Здравословно хранене

САЛАТИ
Вегетарианско „Лазанки”

Печени зеленчуци с тиква

Необходими продукти:

Необходими продукти:

1 бр средно голяма зелка ситно нарязана
300 г спагети – по възможност да са пълнозърнести
20 мл олио
2 големи глави лук – ситно нарязани
сол и черен пипер на вкус
30 мл соев сос

1 бр. средно голяма тиква – нарязана
на кубчета
2 бр. червени чушки - нарязани на
кубчета или ресни
1 бр. картоф – нарязан на кубчета
3 бр. картофи
1 глава червен лук – нарязана на
ситно
2 г ситно нарязана прясна мащерка
3 г нарязан пресен розмарин
60 мл студено пресован зехтин
30 мл балсамов оцет
сол на вкус и прясно смлян черен пипер
По желание можете да добавите всеки един друг зеленчук, който
смятате, че ще ви допадне на вкуса.

Начин на приготвяне:
1. Загрейте фурната до 230°.
2. В подходящ съд сложете
леко подсолена вода, докато
заври. Добавете зелето и
оставете да ври за около 15
мин или докато не усетите,
че е омекнало. Изцедете
внимателно водата.
3..Междувременно пригответе още една тенджера с леко
подсолена вряща вода и добавете спагетите. Оставете ги за
около 8-10 минути и след това отново внимателно изцедете
водата.
4. За да спестите време, докато се приготвят зелето и спагетите,
добавете в леко загрято олио лука и леко задушете до
получаване на много лека и финна коричка.
5. Комбинирайте заедно зелето, спагетите, лука, солта, черния
пипер и соевия сос. Разбъркайте добре и всичко това сложете в
огненоупорен съд.
6. Запечете в предварително загрята фурна за около 30 мин.

Начин на приготвяне:
1. Загрейте фурната до 250 градуса.
2. В подходящ съд добавете – тиквата, червените чушки и
картофите. Разделете червения лук на четвъртинки и го добавете
към останалите зеленчуци в съда.
3. В малка купа разбъркайте заедно мащерката, розмарина, зехтина,
оцета, солта и черния пипер. Разбъркайте леко и след това покрийте
зеленчуците с тях равномерно.
4. Запечете зеленчуците за около 35-40 мин в предварително загрята
фурна, като разбърквате на всеки 10 минути. Извадете от фурната,
когато зеленчуците хванат лека финна коричка или просто когато
мине определено време.

Сладко кисела салата от
зеленчуци

Здравословна мексиканска
салата с моркови и краставици

Необходими продукти:

Необходими продукти:

120 мл вода
150 г бяла захар (може и кафява)
120 мл винен оцет
7 г семена от целина
1 бр. малка глава червен лук – тънко нарязана
2 бр. големи краставици нарязани на ситно
6 бр. големи (розови по избор) домати нарязани на кубчета
1 бр. зелена чушка нарязана ситно
1 бр. червена чушка също ситно нарязана

1 бр. краставица – нарязана на тънки ленти
300 г бейби моркови
1 бр. лимон – прясно изстискан
2-3 мл чили сос (може и на прах)
2-3 г хималайска сол
лют червен пипер на вкус

Начин на приготвяне:
1.В подходящ съд на
средна
температура
комбинирайте
водата,
захарта,
оцетата
и
семената
от
целина.
Разбъркайте,
докато
семената и захарта се
разтворят.
2. В подходяща салатена
купа сложете червения
лук,
краставиците,
доматите, зелената и червената чушка. Изсипете готовата смес
върху зеленчуците, покрийте и оставете да престоят за 1 нощ
(или за няколко часа).
Сервирайте охладена.

Начин на приготвяне:
Предполагаме се досещате, че с големия набор от продукти
приготвянето и не е от най-трудните.
Просто комбинирайте в подходящ съд краставиците, морковите,
чили соса, солта и лютия червен пипер, като накрая поръсите с
лимоновия сок.
Това е основата на тази салата, но по ваш вкус може да добавите
подходящите за вашия вкус продукти.

Зелена салата с ягоди и козе
сирене
Необходими продукти:
1 с. л. чист кленов сироп или кафява захар
2 с. л. винен оцет
1 с. л. екстра върджин зехтин
1/4 ч. л. хималайска сол
прясно смлян пипер на вкус
3 ч. бейби спанак
3 ч. кресон, без твърдите дръжки
21/2 ч. нарязани на филийки пресни ягоди
1/3 ч. нарязан пресен лук, нарязан на парчета около 5 см
1/2 ч. нарязан печен пекан;
1/4 ч. натрошено козе сирене.

Начин на приготвяне:
1..Разбийте кленовия сироп
(или кафявата захар), оцета,
зехтина, солта и пипера в
голяма купа.
2..Добавете бейби
спанака, кресона, лука и
ягодите и размесете добре.
3. Разделете салатата на 4
части и гарнирайте с ядки
пекан и козе сирене.

Сурова зареждаща салата
Необходими продукти:
1 бр. био тиквичка
1 бр. био морков
2-3 бр. био домата
1-2 бр. червени или зелени био
чушки
1 бр. био зелена салата
1 връзка магданоз
1 ч.ч. замразена Био царевица
1 с.л. био конопено семе
1 с.л. био тиквено семе
1 с.л. био слънчогледово семе
1 с.л. био сусамово семе
1 с.л. био сурови ядки (кашу, орехи или др.)
хималайска сол на вкус
лимон на вкус
студено пресовано масло (ленено, соево или зехтин)

Начин на приготвяне:
1. Настържете тиквичката и моркова на тънки лентички.
2. С керамичен нож нарежете доматите и чушките съответно на
кубчета и на шайбички.
3. Магданоза и зелената салата накъсайте с ръце. Така те ще запазят
максимално хранителната си стойност.
4. Добавете семената и накълцаните ядки и овкусете салатата с
лимон, хималайска сол и студено пресовано масло.
5. Царевицата малко нарушава правилата на суровоядството, но в
моите вегански ястия се старая да присъстват представители на
трите групи храни: зърнени/бобови, семена и ядки. Така
съдържащите се в тях хранителни вещества напълно заместват
месото в хранителния режим. Затова добавяме и царевица.

РАЗЯДКИ
Вегетариански спагети с
авокадо
Необходими продукти:
400-500 г спагети (добре е да са пълнозърнести)
1 бр. авокадо – обелено и нарязано на кубчета
30 мл лимонов сок
1 бр. чили сос
50 гр ситно нарязан
пресен лук
2 бр. добре нарязани
пресни домата
2-3 бр. добре счукани
скилидки чесън
1-2 връзки добре
нарязан пресен
магданоз

Начин на приготвяне:
1. В подходящ съд оставете леко подсолена вода да заври.
Добавете спагетите и ги оставете за около 8-10 минути.
Изцедете добре.
2. В малка купичка смесете авокадото и лимоновия сок и
оставете да престоят за около 5 минути.
3. В друга купичка комбинирайте – чили соса, зеления лук,
доматите, чесъна и магданоза. Разбиркайте.
4. Сервирайте спагетите като ги полеете с доматения-чили сос и
накрая гарнирайте с авокадото.
Приятен апетит.

Здравословна паста
Необходими продукти:
500 г суха паста – препоръчително е пълнозърнеста.
60 мл студено пресован зехтин
3 г счукан чесън
30 г настърган пармезан

Начин на приготвяне:
1. В подходящ съд сложете леко подсолена вода и оставете да заври.
Добавете пастата и оставете за около 8-10 минути или докато не
омекне добре. Изцедете.
2. В малък съд запържете много леко чесъна и зехтина. След това
ги добавете към пастата и накрая сложете пармезана, като
разбъркате добре. По Ваш вкус може да добавите ред подправки за
цвят и вкус накрая.

Двойни доматени брускети
Необходими продукти:
6 средно големи домата – ситно нарязани
50 г сушени домати
3 скилидки чесън – счукани
60 мл студено пресован зехтин
30 мл балсамов оцет
10 г пресен босилек – само листата
2 г сол (ако е хималайска още по-добре)
1 брой франзела
250 г много ситно нарязана моцарела

Здравословен сандвич за всеки
един момент
Необходими продукти:
8 бр. филийки пълнозърнест хляб
1 голям портокал – обелен, нарязан и без семки.
2 бр големи авокадота -обелени и нарязани
1 пакет кълнове
10 мл балсамов винегрет

Начин на приготвяне:
Начин на приготвяне:
1. Загрейте фурната на
степен – “За печене”
2. В подходяща купа
комбинирайте – пресните
домати, сушените домати,
чесъна, зехтина, оцета,
босилека и накрая сложете
солта и черен пипер.
Всичко това оставете да
престои около 10 минути.
3. Нарежете франзелата във филийки с форма по Ваш вкус.
Върху хартия за печенете подредете филийките на един ред и
оставете да се опекат за около 1-2 минути докато не хванат леко
кафяв цвят.
4. Нанесете престоялата вече 10 мин смес равномерно върху
филийките от франзела. Сложете като връхче от сиренето
моцарела.
5. Допечете за около 5 мин или докато сиренето не се разтопи.

Подредете 4 филийки и наредете върху тях последователно –
портокалите, парчетата от авокадо и накрая кълновете. Поръсете
всеки един сандвич с 1/2 чаена лъжичка балсамов винегрет.
Затворете сандвича с другата филийка. Оставете да престои 5-10
минути. Свободни сте да добавите и други продукти по Ваш вкус.

СУПИ
Крем супа от броколи
Необходими продукти:
2 чаени лъжици зехтин
половин глава нарязан лук
2 глави счукан чесън
1 голям картоф, нарязан на кубчета
2 глави броколи, нарязани на розетки
2 чаши зеленчуков бульон
сол и пипер на вкус

Начин на приготвяне:
1.
Загрейте зехтина в
тенджера на умерено висока
температура.
2. Добавете лука и чесъна и
изчакайте лукът да стане
прозрачен.
3. Добавете бульона и
кубчетата картоф и варете,
докато
картофите
не
омекнат, т.е. около 10
минути.
4. Добавете броколите и изчакайте още 5 минути, след което
или прехвърлете сместа на порции в блендера си или
използвайте потапящ се блендер, за да разбиите супата на крем.

Здравословен пилешки бульон
със зеленчуци
Необходими продукти:
500 г пилешко месо
1 голяма глава лук
3 стъбла целина вкл. листата
1-2 бр. моркови
10 г сол
1/4 чаена лъжица карамфил
1500 мл вода
1 яйце

Начин на приготвяне:
1. Добавете в подходящ съд
лука, почистете добре моркова и целината и към всичко това
прибавете пилешкото месо, солта и карамфила. Добавете 6 чаши
вода и оставете да заври. Намалете температурата и оставете да
къкри за около час.
2. Премахнете месото и зеленчуците. След това отцедете мазнината
от бульона с подходяща лъжица или черпак.
3. Прецедете хубаво бульона от малките парченца, които са
останали от зеленчуците и месото ( използвайте сито, или удобно за
вас приспособление). След това внимателно разделете белтъка,
жълтъка и черупката (запазете я!). В малка купичка смесете 1/4
чаша вода, белтъка и черупката. Разбъркайте добре и добавете към
прецедения бульон, като оставите да престои за около 5 минути.
Прецедете отново от черупките.
Приятен апетит!

Пролетна супа от цвекло и
моркови

Лятна супа от диня
Необходими продукти:

1 бр. цвекло с листата;
2 бр. големи моркова;
1 ч.ч. еднозърест лимец;
1 шепа смлени орехи;
хималайска сол на вкус;
черен пипер на вкус

1 ч. ч. ментов чай (предварително приготвен и охладен в хладилник)
½ средно голяма диня (добре охладена и нарязана на малки
кубчета)
3 лъжици сироп от агаве
½ ч.ч. сухо бяло вино
2 с.л. сок от лайм (или лимон)
1 ч.л. хималайска сол
½ ч.ч. настъргана краставица

Начин на приготвяне:

Начин на приготвяне:

Необходими продукти:

1. Нарежете цвеклото и
морковите на дребно и ги
сварете
в
керамична
тенджера, докато омекнат,
заедно с лимеца.
2. Междувременно, нарежете листата на цвеклото и ги
добавете към супата, преди да я свалите от огъня. Добавете
солта и черния пипер.
3. Поднесете супата топла, като поръсите по малко смлени
орехчета във всяка купичка.

1. Смесете ментовия чай,
виното, сиропа от агаве, сока
от лайм и хималайската сол.
Добавете кубчетата нарязана
диня
2. Поръсете с настъргана
краставица.
Ако
имате
стръкчета
свежа
мента,
можете да ги добавите за
декорация.
3. За да стане по-приятен на
цвят сиропът на супата,
пригответе фреш от диня (около 1 ч.ч.) и го добавете в сместа. Така
супата добива свеж червеникав цвят.

ОСНОВНИ ЯСТИЯ
Медно пиле с горчица

Вегетарианска мусака

Необходими продукти:

Необходими продукти:

80 мл Дижонска горчица
60 мл мед (пчелен или боров)
30 мл майонеза (нискомаслена)
5-10 мл барбекю сос
4 бр. обезкостени и без кожа пилешки гърди

5-6 големи картофа
3-4 моркова
2-3 тиквички
2-3 глави кромид лук
400 г грах
400 г зелен фасул
200 г мариновани гъбки
1 к.ч. ориз
3 яйца
2-3 ч.ч. прясно мляко или
кисело мляко
олио, магданоз
млян черен пипер, сол на вкус

Начин на приготвяне:
1. Загрейте грила на
средна температура.
2. В плитка купа
смесете
горчицата,
меда, майонезата и
барбекю соса.
Отделете малка част
от соса за досипване
при печене и натопете
пилешките гърди в
останалата част от
сместа.
3. Сложете малко
мазнина върху грил решетката. Запечете гърдите на индиректна
топлина в продължение на 15-20 минути, като ги обръщате от
време на време. Поливайте месото в последните 10 минути от
печенето с отделения преди това сос за да предпазите от
изгаряне.
4. Сервирайте по желание с гарнитура от задушени зеленчуци
или картофено пюре.

Начин на приготвяне:
1. Задушете ситно нарязаните лук и моркови в няколко лъжици
мазнина и малко водичка. Сварете и настържете картофите.
2. Сварете ориза и граха (/ако не е от консерва/- поотделно).
Обелете и нарежете на малки кубчета тиквичките. Задушете в леко
подсолена вода зеления фасул и след като хубаво омекне, го
нарежете на дребно. Добавете към получената смес ситно
нарязаните гъбки.
3. Подправете всичко с магданоз, черен пипер и посолете на вкус.
Смесете зеленчуците и ги изсипете в предварително намазнена
тава.
4. Застройте мусаката с разбитите в прясното мляко яйца и го
изпечете в умерена фурна до зачервяване. 1 бр.

Постни зелеви сармички

Винен кебап

Необходими продукти:

Необходими продукти:

1 ч.ч. пълнозърнест Био ориз
1/2 ч.ч. счукани Био орехи
½ ч.ч. Био стафиди;
хималайска сол на вкус
черен пипер

бут от телешко или агнешко месо - 1 кг
За маринатата - 2 лимона и соев сос "Tamari", млян черен пипер и
розмарин
1 глава лук
1 ч. л. червен пипер
10-15 зърна черен пипер
дафинов лист
1 ч. ч.червено вино
3 бр. моркови
250-300 г гъби
тиквички - 2 малки или 1 голяма
пталджан - 2 малки или 1 голям
4-5 бр. домати сушени
1-2 бр. домати сурови

Начин на приготвяне:
1. Сложете ориза да се вари в керамична тенджера с 3 ч.ч. вода.
Когато е готов, свалете от котлона и добавете счуканите орехи
и стафидите, солта и подправки, каквито предпочитате.
2. Разбъркайте сместа и увийте в зелеви листа като оформяте
добре познатите ви сърмички. Наредете ги в керамична тава,
плътно долепени една до друга и долейте още около ½ ч.ч.
вода. Покрийте в фолио и запечете за 20 мин., колкото да
омекне зелето.
3. След като са готови, можете да залеете с любимото си
студено пресовано олио.

Начин на приготвяне:
1. Нарежете на парчета и залейте с предварително приготвена
марината, съдържаща сок от 2 лимона и около 100 грама соев сос,
смесени с розмарин и черен пипер от мелничка. Обръкайте добре
парчетата месо с маринатата и оставете за поне 5 часа да киснат.
2. Нарежете лука на кръгчета и поставете в тенджерка с малко вода,
да се свари за не повече от 15 минути.
3. Вземете по-голяма тенджера и поставете полусварен лук и
парчетата месо. Долейте с вода и варим около 15 минути. Добавете
1 л. червен пипер и продължавате да варите още около 20-25
минути, докато месото започне да омеква.
3. Сложете 4-5 дафинови листа, зърната черен пипер и 1 ч. червено
вино. Ястието се вари докато стане готово. След като отстраните от
печката, остава да добавите свежо доматено пюре.
4. Правите зеленчуков микс на пара от моркови, гъби, тиквичи и
патладжани, нарязани на кубчета за гарнитура.

Леща с домати и магданоз

Пълнени чушки с извара

Необходими продукти:

Необходими продукти:

½ пакет леща
2 домата - пресни
студено пресовано масло
диетична сол
черен пипер
зехтин
чесън

12 чушки (зелени или червени, според предпочитанията)
400 г извара или обезмаслено сирене
1-2 домата (БИО или домашни)
копър
1 ч.л. червен пипер
краве масло

Начин на приготвяне:
Начин на приготвяне:
1. Сварете лещата в тенджера абсолютно самостоятелно.
Изцедете на гевгир и докато е още гореща, я поставете в голяма
купа.
2. В кълцащия блендер сложете назъбената резачка и нарежете
вътре два домата. Разбийте ги съвсем малко с блендера, колкото
да станат на едро нарязано пюре (да не се разпадат напълно
доматите). Изсипете ги в купата с лещата. Много е важно
доматите да не минават топлинна преработка.
3. Нарежете вътре и една връзка магданоз. Сложете студено
пресовано масло от маслини или друга култура. Овкусете с
диетична сол и малко оцет. Лещата и оцета са големи приятели!
4. Можете да сложите и люто чили. Ако обичате чесън, той
също си пасва добре с лещата. Това е една чудесна и полезна
манджа, която може да се консумира след салатата, като
основно ястие.

1. Измитите и изтърбушени
чушки изпечете на фурна в
керамична тавичка под фолио за
около 20 минути.
2. Междувременно приготвяте
плънката от останалите продукти
по следния начин:
3. Маслото и червеният пипер се
разтопяват много лекичко на
парна баня. Смесват се с
останалите неща и плънката се
пълни в изпечените чушки.
4. В плънката може да се добавят 2 скилидки чесън и черен пипер,
както и други подправки според вашия вкус.

ДЕСЕРТИ
Здравословни шоколадови
трюфели

Кокосови курабийки с крем от
авокадо

Необходими продукти:

Необходими продукти:

150 г течна сметана (да бъде от краве мляко, а не растителна)
1 пръчка ванилия
30 г мед
40 г масло
300 г черен шоколад – 60% какаово съдържание
300 г какао

Начин на приготвяне:
1. Сметаната се поставя
на котлона, заедно със
семената от пръчката
ванилия, както и самата
пръчка. В момента
преди да почне да кипи
съда, се маха от котлона
и се добавят меда и
шоколада на ситни
парченца.
2. Разбърква се добре,
след което накрая се
прибавя
маслото.
Отново се разбърква до получаването на гладка смес. Поставя
се в хладилнка за 2 часа. От охладената смес се оформят
топчета и се овалват в какаото.
3. Оставят се за още 1 час в хладилника.
И въпреки че са здравословни – не прекалявайте с тях .

40 г кокосови стърготини
30 г сурови ядки
1 авокадо
1 с.л. натурално какао
2 с.л. мед
1 с.л. масло
ванилия

Начин на приготвяне:
За основата:
1. Сложете кокосовите стърготини и ядките в блендера. Разбийте
докато станат на ситни трохи.
2. Добавете маслото, 1 с.л. мед и ванилия. Разбъркайте хубаво.
3. От полученото „тесто” оформете малки, кръгли курабийки.
4. Оставете курабийките в хладилника да стегнат и пригответе
крема от авокадо
Крем от авокадо
1.Обелете авокадото, махнете костилката и го нарежете на парчета!
2. Пасирайте авокадото, до получаване на гладка смес.
3. Добавете какаото и меда и разбийте отново до получаване на
хомогенна смес.
Извадете курабийките и сложете по една лъжица от крема върху
всяка. По желание украсете с ядка.

Орехова торта
Необходими продукти:
200 г сурови орехи
250 г био фурми
1 с.л. био какао на прах
За крема:
200 г сурово кашу
3 с.л. био кокосово масло
2 с.л. какао
мед (незахаросан) на вкус

Начин на приготвяне:
Приготвяне на блата:
1. Накиснете предварително за около час фурмите с вода, за да
омекнат. Смелете с кухненския робот орехите наситно и
добавете фурмите. Отново смелете. Добавете какаото и
продължете да мелите, докато се получи смес, която можете да
омесите с ръце. Ако става трошлива, добавете съвсем малко
вода.
2. От полученото тест разстелете 3 блата и го сложете в
хладилника да се стегнат.
Приготвяне на крема:
1. Разбийте кашуто с кухненския робот, докато стане на прах.
2. Добавете останалите съставки. Ако медът ви е захаросан,
затоплете го на водна баня докато се избистри. Така получения
крем намажете върху всеки блат като ги редите един върху
друг.
3. Декорирайте с кокосови стърготини и сложете в хладилника,
за да стегне добре.

Суров бананов сладолед
с ягоди
Необходими продукти:
1 чаша замразени ягоди
3 зрели замразени банана
2 супени лъжици ядково мляко

Начин на приготвяне:
1. Пасирайте в блендера със S ножа замразените ягоди с ядковото
мляко докато се получи подобна на шербет консистенция.
2. Добавете замразените банани и пасирайте докато се получи
кремообразна, пухкава смес. Бананите трябва да са много зрели и
замразени за поне 24 часа.
3. Сервирайте веднага или сложете в хладилника.

Конкурс „ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО”
Дейност: 7.5.2. НП Квалификация 2011 г.
Тематично направление: Иновативни подходи в управлението за
взаимодействие със заинтересовани страни
Тема: Медиите, бизнесът и училището – партньори в успеха
Екип: Регионален инспекторат по образованието – Плевен, НУ „Христо
Ботев" – Плевен, ОУ „Св. Климент Охридски"- с. Буковлък, Плевен, ПГ
по туризъм „Алеко Константинов”-Плевен, ПГ по ресторантьорство,
търговия и обслужване – Плевен
Основните идеи на проекта - опазване на красивата природа на
България, повишаване
екологичната култура на подрастващото
поколение и привличане на нови последователи - са неразделно свързани
с необходимостта от положителни промени в храненето, които заедно с
намаляване на свръхтеглото и увеличаване на физическата активност ще
подобрят здравето във всеки период от живота на човека.
Опазването на околната среда е фактор за производство на
екологично чисти продукти, необходими за здравословното хранене.
Познаването на групите храни, условията за тяхното отглеждане и/или
приготвяне и съчетаване, както и влиянието им върху човешкия
организъм са в основата на здравословното хранене - не просто като
осигуряване на хранителни вещества за развитието, растежа и
поддържането на основните функции на организма, но и като начин на
живот. Затова храната играе ключова роля за качеството на живота.
В тази кулинарна книга са представени 12 препоръки за
здравословно хранене1 и кулинарни рецепти, в които преобладават
телешко, агнешко и пилешко месо, зеленчуци и плодове, ядки, както и
други здравословни храни, приготвени по начин, който гарантира
усвояването на съставките по максимално полезен за организма начин.
Ястията обикновено се приготвят чрез варене, задушаване или печене и
се поднасят в комбинация с гарнитура от зеленчуци, гарнирани със
сосове от балсамов оцет, ароматни масла и подправки и аранжирани по
прекрасен начин.
1

Препоръки за здравословно хранене – Министерство на здравеопазването, Национален
център по опазване на общественото здраве, София, 2008
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12 ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
Консумирайте здравословна и разнообразна храна. Отделяйте
достатъчно време за хранете в приятна и спокойна атмосфера.
Не пропускайте сутрешната закуска, хранете се редовно.
Консумирайте зърнени храни като източник на енергия.
Предпочитайте пълнозърнест хляб и други пълнозърнести продукти
Ежедневно консумирайте повече зеленчуци и плодове, за
предпочитане сурови.
Приемайте ежедневно мляко и млечни продукти с ниско съдържание
на мазнини и сол.
Избирайте месо без тлъстини, заменяйте месото по-често с риба, боб и
леща.
Ограничавайте общо приема на мазнини, особено животинските.
Избягвайте пържените храни.
Ограничавайте приема на захар, захарни и сладкарски продукти,
избягвайте консумацията на газирани напитки, съдържащи захар.
Намалете употребата на сол и консумацията на солени храни.
Приемайте ежедневно достатъчно вода и течности. Не консумирате
алкохолни напитки.
Поддържайте здравословно тегло и бъдете физически активни всеки
ден.
Спазвайте хигиенните правила при хранене, приготвяне и съхранение
на храните.

