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ИСТИНАТА ЗА СУПЕРХРАНИТЕ

Те са супергероите в кулинар-
ния свят и от тях вече има 
толкова много, колкото са и 

комиксовите герои. Почти всеки ден 
се представя нова екзотична храна, 
за която се твърди, че има изклю-
чителни ползи за здравето и наше-
то добруване. Непрекъснато чува-
ме, че суперхраните ще революцио-
низират храненето и ще ни помог-
нат да бъдем по-здрави, да живе-
ем по-дълго и по-добре. Това като 
цяло не е лъжа. Проблемът е, че 
понятието „суперхрана“ не е точно 
дефинирано. „Не съществува нито 
официална, нито научна дефини-
ция какво е суперхрана“, - подчерта-
ва д-р Джефри Блумберг от институ-
та по наука и политика на храненето 
Фридмън към бостънския универси-
тет Тъфтс. „Това е маркетингов тер-
мин и рекламодателите нямат ника-
къв интерес да го дефинират.“ Но 
ако човек чете блогове или книги за 
въпросните храни, може лесно да 
се ориентира в основните им харак-
теристики. 
Суперхраните съдържат голе-
ми количества ценни хранителни 
вещества като витамин С, желя-
зо, бета-каротин, омега-3-мастни 
киселини, вторични фитонутриенти 
и най-често са с екзотичен произ-
ход. Така например годжи бери са 
от хималайския регион, пак чой от 
Китай, а чията от Мексико. „Това те 
кара да вярваш, че тези храни при-

Кале, пак чой, чия, акай бери, годжи бери, боровинки, сьомга, спанак… 
Действително ли тези храни са толкова специални, колкото се твърди?

тежават някакви особени ползи за 
здравето“, - обяснява д-р Блумберг. 
„Независимо от факта, че поняко-
га те дори не са популярни сред 
местното население като специ-
ални или особено здравословни.“ 
В други, нерядко далечни общес-
тва, суперхраните често са част 
от основните хранителни продук- 
ти, което допълнително им прида-
ва, така да се каже, митичен нимб. 
За годжи бери, предпочитана храна 
на знаменитости като Мадона или 
Миранда Кер, например, се твърди, 
че помогнали на билкаря Ли Чинг 
Юен за неговия дълъг 256 годи-
ни (по непотвърдени данни) живот. 
Като по случайност той също тър-

зателства за лечебните свойства, 
които се твърди, че малките плод-
чета притежават. Друго проучване 
върху ефектите на сока от годжи 
бери върху мозъчната дейност е 
проведено само върху 34 души и 
е неубедително. Повечето изслед-
вания, фокусирани върху връзка-
та на годжи бери със здравето на 
сърцето или продължителността на 
живота са или твърде малки, или се 
основават на приема на концентри-
рани екстракти, чиито съответства-
щи количества плодове човек не би 
могъл да консумира.

гувал с тези плодове. Определящо 
свойство на суперхраните винаги е 
било и преди всичко е едно: те са 
скъпи. Може би ценни, но задължи-
телно скъпи.

Здравословна  
доза съмнение
Според Международния съвет за 
информация за храните апетитът 
за суперхрани постоянно нараства. 
Почти 9 от 10 американци се инте-
ресуват от хранителни продук- 
ти, които могат да предложат 
допълнителни ползи за здраве-
то. Около много от тези храни 
обаче кръжат с нищо недока-
зани и необосновани предпо-
ложения. Когато човек слага в 
пазарската си кошница годжи 
бери например, той трябва да е 
наясно, че не съществуват дока-
зателства за здравословни предим-
ства при консумацията им в срав-
нение с други суперхрани или дори 
съвсем тривиални продукти.
Едно китайско изследване на паци-
енти с рак в напреднала фаза 
например показва, че състояние-
то им се е подобрило, когато били 
лекувани с полизахаридите в годжи 
бери в допълнение към имунотера-
пията. Напразно е обаче човек да 
търси по-подробна информация за 
хода на изследването и използва-
ните по време на лечението меди-
каменти. Отсъстват също така дока-

Подобна е картината и при антиок-
сидантите. По-високото съдържание 
на антиоксиданти в даден храните-
лен продукт не означава задължи-
телно по-силно въздействие върху 
тялото. Антоцианите в боровинки-
те забавят растежа на човешките 
ракови клетки на дебелото черво 
в лабораторни условия. Не същес- 
твуват обаче никакви доказателства 
за това, че флавоноидите, групата 
на антиоксидантите, към която при-
надлежат антоцианите, изобщо ще 
бъдат усвоени от организма. Според 
изследванията по-малко от 5% от 
веществата се усвояват през чер-
вата, останалото количество бързо 
се изхвърля от тялото. „Ако човек 
консумира антиоксиданти, ефектът 
върху организма често пъти идва 
от реакцията на тялото към чуждо-
то вещество, а не от самото вещес-
тво“, - обяснява Камал Пател, дие-
толог и оператор на сайта examine.
com. „Освен това собствената анти-
оксиданта система на организма е 
много по-мощна от това, което човек 
би могъл да постигне с храната.“ 

Трудни изследвания
Доказателства за ефектите на 
суперхраните може и да са наблю-
давани при хора, но повечето опити 
все още се провеждат в лаборатор-
ни условия. В същото време задъл-
жително трябва да се вземе пред-
вид съответният начин на живот. 
В допълнение, при пилотни про-
учвания и експерименти с живот-
ни се прилагат нереалистично голе-
ми дози. При това консумирането 
на други храни освен хранителни-
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

те и морковите са евтини, богати на 
хранителни вещества и добре заси-
щат, но не получават много вни-
мание.“ 
Затова вместо човек да изхвърля 
парите си за „суперхрани“, е по-ра- 
зумно да оформи диетата си като 
отбора на известните от света на 
комиксите Отмъстители: колек-
ция от разнообразни, цветни герои, 
които се сработват добре и са непо-
бедими заедно. При това по-голяма-
та част от тях е добре да е зелена.

Всекидневните герои
Те не са нови или екзотични и 
със сигурност не правят заглавия 
в здравните рубрики. Но ако тези 
лесно достъпни „суперхрани“ все 
още не са намерили мястото си в 
кухнята, е крайно време да се утвър-
дят като главни, а не второстепен-
ни герои във всекидневния ви хра-
нителен план:
 Чесън – Той се използва не са- 
мо за прогонване на вампири и 
потенциални нежелани партньори. 
Съществуват убедителни доказател-
ства за това, че миризливите грудки 
успешно понижават високото кръв-
но налягане и нивата на холестеро-

“

“

ДИРЕКТНО ДЕЙСТВИЕ 
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СИНБИОТИК
(ПРОБИОТИЦИ+ПРЕБИОТИК)

 КАПСУЛА 
ДНЕВНО

АНТИБИОТИЧНА ТЕРАПИЯ |ПРОБЛЕМИ С ХРАНОСМИЛАНЕТО 
ЗАПЕК  | РАЗТРОЙСТВО | ЛОШ ИМУНИТЕТ 

те добавки също оказва понякога 
драматичен ефект върху действи-
ето им – било то положителен, или 
отрицателен. 
Освен това изследванията върху 
суперхрани често се финансират 
от заинтересовани групи. „За много 
проучвания получаваме пари от хра-
нителни компании или производите-
ли на хранителни добавки“, - при-
знава Дейвид Нийман, ръководител 
на Лабораторията за човешко пред-
ставяне към Апалашкия държавен 
университет в Северна Каролина. 
„Системата обаче изисква изследо-
вателите да бъдат подсигурени с 
академична свобода или с правото 
си да публикуват резултатите, неза-
висимо дали са положителни, или 
отрицателни. Много от компании-
те, с които работим, са толкова убе-
дени, че техният продукт е изклю-
чителен, че почти винаги подпис-
ват тези договори. Но човек тряб-
ва да бъде предпазлив при проуч-
вания, проведени в собствени лабо-
ратории на компанията. Те са почти 
безполезни.“
Финансирано от индустрията неза-
дължително означава невярно, но 
е много вероятно т.нар. суперхрани 
да не са с по-добри характеристи-
ки от техните по-евтини и по-малко 
екзотични алтернативи. Не бива да 
се забравя също така, че местните 
храни могат да бъдат доставяни на 
пазара по-бързо и следователно да 
бъдат по-пресни и с по-малко кон-
серванти. Местната продукция може 
също така да бъде събирана по-къс-
но и зеленчуците или плодовете да 
узряват в естествени условия - на 
слънце, а не по време на транспор-
тирането им, като по този начин аку-
мулират много повече полезни със-
тавки. Така откъсната току що от 
градината ябълка със сигурност ще 
достави на организма в пъти повече 
полезни съставки от обраното зеле-
но и узряло в касета манго.  
Ако изобщо съществува нещо като 
суперхрани, те крият тайната си 
самоличност като скромни обита-
тели на рафтовете в супермаркета. 
„Има тонове доказателства за здра-
вословните ползи от чесъна или 
лука“, - казва Пател, - „А картофи-

ла в организма. При това подсилват 
имунитета и със своите антивирусни 
и антибактериални свойства пома-
гат също при инфекциозни заболя-
вания. Ползите от чесъна се дъл-
жат на сяросъдържащите вещества, 
които се отделят при смачкването 
на скилидката – алицин и неговите 
производни. За да се извлече мак-
симален здравословен ефект, ски-
лидките трябва да бъдат смачкани 
(рязани, дъвкани) преди консумация 
или готвене – именно при този кон-
такт с въздуха от алиина се обра-
зува полезният алицин, който сам 
или чрез производните си молекули 
действа защитно в тялото.
 Броколи – Богатото на фибри 
кръстоцветно растение съдържа 
много витамин С и фолат (естестве- 
на фолиева киселина). Къдравият 
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вена окраска. Множество проучва-
ния са показали, че консумация-
та им намалява риска от сърдечни 
болести, диабет и дори някои видо-
ве рак. При това лукът е богат източ-
ник на фибри и пробиотици, преби-
отика инулин и фруктоолигозахари-
ди, които способстват за оптимал-
ното здраве на червата.
 Домати – Тези плодве (!) са 
бедни на скорбяла и въглехидра-
ти, за сметка на това пребогати 
на баластни вещества, минерали 
и микроелементи, витамини (А, B, 
С, Е, H и К), бета каротин и особе-
но на ценния антиоксидант лико-
пен, който потенцира полезното 
си действие, когато се приема със 
зехтин. Позитивните здравослов-
ни свойства са резултат от богато-
то съдържание на фитонутриенти и 
биоактивни вещества в съчетание 
с ниската им енергийна стойност. 
Редовната консумация на домати 
може да помогне за предотвратява-
нето на заболявания като сърдеч-
ни болести, рак, диабет, камъни в 
бъбреците, инсулт, затлъстяване и 
др.  При това допринася за добро-
то състояние на костите и мозъка, а 
благодарение на ликопена за здра-
вето на простатата при мъжете.
 Спанак – Любимата на Попай 
суперхрана е богата на подсилва-
щия костите калций и важния за 
сърдечно-съдовата и опорно-двига-
телната системи витамин К. При 
това изобилства от антиоксиданта 
витамин А и съдържа почти толкова 
желязо, колкото телешкото месо. С 
ниско съдържание на мазнини и още 
по-ниско на холестерол, спанакът е 
богат също на ниацин (витамин В3) 
и цинк, на протеини, фибри, вита-
мините А, С, Е и К, тиамин (витамин 
В1), витамин В6, фолиева киселина, 
калций, магнезий, фосфор, калий, 
мед и манган. Разнообразието от 
флавоноиди действа антиоксидант-
но и защитава тялото от свободни-
те радикали, особено в дебелото 
черво. Фолиевата киселина е полез-

на за сърдечно-съдовата система, а 
магнезият понижава кръвното наля-
гане. При това изследванията показ-
ват, че спанакът поддържа енергий-
ната функция на мозъка, паметта и 
яснотата на ума.
 Зехтин – Здравословните маст-
ни киселини в зехтина предпазват от 
възпаления и сърдечно-съдови забо-
лявания. В извличаното от маслини 
натурално масло се съдържат 11% 
полиненаситени мазнини като омега-
6 и омега-3 мастни киселини и цели 
73% от ценната мононенаситена маз-
нина, известна като олеинова кисели-
на. Според изследванията тя намаля-
ва възпалението и може да има бла-
гоприятно въздействие върху свърза-
ните с ракови мутации гени. При това 
е устойчива на топлина, което прави 
зехтинът екстра върджин здравосло-
вен избор при готвене. Основните про-
тивовъзпалителни ефекти се медии-
рат от антиоксидантите, като ключов 
сред тях е олеоканталът, за който е 
доказано, че има подобно на ибупро-

палителни свойства - може да пред- 
отврати развитието на остеоартрит 
и да забави унищожаването на став-
ния хрущял.
 Лук – Лютивият член на семей-
ство кокичеви е отличен източник 
на витамини, минерали и вторични 
растителни вещества, като съдър-
жа над 25 различни разновиднос- 
ти флавоноидни антиоксиданти. 
Кверцетинът е с особено висока кон-
центрация, като с мощното си  про-
тивовъзпалително действие пони-
жава високото кръвно налягане и 
намалява риска от сърдечни забо-
лявания. По-специално червеният 
лук съдържа ценни антоцианини, 
които придават дълбоката му чер-

зеленчук може да редуцира вред-
ните мазнини в кръвта, като по 
този начин прочиства кръвоносните 
съдове от опасни отлагания и пред- 
отвратява сърдечно-съдови заболя-
вания. Той допринася също за под-
силване на имунитета, укрепване 
на костите и ставите, като намаля-
ва дори риска от ракови мутации. 
Неособено популярния зеленчук се 
радва на цяла палитра от полез-
ни съставки (фибри, антиоксиданти, 
витамини А, В, С, К, желязо и др.). 
Според изследвания на британски 
учени съдържащият се в растението 
сулфорафан – мощен антиоксидант 
с необичайно силни  детоксикира-
щи, антибактериални и противовъз-

фена действие. Изследванията показ-
ват също, че консумацията на зехтин 
може да намали риска от инсулт, диа-
бет и рак, да снижи кръвното наля-
гане и холестерола, да помогне при 
ставни заболявания и артрит. При 
това притежава антибактериални 
свойства, като е особено ефективен 
срещу Helicobacter pylori – бактерия-
та, отговорна за стомашните язви и 
рак на стомаха.
 Ябълки – В максимата „1 ябъл-
ка на ден гони лекаря от вкъщи“ се 
съдържа много истина. Макар пре-
небрегвани от любителите на екзо-
тични храни, ябълките са едни от 
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най-полезните плодове. С богатото 
си съдържание на витамини, нена-
ситени мастни киселини, фибри, 
пектин и целулоза те стимулират 
метаболизма, подпомагат редукци-
ята на телесно тегло, спомагат за 
понижаване стойностите на кръв-
ното налягане и високите нива на 
холестерол. Ефективни са дори за 
избелване на зъбите и заздравяване 
на венците. При това са подходящи 
за диабетици, тъй като не ускоряват 
инсулиновата секреция.  Ябълките 
са с нисък гликемичен индекс, а от 
съдържащите се в тях въглехидра-
ти с най-голямо количество са пек-
тинът и целулозата, подходящи за 
терапия на стомашно-чревна непро-
ходимост и разстройства. Добре е 
да се знае, че както те, така и 
витамините, и повечето биоактивни 
вещества са най-концентрирани в 
обелката на плода, затова е добре 
той да не се бели и също така да 
се отхапва вместо да се реже с нож.
 Орехи – От всички ядки те съдър-
жат най-много антиоксиданти и са 
единствените със съответните коли-
чества омега-3-мастни кисели-
ни. Но освен здравословни мазни-
ни осигуряват също фибри, вита-
мини, минерали и микроелемен-
ти. Орехите имат по-висока антиок- 
сидантна активност в сравнение с 
всяка друга ядка благодарение на 
високото си съдържание на вита-
мин Е, мелатонин и полифеноли, 
които са с особено висока концен-
трация в ципата на ядките. Те пома-
гат в борбата с оксидативния стрес 
и възпалението, които са в основата 
на много заболявания, включително 
сърдечни, но също диабет, болест 
на Алцхаймер и рак. При това оре-
хите са отличен растителен източ-
ник на омега-3 мастни киселини, 
особено на т.нар. алфа-линолено-
ва киселина (ALA).  Изследванията 
показват, че всеки грам ALA, който 
се приема на ден, намалява риска 
от смърт от сърдечно заболяване 
с 10%! Те забавят също стареене-
то, поддържат добра мозъчна функ-
ция, благоприятстват репродуктив-
ното здраве на мъжете и понижават 
нивата на холестерола.
 Червено цвекло – Изключител-
ният по своите качества зеленчук 
често бива пренебрегван на бъл-
гарската трапеза. При това чер-
вените грудки са особено бога-
ти на фолати и желязо, но съдър-
жат също магнезий, витамин U, 
хлор, сапонини, бетаин, флавонои-

ди, йод, цинк, калций, калий, натрий, 
както и природни нитрати, които уве-
личават концентрацията на азотен 
окис в тялото, подобряват усвоява-
нето на кислород, кръвообращение-
то и намаляват кръвното налягане. 
Богатата палитра от активни биове-
щества и фитонутриенти подпома-
га лечението при множество забо-
лявания като атеросклероза, хипер-
тония, анемия, левкемия, стомаш-
на язва, подагра, разширени вени, 
диабет, висок холестерол, наруше-
на функция на щитовидната жлеза, 
затлъстяване, констипация и дори 
пърхот. Червеното цвекло подобря-
ва също паметта, качеството на съня 
и е отлично средство за детоксика-
ция на организма. Съдържащият се 
в сока на растението холин изчиства 
от токсини не само черния дроб, но 
и целия организъм, като премахва от 
тялото дори тежките метали. Затова 
сокът от цвекло е показан при чер-
нодробна токсичност, бъбречни или 
жлъчни заболявания, особено кога-
то се комбинира със сок от лайм или 
моркови.
 Сьомга – Тлъстата сьомга реду-
цира риска от сърдечно-съдо-
ви заболявания и намалява кръв-
ното налягане. Тя е сред най-бо-
гатите на омега-3 мастни кисели-
ни риби – ценните алфа-линолено-
ва (ALA), ейкозапентаенова (EPA) и 
докозапентаенова (DHA) киселини. 
Съдържа също известно количес- 
тво омега-6 мастни киселини. Тъй 
като те не се синтезират в човеш-
кото тяло и могат да бъдат набавя-
ни само чрез храната, много хора 
страдат от недостиг на полезните 
киселини. А те са от изключителна 
важност както за здравето на сър-
цето, така и за поддържане нивата 
на холестерол в здравословни гра-
ници. Регулират също дейността на 
белите кръвни клетки, предпазват от 
рак и имат детоксикиращо и проти-
вовъзпалително действие. При това 
сьомгата съдържа много протеини, 
аминокиселини, минерали и микро-
елементи като селен, цинк, фос-
фор и желязо, витамини като А, В 
и D, който се грижи за здравина-
та на костите и зъбите. Известна е 
като една от най-мощните „мозъч-
ни храни“, като подобрява паметта 
и стимулира мозъчната дейност, а 
е полезна също за кожата, зрение-
то, метаболизма и е в състояние да 
намали възпалението 
и болките, свърза-
ни с остеопороза 
и артрит. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

10 СЪВЕТИ ПРИ ДРЕЗГАВ  
ГЛАС И ПРЕСИПНАЛОСТ

Дрезгавият, пресипнал глас най-често се дължи на претоварване 
на гласните струни или настинка. Домашни средства биха могли 
да помогнат срещу отока и усещането за сухота, прегракналост и 
дразнене в гърлото. 

Кардамон
Семената му съдържат етерич-
но масло, което може да помог-
не преди всичко при храносмила-
телни проблеми и газове. Поради 
факта обаче, че съдържа и про-
тивовъзпалителни компоненти, е 
подходящо също за гаргара при 
болки в гърлото и пресипналост. 
За целта една капсула със семе-
на се счуква и се залива с 250 мл 
вряща вода. Оставя се да се запа-
ри 10 минути, прецежда се и се 
охлажда до приятно топла (с тем-
пературата на тялото). После с чая 
се прави гаргара в продължение 
на няколко минути. 

Салвия 
Сухата и раздразнена лигавица е 
основната причина за драскането в 
гърлото, което прави гласът дрез-
гав. Може да се приготви ефекти-
вен чай за гаргара от листа на сал-
вия (градински чай): 1 пълна с.л. 
сухи листа се кипват или заливат 
с 500 мл вода и се оставят да се 
запарят 15 минути под капак. Чаят 
се охлажда до приятно топъл и с 
него се прави продължителна гар-
гара. Процедурата се прилага мно-
гократно през деня до отшумяване 
на оплакванията. Ако човек не раз-
полага с билката, може да пригот-
ви топъл разтвор с морска или гот-
варска сол – той също ще донесе 
бързо облекчение.

Мед
Съдържащите се в меда биоак-
тивни вещества притежават анти-
биотична и противовъзпалителна 
сила, която се отразява благотвор-
но също при раздразнено гърло 
и дрезгав глас. Предлаганият в 
супермаркетите мед обаче се под-
лага на термична обработка при 

топлия вариант върху тънка памуч-
на кърпа се разпределят смачкани 
сварени картофи, докато са още 
топли (но не горещи), кърпата се 
сгъва и се налага върху гърло-
то. За студения вариант памучна 
кърпа се потапя в студена вода, 
изстисква се и се увива около гър-
лото. Отгоре се увива друга кърпа 
или шал и компресът се оставя да 
действа, докато кърпата е влажна.

Кубче лед
Студът оказва противооточно и 
обезболяващо действие в устна-
та кухина, а под формата на куб-
чета лед може да бъде открит във 
всяко домакинство. Смученето на 
замръзнала вода осигурява про-
дължителна доставка на приятна 
влага и по този начин помага срещу 
отоци и сухота в гърлото. Важно е 
човек да не прочиства гърлото си, 
тъй като при това гласните струни 
силно вибрират и се удрят една в 
друга, което ги дразни още повече. 
Човек не бива също така да шепне, 
тъй като така в действителност те 
се натоварват повече, отколкото 
при говорене.

бл
из

алки за деца 

 
Успокоява

дразнещата кашлица

Лека нощ Дуо
Сироп за кашлица и 
болки в гърлото

бл

изалки за деца 

за 
кашлица

за огнедишащо
гърло

висока температура за постигане 
на по-голяма дълготрайност и не 
съдържа голяма част от тези лечеб-
ни съставки. Затова, ако се цели 
терапевтичен ефект, е най-добре 
да се потърси студено извлечен 
мед от местен пчелар. При наличи-
ето на подобен домашен продукт е 
достатъчно единствено да се при-
ема всеки ден по 1 с.л. мед, която 
да се задържа в устната кухина, 
като се оставя бавно да се разтопи 
и стече в гърлото.

Компрес
Докато топлият компрес стимули-
ра кръвообращението, студеният 
успокоява възпалението и болки-
те. Затова е разумно човек да 
изпробва кой тип компрес се отра-
зява най-добре на гърлото му. За 
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се щади. Ако работата на човек е 
свързана с много говорене, е най-
добре да си вземе болничен.

Инхалация 
Още по-ефективна от гаргарата е 
инхалацията, тъй като при вдиш-
ването на топли пари се дости-
гат по-дълбоки области на диха-
телните пътища и гласните стру-
ни. В една тенджера на котло-
на се кипва вода заедно с 1 шепа 
цвят от лавандула, мащерка или 
лайка. Отварата се оставя малко 
да се охлади, след което топли-
те пари се вдишват над съда, 
докато главата е покрита с кърпа. 
Процедурата е с продължителност 
15 минути, като е важно топлите 
пари да се вдишват през устата и 
да се издишват през носа. Добре е 
да се приложи поне 2 пъти днев-
но. Парите ефективно овлажня-
ват лигавиците, а билките противо-
действат на възпалението.

Мащерка
При първи симптоми на драска-
не в гърлото човек охотно посяга 
към чаша топъл чай – това също 
е подходящо домашно средство, 
тъй като топлината и влагата дей- 
стват като балсам на раздразнено-
то гърло. С подходящи билки пози-
тивният ефект на топлата напитка 
може да бъде подсилен: прясната 
или изсушена мащерка при всички 
случаи е много ефективно и под-
ходящо за това лечебно растение. 
За целта 1 до 2 ч.л. от билката се 
заливат с чаша вряща вода, оста-
вят се да се запарят 5 минути и се 
прецеждат. Докато е още горещ, 
чаят може да се инхалира, а като 
поизстине, да се изпие бавно на 
малки глътки.

Влажност на въздуха
За да може сухата и раздразне-
на лигавица бързо да се възстано-
ви, климатът в обитаемото поме-
щение е от изключителна важност. 
40 до 60% е идеалната влажност 
на въздуха в стаята. Когато той е 
твърде сух, страдат както гласо-
вите струни, така и цялата устна 
кухина, а също носната лигавица и 
конюнктивата. Ако човек не разпо-
лага със специален уред за овлаж-
няване на въздуха, купа с вода 
върху радиатора може да се погри-
жи за добрия климат в помещение-
то. Също толкова важно за овлаж-
няване на лигавиците при дрезгав 
глас е приемането на много теч-
ности – най-добре чай или други 
топли напитки. При това докато 
гласът е дрезгав, той трябва да 

Лук
При рязане в кухнята може да ни 
докарва до сълзи, но съдържащи-
те се в него етерични масла имат 
и благотворен ефект, като оказват 
секретолитично и дезинфекцира-
що действие. Ето защо при болки 
в гърлото и дрезгав глас може да 
помогне лучена отвара. За целта 
1 цяла глава лук заедно с обелка-
та се сварява в 1 литър вода. След 
около 20 минути варене на тих 
огън лукът се отстранява, отвара-
та се подслажда на вкус с извест-
но количество мед и се приема 
леко охладена на малки глътки. 
Изисква се известно време за при-
викване към вкуса й, но ефектив-
ното действие е гарантирано.

Млечна каша
Компрес с млечна каша, поста-
вен на гърлото и гърдите, е тради-
ционно домашно средство срещу 
дрезгав глас и болки в гърлото. За 
целта 2 пресни бели хлебчета или 
дебели филии (може и от предиш-
ните ден-два) се начупват, заливат 
с 250 мл прясно мляко и се варят с 
бъркане до получаването на жила-
ва каша. После тя се охлажда 
малко и се разпределя върху суха 
памучна кърпа, която се прегъ-
ва с кашата от вътрешната страна 
и поставя върху гърлото и гърди-
те. Оставя се да действа около 20 
минути, като се лежи в покой, след 
което компресът се отстранява. n
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ята на кафе, черен чай или алко-
хол, но също силно подправени-
те, подлютени ястия или наднор-
меното тегло.
Особено тежко се проявява симп-
томът в началото на климакте-
риума. Тогава е възможно до 30 
горещи вълни на ден да направят 
живота на засегнатите наистина 
тежък. Често пристъпите продъл-
жават няколко минути, но е въз-
можно неприятното състояние да 
се задържи до час. При това кръ-
воносните съдове се разширяват и 
външните телесни зони се кръво-
снабдяват повече. Възниква т.нар. 
преходна горещина, която без 
физическо натоварване се нади-
га в горната част на тялото, врата 
и лицето. В резултат на това кожа-
та видимо се зачервява, възник-
ва учестено сърцебиене и изпотя-
ване, което може да бъде толко-
ва обилно, че да изисква смяна на 
дрехите. След подобен пристъп на 
горещина много жени се чувстват 
физически отпаднали и изтощени. 
Възможно е да започнат да мръз-
нат и дори да ги втресе.
Горещите вълни по време на кли-
мактериума със сигурност са 
обременителни и могат да повли-
яят негативно качеството на 
живот. Но дори без хормон-замес-
тителна терапия (HRT) е възмож-
но оплакванията да бъдат облек-
чени, а нарушената терморегула-
ция подобрена. Натурални сред-
ства могат да помогнат на засег-
натите да се почувстват по-добре 
в кожата си. Чай, тинктура или 
бани на краката, градински чай, 
шапиче, мента, лимон, нар – нищо 
не действа по-добре срещу прис-
тъпите на преходна горещина от 
природата.

Чай срещу  
преходна горещина
Съставки за 3-месечна тера-
пия: по 100 г шапиче (Alchemilla 
vulgaris), цвят от червена детелина 
(Trifolium pratense), обикновен хмел 
(Humulus lupulus), листа от мато-
чина (Melissa officinalis) и градин-
ски чай (Salvia officinalis) – купени 
в аптека или събрани от градината.
Приготвяне: Всички билки се 
смесват и съхраняват добре изсу-

шени в плътно затварящ се стък-
лен съд. За 1 чаша чай 1 с.л. от 
билковата смес се залива с 250 мл 
вряща вода, оставя се да се запа-
ри 10 минути и се филтрира.
Употреба: При наличие на горе-
щи вълни трябва да се приемат 
по 2 чаши на ден в продължение 
на 3 месеца. За по-продължител-
на терапия могат да се пият 2 до 
3 чаши на седмица или при необ-
ходимост.
Съвет: При повишен риск от рак 
на гърдата или налично онкологич-
но заболяване приемът на фито-
хормонални хранителни добавки 
и чайове трябва да се обсъди със 
специалист.

Тинктура от салвия  
облекчава нощното  
изпотяване
Съставки за 3-седмична тера-
пия: 1 шепа пресни листа от гра-
дински чай (Salvia officinalis); около 
150 мл водка или ракия (38-40% 
алкохолно съдържание); добре 
затварящо се стъклено светло бур-
канче; тъмна малка бутилка с кап-
комер или флакон с дозатор.

околната температура като по-сту-
дена, отколкото е в действител-
ност – и реагира със загряване 
и неконтролируеми пристъпи на 
потене. Допълнително други фак-
тори могат да благоприятстват 
горещите вълни като консумаци-

МЕКА ПОМОЩ  
ПРИ ГОРЕЩИ ВЪЛНИ

Внезапни пристъпи на горещина, зачервена кожа, сърцебиене: горещите вълни се причисляват 
към типичните симптоми на климактериума. С натурални средства човек би могъл да преодолее 
дискомфорта и да възстанови баланса в тялото си.

Докато за някои жени кли-
мактериумът представлява 
безобидна фаза от живота, 

за други e всекидневен тормоз, 
свързан с неприятна, понякога 
обременяваща симптоматика. По 
време на възрастовата хормонал-
на промяна немалко от тях стра-
дат от внезапно обилно изпотява-
не – т.нар. горещи вълни, за които 
учените все още не разполагат с 
точно обяснение. Предполага се, 
че внезапните пристъпи на горе-
щина са свързани с намаляващи-
те нива на естроген: когато в орга-
низма спада производството на 
женски полови хормони, възник-
ва хормонален дисбаланс, който 
предизвиква нарушение в управ- 
лението на терморегулационния 
център в мозъка. Тялото усеща 

Комплексни продукти,  
съдържащи  стандартизирани екстракти от:

Приготвяне: Билката трябва 
щадящо да се измие, листата вни-
мателно да се подсушат, да се 
нарежат на ситно и да се поста-
вят на дъното на стъкленото бур-
канче. Отгоре се заливат с толкова 
алкохол, че всички листа да бъдат 
покрити. После съдът се затва-
ря добре и се оставя да престои 
на топло място (но не на слънце). 
Тинктурата трябва всекидневно да 
се разклаща, за да се разтворят 
активните съставки. След това тя 
се прецежда през цедка за чай или 
филтър за кафе и се налива в тъм-
ната бутилка с дозатор.
Употреба: 1 час преди лягане се 
приемат 30 капки, разредени с 



9

малко вода или друга неподсла-
дена течност. Да не се прилага 
по-дълго от 3 седмици.

Охлаждащи бани  
на краката или компреси  
за здрав сън  
Бани на краката с мента и лимон 
могат да се погрижат за спокой-
на нощ без пристъпи на изпотява-
не. За целта 8 с.л. мента се зали-
ват с 2 л вряща вода, оставят се 
да се запарят 10 минути и се пре-
цеждат. Подходящ за бани на кра-
ката съд се пълни с 2 литра хлад-
ка вода, към която се добавят 
охладеният чай и сокът от 2 лимо-
на. Освежаващата баня на кра-
ката е с продължителност 20-30 
минути. Смесеният с лимонов сок 
чай от мента може да се изпол-
зва също за охлаждащ компрес. 
За целта памучни носни кърпи се 
потапят в разтвора и се увиват по 
избор около стъпалата или прас-
ците. Компресът се държи върху 
кожата, докато се стопли. После 
отново се потапя в студения раз-
твор - процедурата може да се по- 
втаря многократно. 

Това прави живота по-лесен
От дрехите до отслабването - 
какво помага в периода на хор-
моналните промени и се отразява 
добре на засегнатите:
Правилно облекло
Носенето на проветриви, широ-
ки дрехи от естествени материи 
(напр. памук, лен) предотвратя-
ва петната от пот и неприятни-
те миризми. Практично е облек-
лото на „принципа на лука“: пове-
че слоеве дрехи, които при нужда 
могат лесно да бъдат съблича-
ни или обличани. При силни горе-
щи вълни е добре да се предвидят 
дрехи за преобличане (напр. на 
работното място). Срещу нощно 
изпотяване спалнята трябва да 
бъде често проветрявана и при-
ятно охладена (с температура не 
по-висока от 18-20 градуса). Както 
чаршафите, така и нощното облек-
ло е добре да са от естествени 
материи.
Контрастни душове
Контрастните душове тренират 
кръвоносните съдове и стимули-
рат терморегулацията на тялото. 
Затова е добре денят да започва 
с душ със сменящи се топла и сту-
дена вода, като процедурата вина-
ги трябва да завършва със студе-
на вода. През деня могат да се 
правят контрастни обливания на 
ръцете и китките или на стъпала-
та и прасците.
Намаляване на телесното тегло
Обърнете внимание на теглото си 
и се опитайте да се освободи-
те от излишните килограми, тъй 
като хората с наднормено тегло се 
потят по-силно. 
Трениране на вътрешния баланс
Стресът може да предизвика 
горещи вълни или да ги заси-
ли. Затова тренирайте поддър-
жането на баланс, особено ако 
ежедневието ви е напрегнато. 
Упражненията за отпускане като 
медитация, автогенен тренинг или 
прогресивна мускулна релакса-
ция не само успокояват психика-
та, но намаляват също честотата 
и интензитета на пристъпите на 
изпотяване. За постигане на пове-
че виталност и равновесие се гри-
жат също упражненията по (хор-
мон-) йога. n

Ефективна помощ с нар
Сочните семена на нара са богати 
на естрогеноподобни фитохормони. 
Те притежават по-бавно и по-меко 
действие от химичните хормонални 
препарати, но са достатъчно ефек-
тивни срещу негативната симпто-
матика по време на климактериума 
като горещи вълни, нарушения на 
съня и колебания в настроението, 
при това без неблагоприятни стра-
нични действия. Могат да се прие- 
мат под формата на плод, сок, 
сироп, прах или масло.  

Гроздовидният ресник, извес-
тен още като черен кохош или 
клопогон (Cimicifuga racemosa), 
съдържа активни вещества, 
които могат да окажат благо-
приятно влияние върху тер-
морегулацията на организма. 
Благодарение на това билка-
та има ефективно действие 
при горещи вълни и пристъ-
пи на преходна горещина, но 
дава добри резултати също при 
колебания на настроението и 
нарушения на съня. За сигур-
на и ефективна употреба е най-
добре да се използват готови 
фитопрепарати от аптеката.
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тинктура, вода за лице, саламура, 
лечебни мехлеми или мед глухарче-
то разгръща лечебната си сила. 
Важно: Който страда от алергия 
към сложноцветни (Asteraceae) или 
има проблеми с жлъчните пътища и 
бъбреците, трябва преди употреба  
на домашно приготвените лечебни 
средства с радика да се консулти-
ра с лекар.

Това ще тонизира тялото 
и подкрепи здравето ви 

Цветовете, листата и коренът – всич-
ки части на глухарчето съдържат 
стимулиращи здравето субстанции. 
Под формата на масло, тинктура, 
балсам, саламура или разтвор то 
може да допринесе много за добро-
то състояние на тялото и психиката.
Лечебно масло от глухарче
Съставки за около 500 мл: 2 пълни 
шепи леко изсушени листа и цвят 
от глухарче; известно количество 
38-40% алкохол (напр. водка); 500 
мл качествен зехтин екстра върджин.
Приготвяне: Цветовете и листата 
се поставят на дъното на добре 
затварящ се подходящ съд, смесват 
се с малко количество  алкохол и се 
оставят да престоят около 4 часа. 
По този начин активните съставки 

се освобождават по-добре. После се 
заливат със зехтина така, че расти-
телните части да са напълно покри-
ти, и съдът се надписва (съставки, 
дата на приготвяне). После 14 дни 
се съхранява на сенчесто място в 
дома и всекидневно се разклаща. 
След това маслото се прецежда 
през домакинска цедка, а твърдите 
части се събират в гъста памучна 
кърпа и добре се изстискват. Накрая 
всичко още веднъж се прецежда 
през гъст филтър за чай или кафе. 
Готовото масло се пълни в тъмна 
бутилка и се надписва.
Употреба: Използвано вътрешно, 
маслото от глухарче помага при хра-
носмилателни проблеми. При външ-
на употреба прави сухата, напукана 
кожа гладка и свежа, но също  успо-
коява ставни болки, мускулна треска 
или напрежения. Смесено с лечебна 

ват допълнително антибактериал-
но и антивирусно действие, а фла-
воноидите и калият имат отводня-
ващ ефект, като превръщат билка-
та в идеално средство за регули-
ране на метаболизма и зареждане 
с добро настроение.

От корена до листата  
– всичко е лечебно

Глухарчето намира успешно прило-
жение и в здравословната кухня – 
то може да се използва например за 
салати или смутита. Специалистите 
дори препоръчват мини терапевтич-
на програма със стръкове на ради-
ка. За целта първия ден се приема 
1 стрък, втория 2 и така се увелича-
ват до 7 стръка на седмия ден, след 
което постепенно се намаляват до 1 
на 14 ден. Лечебната програма регу-
лира апетита и подпомага функция-
та на черния дроб. 
Както коренът, така и листата на 
билката се използват за лечебен 
чай при подагра и ревматизъм. За 
целта 1-2 ч.л. от билката се зали-
ват със 150 мл студена вода, кипват 
се, варят се 1-2 минути и се оста-
вят да се запарят под капак, след 
което чаят се прецежда и приема на 
малки глътки. Също под формата на 

ГЛУХАРЧЕ ЗА ТЯЛОТО  
И ПСИХИКАТА

За специалисте по фитотерапия глухарчето е билка на билките: като чай или тинктура регули-
ра метаболизма и прочиства тялото от отрови, като масло облекчава мускулната треска и став-
ните болки, като саламура се бори с псориазиса и кожните възпаления, а се грижи и за доброто 
настроение. При това глухарчето лекува не само с вида си: детоксикиращият ефект на лечебно-
то растение също оказва благотворен ефект върху психиката.

Твърди се, че подобните на 
слънца, жизнерадостни цвет-
чета не само радват окото, 

но повдигат духа и изчистват съз-
нанието. Това е свързано не само с 
веселия им облик, но също с деток-
сикиращите свойства на растение-
то. В китайската медицина между 
другото черният дроб е седалище-
то на яда и гнева и ако му се пре-
достави прочистваща подкрепа с 
радика, другото име на глухарче-
то (Taraxacum officinale), това може 
да окаже положителен ефект върху 
психиката. За това са отговорни 
ценните горчиви вещества в коре-
на и листата на лечебната билка. 
Те стимулират слюноотделянето и 
секрецията на стомашна кисели-
на и жлъчка и преобразуването на 
мазнини. Вторичните растителни 
вещества като тритерпените оказ-
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хума или креда, може да се изпол-
зва като благотворна успокояваща 
маска за лице.
Тинктура от глухарче за про-
чистване на организма
Съставки за около 500 мл: 2 пълни 
шепи леко изсушени листа и цвят от 
глухарче; 2 малки нарязани на ситно 
корена от билката; 500 мл 38-40% 
алкохол (напр. водка).
Приготвяне: Цветовете, листата и 
корените се поставят на дъното на 
добре затварящ се подходящ съд 
(500 мл), заливат се с алкохола така, 
че растителните части да са напълно 
покрити, и съдът се надписва (със-
тавки, дата на приготвяне). После 14 
дни се съхранява на сенчесто място 
в дома и всекидневно се разкла-
ща. След това тинктурата се прецеж-
да през домакинска цедка, а твърди-
те части се събират в гъста памучна 
кърпа и добре се изстискват. Накрая 
всичко още веднъж се прецежда 
през гъст филтър за чай или кафе. 
Готовата тинктура се пълни в тъмна 
бутилка и се надписва.
Употреба: Приготвената от ради-
ка тинктура прочиства кръвта, дей- 
ства отводняващо и подкрепя черно- 
дробната функция. За да се гаранти-
ра детоксикиращият й ефект, е иде-
ално провеждането на 4-седмична 
терапия. За целта 3-4 седмици 3 пъти 
на ден се приемат по 20 капки (чисти 
или разредени с вода). Тинктурата 
може да се използва и като вода за 

лице. За целта 5-10 капки се доба-
вят към неголямо количество вода и 
с напоен тампон с потупване се тре-
тират сухи или проблемни участъ-
ци по кожата. Процедурата помага 
също при невродермит.
Саламура с радика за вътрешна и 
външна употреба
Съставки за около 500 мл: 150 г 
каменна, морска или хималайска 
сол; 2 пълни шепи изсушени листа и 
цвят от глухарче.
Приготвяне: Първоначално за 
направата на неутрална саламура 
солта се поставя в голям буркан и 
се залива с 500 мл качествена вода 
(напр. изворна). След 24 часа сала-
мурата е достигнала максималното 
си насищане от 26%. На следващия 
ден цветовете и листата се поста-
вят на дъното на добре затварящ се 
тъмен съд и се заливат с неутрална-
та саламура, като съдът се надпис-
ва (съставки, дата на приготвяне). 
После 3 седмици се съхранява на 
сенчесто място в дома и всекидневно 
се разклаща. След това саламурата 
се филтрира и налива в чиста тъмна 
бутилка, която също се надписва.
Употреба: 1%-ов разтвор (4 мл 
саламура, смесени със 100 мл 
вода) се налива в малка бутил-
ка със спрей. При кожни пробле-
ми след душ разтворът се пръска 
върху все още влажната кожа, която 
се оставя да изсъхне, без да се под-
сушава. Спреят може да се изпол- 
зва и като под-

правка в кухнята, като с него се 
пръскат напр. краставици или дома-
ти. За прочистване на организма от 
шлака сутрин се приема 1 ч.л. от 
саламурата, разредена с 1 чаша 
вода.
Мехлем със саламура с радика 

при кожни проблеми
Съставки за около 
100 мл: 100 мл масло 
от глухарче (вж. 
рецептата по-горе); 
17 г натурален пчелен 

восък; 8 мл саламура 

с радика (вж. рецептата по-горе); 
20 г предпочитано етерично масло 
(напр. лимоново или лавандулово).
Приготвяне: Маслото от глухарче и 
пчелният восък се стопяват в стък-
лен съд на водна баня при ниска 
температура и се свалят от котлона. 
Саламурата се затопля в стъклен 
съд на водна баня, като постепен-
но, при постоянно бъркане към нея 
се добавя маслено-восъчната смес. 
След това се прибавя етеричното 
масло и се бърка до получаване-
то на гъста консистенция. Готовият 
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мехлем се прехвърля в тъмен бур-
кан, оставя се да се охлади и се 
затваря.
Употреба: Мехлемът е ефекти-
вен при различни кожни проблеми 
като невродермит, псориазис, сър-
беж на скалпа, кожни възпаления, 
пъпки, акне.
Масло за тяло с глухарче при 
суха кожа
Съставки за около 110 г: 75 мл 
масло от глухарче (вж. рецепта-
та по-горе); 15 г натурален пче-
лен восък; 40 мл масло от масли-
ни (алтернативно масло от манго, 
какао или ший); 3 капки витамин Е; 
15 капки етерично цитрусово масло.
Приготвяне: Маслото от глухарче и 
пчелният восък се стопяват в стък-
лен съд на водна баня при ниска 
температура. След това постепенно, 
при постоянно бъркане се добавя 
маслиновото масло до пълно хомо-
генизиране на съставките. После 
съдът се отстранява от котлона, но 
бъркането на сместа продължава до 
получаването на еластичен мус. При 
това се прибавят също витамин Е и 
етеричното масло. Сместа се охлаж-
да в хладилника за няколко часа, 
след което твърдата маса се разби-
ва 5 минути с миксер до получаване-
то на меко масло. Готовият мехлем 
се прехвърля в тъмен буркан и се 
затваря добре.
Употреба: Използвано редовно, 
маслото се грижи за сухата кожа и 
я защитава. При втриване в корени-
те на косата след измиването й, тя 
добива здрав вид и получава кра-
сив блясък.
Маслен флуид с листа от глухарче 
срещу лунички и старчески петна
Съставки за около 100 мл: 1 пълна 
шепа листа от глухарче; известно 
количество 38-40% алкохол (напр. 
водка); 100 мл рициново масло; 65 
мл маслиново масло; няколко капки 
глицерин; 2 г пчелен восък, 8 капки 
етерично лавандулово масло.
Приготвяне: Листата се поставят на 
дъното на добре затварящ се подхо-
дящ съд, смесват се с малко коли- 
чество  алкохол и се оставят да 
престоят около 4 часа. После се 
добавя рициновото масло, разбър-
ква се добре, оставя се да пре-
стои 4 дни, съхранява се на сен-
често място в дома и всекиднев-
но се разклаща. След това масло-
то се филтрира, от него се отмерват 
65 мл и те се смесват с маслиново-
то масло. Общата смес се оставя да 
престои още 4 дни, като всекиднев-
но се разклаща и накрая филтрира. 
Към 100 мл от така получената мас-
лена смес се прибавят глицеринът и 

пчелният восък, като се хомогенизи-
рат в стъклен съд на водна баня при 
ниска температура. После сместа 
се сваля от котлона и се бърка до 
охлаждане около 40 градуса, добавя 
се етеричното масло, готовият мас-
лен разтвор се прехвърля в тъмен 
стъклен съд, затваря се добре и се 
надписва.
Употреба: Масленият флуид пред-
ставлява изключително олио за 
тяло, което се поема добре от кожа-
та и й се отразява повече от благо- 
творно. При всекидневна употреба 
може да избели дори старчески или 
слънчеви петна.
Лечебна маз от глухарче срещу 
мускулни и ставни болки
Съставки за около 100 мл: 100 
мл масло от глухарче (вж. рецепта-
та по-горе); 15 г натурален пче-
лен восък; 1 ч.л. тинктура от глу-
харче (вж. рецептата по-горе); 20 
капки етерично масло (напр. лимо-
ново или лавандулово).
Приготвяне: Маслото от глухарче и 
пчелният восък се стопяват в стък-
лен съд на водна баня при ниска 
температура и се свалят от котло-
на. Тинктурата се затопля за крат-
ко в стъклен съд на водна баня, 
докато се изравни с температура-
та на маслено-восъчната смес, след 
което постепенно, при постоянно 
бъркане двете се обедняват. Накрая 
се добавя етеричното масло и се 
бърка до сгъстяване на консистен-
цията. Готовата маз се прехвърля в 
тъмен буркан, оставя се да се охла-
ди, затваря се добре и се надписва.
Употреба: Лечебната маз е много 
ефективна при мускулна треска и 
ставни оплаквания. Нанесена на 
дебел слой с поставен отгоре ком-
прес може да се остави да действа 
за през нощта.

 

 

 

 

 – 3 таблетки.

Балсам с радика и лечебна креда 
при екземи и болки
Съставки за около 100 г: 100 мл 
масло от глухарче (вж. рецепта-
та по-горе); 10 г натурален пчелен 
восък; 10 г лечебна креда (напр. 
лечебна креда от Рюген); 20 капки 
етерично масло от мирта.
Приготвяне: 90 мл масло от глу-
харче и пчелният восък се стопя-
ват в стъклен съд на водна баня при 
ниска температура. Междувременно 
останалите 10 мл от маслото се 
смесват с лечебната креда до полу-
чаването на гладка каша, която 
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при постоянно бъркане се приба-
вя постепенно към маслено-восъч-
ната смес. След хомогенизиране на 
съставките сместа се сваля от кот-
лона и продължава да се бърка до 
охлаждане, като се добавя също 
етеричното масло. Готовият балсам 
се прехвърля в тъмен буркан, затва-
ря се добре и се надписва.
Употреба: Балсамът е изключител-
но ефективен при псориазис, кожни 
екземи, зачервявания и болки. 
Лечебната креда отпуска кожата, 
има овлажняващ ефект и стимулира 
заздравяването на рани. Освен това 
регулира обмяната на веществата и 
кръвообращението. 

Горчиви вещества,  
вкусно опаковани

Който използва глухарчето в кух-
нята, е открил отличен начин да се 
храни здравословно и да поддър-
жа храносмилането си в идеално 
състояние.
Мед от глухарче
Съставки за 3-4 буркана по 250 
мл: 300 г цвят от глухарче – само 
листенцата (останалата част леко 
нагарча; който няма против горчи-
вия привкус може да използва цели-
ят цвят); 1 био лимон, 1 л вода, 1 
кг захар.
Приготвяне: Цветът от глухарче 
се поставя на дъното на тенджера, 
лимонът се нарязва на шайби, всич-
ко се залива с водата, кипва и оста-
вя да престои през нощта. На след-
ващия ден течността се филтрира 
и се прехвърля в чиста тенджера. 
Добавя се захарта, всичко се кипва и 
вари на слаб огън, докато се постиг-
не желаната консистенция. Това 
може да отнеме до 1-2 часа, в зави-
симост от това колко течност ще 
отделят цветовете. Медът е готов, 
когато при капване върху чиния кап-
ката запазва целостта си и не се 
разтича. Медът се налива, докато е 
още горещ, в чисти буркани, които 
се затварят добре и обръщат наопа-
ки (върху капачката). После готови-
ят мед се надписва и може да се  
съхранява 1 година. 
Аспержи с масло от див чесън и 
цвят от глухарче
Съставки за 4 порции: 2 кг аспер-
жи; сол; захар; масло за маслени 
бучки; 200 г левурда (див чесън); 24 
цветчета от глухарче; около 3 с.л. 
брашно; 1 яйце; около 3 с.л. галета; 
28 пъпки на глухарче; 4 с.л. слънчо-
гледово олио; 125 г масло.

Приготвяне: Фурната се затоп-
ля предварително до 200 граду-
са. Аспержите се измиват и почист-
ват. Поставят се в тава с тефлоно-
во покритие, подправят се със сол 
и захар, добавя се около 1 л вода 
и масло на бучки. После се пекат 
30-40 минути. Левурдата се измива и 
изсушава чрез изтръскване. Листата 
се нареждат едно върху друго и се 
нарязват на ивици с широчина 1 см. 
Откъсват се жълтите листенца от цве-
товете на глухарчето и се оставят 
настрани. Брашното, разбитото яйце 
и галетата се поставят поотделно в 
3 купи. Олиото се загрява. Цветните 
пъпки се овалват първо в брашно-
то, после се потапят в яйцето, накрая 
в галетата и се пържат до златисто. 
Мазнината се отцежда върху дома-
кинска хартия. Маслото се разтопя-
ва в тиган. Левурдата и половината 
от жълтите листенца от цветовете се 
добавят към маслото в тигана и пър-
жат за кратко. Аспержите се нареждат 
в чиния, заливат се с маслото с див 
чесън и цвят от глухарче. Отгоре се 
поръсват изпържените цветни пъпки и 
другата половина пресни цветни лис-
тенца. Могат да се сервират с варени 
картофи или пюре.
Сандвич с глухарчета и слънче-
ва майонеза
Съставки за 3 порции: 2 яйца; 21 
цветчета от глухарче; 2 скилидки 
чесън (нарязани на ситно); 1 яйце; 
1 жълтък; ½ ч.л. куркума; сокът от 
½ лимон; 1 щипка захар; сол; 1 
ч.л. горчица; 150 мл слънчогледо-
во олио; 50 мл зехтин; няколко пече-
ни чушки; 3 филии хляб; 15 крехки 
листа от глухарче; черен пипер.
Приготвяне: Яйцата се сваряват 
твърди (около 9 минути), охлаждат 
се, обелват се и се нарязват на 
шайби. За майонезата се отделят 
листенцата от цветовете на глухар-
че, добавят се половината чесън, 
яйцето, жълтъкът, куркумата, лимо-
новият сок, захарта, малко сол, гор-
чицата и олиото. Всичко това се раз-
бива добре в дълбок съд с миксер на 
високи обороти до получаването на 
гладка майонеза. Зехтинът се смес-
ва с листата от глухарче. Филиите 
хляб се нарязват на половини и 
всяка от тях се намазва с майоне-
зата. Върху половината от тях се 
нареждат листата от глухарче, пече-
ните чушки и яйчените шайби, под-
правят се със сол и пипер. След това 
се захлупват с другите половини. n
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ЯЙЦА ЗА ЗДРАВА  
КОЖА И КРАСИВА КОСА

Изключително полезните като храна яйца са отли-
чен подарък и за разкрасителни процедури. От 
стотици години те се ценят от жените, които сами 
произвеждат козметични средства. При това кожа-
та и косата извличат полза от уникалната комбина-
ция от мастноразтворими витамини, пантотенова 
киселина и 11% здравословни мазнини.

От решаващо значение при 
употребата на кокоши яйца 
– независимо дали вътреш-

но, или външно – е яйцата  да са с 
добро качество. Особено важно е 
те да не са замърсени с антибио-
тици и медикаменти, с които често 
се злоупотребява в масовото пти-
цевъдство. Затова, ако човек не 
може да разчита на домашни яйца 
от доверен източник, е най-добре 
да се снабдява с тях от био щан-
дове, където поради строгия кон-
трол липсата на вредни субстан-
ции е гарантирана. Най-качествени, 
разбира се, са яйцата от свободно 
отглеждани кокошки, които освен 
семките и семената приемат също 
пресни растения, насекоми и чер-
веи. Благодарение на това те са с 
висока хранителна стойност - спо-
ред изследванията в пъти по-бо-
гати на витамин А, омега-3 маст-
ни киселини, витамин Е, витамин 
D и бета-каротин в сравнение с 
тези от подово отглеждани кокош-
ки. При това стойностите им могат 
да бъдат до 6-кратно по-големи! В 
състава им също така са открити 
много по-малко холестерол и наси-
тени мастни киселини. Добре е в 
хладилника яйцата да се съхраня-
ват с върха надолу, тъй като черуп-
ките им в тази зона са най-твър-
ди. Поради факта, че те са с порес-
та структура, течността от яйцата 
започва да изтича с течение на вре-

мето. Най-добре е, разбира се, те 
да се използват пресни – не по-къс-
но от 3 седмици след снасянето. 
Как може лесно да бъде установено 
дали яйцето е прясно? При потапя-
нето му за кратко в съд с вода пряс-
ното яйце потъва и ляга на дъното 
настрани или изправено. Задържи 
ли се на повърхността, означава, 
че е старо и по всяка вероятност е 
прехвърлило срока на годност. 

Пилинг за тяло
за премахване на вроговените 
частици по кожата и за стимули-
ране на кръвообращението
Съставки: Черупката от 1 яйце; 1 
с.л. фина морска сол; 2 с.л. шар-
лан или студено пресовано слънчо-
гледово олио; евентуално 1 капка 
лимоново етерично масло (само 
при нечувствителна кожа).
Приготвяне: Добре измитата и 
изсушена яйчна черупка се пул-
веризира в хаванче до фин прах. 

В подходящ съд се смесват всич-
ки съставки и добре се разбъркват.
Употреба: Влажното тяло се тре-
тира с пилинговата смес чрез кръ-
гови масажни движения с умерен 
натиск и след това се отмива с душ. 
Отстранява мъртвите клетки от епи-
дермиса, прави кожата свежа, мека 
и гладка.

Маска за коса
подсилва скалпа и стимулира 
растежа на коса
Съставки: 1 средно голяма глава 
лук; 1 с.л. мед; 1 яйчен жълтък.
Приготвяне: Лукът се нарязва на 
парчета, пюрира се с блендер и се 
прекарва през цедка. Полученият 
сок се смесва с другите съставки и 
се разбърква добре.

Употреба: С пръсти или с помощта 
на четка сместа се нанася върху 
косата, като се втрива добре в скал-
па с леки масажни движения. После 
косата се покрива с кърпа, маската 
се оставя да действа около 30 мину-
ти и косата се измива основно с шам-
поан. Подобрява кръвообращение-
то на скалпа, като по този начин под-
силва косата, а регулира и нейния 
растеж. Внимание: възможно е да се 
задържи остатъчна миризма на лук.

Маска за зряла кожа  
тонизира отпуснатата, уморена 
или дехидратирана кожа на лицето
При уморена кожа 
Съставки: ½ яйчен жълтък; 1,5 с.л. 
заквасена сметана; 1 с.л. масло от 
семена на нар; 1 с.л. ситно наря-
зан магданоз.
Приготвяне: Всички съставки се 
смесват и разбъркват добре до 
получаването на кремообразна кон-
систенция. 
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Употреба: Маската се нанася върху 
добре почистено лице, оставя се 
да действа около 15-20 минути, 
след което се отмива и то се тре-
тира с крем по обичайния начин. 
Подхранва кожата и регулира ней-
ните функции, успокоява възпале-
нията и сухотата. Заквасената сме-
тана стабилизира здравословните 
рН-стойности на кожата.
При нормална, дехидратирана кожа 
Съставки: ½ яйчен жълтък; 1,5 с.л. 
заквасена сметана; 1 с.л. масло от 
алое вера; 1 с.л.  настъргана на 
ситно краставица.
Приготвяне: Всички съставки се 
смесват и разбъркват добре до 
получаването на кремообразна кон-
систенция. 
Употреба: Маската се нанася върху 
добре почистено лице, оставя се 
да действа около 15-20 минути, 
след което се отмива и то се тре-
тира с крем по обичайния начин. 
Стимулира обмяната на вещества-
та в кожата, осигурява влага, под-
хранва сухите участъци и поддър-
жа естествения й мастно-киселинен 
защитен слой.
При суха, зряла кожа 
Съставки: ½ яйчен жълтък; 1,5 с.л. 
заквасена сметана; 1 с.л. масло от 
морски зърнастец; 1 с.л. настърган 
на ситно морков.
Приготвяне: Всички съставки се 
смесват и разбъркват добре до 
получаването на кремообразна кон-
систенция. 
Употреба: Маската се нанася върху 
добре почистено лице, оставя се 
да действа около 15-20 минути, 
след което се отмива и то се тре-
тира с крем по обичайния начин. 
Регенерира кожата и се грижи за 
доброто й състояние. С високото 
си съдържание на витамин С при-
лаган също външно морският зър-
настец има отлично антиоксидант-
но действие и предпазва кожата от 
изсушаване.

Шампоан   
за силна и блестяща коса
Съставки: 1 жълтък; 1 с.л. лимонов 
сок; 2 с.л. бира.
Приготвяне: Жълтъкът се разби- 
ва за кратко в купа, след което се 
добавят лимоновият сок, бирата и 
всичко добре се миксира. 
Употреба: Прилага се върху влажна 
коса като обикновен шампоан, но се 

оставя да действа малко по-дълго. 
Отмива се с хладка (в никакъв слу-
чай гореща вода), след което коса-
та се третира с обичайно използва-
ния балсам и се изсушава щадящо.

Маска за ръце
за суха и напукана кожа на ръцете
Съставки: ½ до 1 яйчен жълтък; 
3 с.л. пълномаслено кисело мляко 
или заквасена сметана; 1 с.л. масло 
от пшенични зародиши; найлонов 
плик или фолио за свежо съхра-
нение.
Приготвяне: Отрязват се 2 парче-
та найлон или фолио, с които да се 
опаковат ръцете. След това всички 
съставки се смесват и разбъркват 
добре до получаването на кремо-
образна консистенция. 
Употреба: Маската се нанася върху 
добре почистени ръце, след което 
те се увиват с найлон или фолио. 
Оставя се да действа 15-20 мину-
ти, отмива се с хладка вода и ръце-
те се третират с крем по обичай-
ния начин. Осигурява първокласна 
грижа за напукани, сухи или загру-
бели ръце, като ги прави гладки и 
нежни.

Маска за крака
за красиви и нежни стъпала
Съставки: 1 яйчен жълтък; 1 голям 
картоф; 2 с.л. прясно мляко.
Приготвяне: Картофът се сва-
рява, обелва и гладко пасира. 
Картофеното пюре се смесва с леко 
затопленото мляко и жълтъка до 
получаването на хомогенна, кремо-
образна консистенция. 
Употреба: Маската се нанася върху 
добре почистени стъпала, като се 
втрива с леки масажни движения. 
Отгоре се обуват не много стегнати 
памучни чорапи, маската се оста-
вя да действа около 15 минути и се 
отмива с топла вода. Регенерира 
кожата на стъпалата, като я прави 
еластична и мека. n




