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Увод

Пътят към осъзнатото хранене е индивидуален за всеки човек.  Някои
хора цял живот не се замислят на по-дълбоко ниво за храната, която
консумират. Средата, културата, традициите и ценностите имат не малко
значение в това отношение.  Липсата на дълбока  осъзнатост не е чак
толкова  необходима,  ако  традициите,  които  се  спазват  и  следват  са
добри. В процеса на глобализация и модернизация обаче, голяма част
от традициите изчезват или намаляват и така хората се оставят да бъдат
подведени  по  шарените  цветове  и  звуци  на  модерната  хранителна
индустрия.  Всеки  различен  човек  преминава  през  много  и  различни
етапи. Ако прочетете до край тази книжка ще разберете пътя, по който аз
лично потеглих и по който съм решил да вървя.

Всички ние сме изложени на мнението за храната и храненето на хората
около нас. Като малки сме принудени да ядем това, което ни сложат в
чинията мама и татко, баба и дядо. Яж за да станеш голям! След като
започнем да съзряваме, навлизаме в обществото и си взаимодействаме
с него. Започваме да се влияем от мненията на нашите роднини, близки,
връстници, приятели, дори и непознати. Започваме да виждаме шарени
картини,  изображения  и  филми,  феерия  от  цветове  навсякъде  –  по
телевизията и Интернет, надписи върху автомобили, плакати залепени
по сгради,  билборди и магазини,  слънчеви чадъри,  навеси и козирки.
Храната, която се рекламира, е във всякаква форма – течна и твърда,
сладка и солена, алкохолна и безалкохолна. Всяка храна ни се показва в
комбинация с усмихнати красиви млади хора сякаш след едно парченце
или бутилка ще получим целта на живота - заветното щастие – щастието
опаковано като продукт, който може да се закупи и да ни изпълни. 

Храната  е  градивния  материал,  от  който  изграждаме  нашето  тяло.
Тогава  как  е  възможно  да  не  обръщаме  внимание  на  качеството  на
“тухлите” и “цимента”, които използваме? Ако искаме стабилна сграда,
поставяме  добри  основи.  Ако  искаме  топло  жилище,  слагаме  добра
изолация и дограма. Същото се отнася и за храната в преносен смисъл
разбира се.  За  много места  по  земята  е  отминало  времето,  когато  е
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трябвало да се яде това, което има, просто, защото не е имало нищо
друго за ядене. За това е добра идея всеки да се запита за избора, който
прави – какво да сложа в своя организъм днес?  

Какво е за теб храната?

Каква цел имаш днес и можеш ли да направиш изборът на храна да
отговаря  на  тази  цел?  Може  би  искаш  да  станеш  спортист?  Тогава
трябва да ядеш по един начин. Ако ще използваш предимно мозъка си и
няма да се движиш много, тогава може би е по-добра идея да се храниш
по-друг начин. Идеята за този въпрос е да се достигне до по-осъзнат
избор на храна.

Калории

Да си призная лично за мен броенето на калориите,  които
консумирам,  никога  не  е  било  супер  важно  и  от  особено
значение.  Може  би  не  съм  бил  вманиачен  спортист  или
манекен, нито е било важно колко точно килограма тежа. Започнах да ги
броя вследствие на разработката на второто ми Android приложение –
Калориен Баланс: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomata_.calories

По  онова  време,  преди  около  три-четири  години,  нямаше  подобно
мобилно  приложение  на  български  език.  Калориите,  протеините,
въглехидратите и мазнините на основните храни, които нямат баркод по
принцип,  ги  намерих  като  информация  в  Интернет.  Това,  което  не
намерих,  бяха  данните  за  всички  останали  най-различни  хранителни
продукти,  които  по  онова време консумирах всеки  ден.  И така,  лека-
полека  започнах  да  се  вглеждам в  етикетите  на  храните,  с  които  се
храня.  Започнах  да  забелязвам  Е-номерата  по  тях.  Тогава  все  още
нямах осъзнатостта да вникна по-дълбоко какво представляват.
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Започнах да забелязвам голямата калоричност на част от продуктите.
Шоколади, торти и други подобни изделия имат калоричност от около и
над 500 килокалории на 100 грама. Като отвори човек шоколад, трябва
да има желязна воля за да вземе само едно парченце. Като си отреже
човек  парче  торта,  рядко  го  изяжда  само  наполовина.  Така  само  с
десерта в едно ядене се приемат количеството калории, които приема
спортист,  който  има  висока  физическа  активност  всеки  ден.  Това  се
получава,  защото,  въпреки  че  храните  не  се  водят  наркотици,  имат
същото  химическо  и  физическо  въздействие  върху  тялото,  както
наркотичните вещества. Хората го знаят,  но го знаят с ума си, не със
съзнанието си, знаят го на теория, но не си правят практически изводи  и
заключения и не предприемат съответните действия, или в този случай
анти-действие т.е. не-консумирането на дадени храни.

Въглехидрати, протеини и мазнини
Ако си направите дори съвсем минимално проучване ще разберете, че
спортуващите  определено  филтрират  храната,  която  приемат.
Следващата  стъпка,  която  е  в  съзвучие  с  тази  на  спортистите,  е
следенето на състава на храните или по-точно – въглехидрати, протеини
и мазнини.   Всяка  една от тези  съставки  е  необходима на  човешкия
организъм за да бъде здрав. Физически активните обаче ги следят по-
внимателно: 

Въглехидрати

Заради  факта,  че  те  са  високо  ефективно  гориво,  което  организмът
преобразува в енергия сравнително лесно. Нуждата да са постоянно във
добра  форма  и  да  няма  върхове  и  спадове  в  енергията  ги  кара  да
избират  такива,  които  не  затормозяват  организма  с  допълнителни
странични ефекти.

Мазнини

Спортистите  внимават  в  приема  на  мазнини.  Тази  съставка  има
множество  биологични  функции,  за  това  е  хубаво  да  не  се  избягват
съвсем,  но основната им функция е да служат като енергиен резерв.
Спортистите  нямат  нужда  от  такъв,  защото  са  постоянно  на  високи
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обороти. Те наблягат на въглехидратите като бърз източник на енергия и
на протеините за да им се вдигне процента на мускулите.

Протеини

Заради  факта,  че  са  основна  съставка,  която,  освен  че  има
разнообразни функции и е част от жизненоважна съставка за човешките
органи, изгражда мускулите. До такава степен, че на спортуващите им се
предлагат и такива създадени по изкуствен начин – на хапчета.

Растителни храни богати на протеини

Хората,  които  са  спрели  животинските  храни,  трябва  да  наваксват
намаления  прием  на  протеини,  които  повечето  хора  приемат  под
формата на месо. Някои растителни храни имат същото количество, ако
не и повече протеини от месото, и, освен това са богати и на витамини и
минерали. Дали да се спре приемът на месото е въпрос на личен избор
за всеки отделен човек.

Освен източника на протеина, има и няколко други фактора за избора
им:

 От  какво  разстояние  са  донесени?  Продукцията,  която  се

произвежда  с  цел  продаване  в  далечни  страни,  се  бере
недозряла, не-събрала слънчевите лъчи и полезни вещества
от почвата. Този фактор важи и за всички останали храни. Колкото
по-наблизо са създадени и произведени, толкова по-вероятно те да
са "правилните" за теб. Не вярвам в термина супер храна. Храната
е или полезна или вредна. Тази, която е пълна само с калории я
броя  като  вредна.  Ако  ти  трябват  калории  и  енергия  -  има  и
полезна храна, която си съдържа калории. Ако си супер активен и
имаш нужда -  може би,  в  противен случай убиваш глада,  но не
нахранваш тялото.

 Времето, което е минало от отделянето на растението от земята.

Може  би  има  и  методи  на  съхранение,  който  са  ефективни  и
неинвазивни, но все пак ми се струва, че колкото и добре да се
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съхраняват  растенията,  някаква  част  от  полезните  вещества  се
губи и винаги по-добрия избор ще е прясно събраната реколта.

 Цената - колкото по отдалеч идва, толкова вероятността цената на

продукта да е по-висока е по-голяма. Здравето обаче няма етикет,
няма цена. Но какъв е смисълът да се дават повече пари за храна,
като  тази,  която  можеш  да  си  произведеш  сам,  има  същият
положителен,  ако  не  и  по-голям  ефект.  Освен  това  голямото
търсене на екзотична храна ще вдигне цената. Голямото търсене
създава и балон, от който маркетолозите се възползват, като слагат
звучни епитети за далечната култура.

Ето и списъка, който аз събрах:

Близки до нас в България храни с повече протеини са храни като:

И
други, които са малко по-далече от нас за производство:
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Магданоз        
26.6г

фъстъци         
25.8г

Слънчогледово 
семе 21г

Бадеми                
20г

Леща                       
9г

Спирулина          
63.5г

Синьо-зелени 
водорасли           
59г

Конопени семена 
30.8г 

Семена от чиа  
16г

Тиквени семки 
32.4г

Фасул            
21/24г

Нахут                
19г



Съдържанието на храната се групира по няколко различни типа. Освен
по  въглехидрати,  белтъци  и  мазнини,  съставът  на  хранителните
продукти се групира  и по витамини, минерали и аминокиселини.

Витамини, минерали и аминокиселини

Храната, която ядем, може да се погледне под много различни гледни
точки и ъгли. Една от тях е да видим храната като източник на полезните
и необходими за организма вещества от тази група. Тази гледна точка ми
се  струва  по-добра,  защото  храната,  която  съдържа  тези  три  типа
съставки  по  естествен  път  ще  съдържа  достатъчното  количество  от
първия тип.

Витамини

Витамините  са  органични  вещества,  необходими  за  нормалното
функциониране  на  човешкия  организъм.  Една  малка  част  от  тях
организмът може да си ги произведе сам в процеса на храносмилане на
други  храни.  По-голямата  част  обаче  не  може.  Липсата  им  води  до
отслабване  на  организма  и  до  болести.  Те се  съдържат  предимно  в
храни с растителен произход.  Витамините биват няколко типа: 

 Мастно-разтворими  –  за  успешното  и  пълноценното  им

абсорбиране и транспортиране в организма е необходимо да се
консумират  в  комбинация  с  мазнини.  Един  здрав  организъм  в
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Кашу             
18.22г

Киноа                 
14г

Сусам              
19.4г

Трева от ечемик 
29г



нормални  условия  има  способността  да  ги  складира  и  така  се
избягва  необходимостта  от  постоянния  им  прием  и  е
препоръчително да не се приемат абсолютно всеки ден,  понеже
при  предозиране,  е  възможно  организма  да  ги  преобразува  в
токсини.

 Водно-разтворими – съдържат се в храни, които съдържат много

вода  в  себе  си.  Водоразтворимата  им  характеристика  обуславя
бързото  им  отделяне  и  изхвърляне  от  организма  и  за  това  се
препоръчва редовното им консумиране. Може да прочетете повече
за  това  кои  са  най-хидриращите  храни  в  главата  “Поддържане
тялото жизнено“

 Витаминно-подобни  –  те  представляват  витаминно-подобни

вещества, които просто нямат горните характеристики, но са все
така  важни  за  метаболизма  и  нормалното  функциониране  на
организма.

Минерали

Минералите  са  жизнено  необходими  за  организма  ни.  Те  участват  в
изграждането на органите – костите, мускулите, нервната система, също
така са съставни части на хормоните и ензимите и подпомагат процеса
на  абсорбиране,  обработка  и  съхранение  на  другите  хранителни
вещества. Минералите в организма ни, също така, си взаимодействат и
неутрализират  веществата,  които,  оставени  в  тялото  ни,  причиняват
остаряване  на  клетките,  както  и  болести  –  като  рак  и  сърдечни
заболявания.

Аминокиселини 

Аминокиселините  са  химическите  съединения,  които  изграждат
протеините.  Делят  се  на  три  основни  типа,  що  се  отнася  до
консумацията им от човека: 

1) заменими – т.е. организмът може сам да си ги произведе и не е
задължително поемането им във формата на храна. 
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2) Условно  заменими  –  това  са  аминокиселини,  които  в
преобладаващите  случаи  са  заменими  освен  в  няколко
конкретни  изключения  –  при  новородените  и  малките  деца,
бременни жени, хора със заболявания свързани с обмяната на
веществата.

3) Незаменими – има и незаменими аминокиселини, които не могат
да бъдат синтезирани от човека, а и от животните, и за това е
необходим приемът им от храна. 
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