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Глава 1.  
ТЕОРИИ ЗА ХРАНЕНЕТО

��
БАЛАНСИРАНО ХРАНЕНЕ

Най-известна сред диетолозите е теорията на 
балансираното хранене, която се формира в края 
на XIX – първата половина на XX век. Тази теория 
определя набора от жизнено необходими храни-
телни вещества и потребностите от белтъчини, 
мазнини, въглехидрати, минерални вещества и 
витамини. Въз основа на тази теория се създават 
различни хранителни порциони за всички групи 
на населението с отчитане на възрастта, пола, фи-
зическото натоварване и климатичните условия.

Теорията на балансираното хранене се бази-
ра на следните принципи:

 • за идеално се смята това хранене, при което 
количеството на постъпващите в организма 
хранителни вещества отговаря изцяло на 
тяхното изразходване;
 • постъпването на хранителни вещества се 
осигурява в резултат на разрушаването на 
структурата на хранителните продукти и ус-
вояването на полезните вещества – белтъ-
чини (аминокиселини), въглехидрати (мо-
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но захариди), мазнини (мастни киселини), 
витамини и минерални соли, които са необ-
ходими за обмяната на веществата и изграж-
дането на клетките и тъканите на организма;
 • храната се състои от няколко компонента, 
които имат различно физиологично значе-
ние: полезни хранителни вещества (посоче-
ни по-горе), баластни вещества (от които 
може да бъде изчистена) и вредни, токсич-
ни съединения;
 • обмяната на веществата в организма се оп-
ределя от нивото на аминокиселините, мо-
нозахаридите, мастните киселини, витами-
ните и минералите.

ТЕОРИЯТА ЗА АДЕКВАТНО ХРАНЕНЕ  
НА АКАДЕМИК УГОЛЕВ

Академик Александър Уголев, който навре-
мето е оглавявал лабораторията за физиология 
на храненето към Института по физиология „И.П. 
Павлов“, създава нова теория за храненето, коя-
то използва съвременните постижения на био-
логията и медицината.

Точно в тази лаборатория в резултат на мно-
гобройни експерименти се установява, че храно-
смилането в кухините не е единствения начин 
за преработка на хранителни вещества. Същест-
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вува и система на ферментни процеси, които се 
осъществяват непосредствено на повърхността 
на клетките на стомашно-чревния тракт. Тази 
система от процеси А.М. Уголев отначало нари-
ча пристенно или контактно, а по-късно – мем-
бранно храносмилане.

Откриването на механизмите на мембран-
ното храносмилане, както и появата на нови 
данни за транспортирането на хранителни ве-
щества във вътрешната среда на организма, за 
ролята на стомашната микрофлора и храносми-
лателните влакна в процесите на храносмила-
не способстваха за формирането на по-обширна 
представа за храненето, в която класическата 
теория за балансираното хранене влезе като 
определено звено.

Новата система от възгледи става известна 
като теория за адекватното хранене: хранене-
то трябва да е адекватно както на характера на 
обмяната на веществата в организма, така и на 
особеностите на преработката на храната в сто-
машно-чревния тракт.

В теорията за адекватното хранене могат да 
се отбележат три нови положения.

 • Нормалното хранене се обуславя не само 
от приема на хранителни вещества чрез 
хранителните продукти, но и от образува-
нето им, наред с хормоните и другите био-
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логично активни вещества, в резултат на 
дейността на стомашната микрофлора. Под 
въздействието на бактериалната стомашна 
флора се образуват няколко източника на 
хранителни вещества. Един от тях са про-
дуктите от жизнената дейност на бакте-
риите. Другият са променените от бакте-
риалната флора храносмилателни влакна. 
При това се образуват полезни вещества: 
витамини, незаменими аминокиселини, 
въглехидрати и мазнини. 
 • Необходими компоненти на храненето са 
не само белтъчините, мазнините и въг ле-
хидратите, но и храносмилателните влак на 
(по-рано ги наричали баластни вещества). 
Храносмилателните влакна, към които се 
отнасят група полизахариди с различни 
физически и химически характеристики 
– целулоза, пектин, лигнин, срещащи се 
в плодовете, зеленчуците и редица други 
продукти, играят важна роля за храносми-
лането и обмяната на веществата. Те спо-
собстват за нормализирането на дейност-
та на стомашно-чревния тракт, увеличават 
неговата моторика, регулират скоростта на 
усвояването на хранителните вещества в 
тънките черва. Храносмилателните влакна 
влияят на средата, която бактериите оби-
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тават, и са един от важните източници на 
храна за тях. Следователно храносмила-
телните влакна не са баластни, те активно 
участват в обмяната на веществата и са не-
обходими за нормалната жизнена дейност 
на човешкия организъм.
 • Балансът на хранителните вещества се по-
стига в резултат на освобождаването им от 
хранителните продукти при ферментното 
разграждане в процеса на храносмилане не 
само в кухините, но и в мембраните.

Как се вижда, всички тези положения са взаимно 
свързани и образуват нова съвкупност от предста-
ви и подходи в областта на храненето, което дава 
възможност на A. Уголев да говори за създаването 
на нова теория за адекватно хранене.

И така, балансираното, адекватното хранене 
трябва да се основава на следните практически 
препоръки:

1. Балансиране на хранителните вещества в 
дневното меню съобразно физиологичните 
потребности на организма от основни хра-
нителни съставки (белтъчини, мазнини, въ-
глехидрати) и от биологично активни ком-
поненти (витамини, минерали и други).

2. Осигуряване на разнообразно хранене. При-
емане на различни видове хранителни про-
дукти от животински и растителен произ-
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ход всеки ден, по един, два и повече видове 
продукти от всяка група храни.

3. Включване в менюто всеки ден на един 
или повече продукти в естествено сурово 
състояние (плодове и зеленчуци под фор-
мата на салати, предястия, десерти и меж-
динни закуски).

4. Прилагане на подходяща кулинарна обра-
ботка (готвене на пара, задушаване), коя-
то да гарантира оптимално запазване на 
хранителните качества при усвояването 
на продуктите.

5. Ритмично провеждане на 3-, 4- или 5-кра-
тен хранителен прием през деня съобразно 
възрастовите особености, състоянието на 
организма, условията на труд и бит, храни-
телните навици.

Дневното количество калории при баланси-
рано хранене е 2000 калории за жените и 2500 
калории за мъжете. Това е ориентировъчно ко-
личество, което може да варира според ръста и 
теглото, физическата активност и т.н.

Когато броите калориите, не бива да забравя-
те да включвате и напитките. Едно средно кафе 
лате например е около 160 калории преди да му 
сложите захар.



9

КАКВО И КОЛКО ДА ЯДЕТЕ

Плодове и зеленчуци – около 35% от ежеднев-
ната храна. Чрез тях си набавяте витамини, ми-
нерали и фибри (вещества, подпомагащи отде-
лителната система). Плодовете и зеленчуците са 
бедни на мазнини и сол, което като цяло е добре. 
Трябва да ядете от всички цветове зеленчуци – 
зелени, червени, оранжеви и т.н., защото те дос-
тавят различни неща на организма.

Въглехидрати – около 35%. Те са в основата на 
храненето, защото доставят енергията на тялото. 
Тази група включва всякакви зърнени култури, 
картофи, ориз, тестени изделия. Като цяло изби-
райте пълнозърнести версии на тестените изде-
лия. Избягвайте въглехидратни храни с много сол 
и мазнини (т.е. пържени картофи), както и такива 
с добавена захар (торти, кексове и прочие).

Протеини – около 15%. Тази група включва 
месо, яйца, риба, варива (леща, нахут и т.н.), соя 
и ядки. Риба е добре да се яде 2 пъти седмично. 
Като цяло е добре да избягвате мазни меса – аг-
нешко, свинско, патешко.

Млечни продукти – около 10%. Освен мляко тук 
попадат сирената и кашкавалите. Млечните проду-
кти са богати на протеини и мазнини. Като цяло е 
хубаво да консумирате нискомаслени представи-
тели на тази група (избягвайте по-течните сирена, 
защото те съдържат много мазнини).
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Мазнини – 5%. Използвайте растителни маз-
нини – олио, зехтин и т.н. Много от другите храни 
съдържат мазнини и затова като цяло консума-
цията на мазнини трябва да се ограничава. На-
малете във възможна степен наситените маст-
ни киселини, които се откриват в животинските 
продукти, и трансмазнините (маргарин, пърже-
ни неща и др.).

Примерно меню за балансирано хранене

*Закуска (след ставане): купичка кисело мля-
ко с плодове и мед, филийка пълнозърнест хляб, 
намазана с извара, купичка овесени ядки с пряс-
но мляко и мед, пълнозърнести бисквити с мед 
или плодово кисело мляко с шепа сурови ядки 
микс; кафе или чай по избор

*Обяд: шопска салата с парче месо на скара, 
овчарска салата, пилешко филе на скара с гарни-
тура сезонни зеленчуци, ризото с морски дарове 
или пиле, или пълнозърнеста паста със сос песто, 
парче печена риба със салата

*Следобедна закуска: фреш по избор и шепа 
сурови ядки микс или сушени плодове

*Вечеря: някое от обедните менюта, което не 
сте яли на обяд

*Преди лягане: свеж зеленчук по избор
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