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ХРАНАТА  
– ФАКТОР НОМЕР 1 ЗА ЗДРАВЕ

вяме на организма си в достатъчни коли-
чества веществата, от които действител-
но се нуждае?
При това е известно, че хранителната 
стойност най-вече на растителните про-
дукти силно варира и се влияе от мно-
жество фактори, като се започне от вре-
мето на бране, начина на транспортира-
не и съхранение и се завърши с метода 
на приготвяне. Експертът по биоактив-
ни вещества, д-р Едмунд Шмидт обяс-
нява: „Много витални вещества се загуб-
ват още при съхранението на пресни-
те продукти: съдържанието на витамин 
С в една ябълка например намалява с 
50% на всеки 48 часа. А когато напра-
вите салата и тя престои 1 час, съдържа 
едва 60% от първоначално наличните в 
нея витамини.“
Друг фактор, който може незабелязано да 
доведе до недостиг, е замърсяването на 
почвата. Средно статистически чрез плодо-
ве и зеленчуци всеки европеец поема около 
4,5 литра пестициди на година. Освен това 
поради изтощаване на почвата на обра-
ботваемите участъци, там вече почти не 
се срещат минерали. Към това се добавя 
също замърсяването на водата и въздуха. 
Така ако преди 30 години в 100 г спанак са 
се съдържали 68 мг магнезий, то в днеш-
но време наличието му е около 19 мг. Това 
отговаря на загуба на витално вещество от 
около 68%! 
При това, за да придобият по-добър тър-
говски вид и изглеждат по-дълго време 
пресни, плодовете се полират, като се 
обработват с восъци и парафин, или пък 
се пакетират в торбички с етиленов газ. 
Без съмнение организмът се обременя-
ва също от оцветителите и консерван-
тите, както от набухвателите и втвърди-
телите в печивата. Затова специалисти-
те съветват да се придържаме по-ско-
ро към традицията, отколкото към мода-
та. Ученият по храненето Маркус Лаук 
от Кьолн казва: „Действително има твър-
де много теории за храненето, които си 
противоречат. Това, което със сигурност 
ни се отразява добре, са традиционните 
сезонни продукти от региона. За сметка 
на това е разумно да ограничим до мини-
мум индустриално приготвените или паке-
тирани храни.“

Според Световната здравна органи-
зация (СЗО) 80% от всички забо-
лявания се определят като „хра-

нително обусловени“, т.е. дължащи се на 
неправилно хранене. От една страна този 
факт е алармиращ, но от друга - не осо-
бено изненадващ. Тъй като по-голямата 
част от жизнено необходимите витални 
вещества като витамини и минерали орга-
низмът не може сам да произведе. Което 
означава, че трябва да се „храним пра-
вилно“ и тази тема винаги е била от пър-
востепенно значение за човешкото здра-
ве и дълголетие.
Още през 1554 година италианският хума-
нист Луиджи Корнаро описва влиянието на 
храненето върху продължителността на 
живота, като самият той доживява до нео-
бичайните за времето си 99 години.
Повече от 350 години по-късно през 
1912 година британският биохимик сър 
Фредерик Гауланд Хопкинс изолира пър-
вите хранителни субстрати, а полският 
му колега Казимир Функ успява да изо-
лира един от В-витамините, които нари-

Повече от една трета от европейците допълват храненето си с 
витаминни препарати. Балансираното хранене по принцип задово-
лява нуждите на тялото от витални вещества, но динамичното еже-
дневие, стресът и болестите често водят до недостига им в орга-
низма. Какво ни съветват експертите и кога действително се нуж-
даем от хранителни добавки.

народната медицина естествено това не 
е ново.

Какво предизвиква  
недостигът
„Шареното хранене гарантира доставката 
на множество витамини и вторични расти-
телни вещества, които са високо ефектив-
ни в своето антиоксидантно действие“, -  
обяснява  председателят на Немското сдру-
жение на медиците по хранене (BDEM), 
проф. Йоханес Георг Векслер. Казано 
накратко: виталните вещества действат 
като предпазен щит за имунната систе-
ма. „Възпалителните процеси в организма, 
наричани още хронична инфламация, ате-
росклерозата, а следователно коронарни-
те сърдечни, както и раковите заболява-
ния могат да бъдат значително редуцира-
ни по този начин.“
Едно балансирано хранене може наистина 
да покрие необходимостта от съответни-
те хранителни вещества. Можем ли обаче 
при изобилието от реклами и съмнител-
ни предложения да сме сигурни, че доста-

ча „витал-амини“. Така се ражда широ-
ко употребяваният в наше време термин 
„витамини“.
През 1941 година с научно обосновано 
правило в САЩ за първи път се определя 
колко и какви витални вещества трябва да 
приема човек на ден. Точно по тази точка 
учените спорят до днес. Единодушно се 
обединяват единствено около факта, че 
многото не помага много. Тъй като не 
само твърде малкото, но и твърде мно-
гото може да навреди на организма. За 
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невралната тръба с около 70%, както и други 
органни малформации на плода като дефор-
мации на мозъка или гръбначния стълб. 
Зеленолистните зеленчуци като спанак, 
цитрусовите плодове, картофите, пълнозър-
нестите продукти, яйцата, соята и млякото са 
добри източници на фолиева киселина.
Препоръчва се: Тъй като обезпечава-
нето на тялото чрез храната по правило 
е недостатъчно, на бременните жени се 
препоръчва прием на хранителна добав-
ка с минимум 400 µg фолиева киселина 
на ден. По време на бременност освен 
това се завишават нуждите на организма 

от калций, желязо, омега-3-мастни кисели-
ни, цинк и селен.
l Възрастните хора често страдат от ког-
нитивни нарушения. Причина за това при 
всички случаи може да бъде недостигът 
на фолиева киселина, като и на витамин 
В12. Експертът от Хамбург, Лотар Урсинус, 
който от 30 години се занимава с анализ 
на витални вещества, говори дори за „екс-
тремен недостиг от витамин В12“ и вижда 
в това засягащ цяла генерация проблем: 
„Причината се корени в прекалено алкал-
ните черва. Това означава, че им липсват 
горчиви вещества и храненето е обреме-
нено с твърде много въглехидрати. Към 
проблема често пъти се добавя стрес и 
прием на Н2-блокери.“
Препоръчва се: От 55-годишна възраст 
храненето да се допълва с витамини от 
групата В. Студия на  Австралийския наци-
онален университет свидетелства също 
за подобряване на мозъчната дееспособ-
ност, както и на депресивната симптома-
тика при редовен приема на препарати с 
В-комплекс.
l Вегетарианците и веганите при всич-
ки случаи трябва да допълват хранене-
то си с витамини от групата В (особено 
В12). Поради пълното отказване от живо-

тински продукти се пови-
шават също нуждите от 
протеини и калций, йод 
и селен.
l Пушачите се нуж-
даят от значително 
по-високи дози вита-
мини А, С и Е, В12, 
Бета каротин, селен 
и цинк от непуша-

Правилно хранене  
във всяка възраст  
и житейска ситуация
Истинският вкус на отгледани в градината 
зеленчуци е позабравен или почти непо-
знат за съвременния гражданин. А здраво-
словното хранене е относително просто – 
с характерни за сезона и региона био про-
дукти. При това ако човек правилно подби-
ра виталните вещества, от които индиви-
дуално се нуждае, може действително да 
отстрани или трайно да подобри болестни-
те си симптоми – от прекалена чувствител-
ност до хронични оплаквания.
l Децата и младежите имат повишени 
нужди от витални вещества. Една студия 
на Оксфордския университет от 2016 годи-
на показва например, че неправилното 
социално поведение на тийнейджърите в 
училище може да се дължи на недостиг на 
различни витални вещества. Много важни 
в това отношение са витамините от група 
В, обяснява д-р Шмидт. „Така синдромът 
на хиперактивност може да бъде много 
успешно лекуван с В-витамини. Най-важен 
е витамин В6.“ От него децата се нуждаят 
по 2,5 мг на ден, но при хиперактивност от 
три пъти по-голяма концентрация.
Препоръчва се: Витаминът се крие в 
черния дроб, свинското и пилешкото 
месо, рибата, картофите, фасула и ориза. 
Алтернатива са хранителните добавки, 
съдържащи витамини от В-групата.
l Бременните жени чрез адекват-
но обезпечаване на организма си 
с фолат – биоактивна форма на 
фолиевата киселина (витамин 
В9) - могат да намалят риска 
си от т.нар. дефект на 

чите. Тъй като с всяко всмукване на цига-
рен дим в тялото достигат 210 милиарда (= 
210 000 000 000 000) свободни радикали. 
Тези агресивни вещества масирано ата-
куват клетъчната обмяна, като увреждат 
тъкани и органи. Последиците от редов-
но тютюнопушене са: сърдечни инфаркти, 
инсулти, туморни образувания.

Важни източници  
на протеини
Актуални изследвания показват, че въз-
растните хора над 65-годишна възраст се 
нуждаят от повече белтъчини от по-мла-
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също в мозъка. „Това означава, че сами-
ят той не действа на свободните ради-
кали, но е отговорен за функционална-
та дееспособност на почти цялата ензим-
на система, която се бори с тях“, - обясня-
ва д-р Шмидт.
За здравословна се счита дневна доза от 
1 µg на килограм телесно тегло, което за 
тежащ 70 кг човек означава около 70 µg. 
Те могат да бъдат доставени например от 
100 г риба тон, в които се съдържат 82 µg 
селен. Други добри доставчици са херин-
гата, сьомгата, скумрията, а също яйцата, 
гъбите и ядките.
Препоръчва се: При установен недос-
тиг експертите препоръчват неорганично 
свързан селен – натриев селенит. Същото 
важи за бременни жени с хронично въз-
паление на щитовидната жлеза. Според 
индивидуалното ниво на селен те трябва 
да приемат 100 до 300 µg на ден.

Пълна кръвна картина 
може да разкрие недостига
Лабораторно изследване, т.нар. пълна 
кръвна картина, може своевременно да 
разкрие недостига от витални вещества. 
За разлика от серумните спецификации 
при него могат да бъдат измерени не само 
екстрацелуларните, но и интрацелуларни-
те концентрации. Това означава, че и чер-
вените кръвни клетки (еритроцитите) ще 
бъдат взети под внимание, което може 
да се окаже решаващо при оценява-
не на витални вещества като магне-
зий, тъй като около 70% от минера-
ла се свързват с еритроцитите в кръвта, 
но само 30% присъстват в серума. Затова 
при „фалшиви“ нормални данни в серума 
недостигът на магнезий може да оста-
не дълго време нераз-
крит. Това важи също 
за желязото, калия, 
цинка и селена.
Пълният анализ на кръвта може да се 
окаже много полезен за откриване на скри-
ти дефицити.
При установяване на недостиг заедно с 
лекуващия лекар човек трябва да избере 
подходяща хранителна добавка за попъл-
ване на дефицита. Добре е обаче тя да 
не е синтетична, съветва специалистът. 
„Синтетичните препарати често пъти тряб-
ва да бъдат дозирани по-високо, за да се 
постигне желаният ефект. Натуралните 
продукти са наистина по-скъпи, за сметка 
на това благодарение на силата на приро-
дата са значително по-ефективни.“ Освен 
това се усвояват по-добре от организма и 
тяхната бионаличност е до 90% по-висока. 
Така например един комплексен концен-
трат от биовещества може да бъде извле-
чен от 70-80 естествени храни като пло-
дове, зеленчуци, подправки, растителни 
масла и други ценни натурални продукти 
и да достави на организма всички важни 
витални вещества.

Силата на слънцето:  
момчето за всичко  
витамин D
Една от „хранителните добавки“ майката 
природа ни предоставя гратис: слънчева-
та светлина, с помощта на която в кожа-

та ни се синтезира витамин D. В храна-
та т.нар. „хормон на слънцето“ почти не 
се съдържа. Тази „придобивка на еволю-
цията“ коментира социалният учен д-р 
Еберхард Вормер от Мюнхен: „Витамин 
D е важен фактор за цялостното здраве, 
откакто съществува човек.“ Съвременните 
хора обаче най-често са в офиса, вкъщи, 
в колата, в ресторанта и прекарват твър-
де малко време на открито. Резултатът от 
това е глобален недостиг на витамин D.
Препоръчва се: Водещите професионал-
ни сдружения препоръчват приема на 1000 
IU (интернационални единици) витамин D 
на ден. При това той е от значение не само 
за костната плътност, както си мислят пове-
чето. Недостигът му може да се прояви в 
най-различни здравословни проблеми. „Ние 
изхождаме от това, че почти всички кле-
тъчни процеси се корегулират от действи-
ето на витамин D“, - обяснява проф. Клаус 
Баден-Хооп от Клиниката по ендикриноло-
гия и диабетология към Франкфуртския уни-
верситет. Както и мускулната сила, нервна-
та система и дори защитните сили срещу 
ракови образувания.
Специалистите съветват преди всичко 
хората с наднормено тегло, диабетици-
те и често страдащите от инфекции при 
стойности на витамин D в кръвта под 25 
ng/ml целенасочено да допълват нивата 
му в организма. Здравословните нива на 

витамин D в тялото са минимум 
40 ng/ml.

дите. С възрастта усвояването на проте-
ини намалява и разграждането на белтъч-
ните структури става по-бавно от преди. 
Последицата може да бъде загуба на мус-
кулна маса. Независимо от това няма 
причина за протеинова мания, също и 
при хранене предимно с растителни про- 
дукти. Добри „зелени“ източници на проте-
ин са: просото, оризът, ръжта, овесът, фъс-
тъците, овесените ядки, соята (например 
тофу), нахутът, лещата, сладката лупина 
(домашната алтернатива на соята, съдър-
жаща се например в печива и брашна).
Дневна доза: Човешкият организъм се 
нуждае от 0,8 г протеини на килограм 
телесно тегло на ден, възрастните хора от 
1,0 до 1,2 г. Оптимално е комбинирането на 
различни белтъчни източници (например 
овесени кракери с извара или ръжени пъл-
нозърнести макарони със сос от леща).

Селенът – коз за енергия
От един специален микроелемент се 
нуждаем всички - селен. Тъй като зна-
чителен недостиг от него се наблюда-

ва в почти всички европейски страни. 
Микроелементът се намира в почвата и 
скалите, оттам прониква в растящите нао-
коло растения и съответно в озовалите се 
в чинията ни продукти. Поради замърся-
ването на околната среда и изтощаване-
то на обработваемите земи обаче в почва-
та не се съдържат достатъчни количества 
от него. Поради това и месото на трапеза-
та ни става все по-бедно на селен.
„Голяма част от населението страда от 
неоткрит недостиг на селен“, - алармира 
експертът по витални вещества Шмидт. 
„Затова храненето трябва да бъде допъл-
вано с микроелемента в естествено дози-
ране. Последиците от недостига могат да 
доведат до констипация, нарушение във 
функцията на щитовидната жлеза, депре-
сия, главоболие, ставни оплаквания и про-
блеми с фертилитета.“ При налични сър-
дечно-съдови заболявания и определени 
форми на артрит при всички случаи се пре-
поръчва допълнителен прием на селен.
Установено е, че селенът действа на целия 
организъм като индиректен антиоксидант – 

Източникът  
на младост омега-3
Сърцето, кръвообращението и съдове-
те извличат полза от омега-3-мастните 
киселини. Те противодействат на високо-
то кръвното налягане и склерозирането 
на съдовете. Успоредно с това се превръ-
щат в приоритет и когато се заговори за 
анти-ейджинг. Тъй като мастните киселини 
предпазват окончанията на хромозомитe - 
т.нар. теломери. В определен смисъл те са 
като предпазни шапки за нашето наслед-
ство. Достатъчно високата концентрация 
на омега-3 в тялото пречи на скъсяването 
на теломерите с течение на времето, дока-
то липсата й довежда до скъсяване и недо-
репликацията им и поради тази причина до 
преждевременно стареене.
Омега-3-мастните киселини обаче пече-
лят точки и при:
l  хронични възпалителни заболявания, 

като противодействат на възпалителни-
те процеси;

l  невродермит, като смекчават дразне-
щия сърбеж;

l  астма, като успокояват оплакванията.
„Дневната доза е между 0,2 и 0,6% от 
изразходваната за деня енергия“, - пояс-
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4.  Магнезий за дееспособна 
мускулатура

Под формата на пълнозърнести, соеви 
продукти, варива и ядки магнезият при 
всички случаи трябва да бъде всекидневно 
включван в хранителния план. В пшенич-
ните трици се съдържат особено големи 
количества – 600 мг на 100 г. Минералът 
е важно градивно вещество за скелета, 
но той изпълнява и много други функции 
в организма: спомага за пренасянето на 
нервните импулси, контролира нивата на 
възбудимост и напрежение, съдейства за 
обмяната на енергия, клетъчното активи-
ране и мускулните контракции. При това 
участва в над 300 биохимични реакции в 
тялото, включително помагайки за регули-
рането на калция, калия, натрия и др.

тично приложение при мигрена, астма, 
фибромиалгия и хронична умора. Приемът 
му подобрява също така състоянието на 
костите и ставите.
Дневна препоръка: Експертите препо-
ръчват прием на 300 до 400 мг магнезий 
на ден. С напредване на възрастта и при 
постоянен стрес обаче нуждите на орга-
низма нарастват.

5. Добре защитени с цинк
Месото, морските дарове, варивата, млеч-
ните и пълнозърнестите продукти са 
щедри доставчици на цинк, но шампиони 
са безспорно стридите с повече от 50 мг 
на килограм. Микроелементът участва в 
метаболизма на захарта, грижи се за обра-
зуването на антитела, хормони и подсилва 
имунната система. Това, което мнозина не 
знаят е, че регулира също производството 
на сексуални хормони и повишава нивото 
на тестостерон.
Нормални стойности: 4,5 до 7,5 mg/l 
(пълна кръвна картина).
Недостиг: Типични симптоми на недос-
тиг са косопад, бавно зарастване на рани, 
намалени вкусови възприятия или отслаб-
ващо зрение, но също депресии и труд-
ности при учене в детска възраст. За 
това, че приемът на хранителни добавки 
с цинк подсилва имунната защита особе-
но на възрастни хора, свидетелстват акту-
ални изследвания на университета Тафтс 
в Бостън. Микроелементът не само ефек-
тивно предпазва от инфекции, но след три-
месечен прием измеримо подсилва имун-
ната система.

нява специалистът по храненето Шмидт. 
„Това отговаря на приема на 1 г на ден 
най-вече чрез консумацията на тлъста 
морска риба.“
Препоръчва се: Подходящи хранител-
ни добавки са естествените рибени масла 
от лицензиран траен риболов. Или съвсем 
наскоро появилата се алтернатива – под-
ходяща също за вегани: растителна оме-
га-3 от микроводорасли. В течна форма 
мастните киселини могат просто да бъдат 
добавяни към салатени сосове или готови 
супи. Рибеното масло няма вкус на риба, 
затова добавката му към ястия е подхо-
дяща дори за хора, които не обичат мор-
ска храна.

Топ 12 – парад на  
най-полезните биологично 

активни вещества
Много други витални вещества съдей-
стват за поддържане на доброто здраве. 
Представяме ви 12-те най-важни от тях:

1.  Енергия за клетките  
благодарение на Q10

Човешкият организъм образува частично 
сам витаминоподобното вещество, извест-
но също като убиквинон или убихинон, 
но то трябва да бъде приемано и с хра-
ната. Може да бъде открито в пилешкото 
и агнешкото месо, сардините, скумрията, 
спанака, броколите, варивата като фасу-
ла и граха, чесъна. Q10 предпазва сърце-
то, стабилизира кръвната захар и се грижи 
за мускулната регенерация.
Нормални стойности: 0,67 до 0,99 mg/l 
(пълна кръвна картина). Стойности < 0,5 
mg/l се считат за критични.
Недостиг: Хроничните възпаления, диа-
бетът, високото кръвно налягане или алер-
гиите, както и понижаващите холестерола 
медикаменти (статините) могат да нама-
лят нивата на Q10. С възрастта нужди-
те на тялото се повишават, тъй като спо-
собността за собственото му производство 
отслабва. При висока физическа актив-
ност или много стрес резервите му в орга-
низма също бързо намаляват.
Дневна препоръка: Д-р Шмидт съветва: 
„Директните симптоми на недостиг са почти 
непознати. От 40-годишна възраст обаче 
е добре храненето да се допълва с 10 
до 30 мг Q10 на ден. Страдащите от сър-
дечни болести и пиещите статини паци-
енти трябва да приемат 60 до 120 мг на 
ден.“ Както свидетелства една американ-
ска студия приемът на витално-
то вещество повишава енер-
гията и поддържа в изправ-
ност нормалната съдова 
функция.
Важно: При наличие на 
тромбоза се консулти-
райте с лекар преди 
да приемете препарат, 
съдържащ Q10.

2.  Калият дава ритъм  
на сърцето

Минералът се крие в белия боб, леща-
та, спанака, пшеницата. Може да бъде 
открит също в пълнозърнестите ръжени 
продукти, бананите и картофите. В съе-
динение с натрия калият се грижи за пре-
даване сигналите на нервните клетки от 
мозъка към мускулите и обратно. А заед-
но с магнезия подсигурява ритмичната 
активност на сърцето. 
Нормални стойности: 1386 до 1950 mg/l 
(пълна кръвна картина).
Недостиг: Типични са общата отпадна-
лост, мускулна слабост, липса на апетит, 
гадене, запек и нарушения на сърдеч-
ния ритъм. При пълноценно балансира-
но хранене е малко вероятно да се стиг-
не до дефицит на калий. „Недостиг обаче 
може да се появи при висока консу-
мация на алкохол и готварска 
сол, булимия или екстрем-
но потене“, - е на мнение 
д-р Шмидт.
Дневна препоръка: На ден 
трябва да се приемат по 2000 мг, разпре-
делени на части. Това отговаря например 
на 75 г бял боб + 100 г картофи и 150 г 
банани. Недостигът може да се компен-
сира с хранителна добавка.

3.  Калцият  
– противодейства  
на стреса

Човек веднага се сеща за млякото, но 
лешниците например съдържат 2 пъти 
повече от важния минерал. Добри дос-
тавчици на калций са също спанакът, 
копърът, пармезанът, сардините в зехтин, 
бадемите, магданозът, лененото семе и 
най-вече сусамът. 99% от калция в тяло-
то се намира в костите и зъбите, но той 
действа също като медиатор на клетъч-
ната обмяна и естествено противодей-
ства на стреса.
Нормални стойности: 55 до 70 mg/l 
(пълна кръвна картина).
Недостиг: Недостигът най-често се откри-
ва не чрез оплаквания, а едва при диагно-
стицирана остеопороза, костна фрактура 
или при често образуване на кариес.
Дневна препоръка: Дневните нужди при 
възрастните се покриват от 1000 мг. Те 
могат да бъдат доставени на организма 
с 1 чаша мляко (200 мл), 180 г кисело 
мляко и 40 г сирене. При лактозна нетоле-
рантност или спазване на веганска диета 
калцият трябва да се доставя чрез рас-
тителни продукти или хранителна добав-

ка. Допълнителен прием се препоръчва 
също при ревматични оплаквания.

Нормални стойности: 30 до 40 mg/l 
(пълна кръвна картина).
Недостиг: Много показателен симптом за 
недостиг са мускулните крампи на долните 
крайници. Но също синдром на неспокой-
ните крака, болки в сърцето, нарушения 
на съня, безпокойство и хиперактивност 
или пък усещане за слабост и умора могат 
да свидетелстват за магнезиев дефицит. 
Известно е неговото ефективно терапев-
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Дневна препоръка: Специалистите пре-
поръчват прием на цинк в следните дози: 
за възрастни мъже 10 мг, за жени 7 мг 
(10 мг по време на бременност и 11 по 
време на кърмене). В хранителните добав-
ки микроелементът се среща като цинк 
сулфат, цинк аспартат, цинк оротат, цинк 
глюконат или цинк хистидин.

6.  Желязо за здраве  
през пролетта

Ако през есента и зимата в организма 
се отделят по-големи количества мелато-
нин, то през пролетта хормоналните нива 
трябва да се приспособят към по-светлите 
сезони. В този период човек често се чув-
ства уморен и с понижен тонус, независи-
мо че навън свети ярко слънце. Ако обаче 
„пролетната умора” не е преходно явление 
и човек продължава да се чувства отпад-
нал, е възможно да страда от недостиг на 
желязо. Съдържащият се в месото (и най-
вече в черния дроб) микроелемент е важен 
за пречистването от отрови и образуване-
то на червения кръвен пигмент хемогло-
бин. Ако в кръвта няма достатъчно желязо, 
клетките в тялото не могат да бъдат обез-
печени с достатъчно кислород. Желязо се 
съдържа също в соята, просото, лещата, 
сусама или спанака, но то по-трудно се 
усвоява от организма.
Нормални стойности: Жени – 420 до 460 
mg/l; мъже – 440 до 500 mg/l (пълна кръв-
на картина).
Недостиг: Най-вече веганите и вегетари-
анците страдат от дефицит на желязо. Към 
желязо-дефицитна анемия са предразпо-

ложени също децата и жените преди мено-
пауза. Хронична умора, бледност, виене на 
свят, податливост на инфекции и наруше-
ния на концентрацията са типични симп-
томи на недостиг. Но също чуплива коса 
и нокти, суха кожа и цепнати ъгълчета на 
устата. Експертът Шмидт предупрежда-
ва: „При децата, които страдат от липса 
на желязо, може да се стигне до наруше-
ния в развитието. При възрастните хора се 
наблюдават по-често нарушения в концен-
трацията и паметта като сенилна демен-
ция , когато са с железен дефицит.“ 
Дневна препоръка: Специалистите пре-
поръчват прием от 10 до 15 мг на ден (за 
бременни: 30 мг, за кърмещи майки: 20 г). 
В 100 г телешка брезаола например се 
съдържат 10 мг желязо. Едновременният 
прием на витамин С подобрява усвоява-
нето на микроелемента. При установен 
недостиг се препоръчва прием на качес-
твени био хранителни добавки.

7.  Храна за очите  
– витамин А

Като съставна част на зрителния пигмент 
родопсин „витаминът на зрението“, нари-
чан още ретинол, е отговорен например за 

виждането по здрач и може да бъде открит 
преди всичко в продукти от животински 
произход. Най–високо е съдържанието му 
в черния дроб, маслото, яйчения жълтък 
и в някои морски риби като камбалата и 
скумрията. По-малко известни са функци-
ите му като фактор на растежа. Неговият 
провитамин А, по-известен като бета-ка-
ротин, е отговорен за цвета на жълтите и 
оранжевите плодове и зеленчуци (морко-
ви, тиква, кайсии), но може да бъде открит 
също в растения с друг цвят като спанак 
и броколи. Той предпазва тялото от окис-
ляване, стимулира имунната система и 
предпазва кожата от вредното влияние на 
UV-лъчението. Като силен антиоксидант 
бета-каротинът противодейства на атеро-
склерозата и раковите образувания.
Нормални стойности: Според СЗО стой-
ностите < 100 μg/l (кръвен серум) свиде-
телстват за наличие на дефицит.
Недостиг: При липса на витамин А в орга-
низма може да настъпи т.нар. кокоша сле-
пота, а при бременните съществува риск 
от спонтанен аборт.

Недостиг: За гранична стойност се считат 
серумните нива < или = 28 μg/l при мъже-
те и съответно < или = 32 μg/l при жени-
те. Типичните симптоми са отпадналост, 
податливост на инфекции, понижен тонус и 
намалена физическа дееспособност.
Дневна препоръка: Препоръчват се 95 до 
110 мг на ден. При индивидуално повише-
ни нужди на организма като тютюнопуше-
не, податливост към инфекции или силен 
стрес тази доза може да бъде по-висока. 
Тя обаче се усвоява по-добре, ако се раз-
предели на части, в противен случай се 
отделя неупотребена с урината. В изброе-
ните случаи се препоръчва също допълва-
не с хранителна добавка.

9.  Храна за нервите  
– витамин В1

Витамин В1, известен още като тиамин, се 
съдържа в бирената мая, орехите, лешни-
ците и кашуто, боба, лещата и граха. Той 
участва в обмяната на въглехидрати и маз-
нини и се грижи за изграждането на бел-
тъчини. Тъй като взима участие в синте-

Дневна препоръка: Специалистите пре-
поръчват прием от 600 до 1500 микрогра-
ма на ден. Както и при другите мастно-
разтворими витамини успоредната консу-
мация на мазнини подобрява усвояване-
то им от организма. Например бета-каро-
тинът от подправеното с пълномаслено 
мляко или масло морковено пюре се усво-
ява по-добре от съдържащия се в суровия 
морков. Като хранителна добавка са под-
ходящи концентратите с естествени вто-
рични растителни вещества от плодове и 
зеленчуци.
Важно: Мастноразтвримите витамини 
могат да бъдат предозирани, затова не 
превишавайте допустимите дневни дози 
и не приемайте хранителни добавки при 
висока консумация на съдържащи витамин 
А или бета-каротин продукти.

8.  Кралят на виталните 
вещества – витамин С

Без съмнение витамин С е жизнен елик-
сир, доставящ на организма огромна 
защитна сила. Антиоксидантът с мощна 
ударна сила се крие непосредствено под 
кората на плодове и зеленчуци като черни 
боровинки, касис, шипки, чушки, портока-
ли, ягоди, киви и броколи.
Нормални стойности: > 100 μg/l (кръ-
вен серум).

за на определени медиатори на нервната 
система, често го определят и като „вита-
мин на нервите”.
Нормални стойности: 24 до 62,5 mg/l 
(пълна кръвна картина).
Недостиг: Риск от недостиг възниква 
при едностранно хранене, чести диети 
за отслабване и висока консумация на 
алкохол. Застрашени са също възрастни-
те хора. Ранни симптоми на недостиг са 
умора, загуба на телесно тегло и обър-
кване. При остър дефицит се наблюдава 
също загуба на мускулна маса и наруша-
ване на паметта.
Дневна препоръка: Като необходима 
дневна доза специалистите определят 
средно 1,2 мг. Добра алтернатива са кон-
центратите с микроелементи.

10.  Защита за съдовете  
с витамин В12

Витамин В12, известен и като кобаламин, 
също е незаменим за нервната система, 
както и за деленето на  клетките, расте-
жа и еластичността на кръвоносните съдо-
ве. Основни източници на кобаламин са 
дреболиите като телешки или говежди 
черен дроб, маята, лебервурстът, херинга-
та, сьомгата и яйцата.
Нормални стойности: Измерването на 
общото ниво на витамин В12 в кръвта 
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няма много смисъл. Медиците по-често 
измерват за сметка на това т.нар. холо-
транскобаламин, определян също като 
активен В12 - серумни стойности под 37 
pmol/l са сигурен знак за дефицит на вита-
мин В12.
Недостиг: Усвояването на витамини от 
организма се влошава с напредване на 
възрастта. Но именно тогава то е от голя-
мо значение, за да противодейства на 
хомоцистеина – аминокиселина, която 
стимулира склерозирането на съдовете. 
Типични симптоми на недостиг са депре-
сиите, нарушенията на паметта, чув- 
ствителността в устата и на езика, загуба-
та на тегло и възпаленията на стомашна-
та лигавица.
Дневна препоръка: Възрастните хора се 
нуждаят от 3 µг. Това отговаря на 400 мл 
мляко + 40 г ементал или 1 яйце. Според 
актуално изследване дневните нужди са 
по-високи (7 до 10 µг) преди всичко при 
стрес и по време на бременност. За вега-
ните се препоръчва допълване с храни-
телна добавка.

11.  Експертът по красота 
биотинът

Той се крие в авокадото, смокините, бире-
ната мая, черния дроб, соята, пшенич-
ните кълнове, ядките, печурките и леща-
та. Биотинът (витамин Н) допринася за 
нормалното протичане на метаболизма 
и производството на енергия, за расте-
жа на косата и ноктите, необходим е за 
синтеза на хемоглобин и за здрава имун-
на система.
Нормални стойности: 0,5 nmol/l (пълна 
кръвна картина).
Недостиг: Падане на косата, хронична 
умора, проблеми с кожата и ноктите свиде-
телстват за дефицит на биотин. Повишена 
необходимост от витамин Н възниква и при 
продължителен прием на антибиотици.
Дневна препоръка: Необходимите на 
тялото 50 µг дневно могат лесно да бъдат 
набавени със 100 г соя (които съдържат 

около 60 µг биотин). В зависимост от инди-
видуалните нужди или специфичната ситу-
ация специалистите могат да препоръ-
чат дори 150 до 500 µг на ден. В действи-
телност в литературата могат да се срещ-
нат много различни препоръки за дози-
ране на витални вещества, между друго-
то и затова, че в официалните референ-
ции често пъти се определят минимални-
те дневни дози.

12.  Общо подсилване  
с витални гъби

Както отдавна е известно, чрез разгръща-
не на симбиотичното си действие комби-
нацията от множество витални вещества 
може да постигне по-голям ефект от пое-
диничния им прием. Сред комбинираните 
препарати все по-голяма известност доби-
ват лечебните гъби, съдържащи целия 
спектър от хранителни вещества на този 
растителен вид. Т.нар. микотерапевтични 
средства са важен градивен елемент и в 
традиционната китайска медицина.
Виталните гъби като рейши съдържат по 
природа богати залежи от аминокисели-
ни, протеини, минерали, витамини и много 
други важни микрохранителни вещества. 
Полизахаридите и тритерпените на гъби-
те рейши могат трайно да подсилят имун-
ната система.
Шийтаке също са ценени в азиатския 
регион от хилядолетия със своите лечеб-
ни ефекти. Изследванията показват, че 
съдържащите се в тях активни състав-
ки между другото помагат за регулиране 
нивата на холестерол в кръвта.
С изключително благотворно действие се 
славят и гъбите майтаке - един от мал-
кото растителни видове, богати на вита-
мин D. Успоредно с минералите и микро-
елементите те съдържат ергостерол – 
неактивна форма на витамин D, както и 
голямо количество протеини, въглехид-
рати, фибри, аминокиселини и витами-
ни. Най-ценното вещество, съдържащо се 
в майтаке обаче, е грифоланът – важен 
бета-глюкан полизахарид, който активи-
ра макрофагите (клетки, представлява-
щи „тежката артилерия“ на имунната сис-
тема). Екстрактът от майтаке се прилага 
от години в САЩ и Япония като помощно 
средство при ракови заболявания, а напо-
следък и при ХИВ инфекции. При това 
виталната гъба регулира кръвното наляга-
не и благодарение на аромата си е много 
популярна в азиатската кухня. n 
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БЪРЗА ПОМОЩ
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Дискомфортът по време на пътуване с кола, влак, самолет или 
кораб може да помрачи радостта от почивката. С някои домашни 
средства обаче човек може да се наслади на пътуването и да дос-
тигне набелязаната цел здрав и релаксиран.

Кинетозата (от гр. дума „κίνηση“ - дви-
жение) може да бъде срещната под 
различни имена: прилошаване или 
неразположение по време на пътува-
не, болест на пътуването, дискомфорт 
при пътуване, морска болест, само-
летна болест и др. Макар да я наричат 
болест обаче, преобладаващото мне-
ние на специалистите е, че представ-
лява остра защитно-приспособител-
на реакция на организма към резките 
промени в позицията на тялото спря-
мо околната среда, свързани предим-
но с неравномерното движение и уско-
рението. За по-податливи към нераз-
положение по време на път се счи-
тат жените.
Обичайните симптоми на кинетоза-
та са свързани с повишено слюно-
отделяне, прилошаване, промяна на 
вкуса в устата, гадене, повръщане, 
пребледняване, изпотяване със сту-
дена пот, виене на свят, главоболие, 
обща отпадналост, потиснатост, сън-
ливост, повишена чувствителност към 
миризми и непроветрени помещения. 
При някои хора те се проявяват след 
известно време на пътуване, при други 
– още когато усетят миризмата на пре-

се да киснат около един час, след което 
запарката се прецежда и отварата се 
приема по 200 мл преди път.

Бисквити с овесени ядки
За успокояване и отвличане на внима-
нието, особено за деца, са подходящи 
следните лесни за приготвяне домаш-
но изпечени бисквити: по 250 г масло 
и захар се разбиват с една ванилия, 
добавят се 1 яйце, 250 г овесени ядки 
и 100 г брашно. С една супена лъжи-

возното средство, а при трети – само 
в определени ситуации като множес-
тво завои по пътя, голямо вълнение 
в морето, силна самолетна турбулен-
ция, рязко ускорение, спиране и др.
Най-чести са оплакванията при авто-
мобилния и морския транспорт, осо-
бено при пътуване с малка лодка при 
силно вълнение, и сравнително по-
рядко при пътуване с влак. При въз-
душния транспорт кинетозата често 
се комбинира с други видове нераз-
положение като височинна болест, 
страх от затворени помещения и пр. 
Симптомите се проявяват индивиду-
ално по различен начин и с разли-
чен интензитет в зависимост от вида 
транспорт. При някои се появяват само 
при плаване, при други – при автомо-
билен превоз, а при трети – при всички 

видове транспорт. На някои хора, осо-
бено деца, им прилошава също от уве-
селителни атракциони – люлки, влак-
чета и въртележки, дори от въртене 
около собствената си ос.
Тъй като кинетозата представлява 
естествена защитна реакция на орга-
низма, не е разумно да се прилага 
радикално лечение за нейното елими-
ниране. За сметка на това е възможно 
да се потиснат неприятните симптоми. 
Ето как това може да бъде направено 
с домашни средства.

Валериана 
Вътрешно спокойствие и баланс могат 
да бъдат постигнати с чай от корен на 
валериана. Билката успокоява ума и 
стимулира съня. Който страда от виене 
на свят, гадене и главоболие в превоз-
ни средства, може само да спечели, 
ако изключи външните дразнители и 
буквално проспи съпровождащия пъту-
ването дискомфорт. Билката 
се прилага под форма на 
запарка: 2 чаени лъжич-
ки натрошени сухи коре-
ни се заливат с 200-300 
мл вряща вода. Оставят 

ца сместа се разпределя на купчин-
ки върху хартия за печене на извест-
но разстояние една от друга и се пекат 
25 минути в предварително загрята до 
150 градуса фурна с вентилатор.

Джинждифил
Лютият корен регулира слюноотделя-
нето, храносмилането и по този начин 

успокоява стомаш-
ните оплаквания. 
Непосредствено 
преди пътуване 

може да се сдъвче 
парче прясно обе-
лен корен с раз-
мерите на палец 

или да се арома-
тизира чаша вода с 

няколко резенчета джинджифил. За 
децата са подходящи също кандира-
ните джинджифилови парченца. 

Портокалово масло 
Нерядко засегнатите реагират чув- 
ствително на силната миризма на кожа 
и изкуствени интериорни покрития във 
вътрешността на превозното средство. 
В този случай на помощ може да 
дойде флакон с портокалово масло 
(нерол). Няколко капки от маслото се 
капват върху кърпичка и тя си подна-
ся към носа в случай на прилошаване 
– така чувството за гадене бързо отми-
нава. Алтернатива са пресните листа 
от мента или босилек, които човек 
може да вдишва след леко намачква-
не с пръсти.

Солети 
Който потегля на път, без да се е 
нахранил достатъчно, може да дължи 
неприятното усещане в стомаха си 
на това и буквално да му призлява от 
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ция в мозъка. Тялото ни реагира на 
тази непоследователност със стрес 
и гадене. В подобна ситуация белият 
равнец може да успокои стомаха. За 
една чаша чай 2 ч.л. суха билка трябва 
да се залеят с четвърт литър гореща 
вода и да се запарят около 10 минути. 
После чаят трябва да се прецеди, да 
се налее в термос и да се пие на части 
по време на път.

Витамини
За лечение на морска болест често 
пъти се назначават медикаменти, 
които намаляват нивата на хистамин – 
химична субстанция, която в различно 
количество се съдържа в почти всички 
хранителни продукти. Този биогенен 
амин се съдържа складиран и в клет-
ките на човешкия организъм, откъде-
то се освобождава в случай на нужда. 
Високите нива на хистамин в орга- 
низма могат да доведат до реди-
ца оплаквания като стомашно-чрев-

10 СЪВЕТИ ПРИ БОЛЕСТ НА ПЪТУВАНЕТО

ни проблеми, нарушения на кръвооб-
ращението, мигрена, астма, подобни 
на алергия симптоми и много други. 
Витамин С притежава подобен на 
хистамин понижаващите медикамен-
ти ефект. Затова си струва организмът 
да бъде добре обезпечен с него. Който 
си вземе червени чушки, ябълки, ягоди 
или портокали в колата ще си осигури 
не само първокласни доставчици на 
витамин С, но и здравословна закус-
ка за из път.

Кимион
Ароматната подправка е отдавна 
ценено домашно средство. Неговите 
етерични масла отпускат спазмите в 
стомашно-чревния тракт, регулират 
апетита и храносмилането. Няколко 
семена трябва да се дъвчат продъл-
жително време и после да се пре-
глътнат. По време на път е възможно 
също да се похапват хляб или солен-
ки с кимион. n

глад. Преяждането преди пътуване 
също не е добра идея, тъй като тежки-
те и особено мазните храни натовар-
ват стомашно-чревния тракт и в съче-
тание с люлеенето могат да предизви-
кат проблеми. Затова преди продъл-
жително пътуване с кола или само-
лет е добре да се хапне нещо леко, а 
също да се предвиди нещо малко за 
из път. Срещу повдигане най-добро 
действие имат солетите, включително 
за малки деца.

Мента
Здравословните съставки на мента-
та действат успокояващо на стома-
ха и могат да намалят оплаквания-
та по време на пътуване. 2 до 3 ч.л. 
сухи листа от мента се заливат с чаша 
гореща вода и се оставят да се запа-
рят около 5 минути. Чаят се прецежда 
налива се в термос и се пие по време 
на пътуване на малки глътки. Свежият 
аромат на ментата също допринася 
за подобряване на негативната сим-
птоматика.

Лайка
Само 2 до 3 цветчета лайка могат 
да успокоят оплакванията при болест 
на пътуването. Цветчетата на пряс-
ното растение трябва да се подъвчат 
няколко минути и после да се преглът-
нат. Съдържащите се в свежото расте-
ние активни вещества успокояват сто-
маха и помагат да се преодолее гаде-
нето. Който иска може да си пригот-
ви и чай, от който да отпива по време 
на пътуването. За целта 1-2 ч.л. цвят 
от лайка (прясна или изсушена билка) 
се заливат с 250-300 мл гореща вода, 
оставят се да се запарят за 10 минути 
и се прецеждат.

Бял равнец
Когато се намираме на борда на само-
лет или кораб, очите ни не възприе-
мат движението, независимо от това, 
че органът за равновесие във вътреш-
ното ни ухо изпраща друга информа-
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Дори самата дума предизвик-
ва отблъскващи предста-
ви. Веднага си спомняме за 

хора с огромни размери и люлееща 
се плът, предразположени към куп 
заболявания. Без известно количес- 
тво мазнини обаче тялото не би 
могло да съществува. Мазнините 
например изпълняват важни защит-
ни функции. „Много органи са обви-
ти от мастна тъкан. Дори наши-
те очни ябълки. Те са разположе-
ни в своеобразна мастна коруба -  
идеалната тапицерия!” - казва 
проф. Сузане Клаус от Немския 
институт за изследване на човеш-
кото хранене в Потсдам – Реебрюке 
(DIfE).

При бялата мазнина  
е важно къде  
е разположена
Мазнината обаче не е просто маз-
нина. В човешкото тяло се съдър-
жат между 40 и 120 милиарда маст-
ни клетки, но те са от два различни 

МАЗНИНАТА – ВРАГ И ПРИЯТЕЛ
Освен че загрозява фигурата ни, натрупването на мазнини в областта 
на корема може да ни разболее. Без тях обаче организмът не би могъл 
да функционира. При това за мазнините се появиха и добри новини.

натрупват паралелно със затлъс-
тяването и нарастването на тали-
ята. Добре е да се знае, че висце-
ралната мастна тъкан и подкожните 
коремни мазнини не са едно и също 
нещо. Подкожните мазнини не са 
опасни за здравето и дори обратно-
то – те са добър терморегулатор, 
който може да предпази тялото от 
мръзнене през зимата. Опасни за 
сметка на това са мастните отлага-
ния, проникнали дълбоко в корем-
ната кухина между вътрешните 
органи, които могат да нарушат 

вида: кафява и бяла. Последната 
съставлява по-голямата част от 
мастното съдържание в нашия 
организъм. „Бялата телесна маз-
нина действа не само като защи-
та за нашите органи. Тя съхраня-
ва и енегия. Така тялото може да 
прибегне към натрупаните запаси, 
в случай че му се наложи да пре-
живее известно време без храна”, - 
обяснява изследователката Клаус. 
За стойността на бялата мазни-
на от решаващо значение е къде 
е разположена. „От мастните въз-
главнички в областта на бедрата и 
ханша бихме искали да се избавим, 
колкото е възможно по-бързо. Но в 
случая се касае за наистина без-
вредна мазнина”, - споделя специ-
алистката.
Не така стоят нещата с мастни-
те депа в областта на корема. Те 
обхващат вътрешните органи като 
черния дроб и червата. Медиците 
говорят в този случай за висце-
рални коремни мазнини, които се 

ща позиция на тялото директно 
върху кожата, така че да се обхване 
най-пълната част на корема. Други 
методи за измерване на мастни-
те натрупвания може да откриете в 
таблицата на стр. 12 

Кафявата мазнина  
– рядкост, която  
ни защитава и топли
Бялата телесна мазнина следо-
вателно има някои добри страни, 
но и немалко лоши. При кафява-
та мазнина негативи отсъстват, тъй 
като за разлика от белия вариант 
тя съдържа повече митохондрии 
– клетъчните миниработилници за 
енергия. Тяхната задача се състои 
по принцип в това да изгарят маз-
нината (включително бялата), за да 

функциите им. Обикновено талия 
над 89 см при жените и над 102 см 
при мъжете е показател за натру-
пани висцерални мазнини. Колкото 
повече от тях се отлагат, толкова 
по-висок е рискът от високо кръвно 
налягане, сърдечно-съдови заболя-
вания и диабет тип 2. „Мазнината в 
тази област е с много активна обмя-
на. Тя излъчва например хормо-
ни, които могат да регулират апе-
тита, като при това освобождава 
медиатори на възпалението”, - пре-
дупреждава експертът по хране-
нето Клаус. Естествено не бихме 
могли да измерим точно вътреш-
ните мастни натрупвания, но оби-
колката на талията ни издава дали 
те са надхвърлили здравословни-
те граници. При талия над 80 см 
при жените и над 94 см при мъжете 
съществува повишен риск от мета-
болитни и сърдечно-съдови забо-
лявания. Измерването трябва да 
се прави преди хранене в стоя-

произвеждат по подобие на печка 
топлина. При новородените кафя-
ва мазнина се събира между плеш-
ките и в близост до стернума (гръд-
ната кост). „Който мръзне, трепе-
ри. Чрез мускулната работа тялото 
се опитва да поддържа температу-
рата си. На бебетата обаче им лип-
сва необходимата мускулна маса. 
Именно тук в играта се намесва 
кафявата мазнина с нейния затоп-
лящ механизъм”, - обяснява проф. 
Клаус.
Дълго време медиците са пред-
полагали, че с течение на години-
те кафявата мастна тъкан напъл-
но изчезва. Изследователите обаче 
успяха междувременно да докажат, 
че и възрастните продължават да 
притежават кафява мазнина. „Но 
едва в рамките на около 50 грама. 
Това естествено не е много”, - казва 
специалистката. Нищо чудно тога-
ва, че учените по цял свят трес-
каво търсят начини да увеличат 
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това количество. „Определени хор-
мони на щитовидната жлеза могат 
да активират и увеличат кафява-
та мазнина. Неблагоприятните им 
странични действия обаче не позво-
ляват да бъдат използвани с тера-
певтична цел, например при адипо-
зитас”, - предупреждава експертка-
та.  Различни растителни съставки 
също имат потенциала да оказват 
позитивно въздействие на кафя-
вата мазнина – това са показали 
засега опитите с животни. Преди да 
се появят първите медикаменти на 
пазара обаче ще минат поне още 
няколко години.
Как бихме могли още сега – дори в 
наличните минимални количества – 
да мобилизираме кафявата мазни-
на в тялото си? Със студ. „От eкс-
периментите става ясно, че ниски-
те външни температури са благо-
приятни в това отношение”, - твър-
ди Сузане Клаус.

Как да се отървете  
от излишната мазнина
Както за външния вид, така и за 
здравето ви е добре да се отървете 
от нежеланите мастни натрупвания. 
Ето как може да постигнете това:
l Периоди без ядене
Според специалистите оптимално 
е да се приема храна 3 пъти днев-
но в определени часове с поне 4- 
часови интервали между хранени-
ята, без междинни закуски и похап-
вания. Твърденията, че приемане-
то на храната на малки порции, 
но по-често, помага да не се тру-
пат килограми досега не са полу-
чили еднозначни доказателства. 
Напротив, рискът мислите да се 
въртят непрекъснато около храна-
та и приемането й да се превърне 
в постоянно дъвчене може в край-

на сметка да доведе до приемане-
то на по-големи от необходимите и 
дори желаните количества. А и така 
не оставяте шанс на организма си 
да посегне към натрупаните маст-
ни резерви.
l Лютото подпомага отслабва-
нето
При следващото пазаруване не 
забравяйте да сложите няколко 
люти чушки в кошницата. Те съдър-
жат веществото капсаицин, което 
не само придава пикантния вкус 
на лютите чушлета, но и регулира 
горенето на мазнини в организма. 
Същото се отнася за джинджифи-
ла. Съдържащите се в него люти-
ви вещества се грижат дори за про-
дължително поддържане на чувст-
вото за ситост.
l Намалете отоплението
За да задвижим собствените отоп-
лителни механизми на тялото си 
и да го принудим да прибегне до 
допълнителен разход на енергия, 
е добре понякога да намаляваме 
парното в жилищните помещения 
или офиса. Когато от време на 
време напускате комфортната си 
температурна зона, пребивавайки в 
„студена” 18 градуса стая, се акти-
вират кафявите мастни клетки в 
организма ви. Те обичат студа и 
подпомагат изгарянето на нежела-
ната бяла мазнина.
l  Движение със сигурност тряб-

ва да има
Преди всичко срещу мастните отла-
гания в областта на корема уме-
реният спорт за издръжливост (30 
минути на ден) помага по-добре, 
отколкото една къса трениров-
ка, която напълно изчерпва сили-
те ви. Намерете форма на движе-
ние, която ви доставя удоволствие. 
Така ще ви е по-лесно да постигне-
те постоянство.
l Интервално гладуване

Не е никакъв проблем да 
отслабнете здравословно и 

да задържите теглото си с 
този нов метод. При това 
в дните, в които не гла-
дувате, в умерени коли-
чества може да ядете 

каквото искате. Как да 
направите това, прочетете 

в следващата статия. n
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Как да измерите количеството  
мазнини в тялото си

Искате да измерите количеството мазнини в тялото си? Никакъв про-
блем! Може да изберете между съществуващите различни методи:
l Кантар за телесни мазнини – Здравословното количество мазни-
ни в женското тяло е между 20 и 30%, а на мъжкото между 10 и 20%. 
Кантарът за телесни мзнини е предназначен за посочване на съответ-
ната информация. За целта в уреда са поставени електроди, които 
провеждат неосезаем ток през тялото. Тъй като мазнината е по-лош 
проводник от мускулната тъкан, токът се предава с различно съпро-
тивление, което се отчита от кантара. При зададени параметри като 
телесно тегло, височина, пол и възраст уредът може да изчисли и 
посочи съответния процент мазнини в тялото. Поради факта обаче, че 
електродите се намират на стъпалата, провежданият ток не стига по-
високо от слабините. Мастното съдържание на корпуса и ръцете сле-
дователно остават извън посочените резултати. По-точни данни пре-
доставят уредите, които разполагат и с електроди за ръцете.
l Естествени формули за изчисление – Особено за изчисляване на 
наднормено тегло често се прилага т.нар. индекс на телесната маса 
или Body-Mass-Index (BMI). Формулата е следната: теглото в килогра-
ми се дели на височината в метри, повдигната на квадрат (кг: м2). Ако 
например човек е висок 1,68 м и тежи 62 кг, трябва да изчисли квадра-
та на височината си 1,68 х 1,68 = 2,82, след което да раздели килогра-
мите си на получената стойност: 62 : 2,82 = 22. За нормални се счи-
тат стойностите от 18,5 до 24,9. За наднормено тегло експертите гово-
рят при стойности между 25 и 29, а за адипозитас (затлъстяване) при 
стойности над 30. BMI обаче не различава дали някой е дебел или мус-
кулест. Една по-точна алтернатива е т.нар. индекс на телосложението 
- Waist-tо-Hip-Ratio (WHR) или съотношение талия-бедра. Формулата 
е: обиколката на корема в см се дели на обиколката на бедрата в см. 
Добри са стойностите под 0,8 за жените и 0,9 за мъжете. Те показват 
дали мазнините се натрупват повече в коремната област, където пред-
ставляват опасност за здравето.
l Клещи за измерване на телесни мазнини – С тяхна помощ може 
да установите количеството мазнини в тялото при измерване дебели-
ната на кожни гънки. За целта трябва да се направи измерване на 3 
различни места (напр. на трицепса, корема и бедрата). Към уреда е 
приложена таблица със съответните стойности, от която може да се 
направи справка на получените резултати.
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ДА ОТСЛАБНЕШ  
КАТО НА ИГРА

При т.нар. интервално гладуване, набиращо все 
повече привърженици напоследък, човек се храни 6 
дни в седмицата нормално и 1 ден пие сокове. Какво 
действие оказва това на организма и защо се топят 
килограмите – прочетете в следващата статия.

бен модел на хранене е потвърден 
от едно изследване на американ-
ския институт Солк в Калифорния. 
За целта ученита са изследвали 
мишки, чиято обмяна фукционира 
по сходен на човешкия организъм 
начин. На една група от гризачите 
била давана храна постоянно, те се 
хранели винаги, когато искат, и голя-
ма част от тях затлъстели. За смет-
ка на това мишките от другата група, 
на които било предоставено същото 
количество храна, но по модел на 
интервално гладуване, постигнали 
своето идеално тегло.
Благоприятен страничен ефект при 
гладуването е, че трупаме позитиви 
и за своето здраве. „Интервалното 
гладуване предотвратява заболя-
вания като диабет тип 2 или висо-
ко кръвно налягане”, - обяснява д-р 
Райнер Матейка, завеждащ специа-
лизирана клиника по лечебно гла-
дуване в Бад Брюкенау, Байерн. 
Освен това защитава клетките, под-
силва имунната система, регули-
ра алкално-киселинния баланс на 
тялото, подпомага извеждането на 
токсините извън организма и осво-
бождава хормони на щастието.

Сокове – какви, кога, колко
В деня за гладуване сутрин, обед и 
вечер човек трябва да приема по 1 
голяма чаша сок (250-350 мл). Най-
добре е соковете да бъдат пряс-
но изцедени. Сутрин например 
може да се започне със сок от мор-

кови или домати, 
а след това да 

се премине 

Панталонът отново се впива 
в корема, а тениската е 
опъната – подобни пробле-

ми са познати на повечето от нас. 
Срещу това обаче могат да се взе-
мат мерки и то без да е необходи-
мо да се прилагат сложни диети. 
Индивидуално желаното тегло 
може да бъде постигнато чрез една 
много лесна за следване концеп-
ция за отслабване, известна като 
интервално гладуване или прекъс-
ващо гладуване. Особено лесно 
приложим в ежедневието е т.нар. 
6:1-модел. При него 6 дни от сед-
мицата се храните съвсем нормал-
но – по начин, по който сте свикна-
ли досега, а 1 ден се отказвате от 
твърдата храна и приемате само 
сокове.
Чрез интервалното гладуване човек 
получава възможност да преоткрие 
естествения си храносмилателен 
ритъм. Още от каменната ера сто-
махът му често е оставал празен 
за определени периоди от време. 
Целта на модела 6:1 е да се ими-
тира именно това. Тъй като бла-
годарение на паузите в храненето 
се постига един вид тренировъчен 
ефект: нивото на кръвната захар се 
нормализира, а обмяната на вещес- 
твата се научава да функционира 
от своите резерви.
За да добие енергия, организмът 
се принуждава да черпи от свои-
те мастни депа (повече за това в 
статията „Мазнината – враг и прия-
тел” на стр. 10). Така започват да се 
топят малките мастни възглавнички. 
Ефектът на отслабване при подо-

стари или загниващи. Зеленчуците 
трябва да са свежи, сочни, по въз-
можност от контролирано биоло-
гично производство. При моркови-
те, репичките и ряпата в сокоиз-
стисквачката е добре да се поста-
вят целите растения, като преди 

към други сортове. Изборът зависи 
от индивидуалния вкус, но е добре 
да бъдат предпочитани зеленчуко-
вите пред плодовите сокове, тъй 
като последните съдържат голя-
мо количество фруктозна захар. 
„Освен това именно плодовите 
сокове могат силно да раздраз-
нят празния стомах”, - предупреж-
дава експертът по здравословно 
гладуване Матейка. Тъй като бла-
годарение на концентрираното си 
фруктозно съдържание могат да 
повишат киселинността му.
Затова, ако искате да практику-
вате интервално гладуване с цел 
отслабване, заложете на зеленчу-
ците. Всички съставки на сока тряб-
ва да бъдат добре узрели, но не 
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повече от 1 седмица без лекарско 
наблюдение (вж. карето). Не пречи 
да опитате, нали? Направете уси-
лие да стартирате лятото по-леки и 
заредени с нова сила!

10-те най-подходящи 
зеленчуци за отслабване
Тези помощници за диетата ви 
представляват напълно естестве-
ни средства за отслабване, които 
трупат точки и за вашето здраве с 
високото си съдържание на ценни 
витамини, минерали и вторични 
растителни вещества.
Ряпа: Благодарение на богатото си 
съдържание на горчиви вещества 
и горчични масла кореноплодни-
ят зеленчук стимулира обмяната на 
веществата и съдейства за извежда-
нето на мазнините от организма.
Джинджифил: Чрез лютивото 
вещество джинджерол джинджифи-
лът повишава кръвообращението в 
тялото, активира обмяната и нама-
лява апетита.
Коприва: В листата на парещото 
растение се крият флавоноиди като 
рутин. Това ценно вторично расти-
телно вещество действа противо-
възпалително и отводняващо. 
Картофи: Те регулират храносми-
лането и свързват киселините в 
стомаха. Благодарение на силното 
алкално действие понижават пови-

това се почистят основно – корени-
те заедно с листата и обелките, тъй 
като те съдържат ценни хранителни 
вещества. Червеното цвекло обаче 
е най-добре да се обели (с дома-
кински ръкавици, тъй като силно 
боядисва). Ако нямате време или 
желание цял ден да режете зелен-
чуци и да изстисквате сокове, може 
да приготвите около 1 литър зелен-
чуков микс за целия ден и да го дър-
жите в хладилника. Още по-добре е 
разбира се, ако може да го вакууми-
рате. В контейнер за замразяване 
може да съхранявяте изцедения сок 
и по-дълго време в камерата, като 
размразявате необходимите коли-
чества в деня за гладуване.

мер от червено цвекло, моркови, 
зеле, артишок, спанак или различни 
зеленчукови комбинации, овкусени 
с босилек, копър, магданоз и др.
Успоредно със зеленчуковите соко-
ве, трябва да се приемат също много 
течности – минимум 2 до 3 литра 
негазирана вода и / или (топли) бил-
кови чайове. Това способства също 
за детоксикирането на организма и 
прочистването му от шлака.
По този метод на седмица се 
отслабва средно с половин до 1 
килограм – здравословно темпо на 
намаляване на теглото, което не 
предизвиква йо-йо ефект. За пълно 
очистване на организма може раз-
бира се да се гладува и по-дъл-
го време, но при всички случаи не 

По био-щандовете могат да бъдат 
открити също висококачествени 
готови зеленчукови 
сокове – напри-
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шената киселинност на тялото и 
регулират неговия алкално-кисели-
нен баланс (Най-добре е да се 
ползват готови био сокове).
Моркови: Богатото съдържание 
на пектин в оранжевия зеленчук 
регулира чревната дейност. Бета-
каротинът (провитамин А) освен 
това предпазва клетките. Тъй като 
витаминът е мастноразтворим, се 
усвоява по-добре от организма с 
няколко капки олио или зехтин.
Артишок: В артишока се съдър-
жа горчивото вещество цинарин, 
което активира жлъчката и чер-
ния дроб и по този начин оптими-
зира изгарянето на мазнини.
Домати: Богатото съдържание на 
калий стимулира обмяната на 
въглехидрати. Освен това домати-
те доставят на организма ценното 
вещество ликопен, което е мощен 
антиоксидант и защитава клет-
ките от вредното действие на 
свободните радикали.
Целина: Бедният на калории 
зеленчук се състои до 90% 
от вода и притежава мочо-
гонно действие. По този 
начин подпомага детоксика-
цията и извеждането на отров-
ните вещества от организма.
Кисело зеле: Ферментиралото 
бяло зеле стимулира храносми-

лането със съдържащите се в него 
множество полезни млечни бакте-
рии. Но внимание: сокът от кисело 
зеле има леко слабителен ефект.
Червено цвекло: Червеният сок 
съдейства за образуването на пове-
че митохондрии – миниатюрните 
работилници за енергия в клетки-
те – и съдейства за изгарянето на 
мазнини. n

Така ще успеете!
Който иска, може да гладува и по-дълго от 1 ден – максимум до 1 седмица. 
Експертът по храненето д-р Матейка съветва как може да бъде направено 
това правилно и какво помага срещу чувството за глад.

Настройте се психически
Обмислете предварително кога ще е най-подходящото време за провеж-
дане на гладуването. В идеалния случай тогава няма да има важни съби-
тия като юбилейни събирания или рождени дни. Още по-добре би било, ако 
решите да направите тези разтоварващи дни заедно с ваш партньор, прия-
тел или роднина. Дори да не намерите подкрепа обаче, е добре да обясни-
те на околните какви са вашите планове, а също че се нуждаете от разбира-
не и повече време за себе си.

Подгответе тялото си
Започнете седмицата с 1-2 разтоварващи дни, в които не приемате слад-
ки неща, кафе и алкохол, а ядете например първия ден само пълнозърнест 
ориз, а втория само варени зеленчуци. След това в първия ден на гладува-
не очистете червата си основно с глауберова сол, за да не изпитвате чувство 
за глад. Изпийте 1-2 ч.л. от нея, разтворени в 250 мл топла вода. За основ-
но прочистване на червата съдейства и приемът на фибри.

Лекото движение помага
Лекият спорт за издръжливост разгражда мазнините, спомага за образува-
нето на мускулна маса и подсилва сърцето. Освен това помага при гладу-
ване. Тъй като когато човек е активен, коремните органи автоматично се за- 
движват, което регулира храносмилането. При това спортът повдига настро-
ението и разсейва от мислите за ядене.

Поддържайте ума си зает и извисете духа си
По възможност изключете телевизора и се изолирайте от постоянно атаку-
ващите ви реклами за хранителни продукти. Отделете съзнателно време за 
себе си – прочетете стойностна книга, правете упражнения по медитация. 
Писането, рисуването и музицирането са също добра идея. Целта е според 
индивидуалните си интереси да се отпуснете, да възвърнете баланса и сти-
мулирате чувството си за удовлетвореност и пълноценност.




