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Тази електронна книжка е предназначена само за 
информативни цели. Тя не е предназначена за диагностициране, 

лечение, предотвратяване на дисфункция, състояние или 
заболяване, нито е медицински съвет. Консултирайте с 
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промяна в храненето или начина си на живот. 

 
Петя Фачикова не носи отговорност за причинени вреди при

използване на информацията в тази книжка.
 
 
 



дава сигнали за активиране на храносмилателните ензими, които са 
важни за разграждането на храната и абсорбиране на хранителните 
вещества.
подпомага стомаха да функционира оптимално и така смляната на каша 
храна достига в тънките черва в подходящ вид. По този начин се 
намалява вероятността от възникване на пропускливи черва, 
непоносимости и алергии.
позволява  да намалим стреса, да бъдем по-осъзнати и по този начин да 
предотвратим преяждане, подуване и газове, които често се получават 
вследствие на бързото хранене и поглъщането на голямо количество 
въздух с храната.

Важно е да дъвчем продължително всяка хапка, защото 
продължителното дъвчене:

ОСЪЗНАТО И БЕЗСТРЕСОВО ХРАНЕНЕОСЪЗНАТО И БЕЗСТРЕСОВО ХРАНЕНЕ

Старай се да дъвчеш всяка 
хапка по 20-30 пъти, докато 

храната стане на каша.



Без телефон, компютър, таблет, телевизор, книга, шофиране или друго 
разсейващо занимание. Всички тези дейности водят до стрес, спират 
производството на стомашни сокове и ензими и по този начин пречат на 
храносмилането.

Мислите и чувствата, които изпитваме по време на хранене също влияят 
на храносмилателния процес. Когато си мислим колко много задачи 
имаме, тревожим се или сме ядосани, също пречим на доброто 
храносмилане. Затова започвай да се храниш само в спокойно състояние.

    Когато се храниш, прави само това и бъди спокоен: 

Старай се да се храниш в 
спокойна обстановка и да се 
посветиш само на храненето.



Направи 2 пъти следното дишане: вдишаме бавно, броейки до четири, 
задържаме дъха си, броейки до четири и издишаме бавно, броейки до 
осем. Издишването два пъти по-бавно от вдишването автоматично 
активира парасимпатиковата нервна система, която отговаря за 
храносмилането.
Направи 3 дълбоки, бавни вдишвания и издишвания.
Разгледай храната си, да оцени пътя, който е минала, за да стигне до теб и 
изпитай благодарност. 

Преди началото на самото хранене е нужно да отделиш малко време, за 
да намалиш стреса и да превключиш нервната си система от режима 
“бий се или бягай” в режима “почивай и храносмилай”. Ето какво може 
да ти помогне:

Тези лесни стъпки ще те освободят временно от стреса, ще намалее нивото на 
кортизол, ще се подобри храносмилането , ще облекчиш имунната си система 
и ще ускориш метаболизма си.

Превключи на режим "почивай и 
храносмилай"!



Eдно от най-важните условия за добро храносмилане е да се
наслаждаваме на храната.

Не е добра идея да се насилваме с храна, която е много здравословна, но
не ни е вкусна. Най-добрият вариант е да избираме храни, които са
здравословни и вкусни едновременно.
Има научни изследвани, които показват, че когато се храниш с нещо не чак
толкова здравословно в малко количество и изпитваш наслада от всяка
хапка, това не води до напълняване и не влошава храносмилането ти. 
Не бива обаче да изпитваш угризение или друг вид стрес по време на
хранене.

Наслаждавай се на всяка хапка!



Приятната компания и веселите разговори намаляват
стреса, увеличават чувството ни за свързване и
удоволствие от живота. Те са част от безстресовото
хранене, което ни позволява да храносмиламе и
усвояваме добре, и дори да отслабваме. 

Храни се в приятна компания!



Сипвай си малка порция.
Добавяй свежа сезонна салата към основното си хранене. Така ще си
набаваш ензими и фибри. 
Започни хрененето със салата, така ще намали апетита ти за основното
ястие.
След като си изядеш порцията си с основно ястие, изчакай 15-20 минути
преди да решиш дали имаш нужда от допълнително храна.

Нужни са около 15-20 минути, за да може мозъкът да получиш сигнал от
стомаха, че е пълен. Затова е важно да не чакаме да се заситим напълно, за
да спрем с храненето.

Храни се, докато се заситиш на 
80% и спри!



Пиенето на малки глътки и ограничено количество напитка със стайна
температура по време на хранене не нарушава процеса по храносмилане.

Но студените напитки и особено когато надвишават 100мл. стопират процеса
на храносмилане, разреждат стомашните сокове и храносмилателните
ензими. По този начин храната много бързо напуска стомаха, преминава в
червата и започва процес на гниене. Това от своя страна пречи на
пълноценното усвояване на хранителни вещества и може да доведе до
подуване, газове, нарушаване на чревния баланс. 

Препоръчително е да пиеш  вода или други напитки поне 30 минути преди
хранене и минимум 60 минути след самото хранене, за да не  пречат на
храносмилането.

Избягвай да пиеш студени 
напитки по време на хранене!



ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ХРАНАТАПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ХРАНАТА  
ЗА ПО-ЛЕСНО ХРАНОСМИЛАНЕЗА ПО-ЛЕСНО ХРАНОСМИЛАНЕ

Накисването на ядките, семената, зърнените и бобовите води до 
 премахване на ензимните инхибитори, фитиновата киселина и
започва разграждането на големите протеинови молекули. Също
така се увеличава многократно количеството ензими, които също са
много важни за храносмилането ни и често са в недостиг.

Един от начините да подпомогнем работата на храносмилателната си
система е като й даваме частично разградена храна. 
За различните видове храна това може стане чрез накисване,
ферментиране, покълване, мариноване.
Подходящите техники започват разгражденето на храната  и това води
до увеличаване на хранителната й стойност и подобря храносмилането
си.

Млечни продукти – добре е да консумираме ферментирали със закваска. 
Месото и рибата е добре да се мариноват, за да подпомогне
разграждането на протеиновите молекули.
Зеленчуци – за повечето зеленчуци може да се приложи диво
ферментиране само със сол, което увеличава ензимите и ги прави
богати на пробиотици.
За зърнените освен накисване и покълване е добре да се прилага и
ферментиране чрез квас.

Хлябът, като основна и любима храна на българите, е добре да бъде с квас.
Промяната на този навик в избора на качествен хляб с квас може
значително да облекчи храносмилането ни. 



ЗАЩО Е ВАЖНО ДА НАКИСВАМЕ ЯДКИ,ЗАЩО Е ВАЖНО ДА НАКИСВАМЕ ЯДКИ,  
СЕМЕНА, ЗЪРНЕНИ И БОБОВИ ХРАНИСЕМЕНА, ЗЪРНЕНИ И БОБОВИ ХРАНИ

Ползите, които можем да получиш от накисването на ядки, семена, зърнени и
бобови.

 ✔ Неутрализират се инзимните инхибитори, фитиновата киселина. 
 ✔ Увеличават се ензимите 
 ✔ Премахване на замърсявания
 ✔ Улесняване на храносмилането
 ✔ Увеличава се абсорбирането на хранителни вещества
 ✔ Предотвратяване на газове, подуване, болки
 ✔ Намалява се времето за готвене

Важно е да планираш какво искаш да хапваш или готвиш и да сложиш
храните да се накиснат предварителнно.



           Слънчогледово семе
           2ч.

 

     Кашу
     2ч.

 

            Орехи, орехи пекан
          4-6ч.

 

          Ленено семе
           8ч.

 

              Бадеми  
              8ч.

 

             Тиквено семе
               8ч.

 

 Фъстък, шам-фъстък, бразилски орех, коноп, макадамия, конопено 
семе, кедрови ядки - не се накисват

 

             Лешници
              8ч.

 

          Сусамово семе
          8ч.

 

НАКИСВАНЕ НА ЯДКИНАКИСВАНЕ НА ЯДКИ

Как да увеличиш ефекта от накисването на ядките и семената,
за да неутрализираш в по-голяма степен антинутриентите.

 ✔ Накисни  в хладка вода.
 ✔ Добави щипка морска или хималайска сол.
 ✔ Изплакни добре преди употреба.
 



            Боб мунг
          9-12ч.

 

        Грах
          8-12ч.

 

            Фава
          8-12ч.

 

            Леща 
          8-12ч.

 

           Нахут
             18-24ч.

            Боб адзуки
              8-12ч.

            Бял боб
              18-24ч.

НАКИСВАНЕ НА БОБОВИНАКИСВАНЕ НА БОБОВИ

Как да увеличиш ефекта от накисването на бобовите, за да
неутрализираш в по-голяма степен антинутриентите

 ✔ Накисни бобовите храни в топла вода като е добре водата да ги
покрие с 3-4 см.
 ✔ Добави  киселина (ябълков оцет или лимонов сок) - по една
супена лъжица на чаша вода.
 ✔ За боба се добави 1 ч.л. сода бикарбонат.
 ✔ Смени водата 2-3 пъти като всеки път се добавя киселина или
сода.
 ✔ Изплакни добре преди употреба.
 



            Бял ориз
              8-12ч.

            Кафяв ориз
              6-8ч.

            Див ориз
              4-6ч.

            Киноа
              12-24ч.

            Елда
              8-12ч.

            Амарант
              12-24ч.

            Спелта
              8-12ч.

           Ръж
              12-24ч.

            Просо
              12-24ч.

            Лимец
              8-24ч.

НАКИСВАНЕ НА ЗЪРНЕНИНАКИСВАНЕ НА ЗЪРНЕНИ

Как да увеличиш ефекта от накисването на зърнените, за да
неутрализираш в по-голяма степен антинутриентите и да ги
направим по-лесни за храносмилане.

 ✔ Накисни  в хладка вода.
 ✔ Добави киселина (ябълков оцет или лимонов сок) - по една
супена лъжица на чаша вода.
 ✔ Изплакни добре преди употреба.
 



КАКВА ЗАКУСКА ПОМАГА ЗА ПОДОБРЯВАНЕКАКВА ЗАКУСКА ПОМАГА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  
НА ХРАНОСМИЛАНЕТО ПРЕЗ ДЕНЯНА ХРАНОСМИЛАНЕТО ПРЕЗ ДЕНЯ

Знаем, че всички сме биоиндивидуални и имаме различни нужди, предпочитания
и навици. Понякога точно навиците и рутината определят с какво избираме да се
храним.
Споделям моето лично мнение каква закуска е добре за мен и защо. 
Важно е сутрешното ми хранене да е леко и пълно с витамини, минерали и
ензими.
Сутрин пия топла вода с лимонов сок, след това чай с мед, следва някое от
следните храни: прясно изцеден плодово-зеленчуков сок, смути, плодово кремче
или просто плодове. Такъв тип храна се старая да приемам до около 11-12 часа.

Черният ни дроб започва да се прочиства около 2 часа пре нощта от натрупаните
през деня токсини и това продължава до около 12 часа на следващия ден. Важно е
през това време да не му пречим с тежка закуска. Когато закусим обилно, дори и
здравословно,  като например с варени яйца, пълнозърнест хляб и малко
зеленчуци, тялото спира процеса на самопочистване, защото трябва да се справи
с новите тежки за преработка храна.

В една от книгите, които бяха включени в обучението ми за нутриционист, по
много лек и забавен начин с карикатури е обяснено защо е добре да се избягва
обилната и тежка закуска. Книгата е “Eating alive” от д-р Джон Матсен.

Той обяснява, че с обилната закуска се използват голямо количество от
храносмилателните сокове, които тялото е произвело през нощта и след това
тялото ни няма достатъчно сила да се самопочиства през деня и да храносмила
леко останалата храна, която приемаме.

Авторът препоръчва сутрин да дадем на тялото си лека храна, която да стимулира
производството на храносмилателни сокове и сама по себе си няма нужда от
много храносмилане. Препоръчва топла вода с лимон, джиндифилов чай, дори да
се добави малко мед или кленов сироп за сладост е ок. Грейпрутът е добра опция
особено ако се цели отслабване. Други храни, които описва, че стимулират
производството на стомашни сокове и подпомагат храносмилането през деня са
плодове, зеленчуци, прясно изцедени сокове, зеленчуков бульон. 



    

    

ПРАВИЛНО КОМБИНИРАНЕ НА ХРАНИТЕПРАВИЛНО КОМБИНИРАНЕ НА ХРАНИТЕ

Ако имаш проблеми с храносмилането и искаш да облекчиш
максимално храносмилателната си система, е добре да се стремиш към
спазването на правилата за оптимално комбиниране на храните.

Съчетаването на някои храни на едно хранене може да създава
трудности в храносмилането на някои хора. Това е така, защото
въглехидратите започват да се смилат от алкалните сокове още в
устата ни, а протеините започват да се обработват от киселинните
сокове в стомаха. Когато ядем двата вида храни заедно, това води до
по-дълго общо време за храносмилане.

Това от своя страна води до възможни ферментационни и гнилостни
процеси в червата. Това храни лошите бактерии в червата и увеличава
токсичния товар в тялото ни.
А ние се нуждаем от намалена токсичност, за да може да абсорбираме
по-лесно полезните хранителни вещества и да елеминираме
отпадъчния продукт на клетъчно ниво.
Когато разделяме протеините от въглехидратите, позволяваме на
процесите по храносмилане да стават по-леко, бързо и ефективно.



            Риба 
        + сурови зеленчуци

            + сготвени  зеленчуци
 

            Месо
        + сурови зеленчуци

            + сготвени  зеленчуци
 

            Яйца 
        + сурови зеленчуци

            + сготвени  зеленчуци
    + ядки и семена

            Млечни 
        + сурови зеленчуци

            + сготвени  зеленчуци
    + ядки и семена

            Картофи 
        + сурови зеленчуци

            + сготвени зеленчуци
 

            Бобови
        + сурови зеленчуци

            + сготвени  зеленчуци
 

            Зърнени
        + сурови зеленчуци

           + сготвени зеленчуци
 

            Плодове
          + самостоятелно

      + зеленолистни
        + ядки и семена 

 

ПЕРФЕКТНИ КОМБИНАЦИИПЕРФЕКТНИ КОМБИНАЦИИ



            Риба
+ картофи 

         + сурови зеленчуци
     + ядки и семена

             + сготвени  зеленчуци

            Месо
 + млечни

              + сурови зеленчуци
                 + сготвени  зеленчуци

 

            Яйца 
             + сурови зеленчуци

                 + сготвени зеленчуци
         + ядки и семена

+ млечни

            Млечни 
          + сурови зеленчуци

              + сготвени зеленчуци
+ картофи

       + ядки и семена

            Картофи
+ млечни

            + сурови зеленчуци
                + сготвени  зеленчуци

 

            Бобови
+ млечни

             + сурови зеленчуци
                + сготвени зеленчуци

            Зърнени
+ млечни

             + сурови зеленчуци
                + сготвени зеленчуци

        + ядки и семена

            Плодове
          + млечни

              + зеленчуци
 
 

СРЕДНО ДОБРИ КОМБИНАЦИИСРЕДНО ДОБРИ КОМБИНАЦИИ



            Риба 
           + картофи и зърнени

 

            Яйца 
              + млечни, картофи и 

зърнени
 

            Млечни 
                  + месо, картофи и     

зърнени
 

            Картофи
              +месо и зърнени

 

            Бобови
                + зърнени, картофи и 

месо
 

         Зърнени
       +млечни и бобови

 
 

            Плодове
               за десерт 

 

ЛОШИ КОМБИНАЦИИЛОШИ КОМБИНАЦИИ

            Месо
          + картофи и зърнени

 



Създадох тази книжка с желание да те подкрепя с практични идеи, които
да ти помогнат в балансиране на храносмилането, за да се радваш на
по-добро здраве, повече енергия и лекота.

Храносмилателната система стои в оснавата на нашето здраве и затова е
важно да се грижим превантивно за нея чрез осъзнати избори за
начина, по който се храним, използването на методи за частично
разграждане на храната, правилно комбиниране на храните.

Това е основата от малки стъпки, които се надявам да ти бъдат полезни
в изграждането на знания и навици в грижата за себе си и твоите
близки.

Не е нужно да бъдем перфектни, а балансирани. И всеки ден да правим
малки стъпки към по-добро здраве, защото нашето тяло е единствения
ни сигурен дом.

 С грижа и уважение,
 Петя Фачикова, нутриционист
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