
РЕАЛНОСТ ЛИ Е  

 

ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН  

 

НА ЖИВОТ? 

 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В УЩЪРБ НА ЗДРАВЕТО! 

 

 Забързан ритъм на живот 

 Стрес 

 Обездвижване 

 Замърсена околна среда 

 Вредни навици -  

     - пристрастяването към компютърни  

       игри и интернет  

     - злоупотребата с алкохол, цигари и 

       наркотици  

 Оскъдно общуване с природата в големите градове  

 Неправилно и нередовно хранене  



 

Здравословно хранене     Здравословeн начин на живот 

 

 

 

 

 

 

 

Пълноценно хранене     Разнообразие на храните 

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ 



Храните, които трябва да приемате всеки ден, 

разделени в групи: 

 

1. Зърнени храни (хляб, ориз, макарони, спагети, 

царевица, овесени ядки, зърнени закуски) и 

картофи 

2. Зеленчуци и плодове 

3. Мляко, сирене, кашкавал, извара 

4. Месо, риба, яйца, боб, леща, ядки (орехи,  

бадеми, лешници и др.) 

 

 

Консумирайте ежедневно поне по 1 храна  

от всяка група! 

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ 



Храните, които трябва да приемате всеки ден, 

разделени в групи: 

 

5. Мазнини - масло, мас, слънчогледово олио, 

царевично олио, зехтин, маргарин 

  

6. Захарни и сладкарски изделия като бонбони, 

шоколад, вафли, пасти, торти, баклава, 

тулумбички, халва, локум и много други, както и 

напитки със захар 

 

 

Консумирайте ежедневно поне по 1 храна  

от всяка група! 

 

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ 



 Избирайте храната си спрямо съдържащите се в нея 

хранителни вещества: протеини – 15%, въглехидрати – 

50%, мазнини - <30% и фибри – 25-30 гр. на ден 

 

 Наблягайте на плодовете и зеленчуците, може да ги 

добавяте към каквато и храна да консумирате  

 

 Включвайте ядки и семена поне четири пъти седмично в 

менюто си 

 

 Намалете консумацията на сол и захар, твърде много 

червено месо, наситени мазнини, които запушват 

артериите и съдържащи холестерол храни 

 

  

НЯКОЛКО ПРОСТИ ПРАВИЛА 



 Вместо да се храните обилно 3 пъти на ден, направете ги 

шест, но по-малки и по този начин подобрете метаболизма 

си 

 

 Създайте си правилен часово хранителен режим 

 

 Пийте много вода (8-9 чаши на ден) 

 

 Махнете нездравословните храни от кухнята 

 

 Когато не намерите вкъщи снакс или бонбони, ще 

похапнете морковче или ябълка 

 

 
 

 

НЯКОЛКО ПРОСТИ ПРАВИЛА 



 Създайте график за закуските, защото е здравословно да 

спазвате реда 

 

 Не се тъпчете, преценявайте кога сте сити и съумявайте да 

разберете кога да спрете 

 

 Не се хранете пред телевизора, много е разсейващо и може 

да изпуснете момента, в който сте се нахранили 

 

 Използвайте вечерята, обяда или закуската, за да се 

съберете цялото семейство и да си поговорите 

 

 

 

 
 

 

НЯКОЛКО ПРОСТИ ПРАВИЛА 



ЗДРАВОСЛОВНО ГОТВЕНЕ 

 Използвайте голямото разнообразие от готварски книги и 

рецепти от здравословната кухня 

 

 Използвайте белтъците вместо жълтъците на яйцето  

 

 Гответе с нискомаслени продукти, махнете солта 

 

 Вместо да пържите, гответе на пара или задушавайте, 

печете с малко течност, например вино или лимонов сок, 

използвайте грил или скара с решетка 

 

 Използвайте свежи подправки и олио, което е с ниско 

съдържание на наситени мастни киселини като рапично, 

шафранено, сусамово, соево и слънчогледово 



ДВИЖЕНИЕТО 

 
 Намалява риска от сърдечно-съдови 

заболявания, диабет 

 

 Подобрява стабилността на ставите 

 

 Поддържа гъвкавостта ви с натрупването 

на годините 

 

 Поддържа плътността на костите 

 

 Предпазва от остеопороза и фрактури 

  



 Подобрява настроението и премахва напрежението и 

депресията 

 Повишава самочувствието 

 Подобрява паметта при по-възрастните 

 Повишава нивата на ендорфин в мозъка и по този начин вие 

се чувствате изпълнени с положителна енергия и здраве 

 Намалява стреса 

    

 



ДВИЖЕНИЕТО -ПРЕПОРЪКИ  

 Поне веднъж седмично изключете телевизора и правете 

нещо различно със семейството си  

 Намирайте си допълнителни причини за разходка 

  Свършете малко домакинска работа 

  Ходете докато говорите по телефона 

 



АЛКОХОЛ  

 Консумирайте алкохол в умерени количества 

 Сведете питиетата си до едно на ден 

 Дори и по-здравословното червено вино трябва да се 
консумира в тези граници  

 Ако съумеете да ограничите употребата на алкохол само 
при специални случаи, тялото ви ще ви се отблагодари 
незабавно 



ОТКАЖЕТЕ ЦИГАРИТЕ 

 Ако не сте пушач, никога не започвайте 

 Учете и децата си никога да не пушат 

 Ако пушите, определете си дата, в която 

да ги откажете и се придържайте към нея  

 Прекратете пушенето вкъщи, все пак там 

живеят вашите деца 

 Не бъдете зависими, независимо дали 

става въпрос за алкохол, лекарства, 

наркотици и др., зависимостта е 

обратното на здравословния живот и ни 

отдалечава от него 

 Откажете се още днес и помислете за 

нещо хубаво, което да следвате със 

същата упоритост 



ПРЕПОРЪКИ 

 Правете си редовни здравословни 

профилактични прегледи, за да 

установите проблемите преди да е 

станало прекалено късно 

 Избягвайте синтетичните лекарства 

- има огромно разнообразие от 

билки, които не действат така 

мигновено както химичните 

субстанции, но пък здравословно и 

без странично влияние се борят с 

нашия проблем 

 Поддържайте чисто около себе си 

на работното място и там, където 

живеете, обградете се с чистота и 

ред - неизменна част от 

здравословния ни живот 



ПРЕПОРЪКИ 
   

 Наспивайте се пълноценно 

 Не се хранете и не пийте твърде много преди лягане 

 Спрете кафето в късните часове и спиртните питиета преди 

лягане 

 Създайте си спокойна и уютна среда за спане  

 Освободете съзнанието си, направете график за заспиване 

по едно и също време, пълноценният сън през нощта е 

основна крачка към физическото и умствено здраве 

 Освободете се от стреса, той безспорно е най-голямото зло 

на нашето време, увеличава драстично вероятността за 

кратковременна загуба на памет, влошава състоянието на 

имунната система, ускорява остаряването ни  



ПРЕПОРЪКИ 

 Контролирайте теглото си, яжте малки, но хранителни и 

полезни порции 

 Живейте естествено, близо до природата, отидете след 

работа за 15 минути в парка или в двора и дишайте дълбоко  

 Използвайте натурални препарати за почистване и пране, 

които пазят околната среда, бъдете различен и екологичен 

 Мислете позитивно и вярвайте, че сте способни да успеете и 

в това поредно ваше начинание 

 

 



РЕЗУЛТАТИ 

 

 Ще откриете колко лесно се 

подреждат нещата и как постепенно 

живота ви става по-здравословен и 

ще изпитате задоволство от това.  

 

 Мисълта, че се грижите не само за 

здравето на вашето семейство, но 

запазвате и околната среда и поне 

малко допринасяте за един по-

добър свят за бъдещите 

поколения, ще ви донесе много 

положителни емоции и ще ви 

направи един съвременно мислещ 

интелигентен човек. 



Ние не можем да се откъснем изцяло от вредните фактори,  

да променим изцяло средата, в която живеем,  

но здравословният начин на живот е реално постижим,  

въпреки многото пречки и оправдания! 



РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА «ДОРА ГАБЕ»  

 

ТИ ПРЕДЛАГА 

 

БЪДИ  МОДЕРЕН  

–  ЖИВЕЙ  ЗДРАВОСЛОВНО ! 


