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Нещодавнє дослідження харчових звичок в 195 країнах показало, що 

неповноцінне харчування – причина 20% передчасних смертей. Це більше, ніж 

вбиває куріння. Дослідження показало, що причиною стають брак фруктів, 

цільнозернових злаків, горіхів та насіння, і надлишок солі.http://bit.ly/2ZfF3Yo 

Правильний раціон допомагає контролювати вагу та певною мірою 

запобігати гіпертензії, діабету 2 типу, серцево-судинним хворобам, 

остеоартриту (нормальна маса тіла — менше навантаження на суглоби), 

депресії, деменції, і деяких типів раку, та зменшує прояви ревматоїдного 

артриту, задовільняє наші потреби в макро- і мікронутрієнтах (амінокислотах, 

цукрах, жирах та вітамінах, мінералах, рослинних антиоксидантах). 

ЩО ТАКЕ ЗБАЛАНСОВАНИЙ РАЦІОН 

Збалансоване харчування — не щось химерне, важкодосяжне і дороге. 

Не конче купувати чіа, кіноа, ягоди годжі, мармурову телятину та мигдалеве 

молоко. Власне тренд на “правильне харчування” створив хибний образ 

здорового способу життя як чогось, доступного лише в спеціальних магазинах і 

тільки заможним людям. Гречка, борщ, смородина, кавуни, чорний хліб, 

кукурудзяна та перлова крупи, гірчиця і сало, кріп, оселедець, часник, червоний 

перець, буряк, яблука, кориця, гарбузове і лляне насіння, волоські горіхи, 

обліпиха, чорнослив — всі ці звичні продукти надзвичайно корисні. Хочете 

суперфуд — зваріть борщ.  

Нам потрібні жири, білки, вуглеводи, харчові волокна (клітковина) і 

рідина. Якщо щось із цього надовго виключити: перейти на кетодієту, чи 

відмовитися від жирів, чи їсти здебільшого білок – раціон буде нездоровий. 

Потрібно все. Наочно це зображено тут: http://bit.ly/2GWExo3 

Половину раціону мають становити овочі та фрукти, а решту — 

цільнозернові злаки, нежирне м’ясо, бобові, та горіхи і насіння. Якщо ви не їсте 

м’ясо, подбайте про достатню кількість рослинного білка, і джерела кальцію, 

цинку, заліза та вітаміну В12. 

Їжа має бути різноманітною, тобто ви їсте всі доступні продукти. Можна 

не їсти 12 страв щодня, достатньо протягом тижня споживати різні продукти. 

Нам потрібні зелені овочі (броколі, зелень), червоні (помідори, перець, кавуни), 

крохмалисті продукти (картопля, макаронні вироби, каші). Хороші варіанти 

об’єднання багатьох компонентів в одну страву — суп, овочеве рагу із пшоном 

чи перловкою, або макаронні вироби із овочевим соусом. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ZfF3Yo%3Ffbclid%3DIwAR1VfgNGyyzm6WrBFFUFURhKd9mcDi-KV6No_nHUos8yYEVgrvbYS9w-um8&h=AT08TK2k5Efz-O3Xu7ng0S7woWtN495skNvhZjL4is1G0CGb6mWPywfDEsgncEeIxniR3zxoQXFj_zRPPnvWpxARVRvDvo7TSaKhgx3QfDgJWzRLi_37I1Dh7APAdcfcSPTePqaLRvaduMzhcFjn9EW0FZGYandcKvGP1MCWky3Qd59DTOEyOKUi44gk9ZmvLArCYdOKFgJwpD_1koJk0_CEZuIaD-3MXGqJ9XCTFk5PbwNvskpUwsZcmYMSy9VY__2d7AWaX5NApSG9dRKPxpF-O1UG65IZ97PdFcIX51aZrmfwi2XF76raUTWIoa6V_MdueHWlYrATOAHf9l6TQVAcrK7LYBHp9KifIUZgZDGsDmRmC1W9r4Zk3qeY3Qt021Nxn4omQFotq-_IgcmZDef5vLSa3HyZ1AfIr1qH6Af3H3VAQmPzY0y25d-e84BH5tXuCRUmhUcT1SCwVm9NqPOsXdFIvUkbuSYxcCCb6yY8nVx0h2DfMXeQLcLsPm4OpNl8GAj9S4KOq5Sg8wXFKQt9MT3ljAcXmapCjjdS5yTktKxT3zsAJDHHeM2X9VCnKZv8WmjO4XMNe21KmIcOz5aS12ti_puBo_MjB2DIOmicJD_Vc2TPUrs6eg6tGw3qC_i3El4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2GWExo3%3Ffbclid%3DIwAR3BLtpgt9Ri-TiiwuvImslptkhEQOTfE7mOkXBlw3knq25vgPOmtVQ1qYA&h=AT2Xk6LeNbIMSuOJU6qhPsrCMH191A1sbEVPAcTiSBHyNMUaybYuUZLwsJlwNO4IhaICtaqDI3bWIN9W5OrmhkDCZe67OWHp_rSR6gfVR-rV6h3BCv4TxmkURdqyq6-jUAiPS4F2uatUpWo6f-sjk9px19aojlCvx-OkiaJUeZkGqehSNpWi35dwVKyp8vLjCT3BZ4YPExtfrHWQdn6TcHEECcqk-5bEKbNa6mniXyE-ZUuDcmD9CRmE99qsIFbs7Jqwr6RBIZ8YqEVfbveY8mU5zgIwmszjdga_-jHBWhUQ_QehngwXgX4sULEPVbmihcPdCq7o5pcgVdG7ATM2Q0wjSVoRD6HCm8CGiZ54iEXuoECQfMkKXeCYNmz4HURSCQNoV5Z_Rfoe3dbFQ2LnEbEX9NiRgIvPR5ij2G-d5lud9e_v49moFHmKaBB3zRYujqe7_RS3u6ksND1pyD-dOPTtr77eKOoHRmgVvsBz_oxGq70iCc6wZ-vWVlarLJqXD-apbsEgzPDPrTNldIj2s04JdbLLgiSAfkRM-AtJHRBdtWA-rfFgXYZLIE_iA68HWQM8qBgcSfA-ubE9Dx9aW_KJFmAymdRVd_k-SREdy46kS7efAdxG3DV-u2PTkNpvJpqCabA


Джерела білка мають бути різноманітні, і краще нехай це буде не ковбаса, 

а сочевиця, горіхи, нут, м’ясо птиці, кисломолочний і твердий сир, яйця, риба, 

м’ясо тварин. Щодня їсти котлети чи стейки не слід. Це прискорює старіння і 

збільшує ризик раку. Жирна морська риба не конче має бути дорогою, 

достатньо скумбрії. Це і омега-3 жирні кислоти, і білок. Додавайте сочевицю в 

супи, відварений нут чи яйця — у салати, в якості десерту беріть горіхи. Це 

наповнить раціон білком. 

Нам потрібні жири, що походять з рослин, риби, водоростей і тварин. 

Найменше має бути тваринних жирів, найбільше — рослинних. Різні жири 

цінні по-своєму: в рибі є незамінні омега-3 поліненасичені кислоти, в 

соняшниковій олії багато вітаміну Е, в горіхах та лляному насінні - інші омега-

3, ніж в рибі, в маслі і молоці — жирні кислоти із коротким ланцюгом і вітамін 

Д, в авокадо та оливковій олії — мононенасичені жирні кислоти. Холестерин не 

настільки шкідливий, як всі звикли вважати. При цьому пам’ятайте: смажити на 

олії, особливо соняшниковій, шкідливо. 

Не споживайте транс-жири, скоротіть до мінімума насичені жири і додані 

цукри. Тортики, вафлі, картопля-фрі, морозиво, енергетики шкідливі. Із цим 

доведеться змиритися.http://bit.ly/2Za0o5L, http://bit.ly/2ZeXDjw 

Вуглеводи, якщо вони “повільні” — не зло, картопля не калорійна, від 

макарон не набирають вагу, а висівковий хліб — найкращий. Звісно, якщо крім 

вуглеводів ви їсте всю решту продуктів, і готуєте належним чином. Як це? 

Картоплю краще відварювати в кожурі, краще навіть на пару, чи запікати, а 

потім їсти з овочами. Спагетті та іншу пасту треба готувати із великою 

кількістю овочевого соусу і сиром, а не їсти повну тарелю макарон з маслом. 

Висівковий чи цільнозерновий хліб забезпечує нас клітковиною та вітамінами 

групи В, та має досить низький глікемічний індекс. А ось білий хліб чи печиво 

виправдань не мають, бо нічого хорошого не несуть. http://bit.ly/2Zd1VrF 

Додані цукри нам не потрібні Це порожні калорії, викид інсуліну, стрімкі 

коливання рівня цукру в крові та карієс. Додані цукри — це все, що потрапило 

в їжу завдяки нам, а не природі. Яблука — це добре, а яблучні цукати чи 

варення — ні. Мед, сироп агави та коричневий цукор — все одно додані цукри. 

ВООЗ орієнтує нас на 25-30 грамів доданих цукрів на день, максимум — на 50. 

Щоб ви розуміли: в 300-грамовій пляшечці йогурту — 45 грамів цукру. 

Хочеться солодкого — їжте фрукти. У них, окрім фруктози та цукрози, є 

клітковина та біологічно-активні сполуки, тож глікемічний індекс не надто 

великий, і є бонусні нутрієнти. http://bit.ly/30gBVZC 

Молочна продукція — досить суперечливе питання. З одного боку, в 

молоці чи кисломолочних продуктах високий вміст кальцію. З іншого боку, 

значна частина людей в дорослому віці не може розщеплювати лактозу 

(молочний цукор), тож молоко в них викликає здуття чи біль в животі. Твердий 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Za0o5L%3Ffbclid%3DIwAR3gK4WPKUS1dv03jswBxoypHjcEXmnsv25o1Nq0QYvPzmOZlACr6OmeMHw&h=AT2y3fFTreN0foVefLRkR13LbskvGMsMY4geeS3nRm4NCrwvIiWmQAskV7ZKGb-7JGlQc1KZ1PxjcAx8Fcr0NaHOS5Uy927eU07TGVZP7GlfSK9Ig79AqkPJGTCXGRxDATtI-FouJSjCDZWfFIdW1Tvm5Kh-XyyA4CsGL1KbJdtmCeAiCu9bbDAGkxDAd02dajURcGcWMVenQ4JtS2eSvj4y9fiNs6FOwq-_KzGf4c_Qqwk5xKe-NA9XvEbie-UXpeVqQBmNKa2KHK91yqZSu0c-VoMLxFu4qLSuIYDjo8YCt9zabJ8oJh11m8q6GrXArE3uzYTCsWJRlAKk_Fat1CmPx9cuk6NTCZqyRbknknSpaZ21aTF70XuT8sKxfIs6l52m5Jzdtzp4hq4jLGOXEBXSYCsWACWQVR-b-qX-h8Mxd22vF5odqNM-SY5V_ZoDmQXS41yVXBBmZ02p5Bp8K8HfSn7LfTPISnfEnJGYd-LXfxlwUogDU3Icp_WkUjEKV7rqN8Ld_CRNnmW-Nue6JIWmlZE0uCmja0b9wfVxa042FHND1_I4MNwMVsd2HnzIOT8iLtYLE3fEWB6Emp1YtQJ1fzB9pdkMHBb59RAIxbxrIhEj-Sf0EPevtyh1hpIan-huapE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ZeXDjw%3Ffbclid%3DIwAR2iwMR6nMmjYW4cmEiTb_HOitwqyvhrUsF6_hNgIasgS1G3jI8ZH2nOM5M&h=AT0KbsOaLwjClE2pL9fk9s4F2h79a_djCk6uv27qYg70lg8ZFB2nxHgAfgxZJUW6PJ4XkpRxkOolYVzuxnVyMsXPxWrFVIMcW9oGOX6OwhO-cYLgedwe_r665P_PnyR98JE82GGIKQUwi5lFPSxVR5zH_iyFTKBNJtE7r8NTNdzodVqL0fqZxj3bdDhUK-LvbM_xoUBln5iADU04GkAy9YyQAloNBCNxjIpN7C6lt8D9xEDoFNzl8T6v4rmUOHUHaVDR5xkeB8lC8NNkYfxvEo93bIsUkI6RTPTScElKhHxJwUL0MGZz86uJgsTxkCqrreGANQnoEoQbdGoyxlBRS_ybWHOGpK5S67twlnH_LMtN7Y8a_9bbJChx8sJvioDJ6reqVzP94_ziFjlRE0qA9iDscwH_19AWcC1he1eHtzpiN0NKeQ__9ZIPAFIOvLnZfrmdRn0Wiynl342UAqEdFbhz_2IiL89qLFpCpGwNOpBPcM8AaF993QX4k8K2YFpLAbXSI8PydwgaY2eh1JPVyp0AvKfpaPMl4UnVI252fj0_J18wdL9zYwNpA0UY7cnBjL9NjrE2OF0lT5VeM2l7DdwCrEpMDu1akJ4XLDdAIypXHs22BeedwYoT2cdPN2g8eXTYA2s8wA6SZg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Zd1VrF%3Ffbclid%3DIwAR2ceRuxk2ttekbWhMaogtTM5Nkp9-KMOu0Bef0LimUufbOAVM3b_NzKwrk&h=AT3zx9g7cVSd5tcLL3NtVrj_9fnxV61b9ddxDlsFruKwmA5ImebOeRkO6yLcZE4pfB7lH_YTPbINVTTyyjlXbmV11PZbvDySN_gVH6RovA7NmkUz-sKi9X7D0VWlWyOEtdRkVGm6__DQk2bZ2lXZOR9eUDW3Mq46s_G2scgeSq6TqZUHsLQyssaawaHqv-_SUJY2_yk4bdLLfOi7FkZniSaV8pSckuhTnUkN5qZMo8kAa5Y9g3IqDyaC8qlK8xMKt8OLfBC6DOhIoYWfmds7WqMxekhJvzlrP0mC32aPUdv5s2gE7HZs5Iz4Yeln0WDbj8MF38ixoldu6rObph3SbUS8MLiDJTZEqBhpqeuENMYdgvRVKplImLp1HnoQqZYzr6Jc-KdyoZZpyavwJ9y2fymvoze83JMzN_mYUsYttaGwAqbwNbMhFCv27Z2Y9EDgdeEHVaIQBqcXXo7ULMRXFLs9c7vBip-oT1eDG4QljJDBcPKzqfsQJ8ZA7x6aG4wgNNDc3R0fL9Xdnj-jqTek9bHchpgt3O3zJ-VEAjeu9_gu7NOP0fXWEt_5hQfVRqQfd6702XZqpLgj43rJXQ4s4H01yTc82xh8BB7Zzt0HhQooKsBDh6Eww2zvbV65D1aw0SFDxRs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F30gBVZC%3Ffbclid%3DIwAR2nAl_V0HZVD-QmmUcUjzh9Rlt5Kl0jVptcLg-5imiB2XvnMtWPCjrn5M4&h=AT1B_0EEBsO0AXbMFXDnyXlRdFa-pxDCYnz9Fj8l4RZ9whOouDrHvv6q6l6wXu-sbfaZ62IyToqNg5S0cpLI64aU4IMjNBRajuaL_9xr-IYp5TDklNmjvq_SaF7PpFZyN7Cy_B5gDxgW3LpgsQqhZyPymJzczOo_bW2D5sO53dJUpjPlqtAhn27jIU3CIBU7YNDB6BVwuMSWFtrOzafe6cPHQKt46eLczZxdQAj2x0gJmFjSZthvrMKGVoZZdCE8di1yt7az3uj2MAU6hJOgajV-a0ar1edY1hkOimlU_dqS013mNldwLnUotWOyh4ddZQwh_I93rN-ERpr7IycT10GZ0g61KvUDq3dqlM-WR7P4LPkPvLcGJhE1_NqhXmHcAnfwMBT62_IreATcodtHk2dEs6FefQgTho4-gc1bDBwg5sg46dIsnH00L4teelzCfOjZgCdl6VQyGf3Ro4Fue7Kx0pYXPicbJYvhWsqyNvB6rGs6JNgKgPu02vCPqlofnkphRmfaT7nV_oKZ2VLDGKNqsP3RDc7E508k41Pqx0wxA9GqEHSeIE_LZCb3r5c0oUloR1G52r4iL6UnuBh2wGGfLTjSMiFX3KTeYeH_wsS3SaMCkL0-BDXzka0N-kF_mwunqLs


сир — найкраще джерело кальцію, але він містить багато жирів. Знежирене 

молоко не має вітаміну Д і пов’язане із появою акне в підлітків. Водночас, 

жирне молоко майже повністю покриває наші денні потреби в тваринних 

жирах, тобто їсти свинячу відбивну в цей день вже не можна. Краще за все 

обирати кисломолочні продукти без цукру та фруктових добавок і тверді 

витримані сири. http://bit.ly/31LmngP, http://bit.ly/30gxKgq 

Раціон змінюється відповідно до віку і поточних потреб. Наприклад, 

людям старшого віку потрібно більше білка, щоб запобігти cаркопенії 

(пов’язаної із віком втрати м’язевої маси). Вагітним жінкам потрібно не дуже 

збільшувати калорійність, але суттєво збільшити якість їжі та споживання 

мікронутрієнтів. Тут можуть стати в пригоді свіжовичавлені фруктово-овочеві 

соки, але тільки свіжі, без ризику отруєння. Людям, що тренуються, варто 

розподілити прийом білкової їжі з-поміж всіх прийомів їжі, і їсти після 

тренування вуглеводи. http://bit.ly/2Zc95Iz Діти потребуть перекусів, і більш 

чутливі до голодування і браку вуглеводів, і мусять гризти і жувати їжу задля 

правильного розвитку щелеп. http://bit.ly/2KLIMni 

Не їжте понад чайну ложку солі на день. Інакше зростає ризик 

гіпертензії. http://bit.ly/2ZaPTv0 Їсти малосолену їжу, коли ви звикли до 

солоної, складно. Тому скорочуйте споживання солі поступово. Солі багато в 

переробленому м’ясі і білому хлібі, а також чіпсах і солоних горіхах. Щоб вам 

було легше відмовитися від цих продуктів, порахуйте ціну за кілограм (буде 

значно дорожче за яловичину і сирі волоські горіхи) та вартість ліків від 

гіпертензії. Соління це смачно, але важко і нездорово. Краще заморожуйте 

овочі, навіть терті огірки. http://bit.ly/30fZIJ8 

Пам’ятайте про мікронутрієнти. Вживайте йодовану сіль і продукти, 

багаті на залізо, цинк та кальцій. Цього нескладно досягти, якщо ви їсте все 

доступне різноманіття продуктів. 

Зважайте на розмір порції та співвідношення компонентів. Рахувати 

калорії не варто. Але привчіть себе їсти енергетично ненасичену їжу, багату на 

нутрієнти, як-от салати, супи, фрукти. Бізнес-ланч може бути завеликий для 

людини із невеликою масою тіла, і замалий — для людини зі значною м’язовою 

вагою. Скільки чого їсти https://wb.md/2Z7XiPD, http://bit.ly/2KDMFMk 

Намагайтеся більше готувати вдома, аніж їсти на вулиці чи харчуватися 

“пельменями з майонезом”. Так ви будете контролювати, що маєте в тарілці, і 

як воно приготоване. При цьому “жити” на кухні не треба — найкорисніша їжа 

— найпростіша в приготуванні, мінімально оброблена, тушкована чи запечена. 
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