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Закуска
 

Да, закуската е наистина важна и
необходима. Въпреки това, ако сте имали
лека закуска или вечеря в 22-23 предния
ден (това е абсолютно нормално, ако сте
били гладни), тогава сутринта може да не се
събудите гладни. В този случай не се
насилвайте да закусвате.

Необходими продукти за закуска:
бавни въглехидрати;
протеинов продукт;

целулоза;
Интуитивно хранене, меню за закуска

(приблизително):
овесени ядки ;

фъстъчено масло без захар;
яйце или бъркани яйца 

(може с киноа, елда, булгур);
зеленчуци, плодове;
сладко (по желание)
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Сладкото не трябва да бъде отделно
хранене. 

По-добре е да изоставите ритуала на
„пиене на чай или кафе с нещо“ и да
отделите премът им едновременно.

Защо? 
Отделно (без фибри, протеини и мазнини),

консумираният бърз въглехидрат
(шоколад, бисквити, торта) стимулира

рязък скок на кръвната захар, което дава
на тялото сигнал "спешно да се запаси с

мазнини".
Ако искате да се поглезите с десерт, тогава

е по-добре да го използвате след
основното хранене - закуска или обяд.

Такова хранене ще ви позволи да не ядете
дълго време и да се чувствате комфортно

за 3,5-4 часа.
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Порции. Те не трябва да се
минимизират. Когато е
недохранено, тялото ще
включи „режим на глад“ и
няма да позволи на тялото
да се отърве дори от грам
тегло, спестявайки енергия
и калории вътре в тялото.

Необходимо е да се
контролира количеството
изядена храна с помощта на

въпроса: „Вече ли съм
пълен или искам да ям

повече? Не забравяйте, че
сигналът за насищане не
достига веднага до мозъка.
Така че отделете време,
попитайте тялото си дали
трябва да допълните

порцията си.
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Обяд или Вечеря
Необходими продукти за обяд/ вечеря:

бавни въглехидрати;
протеинов продукт;

зеленчуци;
 

Интуитивно хране
 

примерно меню (приблизително):
елда (кафяв ориз, пълнозърнести тестени

изделия или хляб);
месо (риба, морски дарове, птици, извара);
салата от пресни зеленчуци (задушени или

печени зеленчуци), зеленчуци;
сладко (по желание)

 
Необходима ли е супа по време на обяд? 
Не е абсолютно необходимо, но по желание

можете да хапнете супата.
Трябва да запомните: супата се усвоява

много бързо, така че след нея ще почувствате
глад след час.
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Интуитивен ред на хранене: 
преди и след

 
Известно е, че месото се усвоява по-дълго,

а зеленчуците - по-бързо.
 

Трябва ли да сложа храна на опашката
за консумация? 

Тези храни трябва да се консумират по
едно и също време. Благодарение на
едновременния прием се постига

правилният ефект от тяхното усвояване.
Трябва ли да пия вода и други течности

точно преди хранене? 
 

Интуитивното хранене няма правила за
това: пийте, когато имате нужда.

 
 Все пак имайте предвид, че млечните

продукти задържат вода, така че не трябва
да ги консумирате през нощта.

 Elena Gogova


