
ПРАВИЛА 
ЗДОРОВОГО 
ХАРЧУВАННЯ

Завдяки здоровому харчуванню можна запобігти виникненню та-
ких хвороб, як: атеросклероз, артеріальна гіпертензія, цукровий 
діабет 2 типу, ІХС, інфаркт міокарда, інсульт головного мозку, пода-
гра, деформуючий артрит, остеохондроз, алергія та ін. 

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ

- відповідність енергетичної 
цінності раціону харчування 
енерговитратам організму, що 
супроводжується нормальними по-
казниками маси тіла (індексу маси 
тіла);

- дотримання якісного та 
кількісного балансу за основними 
харчовими та біологічно активни-
ми речовинами в раціоні харчуван-
ня (30% – жирів (10% – тваринного 
походження, 20% – рослинного по-
ходження), 55 % – вуглеводів, 15% 
– білків);

- дотримання режиму харчування 
з розподілом спожитих ккал на ра-
нок та обід (25% – сніданок,15% – 
другий сніданок, 35% – обід, 10% – 
полуденок, 20% – вечеря); 

- споживання свіжих страв, приго-
товлених у домашніх умовах з нату-
ральних продуктів харчування;

- контроль розміру порцій.
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обмежити вживання:
- швидко засвоюваних вуглеводів 

(цукор, солодощі, вироби з борош-
на), алкоголю;

- насичених жирів тваринного по-
ходження до 10%;

РЕКОМЕНДАЦІЇ

вживати:
- достатню кількість чистої води протягом дня, в середньому 1,5-2 л  (зо-

крема, 1 склянка теплої води натщесерце, 1 склянка води кімнатної тем-
ператури з додаванням лимонного соку – щоденно);

- достатню кількість полі- та мононенасичених жирних кислот до 30% 
(оливкова, лляна олія, насіння, горіхи, риба жирних сортів, авокадо);  

- не менше 200 г фруктів та 200 г овочів на день у 2-3 прийоми;
- 30-45 г харчових волокон на день у складі продуктів рослинного поход-

ження – фруктів, овочів, бобових, насіння, горіхів;
- цільнозернові продукти на заміну хліба з білого борошна чи батона;
- морську рибу, птицю не менше 2-3 разів на тиждень;
- червоне м’ясо 1 раз на тиждень;
- щоденно за 2-3 години перед сном пробіотики (ферментовані 

кисломолочні продукти);  
- зміщувати споживання калорійних блюд на ранок та обід;
- вживати гарячі страви (борщ, суп), приготовлені в домашніх умовах;
- підтримувати харчове вікно до 12-14 год (період невживання їжі після 

вечері).

- обмежити вживання трансжирів 
з продуктами харчування промисло-
вого виробництва до 1%; 

- кухонної солі до 5 г/добу та мен-
ше;

- кави та інших напоїв з вмістом 
кофеїну (міцний чай, шоколад, ка-
као);
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ПРИЧИН ЗРОБИТИ 
ВИБІР НА КОРИСТЬ 
ЗЕРНОБОБОВИХ10

Бобові прийшли до нас з глибокої давнини. Ці рослини, які здатні 
виживати в будь-яких умовах і кліматичних зонах, з’явилися мільйони 
років тому. Найбільш поширеними видами зернобобових є квасоля, 
горох і сочевиця. До категорії зернобобових не належать культури, 
урожай яких збирають зеленим (як, наприклад, зелений горошок і 
стручкова квасоля): їх класифікують як овочеві. 

Для  багатьох людей зернобобові є основним джерелом рослин-
ного білка. При цьому вони не тільки корисні, але і смачні! Рецепти 
найрізноманітніших страв з бобових є в національних кухнях народів 
всіх континентів.

1. Зернобобові є продуктами з 
низьким вмістом жиру і, звісно ж, не 
мають холестерину, що важливо для 
зниження ризику серцево-судинних 
захворювань.

2. У зернобобових мало натрію. 
Хлорид натрію – або кухонна сіль 
– сприяє розвитку гіпертонії. Цього 
можна уникнути, якщо вживати в їжу 
продукти з низьким рівнем вмісту 
натрію – наприклад, зернобобові.

3. Зернобобові – прекрасне дже-
рело рослинного білка. Ви здиву-
єтеся, але в 100 г сирої сочевиці 
містяться цілих 25 г білка! В процесі 
кулінарної обробки зернобобові 
вбирають велику кількість води, в 
результаті чого вміст білка в готовій 
сочевиці знижується приблизно до 
8%. При цьому підвищити рівень 
білка в готовій страві з сочевицею 
можна, поєднуючи її з крупами, на-
приклад, з рисом.

4. Зернобобові – надійне джере-
ло заліза. Щоб допомогти засвоєнню 
організмом заліза, рекомендується 
поєднувати зернобобові з продук-
тами, що містять вітамін С (напри-
клад, приправити страву лимонним 
соком).

5. Зернобобові багаті на калій, 
який підтримує серце здоровим і 
відіграє важливу роль у функціях 
травної та м’язової системи.

6. Зернобобові – продукти з най-
більш високим вмістом клітковини, 
яка необхідна для здоров’я травної 
системи і допомагає знизити ризик 
розвитку серцево-судинних захво-
рювань.

7. Зернобобові є чудовим дже-
релом фолату – вітаміну групи В, 
який необхідний для нормального 
функціонування нервової системи 
і особливо важливий під час вагіт-
ності для профілактики розвитку 
дефектів плоду.

ПЕРЕВАГИ ЗЕРНОБОБОВИХ: 
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8. Зернобобові можуть збері-
гатися протягом тривалого часу, 
не втрачаючи корисних властиво-
стей, і завдяки цьому підвищувати 
різноманітність раціону, особливо в 
країнах, що розвиваються.

Незважаючи на користь 
зернобобових, ними часто 
нехтують, вибираючи інші 
продукти. Бобові без по-
переднього замочування 
дуже довго варяться. Крім 
того, в них містяться так 
звані антинутрієнти, які ви-
кликають дискомфорт при 
травленні – здуття живота і 
метеоризм. 

На щастя, ці проблеми легко усунути: достатньо замочувати боби 
з вечора і вводити їх у раціон поступово. 
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Вони сприяють стабілізації рівня 
цукру та інсуліну в крові, тому ре-
комендуються для діабетиків і 
відмінно допомагають контролюва-
ти масу тіла.

10. І, нарешті, зернобобові не 
містять глютену. Вони ідеальний 
варіант для хворих на целіакію.

9. Зернобобові мають низький 
глікемічний індекс. 


