранене-
то има нещо общо със състояние-
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съдовите стени, поддържат кръв-
ните стойности константни и пред-
пазват от сърдечен инфаркт. Една 
студия от 2013 година, публику-
вана в професионалното издание 
„New England Journal of Medicine”, 
показва, че пробанди, които прие- 
мат 4 с.л. зехтин на ден или 30 
грама орехи, лешници или бадеми, 
по-рядко страдат от инсулт и сърде-
чен инфаркт. Важен за здравето на 
сърцето и съдовете е и достатъчни-
ят прием на калий, който се съдър-
жа в големи количества в ядките, но 
също в авокадото, спанака, домати-
те, аспержите и чушките.
Животинските мазнини от месото, 
колбасите, маслото и сирената за 
сметка на това повишават стой-

та. Въглехидратите от подсладени-
те напитки, белия хляб и плодове-
те попадат бързо от червата в кръв-
та. Кръвната захар рязко скача наго-
ре, но и също толкова бързо спада. 
Резултатът от това е вълчи глад и 
високи пикове на кръвната захар. 
При пълнозърнестите и млечните 
продукти процесът протича по-бав-
но, затова те засищат за по-дълго 
време. „Диабетиците трябва колко-
то е възможно по-често да избират 
въглехидрати, които бавно преми-
нават в кръвта”, - съветва Хаунер. 
Идеалните храни за диабетици са 
нискомаслените млечни продукти, 
пресните сирена, рибата и варивата. 
Засегнатите трябва да внимават за 
сметка на това с наситените маст-
ни киселини, съдържащи се напри-
мер в месото, колбасите и маслото. 
Те подсилват инсулиновата резис-
тентност на клетките и съдействат 
за развитието на диабета. „От всич-
ки позитивни ефекти, които правил-
ното хранене оказва върху диабета, 
едно остава най-важното”, - преду-
преждава експертът, - „да се избяг-
ва наднорменото тегло.

”Кости и стави
Калцият и бедното на месо хра-
нене правят костите и стави-
те силни
Човешкият скелет е в постоянно 
движение. Високо специализира-
ни клетки постоянно изграждат и 
разграждат костите. По този начин 
тялото се приспособява към про-
менящите се усилия и натоварва-
ния. За период от около шест годи-
ни скелетът се обновява напъл-
но. За да могат да се справят с 
тази строителна дейност, костите 
се нуждаят преди всичко от калций. 
Най-добрите доставчици на важния 
минерал са нискомаслените млечни 
продукти. Но той се съдържа също 
в зеленчуците, ядките и минерал-
ната вода. В особено големи коли-
чества може да бъде открит в суса-
ма. Необходимите за деня 1000 мг 
калций човек може да си набави 
например с половин литър мляко 
и 50 г сирене. „Калцият в комбина-
ция с достатъчно спорт е най-спо-
лучливата предпоставка за добра 
костна субстанция”, - е на мнение 
спортният медик Кристоф Рашка, 
доцент в университета Вюрцбург и 
автор на бестселъра „Спорт и хра-
нене”. „Особено хората, които стра-
дат от остеопороза, трябва да вни-

то за сърцето хранене. Натрият се 
съдържа преди всичко в готварска-
та сол, от която европейците при-
емат два до три пъти повече, откол-
кото е здравословно. „Опитайте се 
да редуцирате солта поне на поло-
вина”, - съветва експертът. Човек не 
трябва да приема повече от 1 чаена 
лъжичка сол на ден. С помощта на 
бедно на сол хранене може забеле-
жимо да намали кръвното налягате 
и да редуцира риска си от инфаркт 
с 13%. Повечето сол, разбира се, 
идва не от солницата, а от готовите 
храни, полуфабрикатите, колбаси-
те и сирената. Важно е също така 
да се повиши приемът на калий. 
Най-лесно това може да се напра-
ви, като се консумират ядки.   

Диабет 
Баластните вещества и зелен-
чуците поддържат нивата на 
кръвната захар в норма
Шоколад за диабетици – това 
беше вчера. Днес на диабетици-
те им е позволено да ядат всичко. 
Независимо от това, засегнатите от 
заболяването трябва да бъдат вни-
мателни при консумацията на някои 
храни, тъй като хранителните вещес-
тва повлияват директно обмяната. 
„Ефектът от храната е в пъти по-си-
лен от този, който оказват медика-
ментите”, - обяснява специалистът 
по храненето Ханс Хаунер.
Баластните вещества – несмила-
емите растителни влакна от пъл-
нозърнестите продукти, зеленчуци-
те и варивата – могат ефективно да 
ви предпазят от диабет. Дори само 
2 порции пълнозърнести продукти 
на ден намаляват риска от диабет с 
20%, тъй като баластните вещества 
подобряват инсулиновата чувстви-
телност на клетките. Но и засег-
натите могат да извлекат полза от 
грубите влакна. „Техните стойности 
на кръвна захар забележимо спа-
дат при богато на баластни вещес-
тва хранене.”

ностите на холестерола и кръвно-
то налягане. При прекомерната им 
консумация в тялото се натрупват 
токсини и възпалителни вещества, 
а в съдовете се събират отлагания, 
поради което рискът от инфаркт 
нараства. Най-новите изследвания 
са открили и още една причина 
защо червеното месо е вредно за 
сърцето. Специални чревни бакте-
рии преобразуват червеното месо в 
обменни продукти, които измеримо 
повишават риска от сърдечно-съдо-
ви заболявания.
При високо кръвно налягане тряб-
ва да се внимава и за консумация-
та на сол. „Натрият надолу, калци-
ят нагоре”, – така определя Райнер 
Дюсинг принципа на благотворно-

Не е необходимо да се изключ-
ват въглехидратите, те обаче трябва 
да бъдат правилните. Гликемичният 
индекс (Glyx) показва колко бързо 
и силно отделните съдържащи 
въглехидрати хранителни продук-
ти повишават нивото на кръвна-
та захар, което зависи и от това 
колко енергично захарните молеку-
ли преминават от червата в кръв-
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мават за достатъчната доставка на 
калций”, - предупреждава специа-
листът. За костите е важен също 
така витамин D, който съдейства 
за усвояването на калция от орга-
низма. Тялото го синтезира само 
при достатъчно количество слън-
чева светлина. Но витаминът се 
съдържа също в тлъстите риби като 
скумрия и сьомга, както и в маслото 
или яйцата. Внимавайте с фосфа-
тите, защото те крадат от калция. 
Съдържат се в кока-колата и вещес-
твата, които се използват за консер-
виране на месо.
За ставите си човек прави нещо 
полезно, предимно когато се движи. 
Предпазният хрущялен слой между 
ставните кости не е свързан с кръ-
воносната система, затова не може 
да се снабдява с хранителни веще-
ства от нея. При движение подоб-
но на сюнгер хрущялът се изстиск-
ва, а при отпускане поема от хра-
нителната синовиална течност. 
„Независимо колко здравословно 
се храним, ако не се движим, хра-
нителните вещества няма как да 
стигнат до ставния хрущял”, - обяс-
нява експертът Рашка. Но движе-
нието е важно и от друга глед-
на точка за здравето на костите: 
то помага да се поддържа теглото 
в норма. „С всеки килограм пове-
че почти линейно се увеличава 
рискът да се заболее по-късно от 
артроза”, - предупреждава спорт-
ният медик.
Който има проблеми с възпалител-
ни ставни заболявания като артрит 
или подагра, трябва да консуми-
ра колкото е възможно по-малко 
месо и колбаси. Тези продукти са 
с високо съдържание на арахидо-
нова киселина – една стимулира-
ща възпалителните процеси маст-
на киселина. При месото е осо-
бено важно да се следи за качес-
твото. Изследванията показват, че 
животните, които не се хранят с 
промишлени хранителни смески, 
а пасат на свобода, показват по-
ниски стойности на арахидонова 
киселина. Своеобразен „антидот”, 
който може да неутрализира вред-
ното й действие е омега-3-маст-
ната киселина, която се съдържа 
най-вече в мазните риби. Затова 
по-добре риба, отколкото месо в 
чинията!    

Мозък 
Рибните мазнини и В-витамините 
повишават тонуса на нервните 
клетки 
Мозъкът се нуждае преди всичко 
от мазнини. И нищо чудно - сами-
ят орган се състои от 50% мазнини. 
Омега-3 и омега-6-мастните кисе-
лини са важен градивен елемент 
на изолиращия слой на нервните 
влакна. „Те гарантират, че нервните 
импулси ще бъдат предадени бързо 
и надеждно”, - обяснява ученият-
невролог Агнес Фльоел. В медицин-
ския университет Шарите в Берлин 
специалистката изследва от какви 
хранителни вещества се нуждае 
мозъкът за своята дейност.
Омега-3-мастните киселини са 
незаменими за безпрепятственото 
му функциониране. „Много студии 
показват, че определени омега-3-
мастни киселини, които се съдържат 
в рибените масла, действат срещу 
депресии, психози и Алцхаймер”, - 
обяснява Фльоел. Изследователите 
предполагат, че много психически 
заболявания се дължат именно на 
липсата на омега-3-мастни кисели-
ни. Съдържащите се в тях DHA и 
EPA спират възпалителните вещес-
тва в организма, които увреждат 
кръвоносните съдове, включител-
но тези в мозъка. „Ако съдовете са 
силно увредени, може да се стигне 
дори до мозъчен инфаркт”, - пояс-
нява изследователката Фльоел. 
Много омега-3 мастни киселини се 
съдържат в сьомгата (2,6%), сарди-
ните (2,1%), херингата (2%) и скум-
рията (1,2%).

Успоредно с това омега-3-мастни-
те киселини намаляват белтъчни-
те отлагания, които могат да дове-
дат до Алцхаймер. Който иска 
да направи нещо добро за мозъ-
ка си, трябва освен здравослов-
ните мазнини да приема и доста-
тъчно В-витамини. „Ние изхожда-
ме от това, че комбинацията от 
омега-3-мастни киселини, витами-
ните В6, В12 и фолиева киселина 
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се отразява особено благоприятно 
на мозъка”, - пояснява специалист-
ката. Много фолиева киселина се 
съдържа например в лещата, яйч-
ния жълтък и магданоза.
Също от гледна точка на концен-
трацията експертите могат да дадат 
съвети за храненето. Важно е преди 
всичко много да се пие – минимум 
2 литра на ден! По този начин се 
подобрява течливостта на кръвта 
и главата бива по-добре снабдена 
с кислород и хранителни вещества. 
На който му се налага да се кон-
центрира в продължение на дълги 
часове, трябва да избира продукти 
със сложни въглехидрати, какви-
то се съдържат в пълнозърнести-
те и зърнените храни. Те поддър-
жат мозъчната концентрация по-
дълго време. Преди изпит напри-
мер е добре човек да изяде купич-
ка с мюсли и нискомаслено кисе-
ло мляко. За къси енергийни тла-
съци може да се приеме банан или 
парче шоколад, тъй като кръвна-
та захар скача по-бързо при слад-
кишите, отколкото при плодовете. 
Вниманието се повишава за кратко, 
както и енергията, но за не повече 
от 20 минути.  

Рак 
Много баластни вещества, 
малко месо и алкохол – това 
намалява риска от рак
Според Световната здравна орга-
низация WHO 30% от всички слу-
чаи на рак в западните страни се 

дължат на неправилно хранене и 
лоши двигателни навици. При хора-
та, които се движат малко и стра-
дат от наднормено тегло, често се 
стига до постоянно затруднение на 
обменните процеси. Стойностите 
на мазнините и захарта в кръв-
та им са хронично повишени. Това 
довежда до възпалителна реакция 
на организма и до повишено ниво 
на определени сигнални протеини. 
Изследователите предполагат, че и 
туморите са следствие на това хро-
нично нарушение на обмяната.

Рискът от туморни образувания 
човек може най-ефективно да снижи, 
като избягва наднорменото тегло, 
редовно се движи и откаже тютюно-
пушенето, е на мнение епидемиоло-
гът Рудолф Каакс от Немския онко-
логичен изследователски център. Но 
за развитието на раково заболяване 
могат да съдействат и някои храни. 
„Който консумира големи количес-
тва червено месо и колбаси, може 
да повиши риска от рак на стомаха 
и дебелото черво до 70%.”
Богатото на зеленчуци и плодове 
хранене оказва ползотворно вли-
яние на здравето като цяло, но 

вегетарианците средностатистичес- 
ки са с по-нисък риск от тумор-
ни заболявания. „Все още не е 
напълно ясно дали това се дължи 
на месната абстиненция, на хра-
нителните вещества, съдържащи 
се в зеленчуците или на някак-
ви други фактори”, - обобщава д-р 
Каакс. Попълването на витаминни-
те депа в организма с помощта на 
мултивитаминни препарати вмес-
то с плодове и зеленчуци експер-
тът намира за особено неправил-
но. „Предпазващото от рак дей- 
ствие на витаминните препарати не 
е доказано, а много студии настоя-

позитивният му ефект за снижава-
не риска от рак все още не е дока-
зан от науката. Убедителни доказа-
телства има за сметка на това за 
връзката между богатото на баласт-
ни вещества хранене и намале-
ния риск от рак на дебелото черво. 
Особено много от полезните груби 
влакна могат да бъдат открити в 
пълнозърнестите ръжени продукти.
Студиите също така доказват, че 

ват за това, че те могат да бъдат 
дори вредни”, – предупреждава 
специалистът.
Също прекомерната консумация на 
алкохол повишава риска от рак. 
Мъжете не трябва да приемат пове-
че от 2 чаши, а жените повече от 
1 чаша алкохолна напитка на ден. 
Изследователите на рака обаче 
признават, че дори един напъл-
но здравословен начин на живот 
не може да даде 100 процентова 
гаранция за защита от тумори. За 
образуването им допринасят цяла 
поредица от фактори. „Никой не е 
виновен за болестта си и не бива 
да бъде съден за нея”, - е мнението 
на раковия експерт.
Универсална диета за предпазва-
не от рецидиви и образуване на 
метастази при онкоболните спе-
циалистът не се наема да даде. 
Патентованите рецепти като все-
кидневно да се приемат броколи 
и високи дози от витамини или да 
се премине изцяло на суровояд-
ство не са издържани от научна 
гледна точка. „Преустройването на 
храненето помага на онкоболните  
само донякъде”, - обяснява изсле-
дователят Каакс. „Актуалните сту-
дии обаче показват, че болните от 
рак пациенти значително повиша-
ват шансовете си за живот и качес-
твото си на живот, когато упражня-
ват повече спорт.” n

Бърз преглед на видовете мазнини
l Наситените мастни киселини се крият в маслото, сиренето, колба-
сите и месото. Избягвайте обилната или честата им употреба.
l Трансмазнини – тези индустриално втвърдени мазнини се съдържат 
често в бързите закуски и готовите храни. Те се образуват също при 
пържене и печене, когато растителните мазнини се загреят над 130 гра-
дуса. Най-добре е да се избягват!
l Мононенаситените мастни киселини се съдържат например в ядки-
те, авокадото и зехтина. Трябва да се приемат всекидневно.
l Полиненаситени мастни киселини: В растителните масла (напри-
мер в рапичното олио) се съдържа омега-3-мастната киселина ALA. За 
добрата физическа и психическа форма е важно преди всичко съдър-
жанието на омега-3-мастните киселини EPA и DHA, които могат да 
бъдат открити в тлъстите риби. От 
полененаситените омега-6-маст-
ни кисели, които се съдържат в 
слънчогледовото олио и масло-
то от царевични кълнове, трябва 
да се приема по-малко, тъй като 
те се конкурират с по-полезните 
омега-з-мастни киселини в огра-
ниченото складово пространство 
в организма.

ПИЙТЕ УМНО! 
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Жажда възниква, когато водно-
то съдържание в тялото спадне с 
0,5%. За 70-килограмов човек това 
означава 350 мл.

Водата е най-важният градивен еле-
мент в организма. H2O е едновре-
менно транспортно, разтварящо и 
охлаждащо средство. Новородените 
са съставени 70 до 80% от вода, при 
възрастните водното съдържание е 
между 50 и 60%.
Човекът непрекъснато губи вода: от 
5 до 6% дневно се нуждаят обмен-
ните процеси в тялото; 1,5 литра 
изтичат с урината; 150 мл - с изпраж-
ненията; други 700 мл се губят през 
кожата. А около 0,5 литра се изпа-
ряват с издишвания въздух.
Поеманите храни и напитки попъл-
ват тези загуби. Специалистите 
препоръчват приема на 2,25 до 2,7 
литра на ден, като минимум 1,3 до 
1,5 от тях трябва да бъдат изпива-
ни под формата на течности. При 
спортистите тези нужди могат да 
нараснат 3 до 4 пъти, кърмачките 
се нуждаят от допълнителни 620 мл 
за образуването на мляко.

ПИЙТЕ УМНО! 
Напитките без допълнителни калории са идеални за задо-
воляване нуждите на тялото от течности. Затова утолявай-
те жаждата си правилно, най-добре с вода.

Вода и билкови чайове
Водата съдържа ценни минерали 
и успокоява жаждата без никакво 
участие на калории. Затова все-
кидневно приемайте от ценната 
течност не милилитри, а литри.
Водата или несъдържащите захар 
билкови чайове трябва да съста-
вят най-голямата част от приема-
ните през деня напитки – незави-
симо дали течността е от крана, 
или от бутилка. Течащата вода от 
крана е питейна в почти всички 
области в България. Минералната 
вода не съдържа калории, за смет-
ка на това е богата на хранителни 
вещества, необходими за важни 
органични функции, като натрий, 
магнезий или калций. Тя може 
да подпомогне доставката, необ-
ходима за задоволяване нужди-
те на организма или за попълва-
не на дефицитите. Минералният 
състав на водата варира в зави-

симост от природния източник на 
добиване.
Дали да се пие минерална вода, 
или чешмяна, зависи както от спе-
цификата на местния водоизточник 
и чистотата на вододайната зона, 
така и от индивидуалните нужди 
от определени минерални вещес-
тва. Рилската вода например е с 
чудесно качество, софийската вода 
също е подходяща за пиене. Но в 
регионите със силно промишлено, 
нитратно или пестицидно замър-
сяване, е за предпочитане консу-
мацията на минерална вода. Най-
подходящи за здравите хора и за 
кърмачетата е девинската изворна 
(неминерална) вода. За честа упо-
треба е подходяща също горнобан-
ската трапезна минерална вода, 
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която по съдържание на микрое-
лементи е най-близка до състава 
на кръвта и другите телесни теч-
ности. Но ако се използва дълго 
време само един вид минерална 
вода, се създават условия за отла-
гане на соли и образуване на жлъч-
ни и бъбречни камъни. Ето защо на 
3-4 месеца е добре тя да се сменя 
с друга.
Хората с определени здравослов-
ни проблеми трябва да подхож-
дат към избора на вода с особено 
внимание. Страдащите от лактоз-
на нетолерантност например тряб-
ва да избягват консумацията на 
млечни продукти, но с помощта на 
богата на калций минерална вода 
могат да задоволяват потребности-
те на организма си. За целта водата 
трябва да е със съдържание поне 
над 150 мг на литър, още по-доб-
ре ако е над 500 мг/л. Който стра-
да от високо кръвно налягане пък 
трябва да се насочи към бедна на 
натрий минерална вода (под 20 мг 
на литър). Важно в случая е внима-
телно да се чете етикетът и човек 
да е добре информиран за своите 
индивидуални нужди. Така напри-
мер за хора със стомашни пробле-
ми се препоръчва вода с високо 
хидрогенкарбонатно съдържание 
(2500-3500 мг/л). Най-подходящи 
за бъбречно болните са водите с 
високо съдържание на калий (35-45 
мг/л). Най-добра за мускулите е 
богатата на магнезий вода (150-
350 мг/л).

Кафе и черен чай
Съществува мит, че кафето 
извлича течности от организма. 
Това не е съвсем вярно. За успо-
кояване на жаждата обаче обо-
дряващата напитка не е подходя-
ща. Това се отнася също за чер-
ния и зеления чай.
За много хора сутрешното кафе 
е незаменимо. Съдържащият се 
в него кофеин запалва сърцето и 
кръвообращението. До ден днешен 
битува погрешното вярване, че 
кафето извлича течности от орга-
низма. По никакъв начин не вреди, 
ако се изпива чаша вода с кафето, 
но това не е задължително. Черната 
напитка може да бъде включвана в 
дневния план за прием на течности 
както всички останали. 

Също в една чаша черен или зелен 
чай се съдържат – в зависимост от 
приготвянето – между 40 и 100 мг 
стимулиращи субстанции. Затова 
подобно на кафето тези напитки 
не са подходящи за утоляване на 
жаждата.
Според специалистите до 4 малки 
чаши от тонизиращите напитки 
могат да се приемат безпроблем-
но, разделени в рамките на деня. 
Но много по-добра алтернатива са 
неподсладените билкови и плодо-
ви чайове. Те са бедни на калории 
и много добре се понасят от орга-
низма.

Безалкохолни напитки
Употребата им е нежелателна. 
Те съдържат много калории и 
фруктозна захар, която повиша-
ва риска от диабет.

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

Средно 80 литра безалкохолни 
напитки консумира европеецът на 
година. Вкусните газирани питие-
та действат освежаващо и задо-
воляват желанието за сладко. Но, 
за съжаление, не са здравослов-
ни. Поради съдържанието на захар 
са висококалорични, без да имат 
полезна хранителна стойност. В 
един литър кока-кола например е 
разтворена равностойността на 36 
кубчета захар! Независимо от висо-
ката им енергийна стойност тяло-
то не възприема сладките течности 
като храна. Освежаващите напит-
ки се приемат като екстра кало-
рии, които благоприятстват качва-
нето на тегло – също и затова, 
защото за подслаждането им се 
използва високо фруктозен цареви-
чен сироп. Тази индустриално про-
изведената фруктоза все по-чес-
то се среща под формата на под-
слаждащо средство като замести-
тел на захарозата. Тя се извли-
ча ензимно от царевична скорбяла 
- евтина суровина, която повиша-
ва печалбата и се използва все по-
често от хранителната индустрия. 
Потребителите обаче не печелят 
от това, тъй като страдат от стра-
ничните действия на неестестве-
ната калорийна бомба от фруктоз-
на захар. Под формата на High 
Fructose Corn Syrup (HFCS, висо-
ко фруктозен царевичен сироп) със 
съдържание до 90% от фруктоза тя 
може да бъде открита в почти всич-
ки безалкохолни напитки.
Фруктозата не само води до по-
бързо образуване на мастни депа, 
но и повишава риска от диабет, 
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както свидетелстват изследванията 
на университета в Сан Франциско. 
Затова специалистите препоръч-
ват софт дринковете да се прие-
мат като сладкишите и десертните 
блокчета, т.е. консумацията им да 
бъде колкото е възможно по-рядка.

Алкохол
Една чаша вино няма да навреди 
никому, втората обаче може.
Студиите твърдят, че умерената 
консумация на алкохол като цяло 
оказва позитивно действие на орга-
низма. Едно широкомащабно евро-
пейско изследване от 2004 годи-
на с над 29000 пробанди показва 
например, че който се наслаждава 
на 3 чаши алкохол седмично, може 
лесно да снижи риска си от разви-
тие на коронарно сърдечно забо-
ляване.
Независимо от това, редовната кон-
сумация на алкохол не е препоръ-
чителна, тъй като той има висок 
потенциал на пристрастяване и в 
дългосрочен план уврежда нервите 
и вътрешните органи, особено чер-
ния дроб. Освен това изследовате-
ли от Милано са дошли до заклю-
чението, че всекидневната консу-
мация на 40 г алкохол повиша-
ва пет пъти риска от развитие на 
раково заболяване. Вече в 250 мл 
бира или 125 мл вино се съдържат  
10 г алкохол. Ето защо специалис-
тите препоръчват здравите мъже 
да не надвишават консумацията 
от 20 г алкохол на ден, докато 
за жените здравословният лимит е  
10 г. Не бива да се забравя също, 
че алкохолът е с висока калорийна 
стойност и съдейства за увеличава-
не на теглото.

до 10%, която според изследвания-
та при повишена употреба може да 
съдейства за увеличаване на тегло-
то и развитието на сърдечно-съдо-
ви заболявания. При консумация-
та на плодове фруктозата винаги 
се поема в комбинация с растител-
ни влакна. Тези баластни вещества 
се грижат за това да не се допус-
ка прекалено много захар в обмя-
ната и тя да не преминава бързо 
в кръвта. В този смисъл влакната 
действат като своеобразна проти-
воотрова и предотвратяват предо-
зирането на фруктоза в организма. 
Ето защо е по-добре човек да прие-
ма цели плодове, вместо да ги кон-
сумира под формата на сок. Дори 
прясно изцедени, соковете не са за 
предпочитане, защото са с по-мал-
ко фибри, но запазват цялото си 
захарно съдържание.

Плодови сокове
Прясно изцедените плодови соко-
ве са пълни с витамини. Звучи 
страхотно. Само да не беше висо-
кото съдържание на фруктова 
захар.
Натуралните сокове са богати на 
много витамини, това е добрата – 
и познатата – новина. Не толкова 
благоприятният и по-малко извес-
тен факт е, че те са с относително 
високо съдържание на фруктоза – 

Затова в чист вид плодовите соко-
ве не са подходящи за утолява-
не на жаждата. Чаша прясно изце-
ден плодов сок обаче би могла да 
замести една от 5 редовни дневни 
витаминни порции. Също разреж-
дани с вода в съотношение 1:3 (1 
част сок и 3 части вода) плодовите 
сокове могат да бъдат включвани 
като разхладителни напитки.
Готовите натурални сокове, про-
изведени по индустриален път и 
предлагани на пазара, освен кон-
серванти и оцветители съдържат 
твърде много захар под форма-
та на високо фруктозен царевичен 
сироп, а плодовото им съдържа-
ние често пъти е минимално, поня-
кога спорно. За тях важи същото 
правило като за колата и лимона-
дите: колкото е възможно по-ряд-
ко! Най-доброто средство за утоля-
ване на жаждата, което съществу-
ва, си остава водата. Към готови-
те продукти на хранителната индус-
трия човек трябва да посяга само в 
краен случай. n 
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5 НАЧИНА ЗА СВАЛЯНЕ  
НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО

По-малко въглехидрати или по-малко маз-
нини? С една приложима в ежедневието 
концепция шансовете ви за намаляване на 
телесното тегло са по-големи.

5 килограма по-малко за 10 дни? 
Стойте далече от такива предложе-
ния. Само несериозни диети обе-
щават толкова бързо изчезване на 
килограми с едностранно хранене и 
много забранени продукти. Подобен 
хранителен план е не само нездра-
вословен, той е трудно осъществим 
в ежедневието. При това бързо сва-
лените килограми най-често се въз-
становяват още по-бързо и дори 
скачат нагоре. Действително ефек-

залага особено много на движени-
ето и релаксирането. Популярната 
в Германия Brigitte-Diät („диетата 
на Бригита”) пък предлага лесни за 
комбиниране и изпълнение в еже-
дневието рецепти.
Предимства и недостатъци:
+ Няма забранени продукти, дие-
тите са дългосрочни и залагат на 
трайното преустройство на хране-
нето. Диетите са заменяеми и лесни 
за изпълнение. Постига се траен 
ефект.
– Изискват търпение: Теглото се 
редуцира бавно. Половин килограм 
на седмица е реалистично.
Какво казва науката: Според 
изследванията смесените диети пра-
вят възможно ефективното сваляне 
на телесно тегло и мастни натруп-
вания. Както и при другите храни-
телни преустройства: в дългосро-
чен план ефектът продължава дото-
гава, докато се придържате към при-
добитите нови хранителни и двига-
телни навици.

нителен режим, който може да бъде 
следван дългосрочно.
Примери: Класикът в диетите Аткинс 
предлага програма в 4 стъпки, като 
в началния период въглехидратите 
се изключват почти напълно, а на 
по-късните етапи количеството им 
започва бавно да нараства. Чинията 
се пълни с много месо, яйца и риба 
– подобно на протеиновата диета 
на Дънкън. Умерените нисковъгле-
хидратни диети, например средизем-
номорската диета, съдържат много 
зеленчуци и растителни мазнини.
Предимства и недостатъци:
+ При придържане към стриктна 
забрана килограмите се топят в 
началото по-бързо, отколкото при 
редуциращата мазнините диета. 
Умереното отказване на въглехид-
рати предлага хранителен режим, 
особено подходящ за диабетици.

тивните диети винаги се придър-
жат към бавна редукция на тегло-
то. Вместо драстично намаляване и 
стриктно броене на калории те про-
пагандират последователна промя-
на на хранителния режим и много 
движение.

Редуцирано смесено  
енергийно хранене
Принцип: Диетата съдържа много 
баластни вещества от пълнозърнес-
ти продукти, зеленчуци и плодове, 
умерено участие на белтъчини и 
малко мазнини. Спестяват се около 
500 килокалории на ден.
Примери: При Weight Watchers 
(„Стражи на теглото”) се отчитат 
индивидуални „точки”, груповите 
срещи помагат за мотивацията на 
участниците. Освен на разумното, 
но достатъчно хранене FIT-FOR-FUN 
диетата („Слабеене с удоволствие”) 

Нисковъглехидратна 
диета
Принцип: Според привърженици-
те на Low-Carb диетите хлябът и 
макароните са основните виновни-
ци за високото тегло. Затова учас-
тието на въглехидрати се намаля-
ва, но с различна стриктност. Тези, 
които напълно се отказват от тях, 
поемат в замяна твърде много бел-
тъчини и мазнини. По-умерените 
привърженици свеждат консумация-
та на въглехидрати до 30-40% - хра-

– За любителите на пастата и 
вегетарианците твърде суровите 
форми на диета като тези на Аткинс 
и Дънкън са неподходящи. Не са 
препоръчителни и при наличие на 
бъбречни проблеми. Изследванията 
показват, че малко са тези, които са 
в състояние продължително време 
да приемат повече от 22% белтъчи-
ни в храненето си.
Какво казва науката: Изследвани-
ята потвърждават добрия ефект на 
отслабване при нисковъгидратни-
те диети. След 1 година загубата на 
тегло е подобна на тази при бедното 
на мазнини смесено хранене.

Гликемична диета
Принцип: Гликемичният индекс (GI) 
действа като ориентир при избора на 
хранителни продукти – той измерва 
действието им върху нивото на кръвна-
та захар. Идеята е, че „добрите” въгле-
хидрати с нисък GI поддържат ниво-
то на инсулина ниско, което прави по-
лесно разграждането на мазнините 
в тялото. Гликемичното съдържание 
се взима допълнително под внимание 
при избора на продукти.
Примери: Новата гликс диета се 
състои от програма в 3 стъпки. Тя 
започва с дни, в които се консуми-
рат само супи. Участниците посте-
пенно се научават да се ориен-
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тират в гликемичната стойност на 
отделните продукти, която може 
да се променя също в зависимост 
от начина на приготвяне на храна-
та. Методът Логи залага най-вече 
на голямото количество плодове и 
зеленчуци, достатъчния прием на 
белтъчини и високостойностни маз-
нини и само малката консумация на 
пълнозърнести продукти. Освен GI 
при избора на продукти се отчита и 
общото гликемично съдържание.
Предимства и недостатъци: 
+ В повечето студии диетата се при-
знава за здравословна и ефектив-
на в дългосрочен план. Целта й е 
трайно хранително преустройство.
– Отчитането на гликемичните 
индекс и съдържание за всекиднев-
на употреба е непрактично и непре-
цизно: въздействието на отделните 
храни върху кръвната захар зави-
си от много фактори, например от 
начина на приготвянето им или от 
комбинирането на продуктите.
Какво казва науката: Остава спор-
но дали загубата на тегло се дължи 
на гликемичния индекс, или за това 
способства намаленият калориен 
прием. При достатъчен калориен 
прием гликс-храненето може да се 
практикува безпроблемно за про-
дължителен период от време.

Разделно хранене
Принцип: Въглехидратите и белтъ-
чините се приемат разделно в рам-
ките на деня. Теорията е, че орга-
низмът не може да ги метаболизи-
ра едновременно. Калории и коли-
чества не се отчитат.
Примери: Нареченото на името на 
своя създател д-р Хей разделно 
хранене се състои до 80% от зелен-
чуци, плодове и салати. Вариантите 
на разделно хранене при диета-
та „слаби в съня” обещават топя-
щи се килограми при отказване от 
въглехидрати вечер.   
Предимства и недостатъци: 
+ Поради голямото участие на пло-
дове и зеленчуци храненето съдър-
жа много здравословни баластни 
вещества.
– Разделеното на въглехидрати и 
белтъчини хранене не е лесно да 
се провежда всекидневно, особено 
в семейна среда. Трябва също да се 
внимава за осигуряването на орга-
низма с достатъчно калций.
Какво казва науката: Теориите за 
разделното хранене не могат да 
бъдат доказани научно. Значението 
на времето за хранене все още 

не е достатъчно добре проучено. 
Разделното хранене обаче помага на 
някои при контрола на собственото 
отношение към храненето. Ако се 
внимава за енергийния прием, сва-
лянето на килограми е възможно.

Инстантна диета
Принцип: Индустриално произведе-
ните инстантни диетични храни под 
формата на шейкове, супи и каши 
заместват частично или изцяло хра-
ненето. Бедните на калории протеи-
нови смеси са засищащи и позволя-
ват бърза редукция на теглото.
Примери: Подкрепяната от лекари-
те Оптифаст програма продължа-
ва 1 година и се състои в началото 
само от инстантни храни. Участниците 
се упражняват и постепенно усвоя-
ват здравословен начин на хране-
не. В аптеките и интернет се предла-
гат подобни инстантни продукти като 
Модифаст, Алмасед или Слимфаст.   
Предимства и недостатъци: 
+ Бързите резултати в началото 
повишават мотивацията.
– Лекарите препоръчват подобна 
инстантна диета само при BMI над 
30 и то ако се провежда под меди-
цинско наблюдение.

Какво казва науката: Храненето 
с диетични инстантни храни прави 
възможно свалянето на 8 до 12 
килограма за 8 седмици. Различни 
центрове за отслабване предлагат 
помощни поддържащи програми. 
Методът не е замислен като дъл-
госрочна програма, той подпомага 
първоначалните стъпки в редуцира-
нето на наднормено тегло. В дълго-
срочен план трябва да се предприе-
мат стъпки за преустройство на хра-
ненето и стила на живот. n
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