ЕСЕННО-ЗИМНО МЕНЮ
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Понеделник
100гр Овесени ядки приготвени с вряла
вода + 15гр (1 супена лъжици) канела + 100гр
нарязано киви или 100гр ябълка (414ккал, 74гр
въглехидрати)

Закуска

Чери домати 5бр (50гр) (9ккал, 2гр въглехидрати)
с 15гр (супена лъжица) балсамов оцет (13ккал, 3гр
въглехидрати)
Въглехидрати: 36гр, Калории: 515ккал

Въглехидрати: 50гр, Калории: 456ккал

Крем супа от тиква, моркови и картофи 450гр
(230ккал, 30гр въглехидрати)

Пилешко филе 150гр печено на фурна, тиган или
скара (302ккал, 6гр въглехидрати)

Пълнени чушки с кайма и ориз 300гр (346ккал,
28гр въглехидрати)

Пълнозърнест хляб – 1бр филия 70гр (140ккал,
23гр въглехидрати)

Печени или варени картофи 200гр (186ккал, 43гр
въглехидрати)

Обезмаслено кисело мляко 2% 200гр (96ккал, 9гр
въглехидрати)

Пилешко бутче 200гр без кожа, печено на фурна
(200ккал, 0гр въглехидрати) с 150гр кисело зеле
(27ккал, 4гр въглехидрати)

Салата от прясно зеле и моркови 150гр (1ккал, 0гр
въглехидрати)

Въглехидрати: 41гр Калории: 507ккал

200мл (1 чаша) Обезмаслено прясно мляко до 1.5%
(88ккал, 9гр въглехидрати)

Въглехидрати: 57гр, Калории: 597ккал
Печени кюфтета от телешко месо 200гр (450ккал,
4гр въглехидрати)
Шопска салата 250гр (125ккал, 10гр въглехидрати)

Вечеря

Въглехидрати: 14гр Калории: 575ккал

Две цели яйца – сварени, на очи или бъркани
(143ккал, 1гр въглехидрати)

Сряда
Сандвич с пуешко филе, гауда, обезмаслено крема
сирене и пълнозърнест хляб:
Пълнозърнест хляб – 2бр филия от 70гр (280ккал,
46гр въглехидрати)
Обезмаслено крема сирене 40гр (61ккал, 2гр
въглехидрати)
Гауда сирене – 1бр резен (20гр) (72ккал, 0гр
въглехидрати)
Пуешко филе нарязано 50гр – (39ккал, 1гр
въглехидрати)

Въглехидрати: 83гр, Калории: 502ккал

Обяд

Вторник

Пълнозърнест хляб – 1бр филия 70гр (140ккал,
23гр въглехидрати) с 1бр (100гр) авокадо
(208ккал, 7гр въглехидрати)

Калории

Печени филийки с пълнозърнест хляб с яйце
и сирене на фурна:
Пълнозърнест хляб – 2бр филия от 70гр (280
ккал, 46гр въглехидрати)
Краве сирене 50гр (135 ккал, 1гр
въглехидрати)
Чаша айран – 200гр кисело мляко 2% (92
ккал, 7гр въглехидрати)

Пълнозърнеста паста (75гр в суров вид)
(252ккал, 48гр въглехидрати)
Доматен сос 100гр (42ккал, 9гр
въглехидрати)
Пармезан 40гр (146ккал, 0гр въглехидрати)

Пъстърва печена на фурна или скара 200гр
(380ккал, 0гр въглехидрати)
Микс от задушени зеленчуци (грах, морков,
броколи, царевица) 200гр (144ккал, 27гр
въглехидрати)

Пилешко филе 200гр печено на фурна, тиган или
скара (402ккал, 8гр въглехидрати)

Сьомга филе печена на фурна, тиган или
скара (368ккал, 0гр въглехидрати)

Картофено пюре 150гр (159 ккал, 24гр
въглехидрати)

Кафяв ориз 50гр (суров вид) (175ккал, 37гр
въглехидрати)

Въглехидрати: 27гр Калории: 524ккал

Салата от червено цвекло и моркови 150гр (47
ккал, 9гр въглехидрати)

Гъби 50гр (11ккал, 0гр въглехидрати)

Обезмаслено кисело мляко 2% 200гр (96 ккал, 9гр
въглехидрати)
Микс замразени горски плодове 50гр (70 ккал, 5гр
въглехидрати)

Обезмаслено кисело мляко 2% 200гр (96ккал, 9гр
въглехидрати)
Пълнозърнести бисквити 2бр (25гр) (110ккал, 17гр
въглехидрати)

Въглехидрати: 14гр Калории: 166ккал

Въглехидрати: 26гр Калории: 211ккал

1840ккал

1739ккал

Петък

Пълнозърнести бисквити 4бр (25гр) (110ккал,
17гр въглехидрати)
Скир 200гр (62ккал, 4гр въглехидрати)
Ягоди 150гр или 150гр Киви или 150гр
Боровинки (32ккал, 8гр въглехидрати)
Въглехидрати: 55гр, Калории: 403ккал

Въглехидрати: 55гр, Калории: 637ккал

Въглехидрати: 57гр Калории: 440ккал

Въглехидрати: 49гр Калории: 489ккал

Въглехидрати: 41гр Калории: 608 ккал

Междинно хранене
16-17ч

Четвъртък

Овесени американски палачинки 100гр
(235ккал, 27гр въглехидрати)
Кленов сироп 15гр (една супена лъжица)
(41ккал, 10гр въглехидрати)
Боровинки сурови 100гр (57ккал, 14гр
въглехидрати)
Прясно мляко 1.5% - 1 чаша (250мл)
Въглехидрати: 63гр, Калории: 446ккал

Омлет с две цели яйца (143ккал, 1гр
въглехидрати)
Чери домати 5бр (50гр) (9ккал. 2гр
въглехидрати)
Краве сирене 50гр (135ккал, 1гр
въглехидрати)
Пълнозърнест хляб – 1бр филия 70гр
(140ккал, 23гр въглехидрати)

Пилешки шишчета 2бр (240ккал, 0гр
въглехидрати)
Печени сладки картофи 200гр (182 ккал,
42гр въглехидрати)
Салата от тиквички и моркови 200гр
(156ккал, 16гр въглехидрати)

Мусака 350гр (570ккал, 20гр въглехидрати)
Обезмаслено кисело мляко 2% 100гр
(46ккал, 3гр въглехидрати)
Въглехидрати: 23гр Калории: 617ккал

Таратор 350гр (158 ккал, 12гр въглехидрати)
Телешко филе печено на скара, фурна или
тиган 200гр (198 ккал, 12гр въглехидрати)
Пюре от сладки картофи 150гр (129ккал, 30гр
въглехидрати)
Въглехидрати: 54гр Калории: 485ккал

Въглехидрати: 58гр Калории: 578ккал

Зелеви сърми с ориз и кайма 350гр (438
ккал, 36гр въглехидрати)
Обезмаслено кисело мляко 2% 200гр (96
ккал, 9гр въглехидрати)

Скумрия печена на скара или фурна 200гр
(167ккал, 0гр въглехидрати)
Картофена салата 200гр (175ккал, 32гр
въглехидрати)

Пълнени чушки с яйце и сирене на фурна
300гр (399ккал, 25гр въглехидрати)
Картофена салата 200гр (175ккал, 32гр
въглехидрати)

Въглехидрати: 43гр Калории: 530 ккал

Въглехидрати: 32гр Калории: 342ккал

Въглехидрати: 25гр Калории: 399ккал

Оризовки 2бр (120ккал, 28гр въглехидрати)
Фъстъчено масло натурално – 20гр (113ккал,
4гр въглехидрати)
Ябълка 1бр (100гр) (52ккал, 14гр
въглехидрати)

Мандарини или друг сезонен плод (33ккал,
8гр въглехидрати)
Сурови бадеми 30гр (174ккал, 6гр
въглехидрати)

Въглехидрати: 37гр Калории: 554ккал

Ягоди 100гр (32ккал, 8гр въглехидрати)
Скир 100гр (62ккал, 4гр въглехидрати)
Въглехидрати: 12гр Калории: 94ккал

Круши 1бр 100гр (58ккал, 15гр въглехидрати)
Въглехидрати: 12гр Калории: 94ккал

Въглехидрати: 46гр Калории: 285ккал
1640ккал

Неделя

Въглехидрати: 28гр, Калории: 435ккал

Портокал 1бр (150гр) (69ккал, 17гр въглехидрати)
Въглехидрати: 17гр Калории: 69ккал

Събота

1725ккал

1569ккал

1690ккал

Въглехидрати: 14гр Калории: 207ккал

1526ккал

ТИКВЕНА КРЕМ СУПА
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
6 чаши пилешки или зеленчуков бульон
1 и ½ чаени лъжички сол
3 и ½ чаши прясна тиква

Съвети при пациенти със
захарен диабет тип 2:
• Планирайте храненията си

2 картофа

• Бъдете физически активни

2 моркова

• Приемайте антидиабетната терапия

1 чаена лъжичка пресен магданоз
1 чаша нарязан лук
½ чаена лъжичка ситно смляна мащерка
1 скилидка чесън, млян

винаги точно както Ви е предписана
• Следете и записвайте нивата на
кръвната си захар
• Консултирайте се с Вашия лекуващ
лекар редовно

½ чаша готварска течна сметана или
прясно мляко

Можете да посетите сайта

5 цели зърна черен пипер

информация за захарния диабет.

http://диабет.бг, където има полезна

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Нарежете тиквата, картофите и морковите на кубчета. В голяма тенджера налейте
бульона. Към него прибавете тиквата, картофите, морковите, солта, лука, мащерката,
чесъна и пипера. Оставете супата да заври. След това намалете огъня и оставете
така за около 30 минути.
Пасирайте супата на малки партиди с помощта на пасатор или кухненски робот.
Към супата може да добавите сметана или прясно мляко, след което трябва да
разбъркате добре.
Върнете отново на котлона, за да се загрее отново преди да сервирате.
Сервирайте супата, поръсена с щипка магданоз.
Според Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ се препоръчва калориен прием съответно:
- За мъже на възраст между 26-45г – 2600ккал дневно при умерена физическа активност*
- За жени на възраст между 26-45г – 2000ккал дневно при умерена физическа активност*
*За умерена активност се счита начин на живот, който включва физическа активност, еквивалентна на ходене около 2.5 до 5 km на ден при скорост на вървене с над 4 km/h в
допълнение към обичайните дневни дейности.
За редукция на телесното тегло е уместно поддържане на калориен дефицит около 500ккал дневно в комбинация с двигателен режим с целенасочена аеробна активност от поне
150мин. седмично, а при възможност и физически тренировки с тежести поне 2 пъти седмично.
Препоръчителен е прием на вода – около 1.5 литра дневно или 8 чаши.
Как да използвате този хранителен режим?
Този хранителен режим е примерен и е за обща информация. Не е предвиден да замести индивидуалния съвет, даден от Вашия лекуващ екип. За да разберете точното количество
макронутриенти и общ калориен внос, от които се нуждаете се обърнете към Вашия лекуващ лекар или сертифициран диетолог.
Защо количеството въглехидрати е посочено в менюто?
Въглехидратите са един от ключовите източници на енергия, която получаваме от храната. Те се съдържат в зърнени култури, хляб, плодове, сокове, нишестени зеленчуци (картофи,
царевица), бобови растения, мляко, кисело мляко и сладкиши. Когато приемате въглехидрати, те се превръщат в глюкоза в кръвта, която при хората с диабет повишава нивата на
кръвната захар.
Важно е да знаете колко въглехидрати има в храненията Ви през деня. Тази информация може да Ви помогне да останете в рамките на целевите граници на кръвната захар.
Препоръчва се проследяването на количеството енергия (ккал) и макронутриенти, които приемате – можете да използвате различни приложения за целта – например MyFitnessPal.
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