ЕСЕН-ЗИМА

Примерен хранителен режим за хора
със захарен диабет тип 2
Ден 1

Закуска

Обяд

Вечеря

Пълнозърнест тост с
2 бъркани или варени
яйца, нискомаслено
сирене и домат

Ден 2

Ден 3

1 пълнозърнеста тор- Палачинки от бадемотиля или филийка во брашно с рикота и
пълнозърнест хляб с боровинки/ягоди
пуешка шунка, парче
сирене, краставица,
маслини

Ден 4

Ден 6

Ден 7

Руло-сандвич от 1 Кисело мляко или ри- Омлет със зеленчуци Пудинг със семена от
пълнозърнеста торти- кота с ягоди, ядки и или гъби
чия – 2с.л. семена от
ля (20см), затоплена семена
чия, 1 чаша топла или
във фурната, пушена
студена вода или басьомга, нискомаслено
демово/кокосово млякрема сирене, подпрако, канела на вкус или
вено с пресен босилек,
какао, ядки, замразечерен пипер, червен
ни малини/боровинки
лук и рукола

Салата с пилешко, Леща (=1/2 чаша суро- Чушки/патладжани с Чушки, пълнени с яйце
домати, краставици, ва) със зеленчуци
доматен сос и моца- и сирене на фурна и
авокадо, козе сирене и
рела
таратор
маслини с дресинг от
зехтин, червен винен
оцет, сол и пипер

Мусака с патладжани Кюфтета на скара със Пилешки гърди, увити
или тиквички
салата по избор
в прошуто (шунка) и
нискомаслено крема
сирене, печени на
фурна със салата

Ден 5

Пилешки гърди, ма- Кюфтета от спанак/
риновани с горчица и тиквички с млечен или
лимонов сок, на фурна доматен сос
и салата домати, краставици, лук, печена
чушка и сирене

Свински котлетчета Лодки от тиквички/
с лук и доматен сос патладжани с кайма
и гарнитура сотиран на фурна
грах и моркови

Следобеден снакс:
 Ядки – бадеми, макадамия, лешници, фъстъци
 Малини, ягоди, къпини – 1 шепа, без захар
 Малко парче черен шоколад 90%
 Зеленчукови пръчици – нарязани, като може да се добави млечен сос
 Ролца от пуешка шунка със сирене
 Чипс от тиквички, приготвен на фурна, с млечен сос
Менюто и съветите към него са предложени от д-р Светослава Гериловска, ендокринолог, гр. София.

Филе от сьомга (или
друга риба) със задушени броколи, моркови, аспержи и кафена
чашка сварен кафяв
ориз

Салата Ница: риба тон,
варено яйце, домат,
краставица, червен
лук, черни маслини,
върху листа от зелена салата с дресинг
от босилек, зехтин,
балсамов оцет или лимонов сок, дижонска
горчица
Печено пилешко/телешко с гарнитура от
1 средно голям печен
картоф и салата от зелен боб

ПРЕПОРЪКИ:

РЕЦЕПТИ:
САЛАТА С ПИЛЕШКО, ЯГОДИ, СПАНАК
Продукти: 2 с.л. пресен лимонов сок; ½ с.л. Дижонска горчица; ¼ с.л. зехтин; сол; черен пипер; 200 гр.
бейби спанак; 2 парчета пилешки гърди, печени на скара; няколко нарязани на резени ягоди; ¾ чаша
печени орехи; ¼ малка глава червен лук, нарязана тънко; 100гр. сирене фета
Приготвяне: В голяма купа разбийте лимоновия сок с горчицата и след това добавете бавно към
зехтина. Подправете със сол и черен пипер.
Добавете спанака, пилешкото, ягодите, ½ чаша орехи и лука в купата с дресинга и разбъркайте.
Разпределете салатата в чинии и добавете отгоре останалите орехи и натрошено фета сирене.
ПАЛАЧИНКИ С БАДЕМОВО БРАШНО – 4 порции:
Продукти: 50 гр. бадемово брашно; 110гр. меко крема сирене; 4 големи яйца; 1 с.л. настъргана кора от
лимон, разтопено масло; 1 щипка сол; 75гр. пресни боровинки
Приготвяне: В купа се разбиват бадемовото брашно, яйцата, крема сиренето и лимоновата кора до
получаване на гладко тесто за палачинки. Пържат се в масло на среден огън в незалепващ тиган.
Добавят се боровинките, без да се натискат силно и се пържи много кратко. Сервират се с рикота
или бита сметана.

Здравословната и балансирана чиния:
1/2 от чинията: зеленчуци без скорбяла
Броколи, зеле
Аспержи
Листни зеленчуци
Зелен фасул
Тиквички
Патладжани и мн. други

¼ -пълнозърнести
въглехидратипълнозърнест хляб или
паста, пълнозърнест ориз
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Дата на изготвяне: 09.2019 год

● Хранете се, само когато сте гладни - 2-3 пъти
дневно! Не се хранете пред телевизора, пред
компютъра или по навик.
Никога не се хранете така, че да се почувствате
сити. Станете от масата преди да се почувствате
сити.
● Приготвянето на прясна, здравословна храна
у дома
трябва да е приоритет.
● Приемайте само минимално обработени храни
и никакви пакетирани храни или полуфабрикати!
● Не купувайте „диетични храни“!
Те са пълни с изкуствени подсладители,
консерванти и добавена захар.
● Приемайте храни, които имат голям обем, но
малко калории като зеленчуците.
● Използвайте по-малки чинии:
същото количество храна върху по-малка
чиния изглежда по-засищащо. Препоръчва се
използването на чинии с диаметър 20-22см.
● Въглехидратите, които се приемат, трябва да са
само от здравословни източници като зеленчуци,
само някои плодове, в умерени количества
бобови растения и пълнозърнесто брашно.
● Източник на протеини
да са основно бобовите храни, риба, млечни
продукти, птиче месо, яйца, ядки.
● Гответе храната здравословно – на пара,
варена и печена

1/4 от чинията: протеини
Месо предимно птиче -1 порция колкото
дланта
Риба и морски дарове
Яйца
Мляко и сирене
1/4 от чинията: въглехидрати
Зеленчуци със скорбяла - бобови храни
(те имат и протеини)
Пълнозърнести храни - пълнозърнест хляб,
киноа, овес

● Необходимо е да се броят приетите въглехидрати
(ВХ) и калории на всяко хранене за деня!
Има много приложения за смартфон, в които при
въвеждане на дадена храна и количеството й се
определят ВХ и калориите – MyFitnessPal; Lose
it!; Fitbit; Водете си дневник всеки ден за всяко
хранене чрез тези приложения!

● Хранете се бавно.
Насладете се на храната и на компанията. Дайте
време на тялото си да ви даде сигнал, че трябва
да спрете. Иначе ще преядете.

¼- нетлъсто
месо или риба

½- зеленчуци,
предимно
зелени листни

● Пазарувайте по списък.
Така ще предотвратите импулсивното
пазаруване. Колкото повече храна купите,
толкова повече ще ядете.
● Не пазарувайте, когато сте гладни.
Тогава рискувате да си купите неподходяща
храна.

