
Наръчник за балансиране на 
кръвната захар

от Петя Фачикова



ПОЛЗИ ОТ 
ПОДДЪРЖАНЕТО НА 

БАЛАНСИРАНА КРЪВНА 
ЗАХАР

намаляване на неустоимите 
желания и постоянния апетит 
за сладко, тестено, мазно;
повишаване на енергията и 
доброто настроение;
подобряване качеството на 
съня;
намаляване на тревожността и 
нервността;
увеличава чувството на ситост 
за по-дълго време;
намалява честата смяна на 
настроението;
чувство на спокойствие и 
баланс;

КРАТКОСРОЧНИ 
ПОЛЗИ

ДЪЛГОСРОЧНИ 
ПОЛЗИ

забързване на метаболизма;
по-лесно горене на мазнини и 
отслабване;
балансиране на хормоните;
намаляване на възпалителните 
процеси в тялото;
забавяне на стареенето;
подобряване състоянието на 
кожата;
подобряване на фертилността;
намаляване на акнето;
подобрен хормонален баланс при 
менопауза, ендометриоза, 
пиликистозни яйчници.
предпазване от инсулинова 
резистентност, метаболитен 
синдром, диабет тип 2;
предпазване здравето на черния 
дроб, панкреаса;



Влечение към сладки и тестени храни
Раздразнителност, ако се закъснее с храненето
Нужда от кафе за начало на дена
Леко замайване, ако се пропусне хранене
Храненето помага за спиране на умората
Чувство за разтреперване
Нервност, отегченост
Слаба памет
Замъглено зрение
Нужда от сладко след хранене
Яденето на нещо сладко не помага за спиране на влечението към сладко
Засилен апетит и жажда
Трудно сваляне на килограми
Обиколката на талията е равна или по-голяма от обиколката на ханша

Нашият мозък се нуждае от редовно и стабилно получаване на глюкоза, за да функционира 
оптимално. Ако нашата кръвна захар има често пикове и големи спадове , това се отразява и нашето 
настроение, концентрация, мислене. Това също оказва влияние върху нашите черва, защото те са 
свързани с мозъка.

Балансираната кръвна захар е необходимо условие за производството на невротрансмитерите в 
мозъка като GABA - успокояващ, допамин –мотивиращ, норпинефрин – фокусиращ.
Когато нашата кръвна захар падне твърде ниско, ние може да усетим чувство на тревога,
раздразнение. Това се случва, защото нашите стрес хормони като кортизол и адреналин се активират 
да повишат нивото кръвната захар, за да запазят баланса в тялото. Когато нивото на кръвната ни 
захар е високо, нашия панкреас произвежда повече инсулин, за да може да отведе захарта в 
клетките. Когато се случва често, това може да доведе до хипогликимия, инсулинова резистентност и 
диабет. 

Този тест е създаден, за да получите представа до колко успявате да балансирате кръвната си захар. 
Този тест не е диагностика, а начин да наблюдавате тялото си и да си обърнете внимание, ако имате 
много симптоми за небалансирана кръвна захар.

На всеки от симптомите поставете точки от 0 до 3.
0 означава никога и се увеличава честотата на симптома до 3 винаги/често.

Ако имате повече от 12 точки е добре да се погрижите за балансирането на кръвната си захар, чрез 
храната и начина си на живот.

pn

ТЕСТ ЗА СТАБИЛНОСТТА НА 
КРЪВНАТА ЗАХАР



ЕЖЕДНЕВНИ НАВИЦИ,
КОИТО ПОМАГАТ ЗА 

БАЛАНСИРАНЕ  НА 
КРЪВНАТА ЗАХАР

Редовно и умерено днижение

Антистрес техники

Разходка след хранене

Завършване на душа със 
студена вода

Бавно и осъзнато хранене

Умерено излагане на слънце

Добра хидратация

Достатъчен и качествен сън

Отслабване при излишни 
килограми



ЧАЙОВЕ,  КОИТО 
ПОМАГАТ ЗА 

БАЛАНСИРАНЕ  НА 
КРЪВНАТА ЗАХАР

Чай от лайка

Чай от сибирски женшен

Чай от женско биле



 ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 
ПРИ ХРАНЕНЕ,  

ПОДПОМАГАЩО 
БАЛАНСИРАНЕТО НА 

КРЪВНАТА ЗАХАР
Съставяй си ястие, съдържащо 

фибри, протеини, 
здравословни въглехидрати и 

полезни мазнини

Започвай с фибрите.
Изяждай салатата преди 

основото си ястие.

След това е ред на 
въглехидратите

Продължи с източниците на 
протеин и мазнини

Сладък десерт (ако се налага ;)



 КАКВО ДА НАПРАВИШ 
ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ 

ХРАНЕНЕ,  ЗА ДА НЯМАШ 
ГОЛЯМ ПИК В КРЪВНАТА 

ЗАХАР
Ако ще хапваш главно 

въглехидратно ястие, ето какво 
може да ти помогне за да нямаш 

голям пик на глюкозата в 
кръвта.

30 минути преди хранене 
изпий чаша с вода със супена 

лъжица ябълков оцет.
 

Приемай редовно храни, 
богати на хром ( броколи, 

спанак, картофи с обелката, 
ядки, кафяв ориз, зелен фасул, 

яйца, морска храна.

Добави куркума и/или канела 
към ястието си.

Прибавяй към ястието си лук 
и/или чесън.



Не пий течности по време на 
хранене или се ограничи до 

няколко малки глътки.
 

Прибавяй източник на фибри, 
протеин и полезни мазнини 

към ястоието си, за да се 
намали гликемичния товар.

Пий кафето си след хранене, а 
не на гладно.

След хранене се движи 10-15 
минути - ходене, танци, 

чистене.

Не си похапвай постоянно, не 
яж често междинни 

похапвания, имай засищащи и 
балансирани основни ястия, 

които ти дават ситост за дълго 
време.

Ако през деня ще хапваш 
сладкиш или нещо такова, 
изяж го след основното си 
хранене, а не като отделно 

междинно похапване.



Чаша топъл чай от канела с 
лъжица ябълков оцет

Чаша вода с щипка морска сол, 
щипка канела и 1 с.л. ябълков 

оцет

 КАК ДА СИ ПРАВИМ ПО- 
ИНТЕРЕСНИ И ВКУСНИ 
НАПИТКИ С ЯБЪЛКОВ 

ОЦЕТ,  АКО НЕ НИ ВКУСА 
МУ САМО С ВОДА

Чаша топла вода с резен 
лимон, парченце джинджифил 

и 1 с.л. ябълков оцет.

Ако не ти допада идеята да 
пиеш вода с оцет, просто си 

овкусявай салата с качествен 
нефилтриран ябълков оцет.

Внимавай с консумацията на животински храни богати на наситени мазнини



Избягвай пиенето на прясно 
изцедени сокове само от 

плодеве. Прибявай и 
зеленчуци, когато си 

приготвяш.

Прибавяй няколко ядки или 
лъжица ядково масло към 

плодовете, ако имате симптоми 
за небалансирана кръвна 

захар.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА 
БАЛАНСИРАНЕ НА 
КРЪВНАТА ЗАХАР 

Избягвай яденето на храни с 
висок гликемичен индекс - 

само въглехидратно хранене, 
сладки и захарни храни, бяло 

брашно, транс мазнини.

Ограничи алкохола, цигарите

Консумацията на голямо 
количество наситени мазнини, 

които са в най-много в  в 
месото и млечните, увеличава 

риска от инсулинова 
резистентност.


