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КОДЪТ НА КРЪВТА:

XРАНЕНЕ И СПОРТ  
СПОРЕД КРЪВНАТА ГРУПА

били принудени да прекрачват физи-
ческите си възможности. Заради стила 
им на живот тяхната обичайна храна 
се състояла преди всичко от месо – 
добър източник на протеини, с които 
поддържали физическата издръжли-
вост и хранели мускулната си маса. 
Храносмилателната им система се 
приспособила и развила на базата на 
преработване най-вече на месо. За 
хората от тази кръвна група месото 
продължава да бъде важен храните-
лен фактор до наши дни. Изключение 
правят свинското и гъшето месо, които 
е по-добре да избягват. Хората от нуле-
ва кръвна група са социално активни и 
контактни, надарени с лидерски и орга-
низаторски способности.  
КРЪВНА ГРУПА А: Земеделецът
Около 30 000 години пр.н.е. пора-
ди липсата на храна започва т.нар. 
Велико преселение на народите. 
Прехранващите се предимно с месо 
хора започнали да се превръщат във 
всеядни. Появата на кръвна група А е 
адаптивно явление, свързано с промя-
ната на условията в околната среда. 
Земеделието и животновъдството се 
превърнали в най-важните за оцелява-
нето умения. Налагало се и организмът 
да се приспособи към новия начин на 
хранене, за да може да преработва 
зърнени култури и други земеделски 
продукти. Често пъти малки области 
били гъсто заселени, което направило 
група А особено устойчива на инфек-
ции. За разлика от кръвна група 0 хора-
та от група А не бива да ядат никакво 
месо. В малки количества е позволе-
на консумацията на пилешко, пуешко 
или месо от петел. За сметка на това 

Преди да бъде открита АВО-
системата на кръвната група от 
австро-американския патолог и 

серолог Карл Ландщайнер през 1901 
година, трансфузията на кръв пред-
ставлявала опасна лотария. Ученият 
установил, че преливането на кръв 
от един човек на друг води до реак-
ция – в кръвта на приемника често се 
наблюдавала аглутинация (слепване) 
на еритроцити. Той изследвал взаи-
мовръзката между антигените и анти-

Освен полезна информация в здравния картон кръвната група издава нашите праисторически коре-
ни и свързаното с тях генетично предразположение към определен тип хранене, двигателна актив-
ност, стил на живот и дори някои черти на характера. Съобразената с кръвната група индивидуал-
на хранителна и двигателна програма не само активира обмяната на веществата и ускорява пости-
гането на оптимално тегло, тя дарява повече енергия, хармония и психическа устойчивост, повиша-
ва тонуса и се грижи за стабилна имунна система.  

двата антигена, докато при нулева те 
липсват. Именно заради липсващите 
антигени имунната система образува 
т.нар. антитела - човек от кръвна група 
А притежава антитела срещу кръв-
на група В и обратното. Признание за 
откритието си ученият получава, като 
печели Нобелова награда за физиоло-
гия или медицина през 1930 година. 10 
години по-късно заедно с Александър 
Соломон Вийнер открива и резус-фак-
тора – друг протеин, намиращ се върху 
клетъчната мембрана на червените 
кръвни клетки в човешката кръв.  Като 
символ се използват буквите Rh и зна-
ците „+“ и „-“ в зависимост от това, дали 
човек е резус-положителен (т.е. прите-
жава резус-фактор антиген), или резус-
отрицателен (не притежава антиген). 
Нулева отрицателна кръвна група е 
универсален дарител, а АВ положител-
на - универсален реципиент.
Разпределението на кръвните групи 
варира в различните части на света 
и при различните народи. В България 
с кръвна група 0 са 32%, с група А – 
44%, с група В са 15%, а с АВ – 8% от 
населението. 

Праисторически корени 
Всяка кръвна група е свързана с типич-
ния начин на хранене и поведение на 
праисторическите хора. Благодарение 
на намиращата се в нея генетична 
информация нейните характеристи-
ки и предразположения достигат до 
наши дни. Географското местоположе-
ние и расовата принадлежност изграж-
дат допълнително идентичността ни 
като хора. Кръвната група е по-стара от 
расите и възниква в отговор на еволю-
ционните процеси. Изключение прави 
единствено групата АВ, която се поя-
вява в по-ново време.
КРЪВНА ГРУПА 0: Ловецът
Кръвна група 0 е най-старата от чети-
рите – тя съществува още от около 
40 000 години пр.н.е. В онези време-
на хората ловували на групи. Те при-
тежавали сила, издръжливост и често 

телата в кръвта и по време на свои-
те наблюдения открил на повърхност-
та на червените кръвни клетки два раз-
лични антигена, които нарекъл А и В. 
Карл Ландщайнер бързо установил, че 
не всеки човек притежава въпросните 
антигени и разделил кръвта на чети-
ри различни групи. На повърхността на 
еритроцитите на човек от кръвна група 
А фигурира антиген А, докато за група 
В е характерен антиген В. При кръв-
на група АВ могат да бъдат открити и 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

лигентни, прилежни и умеят добре 
да се контролират, но са трудно раз-
гадаеми.

Кръвната група  
и антителата 
Кръвната група се дефинира чрез 
намиращите се на повърхността на 
червените кръвни клетки специфич-
ни белтъчни молекули, известни като 
антигени (аглутиногени) - вещества, 
които се възприемат от организма като 
чужди и предизвикват специфичен 
имунен отговор: хуморален, имунен 
отговор или и двата заедно, създава-
не на имунологична памет или имуно-
логична толерантност. Три от най-важ-
ните са А, В и 0 (A,B,0) и резус-факто-
рът (Rh). Има още 46 познати антиге-
ни, но те са много по-рядко срещани 
в сравнение с АBO и Rh. Антигените 
са отговорни за създаването на анти-
телата и се образуват от различните 
кръвни групи. Те функционират в орга-
низма като малки войници и са вина-
ги настроени за отбрана. Това е при-
чината, поради която кръвопрелива-
не между различни хора чрез инфузия 
често пъти е невъзможно. Когато имун-
ната система претърсва за „чужденци“, 
тя ги търси първо сред антигените на 
кръвта, за да открие дали става дума 
за нашественици, които трябва да ели-
минира. Ако в организма е попаднал 
чужд антиген, кръвта може да обра-
зува собствени антитела. Тези произ-
ведени от имунната система съедине-
ния имат задача да се прикрепят към 
чуждия антиген, за да го маркират като 
натрапник и впоследствие унищожат. 
Така възниква имунна реакция, при 
която се натрупват вируси и бактерии. 
По този начин, след справянето си с 
тях, тялото може успешно да неутра-
лизира чуждите нашественици и да ги 
изведе извън организма. Преливането 
на кръв от човек с дадена кръвна 
група на човек с несъвместима кръвна 
група може да предизвика остра имун-
на реакция, която да доведе до пови-
шена температура и втрисане, затруд-
нено дишане, хемолитична анемия, 
бъбречна недостатъчност и смърт.

Какви щети причиняват 
лектините в кръвта
Храната се раздробява на малки пар-
чета още в устата, където става пър-
вичната й обработка. После попада 
в стомаха, където с помощта на сто-
машния сок и съдържащите се в него 
ензими допълнително се радробява, 
превръща в стомашна каша и преми-
нава за обработване и усвояване на 

Характеристики на отделните кръвни групи
Група 0 – Ловецът
  Необходимост от интензивно физическо натоварване (напр. джогинг), което може 

да помогне за справяне със стреса
  Обмяната на веществата функционира на високи обороти, за да съхрани енергич-

ността и стройната фигура
  Свръхчувствителни реакции на промени в условията на хранене и околната 

среда
  Хиперактивна имунна система
  Храносмилателният тракт е силен и се нуждае от богато на протеини хранене 

(месо, риба, морски дарове)
  Зърнените храни, хлябът, варивата и бобовите култури не се понасят добре
Група А – Земеделецът
  Спокойни, отпускащи напрежението видове спорт като спортно ходене, тай чи и 

хата-йога помагат срещу стрес 
  Добра адаптация към промени в условията на околната среда и храненето
  Имунната система е толерантна
  Стомашно-чревният тракт е чувствителен
  Растителните храни се грижат за поддържането на стройно и активно тяло
  Животинските продукти се храносмилат трудно и забавят обмяната
Група В – Номадът
  Креативните дейности и спортна активност със средно натоварване (като бойни 

изкуства, гимнастика и колоездене) са идеален начин за противодействие на стре-
са и постигане на вътрешна хармония 

  Трябва да има баланс между духовната и физическата активност, за да се поддър-
жат духа и тялото здрави, а фигурата стройна

  Балансът е важен за силна имунна система
  Хиперактивна имунна система
  Храносмилателната система е толерантна
  Обилната консумация на млечни продукти e с доказан позитивен ефект
  Царевицата, елдата, пшеницата, лещата, фъстъците и семената се отразяват 

негативно на обмяната
Група АВ – Загадъчният
  При група АВ душевното равновесие се постига чрез физическа активност и твор-

ческа енергия 
  Може да се приспособява като хамелеон към промените в условията на околна-

та среда и хранене
  Храносмилателният тракт е чувствителен
  Имунната система е много толерантна
  Соевите храни, месото, млечните продукти и зелените зеленчуци се отразяват 

добре на храносмилателния тракт и трябва често да присъстват на масата
  Червеното месо, варивата, семената, царевицата, елдата и пшеницата не се пона-

сят добре

с изключение на пшеницата в храни-
телния си план могат да включват зър-
нени култури от всички видове. Хората 
от кръвна група А обичат планиране-
то, те са пунктуални и по-скоро резер-
вирани натури.    
КРЪВНА ГРУПА В: Номадът
Между 10 000 и 15 000 години пр.н.е. 
в Хималаите се развила кръвна група 
В. Суровите климатични условия изис-
квали номадски стил на живот - на 
преден план излязло животновъдство-
то и това наложило промени в хране-
нето, което се състояло предимно от 
месо и млечни продукти. Те се препо-
ръчват също на съвременните носи-
тели на тази кръвна група. За сметка 
на това е добре да избягват зърнени-
те храни, варивата и големите коли-
чества ядки. Хората с кръвна група В 
представляват забележителен микс от 
интелигентност, креативност и техни-
чески умения. 

КРЪВНА ГРУПА АВ: Загадъчният
Най-младата от всички кръвни групи 
съществува едва от 1000 години. 
Когато варварските племена завла-
дели цялата римска империя, кръвта 
им се смесила с остатъците от евро-
пейската култура. Така възникнала 
кръвна група АВ. Поради съвмести-
мостта на съдържащите се в нея две 
групи, група АВ разполага с особено 
висока способност да развива анти-
тела срещу микробни инфекции. АВ 
е единствената кръвна група която 
разполага с микс от различни имун-
ни свойства. Това означава, че носи-
телите й са с по-нисък риск от раз-
витие на определени алергии, авто-
имунни заболявания като артрит или 
тежки инфекции като възпаление на 
белите дробове. Това, с което ком-
бинацията от А и В групи не се спра-
вя обаче, е способността й да овладя-
ва други тежки заболявания като рако-
вите мутации например, които са по-
често срещани при хора от тази кръв-
на група. АВ следователно представя 
картина на нашето време: тя е слож-
на и непредвидима. Представителите 
й могат да приемат разнообразни 
хранителни продукти – месо, риба, 
млечни и зърнени храни. Те са инте- 
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полезните вещества в червата. Накрая 
чрез кръвта ценните съставки се трас-
портират до органите и клетките. При 
това кръвта реагира с биохимични-
те съставки на преработената храна. 
Поддържаща роля в този процес игра-
ят лектините – т.нар. гликопротеини, 
състоящи се от един протеин и повече 
въглехидратни групи, при които учас-
тието на въглехидрати може да дос-
тигне до 85%.
Микробите, болестотворните причини-
тели и имунната система са снабдени 
с лектини, които действат като супер 
лепило. Собствените лектини на бак-
териите или вирусите оказват специ-
фично въздействие на кръвната група 
и могат да бъдат много неприятни 
за засегнатия. Същото се отнася за 
съдържащите се в храната лектини: 
ако белтъкът е несъвместим с кръвна-

та група, настъпва реакция в организ-
ма, благодарение на която се стига до 
локално или засягащо цялата система 
събиране на кръвни клетки. Например: 
когато човек от кръвна група А пие 
краве мляко, при образуването на 
кръвна утайка организмът веднага реа-
гира с отхвърляне. Ако обаче също-
то мляко се приеме от човек с кръвна 
група В, по правило не се случва нищо, 
тъй като млякото притежава сходни на 
група В свойства. Различните лекти-
ни атакуват различни органи. Ако на 
определено място в тялото се е загнез- 
дил интактен лектин, той действа в 
съответната зона като магнит с наказа-
телна функция - събира и унищожава. 
Синдром на раздразненото черво или 
чернодробна цироза са някои от мно-
гото заплахи за организма.
Не всички лектини в храната разбира 
се са животозастрашаващи, някои от 
тях обаче могат да предизвикат цяла 
поредица от оплаквания. Развилият 
диетата според кръвната група амери-
кански натуропат и изследовател, д-р 
Питър Д`Адамо, е изследвал внима-
телно хранителните лектини и е уста-
новил, че около 95% от съдържащи-
те се в нормалното хранене организ-
мът елиминира сам. Останалите 5% 
попадат филтрирани в кръвта и пре-
дизвикват реакция, при която унищо-
жават както червени, така и бели кръв-
ни клетки. Освен това те могат да ата-
куват чувствителната лигавица на чер-
вата и да предизвикат силни възпали-
телни реакции, подобни на наблюда-
ваните при хранителна алергия. Честа 
последица са силните газове. Дори 
малко количество лектини е доста-
тъчно да събере голямо количество 
клетки, ако кръвната група реагира. 
Лектините, които предизвикват несъв-
местимост забавят обмяната на вещес-
твата до такава степен, че изгаряне-
то на калории престава да функцио-

държат към съобразено с кръвната 
група хранене. Опитите за редуциране 
на теглото винаги са свързани с диети, 
но резултатите често пъти са недълго-
трайни, стартира се йо-йо ефект или 
пък успешна за едни диета, не рабо-
ти за други. Наложените ограничения 
могат да се отразят дори негативно на 
здравето, особено ако се основават на 
едностранно хранене с изключване на 
цели групи храни (въглехидрати, маз-
нини). При това нерядко от хранител-
ния план се отстраняват хармонизира-
щи с организма продукти и той се нато-
варва с напълно неподходящи за него.
Макар диетата според кръвната група 
да не е разработена за редуциране 
на теглото, тя става популярна имен-
но благодарение на високата си ефек-
тивност при сваляне на излишни кило-
грами. „Докато тялото се освобожда-
ва от трудносмилаемите и токсични 
храни, то се опитва да изхвърли налич-
ните отрови и шлака. Тъй като те се 
съхраняват основно в мастната тъкан, 
извеждането им от организма означава 
унищожаване на мазнините“, - обясня-
ва д-р Д`Адамо.
„При дадена диета човек трябва да 
се чувства добре и да е убеден, че 
постъпва правилно, а не да има чув-
ството, че се `топли със снежна жилет-
ка`. Затова той трябва не само да е по-
добре информиран, но и да се доверя-
ва повече на подсказаните му от при-
родата собствени желания“, - е на мне-
ние специалистът. Невинаги е лесно 
да се живее по правилата на диета, но 
с времето тялото започва да реагира 
все по-чувствително на храните, които 
са неподходящи за него, с главоболие, 
стомашно-чревни смущения и отпад-
налост. Ако започне да обръща внима-
ние на тези сигнали, човек се научава 
да разбира нуждите на организма си и 
по естествен начин да променя вредя-
щите му хранителни навици. 

нира. Застрашено е и производство-
то на инсулин, затова продължаващо с 
години натоварване може да доведе до 
диабетно заболяване.
Лектините, за съжаление, няма как да 
бъдат избегнати. Те се съдържат във 
важни хранителни продукти като вари-
вата, рибата, морските дарове, зелен-
чуците и естествено невинаги пред- 
ставляват заплаха за здравето. 
Решаващо в случая е да се избяг-
ват единствено хранителните про- 
дукти, които не хармонизират с индиви- 
дуалната кръвна група.

Какво може да постигне 
съобразената  
с кръвната група диета 
Диетата според кръвната група е позна-
та и успешно прилагана от много хора. 
По-малко известно е, че тя доприна-
ся не само за сваляне на излишни-
те килограми, но и за обща регене-
рация на тялото, като по естествен 
начин балансира организма и води до 
цялостен здравословен ефект. Цяла 
поредица от вирусни и бактериални 
инфекции могат да бъдат предотвра-
тени чрез разтоварване на имунната 
система и повишаване ефективност-
та на естествената й защитна функ-
ция. Тялото се освобождава от задръс-
тилите го шлака, токсини и мазни-
ни. Храносмилателните функции се 
регулират, обмяната на веществата се 
засилва и това позволява бързо дости-
гане на оптималното тегло. При това 
клетките остават по-дълго стабилни 
и по този начин се забавят процесите 
на стареене. Диетата според кръвна-
та група не е панацея за всички болес-
ти, но тя при всички случаи може да 
донесе позитивни ефекти и да повиши 
качеството на живот. 
Особено страдащите от затлъстява-
не хора биха могли да избегнат здра-
вословните си проблеми, ако се при-
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устата. Нарушава се също така вкусо-
вата сетивност, дължаща се на акти-
вираните в устната кухина вкусови 
рецептори. Това повлиява не само вку-
совото възприятие на храната, чрез 
нея допълнително се регулира сто-
машният сок. Не трябва да се забра-
вя също, че съдържащите се в сто-
машния сок храносмилателни ензи-
ми могат да реагират само с повърх-
ностния слой на храната, затова кол-
кото по-основно е сдъвкана тя, толко-

Как да започне  
промяната
При разработване на съобразена с 
кръвната група диета д-р Д`Адамо е 
направил списъци с храни, които са  
много подходящи, неутрални или 
трябва да бъдат избягвани. Те естес- 
твено са само ориентировъчни, който 
иска да получи по-подробна информа-
ция за индивидуалните потребности 
на организма си, трябва да изследва 
кръвта си при специално обучени спе-
циалисти.

Д`Адамо дава следните съвети при 
различните кръвни групи:
l  Тип 0: Започнете 3 до 4 пъти на 

седмица да ядете малки порции 
нетлъсто червено месо. Изключете 
напълно житните продукти от своя 
хранителен план.

l  Тип А: Заместете месото чрез 
въвеждане на растителни проте-
ини, допълнено с малко риба или 
пилешко месо. Консумирайте пове-
че варива и зърнени храни.

l  Тип В: Предвидете много млечни 
продукти в хранителния си план и 
зачеркнете пилешкото месо.

l  Тип АВ: Може да включите риба и 
морски дарове, тофу и малки пор-
ции месо, например агнешо и пуеш-
ко като основни съставки на ваше-
то хранене. Избягвайте пилешкото 
месо, царевицата и варивата. 

Какво пречи  
на храносмилането
Високият прием на течности е основ-
на съставна част на съобразената с 
кръвната група диета. По време на 
хранене обаче не бива да се пие. 
Приетите заедно с храната течности 
разреждат стомашния сок и намаля-
ват неговото действие. Ако храната 
не е оптимално преработена, тя се 
задържа по-дълго в стомаха и може 
да доведе до предизвикани от гни-
енето в храносмилателната систе-
ма газове. Затова приемайте течнос-
ти половин час преди или след хра-
нене и дайте на тялото възможност 
да свърши ефективно метаболитна-
та си дейност.
Отделете време и се насладете на 
всяка хапка. Припряното хранене 
води до отделяне на стрес-хормони и 
поради това до увеличено производ-
ство на стомашен сок. Последиците 
са гастроезофагеален рефлукс и 
повишена киселинност на стомаха. 

Също комуникацията с членовете на 
семейството трябва да бъде оставе-
на за по-късно, тъй като при всеки раз-
говор по време на хранене в тялото 
попада допълнително количество въз-
дух, което може да доведе до образу-
ването на газове. Разговорите нару-
шават и процеса на дъвчене, а добре 
сдъвканата храна при всички случаи е 
предпоставка за добре функционира-
що храносмилане. Повечето въглехид- 
рати например се разграждат още в 

Много подходящите хранителни про-
дукти действат на тялото като лечебно 
средство, неутралните представляват 
„единствено храна“, която не се отра-
зява нито лошо, нито добре, за смет-
ка на това трябва да бъдат избягва-
ни храните, които действат като отро-
ви в организма. „Много подходящи-
те храни“ трябва да присъстват всеки-
дневно в хранителния план. Ако човек 
добре понася неутралните продукти, 
те също са здравословна база за снаб-
дяване на тялото с хранителни вещес-
тва. При купуването им трябва да се 
ценят свежите, непреработени продук-
ти. Важно е да се избират високока-
чествени месо, риба, плодове, зелен-
чуци и от списъка да се задраскат 
полуфабрикатите и консервите, които 
изобилстват от обременяващи тялото 
вредни съставки и са бедни на полез-
ни хранителни вещества.
При стартиране на диетата д-р 
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ва по-ефективна е ензимната актив-
ност, което благоприятства протичане-
то на храносмилателните процеси, без 
да се натоварва системата.  

Кой спорт, кои  
храни са правилните?
Приемането на храна играе важна 
роля в живота на човек, но не по-
малко важно е нейното преработване. 
Движението е от първостепенно зна-
чение не само за изгаряне на поетите 
калории. То е  ключ за разграждане на 
негативния стрес, който предизвиква в 
тялото вредни химически реакции и му 
нанася огромни щети. Закодираната в 
кръвната група информация разкрива 
не само предразпложението към опре-
делен тип хранене, но и към свърза-
ните с него стил на живот и физичес-
ка активност, които също се коренят в 
нашето праисторическо минало.
Какво се отразява добре на кръвна 
група 0: Хората от нулева група при-
тежават много енергия. Те са откри-
ти, самоуверени, оптимистични, прями 
- говорят всичко, което им е на сър-
цето - и обичат да са обкръжени с 
хора. В стресови ситуации отделят 
много адреналин и реагират импул-
сивно. Затова притежават специал-
ната способност да разграждат адре-
налина чрез физическа активност, 
като преобразуват стреса в енергия. 
За представителите на тази кръвна 
група интензивният спорт и движени-
ето са предпоставка за здравословен 
и щастлив живот. Подходящи спорто-

ве са тичането, плуването, колоезде-
нето, скуошът.
Успоредно с редовната спортна актив-
ност те трябва много да внимават за 
храненето си. Животинските протеини 
са важни както за здравето на целия 
организъм, така и за тяхната муску-
латура. Излишъкът от стомашна кисе-
лина се грижи за доброто преработ-
ване на животинските белтъчини, но 
като цяло хората от група 0 са винаги 
с повишена киселинност, затова тряб-
ва да включат в храненето си доста-
тъчно плодове и зеленчуци, за да под-
държат алкално-киселинния баланс в 
тялото си. Зърнените храни и млечни-
те продукти блокират храносмилане-
то им и могат да причинят здравослов-
ни проблеми. Особено вредна за тях 
е пшеницата.

Какво се отразява добре на кръв-
на група А: Представителите на кръв-
на група А се грижат за другите и се 
считат за особено отговорни хора. Те 
са в мир със себе си, добри слуша-
тели и ценни съветници при разре-
шаването на проблеми. Тяхната чувс-
твителност предопределя участието 
им в креативни професии. Понякога 
обаче са прекалени перфекционис-
ти и сами застават на пътя си. Докато 
хората от нулева група са импулсив-
ни, тези от група А са разумни. Затова 
когато вземат решения, те се осла-
нят на ума и не слушат сърцето си. 
Пренебрегването на емоциите води 
до отделяне на стрес-хормони, които 
предизвикват застояване на кръвта и 
издуване на лявата сърдечна каме-
ра. С течение на времето това може 
да доведе до сърдечни оплаквания. 
Генетично предразположени, предста-
вителите на тази кръвна група прите-
жават високи съсирващи фактори и 
по-гъста кръв. Хормонът кортизол при 
тях е по-често повишен. Последиците 
от това могат да бъдат синдромът 
бърнаут (синдромът на прегарянето) 
и повишено отлагане на мастни резер-
ви. По правило кръвното налягане и 
нивата на холестерола им също са 
твърде високи, затова те често стра-
дат от тромбози и сърдечен инфаркт. 
Вегетарянството се отразява добре 
на хората с кръвна група А. Поради 
по-ниското съдържание на стомаш-
на киселина те по-трудно преработ-
ват животинските протеини, а млеч-
ните продукти възпаляват стомашна-
та им лигавица. Силно натоварващи-
те спортове като маратон могат да 
бъдат животозасташаващи за група А. 
За сметка на това заради високия си 
духовен потенциал могат да постигнат 
майсторски нива в медитацията, която 
да помогне за откриването на вътреш-
ния им баланс. Практикуването на тай 
чи и ки гонг повишава енергийните 
им нива. Много подходящи за тях са 
йога, пилатес, плуване, спортно ходе-
не, туризъм или колоездене – въоб-
ще спортове, които могат да упражня-
ват със собствено темпо, но които им 
осигуряват здравословно натоварва-
не на сърцето.
Какво се отразява добре на кръв-
на група В: Радост от живота, актив-
ност и целеустременост – това съвсем 
общо описва хората от кръвна група 
В, те обаче са по-флексибилни и не 
толкова установени като тези от нуле-
ва група. Освен това тип В са по-прак-
тични и стоят здраво на земята. Те 
обичат реда и добрата организация. 
Семействата им са винаги закриля-
ни, обгрижени и разглезени. Имунната 
им система е силна. Млечните продук-
ти най-често им понасят добре, висо-
кият прием на калций обаче може да 
доведе до нарушаване на минерал-
ния баланс в тялото. Често им липс-
ва магнезий, което повишава рискът 
от диабет и оказва негативно въз-
действие върху сърцето. На предста-

вителите от кръвна група В не се пре-
поръчват храни като пилешко месо и 
царевица, тъй като забавят обменни-
те им процеси. Често пъти имат непо-
носимост към пшеница. Със зърнени-
те продукти и захарта при всички слу-
чаи трябава да внимават, за да не раз-
вият диабет, и е добре да неутрали-
зират киселинността на тялото си с 
плодове и зеленчуци. Спортните пре-
дизвикателства не са толкова важни 
като за група 0, но са по-важни, откол-
кото за група А. На тип В определе-
но се удават креативните и стратеги-
ческите спортове, но заради вирогла-
вия им нрав е възможно да обиждат 
в отборните игри. Авантюристични по 
природа, те обичат пътешествията и 
не се чувстват добре, когато се засе-
дят на едно място. Практикуването на 
йога може да балансира мислите им, 
а пътешествията и дори „фантазий-
ните пътувания“ укрепват нервната и 
имуннта им система.

Какво се отразява добре на кръв-
на група АВ: Интелигентност и тру-
долюбие са характерни за хората от 
група АВ. Те най-често се съобразяват 
с това, което им диктува главата, а не 
сърцето и могат добре да се контроли-
рат. Умеят да се приспособяват като 
хамелеони и имат склонност към мис-
териозност, но понякога не са съвсем 
наясно със себе си. Генетично носи-
телите на АВ-кръвна група са с по-ви-
сок риск от деменция, затова стимули-
ращите духа спортове и здравослов-
ното хранене са от особено значение 
за тях. При това е добре да проследят 
какви части от А или В кръвни групи 
при тях са доминиращи. В стресови 
ситуации освобождават много адрена-
лин. Тъй като притежават импулса за 
движение от В-група, могат да се про-
тивопоставят на стреса посредством 
движение. В повечето случаи пона-
сят добре месо и млечни продукти, но 
могат без проблем да преработват и 
зърнени храни. При фитнес трениров-
ките подобно на А-група е добре да 
се придържат към разнообразни нато-
варващи, но не претоварващи сърцето 
движения. Танци, упражнения за раз-
тягане и йога са видовете спорт, които 
са особено полезни за група АВ. Те 
им помагат да се освободят от нега-
тивни емоции като гняв или страх, 
като повлияват позитивно енергията 
в тялото и постигането на баланс на 
меридианите. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

СЪВЕТИ СРЕЩУ  
ПРОСТУДА ОТ ЦЯЛ СВЯТ

Предавани от поколение на поколение прастари лечеби методи 
срещу простудни инфекции се прилагат по цял свят. Ето някои от 
тях, които са ефективни и лесно приложими в домашни условия. 

Тибетска медицина 
Съществуващата от 3000 години 
лечебна система от Хималаите се 
основава на традиционното китай-
ско и инидйско лечебно изкуство. 
Според тях здравето на човек се 
определя от три жизнени енергии – 
вятър, слуз и жлъчка. 
От Непал: Сироп от бодливо 
дърво унищожава вирусите на 
хремата 
Богатите на витамини плодове на 
растението (900 мг витамин С на 
100 г) предпазват от вируси с био-
активното вещество ликопен.
Лечебна рецепта: 1 кг плодове се 
поръсват с 50 г захар и се заливат 
с вода, докато не ги покрие с 1 см 
отгоре. Варят се 10 минути, пасират 
се през цедка и се кипват отново. 
Сиропът се налива в добре затва-
рящ се стъклен съд, още докато 
е горещ.
Приложение: Всеки ден от сиропа 
се изпиват по 1-2 кафени чашки.
От Тибет: Маслото от канела пре-
махва главоболието
Маслото от канела съдържа голямо 
количество евгенол, канелен алде-
хид и други съставки, които разши-
ряват кръвоносните съдове.
Лечебна рецепта: Добре завинт-
ващ се буркан или малка стъклена 
бутилка се пълни с гъсто поставе-
ни една до друга канелени пръчи-
ци и се допълва с качествено слън-
чогледово олио. Оставя се да пре- 

стои 3 седмици на топло място, 
като ежедневно се разклаща. След 
това маслото се прецежда и се 
сместват 5-6 капки от него с 1 ч.л. 
вода, ½ ч.л. лимонов сок и 2 ч.л. 
хималайска сол.
Приложение: 3 пъти на ден полу-
чената смес се втрива в челото и 
слепоочията с лек масаж.

Аюрведическа медицина 
Крайъгълен камък на познатата 
от 3500 години индийска лечебна 
школа са трите „доши“ – вата, пита 
и кафа, които регулират не само 
телесното и духовното здраве, но 
и податливостта към инфекции. 
Отговорно за простудите според 
аюрведа е прекалено глямато коли-
чество на вата и кафа в тялото.
От Асам / Североизточна Индия: 
Вана с лимонова трева и сметана 
спира простудата в зародиш
В сладката трева се съдържа анти-
оксидантът цитрал, който унищожа-
ва микробите и ограничава инфек-
цията. Той освобождава дихател-
ните пътища и успокоява болките 
в тялото.
Лечебна рецепта: 7 капки масло 
от лимонова трева (от аптеката 
или дрогерията) се смесват с 20 
мл сметана и се добавят към вода-
та във ваната (с темепатура 38 гра-
дуса).
Приложение: В обогатената 
с масло и сметана вана се пре- 
стоява 20 минути веднъж дневно. 
Внимание: Да не се прилага при 
висока температура!
От Керала / Южна Индия: Масажи 
със сусамово масло разширяват 
бронхите
Сусамовите семена съдържат до 
40% линолова киселина, която про-
тиводейства на възпалението и сти-
мулира локално защитните сили на 
долните дихателни пътища.
Лечебна рецепта: 3-4 с.л. суса-
мово масло се смесват с голяма 
щипка сол.
Приложение: Гръдният кош се 
масажира леко със затопленото 
масло. Когато маслото се поеме 
от кожата, гърдите се покриват с 
памучна кърпа и се завиват с въл-

нено одеяло. Почива се на спокой-
ствие 1 час. Процедурата се прила-
га веднъж дневно.

Индианска медицина 
Според индианската философия за 
здравето болестите са цената за 
лошите дела в миналото, настоя-
щето и бъдещето.
От Орегон / САЩ: Чай от птича 
трева отпушва синусите
Градинският плевел Stellaria media, 
известен като птича трева, звезди-
ца или врабчови чревца, не само 
съдържа витамин С, но е богат на 
сапонини, които действат антими- 
кробно и секретолитично. Те втечня-
ват секретите в околоносните кухи-
ни и облекчават дишането.

Лечебна рецепта: 2 ч.л. пресни 
листа от растението или от изсу-
шената билка се заливат с 200 мл 
леко затоплена вода и се оставят 
да престоят под капак 6-8 часа, 
след което течността се прецежда.
Приложение: Преди консумация 
чаят леко се затопля. Изпиват се 2 
– 3 чаши на ден.
От Канада: Боровинков разтвор 
за гаргара успокоява болките в 
гърлото
Наситеносините горски плодове 
съдържат голямо количество мир-



8

тилин, който е мощен унищожи-
тел на микроби. Дъбилните вещес-
тва като катехините спират възпа-
лителните процеси в устната кухи-
на и гърлото. 
Лечебна рецепта: 1 с.л. изсушени 
боровинки се заливат със 100 мл 
вода и се варят 10 минути. Чаят се 
прецежда и оставя да се охлади.
Приложение: 3 до 5 пъти се прави 
гаргара на гърлото за около 5 мину-
ти, без да се преглъща.

Арабска медицина 
Възникналата в ислямската висо-
коразвита култура през 8-12 век 
лечебна практика се опира на 
лечебното действие на билки, под-
правки и музика.
От Мароко: Лучено мляко успоко-
ява кашлицата
Лукът е богат на кверцетин, който 
съкращава болестния период с 
една четвърт. Освен това доста-
вя на тялото алицин – естествен 
антибиотик, който се отразява бла-
готворно на сухата продължителна 
кашлица. Лученото мляко регене-
рира и имунната система.
Лечебна рецепта: 2 глави лук 
(нарязани на ситно) се сваряват в 
0,5 л вода с 1 главичка карамфил 
и 1 стрък мащерка. Отварата се 

оставя да престои 6 часа и се пре-
цежда. 5 с.л. от отварата се сваря-
ват с 1 чаша мляко и 1 ч.л. от обел-
ките на лука. 
Приложение: От лученото мляко 
се изпиват 1 до 3 чаши на ден.
От Либия: Яйце с мед успокоява 
дрезгавия глас
100 г яйца покриват 38% от необ-
ходимата дневна доза витамин 
А. Имуностимулиращото витално 
вещество подсилва лигавицата на 
гърлото и активира отслабените 
клетки на имунната система. Медът 
унищожава болестотворните при-
чинители чрез 13 различни млечно-
кисели бактерии. 

Приложение: От получената смес 
се изпиват 3 - 4 чаши на ден.

Келтска медицина 
Като източник на здраве велики-
ят друид и бард Талиезин (около 
534 до 599 сл.н.е.) определя 8 еле-
мента: месо, кости, кръв, чувства, 
дишане, топлина, душа, мъдрост. 
В съответствие с това ранните дру-
идски лекари прилагали цялост-
но лечение.
От Ирландия: Компрес с офика 
подсилва имунната защита на 
дихателните пътища
Плодовете на дървото са богат 
източник на дъбилни вещества, 
витамин С, провитамин А и целена-
сочено подсилват имунната систе-
ма на долните дихателни пътища.
Лечебна рецепта: По 500 г плодо-
ве от офика и ситно нарязани ябъл-
ки се сваряват в 300 мл вода, дока-
то омекнат, след което се пасират 
на пюре.
Приложение: 2-3 пъти на ден се 
прави компрес, като плодовият мус 
се разпределя върху памучна кърпа 
с дебелина 1 – 1,5 см още докато е 
горещ. Кърпата се поставя върху 
гръдния кош и се покрива с друга, 
най-добре вълнена. Компресът се 
оставя да действа 20 минути.

От Уелс: Напитка от шипка, хибис-
кус и лопен съкращава инфекцията
Шипките съдържат до 20 пъти 
повече витамин С от лимона, 
голямо количество мед и цинк. 
Съдържащите се в тях галактоли-
пиди и полифенолни съединения 
успешно блокират възпалителни-
те процеси. Хибискусът е богат на 
слузни вещества, а лопенът - с изя-
вен противовъзпалителен ефект.
Лечебна рецепта: 40 г изсушен 
плод от шипка и по 20 г изсуше-
ни корен от хибискус и цвят от 
лопен се наситняват. 2 ч.л. от смес- 
та се заливат с чаша гореща вода. 
Оставят се да се запарят за 15 
минути и се прецеждат.
Приложение: Сутрин и вечер се 
изпива по 1 чаша от напитката.

Традиционна  
китайска медицина 
Тя е възникнала преди 2000 години 
и стъпва на 5 стълба – акупункту-

Лечебна рецепта: 2 био жълтъка се 
разбиват в чаша с 3 с.л. мед и 4 с.л. 
прясно изцеден портокалов сок.
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ра, туи на масаж, ки гонг, съзнател-
но хранене и билколечение.
От Юнан / Югоизточен Китай: 
Джинджифилово-лимонова на- 
питка намалява ставните болки
Съдържащото се в джинджифила 
люто вещество гингерол действа 
като болкоуспокояващата ацетил-
салицилова киселина, при това раз-
гръща антивъзпалително имуномо-
дулиращо действие.
Лечебна рецепта: 3 - 4 тънки шайби 
джинджифилов корен се заливат с 
чаша вода, кипват се и се варят за 
кратко. Оставят се да се запарят за 
5 - 7 минути и течността се прецеж-
да. Добавя се 1 ч.л. прясно изцеден 
лимонов сок.
Приложение: Изпиват се 3 – 4 чаши 
на ден.
От Тайван: Кадене на див пелин 
спира размножаването на вируси
Сложноцветният див пелин съдър-
жа камфор и алкалоида монотер-
пин, познат като туйон. И двете 
вещества спират размножаването 
на вируси.

Лечебна рецепта: 1 - 2 с.л. чай 
лапачо се добавят към 1 л кипнала 
вода и се варят за кратко. После се 
оставят да се запарят за 15 минути 
и течността се прецежда. Напълва 
се една ракиена чаша с леко топ-
лия чай, добавя се ½ ч.л. морска 
сол и се разбърква добре.  
Приложение: Поставят се по две 
капки във всяка ноздра два пъти 
дневно.
От Еквадор: Налагане с мускато-
во орехче помага при бронхит
Богатото на етерични масла муска-
тово масло стимулира кръвоснаб-
дяването на бронхите до най-фини-
те съдове. Чрез разширените кръ-
воносни съдове имунните клетки 
нахлуват безпроблемно и бързо ата-
куват болестотворните причинители.
Лечебна рецепта: Кухненска кърпа 
се намазва с нож с меко масло с 
дебелина около 1 см. Върху него 
се настъргва половин мускатово 
орехче.
Приложение: Кърпата се налага 
върху гръдния кош с маслото надо-
лу, завива се с друга кърпа и се 
оставя да действа 1 час.

Персийска медицина
Известният персийски учен Авицена 
(около 980 - 1037) е събрал цялото 
познание за билките на индо-араб-
ския свят. Той поставя и основите 
на съвременната фитотерапия.
От Хормозган / Южен Иран: Каша 
от цвекло успокоява дразнеща-
та кашлица
Цвеклото съдържа бета-каротини, 
сапонини и микроелемента манган, 
които успокояват лигавицата на уст-
ната кухина, гърлото и бронхите.
Лечебна рецепта: 500 г цвек-
ло, 250 г картофи и 150 г морко-
ви, нарязани на парчета се сваря-
ват в малко вода, докато омекнат. 
Зеленчуците се пасират със 125 
г масло. Добавят се щипка шаф-
ран, по ½ ч.л. смлян кардамон и 
кимион.
Приложение: При атака на драз-
неща кашлица се приема 1 с.л. от 
зеленчуковия мус и се оставя бавно 
да премине през устната кухина 
преди преглъщане.
От Гом / Северен Иран: Мляко 
с подправки понижава темпера-
турата
Лечебната сила на куркумата се 
крие в етеричните масла като туме-
рол, нейните куркуминоиди и горчи-
ви вещества.
Лечебна рецепта: 1 чаша мляко, 
по 1 ч.л. куркума и джинджифил 
на прах, по 1 щипка смлян черен 
пипер, канела и мускатово орех-
че на прах се загряват с 1 с.л. мед, 
след което се оставят да се запарят 
под капак за 10 минути.
Приложение: Изпиват се 3 до 5 чаши 
на ден. n

Лечебна рецепта:  В кадилото се 
сипва 1-2 см пясък за птици. Върху 
пясъка се поставят запалени въг-
ленчета за тамян с нажежената 
страна нагоре, а върху тях се изсип-
ват една шепа изсушени стръкове 
див пелин. Димът се вдишва, като 
се насочва с ветрило.
Приложение: Вдишването на каде-
ния див пелин се практикува 10 – 15 
минути на ден.

Медицина на инките
След астрономията медицината 
била втората по големина област 
на изследване за инките. Техните 
лечители смятали, че болестите се 
предизвикват от зли духове, и ги 
лекували с помощта на божествени 
растения като лапачото.
От Колумбия: Капки за нос с 
лапачо и морска сол освобожда-
ват дишането
Разпространеното в Централна и 
Южна Америка дърво, известно 
като розово лапачо, според инки-
те било благословено от богове-
те. Съдържащите се в него актив-
ни вещества като вератрова кисе-
лина повишават производството на 
имунни клетки и подпомагат отбъб-
ването на носната лигавица.  
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ПРЕОТКРИВАНЕ КУХНЯТА НА БАБА: 

ПОЛЕЗНАТА 
ФЕРМЕНТАЦИЯ

Ферментиралите храни в последно време са на мода и преживяват своя 
бум по всички части на света. Тези суперхрани от екстракласа се прене-
соха от кухнята на баба в изисканите ресторанти, в които топ готвачи екс-
периментират с прастари методи, за да очароват с възхитителни блюда. 
Освен наслада за небцето те даряват здравословни ефекти – подсилват 
имунната система и се грижат за здрава чревна флора.

ци след продължителна употре-
ба на антибиотици. Не на послед-
но място донасят разнообразие 
на масата.  
Нещата, от които човек се нуждае, 
ако иска сам да маринова, са ноу-
хау, време и търпение.
„Голямото ферментиране“ е тренд, 
който навлиза в Европа от Азия, 
по-точно от Корея и Япония. В 
тези страни хилядолетната тради-
ция никога не е била прекъсвана и 
се цени до наши дни. Мисо - фер-
мениралата соева паста напри-
мер, се сервира като супа или 
под друга форма във всеки япон-
ски ресторант. Корейската кухня 
е немислима без кимчи – основно 
традиционно ястие, което корей-
ците възприемат като източник на 
дълголетие и красота. След олим-
пиадата в Сеул то се превръща 
в кулинарен хит за чужденците 
и започва триумфалното си шес-
твие из ресторантите по цял свят. 
Според статистиката азиатците са 
по-здрави и живеят по-дълго от 
хората, населяващи всяка друга 

на мариноването обменят мнения, 
рецепти и съвети. Звездни готвачи 
се кълнат в прастарата готварска 
техника и все по-често залагат на 
нея, за да разнообразяват изиска-
ните си менюта. 

част на света. И това се дължи 
най-вече на здравословната им 
кухня, която изобилства от фер-
ментирали храни.
Прастарият консервиращ метод 
изживява своя бум и в САЩ, къде-
то се появяват клубове по фер-
ментация, обявяват се седмици на 
ферментацията, възникват интер-
нет платформи, в които фенове 

Мариноването на зеленчу-
ци, плодове или варива 
по известни от хилядоле-

тия методи, които бабите ни все 
още помнят и практикуват, може да 
бъде не само здравословно, но и 
забавно. Във века на бързото хра-
нене най-старият известен метод 
за консервиране – ферментацията 
– доскоро потъваше в забрава. От 
известно време обаче преживява 
ренесанс навсякъде по света – и то 
с пълно право.
Ферментиралите храни се пона-
сят добре от организма и са супер 
здравословни, между другото 
затова, че не претърпяват термич-
на обработка. Така те запазват 
ценните си хранителни и витални 
вещества, които са незаменими 
за здравето, а в процеса на фер-
ментация дори образуват нови. 
При това са лесно смилаеми и 
имат както про-, така и пребиотич-
но действие. Ето защо защитните 
за здрава чревна флора вещества 
могат да успокоят възпаления на 
червата и са идеални помощни-
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Ферментиралите храни 
– много плюсове, почти 
никакви минуси
Ферментиралите храни са толко-
ва здравословни поради факта, че 
съдържат огромно количество про-
биотици, ензими, антиоксиданти, 
витамини и минерални вещества. 
Мощни субстанции, от които човек 
се нуждае за запазване на своя-
та дееспособност. В процеса на 
ферментация освен това възник-
ват ценни млечни бактерии, които 
са необходими между другото за 
поддържането на здрава чревна 
флора и добре функционираща 
имунна система. Във времена, в 
които чревните болести непрекъс-
нато нарастват и ракът на дебелото 
черво се превръща в цивилизаци-
онно заболяване, завръщането на 
ферментиралите храни играе осо-
бено голяма роля.
Това, че ферментиралите продук-
ти са с отличен вкус и маринова-
нето им не струва почти нищо, е 
допълнителен плюс. При това на 
ферментация могат да бъдат под-
ложени не само подовете и зелен-
чуците, но също хлябът, варивата, 
соевите продукти, зърната, ядки-
те, семената, млякото, сиренето, 
месото, колбасите, рибата, мор-
ските дарове. 
Процесът на ферментация се за-
движва чрез работата на бактерии, 
гъбички и дрожди, следователно 
на живи микроорганизми. Понякога, 
какъвто е случаят със споменати-
те млечни бактерии, те се съдър-
жат в изходния продукт – напри-
мер при биологично произвеждани-

те зеленчуци. Много от тези микро-
организми се срещат в естествена-
та въздушна околна среда. В зелен-
чуците се съдържат млечно-кисели 
бактерии от наличните въглехидра-
ти, които ги разграждат до млечна 
киселина (млечнокисела фермен-
тация). Млечната киселина допъл-
нително консервира зеленчуци-
те. Приятният свежо-кисел вкус се 
дължи именно на нея.
Успоредно с млечната кисели-
на обаче в процеса на фермента-
ция се синтезират и други ценни 
вещества, между които пробиоти-
ци, витамин А, В-витамини, витами-
ните С и К2.

Ферментация на зеленчуци 
в домашни условия
Процесът на ферментация не е 
сложен, но постигането на добри 
вкусови резултати изисква опреде-
лени знания и подготовка.
От какво се нуждаете: 
l  плътно затварящ, не пропускащ 

въздух стъклен или керамичен 
съд (например стъклен буркан с 
капачка на винт или капак с гуме-
но уплътнение);

l  дъска за рязане, подходящ нож 
или ренде за зеленчуци за насит-
няване на продуктите;

l  тежест за затискане на фермен-
тиращите продукти (чиния, камък 
или торба с малки камъни и т.н.);

l  зеленчуци;
l  вода;
l  натурална сол.
Подходящи са: повечето сортове 
зеле, моркови, цвекло, ряпа, крас-
тавици, гъби, чесън или лук.
По-малко подходящи са: спанак, 

Вкусно и здравословно –  
моркови със синапени семена

За еднолитров буркан са необходими:
1,5 кг нежни, млади моркови
2 ч.л. жълти синапени семена
½ връзка копър
1 био лимон
36 г нерафинирана морска сол
Как да се направи:
l  Морковите се почистват добре с вода и четка за зеленчуци, краища-

та се отстраняват. С ренде за зеленчуци се нарязват на тънки шайби 
и се пълнят в буркана, добавят се синапените семена.

l  Копърът се измива, подсушава, нарязва на едро и слага върху мор-
ковите.

l  Лимонът се измива с гореща вода и се нарязва на тънки шайби, с 
които се покриват морковите.

l  Солта се разтваря в студена вода, с която се заливат морковите, 
докато всичко се покрие с течност. 

l  Зеленчуците се затискат с тежест, бурканът се затваря, покрива се 
с тъмна кърпа и се оставя да престои една седмица на стайна тем-
пература. 

Съвет: Според вкуса морковите могат да бъдат оставени да фермен-
тират и малко по-дълго (4 до 5 седмици).

зеленолистни салати, тиквички и 
т.н., тъй като са с мека консистен-
ция.

Базова рецепта  
за ферментирали  
зеленчуци
1. Зеленчуците се нарязват на пар-
чета, на ленти или настъргват на 
ренде. Поставят се в подходящ 
съд и се покриват със саламура. 
Базовата саламура съдържа 20 до 

45 г (отговаря на 3 с.л.) морска или 
друг вид натурална сол на 1 л теча-
ща, в най-добрия случай филтри-
рана вода.
2. Съдът трябва да се напълни 
със саламура на отстояние един 
пръст под капака. Зеленчуците 
трябва да се покрият, за да бъде 
избегнато образуването на мухъл. 
Взависимост от големината на съда 
и похлупака те могат да бъдат затис-
нати с плосък камък, дървено труп- 
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че или друг тежък предмет. За да 
могат да ферментират, зеленчуци-
те трябва да бъдат добре покри-
ти с течност.
3. След това се завинтва капакът 
и целият съд се оставя да престои 
при температура 18 до 22 граду-
са на тъмно място три до пет дни. 
Образуването на мехурчета показ-
ва, че процесът на ферментация е 
започнал.
4. След приключване процеса на 
ферментация, капакът се отваря 
и зеленчуците се пълнят в добре 
затварящи се по-малки съдове, 
например буркани. Държани на сту-
дено, те могат да се съхраняват до 
6 месеца.
Рецепта за солено-сладка сала-
мура (за половин литър):
180 мл натурален ябълков оцет
250 мл базова саламура
1 с.л. зелев сок или друг вид сала-
мура по вкус
1 с.л. натурален мед

½ ч.л. зърнеста дижонска горчица
Ябълковият оцет се смесва с двете 
саламури и меда, накрая се разтва-
ря горчицата. Напитката се сипва в 
плътно затваряща се бутилка и се 
съхранява на студено.
Рецепта за бирена саламура (за 
1 литър):
0,5 л изветряла бира
0,5 л базова саламура
Бирата се смесва със саламура-
та, пълни се в добре затваряща 
се бутилка и се съхранява на сту-
дено.

Колко време трае  
процесът на ферментация 
При стайна температура най-много 
след 2 дена може да се наблюда-
ва млечнокисела ферментация. От 
този момент ферментацията е, така 
да се каже, сигурна. За дълга трай-
ност процесът трябва да продъл-
жи от 14 дни до 3 седмици. Колкото 
по-дълго продължава той, толкова 

по-кисел е вкусът. Ако още след 14 
дни човек изяде всичко, във фер-
ментиралите продукти се съдържат 
преди всичко пробиотици. От глед-
на точка на здравето това е огром-
но предимство. За да се оползо-
творят максимално пробиотичните 
свойства, е добре ферментиралите 
продукти да се ядат сурови и леко 
топли, но в никакъв случай силно 
загрети, ако човек не иска да изгуби 
ценните пробиотици. Когато даден 
продукт е оставен да престои по-
дълго и е относително кисел, вкусът 
му може да се подобри чрез добав-
ката на мед или добро сирене.

Какви грешки могат  
да бъдат допуснати
Най-важното е човек да използва 
био продукти, тъй като там гаран-
тирано се съдържат здравословни 
млечнокисели бактерии, които почти 
не присъстват в химически обработ-
ваните зеленчуци. Важно е също 
така във фермента да не попадне 
никакъв кислород. Това общо взето 
са най-лошите грешки, които могат 
да бъдат допуснати. Тъй като по 
този начин ферментиралите продук-
ти могат да бъдат замърсени и да 
възникнат вредни плесенни гъбич-
ки. Млечнокиселите бактерии се 
появяват без въздух, а плесенните 
гъбички не. Затова продуктите вина-
ги трябва да са добре покрити със 
саламура. Естествено добре е човек 
да използва натурална сол като мор-
ската или каменната, в обикнове-

ни случаи 2%, което също се грижи 
за това да не могат да съществуват 
вредни микроорганизми.

Ферментиралите  
напитки - резливата 
наслада 
Ферментиралите напитки са резли-
во свежи и с приятен вкус. Тук човек 
също би могъл да прояви креатив-
ност и да експериментира. Подобно 
на маринованите храни резливи-
те напитки се отразяват добре на 
храносмилателната система, чер-
вата, защитните сили и общо тони-
зират организма. Неслучайно зеле-
вият сок се счита за лек при мах-
мурлук, с боза се прокарват мазни-
те банички, а айрянът е любим гост 
на трапезата. 
В България за направата на попу-
лярната млечна напитка се използва 
пълномаслено кисело мляко и вода 
в пропорция 1:1. Турският вариант, 
т.нар. воден айрян, се приготвя от 
вода и кисело мляко (с 10% масле-
ност или обикновено) в пропорция 
2:1, разбъркани със сол до пяна. 
Много често той се подправя с мато-
чина, мента или босилек, смесва се 
със сметана или лимонов сок. n

Класиката - кисело зеле с вино
За еднолитров буркан са необходими:
около 1,5 кг бяло зеле
15 г нерафинирана морска сол
1 ч.л. кимион на семена
1 дафинов лист
½ ч.л. плодове от хвойна
200 мл бяло вино
тежест за затискане
Как да се направи:
l  Зелето се измива, нарязва на четвъртини, кочанът се отстранява. С 

ренде за зеленчуци се нарязва на тънки ленти.
l  Нарязаното зеле се изсипва в голяма купа и заедно със солта и кими-

она се мачка с ръце, докато не омекне и пусне сок.
l  Бурканът се пълни на 1/3 от височината си със зелето и се натиска 

толкова силно, че над повърхността му да има 2 см сок. Във всеки 
буркан се слага по 1 дафинов лист, 2 до 3 плодове от хвойна и една 
порция зеле.

l  Зелето трябва да се натисне с тежестта така, че отгоре да се обра-
зуват 3 см сок.

l  Добавя се виното (зелето може да ферментира и без него), отгоре се 
поставя зелев лист и се затиска с тежестта, бурканът се затваря. 

l  Бурканът се покрива с тъмна кърпа и се оставя да престои една сед-
мица на стайна температура. Ако по ръба се образува пяна и мътна 
течност, те се обират и се оставя ферментацията да продължи (3 до 
4 седмици). 

l  След това бурканът се премества на по-студено място (16 до 18 гра-
дуса) и оставя да престои за още 2 до 3 седмици. След този период 
вече зелето би трябвало да е придобило нежно кисел вкус.

Съвет: Преди разрязването на зелката може да отделите два цели 
листа и впоследствие да поставите единия на дъното на буркана, а дру-
гия върху зелето, преди за го затиснете с тежестта.
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КОЖАТА – ОГЛЕДАЛО НА ДУШАТА

С повърхност от почти два квадратни метра 
кожата е най-големият орган в човешкото 
тяло. Тя ни обгръща и пази. Но не само това: 
кожата е като екран, който излага емоциите 
ни на показ.

разположен мозъчен център, който е 
отговорен за етиката и морала. Ако 
направим нещо неуместно, той вед-
нага се свързва с усещането за срам. 
От еволюционно-биологична глед-
на точка е възмжно предизвикано-
то от това зачервяване да е с преду-
преждаваща функция. Пламтящите 
уши на сгафилия могат да помог-
нат и за това разкаяният да полу-
чи опрощие и възможност отново да 
бъде приет в социалната среда, в 
противен случай може да бъде изго-
нен от групата. Груповото изчервява-
не пък може да е червен алармиращ 
звънец: Охо, какво става тук, трябва 
да обърнем специално внимание на 
случващотото се: някой е престъпил 
правилата.“
При някои хора изчервяването стои 
съвсем естествено, за други е като 
дамга. При това страхът от изчер-
вяване води именно до изчервява-
не и се образува затворен кръг. Какво 
помага срещу това? Засегнатите тряб-
ва преди всичко да засилят самоува-
жението си. Това се получава най- 
добре, когато се научат да се вглеж-
дат повече в своите силни страни и 
възможности, отколкото в предпола-
гаемите си недостътъци и несигур-
ност. Помага също, ако при изчервя-
ване засегнатите се опитат да не се 
противопоставят на червенината, тъй 
като повечето хора се отнасят със 
симпатия към тази кожна реакция.

Стресът е основна причина 
за повечето кожни проблеми

Също толкова лесно негативно въз-
действие върху кожата би могъл 

да окаже стресът. Когато сме 
под стрес, се отделя голямо 
количаство кортизол. Хормонът 
благоприятства дразненето на 
кожата, инфекциите и образу-

ването на пъпки. Обичайното 
всекидневно отделяне на стрес-

хормони обаче не вреди по ника-
къв начин. Чрез тях се осигуря-

ва допълнителна енергия, кръвооб-
ращението се подобрява, сърцето 
забързва ритъма си. Вреда за тяло-
то настъпва едва тогава, когато стре-

сът се хронифицира. Това може 
бързо да доведе до заболяване 

на сърдечно-съдовата систе-
ма, мускулатурата, храносми-
лането, обмяната на вещес-
твата, имунната система или 
психиката.

Нашата кожа е чувствителен 
орган. Върху нея се проявя-
ват емоционални симптоми, 

често пъти веднага, така че нашият 
вътрешен живот придобива външен 
израз. Обстоятелство, което може да 
бъде обременяващо. Кожата която би 
следвало да ни пази от външния свят, 
може да действа и разкриващо. Тя 
дава информация, понякога нежела-
на, за това как сме, как се чувстваме. 
А кой би желал подобно нещо?
При това кожата може да издаде 
почти всичко – като филмов екран, 
върху който се прожектират истории 
от нашия вътрешен живот.

Нашите емоции  
се отразяват на кожата ни
Кожата и нервната тъкан възникват в 
ранната ембрионална фаза на разви-
тие на човека от една и съща тъкан 
(ектодермата). Посредством тази 
тясна връзка емоциите лесно се про-
явяват директно върху кожата. Така 
възниква нежеланото кожно зачер-
вяване, когато се срамуваме, въз-
будени сме или пък сме несигурни. 
Симпатикусът - част от вегетативна-
та нервна система за стреса, трево-
гата и потенето - е отговорен за това 
в определени ситуации да се изчер-
вяваме.
Каква е функцията на изчервяването 
обяснява дерматоложката от Берлин 
Яел Адлер в своята книга „Отблизо“, 
преведена на повече от 20 езика: 
„Над нашите очи е 

не от социалния живот, частично или 
пълно. Някои хора пък реагират в 
стресови ситуации автоагресивно. Те 
се самонараняват, за да се освобо-
дят от напрежението. Гризането на 
нокти и разчесването на акне също 
принадлежат към тези случаи. Този 
засягащ предимно момичета фено-
мен води до сериозно влошаване 
на кожната картина, тъй като драз-
ненето е постоянно и няма никакъв 
шанс да се излекува само. При това в 
раните попадат бактерии и още пове-
че влошават състоянието. Особено 
лошо е рязането на кожата с ножове 
и бръснарски ножчета, което също се 
извършва най-често от млади жени 
по ръцете или бедрата. До 19% от 
младежите са се рязали веднъж или 
многократно. Тази форма на автоаг-
ресия най-често се дължи на психи-
ческо нарушение. Травматичен опит 
от детството, липса на подкрепа, кон-
фликти с родителите или партньо-

Невидими заплахи като ирационал-
ни страхове също могат да отлючат 
стреса. Ситуации, които за мнози-
на не са основание за тревога, могат 
да доведат други до екстремни стре-
сови състояния. Съществуват напри-
мер нарушения на възприятието като 
дисморфната фобия, които създават 
на засегнатите усещане, че са гроз-
ни, дори отблъскващи, без да е нали-
це видим недостатък. Като после-
дица те развиват страх от отлъчва-
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ра, както и появилата се в резул-
тат на това липса на самоуважение 
могат да доведат до подобно състоя-
ние. Срещу този тип самонараняване 
помага единствено психотерапия.

Любовта поддържа  
кожата млада
Нашата кожа отразява не само 
душевни мъки и стрес, но и хубави 
емоции. Когато сме влюбени, това 
веднага се отпечатва върху кожа ни, 
тъй като любовта регулира хормони-
те в тялото – при мъжете тестосте-
рона, при жените естрогена. Кожният 
лекар Яел Адлер е наясно, че при 
мъжете влюбването е свързано със 
сексуални аспекти и засилен растеж 

Ние комуникираме  
чрез кожата си
Чрез кожата влизаме също така в кон-
такт с други хора. Съдържащите се в 
нея трансмитери – особено нейната 
миризма – са решаващи и следова-
телно отговорни за това какъв парт-
ньор ще изберем. Вкусът на кожата 
варира при различните хора. Нашата 
специфична мирисна нотка ни свър-
зва само с партньор, който е подхо-
дящ за нас. Когато се срещнат два 
различни типа кожа, това обещава 
при кръстосването им появата на бла-
гоприятна смес в гените. 
Сексът при всички случаи играе важна 
роля в човешките взаимоотношения. 
Практикуването му повлиява добре 
не само зравето и настроението, но 
и кожата. Особено благоприятно на 
женската кожа се отразява попада-
нето на сперма в тялото на жената. 
Установено е, че в спермата се съдър-
жат множество антидепресивно дей-
стващи субстанции, но също мъжки и 
женски хормони, които влияят пози-
тивно на кожата: бръчките се изглаж-
дат, тъй като се събира вода, косата се 
сгъстява и става блестяща, стресът се 
разгражда. При това спермата съдър-

на лицевото окосмяване, докато при 
жените се характеризира с красив 
тен и блестяща коса. Също бръчки 
се появяват по-късно. При това който 
е влюбен, който има чести и интен-
зивни сексуални контакти се радва 
на по-ниски нива на стрес-хормо-
ни в организма си и на чиста кожна 
картина. Причината за това е хор-
монът окситоцин, който се отде-
ля при интензивни полови кон-
такти и подобрява настроение-
то. „Когато всичко върви добре, 
това се излъчва навън и 
човек може да го види 
– във всяка възраст“, 
- е на мнение специ-
алистката.

жа високи концентрации спермидин – 
вещество, което доказуемо подмла-
дява мъжките имунни клетки. Сексът 
следователно е едно от най-добрите 
средства за грижа на кожата.

Храна за кожата  
– най-здравословните  
продукти
И тези, които не са влюбени, могат 
да направят немалко за кожата 
си. Различни хранителни продук-
ти оказват благоприятно влияние 
върху нея. Целенасоченото хране-
не може както да забави старее-
нето и да подобри състоянието й, 
така и да успокои някои кожни забо-
лявания. При това т.нар. скин фуд 
(храна за кожата), т.е. консумация-
та на специални продукти за краси-
ва кожа, няма нищо общо с диети-
те, при които човек приема по-мал-
ко храна от обичайно. Точно обрат-
ното – става въпрос за това да се 
консумира повече: повече продукти 
с противовъзпалително действие и 
повече такива, които я снабдяват с 
важни хранителни вещества.
Към тях спадат преди всичко плодо-
вете и зеленчуците: чушки, броко-
ли, карфиол, копър, домати, моркови, 
чесън и лук, бодливо дърво, шипки, 
киви, черен касис, диня, цитрусови 
плодове, червени, сини и лилави пло-
дове и зеленчуци като горски пло-
дове, сливи, череши, ябълки, грейп-
фрут; растителни масла като зехтин, 
слънчогледово, ленено и орехово 
олио; тлъста морска риба като сьом-
га, херинга, скумрия, сердели. Ако 
искате да направите нещо добро за 
кожата си, се придържайте най-вече 
към тези продукти.
За красива кожа Яел Адлер съвет-
ва всеки ден да се изпива по 1 чаша 

прясно изцеден сок от био мор-
кови. Съдържащият се в 

зеленчуците бета каро-
тин преминава през 
кожата и й придава при-
ятен „слънчев“ оттенък. 

При това забавя обра-
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за себе си. Съветът на дерматолож-
ката е: „Ако кожата ви е здрава, не 
е необходимо да я мажете с кремо-
ве. Здравата кожа се справя с всич-
ко сама. При това разполагаме с 
два мазни крема, които произвежда-
ме сами: единият са епидермисни-
те мазнини, а другият – отделяният 
от мастните жлези себум. Тези маз-
нини се отделят на повърхността на 
кожата нощем и я смазват.“ Който 
премахва произведените от тялото 
през нощта мазнини с много сапун 
при сутрешния душ или пилинг, няма 
защо да се чуди, че кожата му изсъх-
ва и има необходимост да бъде смаз-
вана отвън. Яел Адлер е убедена, 
че на света не съществува по-добър 
крем от този, който кожата създава, 
за да се погрижи за себе си: „Човек 
уврежда кожата си с прекалено много 
грижи.“

зуването на бръчки, преминаването 
на тена и предотвратява появата на 
кожни тумори.

Така ще спечелите  
повече цвят за кожата
Растителните пигменти при всички 
случаи са важни. „Колкото по-цвет-
ни, толкова по-добре“, - е съветът 
на дерматоложката от Берлин. Бета 
каротинът (провитамин А) е вторич-
но растително вещество от семей-
ството на каротиноидите, отговорни 
за апетитния червен, жълт или оран-
жев цвят на плодовете и зеленчуците. 
Съдържащият се в оцветените в чер-
вено или оранжево храни като чушки, 
моркови, кайсии и др. бета каротин се 
преобразува в организма във витамин 
А и под тази форма редуцира оксида-
тивните процеси, регулира растежа 
на клетките, управлява реакциите на 
имунната система и се отразява осо-
бено благотворно на кожата.
Преди всичко съдържащият се в 
доматите ликопен е мощен антиокси-
дант и унищожител на свободни ради-
кали, който неутрализира вредното 
им действие в тялото. Също орехи-
те, които са богати на много омега-3
-мастни киселини и витамини, оказ-
ват положителен ефект върху кожа-
та. Киселото зеле също й се отразява 
добре, тъй като благоприятства под-
държането на здрава чревна флора. 
Полза от това имат най-вече хората с 
невродермит или псориазис. „Накрая 
всичко излиза наяве върху кожата“, - 
казва Яел Адлер и споделя още един 
от съветите си: пийте много зелен 
чай! „Трудно е да отгатнеш възрастта 
на азиатските жени - те дълго време 
изглеждат млади и красиви. Една от 
причините за това е, че често прие-
мат зелен чай.“

Твърде много  
грижа разболява кожата
В някои отношения обаче, ако човек 
иска да направи нещо добро за кожа-
та си, не трябва да прекалява, тъй 
като невинаги многото дава пове-
че. Затова трябва да бъде 
по-пестелив със сапуни-
те и кремовете. Кожата 
всъщност може много 
добре да се грижи 

Съветът на специалистката за добра 
грижа следователно е следният: да 
бъдем пестеливи със сапуните и кре-
мовете, да приемаме в изобилие 
подходящи хранителни вещества и 
вода, да проявяваме умереност с 
вредните за кожата фактори (храни, 
напитки, слънце, стрес и т.н.), да се 
грижим както за тонуса на тялото, 
така и за здравето на психиката си. 
Удовлетворението, любовта, радост-
та и спокойният нощен сън със сигур-
ност ще й се отразят добре. А от 
някои неща е най-разумно човек да 
се откаже – например от солариуми-
те, които увреждат кожата необра-

тимо или от татуировките, при 
нанасянето на които в нея 

попадат съдържащи 
се в боите отровни 

вещества и остават 
там завинаги. n

ПРОМОЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКТ




