
                                                     Храненето – част 2

    За разлика от част 1, където са разгледани идеите и принципите за хранене от гледна точка на
китайската  традиционна  медицина,  тук  ще  видим  какво  е  мнението  по  този  въпрос  на
съвременната европейска наука. 
   На какви критерии трябва да отговаря храната:

- да дава достатъчно енергия;
- да прочиства организма;
- да възстановява, лекува и обновява;
- да образува жизнено важни клетки (мозъчни, нервни и на жлезите с вътрешна секреция)
- да създава киселинно-алкален баланс в организма (вж. приложената в раздел Хранене на

този сайт таблица киселинно-алкалните нива на храните).
   Само  храна,  отгледана  в  естествени  условия  и  съдържаща  много  витамини,  ферменти,
минерали,  аминокиселини и мастни киселини може да създава енергия.  Един вид храна е в
състояние да ни достави изброените съставки. Това са растенията: плодове, зеленчуци, ядки,
зърнените  култури,  мед.  Според  повечето  специалисти  варената  храна  се  усвоява  лошо  от
организма, образува депа в различни клетки, води до затлъстяване и болести. 

   За да не стига до подобен развой на нещата, следва да се спазват определени принципи:
1. да се консумира само храна с високо енергийно съдържание;
2. да  се  съблюдават  естествените  цикли  на  организма  при  хранене  (да  знаем  кога  да  се

храним и кога не трябва да го правим);
3. да се знае какви са съставките на храната (кое в нея е полезно и кое не);
4. храните да се съчетават по правилен начин (да не се консумира безразборно).

   Храна с високо съдържание на енергия е онази, която съдържа всички ензими, вещества и
микроелементи,  необходими  на  човека.  А  това  са  натуралните  продукти  изброени  по-горе,
отгледани  в  естествена  природна  среда  и  в  сурово  състояние.  Те  се  наричат  „жива”  храна.
Термично преработената храна е „мъртва” храна, тъй като не може да ни даде енергия, защото
ензимите в нея са унищожени. При консумация на „мъртва” храна организмът губи почти 2
пъти повече енергия за нейната преботка и усвояване, отколкото при плодовете и зеленчуците.
С други думи – плодовете, зеленчуците, ядките и медът се усвояват много по-лесно, изразходва
се  в  пъти  по-малко  енергия  за  смилане,  отколкото  при  месото,  рибата,  яйцата,  млечните
продукти, зърнените храни и др. Плодовете и зеленчуците са най-ценната храна. Те доставят
всички съставки в идеални балансирано съотношение на киселини и основи в нашия организъм.
Тази храна не предизвиква излишно ожадняване и измива клетките отвътре. За да бъдем здрави
и жизнени  „живата” храна трябва да съставлява около 70% от нашето меню. Плодовете трябва
да се консумират само на гладно, преди ядене, а не като десерт! Тъй като те се смилат най-
бързо,  ако  се  ядат  след  основното  хранене,  цялата  останала  храна  в  стомаха  започва  да
ферментира и се превръща в киселина. Необходимо е да изчакаме от 30 до 50 минути след като
сме яли плодове, преди да преминем към основното хранене.
   От голямо значение е да се спазват естествените физиологични цикли на организма. Какво
означава  това?  Ние се  храним,  организмът  смила  храната,  след това  я  усвоява  и  накрая  се
освобождава  от  излишните  вещества.  Този  цикъл  се  извършва  в  следните  часове  на
денонощието:

- от 12 на обяд до 20 ч. е периодът отреден за хранене и смилане;



- от 20 ч до 4 ч. сутринта е периодът на усвояване на храната;
- от  4 ч.  сутринта до 12 ч на  обяд е периодът за  изхвърляне на ненужните вещества

(изчистването на организма).
   Ето защо, този цикъл изисква последното ни хранене да бъде най-късно до 19 часа. Не е
желателно докато трае цикълът на отделяне (от 4 ч. до 12 ч.) да се приема храна, защото иначе
организмът не може да извърши добре отделителния процес. Ако човек не може да издържи без
храна до обяд, може да пие топла вода  или да хапне един-два плода. Но не повече. Спазването
на принципа да не се яде преди 12 ч и след 19 ч., много скоро ще се отплати със загуба на
излишното тегло.   
   Да  видим  какво  е  идеалното  съотношение  на  съставките  в  храната,  необходимо  за
оптималното функциониране на организма:

- глюкоза – 90%;
- аминокиселини – 4 - 5%;
- микроелементи – 3 - 4 %;
- мастни киселини – 1 %;
- витамини – 1%.

   От  всички продукти,  само плодовете  могат  да  осигурят  подобно съотношение.  Възниква
въпросът: „откъде ще дойдат протеините?”. Протеините се образуват от аминокиселините. Те са
основният  елемент  в  изграждането  на  растителните  и  животинските  белтъчини.  Един
любопитен факт – белтъчините не се образуват в организма от протеини, получени от храната.
Протеините се образуват от съдържащите се в храната аминокиселини. Ако диетата ни е
съставена  от  плодове,  зеленчуци,  семена  и  ядки,  ще  можем  да  получаваме  всички
аминокиселини,  необходими  на  организма,  за  образуването  на  протеините.  Ето  някои  от
продуктите,  съдържащи  всички  аминокиселини,  които  не  се  произвеждат  от  организма:
моркови,  брюкселско  зеле,  зеле,  карфиол,  царевица,  краставици,  син  домат,  круша,  картоф,
домат,  всички  видове  ядки,  слънчогледови  семки,  соя,  боб.  При  това  от  растенията  ние
усвояваме много повече аминокиселини, отколкото от месото. 
   Оризът,  елдата,  царевицата,  бобовите  култури  и  картофите  могат  да  се  съчетават  със
зеленчуци. Те не съдържат глутен, с който изобилстват пшеницата, ръжта, овесът, ечемикът.

    Кое е правилното съчетаване на хранителните продукти?
   Правилното съчетаване на храните е от особена важност, защото в противен случай лесно
може да се стигне да нарушения в здравето. Ще обърнем внимание на принципите, които трябва
да  се  спазват  в  това  отношение.  Основната  причина  за  стомашно-чревните  заболявания,  за
психическите разстройва, за наднорменото тегло, е неправилното съчетаване на продуктите.

1. За предпочитане е да се консумира лесна за усвояване храна. Това са плодовете, които се
усвояват за 30 – 80 мин. и зеленчуците, за които са необходими до 2 часа. Това е в случай, че се
консумират правилно (според гореизброените принципи) и не се смесват погрешно.

2. Не трябва да се яде повече от един вид варена храна наведнъж.
3. Не трябва да се консумират едновременно нишесте и белтъчини. Ако ядем белтъчини и

нишесте  заедно,  например  месо  с  картофи,  риба  или  кашкавал  с  хляб,  затлъстяване  ни  е
сигурно, а ще чувстваме и недостиг на енергия.

4. Не  трябва  да  се  ядат  едновременно  концентрирани  белтъчини  и  концентрирани
въглехидрати. Т.е. да не се съчетават месо, яйца, кашкавал, сирене с хляб, картофи, сладкиши,
сладки плодове.



5. Не трябва да се съчетават въглехидрати и кисели храни. Т.е. да не се ядат хляб, картофи,
грах, боб, банани, фурми или други въглехидратни храни едновременно с лимони, портокали,
грейпфрути, ананас, домати, кисело мляко и други кисели продукти.

6. Не  трябва  да  се  смесват  мазнини  и  белтъчини  заедно.  Масло,  сметана,  растителни
мазнини не бива да се ядат заедно с месо, яйца, орехи и др. белтъчини.

7. Не трябва да се  ядат едновременно белтъчини с  кисели плодове.  Портокали,  лимони,
домати, джанки, ябълки да не се комбинират с хляб, сладкиши, торти и др. Това ще доведе до
ферментация в стомаха и отравяне на организма.

8. Трябва да се консумира само един вид концентрирано нишесте на едно хранене. Ако се
съчетаят два вида нишестени продукти (хляб и картофи), единият от тях се усвоява, а другият
остава в стомаха като товар

9. Пъпешите  винаги  трябва  да  се  консумират  отделно  и  на  празен  стомях.  Следващото
хранене следва да бъде след 80 мин.

   Как би изглеждало едно добро меню:
- на закуска – всякакви плодове. Сочните могат да се консумират заедно, а съдържащите

нишести поне 20 минути по-късно.
- за обяд – зеленчуци и продукти съдържащи нишесте (печени картофи, цвекло, моркови или

др.) заедно със зелени и листни зеленчуци;
-  за вечеря – зелунчуци и белтъчини (извара, орехи, семки, кашкавал, месо, риба, яйце и др).

                                               Примерно меню на д-р Шелтън

     
              Закуска                 Обяд               Вечеря

1. диня Зеленчукова  салата,  спанак,
картофи

Голяма салата (100 гр), орехи,
зелени подправки

2. 200 гр грозде, 10 фурми
ябълка

Зеленчукова  салата,  зеле,
картофи

Зеленчукова  салата  (100  гр),
орехи, печена тиква

3. Зрял  банан,  круша,  10
смокини

Зеленчукова салата, стръка на
цвеклото, тиква

Зеленчукова  салата,  зеле,  100
гр. бадеми

4. пъпеш Зеленчукова  салата,  спанак,
артишок

Зеленчукова  салата,  грах,
царевица, авокадо

   Какъв закономерност се забелязва в менюто? 
   На закуска се ядат само плодове.
   На обяд - салата, зелени подправки и продукти, съдържащи нишесте (картофи, артишок и др.)
   На вечеря – отново зеленчуци, зелени листа и белтъчна храна. 
   Орехите са източник на пълноценни белтъчини.

     И накрая нека да кажем няколко думи за киселинно-алкалния баланс в организма.

   Понякога съдържанието на основи в организма е по-малко от нормата, а съдържанието на
киселини   е  по-голямо.  Настъпва  ацидоза,  натрупване  на  отрицателно  заредени  киселини



(анийони) в кръвта и тъканите. В други случаи тялото се пренасища с основи. Такова състояние
се нарича алкалоза. Тези термини обозначават не само физиологични и химични промени, но и
промени в дишането и уринирането. Сигурен белег за начало на нарушения в здравния статус. 
   Ако  киселинно-алкалния  баланс  на  водата  в  организма  не  се  поддържа  постоянно,
функционирането му ще се наруши. За да се постигне това равновесие, трябва да се регулира
съдържанието на киселини и основи в общите води на организма.  В противен случай,  като
резултат  от  процесите  на  обмяната,  се  образуват  млечна,  пикочна  и  други киселини,  които
образуват  кристали,  те  се  отлагат  по  ставите  и  предизвикват  различни  ставни  заболявания,
предизвикани  от  нарушения  в  метаболизма.  Храната,  която  консумираме  също  съдържа
киселини и основи. Затова е много важно да знаем при какви условия се нарушава киселинно-
алкалния баланс и по-важното – как да го запазваме. В случай, че дълго време в организма се
натрупват голямо количество киселини, се появяват типичните болести: диабет, заболявания на
бъреците,  подагра,  гастроентерит,  артрит  и  др.  Ако пък се  натрупват  по-големи количества
основи, ще възникнат други болести. 
   Възниква  въпросът:  как  да  възстановим  киселинно-алкалния  баланс  в  организма,  ако  е
нарушен. Част от решението на проблема е, ако в ежедневното количество вода се предвидят 4
чаши  с  добавка  на  лъжичка  мед  и  ябълков  оцет.  Това  помага  при  отоци,  асцити  и  други
нарушения на калиевата обмяна. Трябва да преминем към консумиране на натурална храна и
пиене  на  зеленчукови сокове.  Отоците,  асцитите  са  прояви на  недостиг на  калий в  кръвта.
Нашият организъм съдържа 50% калий и само 15% натрий.  Затова  е  препоръчително да  се
разделим със солта и да я заменим с растителни продукти (чесън, лук, копър, целина, магданоз).
   В  менюто  ни  трябва  да  присъстват  богати  на  калий  продукти.  Основни  източници  са:
краставиците, спанакът, печените картофи, морковите, аспержите, хрянът, чесънът, магданозът,
касисът, зелето, зеленият грах, грейпфрутът, репичките, доматите, сушените кайсии, стафидите,
бобът, лещата, соята, ръженият хляб.
   Киселинно-алкалните  нива  на  различните  продукти  можете  да  разберете  от  „Таблица  за
киселинност на храните” в подраздел „Хранене”.
  
   
  

                                 

   
    


